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VOORWOORD

In alle technieken die betrekking hebben op de verwerking van analoge signalen, nemen
versterkerschakelingen een centrale plaats in. Versterkerschakelingen, of meer formeel
gezegd: lineaire actieve schakelingen, vormen het elektronische fundament van vele
systemen op het gebied van de communicatietechniek en van de meet- en regeltechniek. De
meest elementaire aspecten van deze schakelingen zijn reeds ter sprake gekomen in deel I
en deel II. Hierop voortbouwend brengt dit deel een systematische behandeling van deze
klasse van schakelingen. Het is er geheel aan gewijd en vormt een min of meer zelfstandige
eenheid, die enigszins het karakter draagt van een beknopte monografie over dit onder
werp.
De bestudering van lineaire actieve schakelingen kan men van uiteenlopende uitgangs
punten ter hand nemen. In overeenstemming met het karakter van deze reeks boekjes over
elektronica zijn hier de elektronische aspecten centraal gesteld. Vermenging met netwerktheoretische en systeemtheoretische beschouwingswijzen is bewust vermeden; het is de
mening van de schrijver dat aan een vruchtbare bestudering van deze aspecten van de
problematiek, kennisname van de elektronische achtergronden moet voorafgaan. Dit
waarborgt de ontwikkeling van inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van de
praktische techniek.

Een belangrijk hulpmiddel bij de bestudering van de hier aan de orde zijnde groep schake
lingen, is de karakterisering van hun eigenschappen met behulp van polen- en nulpunten
beelden. Van dit hulpmiddel wordt in dit deel in ruime mate gebruik gemaakt. Bestudering
van de geboden stof is daardoor niet mogelijk zonder kennis van de theorie der complexe
functies en van de enkelzijdige Laplace-transformatie. De twee eerste hoofdstukken geven
een beknopte samenvatting van de op dit terrein benodigde voorkennis.
J.DAVIDSE
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1. OVERDRACHTSFUNCTIES VAN LINEAIRE
SCHAKELINGEN; POLAIRE FIGUREN

1.1.INLEIDING

Dit deel is gewijd aan de bestudering van lineaire elektronische schakelingen. Met deze
klasse van schakelingen hebben we reeds eerder kennis gemaakt, onder meer in de hoofd
stukken 4 en 9, deel I (Technica 35) en de hoofdstukken 2 en 10, deel II (Technica 36),
waarbij we ook gezien hebben hoe men komt tot de conceptie van lineaire schakelingen.
Hoewel alle actieve elektronische componenten van nature een niet-lineair karakter
vertonen, mag hun gedrag voor kleine signalen, d.w.z. signalen waarvan de amplitude klein
is ten opzichte van de instelgrootheden, benaderd worden met behulp van lineaire be
trekkingen. De behandeling heeft zich tot nog toe beperkt tot eenvoudige schakelingen, die
meestal niet meer dan één of twee actieve componenten bevatten. Verder beperkte de
beschouwing zich in principe tot sturing met sinusvormige signalen. Kent men het gedrag
van een schakeling bij sturing met sinusvormige signalen, dan is het steeds mogelijk met
behulp van de Fourieranalyse, de eigenschappen van de schakeling bij sturing met niet
sinusvormige signalen te bestuderen. Heeft men te maken met uitgebreide schakelingen
en/of gecompliceerde signalen, dan wordt deze methode gauw omslachtig. Haar princi
piële eenvoud en overzichtelijkheid heeft deze werkwijze onder meer te danken aan de
elegantie der complexe schrijfwijze voor sinusvormige signalen en de daarbij behorende
begrippen complexe impedantie en admittantie. Met deze eenvoudige hulpmiddelen kan
men in vele gevallen komen tot voor praktische toepassingen toereikende conclusies. Dit
neemt niet weg dat een zeker gebrek aan algemeenheid aan deze methode niet ontzegd kan
worden, hetgeen zich wreekt bij de bestudering van gecompliceerde schakelingen en
sturing met grillige signaalvormen.
We zullen nu eerst zeer in het kort enkele meer algemene theoretische hulpmiddelen be
schouwen, die ons ten dienste staan bij de bestudering van lineaire systemen. In het bij
zonder zullen we onze aandacht richten op de beschrijving van overdrachtsfuncties van
elektronische schakelingen met behulp van polaire figuren en met behulp van polen en
nulpunten. De toepassing van deze hulpmiddelen is allerminst een monopolie van de elek
tronica, met name worden ze op grote schaal gebruikt in de regeltechniek en de netwerk
theorie. Een gedetailleerde behandeling van deze mathematische hulpmiddelen behoort
niet thuis in een boek over elektronica, hiervoor wordt verwezen naar de specialistische
literatuur over deze onderwerpen.
Hier zal slechts een zeer beknopt overzicht worden gegeven, geheel gericht op de directe
toepassing op de behandeling van elektronische schakelingen. Bewijzen van wiskundige
stellingen worden weggelaten; beperkingen en details van de theorie, die geen directe of
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belangrijke gevolgen hebben voor haar toepassing in de volgende hoofdstukken, blijven
eveneens onvermeld.

1.2.OVERDRACHTSFUNCTIES VAN LINEAIRE SYSTEMEN

Lineaire systemen zijn systemen die men kan beschrijven met behulp van lineaire differen
tiaalvergelijkingen. Is Sj(f) het ingangssignaal en Su(t) het uitgangssignaal van zo’n systeem,
dan wordt het verband tussen Su en S, algemeen gegeven door een betrekking van de vorm
o

d5i

a°s'+a‘ dF +

d2$i

.o

,

d$u
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dF + •" = b°s»+b' -57 + bï

d2Su

+ -

(1.1)

We beperken ons tot systemen waarbij de coëfficiënten in de D.V., dus a0, alt...» b0, bit...
constanten zijn; voor een elektrisch netwerk betekent dit dat de waarden van de circuitgrootheden L, C, R, sg, ae etc. constant zijn.
Uit (1.1) volgen direct enkele belangrijke eigenschappen van lineaire systemen:
1. Bij gelijkvormige vergroting van het ingangssignaal met een zekere factor, wordt het
uitgangssignaal met diezelfde factor vergroot.
2. Het superpositiebeginsel is geldig.
3. Een signaal van de vorm exp(ar)sin(to£ + <p) wordt zonder vormverandering over
gedragen. Wel kan een verschuiving in de tijd optreden. Deze eigenschap is een gevolg van
het feit dat de afgeleide van een (eventueel gedempte) harmonische functie ook weer zo’n
functie is.

Nemen we als ingangsgrootheid exp(pt), waarin p een complexe grootheid is, dan gaat de
D.V. over in een algebraïsche vergelijking. De verhouding tussen de uitgangsgrootheid
(Su) en de ingangsgrootheid (S;) wordt dan voorgesteld door een analytische functie van de
complexe variabele p. Al naar gelang de in- en uitgangsgrootheden stromen of spanningen
zijn heeft deze verhouding het karakter van een impedantiefunctie, een admittantiefunctie
of een overdrachtsfunctie. Men kan zulke functies steeds schrijven als het quotiënt van
twee polynomen in p. De coëfficiënten van de polynomen zijn functies van de netwerkgrootheden, b.v. L, C, R, sg, ae, etc. De overdrachtsfunctie legt de eigenschappen van het
lineaire netwerk volledig vast, echter niet de opbouw van het netwerk. In de netwerk
theorie wordt het verband tussen overdrachtsfuncties en netwerkconfiguraties nader
onderzocht.
Het complexe getal p in de ingangsgrootheid exp(pr) kan geschreven worden als p = a+jco.
We kunnen p de complexe frequentie noemen. Voor a<0 stelt exp(pr) een afnemende
periodieke trilling voor, voor a>0 een toenemende periodieke trilling, voor a=0 stelt
exp(pi) = exp(jcot) een zuiver sinusvormige trilling voor (periodieke trilling met constante
amplitude).
12

Om de overdrachtsfunctie A = f(p) van een gegeven netwerk te bepalen is het niet nodig
eerst de D.V. op te stellen. Men kan met behulp van de maas- en knooppuntsvergelijkingen
direct de overdrachtsfunctie vinden door voor de impedantie van een zelfinductie steeds te
schrijven pL en voor de impedantie van een condensator 1/pC. Wanneer p een reeks waar
den doorloopt, bijvoorbeeld gegeven door de punten van een bepaalde kromme in het com
plexe p-vlak, dan doorloopt A = f(p) eveneens een reeks waarden, welke men kan afbeelden
in het complexe A-vlak. Van belang is nu vooral het geval dat p de waarden jeu doorloopt
als co varieert van —co tot +oo, d.w.z. in het p-vlak wordt de imaginaire as doorlopen.
A = f(p) beschrijft dan de overdracht van het netwerk voor zuiver sinusvormige signalen als
functie van de frequentie. De afbeelding noemt men de polaire figuur van A. Uit de polaire
figuur volgen, zoals bekend, direct de amplitudekarakteristiek |A(jco)| en de fasekarakteristiek arg A(jco). De polaire figuur beschrijft de eigenschappen van het lineaire systeem
volledig.

1.3.EIGENSCHAPPEN VAN FUNCTIES VAN EEN COMPLEXE VERANDERLIJKE; CON
STRUCTIE VAN POLAIRE FIGUREN

Een polaire figuur is een meetkundige afbeelding van een complexe functie, het omgaan
met polaire figuren vraagt daarom kennis van de eigenschappen van dit type functies. De
wiskundige discipline die deze eigenschappen bestudeert heet de functietheorie. Voor een
algemene behandeling moet hier verwezen worden naar de leerboeken op dit gebied. We
beperken ons hier tot het in herinnering roepen van enkele begrippen en betrekkingen.
Een complex getal bestaat uit een reëel en een imaginair deel. Het kan steeds geschreven
worden in de vorm z = a + bj. Het symbool j noemt men de imaginaire eenheid. Per definitie
is j2= — 1. In wiskundige verhandelingen treft men in plaats van het symbool j meestal het
symbool i aan. Men kan aan een complex getal een meetkundige voorstelling verbinden.
Daartoe voegt men aan het getal een punt in het platte vlak toe, zodanig dat de (horizon
tale) x-coördinaat de lengte a heeft en de (verticale) y-coördinaat de lengte b (fig. 1.1). We
kunnen dit punt ook karakteriseren door zijn voerstraal r en argument (p. Uit fig. 1.1 zien
we dat r=(a2 + b2)* en tan cp = b/a\r heet ook de modulus van z, aangeduid door |z|. Uit
fig. 1.1 zien we nog dat geldt a = r cos (p en b = r sin (p. Dus z= |z| (cos tp+ j sin (p) =
|z| exp(j<p).
Optellen van twee complexe getallen z^a+jb en z2 = c+jd geeft z = z1 + z2 = (a + c) +
j(b + d). Het reële deel van de som is dus gelijk aan de som van de reële delen der termen;
hetzelfde geldt voor het imaginaire deel. Fig. 1.2 toont de meetkundige bepaling van de
som van twee complexe getallen.

Vermenigvuldigen van twee complexe getallen zr = a+jb = |zt| expü^j) en z2 = c+jd=
|z2| exp(j<p2) geeft z,z2 = |zj |z2| expj(<px-F<p2) = |z| exp(j<p). De modulus |z| van het pro13

dukt is gelijk aan het produkt van de moduli der factoren, het argument is gelijk aan de som
der argumenten. Evenzo geldt voor de deling
*1

=

z2

lZll
lz2l
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V
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imaginaire as

z = a + jb = |z| exp(j<p)

b

O <--------------- a----------------- > rcële as
Fig. 1.1. Meetkundige voorstelling van het complexe getal z=a+jb.
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Fig. 1.2. Meetkundige constructie van de som z van twee complexe getallen Zj en »2.
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Vi

0
re. as
l ig. 1.3. Meetkundige constructie van hel produkt van twee complexe getallen zx en z2.
14

Fig. 1.3 toont de meetkundige bepaling van het produkt van twee getallen.
Het complexe getal 1/z noemen we de inverse van het complexe getal z. Blijkbaar geldt
| l/z| = l/|z| en arg(l/z)= -arg z. Fig. 1.4 toont de constructie van 1/z uit z.
Is z=a+jb, dan heet het getal z* = a—jb de toegevoegd complexe van z of geconjugeerd
complexe van z. Fig. 1.5 toont de meetkundige constructie van z* uit z.
im. as

z
1*1

+ <P

o

re. as

-<P

i*r‘

Fig. 1.4. Constructie van de inverse z 1 van z.
im. as

1z
I
I
I

\b
a

0

I
■I—

I

re. as

h

I

Fig. 1.5. Constructie van de toegevoegd complexe z* van z.

De belangrijkste eigenschappen van complexe getallen zijn hiermee genoemd. We richten
nu onze aandacht op functies van complexe getallen. Is w een functie van de onafhankelijk
veranderlijke z, dan wordt door het functieverband w = f(z) aan elk punt dat z in het com
plexe vlak inneemt, een punt w toegevoegd. Doorloopt zeen reeks aaneengesloten waarden,
die op een bepaalde kromme liggen, dan doorloopt w eveneens een kromme, die men de
door de functie bepaalde afbeelding van de eerstgenoemde kromme noemt. Men kan beide
krommen in hetzelfde complexe vlak tekenen, doch het komt soms de overzichtelijkheid
ten goede als men de afbeelding in een tweede vlak tekent. Men kan dan spreken van het
z-vlak en het w-vlak of afbeeldingsvlak.
15

Beschouwen we als eerste functie w = z + a, waarin ot een complexe constante is. Door
loopt z een bepaalde kromme in het complexe vlak, dan doorloopt w een daarmee even
wijdige kromme. Fig. 1.6 toont de meetkundige constructie. Deze komt neer op een even
wijdige verschuiving van het assenstelsel naar een nieuwe oorsprong, waarvan de plaats
gegeven wordt door de plaats van het getal a in het oude assenstelsel.
Vervolgens beschouwen we het verband w = ctz. Om de afbeelding van z te construeren,
wanneer z een bepaalde baan doorloopt, moeten we voor elk punt van die baan de ver
menigvuldiging met a uitvoeren. Het resultaat is een kromme die gelijkvormig is met de
door z doorlopen kromme. Ook het meer algemene lineaire verband w = az + p levert een
gelijkvormige afbeelding op.
Een zeer belangrijke functie is de functie w= 1/z. Men vindt de afbeelding van een door z
doorlopen kromme nu door deze punt voor punt te inverteren. De functie w= 1/z is een
bijzonder geval van de meer algemene functie w = (az + p)/(yz + ö), waarin a, p, y en ö
complexe constanten zijn. Het is duidelijk dat het punt voor punt construeren van een
door een bepaalde functie gedefinieerde kromme al gauw een moeizame aangelegenheid
wordt. In sommige gevallen kan men veel sneller de afbeeldingsfiguur vinden door gebruik
te maken van algemene resultaten van de functietheorie. De functie w = (az+p)/(yz+ö)
ontleent haar betekenis onder meer aan een belangrijke eigenschap. Men kan algemeen
aantonen dat wanneer z een cirkel doorloopt, w dit eveneens doet. Hierbij moet worden
opgemerkt dat een rechte in dit verband moet worden beschouwd als een ontaarde cirkel
(middelpunt op oneindig).

\
\
\
\
\
\
\
\
“ \'

\
\

Fig. 1.6. Constructie van de afbeeldingsfiguur w als w= z + a.

Fig. 1.7 illustreert de constructie van de inverse functie w= 1/z als z een cirkel doorloopt.
Op grond van het bovenstaande is de inverse van deze cirkel weer een cirkel. Met nadruk
moet er op gewezen worden dat wel elk punt van de cirkelomtrek van de geïnverteerde
cirkel de inverse is van een punt van de te in verteren cirkel, doch dat dit niet geldt voor de
middelpunten van de cirkels. De inverse van een cirkel door de oorsprong is een rechte lijn.
16

i

- " i

Fig. 1.7. Inversie van een cirkel (w = z *).

Fig. 1.8. Inversie van een cirkel door de oorsprong.

z

/

Fig. 1.9. Inversie van een rechte lijn door de oorsprong.

Dit is direct duidelijk als men bedenkt dat invertering van de oorsprong het oneindig verre
punt van het complexe vlak oplevert. De inverse figuur moet dus een (ontaarde) cirkel zijn
die het oneindig verre punt bevat, d.i. een rechte lijn. Omgekeerd is de inverse van een rechte
lijn een cirkel door de oorsprong (fig. 1.8). De inverse van een rechte door de oorsprong is
weer een rechte door de oorsprong (fig. 1.9).
Een in het xy vlak gelegen kromme kan volgens de analytische meetkunde van het platte
vlak ook weergegeven worden met behulp van een functieverband tussen de coördinaten
x en y. In de analytische meetkunde worden vele eigenschappen van deze verwantschap
afgeleid. Met behulp hiervan kan men vaak snel de meetkundige figuur vinden, die behoort
bij een bepaald verband tussen x en y. Beschrijven we een in het complexe vlak gelegen
kromme nu met behulp van zo’n analytisch meetkundig verband en zien we kans de af
beeld ingsfunct ie eveneens op deze wijze te formuleren, dan kan dit de constructie van de
afbeeldingsfiguur vaak sterk vereenvoudigen. We kunnen dan immers gebruik maken van
het hele arsenaal van in de analytische meetkunde afgeleide eigenschappen van dit type
verbanden. Men kan in principe hiertoe steeds de volgende procedure toepassen. Zij
w=f(z); zowel w als z zijn complex en we kunnen dus schrijven z = x+jy en w = x'+jy'.
Substitutie hiervan in w = f(z) levert een complexe vergelijking op in x, y, x' en y'. Gelijk
stellen van reële en imaginaire delen in rechter- en linkerlid geeft twee betrekkingen van de
vorm x = /(x', ƒ) en y=f(x', ƒ). Nu legt de door z in het xy-vlak doorlopen kromme
een analytisch meetkundig verband tussen x en y vast. Substitutie hierin van de gevonden
betrekkingen x=/(x', y') en y=/(x', y') levert dan de analytisch meetkundige voorstelling
op van de gezochte kromme op de coördinaten x', y'. Formeel kan deze werkwijze altijd
worden toegepast. Men heeft er echter alleen wat aan als de door z doorlopen kromme
analytisch meetkundig goed formuleerbaar is en als de formule die we vinden voor de door
w doorlopen kromme analytisch meetkundig zonder veel moeite is te interpreteren.
Enkele voorbeelden kunnen deze werkwijze illustreren. Zij w=z2, terwijl z een rechte
doorloopt, evenwijdig aan de imaginaire as op afstand 1 (fig. 1.10). De vergelijking van deze
kromme luidt x=l. Uit w=z2 volgt x'+jy'= (x+jy)2 = x2 —y2 + 2 jxy. Hieruit volgt
x' = x2—y2 en y' = 2xy. Tezamen met x= 1 geeft dit drie betrekkingen, waaruit we x en y
elimineren. Dit geeft de gezochte betrekking x' = 1 — |y'2, die volgens de analytische meet
kunde een parabool voorstelt (fig. 1.10) met top (1, 0) en brandpunt (0, 0).
Als tweede voorbeeld bepalen we de afbeelding van w = z“1 als z weer de lijn x= 1 door
loopt. Dan is
1

x'+jy = x+jy

x-jy
x2 + y2

zodat

,
x' =

x
x2 + y2

en

,
y' =

-y
x2 + y2

Voegen we hier aan toe de betrekking x= 1 en elimineren we x en y, dan resulteert het
verband y,2 + x'2 —x' = 0, dit is een cirkel met middelpunt (1,0) en straal j (fig. 1.11).
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I

2

O

Fig. 1.10. Constructie van de afbeelding w = z2 als z een rechte doorloopt evenwijdig aan de
imaginaire as.
y. y'

o

Z

1

Fig. 1.11. Constructie van de afbeelding w = z 1 als z een rechte doorloopt evenwijdig aan de
imaginaire as.
Bij de constructie van afbeeldingsfiguren van hogere-graadsfuncties leidt de eenvoudige
beschreven methode meestal niet tot succes. De Jiogere-graadsfuncties waarmee we bij de
bestudering van elektronische schakelingen te maken krijgen kunnen echter gewoonlijk
geschreven worden als het produkt van een aantal eenvoudige functies. De gezochte afbeeldingsfunctie kan dan vaak het gemakkelijkst geconstrueerd worden door puntsgewijze
vermenigvuldiging van de bij elkaar behorende waarden van de eenvoudige samenstellende
functies.
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Tot besluit van deze zeer beknopte behandeling van enkele eigenschappen van functies
van een complexe veranderlijke zij nog één belangrijk begrip vermeld. Een functie w=f(z)
die continu en differentieerbaar is heet een analytische functie van z. De functies waarmee
we bij de behandeling van onze elektronische problemen te maken krijgen, zijn alle
analytisch. Om deze reden gaan we niet in op de vraag waarvan het afhangt of een functie
analytisch is of niet. In de functietheorie wordt aangetoond dat voor een analytische func
tie w = f(z) geldt, als w = x'4-jy' en z=x4-jy,

dx'
dy'
-T- — —
dx
dy

en

dx'
dy'
—— = —— .
dy
dx

(1.2)

f

1
■

Deze vergelijkingen staan bekend als de vergelijkingen van Cauchy en Riemann. Aangetoond
kan worden dat ze een noodzakelijke voorwaarde vormen voor het analytisch zijn van een
functie.

1.4. POLAIRE FIGUREN VAN VEEL VOORKOMENDE NETWERKFUNCTIES

In par. 1.2 hebben we de polaire figuur van een complexe netwerkfunctie gedefinieerd als de
door deze functie bepaalde afbeelding van de imaginaire as. De constructie van polaire
figuren komt dus neer op het construeren van afbeeldingen, zoals dat in de vorige paragraaf
ter sprake is gekomen. We zullen thans de polaire figuren van enkele veel voorkomende
netwerkfuncties algemeen beschouwen.
a. A = 1 4- p. Als p de imaginaire as doorloopt, dan doorloopt A een rechte, evenwijdig
aan deze as (fig. 1.12). Dit is dus de polaire figuur.
b. A = (1 4-p)2. De polaire figuur (fig. 1.12) is hier een parabool met top (1, 0) en brandpunt (0, 0).
c. A = (1 4-p)3. De polaire figuur is nu geen eenvoudige meetkundige figuur. De construc
tie kan plaats vinden aan de hand van de bepaling van enkele punten. De snijpunten met
de assen zijn gemakkelijk te vinden. Stellen we p = jeu, dan is (1 + p)3 = 1 + 3 jeu—jco3 — 3co2.
In het snijpunt met de reële as is het imaginaire deel nul. Dit is het geval als co=0 en als
co= ±^/3. Het reële deel is dan +1, resp. —8. Het reële deel is nul als co=±|^3. Het
imaginaire deel is dan ±1^/3 (fig. 1.12).
d. A= 1/(1 4-p). De polaire figuur is een cirkel met middelpunt (|, 0) en straal |. (fig.
1.12 en fig. 1.13).
e. A= 1/(1 +p)2. De polaire figuur is een cardioïde (fig. 1.13).
f. A = 1/(1 4- p)3. De polaire figuur is aangegeven in fig. 1.13.
Men kan de hier gegeven polaire figuren beschouwen als een reeks standaardgevallen,
waartoe men ingewikkelder functies zoveel mogelijk moet trachten te herleiden. Moet de
polaire figuur worden opgesteld van een meer gecompliceerde overdrachtsfunctie, dan
komt men gewoon lijk het snelst tot resultaat wanneer men de reeds eerder genoemde
methode toepast om de functie te schrijven als een produkt van eenvoudige functies. Door
20
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puntsgewijze vermenigvuldiging bepaalt men dan de polaire figuur van het geheel uit de
eenvoudige polaire figuren der factoren. Op het eerste gezicht lijkt deze werkwijze erg
omslachtig, in de praktijk valt het werk vaak mee. De precieze vorm van de gehele polaire
figuur is dikwijls van weinig belang, in veel gevallen is men vooral geïnteresseerd in de
details van een klein stukje in de buurt van een belangrijk punt. In de buurt van dat punt
voert men dan een nauwkeurige constructie uit, de rest schetst men globaal. Een voorbeeld
van zo’n belangrijk punt is het punt 4-1 in de polaire figuur van de rondgaande versterking
(Ap) van een teruggekoppelde versterker (Nyquistcriterium).
Het heeft zin hier nog even stil te staan bij de betekenis van het hulpmiddel dat ons in de
constructie van polaire figuren ter beschikking staat. In de eerste plaats is de pf natuurlijk
een belangrijk hulpmiddel bij de bestudering van de responsie van een schakeling op sinus
vormige signalen. De modulus |A(co)| geeft direct de amplitudekarakteristiek, het argument
arg A(ö>) geeft de fasekarakteristiek. Het zou echter niet juist zijn de polaire figuur slechts
te zien als een gecombineerde voorstelling van amplitude- en fasekarakteristiek. De polaire
figuur van een overdrachtsfunctie geeft een volledige beschrijving van de eigenschappen
van het netwerk. Deze komen tot uiting in de vorm en de details van de polaire figuur,
vooral de wijze waarop deze verloopt in de buurt van belangrijke punten is in dit verband
vaak van groot belang.

1.5.ENKELE VOORBEELDEN VAN POLAIRE FIGUREN VAN ELEKTRONISCHE

SCHAKELINGEN

1.5.1. Eenvoudige resonantiekringen
Voor de serieschakeling van L, C en Rs (fig. 1.14) geldt Z = RS(1 -4-jfQ) met Q = a)0L/Ri,
a)0 = \/y]LC en v = co/co0 — co0/co. De polaire figuur van Z is een rechte lijn, evenwijdig aan
de imaginaire as (fig. 1.15). Voor de parallelkring (fig. 1.16) geldt Z = R/(14-ji'Q) met Q =
Ra>0C. De polaire figuur is dus een cirkel (fig. 1.17).
Iets moeilijker is het geval van fig. 1.18. Hier geldt met p = jeu,

Z =

(jwL + R!)(R2+ 1/jcoC) _ L/C + RïR2+i(R2(oL-Rl/(oC) _ T
K.+^+jtoL+l/jcoC “
(*i + *2)(l+jÖ0
” N

(1.3)

met ojo= \/yjLC en Q = (üqL/{Rx +R2). Om de polaire figuur (pf) te bepalen tekenen we
eerst de eenvoudig te construeren polaire figuren van T en 1/N afzonderlijk (fig. 1.19).
Door punt voor punt te vermenigvuldigen vinden we de polaire figuur van T/N. De punten
tu = 0entu-*oo in de produktfiguur zijn niet direct uit de pf van T en van 1/N af te lezen.
Echter kan men deze gemakkelijk vinden uit de formule voor Z of (nog gemakkelijkcr)
door inspectie van het netwerk (bij co = 0 is de condensator een oneindige impedantie
terwijl de spoel een impedantie =0 heeft, bij co—► co is de condensator een kortsluiting). Is
RX = R2, dan vallen begin- en eindpunt van de pf samen. Een merkwaardige situatie doet
zich voor als ook het andere snijpunt met de reële as met dit begin- en eindpunt samenvalt.
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v >0

L
<r

R.

■»

v=0

0

Tc

Fig. 1.15. Polaire figuur van de impedantie van de seriekring.

Fig. 1.14. Seriekring.

I
R

o

L

C

T____

vQ = + 1
Fig. 1.17. Polaire figuur van de impedantie van de parallelkring.

è
Fig. 1.16. Parallelkring.

~~~C

L

R>

Ri

ï

co=co0
r=0

T

Fig. 1.18. Kring met serieweerstanden.

vQ
co

(R> + «2)~1
cü = <o0(R1/R2)'

<u = 0
— cc

1(0= O)0

+ R j R;

i
pf van T

pf van 1/N

R,
a> = 0______
cc

Fig. 1.19. Constructie van de polaire figuur van Z = T/N.

pf van T/N

—eR

Fig. 1.20. Met R = Rï=R2=yjL/C wordt de polaire figuur een punt.

Dit is hel geval als /?i = 7?2 = (L/C)i, zoals gemakkelijk uit (1.3) blijkt. Het is duidelijk dat
dit alleen kan als de gehele polaire figuur samentrekt tot dit punt (fig. 1.20). Bij uitwerken
van (1.3) blijkt inderdaad dat voor Rx =R2= (L/C)* de impedantie onafhankelijk wordt
van de frequentie. Men noemt het netwerk als aan de genoemde voorwaarde is voldaan een
netwerk van Zobel. Men ziet uit dit laatste voorbeeld dat men bij het construeren van het
produkt van twee polaire figuren niet klakkeloos te werk moet gaan, maar steeds het
netwerk en de overdrachtsfunctie in het oog moet houden. In het geval van het netwerk van
Zobel blijven de polaire figuren van T en 1/N respectievelijk een rechte en een cirkel, het
produkt is echter een punt!
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1.5.2. Onderdrukkingskring
Fig. 1.21 toont een eenvoudig onderdrukkingsfilter (sperkring of zgn. ‘notch-filter’). De
overdrachtsfunctie is

uo =

.

U»

R
D ,

R +

L/C
•
pL + 1/pC

Met p=jco gaat dit over in
R

(1-4)
V

Uit (1.4) blijkt dat de polaire figuur een cirkel is. (fig. 1.22).

L

I

+

+
R

Uo

I
Fig. 1.21. Eenvoudig onderdrukkingsfilter.

w0

0

<o~* cc
<o = 0

Fig. 1.22. Polaire figuur van de schakeling volgens fig. 1.21.
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Als de LC-kring verliesvrij is treedt voor cu=co0 volledige onderdrukking op. Praktische
kringen zijn echter niet verliesvrij (fig. 1.23). zodat de onderdrukking ook niet volledig kan
zijn. Voor co = cuo is de kringimpedantie LfrC, de overdracht bij cu0 is dus R/(R + L/rC).
Fig. 1.24 toont de polaire figuur in de omgeving van co = w0.
Volledige onderdrukking, ondanks het niet-ideaal zijn der LC-kring verkrijgt men met de
schakeling van fig. 1.25, als de extra weerstand R zo gekozen wordt dat geldt R=L/2rC.
Als R i -* oo vindt men na enig rekenwerk voor de overdrachtsfunctie
U»
1 - B2
A = — = -—-=———,
Ui
l-^+j/^

met

co
0 =—
P
cu0

en

a=r/R.

De onderdrukkingsfrequentie volgt uit o>o = 2/LC. Door de formule voor de overdrachtsverhouding iets anders te schrijven zien we direct dat de pf een cirkel is, nl.

A u

l

1

Ka ■
+

(1-5)

i-/)2

i

L

+

+
U,

R

Fig. 1.23. Onderdrukkingsfilter mei kringverliezen.

Fig. 1.24. Polaire figuur in de omgeving van co = coo.
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Fig. 1.25. Onderdrukkingskring met volledige onderdrukking.
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(IJ = (l)0

J^Ö~
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Fig. 1.26. Polaire figuur van de schakeling
volgens fig. 1.25.
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Fig. 1.27. Amplitudekarakteristiek van het onderdrukkingsfilter.

Fig. 1.26 toont de polaire figuur, fig. 1.27 de amplitudekarakteristiek. Voor de 3 dB-punten
vinden we
1 + a3 ± i(a2 + 4a)*| .
(1-6)
01.2 =
2
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De relatieve bandbreedte van het onderdrukkingsgebied volgt uit
cu2 — coi
.
1 / L \i
Br = —- ---- = V<Ï = 2/Cs als Qs = -(—)
w0
r \C/2J

(1.7)

Hieruit blijkt dat de toevoeging van de weerstand R het weliswaar mogelijk maakt op de
onderdrukkingsfrequentie volledige onderdrukking te verkrijgen, doch dat de ‘scherpte’1
van het filter wel afhangt van de kwaliteitsfactor van de oorspronkelijke kring. Wil men de
bandbreedte van het onderdrukkingsgebied regelen, dan moet men tegelijk de weerstanden
r en R regelen. De praktische verwerkelijking van een dergelijke regeling is moeilijk, vooral
wanneer de onderdrukkingsfrequentie betrekkelijk hoog is, immers de weerstanden r en R
zijn van geheel verschillende grootteorde. Veel aantrekkelijker is een regeling met behulp
van één weerstand en dan bij voorkeur zo, dat de kleine ver liesweerstand r niet behoeft te
worden bijgeregeld. Intuïtief voelt men wel aan dat een eindige belastingsweerstand Rx de
bandbreedte zal doen toenemen, zodat regeling van deze weerstand in aanmerking zou
kunnen komen. Echter rijst nu de vraag of dan nog wel volledige onderdrukking gewaar
borgd blijft op cu=co0 en of de vorm van de amplitude- en de fasekarakteristiek niet te veel
zal veranderen. De polaire figuur van de overdracht voor eindige waarden van R{ toont de
gezochte samenhang op zeer overzichtelijke wijze. Is Rt eindig, dan vindt men na enig
rekenen

uo

l-/?2

u,

met yjtx =

,

l-/?2
b-P2+jPj(x*

.
R
a en b = 1 + n — .

(1.8)

(1-9)

Bij een goede kring is a < 1. Als R/Rj < 1 is b ~ 1, zodat (1.8) overgaat in

Ui

i~P2
l-^+j/^a'

(110)

Deze uitdrukking komt geheel overeen met (1.5). We kunnen dus a als de nieuwe waarde
van a beschouwen, die nu regelbaar is met behulp van Rt. Zolang b « 1, blijft de polaire
figuur een cirkel, zoals aangegeven in fig. 1.26. Eerst bij zeer hoge waarden van de relatieve
bandbreedte treedt een afwijking van enige betekenis op, terwijl onder alle omstandigheden
de onderdrukking op co = w0 volledig blijft. In fig. 1.28 is de polaire figuur geschetst voor
a = 0,l en b= 1,1. Zelfs bij deze met het oog op praktische situaties onwaarschijnlijk hoge
waarden van a en b is de afwijking nog gering. Hieruit mogen we concluderen dat regeling
van de bandbreedte met behulp van R{ mogelijk is zonder dat het karakter van het onderdrukkingsfilter zich wijzigt. Het is nu ook duidelijk hoe we de kring scherper kunnen maken
dan overeenkomt met de door (1.7) gegeven waarde van de kringscherpte. Daartoe moet
de belasting Rx het karakter hebben van een negatieve weerstand. Met behulp van een
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teruggekoppelde versterker kan men deze zonder moeite realiseren. Het blijkt inderdaad
mogelijk op deze wijze een zeer scherpe onderdrukking te verkrijgen, met bijvoorbeeld
Br= 1/200.

/?=1

z?=0

'0
Fig. 1.28. Polaire figuur van het onderdrukkingsfilter met a = 0,l en b=l,l.

1.5.3. Fasedraaiend netwerk
Als laatste voorbeeld beschouwen we een in elektronische schakelingen dikwijls toegepaste
fasedraaier. Fig. 1.29 geeft het principe.
Er geldt Uj = I/pC+ Uo en Uj= IR — Uo. Eliminatie van I geeft
Uo
Ui

PT-1
pr 4-1’

met

t = RC .

(1.11)

c

uo 4

«Ö

R

T
Fig. 1.29. Principe van de fasedraaiende schakeling.
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De polaire figuur is een (halve) cirkel met de oorsprong als middelpunt. Dit betekent dat
variatie van hetzij co, hetzij r, geen invloed heeft op de amplitude van het uitgangssignaal,
doch wel op de fase. Deze ideale toestand doet zich alleen voor als de beide bronnen Ut geen
inwendige weerstand hebben. Is de inwendige weerstand niet verwaarloosbaar klein ten
opzichte van R, dan blijft de pf wel een cirkel, echter valt het middelpunt niet meer samen
met de oorsprong, zodat variatie van w of t ook enige invloed op de amplitude van hét
uitgangssignaal heeft.
Praktische realisatie van het circuit is mogelijk met behulp van een transformator met
twee secundaire wikkelingen (fig. 1.30). Deze uitvoeringsvorm komt in aanmerking als de
schakeling slechts in een smal frequentiegebied behoeft te werken en de frequentie zo hoog
is dal de constructie van de transformator eenvoudig is. Wanneer de ingangsspanning
wordt omgepoold, wordt de onderste cirkelhelft in de polaire figuur doorlopen (gestippelde
kromme in fig. 1.31). Meer algemeen toepasbaar is een schakeling waarbij de benodigde
tegenfasige signalen langs elektronische weg worden verkregen (fig. 1.32). Als de gemeen
schappelijke emitterweerstand Rec$>re en Rll — R,2—Rl, dan zijn de beide collectorsignalén gelijk en in tegenfase. De eis dat de bronweerstanden gering moeten zijn betekent
hier dat Rt<^ R moet worden gekozen. Nog beter is het de signalen +U en — U via emittervolgers aan de serieschakeling RC toe te voeren.

y—
C-T-

4

+
Uo

R

J

Fig. 1.30. Uitvoeringsvorm met transformator.

Fig. 1.31. Polaire figuur van de fasedraaier.
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I
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J

Fig. 1.32. Vorming van de benodigde tegenfasige signalen met behulp van een transistorschakeling.

Voert men R of C variabel uit, dan heeft men een variabele fasedraaier. Men kan de in
stelling met de hand tot stand brengen, doch ook elektronisch, bijvoorbeeld door voor C
een capaciteitsdiode te nemen.

1.6. HET OPNEMEN VAN POLAIRE FIGUREN

Een sterk punt van de analysetechniek met behulp van polaire figuren is dat men deze aan
een bestaande schakeling kan meten. Men kan de methode dus ook gebruiken als men de
nauwkeurige opbouw van een schakeling niet kent of als men er niet in slaagt er een be
vredigend vervangingsschema voor op te stellen, zodat men is aangewezen op experi
mentele informatie.
De polaire figuur combineert de amplitude- en de fasekarakteristiek. Wanneer we deze dus
meten kunnen we met behulp daarvan de pf bepalen. Men kan deze karakteristieken af
zonderlijk meten of beide tegelijk; de meting kan ‘punt voor punt' worden uitgevoerd of
dynamisch. Enkele veel toegepaste methoden zullen hier kort worden toegelicht om een
indruk te geven van de meettechnische zijde van de in dit hoofdstuk behandelde analyse
techniek.

r

'

Meting van de amplitudekarakteristiek kan geschieden met behulp van een meetgenerator
en twee voltmeters. Bij elke frequentie waarbij gemeten wordt bepaalt men de verhouding
van de amplitude van uitgangssignaal en ingangssignaal. In de praktijk past men veelal een
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zgn. ‘wobbelgenerator’, ook wel ‘sweepgenerator’ genoemd, toe. Deze geeft een signaal dat
automatisch een bepaald frequentiegebied doorloopt, zodat a.h.w. de amplitudekarak
teristiek afgetast wordt. De amplitudekarakteristiek wordt zichtbaar gemaakt op een
oscillograaf (fig. 1.33).
oscillograaf

sweepgenerator

te onderzoeken
netwerk

amplitudedctcctor

y-deflcctie

x-dcflcctie

aftastfrequentie (bijv. 50 Hz)

Fig. 1.33. Dynamische meting van de amplitudekarakteristiek.

2n
Fig. 1.34. Bepaling van de fasehoek tussen twee signalen met behulp van een oscillograaf.

Fig. 1.35. Bepaling van de fasehoek met behulp van een Lissajousfiguur.
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Meting van de fasekarakteristiek is moeilijker. Als geen grote nauwkeurigheid vereist
wordt, kan men een oscillograaf gebruiken in combinatie met een zgn. elektronische schake
laar, waarop men het ingangs- en het uitgangssignaal van het te onderzoeken netwerk
aansluit. Men verkrijgt twee oscillogrammen, die tegelijk zichtbaar zijn. Uit de relatieve
ligging der maxima (fig. 1.34) kan men de fasehoek bepalen (Opm. men kan ook de nuldoorgangen gebruiken, het is echter in de praktijk meestal moeilijk vast te stellen waar de
nuldoorgang ligt).
Men kan ook een zgn XY-oscillograaf gebruiken waarbij men het ingangssignaal op de
X-ingang zet en het uitgangssignaal op de Y-ingang. Men verkrijgt een Lissajousfiguur
(fig. 1.35) in de vorm van een ellips of een ontaarding daarvan (rechte lijn of cirkel). De
verhouding van de lengten der assen is een maat voor de gezochte fasehoek (nl. tan <p/2=
b/a). De horizontale en verticale versterkers van de oscillograaf moeten precies gelijke
amplitude- en fasekarakteristieken hebben, terwijl aan de lineariteit zeer hoge eisen worden
gesteld. De ingaande spanningen mogen geen harmonischen bevatten. Bij zorgvuldige
uitvoering van de meting kan men een nauwkeurigheid van 1 a 2° bereiken. Als men een
brede-bandoseiilograaf gebruikt kan men de meting tot hoge frequenties uitvoeren.
y-dcflcctie

V
variabele vertr. lijn

oscillograaf

.v-deflcctic

Fig. 1.36. Fasemeting met behulp van een variabele vertragingslijn.

In de handel verkrijgbare elektronische fasemeters berusten meestal op één der beide
volgende principes:
a. Meting met variabele vertragingslijn (fig. 1.36). Zij de vertraging van de vertragingslijn
t, dan is de fasedraaiing die het signaal ten gevolge van het passeren van de lijn ondergaat
(p = cox (<p in radialen als cd in radialen per sec.).
360
Dus (p = üDT
graden. Men regelt t zó dat de beide aan de oscillograaf toegevoerde
2tt

signalen in fase zijn. Op het scherm verschijnt dan een rechte lijn. Het overgaan van een
elliptische Lissajousfiguur in een rechte lijn biedt een scherp instelcriterium. De vertragings
lijn is nauwkeurig gecalibreerd. Uit de afgelezen waarde van t is het faseverschil tussen
U, en U2 dan te bepalen. De methode is bruikbaar tot hoge frequenties. Voor lage frequen33

lies is de methode niet geschikt, daar dan de instelbare vertragingstijd te groot moet worden
(deze moet nl. gelijk zijn aan één periodeduur voor de laagste frequentie dié nog verwerkt
moet kunnen worden).
b. Methode met bistabiele trekkerschakeling (flip-flop). Fig. 1.37 illustreert deze methode.
Beide signalen passeren eerst een afkapper (clipper) en vervolgens een differentiator. De
positieve pulsen uit de differentiatorschakelingen starten en stoppen de trekker. De dutycycle van het uitgangssignaal is een maat voor de fasehoek, d.w.z. de gemiddelde waarde
(gelijkstroomcomponent) van het uitgangssignaal van de bistabiele trekker is direct een
maat voor de fasehoek. De meting kan dus plaatsvinden met een gelijkstroommeter.

SA
(a)

<

T

start

■»

start

!i

J\

ingangssignaal I

afkappen geeft :

dilTcrentieren geeft:
stop

Slop

fl
Vï

(b)

ingangssignaal II

T
bistabiele trekker

(c)

Y

uitgangssignaal

i
UêI

7

start door U\

i
i

stop door U'2

(d)

Fig. 1.37. Meting van een fasehoek met behulp van een bistabiele trekker: a. omzetting van het
eerste ingangssignaal U, in een reeks naaldvormige impulsen U't ; b. omzetting van het tweede
ingangssignaal U2 in een reeks naaldvormige impulsen U2; c. U\ en U'2 worden toegevoerd als
start- resp. stopsignaal aan een trekkerschakeling; d. uit de lengte van de uitgangsimpuls van de
trekker volgt de fasehoek <p tussen Ut en U2 volgens (p = 2nr/T radialen.
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Evenals dit bij de meting van amplitudekarakteristieken mogelijk was, is het ook bij de
meting van fasekarakteristieken mogelijk een dynamische meetmethode toe te passen,
waarbij met behulp van een sweepgenerator het frequentiegebied wordt afgetast (fig. 1.38).
De nu te gebruiken fasedetector kan bijvoorbeeld van het boven beschreven type (fig. 1.37)
zijn. Om een goede meetnauwkeurigheid te verkrijgen verdient het aanbeveling de eigen
lijke fasemeting steeds bij een vaste frequentie uit te voeren. Dit kan men bereiken door de
meetfrequentie te converteren naar een vaste frequentie met behulp van een heterodynesysteem (mengschakeling). Deze conversie laat zich op verscheidene manieren realiseren.
Fig. 1.38 geeft een voorbeeld. Generator II levert steeds een frequentie die een vast bedrag
ƒ. hoger is dan die van generator I. De beide mengschakelingen leveren dan signalen van
gelijke frequentie, doch met een faseverschil dat gelijk is aan de fasedraaiing die het meetobject op de meetfrequentie heeft veroorzaakt.

Het is ook mogelijk de dynamische meting van amplitude- en fasekarakteristiek te com
bineren en het weergeefsysteem zo in te richten, dat direct de polaire figuur op het scherm
van een kathodestraalbuis verschijnt. Op de inrichting van dergelijke opstellingen gaan we
hier niet in.

iwcepgenerator I

ï

-r>

meetobjecl

->

mengschakeling

A ƒ,., + ƒ«

sweepgenerator II

fasedctector

aftastfrcquentic

weergeef
systeem

ƒ«
mengschakeling

------------------------- >-----------------Fig. 1.38. Voorbeeld van een opstelling voor dynamische meting van de fasekarakteristiek.
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2.POLEN EN NULPUNTEN*

2.1. INLEIDING

In hfdst. 1 hebben we vastgesteld dat de overdracht van een lineair systeem kan worden
beschreven door middel van een analytische functie van een complexe variabele p. We
hebben deze functie de overdrachtsfunctie genoemd; p = a+jco hebben we de complexe
frequentie genoemd.

Is de overdrachtsfunctie A(p) gegeven, dan liggen de eigenschappen van het lineaire net
werk daarmee geheel vast. Het is echter in de meeste gevallen niet gemakkelijk mogelijk
om uit de in algebraïsche vorm gegeven overdrachtsfunctie, direct bruikbare conclusies te
trekken over de eigenschappen en het gedrag van het netwerk. Een presentatie van de
overdrachtsfunctie in meer visuele vorm kan de situatie op dit punt verbeteren en, mits
goed gekozen, de samenhang der eigenschappen van het netwerk direct in het licht stellen.
Een voorbeeld van een meetkundige presentatie van de overdrachtsfunctie hebben we
reeds leren kennen in de polaire figuur, d.i. de door deze functie bepaalde afbeelding van de
imaginaire as. In dit hoofdstuk zal een tweede methode aan de orde komen om de over
drachtsfunctie ‘in kaart te brengen’, namelijk de karakterisering met behulp van een be
perkt aantal punten in het complexe vlak, de zgn. polen en nulpunten van de functie. De voor
de praktijk belangrijke gedragingen van het netwerk blijken op zeer elegante wijze met de
ligging van deze karakteristieke punten samen te hangen. De bruikbaarheid van deze
methode is zeer algemeen, men komt er in een aantal gevallen verder mee dan met polaire
figuren. Hieruit concludere men niet dat gebruikmaking van laatstgenoemd hulpmiddel in
alle gevallen overbodig is. Het is nodig dat men beide methoden tot zijn beschikking houdt
en zich bovendien rekenschap geeft van de onderlinge samenhang.

2.2. POLEN EN NULPUNTEN VAN EEN OVERDRACHTSFUNCTIE

De overdrachtsfunctie van een lineair elektrisch netwerk kan steeds worden geschreven
als het quotiënt van twee polynomen in p. In hoofdstuk 1 hebben we p de naam van
‘complexe frequentie’ gegeven. Men kan er mee rekenen op dezelfde wijze als gebruikelijk
is in de complexe rekenwijze voor sinusvormige grootheden, waarbij we aan de tijdsfunctie
cos cot de complexe functie exp(jcof) toevoegen.
Van de complexe voorstelling keert men terug tot momentele waarden door aan de
complexe grootheid de geconjugeerd complexe toe te voegen, nl. exp(jcor) + exp(—jcot) =
1. Bij de samenstelling van dit hoofdstuk heeft de auteur o.m. dankbaar gebruik gemaakt van een
niet gepubliceerde leidraad over dit onderwerp van de hand van prof. dr. ir. P. Eykhoff.
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2 cos a>t. De conceptie van complexe frequenties breidt deze rekentechniek uit tot har
monische trillingen met toenemende of afnemende amplitude, nl.
exp [(a+jw) t] 4- exp [(a — jeu) t] = 2 exp(at) • cos cot.
Hoewel we lang niet altijd behoefte hebben aan deze directe interpretatie van een signaal
van het type exp(pt) is het soms gemakkelijk deze bij de hand te hebben.
Men kan p ook opvatten als een differentiaaloperator en deze interpretatie maakt het moge
lijk de netwerkvergelijkingen in p op te schrijven en daaruit direct de overdrachtsfunctie te
vinden. In algemene vorm kan een overdrachtsfunctie genoteerd worden als

A =

Qnp" + nw-1p"~14-an-2p"~2 + ...«o

•m-2+...h0

(2-1)

We kunnen (2.1) ook brengen in de gedaante

(P~zi)(P~z2) ••• (P~z„)
(2.2)
bm (P-P1)(P— P2) ••• (P-Pm)’
waarin zz„ de wortels van het tellerpolynoom voorstellen en pt,..., p„, de wortels
van het noemerpolynoom.
Een analytische functie is, afgezien van een multiplicatieve constante (ajbm\ geheel
bepaald door de waarden van de onafhankelijk variabele (p), waarvoor de functie de waarde
nul, resp. oneindig aanneemt. We noemen zt,..., z„ de nulpunten van de overdrachtsfunctie,
pt, ..., p„, de polen. In termen van complexe frequenties kunnen we ook zeggen: de nul
punten zijn de complexe frequenties waarbij de overdracht nul is, de polen zijn de complexe
frequenties waarbij de overdracht oneindig is.
We kunnen de aldus gedefinieerde polen en nulpunten uitzetten in het complexe vlak en
verkrijgen dan een reeks punten. Ter onderscheiding duiden we de nulpunten met een O
aan, de polen met een x . Een dergelijk polen- en nulpuntenbeeld beschrijft de overdrachts
functie volledig, op de genoemde multiplicatieve constante na.
A =

Het minimale aantal gegevens waardoor de overdrachtsfunctie volledig bepaald wordt, is
dus m + n + 1, nl. de waarden van m polen, n nulpunten en de factor ajbm. Op zichzelf is het
al verrassend dat de eigenschappen van een netwerk geheel kunnen worden beschreven met
behulp van een patroon van punten in het complexe vlak. Echter zal bovendien blijken dat
de ligging van deze singuliere punten zeer direct informatie geeft over de gedragingen van
het netwerk in voor de praktijk belangrijke situaties. Het werken met polen en nulpunten is
daardoor een bijzonder elegant en zeer algemeen bruikbaar hulpmiddel bij de analyse van
lineaire schakelingen. Er is slechts één nadeel aan deze methode verbonden: er bestaat
geen meetmethode om van een gegeven schakeling van onbekende opbouw de polen en
nulpunten direct te bepalen. In dit opzicht is de analysetechniek met behulp van polaire
figuren in het voordeel, een polaire figuur kan men immers direct door meting bepalen.
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2.3. VOORBEELDEN VAN ENKELE PN-BEELDEN

De weergave van de polen en nulpunten van een bij een netwerk behorende overdrachts
functie zullen we voortaan kortweg het ‘pn-beeld’ of de ‘pn-configuratie’ van het netwerk
noemen. Alvorens algemene eigenschappen van pn-beelden te beschouwen zullen we eerst
ter illustratie van de eenvoud van de methode de pn-beelden van enkele eenvoudige net
werken opstellen.
Fig. 2.1 toont een eenvoudig /?C-koppelnetwerk. De overdracht hiervan is
A =

pCR = P
pCR+1
p + l/i’

als

T = CR .

Er is dus een pool in p= — 1/r en een nulpunt in p = 0. Fig. 2.2 geeft het gezochte pn-beeld.
Fig. 2.3 toont een afgestemde versterkertrap. De impedantie van de parallelkring is

z=

= £________ P________

pL

C (p+1/2t)2 + (co2-1/4t2)’

l + p2LC+pL/K

met t=RC en cu0= 1/^/LC. De overdrachtsfunctie is A = UO/Uj= — sgZ. Er is dus een nul
punt in p = 0, terwijl er 2 polen zijn nl.
p1>2 = - l/2r±j(coj-1/4t2)*.
Fig. 2.4 toont het pn-beeld.
Uit deze beide eenvoudige voorbeelden blijkt dat de ligging van de polen en nulpunten
direct samenhangt met de waarden van de voor het gedrag van het netwerk belangrijke
tijdconstanten (r in fig. 2.2, t en l/co0 in fig. 2.4, in fig. 2.4 komt bovendien (coq— 1/4t2)*
overeen met de eigenfrequentie van de kring).

+

1

V,

+
R

T

Uo

Fig. 2.1. Eenvoudig RC-koppelnetwerk.

Fig. 2.2. Pn-beeld van het netwerk volgens fig. 2.1.
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Fig.’2.3. Afgestemde versterkertrap.
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■>

{<ug — (4t2)“«}♦

X

Fig. 2.4. Pn-beeld van de schakeling volgens fig. 2.3.

2.4. EIGENSCHAPPEN VAN PN-BEELDEN

1

De theorie van de karakterisering van de signaaloverdracht van elektrische netwerken en
regelsystemen aan de hand van polen en nulpunten, is in de loop der jaren uitgebouwd tot
een zeer verfijnd mathematisch hulpmiddel. Tal van methoden voor analyse en synthese
van elektrische netwerken en regelsystemen zijn er aan ontsproten. Voor een enigszins
gedetailleerde behandeling van deze materie moet hier verwezen worden naar de specia
listische literatuur over dit onderwerp. We volstaan hier met een zeer beknopt overzicht
van datgene wat beslist nodig is voor de behandeling van de elektronische schakelingen die
in dit en de volgende hoofdstukken ter sprake komen.

Allereerst richten we onze aandacht op enkele algemene eigenschappen van pn-beelden
van fysisch realiseerbare netwerken.
a. Daar de coëfficiënten a0,..., an en b0,..., bm reëel zijn, hebben we bij overdrachts
functies altijd te maken met functies die voor reële waarden van de variabele p reële waar
den aannemen. Dit kan alleen het geval zijn als de polen en nulpunten óf reëel zijn óf, voor
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zover ze niet reëel zijn, in toegevoegd complexe paren voorkomen. Men noemt zo’n functie
wel een geconjugeerd analytische functie.
b. Door de overdrachtsfunctie (2.2) te splitsen in partiële breuken krijgen we
A,
b„lp-Pi

A = Uo= «n

+ -^- + ... Aw
P-P2

. A,
U
O=U.^
_____
---- 4-+ ... ++ .
Xl_P~Pl
P~P„,

P-P„.

,

dus

(23)

Uo is blijkbaar op te vatten als de superpositie van een aantal deelspanningen van het type
UjAfc/(p- pk). Hiermee correspondeert een differentiaalvergelijking dDo/df-pkUo = AkUj.
Als Ui = 0 (vrije trilling van het netwerk), is de oplossing van de vorm UO = C exp(pkr). Als
pk een positief reëel deel heeft betekent dit dat Uo exponentieel toeneemt met de tijd, d.w.z.
het systeem is niet stabiel en gedraagt zich als een oscillator. Voor de overdrachtsfunctie
van een stabiel systeem geldt dus dat de polen een negatief reëel deel moeten hebben, ze
moeten dus in het linkerhalfvlak liggen. Voor de nulpunten geldt deze eis niet. Het grens
geval waarbij polen op de imaginaire as liggen is theoretisch mogelijk. We hebben dan een
dempingsloos, nog juist stabiel systeem. Op de imaginaire as liggende polen moeten echter
wel enkelvoudig zijn. Immers, is p=pk een tweevoudige pool, dan komt in de oplossing
van de D.V. naast een term van het type exp (pk t) ook een term van het type t exp (pkt) voor.
Laatstgenoemde term neemt bij toenemende waarde van t onbepaald toe. Praktisch
gelukt het niet een netwerk op te bouwen met polen op de imaginaire as. Immers, de ge
ringste variatie van de netwerkparameters zou de polen in het rechterhalfvlak kunnen
doen belanden, waarmee het systeem instabiel zou worden.
c. Het aantal polen m van de overdrachtsfunctie van een praktisch netwerk is steeds
groter dan het aantal nulpunten n. Dit volgt direct uit (2.1). Immers wordt voor p=jw en
co -* oo de modulus van de overdracht gelijk aan (oo)"“*". Indien m< n, zou de overdracht
een oneindig grote waarde aannemen, hetgeen uiteraard niet mogelijk is. Is m = ny dan
wordt voor p->jco de overdracht een constante, nl. A — aJbm. Theoretisch is dit mogelijk,
voor praktische netwerken geldt echter dat de overdracht bij co -> oo altijd nul is tengevolge
van de in geen enkel netwerk geheel te vermijden parasitaire capaciteiten. Bij de bestudering
van de eigenschappen van schakelingen kan het effect van parasitaire capaciteiten vaak in
eerste instantie buiten beschouwing blijven. In zulke gevallen zijn pn-beelden met gelijke
aantallen polen en nulpunten natuurlijk niet uitgesloten. We zullen ze dan ook dikwijls
ontmoeten. Is m >n, dan kunnen we zeggen dat zich in p = oo een (m — n)voudig nulpunt
bevindt. In deze gedachtengang hebben we dus in het eindige m polen en n nulpunten, in
het gehele complexe vlak (inclusief het oneindig verre punt)m polen en m nulpunten;m is
in het algemeen tevens gelijk aan de orde van het netwerk.
d. Een bijzondere klasse van overdrachtsfuncties vormen de impedantie- en admittantiefuncties van passieve tweepolen. Voor de pn-beelden behorende bij deze functies gelden de
genoemde regels natuurlijk evenzeer, echter moet regel c nu verder beperkt worden. Bij
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deze klasse van functies kan het verschil tussen het aantal polen en nulpunten hoogstens
één bedragen. Voor het bewijs van deze regel wordt verwezen naar de netwerktheorie. De
juistheid ervan kan men ook wel aanvoelen zonder strenge bewijsvoering: bij zeer hoge
frequenties gedraagt een passieve complexe impedantie zich hetzij als een zelfïnductie,
hetzij als een capaciteit. Voor p -> 00 wordt de impedantie dus van de vorm pL of 1/pC. In
het eerste geval is het aantal polen één groter dan het aantal nulpunten, in het tweede geval
andersom. Praktische netwerken vertonen altijd parasitaire capaciteit, het aantal nul
punten is dus altijd één kleiner dan het aantal polen.

Zowel voor impedantiefuncties als voor admittantiefuncties is regel b geldig. Aangezien •
met Z= 1/Y de polen van Z moeten samenvallen met nulpunten van Y en andersom, geldt
voor impedantie- en admittantiefuncties dat niet alleen de polen, doch ook de nulpunten
alle in het linkerhalfvlak moeten liggen.

Fig. 2.5 toont enkele pn-configuraties die voldoen aan de onder a, b en c genoemde eisen;
fig. 2.6 toont enkele configuraties die hier niet aan voldoen.
Is een systeem opgebouwd als een cascadeschakeling van netwerken, die elkaar niet be
ïnvloeden, doordat de netwerken van elkaar gescheiden zijn door unilaterale elementen
(bijv, peilloden), dan is volgens A=Aj A2A3... het pn-beeld van de gehele schakeling de
som van de pn-beelden der afzonderlijke netwerken. Komt daarbij een pool samen te vallen
met een nulpunt, dan heffen deze elkaar op.
Voor een parallelschakeling van netwerken ziet men gemakkelijk in dat het pn-beeld in
het algemeen wél de polen, doch niet de nulpunten van de afzonderlijke netwerken bevat.

2.5. VERBAND MET AMPLITUDE- EN F ASEK A R A KTER ISTIEK EN

Is de overdrachtsfunctie A gegeven door

A

o» (P-Z1)(P-Z2) -(P-ZW)
(P-P1)(P-P2) - (P-PJ‘

(2.3)

dan volgt de amplitudekarakteristiek uit

...
I Al

an _______________________________________
Ip-zJIp-ZzI ••• IP-zJ

—— ___

bm |p-Pil lp-Pil — IP-PJ ’

met

j

p=jm,

(2.4)

en de fasekarakteristiek uit
arg A = <p = <pi4-<p2+ ••• <Pn~0i-02- ... ~0m,

(2.5)

met (?i=arg(p-Zj), <p2 = arg(p-z2), 0j =arg(p-pj, enz. met p=jw.
Zijn de polen en nulpunten gegeven, dan kan men met behulp van (2.4) en (2.5) daaruit
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direct de amplitude- en de fasekarakteristiek bepalen. De in (2.4) en (2.5) voorkomende
factoren en termen kan men gemakkelijk meetkundig interpreteren. Zij zk één der nulpunten
(fig. 2.7a), dan is |jco — zfc| de afstand van het punt jeu op de imaginaire as tot het punt zk.
Hetzelfde geldt voor |jco— pk| als pk een pool voorstelt (fig. 2.7b). De hoek <pk, resp. 0k is
eveneens direct uit de figuur af te lezen. Men kan dus, als het pn-beeld gegeven is, gemakke
lijk de waarde van de amplituderesponsie bij een bepaalde frequentie vinden door.de af
standen |jco—zk| voor alle nulpunten met elkaar te vermenigvuldigen en het resultaat te
delen door het produkt der afstanden |jco— pt|. Evenzo de waarde van de fasekarakteristiek
door de som der hoeken (pk te verminderen met de som der hoeken Ok.
jeu
<pk

Ok
(a)

X
Pi

(b)

Fig. 2.7. Meetkundige bepaling van |ja>—zk| en |jeu — p»,!.

Ook al voert men de constructie niet in detail uit, toch kan men met behulp van deze regel
snel een indruk krijgen van het karakter van de overdracht. Zo kan men onmiddellijk
vaststellen dat het pn-beeld van fig. 2.8a een laagdoorlatend systeem beschrijft, dat van
fig. 2.8b een banddoorlatend en dat van fig. 2.8c een hoogdoorlatend.

X
X

X

XX

(a)

(b)

X
X

(c)

Fig. 2.8. Voorbeelden van pn-beclden; a. laagdoorlatend netwerk; b. banddoorlatend netwerk;
c. hoogdoorlatend netwerk.
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Gebruiken we voor de amplitudekarakteristiek een dB-schaal, dan volgt uit (2.4)

|A|(dB) = 20 log|A| = £ 20 log |jco — zk| — £ 20 log|jco-pk|+ C ,
k=l

(2-6)

k=l

waarin de constante C volgt uit C = 20 log ajbm.
Hieruit zien we dat de in dB uitgedrukte waarde van de amplitudekarakteristiek voor
een bepaalde frequentie gevonden wordt door optelling, resp. aftrekking van de bijdragen
der afzonderlijke nulpunten, resp. polen.
Gaan we nu na hoe deze bijdragen er in verschillende gevallen uitzien. Beschouwen we
eerst een pool p = pk op de negatief-reële as. Hiervoor geldt

Ak = -20 log|jco-pk| = -20 log(co2 + pjr)* = -20 log pk (1 + (cork)2)* ,

(2-7)

met rk= l/pk.
Als co=0 is A^= —20 log pk = 20 log ik. Als co = pk = l/rk, dan is Ak= —20 log pkx/2. Ten
opzichte van de responsie bij co = 0 is dus co = l/rk het — 3 dB-punt. Voor grote waarden van
co is cork >1 en is Ak= — 20 log co. In het gebied waar cork > 1 daalt dus de amplitude
karakteristiek met 6 dB bij verdubbeling van co, d.w.z. met 6 dB per octaaf. Op een logarit
mische frequentieschaal ziet de bijdrage Ak tot de amplitudekarakteristiek er dus uit als
geschetst in fig. 2.9. Een zeer gemakkelijk te schetsen benadering hiervan verkrijgt men
door de beide asymptoten, resp. voor co-+0 en voor co->oo te tekenen. Dit zijn resp. een
rechte evenwijdig aan de co-as en een rechte met een helling van 6 dB/octaaf. Beide rechten
snijden elkaar juist in het punt co=cok= l/rk.

X<■

p* = IA*
(dB)
0

-3

I
I

I
I
1/Tk

(J)

6 dB/oct

Fig. 2.9. Bijdrage tot de amplitudekarakteristiek van een reële pool (met asymptoten).

Voor een op de reële as gelegen nulpunt zk = l/rk vindt men op geheel analoge wijze dat
voor hoge frequenties de karakteristiek oploopt met 6 dB/octaaf en dat het 3dB-punt ligt
bij a)k = zk = l/rk. De beide asymptoten (voor co ->0 en co -> oo) snijden ook hier elkaar in het
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punt cok= l/rfc (fig. 2.10). We merken nog op dat het er niet toe doet of het betreffende nul
punt links of rechts van de oorsprong ligt. In beide gevallen is de bijdrage tot de amplitude
karakteristiek dezelfde. Ligt het nulpunt in de oorsprong, dan gaat de kromme over in een
rechte, waarvan de helling in het gehele frequentiegebied 6 dB/octaaf bedraagt (fig. 2.11).
Met behulp van (2.5) laten zich eenvoudig de bijdragen
tot de fasekarakteristieken
bepalen in de besproken gevallen. Fig. 2.12 toont het resultaat.

** = 1/Tt

->

■>

z4= 1/r»

6 dB/oct
(dB)

+3
0
i
i
i

______ i_
CO = l/rk

Fig. 2.10. Bijdrage tot de amplitudekarakteristiek van een reëel nulpunt (met asymptoten).

(dB)
6 dB/oct

Fig. 2.11. Bijdrage tot de amplitudekarakteristiek van een nulpunt in de oorsprong.
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tot de fasekarakteristiek van op de reële as gelegen singulariteiten.

De amplitude- en fasekarakteristieken van een netwerk dat een aantal polen en/of nul
punten op de reële as vertoont worden nu gevonden door superpositie van de bijdragen der
individuele singulariteiten. Bij de constructie van amplitudekarakteristieken verkrijgt men
zeer snel een algemene indruk van het verloop door de bijdragen te benaderen met hun
asymptoten. Bij de constructie van fasekarakteristieken heeft men niet de beschikking óver
zo'n eenvoudige methode, daar de asymptoten geen snijpunten hebben. In gevallen waarin
men slechts een algemene indruk van de fasekarakteristick wenst te hebben kan men zich
soms redelijk behelpen met de benadering volgens fig. 2.13.

| -4
0

0,21

1

i
i
4.8
wt4

Fig. 2.13. Benadering van de fasekarakteristiek d.m.v. rechte lijnen.

De bijdrage tot de fasekarakteristiek van een reële singulariteit is hier vervangen door de
raaklijn in het bliigpunt van de kromme (co= l/rk) tot aan de punten waarin deze raaklijn de
asymptoten snijdt. Het verdere verloop wordt benaderd door de asymptoten.
Vooral als we te maken hebben met een netwerk met vele polen en nulpunten (bijv, een
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cascadeschakeling van een aantal versterkertrappen) kan zo’n globale benadering geschikt
zijn voor een oriëntatie ten aanzien van de totale fasekarakteristiek.
Als voorbeeld van een netwerk met reële polen en nulpunten beschouwen we de schake
ling van fig. 2.14. De overdracht volgt uit

Uq = PT1 + 1
Uj
pr2+l

met

Ti — cr2 en

*2

C(R,+R2).

Fig. 2.15 toont het pn-beeld, fig. 2.16 de asymptotische benadering van de amplitude
karakteristiek.
De responsie /40 bij a> = 0, die als referentie fungeert voor de dB-schaal bepaalt men uit de
overdrachtsfunctie of door middel van inspectie van het netwerk. Voor het netwerk van
fig. 2.14 is ?40= 1.

+

+

R,

T'

<4

Ri

I
Fig. 2.14. Netwerk met reële polen en nulpunten.

Fig. 2.15. Pn-beeld bij fig. 2.14.

-IA.

-*•
-ia2

IA,
0

i
i
i
I
i
i
i

Fig. 2.16. Asymptotische benadering van de amplitudekarakteristiek.
De werkelijke karakteristiek is eveneens geschetst (streeplijn a).
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Fig. 2.17. Benadering van de fasekarakteristiek aan de hand van de constructie volgens fig. 2.13.
De geschatte karakteristiek is aangegeven als <p(co).

Fig. 2.17 toont de benadering van de fasekarakteristiek uit de bijdragen der beide singulariteiten. Wil men nauwkeuriger werken, dan kan men de gegeven formules gebruiken of
gebruik maken van standaardkrommen en de superpositie met de passer uitvoeren.
Voor toegevoegd complexe polen en nulpunten worden de constructies moeilijker. De
asymplotische benadering zal in dit geval vaak zeer grof zijn. Wel geldt natuurlijk dat de
bijdrage tot de amplitudekarakteristiek voor twee toegevoegd complexe polen bij hoge
frequenties overgaat in een rechte die met 12 dB per octaaf daalt. Twee toegevoegd com
plexe nulpunten geven een stijging met 12 dB per octaaf. Voor nauwkeurige constructies
kan men gebruik maken van standaardkrommen of van de algemene formule (2.4).

2.6. VERBAND MET POLAIRE FIGUREN

Kennen we de amplitudekarakteristiek en de fasekarakteristiek, dan kunnen we daarmee
uiteraard ook de polaire figuur bepalen. Bovendien kunnen we nog enkele algemene regels
formuleren ten aanzien van de samenhang tussen pn-beeld en polaire figuur.

Zij A(p) een gegeven overdrachtsfunctie. De polaire figuur is de afbeelding van de imagi
naire as, die door de gegeven functie wordt bepaald. In de functietheorie wordt bewezen dat
de afbeelding volgens de door (2.1) gegeven functie conform is, d.w.z. dat de hoek tussen twee
infinitesimale lijnstukken in het p-vlak bij de afbeelding op het A-vlak qua richting en
grootte behouden blijft.
Fig. 2.18 illustreert dit: de imaginaire as wordt in het A-vlak afgebeeld als een polaire
figuur (in dit geval een cirkel). Een kromme (bijv, de lijn 1) die in het p-vlak de imaginaire as
loodrecht snijdt wordt afgebeeld als een kromme I' die de pf eveneens loodrecht snijdt. Nu
worden punten van het p-vlak die overeenkomen met de polen van de afbeeldingsfunctie,
48

afgebeeld in het oneindige van het A-vlak. De imaginaire as verdeelt het p-vlak in twee
delen: het linkerhalfvlak en het rechterhalfvlak, eveneens deelt de pf het afbeeldingsvlak in
twee delen, het deel binnen de pf en het deel buiten de pf. Uit het feit dat alle polen in het
linkerhalfvlak moeten liggen volgt dat dit halfvlak wordt afgebeeld buiten de pf, het rechter
halfvlak van het p-vlak wordt dus afgebeeld binnen de pf in het A-vlak. Uit het feit dat de
afbeelding conform is volgt dan verder dat een polaire figuur gaande van co=0 naar cd -*co
steeds rechtsom doorlopen wordt. Dit is een belangrijke regel, die dikwijls van veel nut is bij
het construeren van polaire figuren.

>1

p-vlak

I

A-vlak

Fig. 2.18. Conforme afbeelding.

Opmerking : bij het construeren van een polaire figuur kan men volstaan met het afbeelden
van de positieve co-as. Het afbeelden van de negatieve co-as geeft geen nieuwe informatie
als gevolg van het symmetrische karakter van het p-vlak t.o.v. de lijn co=0 (d.i. de reële as).
We verkrijgen voor cd< 0 dezelfde pf als voor co >0, doch gespiegeld t.o.v. de reële as van
het A-vlak.

Nulpunten in de oorsprong bepalen de helling van de amplitudekarakteristiek voor co-*0.
Een n-voudig nulpunt in 0 betekent een helling van 6n dB/octaaf. Als er geen nulpunten in
het rechterhalfvlak liggen, dan bepalen de in 0 gelegen nulpunten ook de fasekarakteristièk
voor co-*0; een ?i-voudig nulpunt betekent een fasedraaiing ter grootte van nn/2 voor
co-*0. In het rechterhalfvlak gelegen nulpunten geven een extra fasedraaiing, zo geeft een
op de reële as gelegen nulpunt in het rechterhalfvlak voor co = 0 een extra fasedraaiing van
n radialen. Ten aanzien van de polaire figuur kunnen we dus zeggen dat bij een of meer
nulpunten in 0 de pf begint in de oorsprong. Zijn er geen nulpunten in het rechterhalfvlak
en is er een n-voudig nulpunt in 0, dan raakt de pf voor co -> 0 aan de j"-as.
Evenzo beredeneert men dat in het oneindige gelegen nulpunten (d.w.z. het verschil tussen
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het aantal polen en nulpunten) iels zeggen over de polaire figuur bij cd -> oo. Een n-voudig
nulpunt in hel oneindige betekent een helling van — 6n dB/octaaf in de amplitudekarakterisliek en een fasedraaiing — im/2 voor cd -> co, de polaire figuur gaat voor cd -»co door
de oorsprong en raakt daar aan de (—j)"-as.

Heeft men een netwerk met vele polen en nulpunten, bijvoorbeeld een cascadeschakeling
van een aantal versterkerlrappen, dan kan men dikwijls snel een indruk krijgen van het
verloop van amplitude- en fasekarakteristieken. en daarmee van de polaire figuur, door de
singulariteiten in groepjes samen te nemen. Polen en nulpunten verminderen immers
eikaars invloed. Op grote afstand van een groepje van k polen en j nulpunten is de totale
uitwerking alsof zich op de plaats van dit groepje een (k —jj-voudige pool (als k>j) of een
(ƒ—k)-voudig nulpunt (als j>k) bevindt. Toepassing van deze tegel maakt het dikwijls .
mogelijk het rekenwerk zeer sterk te vereenvoudigen.

2.7. M IN IM U M FASE- EN NIET-MINIM U M FASE NETWERK E N

Bij de behandeling van de algemene voorwaarden waaraan de polen en nulpunten van een
overdrachtsfunctie moeten voldoen is gebleken dat polen steeds in het linkerhalfvlak moe
ten liggen, doch dat nulpunten zowel in het linkerhalfvlak als in het rechterhalfvlak kunnen
liggen. Netwerken waarbij de nulpunten alle in het linkerhalfvlak liggen noemt men
minimumfasenetwerken, wanneer de nulpunten of een deel der nulpunten in het rechter
halfvlak liggen spreekt men van niet-minimumfasenetwerken. Bij een minimumfasenetwerk
bestaat er een eenduidig verband tussen de amplitudekarakteristiek |A(co)| en de fasekarakteristiek <p(co). De geldigheid van deze regel kan algemeen worden aangetoond, een
vermoeden van de juistheid ervan verkrijgt men reeds bij een directe beschouwing van het
pn-beeld, waarbij blijkt dat het niet mogelijk is een pool of nulpunt zo te verplaatsen dat
de amplitudekarakteristiek niet verandert en de fasekarakteristiek wel. Het pn-beeld legt
zowel de amplitudekarakteristiek als de fasekarakteristiek eenduidig vast. Bij niet-minimumfasenetwerken bestaat er geen eenduidig verband tussen de amplitudekarakteristiek
en de fasekarakteristiek. Ook dit kan direct blijken uit het pn-beeld, immers als we een nul
punt uit het linkerhalfvlak verplaatsen naar het rechterhalfvlak, zódanig dat de nieuwe
positie van het nulpunt het spiegelbeeld is van de oude t.o.v. de imaginaire as, verandert er
niets aan de amplitudekarakteristiek, doch wel aan de fasekarakteristiek. De fasedraaiing,
die dit netwerk geeft, is altijd groter dan die van het bijbehorende minimumfasenetwerk.
H.W. Bode heeft het verband tussen amplitude- en fasekarakteristiek voor minimum
fasenetwerken mathematisch onderzocht en in formules vastgelegd. De meest gebruikte
formulering van deze ‘wet van Bode’ luidt
<Pc

x'‘=ü'
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=-r

/4N —>4 Nc ,
dtzJ.
n Jo o?-co2

(2.8)

1

/lN(co)

Fig. 2.19. Voorbeeld van een amplitudekarakteristiek.
Hierin is (pc de fasedraaiing van de hoekfrequentie a>c in radialen en /4N de versterking in
nepers. De neper is, evenals de dB, een logarithmische maat voor de versterking, echter op
basis van de natuurlijke logarithme: /lN = ln|A|. De grootheid T{ = (p/a) wordt faselooptijd
genoemd; rfc is dus de faselooptijd bij co = a>c.
De interpretatie van (2.8) is eenvoudig. Zij 4N(co) gegeven (fig. 2.19); de faselooptijd in wc
volgt dan uit de sommatie van alle waarden van het verschil van /4N en de waarde XNc van
/4n in a)c met inachtname van een ‘gewichtsfactor’. Deze gewichtsfactor, d.i. l/(co2 —co2) is
groot voor frequenties in de buurt van con terwijl hij klein is voor frequenties ver verwijderd
van a>c De fasehoek en de faselooptijd in de buurt van (dc worden dus vooral bepaald door
de fluctuaties in de amplitudekarakteristiek in dezelfde omgeving, doch alle overige punten
van de amplitudekarakteristiek spelen ook mee, zij het in mindere mate. Voor de afleiding
van (2.8), en voor voorbeelden van het gebruik ervan raadplege men het bekende boek van
H. W. Bode, Network analysis and feedback amplifier design, Princeton, 1945.

We hebben reeds gezien dat bij niet-minimumfasenetwerken geen vast verband bestaat
tussen amplitude- en fasekarakteristiek. Dit maakt dit type netwerken bijzonder geschikt
voor fase-egalisatie. Men kan er een bepaalde fasecorrectie mee tot stand brengen zonder
gedwongen te zijn een daarmee vastliggende verandering van de amplitudekarakteristiek
van het systeem op de koop toe te nemen. Indien gewenst kan men zelfs fasedraaiende net
werken maken met een theoretisch volkomen vlakke amplitudekarakteristiek. Hiertoe
moet het pn-beeld zo gekozen worden dat alle nulpunten in het rechterhalfvlak liggen en
juist het spiegelbeeld t.o.v. de imaginaire as zijn van de polen. Fig. 2.20 geeft een voorbeeld
van zo’n pn-figuur. De fasedraaiing bedraagt, zoals men gemakkelijk ziet, 180° voor o> = 0
en 0° voor a) -*• co. De amplitudekarakteristiek is volkomen vlak.

■>

1/r*

1/T*

Fig. 2.20. Pn-beeld van een niel-minimumfasenetwerk.
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We merken nog op dat men voor de karakterisering van het fasegedrag van een netwerk
lang niet altijd de directe fasekarakteristiek <p(co) gebruikt. In vele gevallen geeft men de
voorkeur aan de reeds genoemde fase-vertragingskarakteristiek of fase-looptijdkarakteristiek Tf(a>) = <p(a))/co of aan de groepvertragingskarakteristiek (groeplooptijd) rg(co) =
d</>(co)/da>. Het gebruik van laatstgenoemde karakteristiek heeft vooral voordelen bij de
bestudering van selectieve systemen, zoals banddoorlatende versterkers, daar de groep
looptijd overeenkomt met de vertraging van de omhullende van een gemoduleerde
wisselspanning, dus met de vertraging van de informatiestroom. De karakteristieken
Tf(cu) en Tg(co) kunnen direct afgeleid worden uit de fasekarakteristiek <p(co).

2.8. SPRONG KARAKTERISTIEKEN

Wanneer we de amplitudekarakteristiek en de fasekarakteristiek van een lineair netwerk in
het gehele frequentiegebied (van cu = 0 tot co-*oo) kennen, is het gedrag van het netwerk
hiermee volkomen bepaald. We kennen dan de responsie van het netwerk voor sinusvor
mige signalen van willekeurige frequentie, zodat we, met behulp van de Fourieranalyse de
overdracht van een willekeurig signaal S = f(t) kunnen berekenen. Is het ingangssignaal
van periodieke aard, zodat we met een beperkt aantal spectraalcomponenten te maken
hebben, dan ligt toepassing van deze methode voor de hand. Dit is ook het geval wanneer
het signaal weliswaar niet zuiver periodiek is, maar de faserelaties van betrekkelijk weinig
belang zijn, zodat we met kennis van de amplitudekarakteristiek in een beperkt frequentieinlerval kunnen volstaan. Dit laatste is het geval wanneer het signaal een audiosignaal is:
het oor is weinig gevoelig voor fa sed raai in gen van de samenstellende sinusvormige com
ponenten van het audiosignaal.
Wanneer het ons echter te doen is om kennis van de wijze waarop een niet-periodieke
tijdfunctie wordt overgedragen, is de methode waarbij we het gedrag van het netwerk be
schrijven met behulp van amplitude- en fasekarakteristieken, omslachtig. Dit is het geval
bij impulsvormige signalen en bij televisiesignalen. Zulke signalen kunnen we ons opge
bouwd denken uit een reeks plotselinge sprongvormige variaties in de tijd. In zo’n geval
hebben we vaak meer aan kennis van de zgn. sprongkarakteristiek, d.i. de reactie van het
netwerk op een eenmalige sprongsgewijze variatie van het ingangssignaal (eenheidssprong,
unit step function). Omdat het pn-beeld van het netwerk de overdrachtseigenschappen •
geheel bepaalt, moet het mogelijk zijn een direct verband aan te geven tussen de sprong
karakteristiek (Engels: transient response)en het pn-beeld.
Opmerking: men neme er goede nota van dat de sprongkarakteristiek een geheel ander
karakter heeft dan de amplitude- en de fasekarakteristiek. Eerstgenoemde geeft de reactie
van het netwerk als functie van de tijd, laatstgenoemde als functie van de frequentie.
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Gelukkigerwijze blijkt het verband tussen de sprongkarakteristiek en het pn-beeld van
zeer eenvoudige aard te zijn. Dit verband leidt men het gemakkelijkst af met behulp van de
Laplacetransformatie. Zoals bekend mag worden verondersteld, kan men aan elke tijdfunctie ƒ (t) een functie F(p) toevoegen, die men de Laplacetransformatie noemt. Defini
eert men deze als
F(P)

= l exp(-pt)/(t)dt
Jo

en stelt men de overdrachtsfunctie van het netwerk op met behulp van de volgens de
Laplacetransformatie getransformeerde netwerkvergelijkingen, dan blijkt dat de aldus
gevonden overdrachtsfunctie precies dezelfde gedaante heeft als de eerder gevonden vorm,
die ontstond door exp(pt) te substitueren in de differentiaalvergelijkingen. De reactie van
het netwerk op een sprongfunctie is dus eenvoudig te vinden door met behulp van de ge
vonden overdrachtsfunctie de Laplacetransformatie van het uitgangssignaal op te stellen
en deze terug te transformeren tot een tijdfunctie. De Laplacetransformatie van de eenheidssprong 1 (t) is 1/p, zoals men gemakkelijk ziet met behulp van de definitieformule.
Is nu de overdrachtsfunctie gegeven door haar polen en nulpunten

A =

(P-Z1)(P-Z2)(P-Z3) - (P-Zn)

(P-P1)(P-P2)(P-P3) ■■ (P-Pn) ’

dan volgt de sprongkarakteristiek eenvoudig uit de terugtransformatie van de functie
A/p, dus

F(P) =

(p-Zi)(p-z2)(p-z3)... (p-z„)
P(P-P1)(P-P2)(P-P3) ••• (P-Pm)'

(2-9)

Het pn-beeld van F(p) vindt men dus uit het pn-beeld van A door één pool in p=0 toe te
voegen.
Terugtransformatie kan plaats vinden door F (p) op de bekende wijze in partiële breuken te
splitsen. Met uitsluitend enkelvoudige polen:

cko +

...

(2.10)
Lp
P-Pl
P-P2
Ao is het residu van F(p) in p=0, A, is het residu in p = pj enz. Er zij aan herinnerd dat het
residu in de pool p= p< per definitie gelijk is aan

F(p)

A(=[(p-p,)F(p)]p_p,.

(2.11)

Uit deze definitie volgt dat de waarde der residuen o.m. afhangt van de nulpunten van
F(p). Bij aanwezigheid van een meervoudige pool, bijv, een k-voudige pool in p = p,, neemt
de splitsing in partiële breuken de vorm aan
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F(p) = cF— +
LP

A'i
Aï
4(P-Pi)1
(P-Pi)(k-1)

+

Ak)
Aï' .
4- ... 4- ---- — 4(P-Pi)(k"2)
P-Pi

Aw 1A2 . A3
+ --—+
— + ...
P-P2
‘ --P-P3
P-P3 ‘ ■" P-P„J’

(2-12)

A', is nu gegeven door [(p—p,ytF(p)]p=pi .

(2.13a)

Evenzo

d

Aï

= Ï![è
l![_dp {(P~P,)‘F(P)}]

Aï

= Ï! [dj? {<P-Pi)tF(p)}Jp=P. ,enz-

p=P.

(2.13b)

»

• - «2

(2.13c)

Uit (2.10) en (2.12) kunnen we enkele belangrijke conclusies trekken ten aanzien van het
verband tussen pn-beeld en sprongkarakteristiek. Terugtransformatie van een term
A^/fp— p„) levert op A„ exp(p„t), terugtransformatie van een term van het type A^(p- Pn)*
levert op
A,

1exp(p„t),

De sprongkarakteristiek stelt zich dus samen uit een reeks afnemende e-machten (pn heeft
steeds een negatief reëel deel), eventueel vermenigvuldigd met een factor t, t2, enz. Als
pn reëel is zijn deze tijdfuncties aperiodiek, zijn echter p„ en p* toegevoegd complexe polen,
dan komen steeds tegelijk voor A„exp(p„t) en A* exp(p*t). Is p„ = a„ + jco„ en stellen we
gemakshalve A„ = B+jD, dan is
A„ exp (p„ t) + A* exp (p* r) = B [exp (p„ t) 4- exp (p£ t)] 44-jD[exp(pnt) —exp(p* t)] = 2 exp(a„t)-[B cos a>nt-D sin co„t] .

(2.14)

Aangezien an<0 (polen in linkerhalfvlak) stelt dit een harmonische trilling voor met af
nemende amplitude. Toegevoegd complexe polen leveren dus steeds periodieke termen in
de sprongkarakteristiek op; in reactie op het sprongvormige ingangsverschijnsel treden in
het netwerk uitslingerverschijnselen op, die na verloop van tijd uitsterven.
Uit het voorgaande volgt dat voor het optreden van zulke uitslingerverschijnselen in de
sprongkarakteristiek complexe polen een noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormen.
De ligging van de polen bepaalt geheel de frequentie co van het uitslingerverschijnsel en de
door de dempingsexponent a gegeven snelheid van uitsterven. Voor de aperiodieke com
ponenten geldt eveneens dat de tijdconstante, die hun uitsterfsnelheid bepaalt, geheel be
paald wordt door de plaats van de polen op de reële as. Men concludere hieruit echter niet,
dat de posities der nulpunten van geen belang zijn. De grootte en het teken van de residuen
hangt er wel van af en daarmee de onderlinge verhouding van de amplituden der diverse
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samenstellende termen. Verschuiving van een nulpunt kan daardoor toch wel eens ver
rassende gevolgen hebben voor de aard van de sprongkarakteristiek.
Zeer duidelijk blijkt de betekenis van de nulpunten als we de invloed nagaan van in de
oorsprong en van in het oneindige gelegen nulpunten. Is er een nulpunt in de oorsprong,
dan volgt de sprongkarakteristiek uit de terugtransformatie van een vorm van de gedaante

F(p) = 1 •

)••• _ (P~zi)(

P (P-P1)(P-P2) •••

)•••

(P —P1)(P—P2)

(2-15)

In de sprongkarakteristiek ontbreekt nu de term, die ontstaat door terugtransformatie van
/40/p, dus >40 • 1 (r), een sprongvormige component (‘gelijkstroomcomponent’), die niet
uitsterft. Terugtransformatie van (2.15) levert uitsluitend uitstervende e-machten op, voor
t ->oo is de responsie nul. We concluderen dus dat nulpunten in de oorsprong de sprong
karakteristiek voor t -> oo naar nul doen gaan.
Het zal geen verwondering wekken dat op soortgelijke wijze geldt dat de aanwezigheid
van nulpunten in het oneindige (d.w.z. in het eindige zijn er meer polen dan nulpunten) ten
gevolge heeft dat de sprongkarakteristiek in t = 0 de waarde nul aanneemt. Zoals we weten
hebben praktische netwerken minstens één nulpunt in het oneindige, de reactie op een
sprongvormig ingangssignaal vertoont blijkbaar altijd een zekere traagheid. De fysische
oorzaak is evident: de energie-inhoud van reactieve elementen kan niet sprongsgewijze
veranderen.

Men kan zich als volgt overtuigen van de geldigheid van de regel dat nulpunten in het oneindige ten
gevolge hebben dat de sprongkarakteristiek voor r = Ode waarde nul aanneemt. Zij het aantal in het
eindige gelegen polen m, het aantal nulpunten n. De sprongkarakteristiek volgt uit de terugtrans
formatie van
P

£ a0 + a1p+ ... a„p"
P h0 + *>iP + ••• ^mPm ’

(2-16)

hetgeen we steeds kunnen schrijven in de vorm

P

1 . 1 . T(p)
p p"-- N(p)’

(2-17)

waarin T en N beide van de graad n zijn.
1
1
T
Stellen we nu - • —— = F,(p) en — = F2(p) en geven we de terugtransformaties van Ft(p) en
p pm "
N
F2(p) aan met /t(t) en /2(t), dan is de terugtransformatie /(t) van F(p)= F,(p) ■ F2(p) volgens het
convolutie-theorema
ƒ(*) =

(2-18)

/i (0 = const • tm~n ,

(2-19)

Z1G — T)-Z2(T)dT 'o
Nu is f2(t) geheel opgebouwd uit (afnemende) e-machten, terwijl ƒ> (/) volgt uit

zodat
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f(t) = const • I (f-r)'""" [reeks termen v.h. type exp(p„r)]dr .

(2-20)

■'o

We interesseren ons nu voor f(t) als t -+0. Gemakkelijk gaat men na dat de limiet van (2.20) voor
t-»0 nul wordt als m — n >0. Alleen als m—n=0 (evenveel polen als nulpunten), levert (2.20) voor
t -♦ 0 een eindige waarde van ƒ (t) op.
Bij sommige netwerken is niet in de eerste plaats de reactie op een eenheidssprong van
belang, doch de reactie op het inschakelen van een sinusvormig (of cosinusvormig) signaal.
Dit geval laat zich eenvoudig behandelen door gebruik te maken van de Laplacetransfor
matie van het inschakelen van een periodiek signaal. Zoals bekend is van 1 (t) • sin cot de
Laplacetransformatie co/(p2 + co2), die van 1 (r) • cos col is p/(p2+co2). Fig. 2.21 toont de pnbeelden van deze p-functies.

1

1(0
0

A A

1 (r). cos M -

¥

ƒ

X +jw
p
p2+(»2

¥—t

X —jeu
+jw
, (I). s.n« -

,

OJ

F+^P

x ->
Fig. 2.21. Sprongfunctie en het pn-beeld van hun Laplacetransformatie.

In het bijzonder bij netwerken met banddoorlatend karakter zijn sprongkarakteristieken
van dit type van belang; zij geven direct een indruk van de wijze waarop sprongsgewijze
variaties in de omhullende van een gemoduleerde draaggolf worden doorgegeven.
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Fig. 2.22. Schets van een typische sprongkarakteristiek.

Bij praktisch gerichte beschouwingen over amplitudekarakteristieken maakt men voor
een eenvoudige en globale beschrijving gebruik van de begrippen bandbreedte (bijv, de
3dB-bandbreedte, uitgedrukt in MHz) en Jlanksteilheid (in dB/octaaf). Ook bij de be
schouwing van sprongkarakteristieken bestaat er behoefte aan grootheden die, zonder de
karakteristiek uitputtend te beschrijven, een bruikbare oriëntatie geven. De volgende be
grippen hebben zich ingeburgerd (fig. 2.22).
1. De stijgtijd (rise time) Tr, d.i. de tijd welke verloopt tussen de momenten waarop het
uitgangssignaal 0,1 resp. 0,9 maal zijn ‘eindwaarde’ bereikt. Onder ‘eindwaarde’ valt hierbij
te verstaan de waarde waaromheen zich het uitslingerverschijnsel afspeelt.
2. Het doorschot (overshoot) D, d.i. de maximale mate waarin het signaal uitschiet boven
het niveau der genoemde ‘eindwaarde’. D wordt meestal uitgedrukt in % van deze eind
waarde.
3. De frequentie van het uitslingerverschijnsel (bijv, uitgedrukt in MHz).
4. De vertragingstijd (delay time) rd, d.i. de tijd die verloopt tussen het inschakelen van
het sprongsignaal en het moment dat het uitgangssignaal de helft van zijn eindwaarde
bereikt.
De onder 1 t/m 4 genoemde grootheden hebben betrekking op de verschijnselen die zich
voordoen kort na het moment van inschakelen (t = 0).
5. De verschijnselen voor grote waarden van t karakteriseert men wel door de ‘doorzakking’ (Engels ‘sag’) S, d.i. de daling van de signaalwaarde beneden de eerder genoemde
‘eindwaarde’, die men hier beter ‘beginwaarde’ kan noemen. Men drukt S meestal uit in °/o
van genoemde waarde, waarbij men uiteraard opgeeft op welk tijdstip men de karakteris
tiek beschouwt. Bij televisiesignalen kiest men hiervoor dikwijls één rasterperiode, d.i.
1/50 s.
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2.9. VOORBEELDEN VAN SPRONGK A R AKTERIST1 EK E N

Ter illustratie van hel voorgaande zullen we thans enkele eenvoudige sprongkarakteristieken beschouwen. Als eerste voorbeeld kiezen we het netwerk van fig. 2.14, dat in fig.
2.23 opnieuw is getekend.
De overdrachtsfunctie is

A = 1+pT1
met Tl — R2C en t2=(R1 + K2)C ;
1 + P*2
fig. 2.24 toont het pn-beeld. De sprongkarakteristiek volgt nu uit de terugtransformatie van
F(P)

11.1 £±1/11
t2

pp+l/T2’

Dit levert op
/W=1W“^ - ^exp(-t/T2).

(2.21)

Fig. 2.25 toont de sprongkarakteristiek. Zoals we moesten verwachten treedt geen uitslingerverschijnsel op. Aangezien er evenveel polen als nulpunten zijn heeft f(t) een eindige
waarde voor t = 0, n.1. t1/t2 = K2/(K1 + R2). Ook dit moesten we verwachten: bij het in
schakelen van het sprongsignaal is de condensator nog niet geladen, op het eerste moment is
deze dus a.h.w. een kortsluiting, de weerstanden Rt en R2 vormen een spanningsdeler. De
tijdconstante van de e-macht wordt geheel bepaald door de pool, eveneens zoals verwacht.
Voor t -»oo is de condensator geheel geladen en verschijnt de gehele ingangsspanning op
de uitgang. Ook dit blijkt uit de sprongkarakteristiek. We kunnen in dit eenvoudige geval
dus'door uitsluitend de genoemde regels toe te passen de sprongkarakteristiek vinden
zonder formeel de transformatie uit te voeren.
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Fig. 2.23. Eenvoudig RC-netwerk.
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-1/r.

-1/r,

Fig. 2.24. Pn-beeld bij fig. 2.23.
1

1

n
l-(ri/t2)

Fig. 2.25. Sprongkarakteristiek van het netwerk volgens fig. 2.23.

Als tweede voorbeeld beschouwen we de schakeling van fig. 2.26. We nemen aan dat de
transistor mag worden beschouwd als een ideale stroombron met sterkte
De overdrachtsfunctie is

1 (p—Pi)(p
P —P*)_j1
R' + C

A= ~cjm

1
metp„pt=- l±[
(1)
2t

- ^0

(2-22)

j'i
1
i , waarin t = RC en o)Q = —7= .

x/ÏC
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Fig. 2.26. Schakeling met complexe polen.

X
Fig. 2.27. Pn-beeld bij fig. 2.26.
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Fig. 2.28. Sprongkaraktcristiek van de schakeling volgens fig. 2.26.

Als co0T > | zijn er twee toegevoegd complexe polen (fig. 2.27). Bovendien vertoont de over
dracht twee nulpunten, waarvan de ligging mede afhangt van R P We behoeven deze echter
voor ons doel niet precies te bepalen want voor de terugtransformatie kunnen we direct met
(2.22) werken. F(p) volgt uit
F(p)= -gm

1
’^+l____________
,
p
c (p-Pi)(p-pT)J

(2.23)

Stellen we p( = «j -J-jco, en p* = «! —jcot met a, = — l/2ren co, = {coq — (1/2t)2}*, dan wordt
ƒ(') = -gm

Ri l(f) 4---- 5— exp(-ajt)sin a^t ].
coiC

J

(2-24)

De sprongkarakteristiek (fig. 2.28, waarin afgezien is van het minteken) vertoont nu een
periodieke component, zoals verwacht moest worden. De frequentie van het uitslingerverschijnsel komt overeen met de eigenfrequentie cu, van de resonantiekring, de dempingsexponent a, wordt bepaald door de tijdconstante t = RC van deze kring. De stijgtijd tr=0.
Dit is een gevolg van de aangenomen idealisering; in een praktische schakeling is het niet
te vermijden dat de uitgang enigszins capacitief belast wordt, waardoor er nog een pool
bijkomt, die er voor zorgt dat rr een eindige waarde aanneemt.
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2.10. VERBAND TUSSEN A MPLITUDEK A R AKTER ISTIEK EN
SPRONGKARAKTERISTIEK

Zowel de sprongkarakteristiek als de combinatie van amplitude- en fasekarakteristiek (de
polaire figuur) geven een volledige beschrijving van het gedrag van het lineaire netwerk.
Kennen we de amplitude- en fasekarakteristieken dan moet het dus in principe mogelijk
zijn daaruit de sprongkarakteristiek te bepalen. Met behulp van de Fouriertransformatie
van de eenheidssprong laat zich hiervoor een algemene betrekking afleiden. Deze heeft de
gedaante

ƒ(«)=! «[^ 4- -n1

|A(<z>)| sin {co(t-rf(co)}
----------------------------- dco ,
co----J

(2-25)

waarin Ao de waarde van de amplitudekarakteristiek is voor co=0 en rf = <p(co)/co, d.i. de
faselooptijd. Voor een minimumfasenetwerk bestaat er bovendien een vast verband tussen
A(co) en rf(co), zodat in principe hier alleen kennis van |A(co)| voldoende is om de sprong
karakteristiek te bepalen. Alleen als |A(co)| en rf(co) zeer eenvoudige functies zijn is de integraalvorm in (2.25) gemakkelijk uit te werken, meestal is men aangewezen op grafische of
numerieke methoden. Men zal hiervan zelden gebruik maken: kent men het pn-beeld, dan
kan men veel sneller daaruit de sprongkarakteristiek berekenen. Betreft het een netwerk
van onbekende samenstelling waaraan men | A(co)| en rf(co) door meting bepaald heeft, dan
kan men ook de sprongkarakteristiek verreweg het eenvoudigst vinden door meting. Be
doelde meting is zeer eenvoudig: men plaatst op de ingang van het netwerk een impulsreeks
waarbij men er zorg voor draagt dat de lengte van elke impuls groot is t.o.v. de inslingertijd
van het netwerk. Alle impulsflanken mogen dan als separate sprongen worden beschouwd.
Het uitgangssignaal wordt bekeken met behulp van een oscillograaf met lineaire tijdbasis.
Natuurlijk moet men er voor zorgen dat de stijgtijd van de ingangsimpulsen klein is ten
opzichte van de eigen stijgtijd van het netwerk waaraan gemeten wordt.
Al bestaat er weinig behoefte aan een nauwkeurige omrekeningstechniek, het is wel vaak
bijzonder handig enkele algemene regels bij de hand te hebben, die de bijzonderheden van
beide typen karakteristieken met elkaar in verband brengen. De responsie voor hoge
frequenties wordt vooral bepaald door de ver van de oorsprong gelegen singulariteiten.
Deze bepalen in de sprongkarakteristiek de gebeurtenissen vlak na r = 0. Als algemene regel
geldt dan ook dat de stijgtijd direct samenhangt met de bandbreedte. Voor normale net
werken, die een redelijk regelmatige amplitudekarakteristiek hebben, geldt dat Tr« 1/2B,
waarin B de 3 dB-bandbreedte is. Men vindt ook wel opgegeven rr« 1/2,5 B.
Op soortgelijke wijze beredeneert men dat de amplituderesponsie bij zeer lage frequenties
iets zegt over de gebeurtenissen in de sprongkarakteristiek voor grote waarden van t. Hoe
hoger de If-afsnijfrequentie is, hoe meer doorzakken (‘sag’) in de sprongkarakteristiek
optreedt. Is >lo = 0, dan is natuurlijk /(t)=0 voor t->co.
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Tenslotte merken we nog op dal complexe polen die dicht bij de imaginaire as liggen, een
min of meer scherpe piek in de amplitudekarakteristiek veroorzaken, terwijl ze ook ver
antwoordelijk zijn voor uilslingerverschijnselen in de sprongkarakleristiek. Ook hier ligt
dus een direct verband: vindt men bij meting van de ampliludekarakteristiek een gepronon
ceerde onregelmatigheid bij een bepaalde frequentie, dan mag men verwachten dat de
sprongkarakterisliek uilslingerverschijnselen vertoont waarvan de frequentie overeen
komt met de plaats van de ‘hobbel’ in de amplitudekarakteristiek. Ter illustratie van de
geschetste samenhang beschouwen we de schakeling volgens fig. 2.29.
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Fig. 2.29. Fasedraaiend netwerk.

Fig. 2.30. Pn-becld bij Tig. 2.29.

Voor de uitgangsspanning Uo geldt

Uo= UA-UB= u

Z pRC
'U+pRC

— 1

zodat

A = U« = .i P~VT
2 P+1/t ’
U.

met

r = RC.

Er is dus een nulpunt in het rechterhalfvlak en een pool, die in het spiegelbeeld van het nul
punt ligt (fig. 2.30). Uit hel pn-beeld zien we direct dat de amplitudekarakteristiek vlak is
van co=0 lol co->oo. De fasekarakteristiek is niet vlak, het netwerk vindt dan ook toe
passing als fasedraaier; bij co=0 is (p=n. bij co ->oo is <p = 0, bij co= 1/t is <p=n/2. We con
stateren dat hoge frequenties volledig worden doorgelaten zonder fasedraaiing, terwijl lage
frequenties eveneens volledig worden doorgelaten, echter met polariteitswisseling. Voor
de sprongkarakleristiek betekent dit dat in t = Q de responsie sprongvormig is (rr=0),
tengevolge van de optredende spanningsdeling is f(t) = 1 voor t = 0. Voor t -» oo is de over
dracht eveneens volledig, echter met polariteitswisseling, voor t—>oo wordt f(t) = —
Tussen deze twee toestanden verloopt de uitgangsspanning als een e-macht, waarvan de
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dempingscxponent bepaald wordt door de poolpositie, deze moet dus de gedaante
exp( —z/t) hebben. Hiermee ligt de sprongkarakteristiek (fig. 2.31) volkomen vast. Natuur
lijk kan men deze op vele andere manieren vinden; dit neemt echter niet weg dat de hier
behandelde samenhang bijdraagt tot het snel verkrijgen van inzicht in het gedrag van
schakelingen.
+1

-i
Fig. 2.31. Sprongkarakteristiek van het netwerk volgens fig. 2.29.

2.1 1. POLEN EN NULPUNTEN VAN TERUGGEKOPPELDE SYSTEMEN; POOLBANEN

Ter verbetering van de eigenschappen van versterkerschakelingen maakt men dikwijls
gebruik van terugkoppeling. Fig. 2.32 toont de algemene opbouw van een teruggekoppeld
systeem. Het terugkoppelnetwerk heeft een overdrachtsfunctie p. die dikwijls reëel gekozen
wordt, doch die ook complex kan zijn.
We willen nu graag de polen en nulpunten van het teruggekoppelde systeem kennen als de
polen en nulpunten van A en p afzonderlijk zijn gegeven.
Voor de overdracht van het teruggekoppelde systeem geldt

A
, .
(p-zj ... (p-z„)
met AA == aa- --------r---- -------- r en
A' = -------- , met
1-Ap
(P~ Pl) ... (P-Pm)

„ u(p-Zi).-(p-zJ
p = b ï------ 'T---- 7------ 7\ ■
(P-Pl ...(P-Pj)

(2.26)

A

P
.*>

Fig. 2.32. Algemene opbouw van een teruggekoppeld systeem.
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We nemen aan dat we de n nulpunten en m polen van A kennen evenals de k nulpunten enj
polen van p. Uit (2.26) volgt direct dat de nulpunten van A' gegeven worden door de nul
punten van A en de polen van p. De polen van A'vinden we echter niet zo gemakkelijk, dit
zijn de wortels van de vergelijking Ap= 1. Op grond van (2.26) kunnen we deze vergelijking
ook schrijven in de vorm
G(p) =

(p-z,)... (p-zj(p-z,1)... (p-zQ = 1
(p-pj ... (p-pj(p-p'i)... (P-Pi)
ab‘

(2.27)

De gezochte polen van G (p) zijn dus de punten in het complexe vlak waarvoor (2.27) geldt.
Nu zijn a en b reële constanten, dus is ook \/ab reëel. We moeten dus zoeken naar punten
waar G (p) reëel is en de waarde 1 /ab heeft.
Voor de oplossing van dit probleem heeft men een grafische methode bedacht, waarbij het
doel is in het complexe vlak de meetkundige plaatsen te tekenen van de punten waar G(p)
reëel is. Deze meetkundige plaatsen noemt men poolbanen (Engels: root loei). De poolbanen
geven aan hoe de poolposities verschuiven als ab varieert; voor een gegeven waarde van ab
kan men dan aflezen wat de daarbij behorende poolposities zijn. De bedoelde meetkundige
plaatsen zijn gemakkelijk te schetsen aan de hand van algemene regels. Aan de eenvoudige
structuur van deze regels ontleent de methode haar grote bruikbaarheid. De belangrijkste
van deze regels zullen hier worden opgesomd.
Voor een meer volledig overzicht en voor de bewijzen van de geldigheid van deze regels
wordt verwezen naar de uitgebreide literatuur over dit onderwerp.
De belangrijkste regels, waaraan men in eenvoudige gevallen voldoende heeft zijn:
a. De poolbanen beginnen in de polen van A en p. De geldigheid van deze regel is direct
in te zien. Als ab = O, dan wordt aan (2.27) voldaan door de waarden p=pt,p,n en
p = p'i, .... p}, dus de polen van A en p
b. De poolbanen eindigen in de nulpunten van A en p. Ook dit is direct in te zien: als
nb-»oo, dan wordt aan (2.27) voldaan door de waarden p=zn
z„ en p=zi,..., 4.
c. De poolbanen vertonen spiegelsymmetrie t.o.v. de reële as. Dit is een direct gevolg van
het feit dat de polen van A en p in toegevoegd complexe paren voorkomen of reëel zijn.
d. In het algemeen behoren één of meer gedeelten van de reële as tot de poolbanen. Op
de reële as is de functiewaarde van G(p) reëel omdat we met geconjugeerd analytische func
ties te maken hebben. Op de reële as is het argument van G(p) derhalve nn. Nu zijn we
gewoonlijk alleen geïnteresseerd in negatieve waarden van ab (tegenkoppeling). Als we ons
beperken tot aaneensluitende negatieve waarden van ab, dan behoren alleen die delen van
de reële as tot de poolbanen, waarop argG(p) = 7t + 2 kit (k geheel). De poolbanen om
vatten dan dus de delen van de reële as die gelegen zijn links van een oneven aantal polen en
nulpunten. Bij de telling moeten alle reële polen en nulpunten van A en p betrokken worden.
Complexe polen en nulpunten kunnen buiten beschouwing blijven, daar deze steeds in
paren voorkomen zodat ze de pariteit (even of oneven) van het aantal niet beïnvloeden.
e. Als er p polen en v nulpunten in het eindige zijn, dan zijn er (p — v) nulpunten in het
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oneindige. Aangezien daar poolbanen moeten eindigen, die beginnen op (/z —v) in het ein
dige gelegen polen, valt er iets te zeggen over de asymptoten der poolbanen in het oneindige.
Op deze asymptoten moet gelden dat de richtingen naar (ji — v) polen in het eindige samen
een hoek van 180° (± k • 360°) moeten vormen, immers de resterende v polen en v nulpunten
leveren bijdragen die elkaar compenseren. Dit kan alleen als de asymptoot van elke poolbaan die niet samenvalt met de reële as, deze snijdt onder een hoek van (180° + k 360°)/
(/i —v). Men kan ook zeggen: de hoek tussen twee opeenvolgende asymptoten moet
360°/Qz —v) bedragen. De asymptoten snijden elkaar in een punt van de reële as. Men kan
bewijzen dat dit punt het zwaartepunt is van de in het eindige gelegen polen en nulpunten.
Bij de bepaling van dit zwaartepunt moet aan polen en nulpunten een tegengesteld teken
worden toegekend (de nulpunten worden beschouwd als ‘negatieve massa’s’). Het zwaarte
punt is dus het punt pw op de reële as, waarvoor geldt
Pzw —

Pi + ... pm + Pi+ ••• Pj-Zi- ••• ~zn-zj- ••• -z'k

Oz-v)

(2.28)

In woorden:
Pzw

som der polen —som der nulpunten
aantal polen in het eindige —aantal nulpunten in het eindige

Het bewijs van deze regel laten we hier achterwege, men kan het o.a. vinden in hoofdstuk 4
van het boek j.g. truxal, Control system dynamics.
Dit zijn de voornaamste regels, in de literatuur kan men nog een aantal additionele regels
aantreffen. Heeft men door gebruik te maken van deze regels een oriënterende indruk
verkregen van de loop der poolbanen, dan kan men trachten proberenderwijze tussen
liggende punten te vinden. Men zoekt daartoe in de omgeving der geschatte plaatsen naar
punten die voldoen aan (2.27).

X

<■

120°

°3 /
X
Fig. 2.33. Pn-beeld van Ap.
Fig. 2.34. Constructie van de poolbanen bij fig. 2.33.
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Beschouwen we als voorbeeld het pn-beeld van Ap als aangegeven in fig. 2.33. Er zijn drie
polen in het eindige en geen eindige nulpunten. De poolbanen beginnen op de polen en
eindigen alle in hel oneindige. De asymptoten snijden elkaar op de reële as in het punt.
pzw. Om enkele tussenliggende punten te vinden zoeken we naar punten P waarvoor geldt
dat de hoeken waaronder de verbindingslijnen van P met de polen de reële as snijden,
samen 180° zijn. In fig. 2.34 geldt dus voor punt P en voor elk ander punt van de poolbaan
0x 4- 02 4- 03 = 180°. Heeft men enkele punten van de poolbaan gevonden, dan laat deze zich
gemakkelijk schetsen.

2.12. HET NYQUISTCRITERIUM

* Aan de hand van de poolbanen van een teruggekoppeld systeem kan men zeer gemakkelijk
de stabiliteit van het systeem beoordelen. Het systeem wordt immers instabiel zodra de
polen in het rechterhalfvlak terechtkomen. Men kan dus direct nagaan welke waarden van
ab, en daarmee van de rondgaande versterking, toelaatbaar zijn. Echter, men kan deze
methode alleen toepassen wanneer men de polen en nulpunten van A en p kent. Moet men
de stabiliteit beoordelen van een systeem waarvan men de preciese opbouw niet kent, dan
is men aangewezen op door metingen verkrijgbare gegevens. Zoals we weten zijn polen en
nulpunten niet door directe meting te bepalen, de polaire figuur wel. Als stabiliteitscriterium gebruikt men dan het bekende criterium van Nyquist, dat als volgt luidt: wan
neer de polaire figuur van Ap hel punt 4-1 niet omvat is het systeem stabiel, wordt het punt
4-1 wel omvat, dan is het systeem instabiel. Men kan zeer eenvoudig aantonen dat dit
criterium volkomen equivalent is aan de bewering dat de polen van het teruggekoppelde
systeem in het linkerhalfvlak moeten liggen.
Als A' = A/(l — Ap) geen polen in het rechterhalfvlak mag hebben, mag N = 1 - Ap geen
nulpunten in het rechterhalfvlak hebben. De polaire figuur van N is de afbeelding van de
imaginaire as wanneer N = 1 — Ap als afbeeldingsfunctie fungeert. De imaginaire as deelt het
p-vlak in twee delen, de polaire figuur het afbeeldingsvlak. Polen van N worden in het
oneindige afgebeeld. Aangezien N alleen polen heeft in het linkerhalfvlak (A en p zijn
stabiele functies), wordt dit deel van hel p-vlak buiten de pf afgebeeld, hel rechterhalfvlak
binnen de pf. Nulpunten van N worden afgebeeld in de oorsprong. Als de oorsprong binnen
de pf ligt heeft N blijkbaar een of meer nulpunten in het rechterhalfvlak en heeft dus A'
polen in het rechterhalfvlak. Daarmee is bewezen dat het omvatten van 0 door de pf van N.
of van het punt 4-1 door de pf van Ap, equivalent is met hel voorkomen van polen in hel
rechterhalfvlak in A'.
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2.13. VOORBEELDEN VAN SCHAKELINGEN MET TERUGKOPPELING

We zullen thans de techniek van het construeren van poolbanen toepassen op enkele een
voudige elektronische schakelingen. Fig. 2.35 stelt een versterkerschakeling voor waarbij
het uitgangssignaal wordt teruggekoppeld via twee KC-leden (instelcomponenten zijn
weggelaten). We nemen aan dat de parasitaire capaciteiten van de buis verwaarloosd
mogen worden en dat de impedantie van de RC-leden zo groot is dat deze geen invloed
hebben op de belasting van de buis. Ook nemen we aan dat de tijdconstanten RC van beide
leden gelijk zijn en dat de impedantieniveaus zó gekozen zijn dat ze elkaar niet belasten.
Onder deze omstandigheden geldt A= —sgRt en
1
1
1
(ï+^F-r2 (p+l/t)2’

P

Het pn-beeld van Ap omvat twee polen op p = — 1/t (fig. 2.36). Er zijn dus twee poolbanen,
die de reële as loodrecht moeten snijden (fig. 2.37). Bij variatie van A worden deze poolbanen
doorlopen. Hieruit blijkt dat bij geen enkele waarde van A het systeem instabiel wordt. Dit
wisten we reeds: de twee RC-leden kunnen niet de 180° fasedraaiing geven die nodig is om
de schakeling aan het genereren te brengen.

I
Ki

_L

R'

R

C'

C

T_

Fig. 2.35. Terugkoppeling via twee RC-leden (R'C = RC = r).

A-* -oo

(2)

*---------<------ “T“>

r

Fig. 2.36. Pn-beeld van Ap.

> «-

/1=0

Fig. 2.37. Poolbanen bij variatie van A.
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e

Bezien we nu wat er gebeurt als wc drie RC-leden hebben (fig. 2.38). Onder aanname van
dezelfde vereenvoudigingen als zoeven geldt nu
— sgR, en

A

p

1
1
T3 (p+1/t)3’

Er zijn dus drie polen in p= — 1/r (fig. 2.39). Er zijn drie poolbanen; twee daarvan snijden
de reële as onder een hoek van 60°. de derde valt samen met een deel van de reële as.

R

R"

R

I
R(

C

C'

C'

Fig. 2.38. RC-oscillator (RC = R'C' = R"C" = t).

^2
r
<3)

*
■>

(3)

60°

—*

60°

<r

Fig. 2.39. Pn-beeld van A0.
Fig. 2.40. Poolbanen bij variatie van A.

De pooibanen (fig. 2.40) snijden nu de imaginaire as. Uit de figuur lezen we af dat het snij
punt ligt op ij^/S/r. Als p= ±j\/3/t is p=
Voor Ap= 1 (pool baan vergelijking) moet
dus A= — 8. We concluderen hieruit dat de schakeling oscilleert als A = — sgRr = —8 op
de frequentie w= ^/3/t. Is de versterking groter dan deze minimum benodigde waarde, dan
oscilleert de schakeling eveneens. Uit de theorie van de oscillatoren weten we dat ten ge
volge van de niet-lineariteit van de buiskarakteristiek, de oscillator zich instelt op een con
stante amplitude en dat de oscillatorfrequentie bij benadering de waarde ^/3/t blijft
behouden.
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Hebben we vier KC-leden, dan worden de poolbanen als geschetst in fig. 2.41. Uit de
figuur lezen we direct af dat oscilleren optreedt bij co= 1/t, de benodigde versterking be
draagt A = —4.

Fig. 2.41. Poolbanen bij vier RC-leden in de tcrugkoppelweg.
C

I

I n
C'

R

R

J

T
Fig. 2.42. Terugkoppeling via twee CR-leden.

(2)

(2)

*
■>

Fig. 2.43. Pn-beeld van A0.

Fig. 2.44. Poolbanen bij variatie van A.
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Men kan de KC-leden ook zo opbouwen dat R en C van plaats verwisselen (fig. 2.42). In
dit geval is
,2

PT
p = 14-pr)

Er zijn dus nu behalve de twee polen op p= — 1/t ook twee nulpunten in 0 (fig. 2.43). De
poolbanen eindigen op deze nulpunten (fig. 2.44). Men kan aantonen dat de poolbanen in
dit geval de inverse krommen zijn van de poolbanen van fig. 2.37, dus delen van cirkels. We
zien weer dat oscilleren niet mogelijk is, geheel in overeenstemming met de verwachting.
Fig. 2.45 toont de poolbanen als er drie C/?-leden zijn. Deze zijn nu de inverse krommen
van de poolbanen in fig. 2.40. Oscilleren treedt nu op bij <o= I/t^/3 en A = — 8. Met vier
CR-leden worden de poolbanen als geschetst in fig. 2.46. Oscilleren treedt op bij w= 1/t en
A = -4.
Uit deze eenvoudige voorbeelden blijkt hoe het werken met poolbanen in daarvoor ge
schikte gevallen zeer snel tot conclusies leidt, die langs andere weg veel moeizamer ver
kregen worden.

Fig. 2.45. Poolbanen bij drie CK-leden in de terugkoppelweg.
Fig. 2.46. Poolbanen bij vier CK-leden in de terugkoppelweg.
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3.ANALYSE VAN LINEAIRE ACTIEVE ELEKTRONISCHE
SCHAKELINGEN

3.1. INLEIDING

Dit hoofdstuk is gewijd aan de algemene analyse van lineaire actieve circuits. We bedoelen
daarmee circuits waarin de actieve netwerkelementen gebruikt worden als lineaire versterkerelementen. Het begrip versterking dient daarbij ruim te worden genomen, ook
lineaire schakelingen waarbij de versterking kleiner is dan één zullen we versterkerschakelingen noemen.

Lineaire werking kan slechts bij benadering worden gerealiseerd. De niet-lineariteit der
netwerkelementen manifesteert zich als niet-lineairc vervorming (distorsie). In de meeste
gevallen is deze gering: het is dan toelaatbaar de distorsie separaat te beschouwen. Dit
is algemeen gebruikelijk. Niet-lineaire verschijnselen zijn elders behandeld [hfdst. 3,
deel II (Technica 36)], ze zullen thans in onze beschouwingen slechts incidenteel ter sprake
komen.

3.2. ALGEMENE OP BOUW VAN V E RSTER K ERSCH A KELINGEN

De actieve elementen in een versterkerschakeling worden met elkaar verbonden door
middel van koppelnetwerken. Deze kunnen zeer eenvoudig zijn (één enkele weerstand of
zelfs een directe verbinding) tot zeer gecompliceerd (uitgebreide filterketens). Een koppelnetwerk heeft steeds twee functies: het verzorgt de overdracht van het signaal en het speelt
tevens een rol in de gelijkstroominstelling van de actieve elementen. Men houde in de
analyse der eigenschappen van schakelingen beide functies steeds goed gescheiden, doch
men bedenke wel dat elementen in het koppelcircuit die ten doel hebben de gelijkstroom
instelling in de juiste banen te leiden (bijv, koppelcondensatoren, kathode- of emitterweerstanden), ook invloed hebben op het wisselstroomgedrag. Evenzo hebben de elementen
wier functie in de eerste plaats is het wisselstroomgedrag een bepaald gewenst karakter te
geven ook meer of minder invloed op de gelijkstroominstelling. Zo heeft bijvoorbeeld een
anodeweerstand als eerste functie de anodewisselstroom een wisselspanning te doen vor
men over de weerstand; de instelstroom vloeit echter ook door de weerstand, de spanningsval over de weerstand verlaagt de anode-instelspanning. Het meest voorkomende type
versterker is de laagdoorlatende versterker. Hieronder verstaan we een versterker waarvan
de doorlaatband zich uitstrekt vanaf zeer lage frequenties tot een bepaalde hoogste fre
quentie. De gewone, algemeen gebruikte weerstandskoppeling levert dit type versterker op.
Meestal is er een laagste frequentie, die nog goed versterkt wordt, dus een ‘onderste
afsnijfrequentie’. Bij de conventionele weerstandsgekoppelde versterker is het optreden
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van deze onderste afsnijfrequentie een gevolg van de aanwezigheid der koppel- en ontkoppelcondensatoren, welke in verband met de gelijkstroominstelling zijn aangebracht.
Is de versterker zo uitgevoerd dat ook zeer langzame variaties van het ingangssignaal (dus
zeer laagfrequente signalen, tot de frequentie nul) doorgelaten worden, dan spreekt men
van een gelijkspanningsversterker. Wanneer in de versterker bijzondere voorzieningen zijn
getroffen om de totale bandbreedte groot te maken, dan spreekt men wel van een bredebandversterker.
In sommige gevallen is het juist de bedoeling een bepaalde frequentieband door te laten,
gelegen tussen twee grensfrequenties ter weerszijden van een centrale frequentie. Men
spreekt dan van een banddoor latende of selectieve versterker. Als koppelelementen ge
bruikt men dan bandfilters, waarvan de opbouw kan variëren van zeer eenvoudig tot zeer
gecompliceerd.
Formeel kan men ook nog hoogdoorlatende versterkers onderscheiden, dit zijn ver
sterkers waarbij bewust gestreefd is naar een bepaalde laagste grensfrequentie, terwijl de
hoogste grensfrequentie zeer hoog, in principe oneindig, is. Aangezien de hoogste fre
quentie niet oneindig hoog kan zijn, doch altijd begrensd is ten gevolge van parasitaire
capaciteiten en zelfïnducties, is een hoogdoorlatende versterker in feite altijd een banddoorlatende versterker.
(a)

(b)

IA'

|A|

ƒ

|A|

/h

a

(d)
|A|

Z>
fh
Z
Zl
Fig. 3.1. Amplitudekarakteristieken van verschillende versterkertypen: a. laagdoorlatende ver
sterker; b. gelijkspanningsversterker; c. banddoorlatende versterker; d. hoogdoorlatende ver
sterker.
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In fig. 3.1 is de algemene gedaante van de amplitudekarakteristieken van de verschillende
genoemde versterkertypen geschetst.
Naast de genoemde onderscheiding kan men nog onderscheiden naar de vermogensafgifte en spreken over ‘versterkers voor kleine signalen’ (small signal amplifiers) en over
‘vermogensversterkers’ (power amplifiers). Tussen beide typen is geen preciese grens aan te
geven. Veelal spreekt men van een vermogensversterker als volledige of nagenoeg vol
ledige uitsturing van het versterkerelement optreedt.
Behalve koppelingen tussen opeenvolgende trappen kunnen ook gewenste of ongewenste
koppelingen voorkomen in terugwaartse richting. Er is dan sprake van terugkoppeling.
Voor de behandeling van de grondslagen van de algemene theorie hiervan wordt verwezen
naar hfdst. 4, deel II (Technica 36), enkele details zullen verderop nog ter sprake komen.

3.3. KARAKTERISERING VAN DE ACTIEVE ELEMENTEN

3.3.1. Vervangingsschema's
In de meeste gevallen worden in versterkerschakelingen, netwerktheoretisch beschouwd,
de actieve componenten gebruikt als lineaire vierpolen (tweepoorten). Er zijn dan in
principe twee onafhankelijke lineaire vergelijkingen nodig om het wisselstroomgedrag
volledig te beschrijven. Bij elektronenbuizen kan soms één van deze twee vergelijkingen
vervallen omdat de ingangsimpedantie gewoonlijk zeer hoog en de terugwerking klein is.
De actieve componenten hebben niet altijd vierpoolkarakter. Er bestaan ook actieve
componenten met tweepoolkarakter, bijv, de tunneldiode, terwijl elektronenbuizen met
méér dan één stuurelektrode soms als veelpolen moeten worden beschouwd.
De eigenschappen van actieve componenten in lineaire versterkerschakelingen kunnen
steeds beschreven worden met behulp van wiskundige betrekkingen. We weten echter
reeds dat het in vele gevallen overzichtelijker is om te werken met vervangingsschenia's. Een
vervangingsschema is een elektrisch schakelschema dat zo is opgesteld dat het het gedrag
van de te beschrijven component met de gewenste mate van nauwkeurigheid imiteert.
3.3.2. Matrixparameters
Reeds eerder werd uiteengezet dat men op twee manieren kan komen tot de opstelling van
vervangingsschema’s. Men kan uitgaan van de bestudering van de fysische werking der
component en trachten het op grond daarvan te verwachten gedrag in het vervangings
schema tot uitdrukking te brengen. We hebben dit type aangeduid met de benaming
‘fysisch vervangingsschema’. Men kan ook de component formeel als een lineair netwerk
beschouwen en de wiskundige betrekkingen, die het verband tussen uitgangs- en ingangsgrootheden beschrijven, noteren in de vorm van een vervangingsschema. Beperken we ons
tot het meest voorkomende geval dat het actieve element gebruikt wordt als vierpool, dan
hebben we te maken met een ingangsspanning, een ingangsstroom, een uitgangsspanning
en een uitgangsstroom (fig. 3.2). Het verband tussen deze grootheden is te beschrijven met
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behulp van vier (complexe) parameters. Er zijn 6 van zulke stellen parameters mogelijk.
Men kan deze betrekkingen overzichtelijk noteren m.b.v. een matrixnotatie:

U,

Zn

U2

Z21

I.

J'ii

3'12

y2 i

3'22

U2

Ux

/’n

/»12

I2

/hi

/»22

Z12

11

9u

912

U2

921

912

«11

^12

U2

11

«21

«22

-h

11

U2

bn

bi2

U2

L

b2i

b22

I.

Men moet deze betrekkingen als volgt lezen:
Uj — ZijIj+Z12I2 »

Ui

-Ii

H

U2 = z21Ii + z22I2 '■> enz.
De gedefinieerde vierpoolgrootheden noemt men ook wel matrixparameters. Zoals be
kend, kan men bij de z,y,h en {/-vergelijkingen een bijbehorend vervangingsschema op
stellen. Als voorbeeld brengt fig. 3.3 nog eens het vervangingsschema met h-parameters in
herinnering. In plaats van de aangegeven indices treft men ook aan de indices i, r, f, o.
Dus h j 1 —> hit h 12 —* bt, h21 —* hf, h22 —♦ hQ.
Vervangingsschema’s op basis van matrixparameters hebben het voordeel dat ze een
voudig zijn en een uniforme rekentechniek mogelijk maken. Vooral bij de behandeling van
schakelingen met bipolaire transistoren met hun tamelijk gecompliceerde fysische be
schrijving, maken sommige auteurs er gaarne gebruik van. Een bezwaar is echter dat deze
parameters op een vrij onoverzichtelijke manier afhangen van de gelijkstroominstellingen
de frequentie. Het laatste bezwaar is niet zo groot als de schakeling slechts een smalle
frequentieband verwerkt, hetgeen het geval is in banddoorlatende versterkers. Hier is het
gebruik van matrixparameters, doorgaans y-parameters, algemeen gebruikelijk.

Wanneer één stel matrixparameters gegeven is kan men alle andere daaruit berekenen. Men
kan hiertoe gebruik maken van tabel 3.1. Hierin beduidt A" = n1 ln22 — ^i2n2i- Tabel 3.2
geeft het verband tussen de vier karakteristieke versterkergrootheden Ab Av, Zj en Zo als
functie van de matrixparameters. De matrixparameters zijn niet invariant ten opzichte van
de configuratie waarin het actieve element wordt gebruikt. Kent men voor een transistor
een stel matrixparameters behorende bij een bepaalde configuratie, bijv, de CE-configuratie, dan kan men de overeenkomstige parameters voor een andere configuratie daaruit
echter gemakkelijk berekenen.
De tabellen 3.3 en 3.4 geven enkele hierop betrekking hebbende formules.
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Fig. 3.2. Algemene voorstelling van een lineaire vierpool.
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Fig. 3.3. Vervangingsschema met /i-parameters.
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tabel 3.1. Betrekkingen tussen matrix-parameters. Overgenomen uit
ciples of Transistor Circuits, New York 1953.
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3.2. Versterkergrootheden als functie van de matrixparameters
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3.3. Omrekening vany-parameters voor de drie configuraties, (index e, b, c betekent
resp. gemeenschappelijk emitter, basis en collector).

tabel

yib = yie+K.+yfe4-yOc»
Jrb= -(Vre + yoe),
yfb= -(Jfe+yoe),
yob=y<>e,
tabel

ttc = Jie .
yrc= “(Jie + Jre).

yfc = -(yi.+yfe)»
Joc^ic + Kc + yfc + K.-

3.4. Omrekening van h-parameters voor de drie configuraties
^ie

fcib = ___________ «
l-/lre4-/lfe4-hlefeoe-fefefere
htb =

fe|cfeoc-fefefere~fere

1-fere + fefe+feiefeoe-fefefere
-/itehoc + AfAe-ftfe

fefb =

Ab =

1+fefe’

1 — ferc + fefe + feie feoe ~ ^>fe ^re

fefc = -1-fefe»

1 + fefe

« ~Af<
14- /ife ’

__________ feoe__________

1-fere + fefc+^iefeoe-fefefere

fejc — feie ,

ferc = 1-fere’

1 +hfe

feOc ~ fe<'oc
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3.4. DE WEERSTANDSGEKOPPELDE VERSTERKERSCH AKEL1NG MET
ELEKTRONENBUIS

We zullen thans de weerstandsgekoppelde versterkerschakeling gaan bestuderen aan de
hand van de polen en nulpunten van de overdrachtsfunctie. Allereerst beschouwen we de
schakeling met een pentode, zoals aangegeven in fig. 3.4. Fig. 3.5 geeft het vervangingsschema. Om het pn-beeld van de overdracht te vinden kunnen we met behulp van fig. 3.5
de overdrachtsfunctie opstellen. De beschouwing wordt echter veel eenvoudiger als we
bedenken dat de beide karakteristieke tijdconstanten van het circuit (tengevolge van de
koppelcondensator en ten gevolge van de parasitaire capaciteiten) vele grootteordes ver
schillen. We maken daardoor slechts een geringe en onder alle omstandigheden verwaar
loosbare fout als we afzonderlijk twee situaties beschouwen en de verkregen pn-beelden
eenvoudig superponeren. Denken we ons eerst Cs kortgesloten, dan volgt voor de overdracht uit Tig. 3.5

A = Uo=
Uj

(3.1)

l + prh’

met rh = Rp Cr waarin Cp = Cak 4- Cgk en Rp de parallelschakeling is van ra, R, en Kg.
Fig. 3.6 geeft het pn-beeld en de polaire figuur. Het hf-gedrag wordt bepaald door één
pool op — l/rh. We concluderen hieruit dat de amplitudekarakteristiek in het hf-gebied
daalt met 6 dB per octaaf, de fasedraaiing oploopt tot 90°, de 3dB-bandbreedte /b = (2nTh)~1
bedraagt, de sprongkarakteristiek aperiodiek is en de stijgtijd direct samenhangt mtft de
tijdconstante rh.
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Fig. 3.4. Weerstandsgekoppelde versterkertrap met pentode.
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Fig. 3.5. Vervangingsschema bij fig. 3.4.

co=l/r.

-l/th
co-» cc

co = O|

-------- >

-S,Kp

Fig. 3.6. Pn-beeld en polaire figuur, geldig voor hoge frequenties.

-l/T.

*-0

co-» co
<Ü1 = 1/r,

Fig. 3.7. Pn-beeld en polaire figuur, geldig voor lage frequenties.

Beschouwen we nu het If-gedrag. Hiertoe denken we ons Cak en Cgk uit het vervangings
schema verwijderd. De invloed van de inwendige weerstand r3 denken we ons opgenomen
in R,. De overdracht is nu

A = Vq =
Uj

SgApP^l
1 + pii

(3-2)

met t,=Cs(1?i + Rg). Fig. 3.7 geeft het pn-beeld en de polaire figuur. De 3 dB-frequentie aan
de If-zijde van de doorlaatband wordt bepaald door f = 1/2711,. Het nulpunt in de oor
sprong betekent dat er ‘sag’ optreedt. Dit is logisch: Cs laat geen gelijkstroom door. Uit
(3.2) leiden we voor de sprongkarakteristiek af H(r) = sgRp exp( —i/ij). Deze betrekking is
tengevolge van de verwaarlozing van Cp natuurlijk slechts geldig voor waarden van t > rh.
Wil men zeer lage frequenties versterken dan moet r, groot worden gekozen. Daartoe moet
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C5 groot zijn aangezien
vast ligt door de geëiste hf-bandbreedte en Rg niet groter mag
zijn dan de door de fabrikant voorgeschreven maximumwaarde. Een grote waarde van
Cs heeft echter ook nadelen: een grote capaciteit is volumineus en heeft daardoor ook veel
strooicapaciteit tegen het chassis, waardoor Cp toeneemt. Een tweede bezwaar is dat bij
grote waarde van t, storingen, bijv, spanningsstoten, door gelijkrichting in de roosterketen van de volgende buis (roosterstroom), deze buis tijdelijk kunnen doen ‘dichtslaan’.

Fig. 3.8 toont het pn-beeid dat ontstaat door superpositie van die van fig. 3.6 en fig. 3.7.
Zoals reeds opgemerkt: deze superpositie is geoorloofd omdat de singulariteiten ver uiteen
liggen. Fig. 3.9 schetst de algemene gedaante van de amplitudekarakteristiek, fig. 3.10 die
van de sprongkarakteristiek.

co

CO = l/th

co-» oo
co = 0
-1/Tb

- I/t,
(D= 1/Tj

Fig. 3.8. Pn-beeld en polaire figuur voor de gehele overdracht.
|A|

COj

coh

ü>

Fig. 3.9. Algemene gedaante van de amplitudekarakteristiek.

Enkele voorbeelden
a. Audioversterker: Zij Cp = 20 pF (CBk + Cgk + bedradingscapaciteit). Met Rp=100 kQ
(b.v. rB=l MO. Rg=l MQ, Rj=125 kQ), wordt /h^80 kHz. Met Cs = 0,l gF wordt
ƒ = 1,4 Hz. Is sg=2 mA • V- *, dan is de versterking 200 x.
b. Videoversterker: Zij Cp = 25 pF (voor een videoversterker moet men een buis kiezen
met grote steilheid, d.w.z. kleine afstand tussen gt en k, daardoor is Cgk bij een videobuis
wat groter dan bij een audiobuis). Met Rp=l,2 kQ is /h%5,3 MHz. Is sg=12 mA-V1,
dan is de versterking ca. 14 x.
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Fig. 3.10. Algemene gedaante van de sprongkarakteristiek.
3.5. INVLOED VAN DE ELEMENTEN DIE DE BU ISINSTELL1 NG VERZORGEN

3.5.1. Impedanties in kathode- en schermroosterketen
In het schema van fig. 3.4 wordt de gelijkstroominstelling verkregen met behulp van twee
batterijen. Dit wordt nooit toegepast, men gebruikt slechts één batterij en verkrijgt de
negatieve instelspanning van het rooster door middel van een kathodeweerstand. Om de
daardoor optredende tegenkoppeling van het signaal (versterkingsverlies) te vermijden
ontkoppelt men deze weerstand met een grote capaciteit. In vele gevallen wordt de span
ning van g2 lager gekozen dan de spanning van de voedingsbatterij. Om dit te bereiken
neemt men een weerstand in de schermroosterketen op, ook deze dient weer ontkoppeld te
worden. Fig. 3.11 geeft het complete schema.

£-----1------ +
K.

«.2

Ct

+
Ut

R.

T

nr
Rk

Uo

R.

ï

Fig. 3.11. Instelling met behulp van ontkoppelde kathode- en schermroosterweerstanden.
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De ontkoppelcondensatoren hebben voor lage frequenties een eindige impedantie en
hebben daardoor invloed op de amplitude- en fasekarakteristiek in het If-gebied.

Nemen we eerst aan dat het schermrooster direct aan de batterij ligt, zodat alleen de
kathodeketen invloed heeft. De kathodestroom is bij een pentode iets groter dan de anodestroom omdat het schermrooster ook een deel van de kathodestroom opneemt.
Zij ik = y/a (bij een triode is y= 1. bij een pentode is
1,1 a 1,2). Dan is Ia = sg(Ugk +
Uak//z) = sg(Ug— Uk + VJJn - Ufc/ju)« sg(Ug — yIaZk), dus Ia = sgUg/(l + ysgZk), waarin Zk =
Kk/(1 +p*kCk). We kunnen dus de eerder afgeleide formules handhaven als we overal in
plaats van sg schrijven sg = sg/(l+ysgZk) = sg(l+ prk)/(l+ysg.Rk + pTk), waarin rk = /?kCk.
Dit betekent dat we er in het pn-beeld een pool en een nulpunt bij krijgen (fig. 3.12a). Fig.
3.12b geeft de polaire figuur van sg.
co= l/rk
-l/rk

-x-------(1+ïs.RJ/rk

(l+ys,Rk)

«---------- >

___

<r

(a)

(b)
Fig. 3.12a. Pn-beeld van s,; b. polaire figuur van sg.

\ \ - (1 +ys,/?k)/rk

-AV-*
-l/rh

W

‘
-1/Tk

Fig. 3.13. Pn-beeld van de versterkertrap met inbegrip van de kathodeketen.

+
j

IQ

rt2

U>2

Fig. 3.14. Vervangingsschema van de schermroosterketen.
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Om het pn-beeld van de versterkertrap te vinden, met inbegrip van de kathodeketen superponeren we de pn-beelden van fig. 3.8 en fig. 3.12. Deze superpositie (fig. 3.13) is thans
volledig geoorloofd aangezien sg multiplicatief in de uitdrukking voor de overdracht voor
komt. Om de invloed van de schermroosterketen te bestuderen, nemen we aan dat de
kathode geen signaalspanning voert. Het schermrooster in een pentode beïnvloedt de
stroom op dezelfde wijze als de anode van een triode dat doet. We kunnen dus aan het
schermrooster een steilheid en een inwendige weerstand toekennen. Het vervangingsschema voor de schermroosterketen wordt dan als geschetst in fig. 3.14. Hierin is Ug de
spanning op het stuurrooster, Zg2 is de parallelschakeling van Rg2 en Cg2. Uit fig. 3.14
volgt nu
rg2Zg2

Us2

82 rs2 + Zg2

(3-3)

U,.

De anodestroom volgt dan uit Ia = sg(Ug+Ug2//z21), waarin M2i = sg2rg2- Dus
1
l+Zg2/rg2

(3-4)

s"Ug,

met
sg = sg

1+P*2
1 + pr2 + RS2/rg2

waarin
(3.5)

T2 ~ ^g2^g2 •

—x—
r.2/ ’2

-l/t2

Fig. 3.15. Pn-beeld van s".

<----------- —>
(1+JWrJ
Fig. 3.16. Polaire figuur van s".

Fig. 3.15 geeft het pn-beeld van s", fig. 3.16 de polaire figuur. Voor praktische buizen is
rg2 (de ‘inwendige weerstand van het schermrooster’) veelal in de orde van 10 a 50 kQ. Rg2
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kan allerlei waarden aannemen, dit hangt af van de geëiste schermroosterspanning. Vaak
kan Rg2 = 0 worden gekozen, bij buizen met lage schermroosterspanning kan Rg2 echter
wel 100 kD worden.

Voor het bepalen van de gezamenlijke invloed van kathode- en schermroosterketen kun
nen we niet zonder meer de pn-beelden volgens fig. 3.12 en fig. 3.15 bijeenvoegen. Beide
effecten zijn immers niet onafhankelijk van elkaar en beide hebben invloed in hetzelfde
frequentiegebied. Voor het vinden van de overdracht van de schakeling, waarin beide impedanties voorkomen maken we gebruik van fig. 3.17. Er geldt
Ia = sg Ug-Uk +

U82-U|cl
Z*21 J

(3-6)

Uit fig. 3.17 blijkt verder

V,2=-(y-l)I.Zg2
Uk =yI.Zk.

en

(3-7)
(3.8)

Verder geldt
^2i = ri2sg2 = ri2st(y-l) en
1•
Uit (3.6) t/m (3.10) volgt

I. = 14-ySgZk + Zg2/rg2 = sg"Ug.

(3.9)
(3.10)

(3.H)

Uitwerken van de betrekking voor sg" geeft
s«" =

____________________+PTk)0+PTz)______________________ _
P2 T2Tk+p [tk(l + /?g2/rB2) + t2 (1 + ysg Rk)] + (1 + Kg2/rg2 -l- ysgKk)

(3-12)

Er zijn twee nulpunten en twee polen. De poolposities kan men vinden door de wortels van
de noemer te bepalen. De nulpunten liggen op dezelfde plaatsen als in de fig. 3.12 en 3.15.
Voor de polen geldt dit niet, deze schuiven blijkbaar iets uit elkaar (fig. 3.18).
Dit laatste kan men als volgt inzien.
De noemer van (3.12) heeft de algemene vorm ap2 + bp + c, waarin a, b en c > 0. Zouden de polen op
de oude plaats liggen, dan zou de noemer de vorm hebben
(pTk+l+ysgRk)(pT2-H + Kg2/rg2)==p2tkT2 + p[r2(l + ysgKk)+Tk(l+Kg2/rg2)] +
+ (1 +^g2/rg2)(l +ySg^k) •
(3-13)
Schrijven we dit nu als ap2 + bp + c', dan is blijkbaar c' > c. De posities der polen volgen uit
— b+(b2 — 4 ac)J
— b±(b2 — 4 ac')*
resp. --------------------- .
-------- z---------- . resp.
2a
2a
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Ais c afneemt bewegen de polen uit elkaar. Aangezien de If 3 dB-bandbreedte vooral bepaald wordt
door de meest verwijderde pool is de situatie ongunstiger dan wanneer we de pn-beelden zonder
meer samenvoegen.

Maken we rk = T2=T waartegen technisch geen bezwaar bestaat, dan gaat (3.12) over in

_5g(l + PT)
S8

=

(3-14)

(l + pT) + ysgKk + Rg2/rg2 ’

Er resteert slechts 1 nulpunt op p= — 1/t en één pool op p= — (1 + ysg/?k + flg2/rg2)(l/r).
Blijkbaar valt nu één der nulpunten precies samen met één der polen, waardoor deze singulariteiten elkaar opheffen (fig. 3.19). De resterende pool ligt echter verder van de oorsprong
af dan de pool in het geval dat alleen de kathodeketen of alleen de schermroosterketen aan
wezig is.
i

/,2=(y-i)4

/\

44=y/.

zk

<4

T

J

Fig. 3.17. Impedanties in zowel kathode- als schermroosterketen.

X

X

-l/rk

-l/r2

Fig. 3.18. Pn-beeld van de gezamenlijke invloed van kathode- en schermroosterketen.

I

-------------- X-------------

1

Fig. 3.19. Pn-beeld als tk = r2 = t.
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Het gedrag voor lage frequenties van de totale schakeling, inclusief het koppelnetwerk
Cs—Rr wordt beheerst door het pn-beeld dat ontstaat door de pn-beelden van fig. 3.18
(resp. fig. 3.19) en fig. 3.7 samen te voegen (fig. 3.20, waarin rk = rg2 = t is gekozen). Dit is hier
geoorloofd omdat de beide effecten thans multiplicatief zijn.

— l/T,

------ X—
-f (>+"»,«.

x—

1

Fig. 3.20. Volledig pn-beeld voor het If-gcdrag.

Fig. 3.21. Laagfrequent pn-beeld als rk = r2 = Ti = T-

Uit fig. 3.20 zien we dat het mogelijk is slechts één If-pool te verkrijgen door t = Tj te kiezen.
In dat geval resteert het totale pn-beeld van fig. 3.21. Hieruit blijkt dat bij deze keuze van de
tijdconstanten het If-gedrag aanzienlijk ongunstiger is dan wanneer alleen de pool bij
— 1/tj een rol speelt. Wil men dit vermijden dan dient men dus rk en t2 > T| te kiezen. In de
praktijk stuit dit vaak op bezwaren. Met name aan de voorwaarde rk > T] is niet gemakke
lijk te voldoen, daar Rk gewoonlijk een kleine weerstand is (100 tot 500 Q). Is bijv. T|= 1 sec
en wenst men rk= 10 sec te maken, dan moet bij Rk = 100 Q de condensator Ck niet minder
dan 0,1 F bedragen! In praktische versterkers wordt het If 3 dB-punt meestal bepaald door
de kathode-ontkoppeling, niet door het koppelnetwerk. Het heeft dan ook meestal weinig
zin de koppelcapaciteiten zeer groot te kiezen in de hoop de responsie daardoor te verbete
ren. Menig ontwerper van versterkerschakelingen is zich dit onvoldoende bewust.
Fig. 3.22 geeft een methode aan om de ontkoppelcondensatoren te vermijden zonder sterke
tegenkoppeling te introduceren. We kiezen R{ zo groot dat I2 groot is ten opzichte van
De totale weerstand in de schermroosterketen is dan laag, terwijl tevens Rk klein kan zijn,
daar deze, behalve door de buisstroom IK, ook doorlopen wordt door I2. Het bezwaar van
de schakeling is dat het voedingsapparaat een grotere stroom moet leveren.

3.5.2. Kathodecompensatie
Een fraaie methode om de toepassing van een grote kathodecondensator te vermijden is de
zgn. kathodecompensatie. De grondgedachte hiervan is de door de kathodeketen geïntro
duceerde singulariteiten te laten samenspelen met de hf-pool, die door het anodecircuit ont-
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staat. Maakt men de kathodecondensator zeer klein, dan verschuiven de pool en het nul
punt van het kathodecircuit naar het gebied der hoge frequenties. De overdracht van de
schakeling volgens fig. 3.23 wordt beschreven door

A_Uo_
met Z| =

(3-15)

14-sgZk

V.

-I- prh) en

(3-16)

Zk = Rk/(l + prk),

waarin rh = R]Cp en rk = Rk Ck.
Fig. 3.24 geeft het pn-beeld van (3.15). Kiezen we nu rk = Th, dan valt het nulpunt van het
kathodecircuit samen met de pool op — l/rh. Er resulteert dus slechts een pool op — (1 +
sgRk)-l/th (fig. 3.25). Deze pool ligt verder van de oorsprong dan de oorspronkelijke

T

+

X
X

Zi

+

----------•l/o

«1

zk
Fig. 3.22. Instelling zonder reactieve componenten.

Kk

lc
T

Fig. 3.23. Kathodecompensatie.

-1/Tk

-1/Th

---- X—
-(l + %«k)/Tk

Fig. 3.24. Pn-beeld van dc schakeling volgens fig. 3.23.
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— (1 +sg Z?k)/th

Fig. 3.25. Pn-beeld als rk = th.

hf-pool. De bandbreedte is dus een factor (1 +sgRk) groter, de versterking is evenwel met
dezelfde factor afgenomen.
Wenst men versterking en bandbreedte hun oude waarde te laten behouden, dan kan
men dit bereiken door de tijdconstante van het anodecircuit te vergroten. Maken we Rt een
factor (l+sgRk) groter, dan wordt de hf-tijdconstante tJ, = (1 + sgRi)Th. Kiezen we nu
Tk = Th» da*1 komt de resterende pool precies op — l/rh te liggen. Gemakkelijk ziet men in
dat ook de versterking precies gelijk gebleven is. Immers is voor lage frequenties
A =

-st(l+stRk)R,
l+sgRk

ff

=

“Sg^l •

1+

r

I
Rki

T

±

__ck

Fig. 3.26. Praktische uitvoering van een trap met kathodecompensatie. Rk = Rki + Kk2; Rkl dient
voor de instelling van het rooster.

Op grond van het voorgaande kunnen we het volgende recept opstellen voor het ontwerp
van een versterkertrap met kathodecompensatie (fig. 3.26):
1. Ontwerp eerst de trap met Rk = 0; hierbij vindt men een bepaalde belastingsweerstand
R,.
2. Kies een bepaalde kathodeweerstand Rk.
3. Vergroot de belastingsweerstand tot RJ = R,(l + sgRk).
4. Bepaal de waarde van Ck uit RJCp = RkCk.
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Kathodecompensatie heeft vele voordelen en slechts weinig nadelen. Later zal blijken dat
de voordelen van de methode nog beter tot hun recht komen bij toepassing op transistorschakelingen. Men spreekt dan van emittercompensatie.
De voordelen zijn:
1. Gunstiger gedrag bij lage frequenties.
2. De buis wordt minder ver uitgestuurd voor het laagfrequente deel van het signaal
(tegenkoppeling door Rk). Dus betere lineariteit voor lage frequenties.
3. De ingangsimpedantie voor lage frequenties neemt be’angrijk toe. Voor frequenties
waarbij de impedantie van Ck veel groter is dan Rk is de ingangsimpedantie van de versterkerschakeling ongeveer (l + sgRk2)Rg.
Als bijv. sgRk2 = 10 en Rg=l MQ bedraagt de ingangsweerstand ca. 11 MQ. Ook met
een kleine koppelcondensator Cs kan dan toch een grote tijdconstante van het koppelcircuit gerealiseerd worden, deze bedraagt dan namelijk ongeveer RgCs(l+ sgRk2). Deze
voordelen spreken het sterkst als Rk groot wordt gekozen. Dit heeft als nadelen verhoging
der dissipatie in de anode- en kathodeweerstanden en een hogere benodigde voedings
spanning ten gevolge van de grotere spanningsval over R| en Rk. Men kieze daarom Rk
niet groter dan nodig is.
3.5.3. Laagfrequentcompensatie
Heeft men de bezwaren van de ontkoppelcapaciteiten ondervangen, bijvoorbeeld door
kathodecompensatie toe te passen, dan wordt het If-gedrag bepaald door het koppelnetwerk. Moeten extreem lage frequenties verwerkt worden, dan dient men de koppelconden
sator geheel te vermijden en in enigerlei vorm directe koppeling toe.te passen. Men spreekt
dan van een gelijkspanningsversterker. Dit versterkertype wordt afzonderlijk behandeld in
hoofdstuk 7. Wenst men niet zijn toevlucht te nemen tot directe koppeling, dan is nog
enige verbetering van de If-responsie mogelijk door toepassing van laagfrequentcompen
satie. Het koppelnetwerk tussen opeenvolgende actieve componenten wordt daartoe uitge
breid met een extra RC-lid, zoals aangegeven in fig. 3.27. Als RC = R9CS en Rg > R, dan is de
eerste afgeleide naar de tijd in de sprongkarakteristiek bij r = 0 gelijk aan nul. Fig. 3.28
geeft het pn-beeld.
De behoefte aan een goede If-responsie doet zich vooral gevoelen bij videoversterkers.
Daar is R voor een buisschakeling in de orde van enkele kQ, voor een transistorschakeling
meestal enkele honderden ohm. Vooral bij een buisschakeling is Rg vele malen groter. Dit
betekent dat de capaciteit C zeer groot moet zijn, hetgeen gewoonlijk tot onpraktische
schakelingen leidt.
Een grote elektrolytische condensator neemt veel ruimte in en vormt bij hoge frequenties
vaak niet meer een zuivere capaciteit. Men overschatte het voordeel van deze methode niet,
in de regel doet men er goed aan haar toepassing te vermijden. Vooral bij transistorschakelingen verdient directe koppeling vaak de voorkeur (zie voor praktische uitvoeringen
hoofdstuk 7).
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Fig. 3.27. Laagfrequentcompensatie.

-1/T

Fig. 3.28. Pn-beeld bij fig. 3.26; t = RC = RtCt.

Dat vooral bij videoversterkers de aan de If-responsie gestelde eisen vaak scherp zijn is
een gevolg van het feit dat zulke versterkers impulsvormige signalen moeten verwerken.
Aan de sprongkarakteristiek worden hoge eisen gesteld. Voor een videoversterker voor
tv-signalen stelt men de eis dat de ‘sag’ niet meer dan enkele procenten bedraagt na yj s,
d.i. de tijdsduur van de rasteraftasting. Het blijkt dat dit vereist dat bij 50 Hz de fasedraaiing kleiner dan 1° dient te zijn.

3.6. VERSTERKERTRAPPEN IN CASCADE

Worden twee of meer trappen in cascade geschakeld, dan is het pn-beeld van het totaal de
som der pn-beelden van de afzonderlijke trappen, zolang de buizen als unilaterale elemen
ten mogen worden beschouwd. Immers is dan de totale overdrachtsfunctie het produkt van
de overdrachtsfuncties van de afzonderlijke trappen.
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3.7. WEERSTANDSGEKOPPELDE VERSTERKER MET VELDEFFECTTRANSISTOREN

Bij de behandeling van de veldeffecttransistor (FET) hebben we gezien dat het vervangingsschcma hiervan met goede benadering overeenkomt met dat van een vacuümbuis. Op
grond hiervan zou men verwachten dat de eigenschappen van een versterkertrap met een
FET geheel overeenkomen met die van een buisschakeling. Voor wat betreft de eigen
schappen bij lage frequenties blijkt dit ook het geval te zijn. Over de gevolgen van de toe
passing van koppelcapaciteiten en ontkoppelcapaciteiten (ontkoppeling van de sourceweerstand) behoeven we dus niet meer te spreken.
Voor wat betreft de eigenschappen bij hoge frequenties ligt de zaak echter anders, al
thans voor FET’s van het junctietype. Dit is een gevolg van de relatief grote waarde van de
terugwerkingscapaciteit Cdg. Bezien we eerst het vervangingsschema (fig. 3.29). Het enige
kwalitatieve verschil met het vervangingsschema van een vacuümtriode is de aanwezigheid
van de kanaal weerstand l/2g0 in serie met de ingangscapaciteit Cgs. Dit levert een extra
tijdconstante Cgs/2g0 in de schakeling op. Echter, als de schakeling gevolgd wordt door een
volgende trap, dus belast wordt met de ingangscapaciteit daarvan, kan de invloed van deze
extra tijdconstante in eerste benadering verwaarloosd worden. Immers is gQ&gm, terwijl
de versterking bedraagt gmRb als we de invloed van rd opgenomen denken in Rt. Om een
behoorlijke versterking te bereiken moet > l/gm, zodat de tijdconstante van het uitgangscircuit R,(Cds + Cgs) zeker aanzienlijk groter zal zijn dan de tijdconstante C^/lg^. Laatstge
noemde speelt dus een ondergeschikte rol en kan daarom verwaarloosd worden. We maken
dus in het algemeen geen grote fout als we het vervangingsschema vereenvoudigen tot dat
van fig. 3.30, waarin tevens rd opgenomen is in R,. Dit vervangingsschema is geheel gelijk
aan dat van een vacuümtriode. Ook daar is immers de terugwerkingscapaciteit Cag in de
regel niet verwaarloosbaar. De aanwezigheid van deze capaciteit compliceert het reken
werk aanzienlijk. Bij goede vacuümtrioden is Cag echter meestal wel zo klein dat we de in
vloed ervan in rekening kunnen brengen als een extra bijdrage (1 —/lv)Cag tot de ingangs
capaciteit (Millercffect).
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Fig. 3.29. Vervangingsschema van de veldeffecttransistor.
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Fig. 3.30. Vereenvoudigd vervangingsschema.
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Fig. 3.31. Unilateralisering van het schema volgens fig. 3.30.

-{«.(Ca. + Ca,)}-*

Fig. 3.32. Pn-beeld van de overdracht van het schema van fig. 3.30.

Deze methode om het vervangingsschema te unilateraliseren (fig. 3.31) is alleen geoor
loofd als de stroom door de terugwerkingscapaciteit klein is ten opzichte van de stroom
door Rx. Bij FET’s van het MOS-type is de terugwerkingscapaciteit Cdg gewoonlijk wel zo
klein dat de genoemde werkwijze geoorloofd is, bij FET’s van het junctietype is Cdg meestal
groter dan 1 pF en wordt toepassing van deze rekenwijze dubieus. We dienen dan het nietgeünilateraliseerde schema van fig. 3.30 te gebruiken. Voor de overdracht van één enkele
trap vinden we met behulp van dit schema na enig rekenen de uitdrukking

u_r
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F

—gm+pCdj

~1

‘U+p^^+cjj'

(3-17)

Fig. 3.32 toont het pn-beeld van de overdracht volgens (3.17). Opvallend is de aanwezig
heid van een nulpunt in het rechterhalfvlak. Praktisch heeft echter dit nulpunt weinig bete
kenis. Immers, voor |AV| > 1 is gmRi > 1, dus > 1/g. Uiteraard is ook Cgd 4- Cds > Cgd, zodat
het nulpunt steeds op aanzienlijk grotere afstand van de oorsprong zal liggen dan de pool.
De overdracht wordt dus praktisch bepaald door de pool. Op het eerste gezicht lijkt de
schade mee te vallen: de terugwerkingscapaciteit voegt zich bij Cds, zodat de pool wat
dichter bij de oorsprong komt. Dit is echter slechts schijn: in een praktische versterker
wordt de schakeling gevolgd door een volgende versterkertrap. Bij de beschouwingen over
de buisversterker hebben we dit in rekening gebracht door de belasting uit te breiden met de
ingangsimpedantie van de volgende trap, d.i. de parallelschakeling van Rg en Cgk. Is het
geünilateraliseerde schema van fig. 3.31 geldig, dan voegt zich daar nog de bijdrage
(1 — Av)Cdg bij. Geheel anders ligt de zaak echter als de unilateralisatie niet geoorloofd is.
De ingangsimpedantie Z5 van de belastende trap is dan niet meer zuiver capacitief.
Voor de schakeling van fig. 3.30 vinden we als ingangsadmittantie
1

Yi

z,

. r
^2^gRi[l + ^tnR,(a+l)]+j(üCdg[l+<7m^i + a(l+a)co2CjgR<2]
jcoCgs +

J

iHMi+«)cdgK,]2

gs +

(3.18)
waarin a=Cds/Cdg. Het rechterlid van (3.18) stelt een parallelschakeling voor van een
weerstand Kin en een capaciteit Cin, die beide afhankelijk zijn van de frequentie. Stellen we
gmRi(a + 1) > 1, dan is blijkens (3.18)

Is

*in =

14-[co(l 4-a)Cdg/?J2 14-n
[<ü(14-a)CdgKj2
gm

Cln

Cgs +

(3-19)

en

(l+^mK1)4-co2(14-a)flCjgR?
1 4" [w(l + a)CdgK]]2

d8

(3-20)

l/coCdg of R}a>Cdg<£ 1, dan gaan (3.19) en (3.20) over in
Kin->co

en

Cin = Cgs4-(14-0mR1)Cdg,

(3.21)

hetgeen overeenkomt met de unilateraliserende vereenvoudiging volgens fig. 3.31.
Zoals reeds opgemerkt: I?in en Cin hangen af van de frequentie, een vaste numerieke
waarde kan dus niet worden gegeven. Gaan we ter oriëntatie eens na welke waarden Rin en
Cin aannemen bij de door de ligging van de pool (fig. 3.32) bepaalde karakteristieke fre
quentie o>k = l/K,(Cgd4-Cds), dan vinden we Rin = 2(14-a)/t?m en Cin = Cgs4-|Cgd(24-(7mR|).
Hieruit blijkt dat voor hoge frequenties Rin zeer laag wordt. Als bijvoorbeeld a = 5 en
gm=5 mA • V~ *, dan bedraagt Rin slechts 2400 Q, zodat de versterkertrap een aanzienlijke
belasting vormt voor zijn voorganger. Hieruit blijkt wel dat de huidige veldeffecttransistor
van het junctietype niet geschikt is als algemene bouwsteen in gecascadeerde versterkers,
waarbij eisen gesteld worden aan het hf-gedrag. Nu zal men in de meeste gevallen ook geen
behoefte hebben aan deze toepassing van de FET, immers voldoet hier de bipolaire transis93

tor uitstekend door zijn in vergelijking met de FET zeer hoge waarde van gm. De FET is hel
aangewezen element voor ingangstrappen, waarbij aan de ingangsimpedantie voor lage
frequenties hoge eisen worden gesteld. Mocht men evenwel toch de voorkeur geven aan het
gebruik van FET’s in de gehele versterker, bijvoorbeeld met het oog op de betere lineariteit
van de karakteristieken of de betere thermische stabiliteit, dan moet men de FET’s com
bineren tot cascodeschakelingen.
Een cascodeschakeling is, zoals bekend uil de buizentechniek [hfdst. 1, deel II, (Technica
36)], een combinatie van een schakeling met gemeenschappelijke source en met gemeen
schappelijke gate. Fig. 3.33 toont de opbouw. T2 werkt in de schakeling met gemeenschap
pelijke gate en fungeert als belasting voor Tl. De impedantie, die we zien in de source van
T2 bedraagt l/gm, zodat de versterking van Tl bedraagt — g„Jgm = — 1. De versterking van
T2 bedraagt ongeveer gmRb zodat de totale versterking bedraagt — gmRi. Echter is nu de
invloed van Cdp van Tl zeer gering, dank zij hel feit dat deze FET niel versterkt, terwijl Cdp
van T2 eenvoudig parallel staat aan de belaslingsweerstand R}. De schakeling als geheel
gedraagt zich ongeveer als een pentode. Voor een meer gedetailleerde beschouwing zie men
hfdst. 1, deel II (Technica 36).

r

4-

I

I
K\

Ri

«i

1
J
Fig. 3.33. Cascodeschakeling.

|T2
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zzc„

Fig. 3.34. Wcerstandsgekoppelde versterker met transistoren.
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3.8. WEERSTA NDSGEKO PP EL DE VERSTERKER MET BIPOLAIRE TRANSISTOREN

3.8.1. Unilateraliserende benadering
De bipolaire transistor is het belangrijkste versterkerelement in de moderne elektronica.
Fig. 3.34 toont de weerstandsgekoppelde versterkerschakeling, fig. 3.35 het vervangings
schema, waarbij gebruik is gemaakt van het hybriden-schema. Geheel zoals bij de buisversterker geldt ook hier dat de eigenschappen voor lage frequenties bepaald worden door de
koppel- en ontkoppelcondensatoren, terwijl de eigenschappen voor hoge frequenties
worden bepaald door de parasitaire capaciteiten van de transistor. Op dezelfde gronden
als bij de beschouwing van de buisversterker kunnen we ook hier het gedrag voor hoge en
voor lage frequenties apart beschouwen.

R'i

b

r
b'

rb

C,

-F

naar T2

F

l/b-c
'b',

R2

L

i/m^b'e

n

J

R,

R"

T

Fig. 3.35. Vervangingsschema bij fig. 3.34.

Bezien we eerst het gedrag voor hoge frequenties. Daartoe denken we ons de capaciteiten
Cs en Cce kortgesloten. Verder bedenken we dat rb.c voor een goede transistor zeer hoog is
(enkele MQ) en daarom verwaarloosd kan worden, terwijl we de eventuele invloed van rce
opgenomen denken in R,. Het vervangingsschema bij sturing uit een bron C7gmet inwendige
weerstand Rg wordt dan als aangegeven in fig. 3.36.
Een verdere vereenvoudiging ontstaat door het weglaten van de instelweerstanden R\ en
R2, die gewoonlijk groot zijn ten opzichte van Rg en ten opzichte van de ingahgsimpedantie
van de transistor. Eventueel kunnen we ons de invloed van R\ en R2 opgenomen denken
in Rg (toepassing van het theorema van Thévenin op de keten Ut—Rg— R\ — R2).
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Fig. 3.36. Vervangingsschema voor hoge frequenties.

Het schema volgens fig. 3.36 is, tengevolge van de aanwezigheid van de terugwerkingscapaciteit Cb c, niet unilateraal. Het werken ermee is daardoor omslachtig. Beschouwen we
slechts één trap, zoals aangegeven in fig. 3.36, dan valt het rekenwerk nog wel mee, de
moeilijkheden nemen echter bedenkelijke proporties aan als we de eigenschappen van een
gehele cascadeschakeling willen beschouwen aan de hand van een niet-geünilateraliseerd
schema. We komen hierop in een volgende paragraaf nog terug. Wil men het rekenwerk
overzichtelijk houden, dan is men aangewezen op een unilaterale benadering. We hebben
deze reeds leren kennen in hfdst. 2, deel II (Technica 36). De gedachtengang is geheel de
zelfde als die bij de verwerking van de overeenkomstige capaciteit (Cag) bij de vacuümtriode. Zolang de impedantie van Cb.c groot is ten opzichte van de belastingsimpedantie
maken we geen grote fout als we Cbc herleiden tot een bijdrage tot de ingangscapaciteit Is
de ‘inwendige versterking’ Uo/Ub-C gegeven door A^, dan bedraagt deze equivalente in
gangscapaciteit (1— Av)Cb'C- Is de belasting reëel (Rj), dan is A^ = — gmRi^ — geRi- Het
benaderende unilaterale vervangingsschema heeft dan de gedaante als aangegeven in
fig. 3.37.
b
-L

4

4-

Ut

+

rb

Ube

'bc

C; = Ci+ (1 +</e^l)G>c

Fig. 3.37. Geünilateraliseerd vervangingsschema.
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In werkelijkheid is de belasting niet reëel. Behalve door Rt wordt de schakeling immers
eveneens belast door de complexe ingangsimpedantie van de volgende transistor. Is R,
klein, hetgeen in een versterker voor hoge frequenties het geval dient te zijn, dan zal Rt het
voornaamste bestanddeel van de belasting vormen en vormt de aangegeven betrekking
voor Q een aanvaardbare benadering.
Er moet hier met nadruk op gewezen worden dat de beschreven methode om het vervangingsschema te vereenvoudigen, in vele gevallen eigenlijk een te grove benadering is.
Men moet geval voor geval nagaan of zij acceptabel is en in elk geval moet men zich reali
seren dat een met behulp hiervan theoretisch ontworpen schakeling langs experimentele
weg geoptimaliseerd dient te worden. Het grote voordeel van de werkwijze is dat ze tot
uiterst overzichtelijk en eenvoudig rekenwerk leidt, waarbij de uitkomsten zeer doorzichtig
blijven. Men vatte het gesignaleerde gebrek aan nauwkeurigheid niet te ernstig op: de
nauwkeurigheid waarmee men in de elektronica theoretische analyses kan uitvoeren is
meestal niet erg groot omdat de benodigde numerieke grootheden niet nauwkeurig gegeven
zijn en de componenten vaak aanzienlijke exemplaarspreidingen vertonen. Ook wanneer
meer nauwkeurige formele technieken ter beschikking staan, zal men daarom toch altijd
een theoretisch ontwerp langs experimentele weg vervolmaken. Het experiment is een
wezenlijk hulpmiddel in de elektronica, dat als gelijkwaardig aan en complementair met
de theoretische behandeling moet worden beschouwd.

Bezien we nu de overdracht van het netwerk volgens fig. 3.37. Noemen we de parallel
schakeling van rb.c en C- ter bekorting van schrijfwerk Z,, dan geldt
Z
U
R,Uyee, dus Av = -ƒ = -geR}
Ub-e = U,j—en Uo= -0eR,Uy
Invullen van Zj =

Av

R
(JC

I+Pli’

(3-22)

met Tj = rb.eC- geeft

fb'e
‘ '‘b+''b-e + P''bTi

Het pn-beeld (fig. 3.38) omvat één pool op p= —

(3-23)
1
Ti

X

Z1
rb+zl

■+X

_1 (,+ ^)
Ti
/

Fig. 3.38. Pn-beeld van de overdracht van het netwerk volgens fig. 3.35.
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Waren we uitgegaan van het meer volledige vervangingsschema, dan zouden we meer
singulariteiten gevonden hebben. Zo zouden we, geheel als in het overeenkomstige geval
van de veldeffecttransistor, tengevolge van de aanwezigheid van Cb c een nulpunt in het
rechterhalfvlak gevonden hebben. Ook zouden we een tweede pool gevonden hebben als
we de over Rt aanwezige belastingscapaciteit hadden ‘meegenomen’. De ingevoerde ver
eenvoudigingen leiden er toe dat alleen de overheersende singulariteit gevonden wordt,
we zullen deze de dominerende pool noemen. Voor frequenties tot
1

14^
*b

beschrijft deze in eerste benadering het hf-gedrag.
De overdrachtsverhouding Av = U^/Ut*. is zelden interessant. Van meer belang is de
overdracht Avg = Ucc/Ur daar elke in de praktijk voorkomende sturende signaalbron een
eindige inwendige impedantie zal hebben (Rg in fig. 3.37). Avg volgt eenvoudig uit Av door
overal rb te vervangen door (rb+Rs). De pool verschuift dus naar — — 1 4---- ^X-\zie
rb+Rt)
fig. 3.39).

X

4(

Fig. 3.39. Pn-beeld als de invloed van Rg in rekening wordt gebracht.
We moeten nu nagaan wat er gebeurt wanneer we een cascadeschakeling hebben van een
aantal gelijke versterkertrappen. Daartoe bedenken we dat de nc trap fungeert als de
sturende signaalbron voor de («4- l)e trap. Volgens het theorema van Thévenin gedraagt de
n* trap zich, gezien vanuit de uitgangsklemmen, als een generator met een emk Uo = Avgl_Jg
en een inwendige impedantie welke gelijk is aan de uitgangsim pedant ie Zo van de ne trap.
Deze laatste vinden we door de impedantie te bepalen die we vanuit de uitgangsklemmen
zien als Ug kortgesloten is (Kg moet wel aanwezig zijn!). Als we het vereenvoudigde ver
vangingsschema van fig. 3.37 gebruiken is de uitgangsimpedantie gelijk aan R,. Voor dit
doel mag het schema van fig. 3.37 echter niet zonder meer worden gebruikt en moeten we
terug naar het schema van fig. 3.36. Doen we dit, dan vinden we, wanneer we de invloed van
rb c en van rce verwaarlozen, gemakkelijk dat Zo volgt uit de betrekking

y°=f+pc»‘
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r> +

__________ 0c__________

J7b'e + pCi + (rb4-Kg)-1

(3-24)

Nu wordt in praktische versterkerschakelingen voor grote bandbreedte R{ klein gekozen
(bijv. 100 a 1000 Q). Bij goede hf-transistoren is Cb c zeer klein (ca. 0,5 a 2 pF). Daardoor
geldt in het van belang zijnde frequentiegebied voor een goede hf-transistor dat de tweede
term in het rechterlid van (3.24) slechts een bescheiden rol speelt. Een numerieke schatting
kan hierbij verhelderend werken. Stellen we Cb.c=0,5 pF; ac=100; 6/e=2OO mA-V"’
(/e = 5 mA) en
1/60^=0,07 ps.1 Nemen we verder aan R, = 500Q en Rg + rb = 500Q, dan
wordt
!___________
1 + ________ __________ == 1 I +
+
öb'c+j^Cj+ l/(rb+Rg)
l/ac+jani/ac+ l/gc (rb+ Rg)

(3-25)

De hoogste frequentie die nog redelijk versterkt wordt, wordt bepaald door de pool op

1

1 +

rb-c

Kg + rb

Nu is rb.e = aerc = ac/f7c%500 Q, dus de pool ligt op — 2/tv Stellen we g>=2/t1, dan gaat
(3.25) over in
1
50
I + 1/100+l/100 + 2j/100 * ï+j

25-25 j.

Het rechterlid van (3.24) wordt nu
1 + J• r2C
b-c
500
+ j b.eC,~

C,
_
1 + 500
1 V°
/% J• Cb'c
” 500
Q
Ci

C. ^
° ^-b'c
CJ '
Ci

(3-26)

En CjWTi/b'e» 140 pF, zodat Cbc/Cj% 1/280. Daarmee gaat (3.26) over in

~ 5ÖÖ + 5ÖÖ G + 6 -0 ■

(3-17)

Als we de uitgangsadmittantie benaderen door 1/R| maken we een fout ten bedrage van on
geveer 15% in de ohmse component en verwaarlozen we een even grote reactieve compo
nent. Als we bedenken dat deze fout voor lagere frequenties kleiner is, dan mogen we conclu
deren dat we de door de tweede term in het rechterlid van (3.24) beschreven bijdrage wel
niet zonder meer mogen verwaarlozen, doch dat anderzijds de fout zeker niet zo groot
wordt dat de verdere beschouwing zinloos wordt.
Benaderen we op grond van deze redenering de uitgangsimpedantie van de schakeling
eenvoudig met Rh dan komen we tot een bijzonder eenvoudige beschouwing voor de cascadeschakeling van een aantal gelijke trappen. Voor de (n+l)e trap gedraagt de ne trap
zich dan als de in fig. 3.40 getekende signaalbron. In de cascadeschakeling van gelijke
trappen geldt dan Rg = Rb zodat het pn-beeld van n gelijke trappen slechts één n-voudige
pool omvat op

1. Voor de definitie van de grootheid cofi zie men hfdst. 4.
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p--U

1 + -^
rb + ^l

Dit is hetzelfde karakter als we vonden bij de buisversterker, waar immers ook elke trap
één hf-pool introduceert. Er is echter wel een belangrijk verschil: bij de buisversterker
wordt de pool bepaald door de tijdconstante rh = 7?pCp, de bandbreedte is dus omgekeerd
evenredig met de belastingsweerstand, bij de transistorversterker wordt echter de band
breedte vooral bepaald door Tj = rb cC-. De belastingsweerstand speelt, met name in het
gebied waar R^rb slechts een secundaire rol.
K,

Fig. 3.40. Als signaalbron voor de volgende trap werkende versterkerschakeling.
Bij beschouwingen over transistorversterkers is het soms gemakkelijker te werken met de
stroom versterking Aj in plaats van met de spanningsversterking Av. Uit het schema van
fig. 3.37 blijkt
A = - -= ~
-g
geUb
eUb>'ce = ~~9'
1
= _a
1
-«e'l+ptj
Ib
Ub.c/Z,
0b.e 1+pTj

ub>c/z1

(3.28)

Het pn-beeld omvat één pool op p = — 1/t, (fig. 3.41). Echter is het ook hier logischer de
invloed van /?g in de beschouwing te betrekken.

Fig. 3.41. Pn-beeld van At.

I
/\

I
Fig. 3.42. Vervanging van de sturende bron door een stroombron.
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Vervangen we de signaalbron door zijn stroombronequivalent, waarbij Ig = Ug/Rg (fig.
3.42), dan geldt

A = — — = A
Ri
R<
,g
Ig
AiRg+Zj’

(3-29)

waarin Z( de ingangsimpedantie van de transistor voorstelt. Uit fig. 3.37 zien we

Zj — rb+ Zj — rb +

'bc

(330)

l+pii’

waarmee (3.29) overgaat in
9c___________ ____________

Aig -

9b'c rb'e+(1+PTi)(Rg + rb)

= ~ae

^b'e+(14-PTi)(Rg + rb)‘

(331)

Er is dus één pool bij

1
P=------

1 +

Tj

De ligging van de pool van Aig is dus dezelfde als die van Avg. Bij cascaderen van gelijke
trappen krijgen we op dezelfde plaats weer een meervoudige pool.

3.8.2. Nauwkeuriger verantwoording van de terugwerking
Unilateralisatie van het vervangingsschema geeft, zoals we gezien hebben, eenvoudige betrekkingen,
doch leidt in sommige gevallen tot een te grove benadering. Ziet men af van unilateralisering, dan
wordt de berekening van de overdracht van een versterker beslaande uit verscheidene trappen in
cascade, een zeer gecompliceerde aangelegenheid. Men heeft verscheidene benaderingsmethodes
bedacht om nauwkeuriger resultaten te verkrijgen dan met unilateralisering worden verkregen. Een
goede behandeling van deze materie vindt men in: R.D. Thornton e.a.. Multistage Transistor
Circuits, New York, 1965, in Ned. vert. verschenen als Technica 21, Transistors, Versterkers,
Utrecht/Antwerpen 1968. Als illustratie zal hier een eenvoudige benaderingsmethode in het kort
worden behandeld. De methode en de behandeling ervan zijn ontleend aan het genoemde boek.
Cb'cl

n»!

HF

X

rb2

cb-.

“cu
rbel

gtub.t

H

+

o

Fig. 3.43. Vervangingsschema voor drie trappen in cascade.
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We nemen aan dat het hybriden -schema een aanvaardbare benadering geeft van het gedrag van de
enkele transistor. Stel dat we drie trappen in cascade schakelen. Het vervangingsschema van het
geheel is weergegeven in fig. 3.43.
Het netwerk is van de zesde orde. Er zijn dus zes polen, die tengevolge van de terugwerking niet
samenvallen. Er zijn verder drie nulpunten, ten gevolge van het feit dat er langs twee wegen over
dracht in voorwaarlsrichting is, nl. via de gestuurde stroombron en via Cb.c. De ligging van het nul
punt wordt bepaald door de voorwaarde dat de overdracht via beide wegen gelijk is. Hiertoe moet
pCb C=f7m. dus P=gm/Cb-c. Er is dus een drievoudig nulpunt voor deze waarde van p. Het ligt in
het rechterhalfvlak. Men vergelijke de analoge situatie bij de veldeffecttransistor. Evenals daar ligt
ook in het hier behandelde geval het nulpunt zo ver weg dat het geen rol van betekenis speelt.

Van de zes polen interesseert ons vooral die, welke het dichtst bij de oorsprong ligt; deze bepaalt
immers in hoofdzaak de bandbreedte. Noteren we algemeen de overdrachtsfunctie als

U_o

T_________ T
~ (P— P1)(P— P2) ••• (P-Pó) n0 + aiP+ ••• P6 '

(3.32)

Zij pj de pool die het dichtst bij de oorsprong ligt. Bepaling van pt is mogelijk als we de coëffi
ciënten a0, at, .... kennen, doch daarvoor is kennis van de gehele overdrachtsfunctie nodig, en deze
staat ons niet ter beschikking.
I Uo I
1 |T|
Bij de 3 dB-frequentie coh geldt — = —r- —
— , want bij co
cd = 0
O is de overdracht T/a0. (Opmerking:
(Opmerking:
|

I

yj2 ÜQ

T hangt slechts weinig af van de frequentie, dank zij het feit dat de nulpunten zo ver van de oorsprong
liggen). Voor p=jcoh is dus
Uo

|T|
1

|T| ______
\a0+jaxCDh — a2CDb,...\'

(3.33)

of

2üq = (a0 — a2cDb + ...)2 +a%(al—a3<ol + ...)2
= a£-2aoa2cDl+ ... +cd£ aj-2axa3ü)£+ ...

(3.34)

Laten we bij wijze van benadering nu alle termen van hogere graad dan de tweede in (3.34) weg, dan
gaat deze betrekking over in
(3-35)
2a£ = ag-2a0a2coi;+afcDh of coh =

(af -2aoa2^ '

Nemen we genoegen met een nog ruwer benadering, dan kunnen we schrijven coh ~ a0/ax. Als we dus
kans zien ao, at en eventueel a2 direct uit de netwerkconfiguratie te bepalen, zonder eerst de over
drachtsfunctie op te stellen, dan kunnen we de benaderde positie van de dominerende pool daarmee
vaststellen.
.39^8
De volgende vraag luidt dus: hoe bepalen we a0/ax direct uit de netwerkconfiguratie? Het soort
netwerk waarmee we te maken hebben is te classificeren als een actief netwerk, waarin alleen weer
standen, capaciteiten en gestuurde bronnen voorkomen. Beschouwen we dit type netwerk nader.
Om de behandeling overzichtelijk te houden gaan we uit van een netwerk dat in totaal drie capaci
teiten bevat. Hel is nu mogelijk drie klemmenparcn naar buiten uit te voeren, zodanig dat de capaci
teiten zich juist tussen deze klemmen bevinden (fig. 3.44).
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u3
13

r*
T‘

CT

Ui

u>

Fig. 3.44. Netwerk met drie capaciteiten.

U2

l2

U3

Ui

Fig. 3.45. Aan het netwerk van fig. 3.44 toegevoegd netwerk.

Als we de capaciteiten weglaten ontstaat een nieuw netwerk (fig. 3.45), dat we o.a. kunnen beschrij
ven met de conductantiematrix
11 = 0n^i + 012^2 + 013^3
12 = 021^1 +022^2+023^3

l3=031Ui+ 03 2^2+033^3

Ag =

011

012

013

021

022

023

031

032

033

(3-36)

Uit (3.36) zien we dat gJ? de admittantie is, die we zien aan de klemmen j als alle andere klemmen zijn
kortgesloten. Noemen we de weerstand die we in het klemmenpaar j zien als alle andere klemmen
paren open zijn Rj0. De reden waarom we ons voor deze weerstand interesseren zal verderop
blijken. We kunnen Rj0 uit (3.36) bepalen door Z;als functie van Uj te bepalen wanneer alle overige
stromen nul worden gesteld. We vinden dan
Uj=ljTU^

Ag

dus
dus

Rjq =
=

A0

waarin Gjj de ondcrdeterminant van Ag voorstelt bij het element
toe, dan wordt de admittantiematrix

(3-37)

Voegen we nu de capaciteiten
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011 +pc,
Ay = 021

031

012

013

022 + PC-2

023

032

033 + pCj

(338)

In elke overdrachtsfunctie, die voor het netwerk kan worden opgesteld komt Ay in de noemer voor.
De wortels van Ay geven dus de polen van het netwerk. Als er zi capaciteiten zijn, is de orde van de
determinant n. Voor n = 3 kan de karakteristieke vergelijking waaruit de polen volgen, geschreven
worden als
Ay = 0 = a0 + fliP + a2P2 + a3P3 •

(3.39)

Nu is a0 heel eenvoudig in verband te brengen met de conductantiematrix. Immers volgt uit (3.39):
voor p = 0 is a0 = Ay. dus a0 = Ag. Ook voor
laat zich een betrekking afleiden: uit de onderlinge
identiteit van (3.38) en (3.39) leiden we af dat at de som is van drie termen, die alle bestaan uit het
produkt van een capaciteit en de onderdeterminant van het daarmee corresponderende element in
de co/iJwcranne-determinant Ag, dus

(3-40)

+ C2G22 + C3G33 .

ai =

Derhalve is

Oi
, Gii
_ G 22
- G-i
~ = C1
+ C2
+ C3
•
a0
Ag
Ag
Ag

(3-41)

We hadden al gevonden dat GXÏ/&g gelijk is aan de eerder gedefinieerde weerstand RJ0. Derhalve
geldt
(3-42)

— = «ioCi +K2OC2 + R3oC3 = Ztjo •
ao

j

De weerstanden «l0, «20 en «30 zijn direct te bepalen door inspectie van het netwerk. Betrekking
(3.42) geldt algemeen, ook als er meer dan drie capaciteiten zijn.
Op grond van de definitie van R i0 geldt voor het netwerk van fig. 3.43:
«10 —

(Kg+rbi)rb.tl
«g + rbl +rbel

En voor R20 vindt men R20 = «io + 0e«ii«io + «ii» waarin

=

«Il(rb2 + rbe2)

«II + rb2 + rb'e2

enz. voor

«30’ «40’ • .

.. Rbo •

Voor het vinden van a2 kan men soortgelijke beschouwingen opstellen. Uit de gevonden waarden
van deze coëfficiënten volgt dan via (3.35) de positie van de dominerende pool.
Uit deze beschouwing blijkt overduidelijk dat afzien van unilateralisatie het rekenwerk enorm
compliceert, zelfs als men genoegen neemt met een sterk benaderende oplossing! Men ga alleen dan
over tot de toepassing van dit type berekeningen als de eenvoudige unilateralisatietechniek, ge
combineerd met verstandige experimenten, niet tot het gewenste inzicht leidt.

104

3.8.3. Gedrag van de emittervolger bij hoge frequenties
We hebben ons tot nog toe uitsluitend bezig gehouden met de schakeling met gemeen
schappelijke emitter (CE-schakeling). Alleen deze schakeling leent zich voor directe cascadering, bij de andere configuraties verzet het verschil in impedantieniveau aan ingang en
uitgang zich daar tegen. De emittervolger wordt echter wel dikwijls gebruikt als ingangs-,
uitgangs- of scheidingstrap in een cascadeschakeling. Met name de uitgangstrap van een
versterker wordt zeer dikwijls gevormd door een emittervolger, teneinde een lage uitgangsimpedantie te verkrijgen. De belasting van zo’n trap heeft vaak een capacitief karak
ter. Het is daarom van belang de eigenschappen van de emittervolger nader te bestuderen,
in het bijzonder in het geval van capacitieve belasting.

r
R'>

C,

«2

1

r

*■

T

Fig. 3.46. Emittervolger met capacitieve belasting.
b

rb

b'

I
zzc.

rb-«

ï
Z«

5

<4

T
Fig. 3.47. Vervangingsschema bij fig. 3.46.

Fig. 3.46 geeft het schakelschema. De belastingsimpedantie wordt gevormd door Rt en Cj
(bijvoorbeeld de ingangsimpedantie van een kabel). We interesseren ons nu voor de over
dracht bij hoge frequenties. Om deze te bestuderen stellen we het hf-vervangingsschema op.
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We nemen weer aan dat R\ en R2 opgenomen kunnen worden gedacht in R* en dat rb c en
rce verwaarloosd mogen worden. De parallelschakeling van Ree, R, en Cj geven we aan met

zc.

Fig. 3.47 geeft hel vervangingsschema.
b

b'

R.

£
-r-C,

rbc

I

A

+
<4

Z'

I

Fig. 3.48. Het vervangingsschema van fig. 3.47 op andere wijze getekend.
rb

4
b

X
Z,

A X>

+
Ze

u.

X
Fig. 3.49. Vereenvoudiging van het schema van fig. 3.48.
Door het schema iets anders te tekenen krijgen we een beter overzicht (fig. 3.48). Om de
berekening niet te gecompliceerd te maken verwaarlozen we de invloed van de kleine
capaciteit Cb c, die hier niet het karakter van een terugwerkingscapaciteit heeft, doch alleen
de ingangsstroom belast. Stellen we gemakshalve rb c/(l +prb.eC) = Zïy dan resulteert het
eenvoudige schema van fig. 3.49. Hieruit zien we dat geldt
Uo = Ib(l+j7eZ1)Zc,

u^ih^+fh+zo+ihU+^zoz.,
dus
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(3-43)
(3-44)

Uo_
Zjl+geZQ
Ug
Rg4-rb4-Z, 4- (1 +0cZi)Ze

(3.45)

Vullen we nu in Ze = R[7(l +pre), met £'/= RïReJ(Ri +Ree) en Te=RfCb en Zj = rb.e/(l +
pr,), met rt = rb.eCb en stellen we Kg4-rb=Rg, dan krijgen we
__________________ ^(1+^^+ptt)___________________
P22 T t Tc-Rg + p [t! (Rg 4- Rf) 4- Tc(R's + rb'e)] +

+ rb'c + ^)'+ 9 crb'e R1

(3-46)

Er zijn dus 2 polen en één nulpunt. Het is nu vooral interessant om na te gaan of de polen
toegevoegd complex kunnen worden. Immers zal dit betekenen dat de sprongkarakteristiek
een periodiek karakter heeft (optreden van ‘overshoot’). Voor toegevoegd complexe wor
tels moet de discriminant van de noemer van (3.46) negatief worden. De voorwaarde voor
complexe polen luidt dus

[ti (R^ + RD + Te (Rg 4- rbe)]2 — 4t ! Te R't [Rg 4- rb.e 4- R'{+ ge R'(rb.e] < 0

of

4r1Te/?g[Rg4-rb<e + /?f+f7e^7be]>[r1(Ri-+-RD4-Tc(Rg + rb.e)]2.

(3.47)

Stellen we R't=mRl rb.e=kRb Tï—nTt en bedenken we dat gcrb.e= 14-a^ dan gaat (3.47)
over in

4mn(m4- k4- 24-ac) > n2(m4-1 )24- (m4- k.)2 4-2n(m +l)(m + k).

(3.48)

In een geval waarin de numerieke waarden bekend zijn kan met behulp van deze uitdruk
king snel worden nagegaan of er complexe polen optreden. Dit is in het geheel niet denk
beeldig. Zij bijv, m = 10, k = 20, ae = 50, dan moet voor complexe polen 2620n > 121 n2 4- 900.
Zelfs voor n = 2Q (dus Tc = Tj/20) is hieraan nog voldaan! Voor grote waarden van n en
voor heel kleine waarden van n zijn de polen reëel.
Bij een kathodevolger is deze situatie praktisch uitgesloten daar immers de ingangsweerstand van een buis zeer hoog is, dus 14 —♦ co.
3.8.4. Het gedrag van de transistorversterker bij lage frequenties
Hebben we aan het gedrag van de transistorversterker bij hoge frequenties vrij veel aan
dacht moeten besteden vanwege het gecompliceerde karakter van de parasitaire effecten,
het gedrag bij lage frequenties is veel gemakkelijker te overzien. Voor het optreden van
laagfrequente polen en nulpunten zijn, evenals bij de buisversterker, niet de actieve elemen
ten zelf verantwoordelijk, doch de koppel- en ontkoppelnetwerken. We kunnen dus een
resultaat verwachten dat geheel analoog is aan wat we bij de buisversterker vonden.
Om de If-polen en nulpunten te vinden kunnen we uiteraard werken met het vervangingsschema van fig. 3.35, onder weglating van de parasitaire capaciteiten. Weliswaar levert dit
geen principiële moeilijkheden op, de berekening is echter vrij omslachtig ten gevolge van
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het grote aantal mazen in het schema. We herinneren ons dat voor If-berekeningen, in
zonderheid als de emitterketen een complexe impedantie bevat, het bekende equivalente
T-schema handiger is. We zullen dit dan ook voor ons doel gebruiken. Laten we de geringe
invloed van het Early-effect op het If-gedrag buiten beschouwing, dan verkrijgen we het
vervangingsschema volgens fig. 3.50. Hierin stelt Ri2 de ingangsimpedantie van de tweede
trap voor. We nemen aan dat deze in het van belang zijnde frequentiegebied als een reële
impedantie kan worden opgevat. Ter bekorting van het schrijfwerk schrijven we Ze voor
de combinatie Rce — Cee en ZJ voor de combinatie Ri — Ct—Rl2. Voor de overdracht geldt
dan. als ac > 1, zodat ae+ 1 %ac

.

-acz;

Uo

(3-49)

n»+ae(re+Ze) Ri2 + l/pCs‘
Invullen van ZJ

A =

R,(RI2+l/pCs)
—---- - ----- <
geeft dan
R, + Ri24- l/pCs

— Ri2Rj
_____ «c_____
Ri + Ri2+l/pCs rb + ae(re+Ze)

~*p
1
1 + 1/pTi r.+Ze+fb/ae ’

(3-50)

waarin
^l^i2

«p =

Ri + Ri2

en

Ti — Cs(Rt + Ri2) ■

(3.51)

*ec

Invullen van Zc

1 +ptc

met

Te=RccCec, doet (3.50) overgaan in

A = -Pflpti.____________ l+pre____________
1 + pii (re+rb/ae)[14-pTe4-Rec/(re4-rb/ae)] ’

(3-52)

Fig. 3.51 toont het pn-beeld. De koppelcapaciteit levert, net als bij de buisversterker een
nulpunt in 0 op en een pool onp= - 1/r,, de emitterimpedantie een nulpunt op p= - l/re
en een pool op
-1 i+
R“. \

P' = V

^ + ''b/ae 7
Ook deze singulariteiten zijn geheel analoog aan wat we bij de buisschakeling met kathodeimpedantie vonden.
Het is interessant de numerieke waarde van de componenten, die het If-gedrag bepalen, te
vergelijken voor de transistorschakeling en de schakeling met buizen of FET’s.
De tijdconstante t, wordt, behalve door Cs, bij de buisversterker in hoofdzaak bepaald
door
die meestal 1 MO of groter kan worden gekozen. Bij de transistor staat hier
^in+^i> die in de meeste gevallen samen enkele kQ zullen bedragen. Voor gelijke waarden
van Tj moet Cs in de transistorschakeling ca. 500 maal zo groot worden gekozen als in de
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buisschakeling. Dit is echter gemakkelijk mogelijk zonder in een constructief onaantrekke
lijk compromis te moeten vervallen, door gebruik te maken van elektrolytische condensa
toren met lage doorslagspanning, die zeer geringe afmetingen hebben. Bij buisschakelingen
kan men geen elektrolytische koppelcondensatoren gebruiken, daar deze steeds een
geringe gelijkstroomlek vertonen. Ten gevolge van de hoge ingangsweerstand aan de
roosterzijde zou de hoge anodespanning van de voorgaande buis daardoor op het rooster
van de volgende buis kunnen lekken met als gevolg een onjuiste instelling. Bij de transistor
versterker bestaat dit gevaar niet daar de ingangsweerstand van de basis zeer veel kleiner is
dan de genoemde lekweerstand.
c Mh

C.

u

T

'b

o;

R.

+

«12

l/o

=ZCce

R<<

______ L

T

Fig. 3.50. Vervangingsschema voor lage frequenties.

_1

—x-

----- X-

-i/*i

rt + rjaj

Fig. 3.51. Pn-beeld van het If-gedrag van de transistorversterker.

Het voldoende groot maken van re is hier echter een nog groter probleem dan bij de buisschakeling. Kiezen we T«=tb dan wordt het If-gedrag bepaald door de resterende pool
peop
(1+
T.

*ee

\

rt+rjat)‘
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Bij de buisschakeling staat hier — (l/rk)(1 +sgKk). Nu wordt Rk aangebracht om het roos
ter de juiste instelling te geven. Men ziet gemakkelijk, in dat voor instelling in klasse A onge
veer nodig is Rk& l/sg. Dus is 1 + sgKk«2. Echter, Rce wordt aangebracht met het oog op de
thermische stabiliteit. Hoe groter Ree, des te beter is de thermische stabiliteit. Men kiest
daarom Ree zo groot als verenigbaar is met de wensen ten aanzien van spanningsverlies
over en dissipatie in deze weerstand. Een praktische waarde is bijv. 500 a 1000 Q. Bedenken
we dat re4-Tb/ac zelden groter zal zijn dan enkele tientallen ohms, dan zien we dat de factor
1 + Ree/(rc + rb/ae') gemakkelijk 20 tot 50 kan bedragen. Zouden we pe = 2n rad/sec wensen
te maken, dan moet dus tc~35/2ti% 5,5 sec. Met KCC = 55O Q moet dus Ccc« 10000 pF,
een volslagen onpraktische waarde.
De vraag rijst, hoe men in een geval waarin vrij zware eisen aan de If-responsie gesteld
worden, de situatie kan verbeteren. Een voor de hand liggende en dikwijls toegepaste
methode bestaat in het opnemen van een kleine niet-ontkoppelde weerstand r'e in de
emitterketen (Hg. 3.52). Hierdoor vergroot men re, zodat ook de factor rc + rh/ae toeneemt.
Door de geïntroduceerde tegenkoppeling vermindert de versterking, doch ook de nietlineaire vervorming, die veroorzaakt wordt door de exponentiële stuurkarakteristiek.
Bovendien neemt de ingangsimpedantie toe.
Wordt de schakeling gestuurd uit een bron met eindige inwendige weerstand RF dan
draagt deze ook bij tot verbetering van de If-responsie. Immers staat R* in serie met rb,
zodat we in de formule in plaats van
moeten zetten (rb + ^g)/ae- Dit is overigens alleen
het geval als de koppelcapaciteit Cs, die Kg scheidt van rb, zo groot is dat deze bij de be
schouwde frequentie als kortsluiting mag worden opgevat.

r

r’.

t
T
Fig. 3.52. Verbetering van de If-responsie.
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3.8.5. Emittercompensatie
Bij de buisschakelingen bleek de techniek die we ‘kathodecompensatie’ hebben genoemd
een fraaie mogelijkheid te bieden om het If-gedrag te verbeteren. Deze werkwijze kwam neer
op het laten samenvallen van het door het kathodecircuit veroorzaakte nulpunt met de hfpool. Bij de transistorschakeling kan men met voordeel een analoge werkwijze volgen.
Het meer gecompliceerde vervangingsschema van de transistor maakt hier de analyse wel
wat moeilijker. Fig. 3.53 toont de schakeling, fig. 3.54 het vervangingsschema.
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I

Fig. 3.53. Emittercompensatie.
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Fig. 3.54. Vervangingsschema bij de schakeling van fig. 3.53.
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Fig. 3.55. Transformatie van Cb c op de ingang.
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Fig. 3.56. Vereenvoudigde weergave van het schema volgens fig. 3.55.

De aanwezigheid van Cb/c maakt het schema weer moeilijk hanteerbaar, we kunnen
echter de invloed van deze capaciteit weer benaderen door deze te transformeren tot een
ingangscapaciteit ter grootte Cb-c(l — Av). Het vervangingsschema krijgt dan de gedaante
van fig. 3.55.
Nu kunnen we het circuit Ug-Kg-rb-Cb«c(l -Av) volgens Thévenin vervangen door een
bron U g die, omdat Cb c een zeer kleine capaciteit is, slechts weinig verschilt van Up in
serie met een impedantie Zg. Geven we verder de combinatie rb.e— C, aan met Zj en de
combinatie Ree — Cee met Ze, dan ontstaat het eenvoudige schema volgens fig. 3.56. Hier
voor geldt

u; = ib(z;+z1)+ieze,

(3-53)

Ie =Ib+^Ub«e = Ib(l + ^eZ1),

(3-54)

112

Uo •—

0eUb<e.R| — — <7eIbZ1 Rt.

(3.55)

Uit (3.53) en (3.54) volgt
^g= IbtZg + Zj + IbZ^l -Ft/pZi),

(3-56)

waarna uit (3.55) en (3.56) volgt
AVg

Uq _ ______ _______________

u;" z;+z1+z.(i+^'

Zetten we nu Zj = rb,e/(l -f-pr,) en Ze = Ree/(l + pre) met r^r^Cj en re = ReeC,
gaat (3.57) over in
Avg —

(3-57)

dan

______________________ ~^e^c^l(l+PTe)______________________

Zg(l+P^e)(l + PTl) + rb.Jl+prJ + Rec(l + pr1) + <7eKeerb.e'

(3-58)

Bedenken we nog dat ge rb.e « ac en ae > 1, dan gaat (3.58) over in
AVg

________________ ~gcfliO+PTe)_______________
Zi (1 + PTe) (1 + PT 1) + fb'e (1 + pre) + ae Kee (1 + PT j/ae) ■

(3.59)

Het pn-beeld bestaat weer uit één nulpunt op de verwachte plaats p= — 1/tc en twee
polen. Uit (3.59) zien we dat het nulpunt met één der polen samenvalt als (14- pre) = (1 +
pTj/ac), dus als re = Ti/ae of RceCce^Circ. Dit is dus de voorwaarde voor emittercompensatie. Aangezien de berekening slechts een benaderend karakter heeft is het zeer wel
mogelijk dat tc in een praktisch circuit een iets andere waarde moet hebben. Men kan
echter de door de formule aangegeven waarde goed gebruiken als uitgangspunt voor een
experimentele bepaling van het optimum.

3.9. TEGENKOPPELING IN VERSTERKERSCHAKELINGEN

3.9.1. Verbetering van de stabiliteit door correctienetwerken
De algemene eigenschappen van tegenkoppeling zijn besproken in hfdst. 4, deel II (Technica 36), de bestudering van de polen en nulpunten van teruggekoppelde systemen is aan de
orde gekomen in hfdst. 2 van dit deel.
In de voorgaande paragrafen hebben we de pn-beelden van versterkerschakelingen be
studeerd. Met behulp hiervan is het mogelijk .na te gaan in welke mate in een gegeven
versterker terugkoppeling mag worden toegepast zonder gevaar voor de stabiliteit. Hiertoe
construere men de poolbanen bij variatie van de terugkoppelfactor. Om zeker te zijn van
een goede stabiliteit moet men er voor zorgen dat de polen van het teruggekoppelde sys
teem op veilige afstand blijven van het rechterKalfvlak. Trouwens, ook al liggen complexe
polen op enige afstand van de imaginaire as, ze leiden tot (meestal ongewenste) onregel113

matigheden in amplitude- en fasekarakteristiek en uitslingerverschijnselen in de sprongkarakteristiek. Deze onregelmatigheden treden gewoonlijk op, hetzij in het gebied der
hoogste nog doorgelaten frequenties, hetzij in het gebied der laagste frequenties, soms in
beide gebieden. De oorzaak is duidelijk: juist bij heel hoge en bij heel lage frequenties is de
interne fasedraaiing in de versterker groot, zodat daar gemakkelijk de tegenkoppeling in
meekoppeling verkeert. Bij de hoge frequenties is de fasedraaiing, zoals we gezien hebben,
een gevolg van de parasitaire capaciteiten, bij de lage frequenties wordt zij veroorzaakt
door de koppel- en ontkoppelnetwerken. Het kan daarom gewenst zijn correctienetwerken
op te nemen. Op grond van hel bovenstaande zal men gewoonlijk behoefte hebben aan
correctienetwerken die in het gebied der hoogste en/of laagste frequenties werkzaam zijn.
Dank zij deze beperking kan men meestal volstaan met zeer eenvoudige correctienetwer
ken.
Men kan in principe het correctienetwerk zowel in de versterker zelf (de A-tak) als in de
terugkoppelweg (de p-tak) opnemen. Aangezien de poolbanen bepaald worden door de
polen en nulpunten van Ap maakt het voor de stabiliteit niet uit of we A dan wel p corri
geren. Stellen we de overdracht van het correctienetwerk B(p), dan geldt voor de versterking
van de teruggekoppelde versterker

A'

AB
1-ABp

als we het correctienetwerk in de A-tak opnemen en

A

A
1-ABP

als we het correctienetwerk in de p-tak opnemen. De totale overdracht is dus in beide ge
vallen verschillend. Men neemt meestal her correctienetwerk in de p-tak op, o.a. op prak
tische gronden. De gebruikelijke correctienetwerken moeten namelijk worden gestuurd
uit een bron van lage impedantie en moeten worden afgesloten met een hoge impedantie.
De terugkoppelweg voldoet hieraan in de meeste gevallen direct. Plaatst men het correctie
netwerk in de eigenlijke versterker (de A-tak), dan is veelal een impedantie-aanpassing
nodig, bijvoorbeeld met behulp van een emiittervolger.
3.9.2. Voorbeelden van correctienetwerken
Fig. 3.57 geeft het blokschema van de algemene opbouw bij toepassing van een correctienetwerk met overdracht B in de terugkoppielweg.
Fig. 3.58 toont een eenvoudig correctienérwerk dat de fasedraaiing bij lage frequenties
corrigeert. Voor de overdracht geldt
b =
=1
z1_,
B
=K
—2o=
1 _^
u,
1 + 1/PT1’
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met

q =

r2
+ R2

en

Tl

c2R2
Q

(3-60)

Uo

Ut

p

A

B

Fig. 3.57. Blokschema van de algemene opbouw van de tegengekoppelde versterker met correctienetwerk.
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Ui
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Fig. 3.58. Lf-correctienetwerk.

Men kiest q<^ 1. In het normale werkgebied van de versterker is B « q. De fasecorrectie is
werkzaam in het frequentiegebied waarvoor geldt coTj
1. Fig. 3.59 toont de polaire figuur,
fig. 3.60 het pn-beeld van de overdracht.

1
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-X- 1/Tl

- 1/qr,

Fig. 3.59. Polaire figuur van de overdracht.

Fig. 3.60. Pn-beeld van de overdracht

Fig. 3.61 toont een eenvoudig netwerk voor hf-correctie. De overdracht is

b

= ^=i-2zL.
Uj

1+P*2

met

en

/?! + R2

t2

= CiRxr .

(3.61)
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Fig. 3.61. Hf-correclienetwerk.
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Fig. 3.62. Polaire figuur van de overdracht.
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Fig. 3.63. Pn-beeld van de overdracht.

Fig. 3.62 geeft de polaire figuur, fig. 3.63 het pn-beeld.
Fig. 3.64 toont een netwerk voor gecombineerde hf- en If-correctie. De overdracht is

B = —=1_____ 1^—,
Uj

(3-62)

1+pr3+l/pr4

met
t =

CiRt 4-C2^2

t3

Cj /? | 4-C2R2-f’^2^1

= C1jR2(1 —0

en

t‘

c2Rx
= TF

R,

F
U>

Uo
*2

I

Fig. 3.64. Netwerk voor hf- en If-correctie.

Hg. 3.65 geeft de polaire figuur, fig. 3.66 het pn-beeld.

1

Fig. 3.65. Polaire figuur van de overdracht.

Fig. 3.66. Pn-beeld van de overdracht.

Is een sterkere correctie nodig dan kan men netwerken van hogere orde toepassen. Fig. 3.67
geeft een voorbeeld voor If-correctie, fig. 3.68 een voorbeeld voor hf-correctie en fig. 3.69
een voorbeeld voor If- en hf-correctie.

---- E

T
I

Fig. 3.67. Lf-correctienetwerk van de tweede orde.

ï
Fig. 3.68. Hf-correctienetwerk van de tweede orde.

Fig. 3.69. Netwerk voor hf- en If-correctie.
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De dimensionering van de netwerken kan plaatsvinden aan de hand van een analyse van
de poolbanen voor het teruggekoppelde systeem. De behandelde correctienetwerken heb
ben alle evenveel polen als nulpunten, afgezien uiteraard van de extra pool ver buiten het
werkgebied, die veroorzaakt wordt door de parasitaire capaciteit. De hoeken tussen de
asymptoten der poolbanen worden er dus niet door gewijzigd: deze hangen immers alleen af
van het verschil tussen het totaal aantal polen en het totaal aantal nulpunten in het eindige.
Wat echter wel verandert is de plaats van het snijpunt der asymptoten en de wijze waarop de
asymptoten worden benaderd. Hierin ligt dus de mogelijkheid om met een correctienetwerk een grotere mate van tegenkoppeling toe te passen dan zonder correctienetwerk.
Analyse van de dimensionering kan alleen dan met behulp van poolbanen plaats vinden
als de polen en nulpunten van de overdracht A van de versterker met voldoende nauwkeu
righeid bekend zijn. Dit is niet altijd het geval, soms beschikt men slechts over experimen
tele informatie. Deze zal meestal beschikbaar zijn in de vorm van een amplitude- en fasekarakteristiek. Met behulp van deze karakteristieken kan men wel de polaire figuur con
strueren, doch niet langs directe weg het pn-beeld bepalen. Beschikt men over de polaire
figuur van A en van B. dan is de polaire figuur van ABp (de ‘open-loop gain') daaruit langs
meetkundige weg te construeren. Meestal zal men aangewezen zijn op een punt-voorpunlconstructie, die vrij omslachtig kan zijn. Het criterium voor stabiliteit van het terug
gekoppelde systeem is nu dat het punt 4-1 niet omvat wordt (Nyquistcriterium). Men moet
een aantal dimensioneringen van het B-netwerk proberen om een inzicht te krijgen in de
beste dimensionering. Wil men verder gaan en voor het verkrijgen van een beter overzicht
van de eigenschappen van het teruggekoppelde systeem, ook de polaire figuur van A' con
strueren, dan kan men eerst de pf van A0B construeren, daaruit de pf van (1 — ABp), dan
door inversie die van 1/(1 — ABp), en tenslotte door punt-voor-punt vermenigvuldiging die
van A/(l — ABp). Dit is zeer omslachtig. Men bereikt een aanzienlijke vereenvoudiging door
niet de pf van A' te construeren, doch die van 1/A', die uiteraard dezelfde informatie bevat.
Aangezien 1/A'= 1/A — Bp behoeft men alleen de pf van A te inverteren, waarna men door
puntgewijze subtractie van Bp de pf van 1/A' kan vinden. Deze methode is in detail uit
gewerkt door Huydts en Peuscher.
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4. LAAGDOORLATENDE VERSTERKERS MET GROTE
BANDBREEDTE

4.1.

inleiding:

GS-produkt

In de voorgaande beschouwingen hebben we ons bezig gehouden met weerstandsgekoppelde versterkertrappen. Het bleek dat het gedrag aan de hf-zijde van de doorlaatband in
hoofdzaak bepaald wordt door één dominerende pool, gelegen op de reële as op een afstand
toh= l/th van de oorsprong. Bij de buisversterker is rh = RpCp, waarin Rp de totale parallelweerstand in het anodecircuit voorstelt, Cp de totale parallelcapaciteit; bij de transistorversterker is
1

1

Th

Ti

1 +

waarin r^/VeC;. Deze laatste betrekking is een benadering, die slechts geldt als het ge
bruik van het geünilateraliseerde n -schema geoorloofd is. Bij de buisversterker is Cp =
Cgk4-Cak +bedradingscapaciteiL Verwaarlozen we de laatste, dan volgt de bandbreedte
uit fh= l/(27rrh) = l/27tRp(Cgk + Cak). De versterking is |G| = sgRp, zodat het produkt van
bandbreedte en versterking (het gain-bandwidth of GB-produkt) gelijk is aan Sg/2 n(Cgk 4Cak). De grootheden sp Cgk en Cak zijn buisgegevens, blijkbaar behoort bij een bepaalde
buis een bepaald maximaal bereikbaar GB-produkt. Men kan derhalve het GB-produkt als
een soort kwaliteitsgetal (figure of merit) voor toepassing in brede-bandversterkers ge
bruiken.
Toepassing van niet van de frequentie afhankelijke terugkoppeling verbetert het GBprodukt niet. Door tegenkoppeling neemt weliswaar de bandbreedte toe, de versterking
neemt echter met dezelfde factor af. Zij [J een reële tegenkoppelfactor, dan geldt voor de
weerstandsgekoppelde versterkertrap met elektronenbuis

A, =

A = -sgRp/(l + pTh) = — sgRp__________ 1_______
1 - Ap
l+s^R^l + prh)
14- sg/?Rp ” 1 4- pTh/( 1 4-sspRp)

(4-1)

De versterking neemt af met een factor (1+sg/?Rp), de bandbreedte neemt met dezelfde
factor toe.

Het GB-produkt van goede hf-versterkerbuizen bedraagt 100 a 200 MHz. In praktische
circuits is het GB-produkt altijd lager dan het theoretische tengevolge van onvermijdelijke
bedradingscapaciteiten. Voor een hoge waarde van het GB-produkt moet sg hoog zijn, ter
wijl de parasitaire capaciteiten, waarvan Cgk de belangrijkste is, klein moeten zijn. Een hoge
waarde van sg verkrijgt men door een hoge instelstroom te kiezen en door de afstand tussen
rooster en kathode zo klein mogelijk te maken. Laatstgenoemde maatregel doet ook Cgk
toenemen. Echter, Cgk is omgekeerd evenredig met de afstand tussen rooster en kathode,
terwijl sg ongeveer omgekeerd evenredig is met d4/3, zoals men gemakkelijk afleidt.
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Audio-buizen hebben een veel lagere steilheid (1 a 2 mA• V" ’) en niet in evenredigheid
kleinere capaciteiten. Het GB-produkt ligt bij deze buizen in de orde van 20, terwijl het ca.
10 is voor de buis met de bedradingscapaciteit meegerekend. Meestal hecft-het geen zin in
audioversterkers zeer steile buizen te gebruiken. Een steile buis trekt ook veel stroom in het
instelpunt. Wil men bij lage B profileren van een groot GB-produkt dan moet men G, dus
R,. groot kiezen. Maar R, draagt tevens bij tot de gelijkspanningsinstelling. Zouden we bijv,
een belastingsweerstand van 100 kQ wensen bij /A= 10 mA dan is de spanningsval over Rt
niet minder dan 1000 V. De voedingsspanning zou dan 1100 V moeten zijn om nog 100 V
anodespanning over te houden. Een voedingsspanning van meer dan 250 V is meestal on
praktisch. Men past daarom liever een buis met kleine stroom toe bij een hoge belastingsweerstand.

Het GB-produkt is een belangrijke parameter bij het ontwerpen van versterkerschakelingen. Kent men het GB-produkt, dan weet men direct welke versterking haalbaar is bij een
bepaalde vereiste bandbreedte.

4.2. GB-PRODUKT VAN TRANS1STOREN

Bij transistoren is het GB-produkt geen constante grootheid, die alleen van de transistor
afhangt. Immers, als we uitgaan van het geünilateraliseerde 7t-schema, geldt

1 +

B=fb =

rbc

rb+Rg

, terwijl G

r*'
Rg + rb + rb.e

Laatstgenoemde betrekking leidt men gemakkelijk af met behulp van hetn-schema door
daarin alle capaciteiten weg te laten (fig. 4.1). Bestaat de versterker uit een cascadeschakeling
van gelijke trappen dan is Rg= R,. Het GB-produkt bedraagt dan dus

GB = 0cR,

= ge

rb'

rbc+Rl + rb

Ri + rb

InC’i*

rb.e+Ri + rb
1
Ri + rb
2nrb.9C'i

(4-2)

Hieruit blijkt dat het GB-produkt afhangt van R,. Is R, > rb, dan nadert het GB-produkt tot
de waarde gJ2nC\. Bij grote versterking (Rj groot) is het GB-produkt groter dan bij kleine
versterking (R, klein). Nu is C- = Cbe+ (1 +t/eR1)Cb c. Als R, klein is (versterker voor grote
bandbreedte) domineert hierin de eerste term sterk. Deze term bestaat vrijwel geheel uit de
diffusiecapaciteit, die evenredig is met de instelstroom ZE. Bij benadering geldt dus Cb c=
ZcZE. Nu is t/e ook evenredig met ZE, dus ge = k' ZE. Als we voor C- alleen de diffusiecapaciteit in
rekening brengen geldt dus dat T| maar weinig afhangt van I£. De bandbreedte neemt dus
toe als ZE afneemt, immers is rb e« acre omgekeerd evenredig met IE. De versterking daaren-

j
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tegen neemt af bij afnemende /E, omdat G evenredig is met ge= ï/rc. Uit (4.2) blijkt dat GB
evenredig is met gJCït dus in eerste benadering niet afhangt van 1E. Hieruit blijkt dat
variatie van de instelstroom 7E het, bij een gegeven waarde van
mogelijk maakt ver
sterking te ‘ruilen’ tegen bandbreedte. Natuurlijk geldt dit slechts binnen zekere grenzen, de
ingevoerde benaderingen zijn immers niet altijd geoorloofd, o.a. omdat de barrièrecapaciteiten (met name Cb<c) een niet te verwaarlozen rol spelen.
b

,

c

b'

1

+

rb-«

R.

U>

«£----------- ---------------------------------------------------------

Fig. 4.1. Schema voor de berekening van de If-versterking van een transistor.
b'

b

rb-<

-r-Ci

O.

) g.Uv.

v

Fig. 4.2. Schema voor de bepaling van de stroomversterking bij kortgesloten uitgang.

Het feit dat men bij een transistor niet kan spreken van ‘het’ GB-produkt heeft er toe geleid
dat men gezocht heeft naar andere grootheden, die de bruikbaarheid van een transistor in
brede-bandversterkers aangeven. Om een algemene indruk te krijgen van de hf-eigenschappen van een transistor zijn al deze grootheden geschikt, de praktische bruikbaarheid
als rekengrootheid is echter beperkt, in vele gevallen lijkt toch het GB-produkt, al is dit
niet geheel onafhankelijk van G, de meest bruikbare grootheid.
Voor de volledigheid volgen hier enkele veel gebruikte ‘kwaliteitsfactoren’:
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/T, (transit-frequency), gedefinieerd als de frequentie waarbij de stroomversterking bij
kortgesloten uitgang (B, = 0) van de CE-trap één bedraagt.
fp, gedefinieerd als de frequentie waarbij de stroomversterking bij kortgesloten uitgang
van de CE-trap 3 dB gedaald is t.o.v. de If-waarde. De grootheid [i komt overeen met wat
wij steeds ae genoemd hebben. Tussen /T en ffi bestaat het verband f-v=ctefp.
fm, hoogste frequentie waarbij de transistor nog kan oscilleren. Voor de meeste transis
toren ligt fm in de buurt van de waarde van fT.
Passen we bovenvermelde definities voor
en fp toe op het hybride n -schema (fig. 4.2),
waarin nu. dank zij de kortgesloten uitgang, geldt C\ = Cb.e4-Cb.c, dan vinden we
Ai= -ge

|Ai|=l

rbc

14-pij

als

=

~«e

14-pij

(43)

(14-coyT?)* = ae,

dus o>t « «e/Tj, waaruit volgt
/T = ü>r/27t=ae/27tTi.

(4-4)

De 3 dB-frequentie voor | AJ bedraagt
<Dp = 1 Ab dus fp = l/2nTj.

(4.5)

De betrekkingen (4.4) en (4.5) geven slechts een grove benadering van het verband tussen
fp, fT en Tj. Immers is voor frequenties in de omgeving van fp, en a fortiori voor frequenties
in de omgeving van /T, het n -schema een vrij gebrekkige benadering van de eigenschappen
van de transistor.

Het GB-produkt van goede hf-transistoren kan aanzienlijk hoger liggen dan dat van buizen.
Waarden van 1000 a 2000 MHz zijn mogelijk. Dit behoeft niet te betekenen dat men bij een
gevraagde bandbreedte met een goede transistor steeds meer versterking zal bereiken dan
met een goede buis. Het is bij een transistorschakeling aanzienlijk moeilijker het onderste
uit de kan te halen, o.m. ten gevolge van de grotere terugwerkingscapaciteit.

4.3. Gfl-PRODUKT BIJ PARALLELSCHAKELEN VAN BUIZEN OF TRANSISTOREN

Bij parallelschakelen van twee gelijke buizen of transistoren neemt de totale steilheid (resp.
gc) met een factor 2 toe, echter ook de capaciteiten nemen met dezelfde factor toe. Het GBprodukt verandert dus niet. Praktisch kunnen we wel enige winst behalen omdat bij een
verstandige montage de bedradingscapaciteiten niet behoeven te verdubbelen.
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4.4. TWEEPOOLKOPPELINGEN

We hebben gezien dat de eigenschappen van de weerstandsgekoppelde versterkertrap
worden bepaald door één dominerende pool op de negatieve reële as. De ligging van deze
pool bepaalt de bandbreedte en de stijgtijd van de trap. De amplitudekarakteristiek daalt
in het gebied der hoge frequenties met 6 dB per octaaf, de sprongkarakteristiek is aperiodiek. Zouden we kans zien het aantal singulariteiten in de overdracht uit te breiden, dan
moeten we een steiler verloop van de amplitudekarakteristiek verwachten dat echter bij
een hogere frequentie inzet. Dit betekent een vergroting van de bandbreedte, zij het ten
koste van het vloeiende karakter van de amplitudekarakteristiek. In de sprongkarakteris
tiek moet een kleinere waarde van de stijgtijd worden verwacht. Vertoont de overdracht
complexe polen, dan is een zekere ‘peaking’ van de amplitudekarakteristiek te verwachten,
de sprongkarakteristiek zal dan doorschot (overshoot) en uitslingering (ringing) vertonen.
Deze gedachlengang suggereert de mogelijkheid het GB-produkt te vergroten door de
overdrachtsfunctie zodanig te veranderen dat deze meer dan één pool bevat, eventueel
complexe polen. Een methode om dit te bereiken is het toepassen van meer gecompliceerde
tweepolen als belastingsimpedantie.
De eenvoudigste hierop gerichte uitbreiding van het koppelnetwerk bestaat uit het
opnemen van een zelfinductie L in serie met de belastingsweerstand Rt. De schakeling
wordt nu als aangegeven in fig. 4.3. Voor de overdracht geldt als we de geringe invloed van
ra en de roosterlekweerstand verwaarlozen

A= -sg

R] + pL
1 + pRïCp + p2LCp

(4.6)

Fig. 4.3. Verbetering van het GB-produkt door ‘shunt-peaking’.
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Hel pn-beeld omvat een nulpunt op p = — RJL en twee polen, gegeven door

P1-2

2L ± L4 v L /

LCP

(4.7)

Is L< iRfC , dan zijn de polen reëel (fig. 4.4), is L > jKfCp, dan zijn ze complex (fig. 4.5);
voor L= iR; Cp vallen de polen samen (fig. 4.6).

X X
L

Fig. 4.4. Twee reële gescheiden polen

x<

-o
L

X

Fig. 4.5. Toegevoegd complexe polen.

(2)

x

L

-è
Fig. 4.6. Twee samenvallende reële polen.

De versterking bij lage frequenties wordt door het toevoegen van L aan het koppelnetwerk
niet veranderd, de bandbreedte neemt echter toe, het GB-produkt dus eveneens. Als de
polen complex worden, ontstaat er in de amplitudekarakteristiek een ‘hobbel’ in het ge
bied der hoge frequenties; worden de polen sterk complex, dan gaat het laagdoorlatende
karakter gaandeweg over in een banddoorlatend karakter. Dit is uiteraard ongewenst,
zoals onmiddellijk blijkt uit de sprongkarakteristiek. Zolang de polen reëel blijven doet de
toename van L de stijgtijd afnemen zonder dat er doorschot en uitslingerverschijnselen
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optreden. Zodra de polen complex worden treedt er doorschot en uitslingering op. Een
gering doorschot is in de meeste toepassingen wel toelaatbaar of zelfs gunstig; televisieVersterkers zijn in dit opzicht kritisch en mogen niet meer dan enkele procenten doorschot
vertonen.

Fig. 4.7 toont de amplitudekarakteristiek voor een aantal waarden van L. Als parameter is
gekozen de verhouding k tussen de tijdconstanten L/Ri en R[CP, dus k = (ühL/Rb waarin
coh = 1/RjCp, d.i. de 3 dB-hoekfrequentie behorende bij het geval L = 0 (weerstandskoppeling). De frequentieschaal is genormaliseerd op cuh= 1 om de vergroting van de bandbreedte
duidelijk te tonen. Fig. 4.8 toont de bijbehorende sprongkarakteristieken.

-1

-2

-3

0,1
0,2
0,4 0,6
1
1.5---- >y/y-h
Fig. 4.7. Amplitudckarakteristieken voor enkek waarden van k; /lo is de versterking voor lage
frequenties (sgR,).

1

0,8

0,6

0,4
0,2

0

12

3 -------- >.r/Th

Fig. 4.8. Sprongkarakteristieken voor enkele waarden van k.
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Uil de figuren blijkt dat k«0,35 een gunstige waarde is. Voor de stijgtijd van de weerstandsgekoppelde versterker geldt rr«2,2 rh, met rh = R\Cp. Als L zo gekozen wordt dat
k «0,35. dan is de stijgtijd ongeveer 1,6 rh, terwijl het doorschot nog zeer gering is (enkele
procenten). In praktische video versterkers wordt L zelden groter dan enkele tientallen pH.
Een grotere waarde van L doet de stijgtijd verder afnemen, echter ten koste van het door
schot.
Voorbeeld: met Rj=2 kQ en a)h = n-107 (/h = 5 MHz) wordt L«20 pH. Men noemt de
hier beschreven methode wel shuntcompensatie of‘shunt-peaking’, de spoel een ‘peakingcoil’ (‘ophaalspoeltje’).

Bij transistorversterkers kan men dezelfde methode toepassen (fig. 4.9). De betrekkingen
voor de poolposities zijn hier wat gecompliceerder ten gevolge van het ingewikkelder vervangingsschema. We kunnen weer dezelfde rekentechniek toepassen als in het vorige
hoofdstuk. De versterkertrap gedraagt zich in eerste instantie als een bron met inwendige
impedantie R| + pL. Met behulp van het vervangingsschema van fig. 4.10 volgt voor de
overdracht

Avg

Uo =
-gc^c(^i + P^)
U B rb.e 4- (1 + prb'e Q (PL + 'b + *i) ’

(4-8)

Ook hier vinden we dus een nulpunt op p= — RJL en twee polen, waarvan de ligging ge
vonden kan worden uit de noemer van (4.8).

«i

—n
L

T

Fig. 4.9. Shunt-peaking in transistorversterker.
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*-ig. 4.10. Ver vangingsschema ter berekening van de overdracht van de versterker met shuntpeaking.
Een verdergaande verbetering van het GB-produkt kan men verkrijgen door de toepassing
van ingewikkelder tweepolen. De winst wordt dan echter al spoedig minder spectaculair
en door de gecompliceerdheid der koppelnetwerken wordt de afregeling moeilijk. Als
namelijk de waarden der circuitelementen afwijken van de vereiste waarden is de kans niet
denkbeeldig dat het middel erger is dan de kwaal. In de praktijk komt men nog wel vrij
vaak de ‘modified shunt-peaked amplifier’ tegen, waarbij men parallel aan de zelfinductie
een capaciteit Q toevoegt (fig. 4.11), waardoor er in het polen- en nulpuntenbeeld een pool
en een nulpunt bijkomt (fig. 4.12). Een gedetailleerde analyse van de overdracht laten we
hier achterwege.
Het is duidelijk dat de verbetering van het GB-produkt niet alleen afhangt van de aard van
hel koppelnetwerk, maar ook van het toegelaten doorschot. Men kan een verbeteringsfactor x invoeren die de vergroting van het GB-produkt voorstelt t.o.v. het GB-produkt
van een weerstandsgekoppelde versterker. Bij toepassing van één spoel en een waarde van
k = 0,35 is x« 1,5. Het netwerk met L en C\ parallel levert bij gunstige dimensionering
x« 1,7 op. Bij toepassing van meer gecompliceerde tweepolen kan men bij gering door
schot komen tot x = 2. De netwerken worden dan echter onpraktisch omdat ze een kri
tische afregeling vereisen. In de praktijk gaat men nooit zover.
In plaats van het GB-produkt geeft men ook wel het quotiënt van versterking en stijgtijd
G/rr op, hetgeen bij pulsversterkers eigenlijk logischer is. In feite maakt het niet veel uit wat
men opgeeft. In beide gevallen moet men toch ook het toegelaten doorschot vermelden.
Tussen bandbreedte en stijgtijd bestaat een nauw verband. Dit verband hangt enigszins
af van de aard van het koppelnetwerk. Heeft men te maken met normale netwerken met
gering doorschot dan kan men als vuistregel aanhouden Brr«0,4. Een versterker met een
bandbreedte van 5 MHz zal dus een stijgtijd van ca. 80 nsec. vertonen.
In versterkers bestaande uit verscheidene trappen past men ook wel koppelnetwerken
toe die niet een zuiver laagdoorlatend karakter hebben. Men kiest de polen en nulpunten van
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de individuele trappen dan zo dat de versterker als geheel wel een laagdoorlatend karakter
heeft (staggering). Op deze methode komen we nog terug. Ook komt het wel voor dat
geëist wordt dat bepaalde frequenties buiten of binnen de doorlaatband onderdrukt wor
den. Tot dit doel neemt men dan extra onderdrukkingskringen op in de koppelnetwerken.
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Fig. 4.11. Uitbreiding van het koppelnetwerk met de capaciteit CP
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Fig. 4.12. Pn-beelden voor de overdracht van de schakeling volgens fig. 4.11: a. periodiek;
b. aperiodiek.

4.5. VIERPOOLKOPPEL1NGEN

Men kan ook de uitgangsimpedantie van de voorafgaande buis of transistor scheiden van
de ingangsimpedantie van de volgende door beide op te nemen in een vierpoolnetwerk. Het
eenvoudigste vierpoolnetwerk verkrijgt men door een kleine zelfinductie als koppelelement toe te passen.
In de praktijk betekent dit dat deze zelfinductie in serie met de koppelcapaciteit Cs moet
worden opgenomen (fig. 4.13). Men noemt dit wel ‘series-peaking’. Deze methode werkt
vooral gunstig als de beide capaciteiten Cpl en Cp2 niet te veel verschillen. Dit is begrijpelijk
als men bedenkt dat de vierpool in dat geval min of meer kan worden beschouwd als een
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symmetrisch laagdoorlatend filter. Zo’n filter kan een geprononceerde afsnijfrequentie ver
tonen. Bij buisschakelingen zal Cpl/Cp2 ongeveer 0,5 bedragen, hetgeen blijkens het voor
gaande een gunstige waarde is uit een oogpunt van GB-verbetering.
Bij transistoren is de verbetering van het GB-produkt door toepassing van ‘series-peaking’
veel kleiner dan bij buizen. Dit-is een gevolg van het feit dat L in feite nu in serie staat met
de basisweerstand rb. Bovendien is bij transistoren de ingangscapaciteit zeer veel groter dan
de uitgangscapaciteit. Bij transistorversterkers bereikt men als gevolg hiervan meestal een
beter resultaat wanneer men ‘shunt-peaking’ toepast. Voor de dimensionering van ver
sterkers met ‘series-peaking’ kan men gebruik maken van grafieken en tabellen. Men vindt
deze in vele handboeken.

Het pn-bceld van de schakeling volgens fig. 4.13 omvat drie polen (fig. 4.14). Hiervan kun
nen er twee toegevoegd complex zijn, afhankelijk van de dimensionering. In dit geval ver
toont de sprongkarakteristiek weer een periodiek karakter (uitslingerverschijnselen).

+±

_5*

T,
L

C,

I

Fig. 4.13. Eenvoudige vierpoolkoppeling.

X

X

X

X
(a)

(b)

Fig. 4.14. Pn-beelden van de overdracht van de schakeling volgens fig. 4.13; a. aperiodiek;
b. periodiek.
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Met vierpoolkoppelingen is. althans bij buisversterkers. een wat hogere waarde voor x te
bereiken dan met tweepoolkoppelingen mogelijk is. Als de verhouding Cpl/Cp2 gunstig is,
kan x wel 2 tot 4 bedragen. Het eenvoudige circuit met één spoel kan tot x«2 opleveren.
Een hogere waarde vereist een gecompliceerder netwerk.
Men past ook vierpoolkoppelingen toe wanneer overdrachtskarakteristieken met voor
geschreven filterwerking verlangd worden. In principe kan men alle bekende typen laagdoorlaatfilters toepassen, mits men maar bedenkt dat de buizen en transistoren bepaalde
ingangs- en uitgangsimpedanties vertonen, die deel moeten uitmaken van het totale
koppelnetwerk. Een vierpoolnetwerk dat vrij vaak toepassing vindt, is het netwerk dat
ontslaat wanneer ‘series-peaking' en ‘shunt-peaking’ worden gecombineerd (Dietzoldnetwork). Fig. 4.15 toont de toepassing van dit netwerk in een transistorschakeling.
Dat met vierpoolkoppelingen in het algemeen gunstiger resultaten zijn te bereiken dan
met tweepoolkoppelingen is ook in te zien aan de hand van de algemene theorie over de
polen en nulpunten van netwerken. Voor het pn-beeld van een vierpool geldt dat het aantal
polen groter moet zijn dan het aantal nulpunten, zonder verdere restricties. Voor een
tweepool geldt dat het aantal polen steeds één groter is dan het aantal nulpunten. Bij het op
stellen van gunstige pn-configuraties heeft men dus bij toepassing van vierpoolkoppelingen
meer graden van vrijheid dan bij toepassing van tweepoolkoppelingen.
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Fig. 4.15. Koppeling met ‘Dietzold-network’.
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4.6. COMPLEXE POLEN DOOR TERUGKOPPELING

We hebben gezien dat vergroting van het GB-produkt mogelijk is, door het aantal hf-polen
in de overdrachtsfunctie uit te breiden. In het bijzonder bleek een overdracht met licht com
plexe polen in dit opzicht gunstige eigenschappen te hebben.
Een passieve tweepool of vierpool kan slechts complexe polen hebben wanneer deze
zowel een of meer capaciteiten bevat als een of meer zelfinducties. Capaciteiten zijn steeds
reeds aanwezig in de vorm van parasitaire capaciteiten, de vorming van complexe polen
vereist dus het gebruik van een of meer zelfinducties in een passief koppelnetwerk. Hoewel
spoelen tot de minst ideale componenten behoren en hun vervaardiging relatief kostbaar is,
is het gebruik van deze elementen in het type koppelnetwerken dat we bestudeerd hebben,
meestal weinig bezwaarlijk. Ze komen in de meeste schakelingen voor in serie met een weer
stand, zodat de onvermijdelijke serieweerstand der spoelen geen bezwaar vormt. Bovendien
gaat het steeds om zo kleine waarden van de zelfinductie dat de benodigde spoeltjes zeer
eenvoudig vervaardigd kunnen worden zolang de schakeling wordt opgebouwd met
discrete elementen.

Geheel anders wordt de situatie wanneer de schakelingen moeten worden uitgevoerd in
geïntegreerde vorm, met name in monolitische techniek. Het gebruik van zelfinducties in
de schakeling dient dan, indien enigszins mogelijk, vermeden te worden.
Kunnen passieve BC-netwerken uitsluitend reële polen opleveren, voor actieve RCschakelingen geldt deze beperking niet. Voorwaarde is dat er in enigerlei vorm terugkoppe
ling in het actieve netwerk aanwezig is. Van deze wetenschap kan men met voordeel ge
bruik maken bij het ontwerpen van zelfinductieloze schakelingen met complexe polen.
Ook wanneer men met discrete componenten werkt is het toch soms gunstig met dit type
schakelingen te werken of ze toe te passen in combinatie met koppelnetwerken die zelfin
ducties bevatten. Hun toepassing beperkt zich dus niet tot geïntegreerde schakelingen, ook
in het verleden heeft men van deze mogelijkheid een dankbaar gebruik gemaakt. De in
voering van integratietechnieken heeft echter de belangstelling voor dit type schakelingen
wel sterk gestimuleerd.
Het aantal mogelijke schakelingen in deze categorie is zeer groot. We zullen ons bij de
behandeling van zelfinductieloze schakelingen ter verhoging van het GB-produkt beperken
tot enkele bekende en algemeen toegepaste methoden. Men beschouwe deze als illustraties
van het algemene principe.

4.7. COMPLEXE IMPEDANTIE IN DE KATHODEKETEN

Een reeds zeer lang bekende en toegepaste werkwijze om de responsie in het gebied, der
hoge frequenties te verbeteren bestaat in het plaatsen van een kleine capaciteit over de
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kathodeweerstand (fig. 4.16). De gedachtengang is eenvoudig: de door de kathodeweerstand veroorzaakte tegenkoppeling wordt alleen voor hoge frequenties ongedaan gemaakt,
zodat deze relatief veel versterkt worden. Een bijzonder geval hebben we reeds leren kennen
in hfdst. 3 in de vorm van kathodecompensatie. Deze dient ter verbetering van de If-eigenschappen, de responsie in het hf-gebied verandert er niet door. In het geval van kathode
compensatie zijn de tijdconstanten van kathode- en anodecircuit gelijk, er resteert dan één
pool. Maken we echter de tijdconstante van het kathodecircuit iets groter dan de tijdcon
stante van het anodecircuit, dan komen de pool van het anodecircuit en het nulpunt van
het kathodecircuit gescheiden te liggen. Fig. 4.17a geeft het pn-beeld, fig. 4.17b de asymptotische benadering van de amplitudekarakteristiek. Het is duidelijk dat de polen nooit
complex kunnen worden: rh = R(Cp wordt geheel door het anodecircuit bepaald, rk = Rk Ck
door het kathodecircuit.

+
Rl

Fig. 4.16. Verbetering van hf-responsie door kleine capaciteit over Rk.

De mogelijkheden van deze techniek zijn daardoor beperkt. Uit fig. 4.17 blijkt dat inder
daad de verwachte ‘peaking’ in de amplitudekarakteristiek optreedt, doch niet helemaal op
de gewenste plaats. Niet de hoogste frequenties worden opgehaald, doch vooral de ‘middenfrequenties’, het gebied l/rh< co< (1 + sgRk)• l/rk. Erg veel ruimte om met de ligging der
polen en het nulpunt te manipuleren heeft men niet: de polen blijven toch reëel en er zijn
maar weinig vrije parameters als men bedenkt dat de verbetering van de responsie niet ten
koste mag gaan van belangrijk versterkingsverlies. Bovendien moet er op gewezen worden
dat een pn-beeld van het in fig. 4.17a gegeven type, waarbij het nulpunt rechts ligt van de
polen, in bepaalde gevallen een ongunstige sprongkarakteristiek oplevert, hetgeen ook de
132

X-----

• -(l+s,Rk)/rk

-1/Th

(a)
6 dB/octaaf/ ,

i
i

i
i

1

i
i
i

Fig. 4.17a. Pn-bceld bij fig. 4.16.
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Fig. 4.17b. Asymptotische benadering van de amplitudekarakteristiek.

manipulatieruimte beperkt. Bestudering van de bij dit pn-beeld behorende algemene vorm
van de sprongkarakteristiek leert dat in hinderlijke mate doorschot kan optreden als het
nulpunt te ver van de naburige pool komt te liggen. Natuurlijk bevat de sprongkarakteris
tiek geen periodieke componenten, het doorschot is een gevolg van de superpositie van
aperiodieke componenten met verschillende tijdconstanten. Dat de reactie op een sprong
een zeker doorschot kan vertonen als de tijdconstante van het kathodecircuit die van het
anodecircuit overtreft is ook wel direct in te zien. Na inschakelen van het sprongsignaal
gaan beide capaciteiten zich opladen, echter met verschillende tijdconstanten. Als de
kathodecapaciteit een langere tijd nodig heeft dan dè anodecapaciteit betekent dit dat de
kathode a.h.w. gedurende een bepaalde tijd de roosterspanning nog niet volgt, zodat het
stuursignaal gedurende deze tijd relatief groot is. Het uitgangssignaal is dan ook tijdelijk
groter dan in de eindtoestand.
Men kan wel trachten nog iets verder te komen door ingewikkelder tweepolen in het
kathodecircuit op te nemen. Hiervoor is er echter weinig keus omdat de tweepqol de instelstroom van de buis moet doorlaten.

4.8. COMPLEXE IMPEDANTIE IN DE EMITTERKETEN

De in de vorige paragraaf behandelde methode kan ook bij een transistorschakeling
worden toegepast. Het blijkt dat zij daar zelfs meer mogelijkheden biedt dan bij de buisschakeling.

In hfdst. 3 werd reeds, in het kader van de bestudering van de emittercompensatie, een
algemene betrekking afgeleid voor de overdracht van een versterkertrap, die is voorzien
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van een RC-lid in de emitterketen (fig. 4.18). Voor de overdracht geldt (zie par. 3.8.5) als we
de invloed van Cb.c buiten beschouwing laten
UO = __________________ ~«e^l(l+pTe)__________________

Ug

Rg (1 + pre) (1 + pr!) 4- rb.e (1 + pre) + ac Rec (1 + pr j /ae) '

(4-9)

Hierin is Rg = Rg + rb; Te = RceCcc; t, =rb.cCj. Het pn-beeld omvat een nulpunt op — l/te,
dat dus geheel bepaald wordt door het emittercircuit, en twee polen.

1"
*u.
X

T_____
Fig. 4.18. Verbetering van de hf-responsie door middel van een capaciteit Cee.

Anders dan bij de buisschakeling wordt nu de ligging van beide polen door beide tijd
constanten bepaald. De oorzaak hiervan is de aanwezigheid van rb e in het vervangingsschema van de transistor. Beide polen zijn dus niet onafhankelijk van elkaar en het ver
moeden ligt voor de hand dat ze nu complex kunnen worden. Analyse van de discriminant
van de noemer van (4.9) toont aan dat inderdaad een dimensionering mogelijk is waarbij
de polen complex worden. De situatie is vergelijkbaar met het geval van de capacitief be
laste emittervolger (par. 3.8.3) waar iets dergelijks gebeurde. Stelt men met behulp van
(4.9) een uitdrukking op voor de poolposities, dan blijkt deze vrij onoverzichtelijk. In de
praktijk zal men vaak de voorkeur geven aan een experimentele bepaling van de optimale
waarde van Cee.
Het is in dit verband ook de moeite waard het geval te—Ti/ae (de voorwaarde voor
emittercompensatie) nog eens nader te bekijken. Bij de overeenkomstige buisschakeling
(kathodecompensatie) verbetert het GB-produkt van de schakeling niet. Dit mochten we
ook verwachten: bij een buis hangt het GB-produkt niet af van R,, zodat van het feit dat in
de gecompenseerde schakeling R, groter is dan in de ongecompenseerde, in dit opzicht
geen voordeel mag worden verwacht. Bij de transistor ligt dit echter anders. Hier neemt het
GB-produkt toe bij toename van Rb zodat hier wel een verbetering van het GB-produkt
mag worden verwacht als extra voordeel van de emittercompensatie.
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Gemakkelijk ziet men in dat dit voordeel inderdaad aanwezig is. Noemen we Bo de bandbreedte
voor de hockfrequcntie en geven we met G de absolute waarde van de versterking aan, dan geldt
voor de weerstandsgckoppeldc versterker zonder emitterimpedantic, als Rg= R„
r
a'R*
o
1
en
1 +
zodat
(4.10)
o>
Kg + 'b + rb.e
t,
«e
R,
Ti Rg + rb

GB„

(4.11)

Bij toepassing van emittercompensatie komt de resterende pool (fig. 4.19) te liggen op
Tl \

x-

Rt + rb

/

rb-t+a,R„\
R, + rb )

1

Fig. 4.19. Pn-beeld van de versterkertrap met emittercompensatie.

Om de pool weer op de oude plaats te krijgen, zodat de bandbreedte dezelfde is als bij de weerstandsgekoppelde trap, moeten Re en R, verhoogd worden tot
r,

= r; = «s(i + ^')+rba
^
eRce

(4.12)

'b'e

Voor de schakeling met emittercompensatie geldt
B„

en
Tl \

Kg + 'b /

G = —------------ =------ — ,
Rg 4- rb + rb'e + ae Rcc

dus

GB,Ü =

-A_ .
(4.13)
Tl R't + rh
Aangezien blijkens (4.12) geldt Rt > Rg volgt uit (4.11) en (4.13) dat het GB-produkt is toegenomen.
4.9. TERUGGEKOPPELD PAAR
De in de voorgaande paragraaf behandelde schakeling met ‘emitter-peaking’ is een voor
beeld van een zelfinductieloos circuit dat complexe polen kan opleveren. Dit is mogelijk
door de impliciet in het circuit aanwezige complexe terugkoppeling. Er zijn vele andere
schakelingen met complexe terugkoppeling mogelijk, die eveneens deze eigenschap ver
tonen. Ter verdere illustratie van dit principe zullen we nog een tweede voorbeeld behande
len. Om het rekenwerk niet nodeloos ingewikkeld te maken zullen we de berekening uit
voeren voor een schakeling met pentoden met het oog op het eenvoudige vervangingsschema van deze componenten. Fig. 4.20 toont de schakeling.
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Fig. 4.20. Pentodeschakcling met complexe terugkoppeling.
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Fig. 4.21. Teruggekoppeld paar.

Bouwen we de schakeling op uit twee identieke trappen, zodat Zg overeenkomt met de
belastingsimpedantie van de sturende trap, dan ontstaat de schakeling van fig. 4.21. Zijn
beide trappen identiek, dan is R{1 = RÏ2 = R{ en Cpl = Cp2 = Cp. In deze vorm staat de
schakeling bekend onder de naam ‘teruggekoppeld paar’ (feedback pair). Fig. 4.22 toont
het vervangingsschema voor dit geval.
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Fig. 4.22. Vervangingsschema van het teruggekoppeld paar.

Stellen we Y = pCp+ 1/Rb G = 1/R en G} = 1/Kb dan geldt

knooppunt A: sgUg+YÜ2 + G(Ü2-UO) = 0 ,

(4.14)

knooppunt B: sgU2 +YU0 —G(U2 —Uo) = 0 .

(4.15)

Uit (4.15) volgt
U2 = UO

Y+G

(4-16)

G-s,-

Invullen van (4.16) in (4.14) geeft dan

Uo =
st(s8-G)
Ug (Y + G)2 + G(sg—G)

(4.17)

De overdracht vertoont geen nulpunten en twee polen. Deze vindt men door de noemer
van (4.17) nul te stellen. Dit geeft

(Y+G)2 = — G(sg —G)

of Y=-G±j[G(sg-G)]*.

(4-18)

Met Y = pCp + G, gaat (4.18) over in

P1.2 =

(G+G1)±j[G(s,- G)]‘j.

(4-19)

Als G/0 en sg>G zijn de polen complex. Fig. 4.23 toont het pn-beeld. We zien dat we
door G te variëren de poolposities kunnen variëren. Het is in principe mogelijk met deze
schakeling sterk complexe polen te verkrijgen (polen dicht bij de imaginaire as). De pool
posities zijn helaas ook in sterke mate afhankelijk van de moeilijk in de hand te houden
buisgrootheden sg en Cp. De schakeling blijft stabiel, het reële deel van de polen is steeds
negatief. Het vervangingsschema van fig. 4.22 is echter te eenvoudig om het werkelijke
gedrag van de schakeling volledig weer te geven. Voor dit laatste is een vervangingsschema
van hogere orde nodig, en als gevolg daarvan stuit men op een fundamenteel probleem.
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X

Fig. 4.23. Pn-beeld van het teruggekoppeld paar.

Aan de hand van berekeningen kan men dan vinden, dat kleine variaties van de circuitgrootheden polen die dicht bij de imaginaire as liggen in het rechterhalfvlak kunnen doen
belanden. De schakeling wordt dan instabiel. Men kan dit ook uitdrukken door te zeggen
dat voor het realiseren van dicht bij de imaginaire as gelegen complexe polen, de terugge
koppelde schakeling bijna moet oscilleren. Een kleine variatie van één der parameters van
het actieve element kan de schakeling dan aan het oscilleren brengen. Dit probleem blijkt
zich voor te doen bij alle actieve circuits, die sterk complexe polen opleveren. Een belang
rijk deel van het uitgebreide onderzoek, dat heden ten dage verricht wordt op het terrein
van de actieve netwerken, is gewijd aan de bestrijding van dit zeer fundamentele euvel.

4.10. INDUCTIEVE UITGANGSIMPEDANTIE VAN EMITTERVOLGER

In de voorgaande paragrafen hebben we enkele actieve schakelingen leren kennen, die beschouwd
kunnen worden als vierpolen, waarvan de overdrachtsfunctie complexe polen vertoont. Hun eigen
schappen lijken daardoor op die van passieve vierpolen, die zelfinducties bevatten. Soms is het ook
gewenst te beschikken over tweepolen met inductief karakter, dus actieve inductieve impedanties,
die men dan bijvoorbeeld als belastingsimpedantie in een versterkerschakeling kan toepassen. Om
de gedachtengang te illustreren volstaan we met de summiere behandeling van een voorbeeld uit
deze categorie.

T2

Fig. 4.24. Omgekeerde emittervolger als belastingsimpedantie.

Het is bekend dat voor hoge frequenties de uitgangsimpedanlie van een emittervolger een inductief
karakter kan aannemen. Dit suggereert het gebruik van deze impedantie als belastingsimpedantie
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in een verstcrkerschakeling. Het principe van zo’n schakeling is weergegeven in fig. 4.24. Gemaks
halve zijn alle voor de instelling benodigde weerstanden weggelaten. Tl en T2 vormen samen een
versterkertrap, waarin T2 fungeert ais belastingsimpedantie van Tl. Deze trap kan men doen
volgen door een dergelijke trap (T3 — T4) enz.
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Fig. 4.25. Vervangingsschema voor T2 in fig. 4.23.
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Fig. 4.26. Het netwerk van fig. 4.24 anders getekend.
We bezien nu welk karakter de impedantie vertoont, die gevormd wordt door T2. Fig. 4.25 toont
het vervangsschema, dat ontstaat als we het hybride n-schema ‘klakkeloos’ gebruiken. De op
bouw wordt doorzichtiger als we het schema iets anders op papier zetten (fig. 4.26). Om de impe
dantie te berekenen, die we in de emitter zien, berekenen we in dit schema Ug/Ie.
Noemen we de parallelschakeling van rb-e en Ct even Zi en de parallelschakeling van Rbb+rb en
Cb c even Z2, dan geldt
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U8 = (Ie + ^Ub.e)(Zl + Z2)

(4.20)

U'b'.= -(i;+öeVb..)Zl .

(4.21)

en

Uit (4.21) volgt
Ub-c =

-leZl

(4-22)

l+0eZj ’

Dit invullen in (4.20) geeft

U, = Z1 + Z2
Ie
1+0.Z/

1

(4-23)

Zj is dus te beschouwen als serieschakeling van
Z«
——
1+f/eZ!

Z.I = —-

_ „
Z2
en Z.
Zi2i2 —
= — —- .
en
l+0eZi

Nu is Yjj = 1/Zn = 1/Zt + ge. Dit is een RC-parallelschakeling. Verder is Yi2 = 1/Z2+ r/cZ1/Z2. De
term 1/Z2 is weer een RC-parallelschakeling. De term </cZi/Z2 kan geschreven worden als

Zt =
«e
l+PTb
?7cZ2 Rbb + rb 1 +ptj ’

waarin xb = (Rbb + rb) Cbc en Tj = rb.e C,.
Stellen we p = jeu, dan gaat dit over in
«e

(1 +jC0Tb)(l -jtOTj)

Rbb+rb.

l+a>2xf

(4.24)

Uitdrukking (4.24) bevat blijkbaar een component met inductief karakter, nl.
Y,

(4-25)

In een bepaald frequentiegebied kan deze component domineren in de totale ingangsadmittantie.

Het zal duidelijk zijn dat ten gevolge van de gecompliceerde opbouw van de totale ingangsadmittantie de synthese van een versterker met dit type ‘shunt-compensatie’ geen eenvoudige zaak is.
Een gedetailleerde behandeling wordt gegeven door J.A. Archer, J.F. Gibbons en G.M. Purnaiya in
‘IEEE Journal of solid-state circuits’3, no. 1, maart 1968 pag. 12-21.

4.11. KATHODEVOLGERS OF EM ITTER VOLGERS ALS SCHEIDINGSTR APPEN

Hoewel een kathodevolger geen spanningsversterking levert, vertoont hij een aantal eigen
schappen, die hem aantrekkelijk maken als koppelelement in een versterker. De ingangscapaciteit is zeer gering, de ingangsweerstand is zeer hoog, terwijl de uitgangsweerstand
laag is. Deze laatste eigenschap maakt dat een capacitieve belasting eerst bij zeer hoge
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frequenties de amplitudekarakteristiek beïnvloedt. Door kathodevolgers als scheidings
trappen te gebruiken kan men met versterkertrappen met hoge ingangscapaciteit toch een
hoge versterking bij een grote bandbreedte verkrijgen. Onder deze omstandigheden komt
een vacuümtriode in aanmerking als versterkerelement. De hoge ingangscapaciteit
Cgk+ (1 —A„)Cag is dan geen bezwaar. Men kan de schakeling met voordeel .opbouwen
met dubbeltrioden, waarvan dan één systeem als kathodevolger, het andere als normale
versterkertrap geschakeld wordt. Fig. 4.27 toont de opbouw. De uitgangsimpedantie van
de kathodevolger Bj bedraagt ongeveer l/sr Deze uitgang wordt belast met de ingangs
capaciteit Cj = Cgk + (1+sgK|)Cag van B2. De hierdoor geïntroduceerde tijdconstante
bedraagt dus

1 [C^+(l+ï,R,)C.J .
•sg

Deze dient uiteraard kleiner te zijn dan l/cuh. Hieraan kan in vele gevallen gemakkelijk
worden voldaan. De capacitieve belasting van B2 bedraagt slechts de geringe ingangs
capaciteit Cag + Cgk/(1 + sgKk) van B3. Hierdoor kan Rt hoog gekozen worden, zodat de
versterking van de triode hoog kan zijn. In deze opbouw kan het GB-produkt van een
triodepaar aanzienlijk groter zijn dan dat van een enkele pentode.

Fig. 4.27. Kathodevolgers als scheidingstrappen.

Men zou verwachten dat deze schakeling zich ook goed leent voor een uitvoering met
veldeffecttransistoren. Met goede MOST’s, die een geringe terugwerkingscapaciteit Cdg
bezitten, is dit ook zeker het geval. Tracht men junctietypen in deze schakeling te gebruiken,
dan blijkt het resultaat tegen te vallen. Dit is een gevolg van de relatief grote terugwerkingscapaciteilen van de thans beschikbare junctie-FET's. In hfdst. 3 hebben we gezien dat voor
grote waarden van Cdg de eenvoudige formule voor de ingangscapaciteit Cj = Cgs+(l —
/4v)Cdg niet meer geldt. De ingangsimpedantie krijgt dan een reële component, die de
voorafgaande trap belast. Bovendien heeft de hoge waarde van Cdg ten gevolge dat dë
ingangscapaciteit van de sou ree-volgers toeneemt. Wil men toch met junctie-FÉT’s
werken, dan zal in de meeste gevallen de cascodeschakeling het grootste GB-produkt
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1
opleveren. Met vacuümtrioden kan men natuurlijk ook cascodeschakelingen bouwen,
echter blijkt bij toepassing van goede trioden (kleine Cag) de combinatie kathodevolgergemeenschappelijke kathodeschakeling meestal een groter GB-produkt op te leveren.
Goede bipolaire transistoren hebben een zeer geringe terugwerkingscapaciteit in verge
lijking met Cp Om de invloed van de terugwerkingscapaciteit te bestrijden behoeft men
hier dus geen emittervolger te gebruiken. Toch vindt ook hier de emittervolger als schei
dingstrap tussen CE-schakelingen vaak toepassing (fig. 4.28). De reden is echter een andere
dan bij buizen en MOST’s. We hebben in hfdsl. 3 gezien dat de capacitief belaste emitter
volger complexe polen kan opleveren. De capacitieve belasting wordt geleverd door de
CE-schakeling met haar hoge ingangscapaciteit. De combinatie van een CE- en een CCschakeling kan daardoor een voor de synthese van versterkerschakelingen zeer aantrekke
lijk pn-beeld verwerkelijken, zonder dat daarvoor zelfinducties benodigd zijn. Met name
als de versterker uitgevoerd wordt als geïntegreerde schakeling kan deze opzet gunstig
zijn. Bouwt men de schakeling op uit discrete componenten, dan kan men met voordeel in
de CE-trappen nog emittercompensatie toepassen.

+

©

H

Fig. 4.28. Emittervolger als scheidingstrap.

4.12. KEUZE VAN SCHAKELING EN DIE HET GB-PROD UK T VERHOGEN

Nu we verscheidene methoden hebben leren kennen om de responsie van versterkerschakelingen te verbeteren, rijst de vraag welke keus men in een praktisch geval moet doen.
Nauwkeurige regels kan men hiervoor niet geven, echter kunnen wel enkele algemene op
merkingen worden gemaakt.

Wordt een schakeling in geïntegreerde vorm uitgevoerd, dan bepalen de eigenaardigheden
van de toegepaste integratietechniek in hoge mate de keus. Zo zal men bij uitvoering in
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monolithische techniek zeker zijn keus niet laten vallen op de passieve twee- of vierpoolkoppelingen. die voor het verkrijgen van complexe polen aangewezen zijn op zelfinducties.
Wordt de schakeling opgebouwd uit discrete elementen dan heeft men meer vrijheid.
Passieve twee- en vierpoolkoppelingen hebben het voordeel dat ze zeer stabiel zijn; de
posities van polen en nulpunten zijn weinig afhankelijk van de parameters der actieve ele
menten. Bovendien laten ze een grote vrijheid toe in de keus van de ligging der polen en
nulpunten. Emitter-peaking kan men gewoonlijk gemakkelijk toepassen, hetzij separaat,
hetzij in combinatie met bovengenoemde koppelnetwerken. Bestaat een versterker uit
verscheidene trappen in cascade, dan kieze men niet de pn-beelden van alle trappen gelijk.
Hierop komen we nog terug.

Men zij er op bedacht dat niet alle besproken technieken precies hetzelfde effect hebben.
Bij de behandeling der verschillende methoden viel steeds de nadruk op het realiseren van
complexe polen. Inderdaad zijn dit de belangrijkste singulariteiten: zij bepalen de frequen
tie waarbij de amplitudekarakteristiek gaat afvallen en zij bepalen in de sprongkarakteristiek de frequentie van het uitslingerverschijnsel en de dempingsexponent. Echter de vol
ledige vonn van de karakteristieken hangt ook af van de ligging der nulpunten, die immers
de grootte van het residu in de polen mede bepalen en daarmee de grootte van het door
schot. Men vergelijke in dit verband de pn-beelden volgens fig. 4.29 (shunt-compensatie)
en fig. 4.30 (emitter-peaking). Ligt het nulpunt op p= — z0 en liggen de polen op p =
— a±jco, dan is de overdracht
A(p) = /c

P + z0
(p + a)2 + co2 ’

waarin k een constante voorstelt. De sprongkarakteristiek volgt uit de transformatie van

A(p) =
P

p + z0
P[(p + a)2 + w2] ’

(4-26)

hetgeen oplevert

H(r) =

kz0
-z0
. . 1 /,
azo
• l (t) 4- k exp(-at) —=------ =■ COS (Dt + — I 1--------2------ 2 sin a)t , (4.27)
or+ar
co \
co" + a‘
a2 + co2

waaruit blijkt dat de ligging van het nulpunt invloed heeft op de amplitude van de perio
dieke term.
a

co

X

Fig. 4.29. Twee complexe polen en één nulpunt
links van de polen.
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Fig. 4.30. Twee complexe polen en één nulpunt
rechts van de polen.

Ook moge hier herinnerd worden aan het bij de behandeling der ‘cathode-peaking’ ver
melde feit dat twee reële polen met een rechts daarvan gelegen nulpunt een sprongkarakteristiek met eindig doorschot kunnen opleveren. Ligt echter het nulpunt links van de
polen, zoals bij lichte shuntcompensatie, waarbij de polen nog niet complex zijn, dan is dit
effekt uitgesloten. Ook hier blijkt dus de ligging van het nulpunt wel degelijk van belang te
zijn voor de eigenschappen van de schakeling.
Verder dient men te bedenken dat de voor de verschillende schakelingen afgeleide pnbeelden eerste-ordebenaderingen zijn. We hebben alleen de dominerende singulariteiten be
schouwd ; in vele gevallen spelen de niet beschouwde singulariteiten eveneens een zekere rol.
Men beperke zich nimmer tot een theoretisch ontwerp, doch vuile dit steeds aan met experi
menteel onderzoek!

4.13. BANDVERNAUW1NG TEN GEVOLGE VAN CASCADESCHAKELING

Schakelen we n identieke trappen met overdracht A in cascade dan wordt de overdracht
van het geheel A". de 3-dB bandbreedte B neemt echter af. De mate van deze afname hangt
af van de aard van het koppelnetwerk. Een netwerk dat een vlakke amplitudekarakteristiek
heeft binnen de doorlaatband, is in dit opzicht natuurlijk gunstig.
Het is gebruikelijk om bij cascadeversterkers het GB-produkt te definiëren als het produkt
van de bandbreedte van de totale versterker en de gemiddelde versterking per trap. Is dus
van een versterker die bestaat uit n trappen in cascade, de versterking GT en de band
breedte Br, dan geldt per definitie

(GB}r=G|'--BT.

Als we identieke trappen in cascade hebben is (GB)T altijd kleiner dan GB van één trap.
Men kan algemeen stellen

(GB\= Fn (GB).
De factor Fn noemt men de ‘vernauwingsfactor’ (narrowing factor of shrinking factor) voor
n trappen. Voor een eenvoudige weerstandsgekoppelde versterker bestaande uit identieke
trappen met bandbreedte jh = l/2rcTh geldt
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c-

•

F„ = (2lrt-l)i.

(4-28)

Immers per trap is de versterking G -7-------dus voor n trappen G"

v+ GD f

Nu is

!■ * ÓT=

1

72

RDT'

als

Hieruit volgt f/fh = (2I/n— 1)\ dus ƒ = fh(2l,n— 1)*. De 3-dB frequentie die bij één trap fh
is, bedraagt blijkbaar bij n trappen /h(21/n—1)*. De vernauwingsfactor is dus (21/n— l)k
Bij een dergelijke weerstandsgekoppelde versterker kan de bandbreedteversmalling
ernstige vormen aannemen als we veel trappen achter elkaar schakelen. Het kan dan ge
beuren dat bij handhaving van de bandbreedte de versterking afneemt wanneer het aantal
trappen toeneemt! Een voorbeeld kan dit toelichten. Stel dat we een versterker wensen met
een versterking van 104 en een bandbreedte van 10 MHz.'Stel dat we actieve elementen
gebruiken waarvoor het GB-produkt 65 MHz bedraagt. Zou Fn= 1 zijn, dan zou de ver
sterking per trap 6,5 bedragen en zouden we met 5 trappen uitkomen. Proberen we nu eens
8 trappen. Uit (4.28) volgt F8 = 0,30. Om dezelfde bandbreedte te behouden moeten we de
versterking per trap dus maken 6,5 0,30= 1,95. De totale versterking is dan (1,95)8 «220.
hetgeen veel te weinig is. Proberen we nu n= 10, dan is Flo = 0,27. De versterking per trap
wordt 1,78 en de totale versterking is 320. Ook dit is lang niet voldoende. Met n= 14 wordt
Fj 4 = 0,225 en de versterking per trap bedraagt 1,5. De totale versterking wordt nu 290, dus
minder dan met 10 trappen! Het is duidelijk dat we met de gebruikte actieve elementen de
gevraagde versterker niet kunnen realiseren als we vasthouden aan weerstandskoppeling.
Bij een gunstig gekozen koppelnetwerk kan Fn echter veel groter zijn. Zo geldt bijvoorbeeld
voor een goed gedimensioneerde schakeling met ‘series-peaking’ dat F5 = 0,73. Bovendien
heeft men plezier van de eerder ingevoerde ‘verbeteringsfactor’ x. Is x = 2 en F5 = 0.73, dan
blijkt met deze actieve elementen de versterking per trap 9,7 te bedragen, zodat met 5
trappen de totale versterking 87.500 bedraagt, hetgeen zelfs meer is dan vereist was. Uit dit
voorbeeld blijkt duidelijk dat de behandelde technieken om het GB-produkt te vergroten
van wezenlijke betekenis zijn bij het ontwerpen van brede-bandversterkers.

Met identieke trappen kunnen we nooit Fn=l bereiken. Gaat het er om een zeer grote
bandbreedte te realiseren dan is het niet gunstig om identieke trappen te cascaderen. Dit is
direct te begrijpen als we aan het polen- en nulpuntenbeeld van zo’n cascadeschakeling
denken. We krijgen hetzelfde beeld als bij één trap maar dan met meervoudige polen en
nulpunten! Zo’n configuratie is, gegeven het aantal beschikbare polen en nulpunten, niet
de meest gunstige. Het vertoont altijd de ongunstige aspecten van één trap, o.a. onregel
matigheden in de amplitudekarakteristiek, in ‘overdreven’ mate.
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4.14. VERSTERKERSYNTHESE UITGAANDE VAN EEN BEPAALDE GEWENSTE PN-

CONFIGURATIE

Als we een grote versterking en een grote bandbreedte moeten verwezenlijken doen we er
goed aan de versterker uit niet-identieke trappen op te bouwen. We gaan dan als volgt te
werk: eerst wordt de polen- en nulpuntenconfiguratie bepaald die aan de gestelde eisen ten
aanzien van bandbreedte en/of sprongkarakteristiek voldoet. Deze polen en nulpunten
worden dan over de verschillende trappen verdeeld. Daarbij bedenke men dat samenval
lende polen en nulpunten eikaars effect opheffen.
Wat is nu een gunstige pn-configuratie voor een brede-bandversterker? Voor de oplossing
van dit probleem bestaan vele benaderingen. Men kan bijvoorbeeld uitgaan van bepaalde
eisen die aan de sprongkarakteristiek gesteld worden. Dit blijkt een moeilijk hanteerbaar
uitgangspunt te zijn. Het blijkt eenvoudiger van bepaalde eisen omtrent de amplitude
karakteristiek of de fasekarakteristiek uit te gaan. Hierbij bestaan nog weer verscheidene
mogelijkheden.

4.15. CHEBYSHEVBENADERING

Een in telefonietoepassingen (waar de fasekarakteristiek van ondergeschikt belang is) veel
gebruikte benadering is de zgn. ‘Chebyshev’-benadering. Men stelt de vereiste bandbreedte
vast en verder hoeveel dB naar boven en naar beneden de afwijking van de gewenste
responsie binnen de band mag zijn. Men ontwerpt dan een systeem dat een golvende ampli
tudekarakteristiek heeft die net binnen de gestelde grenzen valt (‘equal-ripple function’,
fig. 4.31).
IA|

-----Fig. 4.31. Amplitudekarakteristiek volgens de Chebyshevbenadering.
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4.16. BENADERING VOLGENS BUTTERWORTH

Een andere benadering die dikwijls wordt toegepast omdat deze voor vele gevallen aan
vaardbare karakteristieken geeft, en bovendien tot eenvoudig formuleerbare criteria leidt
ten aanzien van het vereiste polen- en nulpuntenbeeld, is de benadering met zgn. ‘maximaal
vlakke amplitudekarakterisliek’, waarvoor geldt dat een (gelet op de orde) zo groot moge
lijk aantal afgeleiden in het punt co=0 de waarde nul aanneemt (fig. 4.32). We zullen thans
nagaan welke polen- en nulpuntenconfiguraties aan het gestelde criterium voldoen. Dit
criterium heeft betrekking op de amplitudekarakterisliek |A(co)|, het blijkt echter de een
voud van het betoog ten goede te komen als we onze aandacht eerst richten op de functie
|A(co)|2, die evenredig is met de vermogensoverdracht van het netwerk. Hiervoor geldt
|A(co)|2 = A(jco)- A*(jco), waarin A*(jco) de toegevoegd complexe functie van A(jcu) voor
stek. Als | A(cu)|2 een zo groot mogelijk aantal afgeleiden heeft die de waarde nul aannemen
voor w = 0, dan geldt dit ook voor de amplitudekarakterisliek |A(co)|. Nu is A*(jco) =
A(— jeu). Voor waarden van p, gelegen op de imaginaire as geldt dus A*(p) = A(—p). We
kunnen A( —p) de spiegelbeeldfunctie van A(p) noemen. De polen en nulpunten van deze
spiegelbeeldfunctie volgen uit die van A(p) door spiegeling ten opzichte van de imaginaire
as. Aangezien het pn-beeld van A(p) ook symmetrisch is ten opzichte van de reële as, con
cluderen we dat de vermogensoverdrachtsfunctie (power transfer function) P(p) een pnbeeld vertoont dat zogenaamde kwadrantsymmetrie vertoont (fig. 4.33). Dat een ver
mogensoverdrachtsfunctie een pn-beeld moet vertonen dat symmetrisch is ten opzichte
van de imaginaire as wordt ook duidelijk als men bedenkt dal de vermogensoverdracht
voor elke frequentie reëel is.
|A(w)|

Een zo groot mogelijk aantal afgeleiden in co = 0
heeft de waarde nul.

co = 0

Fig. 4.32. Zgn. ‘maximaal vlakke amplitudekarakterisliek’.

We gaan nu na aan welke voorwaarden het pn-beeld moet voldoen, wil de vermogensovcrdracht een zo groot mogelijk aantal afgeleiden hebben die nul zijn in co = 0. Zij

F(p)
A(p) = G(p) en

F(-P)
A( —p)
P) = G(-p)

Dan is
P(p) =

F(p)F(-p)
G(p)-G(-p)'

(4.29)

147

X

X

o

o
X

X

X

X

o

o
X

X

Fig. 4.33. Pn-becld met kwadrantsymmetric.

Zij nu F(p) = nnpn4-an_1p" ‘+ ... a0, dan is F(-p) = a„(-p)n4-an_, (-p)" l+...aoen

F(p) F(-p)= [«np" + an_lpn"14- ... a0][«n(-p)" + a„_i(-p)n"1+ ••• O ■

(4.30)

Voor j even, is nu aJ( — py = ajpi, voor j oneven, is aj( — p)i= —ajpj. Dus
F(P)F(-P)=[{ E ajPj+a0} + { £
J even

n;p'}]' [{ £ ^pJ+a0} ~ { X

j oneven

J even

= { E ajP'+ao}2- { E aiPi}2 ■
j even

^P7}]

j oneven

(431)

joneven

In deze uitdrukking komen alleen even machten van p voor. Ook de produktfunctie
G (p) • G (— p) zal uit even machten van p bestaan. Als gevolg hiervan mogen we dus voor de
vermogensoverdrachtsfunctie schrijven
P(p) = C

l+a2p2 + g4p4 + ••• «2mP2w
1+/?2P2 + /?4P4+ ••• /?2nP2"’

waarin C, a2, a4

P(p)

C

(432)

/?2, /?4,... constanten voorstellen. Uit (4.32) volgt

l+ot2p2+ ... a2ff,p2w, + /?2P2 + /?4P4+ ••• ~/?2P2-/?4P4- •••
1+/?2P2 + /?4P4+ ••• ^2nP2”

(«2-/?2)p2+(«4~/?4)p4+ ...~|
= C 1 + 1 +/?2p2+/?4p4+
/?2nP2” J

I

(433)

Alle oneven afgeleiden van deze functie zijn nul in p = 0, dus

= 0, enz.
\dp / p=
p=oo
De even afgeleiden in p=0 zijn eveneens nul als voldaan is aan
\dp/ p = o

«2 = /?2,

=o,
0,

«4 = 04,

enz.

(434)

14X
l

We hebben hiermee de voorwaarden opgesteld, waaraan het pn-beeld van een functie
moet voldoen wil de vermogensoverdracht, en daarmee de amplitudekarakteristiek, van
het maximaal vlakke type zijn (MFM-karakteristiek; MFM staat voor ‘maximally flat
magnitude’). Als de noemer van P(p) van de graad 2n is, kunnen hoogstens n— 1 afgeleiden
van |A((o)| nul worden voor a> = 0.

Beschouwen we als voorbeeld een netwerk dat een overdrachtsfunctie heeft met twee polen
en één nulpunt. We kunnen de posities van deze punten volledig beschrijven met behulp
van drie grootheden a, b en c (fig. 434). De overdrachtsfunctie is

A(p) = C

p+c
(p + fl)2 + 62 '

zodat

—- p~ -f- c2
A (p) ■ A (— p) = C2 p. + 2p2(ft2_az) + (a2 + fc2)2 •
(4.35)

Om de voorwaarde voor een MFM-karakteristiek te vinden brengen we (435) in de ge
daante van (433). Dit geeft
1
b2 — a2
/?2 = 22{-ïw,
«2=-? en /Ï2

waarna toepassing van (434) oplevert
c2

(a2 + b2)2

2(a2-b2Y

Dit is de gezochte voorwaarde, aan de hand waarvan men de synthese van het netwerk kan
uitvoeren.
a

■>

b

c

■»

Fig. 4.34. Overdrachtsfunctie met twee polen en één nulpunt.

Van bijzondere betekenis is het geval dat de overdrachtsfunctie alleen polen, dus geen nul
punten, heeft (zgn. ‘all-pole function’). Blijkbaar is dus nu a2 = a4 = ...a2m = 0. Om een
maximaal vlakke functie te verkrijgen moet dus ook [i2 = Pt — • • • = Pim=0- De vermogensoverdrachtfunctie heeft dus de algemene gedaante:
P(P)

1
1±P2"’

(436)
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De eerste 2n— 1 afgeleiden hiervan zijn nul voor co=0. Dit moest ook zo zijn want onze
functie behoort blijkens het voorgaande tot de algemene klasse der maximaal vlakke
functies. Hoe liggen de polen van deze vermogensoverdrachtfunctie verdeeld? De pool
posities volgen uit de vergelijking p2" = + 1. Is p2" = 4-1, dan kunnen we schrijven p2" =
exp(2j/c7t) met k = 0, + 1, +2,..., zodat

(437)

p = exp(jkn/n).

Als n even is liggen er twee polen op de imaginaire as nl. voor de waarden k
geen bruikbare configuratie. Is p2" = — 1 dan volgt hieruit

±|n. Dit is

P = exp^(k+|)j •
Dit leidt bij n = oneven tot polen op de imaginaire as.

60'

X

(a)

221° X
Fig. 4.35. Poolposities van de ‘all-polc’-functic met maximaal vlakke amplitudekarakteristiek.

In fig. 4.35 zijn voorbeelden van poolposities gegeven voor n oneven (2n = 6) en n = even
(2n = 8).
We merken op dat alle polen op de eenheidscirkel liggen. We hebben nu de polencon
figuratie van de vermogensoverdrachtsfunctie gevonden. Bedenken we nu, dat de polen van
het rechterhalfvlak en die van het linkerhalfvlak een gelijke bijdrage leveren tot de ampli
tudekarakteristiek van deze functie, dan zien we dat we de functie voor de spanningsoverdracht met de gewenste maximaal vlakke amplitudekarakteristiek verkrijgen door de in het
rechterhalfvlak gelegen polen weg te laten. We verkrijgen dus een ‘all-pole’-functie met
maximaal vlakke karakteristiek als we de polen op de aangegeven wijze verdelen over het
deel van de eenheidscirkel dat in het linkerhalfvlak is gelegen.
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Bij de aangenomen vorm van (4.36) heeft de vermogensoverdracht als functie van de
frequentie de gedaante P(co)= 1/(1 +to2"). Dit betekent dat de bandbreedte
is genor
maliseerd op de waarde 1. De straal van de cirkel waarop de polen liggen komt dus overeen
met de bandbreedte
We kunnen ‘ontnormaliseren’ door in plaats van cd te zetten cd/B,a>
of wel kunnen we (zonder normalisatie) de polen verdelen over de cirkel met straal Ba.
Functies van het besproken type, die dus alleen polen bezitten die regelmatig verdeeld
zijn over een halve cirkel om de oorsprong, heten Butterworthfuncties. De benadering
volgens Butterworth wordt zeer veel toegepast.

Hoe kunnen we een videoversterker maken met een Butterworthkarakteristiek? We heb
ben de mogelijkheid om diverse typen koppelnetwerken te gebruiken. Meestal bevatten
deze polen én nulpunten. Als we nu de resp. pool- en nulpuntposities van de afzonderlijke
koppelnetwerken zo kiezen dat het resulterende polen- en nulpuntenbeeld alleen polen
bevat, die bovendien de door Butterworth voorgeschreven positie hebben, dan is het doel
bereikt. Nulpunten kan men zonodig wegwerken door ze te laten samenvallen met polen
van andere trappen. Men kan natuurlijk ook kiezen voor een maximaal vlakke functie die
wel nulpunten bevat. In dit geval moet voldaan worden aan de betrekkingen (4.34) tussen de
coëfficiënten van de teller- en noemerpolynomen die we afgeleid hebben.
All-pole functies kan men in principe realiseren met behulp van ‘feedback-pairs’, immers
zo’n feedback-pair levert twee toegevoegd complexe polen op. Een aantal van deze schake
lingen levert dan door staggering het vereiste aantal polen op. Praktisch stuit deze methode
op bezwaren, daar het moeilijk is op deze wijze sterk complexe polen te verkrijgen van
voldoende stabiliteit (zie par. 4.9.)

4.17. ENKELE OPMERKINGEN VAN PRAKTISCHE AARD

We hebben in dit hoofdstuk kennis gemaakt met de algemene principes van het ontwerpen
van versterkers met grote bandbreedte. Ter afsluiting volgen hier nog enkele opmerkingen
van praktische aard.
Voor vele versterkers geldt de eis dat de polariteit van het uitgangssignaal dezelfde moet
zijn als die van het ingangssignaal (oscillografen, televisie). Men moet er dan zorg voor
dragen dat het aantal omkerende trappen in de versterker even is. De schakelingen met
gemeenschappelijke kathode, gemeenschappelijke emitter en gemeenschappelijke source
geven omkering van het signaal, de overige configuraties niet.

Brede-bandversterkers worden vaak gebruikt om kleine signalen, bijvoorbeeld van een
televisiecamera, te versterken tot ze een niveau hebben bereikt waarop ze kunnen worden
overgebracht met een kabel. Om reflecties te vermijden, moet men er dan voor zorgen dat
de uitgangsimpedantie van de versterker overeenkomt met de karakteristieke impedantie
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van de kabel, bijv. 75 Q. Dit bereikt men door als laatste trap een kathodevolger of een
emittervolger te nemen.
In het omgekeerde geval dat de ingang van de versterker is aangesloten op een coaxiale
kabel moet de ingang een impedantie hebben die gelijk is aan de karakteristieke impedantie
van de kabel. Dit zou men kunnen bereiken door een schakeling met gemeenschappelijk
rooster of met gemeenschappelijke basis toe te passen. Dit moet in het algemeen worden
afgeraden. De ingangsimpedantie van deze schakelingen hangt sterk af van de instelling
van de buis of de transistor. Men kan beter de kabel afsluiten met een weerstand die gelijk is
aan de karakteristieke impedantie van de kabel, en hierachter een ingangstrap met relatief
hoge impedantie plaatsen. De kathode- en de emittervolger hebben zoveel inwendige
tegenkoppeling dat het werkpunt niet gemakkelijk verloopt. Dat de uitgangsimpedantie
afhangt van de instelling is hier dus niet zo bezwaarlijk.

In brede-bandversterkers is voorzichtigheid geboden bij het loepassen van tegenkoppeling.
De koppelnetwerkcn van hogere orde geven fasedraaiingen bij frequenties waar de ver
sterking nog aanzienlijk is. In het algemeen koppele men over niet meer dan twee trappen
terug om de kans op genereren binnen de perken te houden.
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5. LADDERVERSTERKERS

5.1. INLEIDING

Bij de analyse van de eigenschappen van versterkers voor grote bandbreedte is gebleken
dat het produkt van handbreedteen versterking vooreen cascadeschakeling van versterkcrtrappen niet willekeurig groot kan zijn. Door een goede keuze van.de actieve elementen
en van de versterkerschakeling kan men weliswaar hoge waarden van het GB-produkt
bereiken, er is onherroepelijk een bovengrens. Deze grens ligt lager voor versterkers die een
groot signaalvermogen moeten afgeven dan voor versterkers voor geringe vermogens. Dit
is een gevolg van het feit dat buizen en transistoren voor grote vermogens met naar ver
houding grote parasitaire capaciteiten zijn behept.
De consequentie is dat zich in de praktijk gevallen kunnen voordoen waarbij het GBprodukt groter moet zijn dan bereikbaar is met een zo gunstig mogelijk gedimensioneerde
cascadeversterkcr.

5.2. ADDITIEVE VERSTERKERS

Schakelt men twee of meer buizen of transistoren parallel, dan neemt de versterking, wan
neer men overigens de schakeling onveranderd laat, evenredig toe met het aantal parallel
geschakelde elementen. Echter, ook de interne capaciteiten worden parallel geschakeld,
zodat in principe geen verbetering van het GB-produkt mag worden verwacht. Enige ver
betering kan soms wel op deze wijze bereikt worden, immers de bedradingscapaciteiten
behoeven, bij zorgvuldige opbouw van de versterker, niet in dezelfde mate toe te nemen.
Om een wezenlijke vergroting van het GB-produkt te verkrijgen moeten we de steilheden
parallel schakelen maar de capaciteiten gescheiden houden. Dit principe wordt praktisch
gerealiseerd in de ladderversterker (distributed amplifier, Kettenverstarker).
De ladderversterker is het belangrijkste type additieve versterker dat praktische toe
passing vindt. Een ander type is de zgn. ‘splitband’-versterker, waarin de te versterken frequentieband met behulp van enkele filters onderverdeeld wordt in smallere frequentiebanden. Deze worden afzonderlijk versterkt en vervolgens weer samengevoegd. Toepassing
van dit laatste principe blijkt dikwijls grote praktische moeilijkheden mee te brengen; we
zullen versterkers van dit type verder buiten beschouwing laten.

5.3. WERKINGSWIJZE VAN DE LADDERVERSTERKER

Om de beoogde scheiding van capaciteiten te realiseren maken we deze tot componenten
in een reeks achter elkaar geplaatste filtersecties. In het meestal voorkomende geval dat
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men een laagdoorlatende versterker wenst, zijn dit laagdoorlatende secties. Gebruiken we
buizen als versterkerelementen en kiezen we voor de opbouw van het filter eenvoudige
constant-k-secties, dan kunnen de ingangscapaciteiten (Cgk) verwerkt worden als aange
geven in fig. 5.1.

Fig. 5.1. Opnemen van de ingangscapaciteilen in een keten van constanl-k filtersecties. Ro is de
karakteristieke impedantie van dc secties.
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Fig. 5.2. Opbouw van de ladderverstcrker.
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Met dc uitgangscapaciteiten handelen we op dezelfde wijze, zodat de versterkerschakeling wordt als geschetst is in fig. 5.2.
Beide ketens van laagdoorlatende secties moeten, om reflecties te voorkomen, worden afge
sloten met hun karakteristieke impedanties, resp. ROg en ROa.
Lk

ZT

ZZZ2Ck

Zr

(a)

2Lk

Z,

-T-C

z.

Ck-T-

(b)
Fig. 5.3. Constant-k laagdoorlatende filtersecties: a. T-sectie; b. n-sectie.
De theorie der laagdoorlatende filters wordt hier bekend verondersteld. Voor hen die hiermee niet
op de hoogte zijn kunnen wellicht de volgende aantekeningen van nut zijn.
Het eenvoudigste type laagdoorlatende sectie is de zgn. ‘constant-k-sectie’. Deze kan worden
gerealiseerd als T-sectie en alsn-sectie. Fig. 5.3 toont de schakeling in beide gevallen. De karakteris
tieke impedantie van de T-sectie wordt aangeduid met Zy, die van de n-sectie met Z„.
ZT en Zn zijn in de doorlaatband reëel, doch niet onafhankelijk van de frequentie. Is Ro de karak
teristieke impedantie bij co = 0, en is coe de afsnijfrequentie, dan gelden de volgende betrekkingen
, _R0. r _ 1 . „
‘ " a>. ’ Cl " a>cR„ ’ COc

ZT = K0(l-w2/a>c2)1; z« =

=

i
.
(L,Ck)‘ ' Ro

R
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Fig. 5.4a. Dempingskarakteristiek; b. fasekarakteristiek van de constant-k sectie.

Fig. 5.4 toont de dempingskarakteristiek en de fasekarakteristiek bij afsluiting met de karakteris
tieke impedantie. In het geval dat de afsluiting ideaal is, is de demping in de gehele doorlaatband nul,
terwijl de fasekarakteristiek volgens een arcsin-functie verloopt.
In de praktijk vergenoegt men zich gewoonlijk met een vaste weerstand als afsluitimpedantie, zodat
de praktische karakteristieken alleen in het gebied der zeer lage frequenties geheel overeenkomen
met de theoretische. In de buurt van de afsnijfrequentie treedt enige demping op en de fasekarak
teristiek is wat meer lineair. Het niet-lineair zijn van de fasekarakteristiek impliceert dat de afge
leide rv. = d/> 'dco, de zgn. groeplooptijd, niet constant is. Er is dus dispersie en als gevolg daarvan een
aanzienlijke lineaire vervorming van het signaal. Als dit ongewenst is, past men vaak iets ingewikkel
der filtersecties toe, zgn. m-afgeleide secties. Fig. 5.5 toont een m-afgeleide T-sectie. De beide zelfinducties worden zo gewikkeld dat ze met elkaar gekoppeld zijn. Kiest men de wederzijdse inductie
zo, dat m = 1,27 dan blijkt de fasekarakteristiek een zeer gunstig verloop te hebben. Deze configura
tie vindt dikwijls toepassing.
Men gebruikt ook wel overbrugde T-secties (all-pass network). Deze hebben het voordeel dat de
karakteristieke impedantie niet afhangt van de frequentie. De dispersie is echter vrij groot.
M

L

L

L=mLi — M;

C
C=2mCk;
Lk en Ck als in fig. 5.3.

Fig. 5.5. m-afgeleidc sectie.
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Men kan de beide filterketens beschouwen als vertragingslijnen. Voor de m-afgeleide sec
tie met m = 1,27 geldt dat de vertragingstijd bedraagt r = 2,55/ojc. Als men de afsnijfrequentie
van beide lijnen gelijk kiest en beide lijnen van hetzelfde algemene type maakt (bijv, beide
constant-k of m-afgeleid), dan zijn de vertragingen exact gelijk. De karakteristieke impedanties behoeven hiertoe niet gelijk te zijn. Dit is gunstig, immers is in het algemeen
Cak < Cgk, zodat ROa > ROr Het is gunstig ROa zo groot mogelijk te maken, daar de verster
king hiermee evenredig is.
De belastingsimpedantie bedraagt |KOa (de anodelijn moet immers aan beide zijden
afgesloten worden). De versterking bedraagt bij parallelschakeling van n buizen derhalve
?nsgROa. Het GB-produkt kan in principe oneindig groot gemaakt worden. Praktisch is het
aantal buizen dat men parallel kan schakelen echter beperkt doordat het niet mogelijk is de
lijnen geheel verliesvrij en dispersievrij te maken.

5.4. ONTWERP EN TOEPASSINGEN

Heeft men een ladderversterker te ontwerpen dan zullen in elk geval gespecificeerd zijn de
grootte van het af te geven signaal, de vereiste versterking en de vereiste bandbreedte. De
grootte van het af te geven signaal bepaalt de aard van de te kiezen buizen of transistoren.
Een veel voorkomend geval is de eindversterker van een brede-bandoscillograaf. Hier wordt
gewoonlijk een aanzienlijk signaal vermogen gevraagd, zodat men eindbuizen of vermogentransistoren zal toepassen. Heeft men het versterkerclement gekozen, dan liggen daarmee
de capaciteiten vast. Uit de bandbreedte-eis volgt nu de afsnijfrequentie tuc van de filter
secties, zodat ook de zelfinducties van de filterketens berekend kunnen worden. Kent men
de zelfinducties en de capaciteiten, dan zijn ROa en ROg te berekenen. De versterkingseis legt
dan het aantal parallel te schakelen elementen n vast.

Als toepassing werd reeds genoemd de eindtrap van een oscillograafversterker. Andere
toepassingen vindt men in communicatiesystemen, bijv, antenneversterkers met zeer grote
bandbreedte.

Wanneer moet men een ladderversterker gebruiken en wanneer een cascadeversterker?
Additieve versterkers vereisen een naar verhouding groot aantal actieve elementen.
Schakelt men n buizen parallel dan neemt de versterking slechts toe met een factor *n.
Alleen als, tengevolge van de bandbreedte-eisen de versterking per trap in een multiplicatieve versterker kleiner dan of slechts weinig groter dan één kan zijn, is de additieve schake
ling zinvol. In grensgevallen doet men er goed aan beide mogelijkheden te onderzoeken
alvorens een keus te doen.
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5.5. LADDERVERSTERKERS MET TRANSISTOREN

De ladderversterker kan zowel met buizen als met transistoren worden uitgevoerd, het
principe is in beide gevallen hetzelfde. Praktisch leent de transistor zich echter niet zo goed
voor toepassing in ladderversterkers, omdat de ingangsimpedantie niet zuiver capacitief is.
Men kan dus niet zonder meer eenvoudige constant-k of m-afgeleide secties toepassen, daar
deze als dwarsimpedantie een zuivere capaciteit vereisen. Verder kan men nog last hebben
van de niet altijd te verwaarlozen terugwerkingscapaciteit Cb-c.
In vele gevallen kan men bij toepassing van transistoren de ladderconstructie vermijden
door gebruik te maken van moderne transistoren die een zeer hoog GB-produkt kunnen
hebben (tot enkele duizenden MHz). Om het vereiste vermogen te bereiken schakelt men
dan enkele transistoren parallel, eventueel met tussenschakeling van simpele correctienetwerken. Men kan hiermee in de meeste praktische gevallen uitkomen.
Zijn de eisen van dien aard dat de ladderconstructie niet te vermijden is, dan kan men
deze wel toepassen, mits men bij het ontwerp terdege rekening houdt met het gecompli
ceerde karakter van de ingangsimpedantie van de transistor. De ingangslijn vertoont nu
een niet te verwaarlozen demping, zodat het noodzakelijk is het aantal secties gering te
houden. Dit is ook gewenst om een andere reden: ingangs- en uitgangslijn hebben essentieel
verschillend karakter, daar de uitgangslijn vrijwel niet gedempt wordt. Het is daardoor
moeilijk de dispersie van beide lijnen gelijk te houden. Door dit alles is het gewenst het aan
tal transistoren dat in de ladderconfiguratie parallel geschakeld wordt, beperkt te houden.
Bezien we de ingangsimpedantie van de transistor (fig. 5.6), dan zien we dat spanningsdeling optreedt tussen rben rb.JICv De uitgangsstroom bedraagt geUb e. Voor hoge frequen
ties treedt dus aanzienlijk verlies op. Dit kan gecompenseerd worden door in serie met rb
een RC-lid op te nemen (fig. 5.7). Kiest men RbCb = rb.eCb dan is
z~b'c_________ jj __ ___________ rw*__________ jj.
vb.e = _________
u,= Ob+Kb+rbeXl + Pï')
+ Kb+Ml + PT) ‘

met
t' =-------- ———

rb+Rb + rb.e

. en T = rb'eC|.

b

b'

+

rb

Ui

c<

Fig. 5.6. Ingangsimpedantie van de transistor.
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Fig. 5.7. Correctie voor hoge frequenties door toepassing van Rb en Cb.
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Kiest men Rb voldoende groot, dan is t'< t en wordt de afsnijfrequentie van de spanningsdeler aan de ingang opgeschoven tot een waarde gelegen boven de grensfrequentie van de
ladderversterker. Uiteraard gaat dit ten koste van de versterking. Een andere methode om
hetzelfde resultaat te bereiken is de toepassing van een RC-lid in de emitterleiding (fig. 5.8).
In feite komt dit neer op de toepassing van emittercompensatie.

R«

,

C„

T

Fig. 5.8. Correctie voor hoge frequenties door emittercompensatie.

De ingangsimpedantie, die op deze wijze ontstaat heeft voor hoge frequenties het karak
ter van een serieschakeling van rb en een capaciteit C. Deze impedantie vormt nu de dwarsimpedantie van de ingangslijn. De algemene gedaante van een sectie van deze lijn vertoont
bij benadering de opbouw als geschetst in fig. 5.9. Men kan hiervoor afleiden dat de karak
teristieke impedantie bij benadering bestaat uit de serieschakeling van een weerstand en
een zelfinductie. Uiteraard heeft de lijn demping; naarmate het signaal verder op de lijn
afgenomen wordt is het zwakker.
De opbouw van een eenvoudige ladderversterker met transistoren kan dus de gedaante
hebben als geschetst in fig. 5.10. Men bedenke evenwel dat in de praktijk soms verdere
correcties nodig zullen zijn, daar de beschouwingen die tot dit resultaat geleid hebben, ver
scheidene vrij grove benaderingen bevatten. In de praktijk blijkt dat men met de opzet vol159

gens fig. 5.10 niettemin een behoorlijk functionerende ladderversterker kan ontwerpen.
Voor verdere beschouwingen over dit onderwerp wordt verwezen naar de literatuur.
Een vrij uitgebreide behandeling vindt men in
1. M.V. Joyceen K.K. Clarke, Transistor circuit
Reading. Mass, 1961.
2. M.S. Ghausi, Principles and design of linear active circuits, New York, 1965.
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Fig. 5.9. Sectie van de ingangslijn vooreen transistorversterker.
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Fig. 5.10. Ladderversterker met transisloren. De capaciteiten Cee zijn ontkoppelcapaciteiten.

160

1

6. BANDDOORLATENDE VERSTERKERS

6.1. INLEIDING

Versterkers waarvan de amplitudekarakteristiek een banddoorlatend karakter heeft, ver
vullen in vele elektronische systemen belangrijke functies, vooral in de telecommunicatie
techniek. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de hoogfrequent- en middenfrequentversterkertrappen in radio- en televisie-ontvangers, middenfrequentversterkers in radarontvangers,
versterkers in systemen voor draaggolftelefonie.
De eisen die men stelt aan een banddoorlatende versterker zijn uiteenlopend en hangen
af van het gebruiksdoel. In de meeste gevallen stelt men zowel bepaalde eisen aan het gedrag
in de doorlaatband als aan het gedrag buiten de doorlaatband (selectiviteit; flanksteilheid
van de amplitudekarakteristiek). Soms eist men, naast een bepaalde algemene selectiviteit,
extra onderdrukking voor zeer bepaalde frequenties, waarop bijzonder storende signalen
verwacht kunnen worden. De volgende voorbeelden kunnen dit illustreren:
a. Middenfrequentversterkers in AM radio-ontvangers. De door te laten frequentieband is
gelegen rondom de middenfrequentie van (meestal) 470 kHz. De totale bandbreedte is ca.
9 kHz. Binnen de doorlaatband dient de amplitudekarakteristiek zo vlak mogelijk te zijn.
Overal buiten deze band moet sterke onderdrukking van eventuele daar aanwezige signalen
plaatsvinden. De flanksteilheid van de doorlaatkromme moet dus groot zijn om een goede
selectiviteit te waarborgen. Er zijn geen redenen om bepaalde discrete frequenties extra te
onderdrukken.
b. Middenfrequentversterkers in televisie-ontvangers. De televisiekanalen liggen (bij het
625-lijnensysteem) 7 MHz uit elkaar. De bandbreedte van het videosignaal bedraagt 5 MHz.
Voor de overdracht van tv-signalen past men zgn. gedeeltelijke eenzijbandmodulatie toe
(‘vestigial sideband modulation’). De consequentie hiervan is dat in de ontvanger een mfdoorlaatkarakteristiek geëist wordt zoals is geschetst in fïg. 6.1. In een gebied ter breedte
van 0,75 MHz ter weerszijden van de beelddraaggolf wordt een lineair oplopende amplitu
dekarakteristiek verlangd, daarnaast ligt een gebied ter breedte van 4,25 MHz waar de
karakteristiek vlak moet zijn. Bovendien wordt een extra onderdrukking geëist op. de
geluidsdraaggolf van het transmissiekanaal, gelegen op 5,5 MHz afstand van de beeld
draaggolf. Verder wordt extra onderdrukking geëist op een aantal niet in de figuur aange
geven frequenties, nl. op de frequenties van de beeld- en geluidsdraaggolven van de buurkanalen.
In hfdst. 10, deel II (Technica 36) zijn de algemene principes van selectieve versterkertrappen reeds inleidend behandeld. In dit hoofdstuk zal de algemene theorie worden uitgabreid aan de hand van beschouwingen, die gebaseerd zijn op het werken met polen en nul
punten, waarbij dan vooral aandacht zal worden geschonken aan de problemen die men
ontmoet bij het ontwerpen van versterkers die uit verscheidene trappen bestaan.
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Fig. 6.1. Amplitudekarakteristiek van de mf-versterkcr bij tv-ontvangers (semi-eenzijbandtransmissie).

6.2. TRANSFORMATIE VAN LAAGDOORLATENDE NETWERKEN IN BANDDOORLA-

TENDE NETWERKEN

Veel van wat over laagdoorlatende versterkers in het hoofdstuk ‘laagdoorlatende verster
kers met grote bandbreedte’ gezegd werd, geldt ook voor banddoorlatende versterkers. In
feite kan men van elke laagdoorlatende versterker een banddoorlatende versterker maken
door de daarin voorkomende elementen af te stemmen. In de filtertheorie wordt algemeen
bewezen dat de volgende ontwerpprocedure altijd geldig is.
Stel dat een banddoorlatend systeem gewenst wordt met onderste afsnijfrequentieco, en
bovenste afsnijfrequentie cu2. Bepaal eerst de geometrische centrale frequentie coo uit
coo =
Zij co2 — Cüi =
de bandbreedte uitgedrukt in hoekfrequentie. Ontwerp nu
een laagdoorlatende versterker met bandbreedte
Plaats in de ontworpen versterker
parallel aan iedere er in voorkomende capaciteit een zelfinductie, zodanig dat de ontstane
kring resonantie vertoont op co0. Plaats evenzo in serie met elke zelfinductie een capaciteit,
eveneens weer zodanig dat resonantie optreedt bij a>0. Deze procedure is geldig, ongeacht of
men in de laagdoorlatende versterker te maken heeft met tweepoolkoppelingen dan wel met
vierpoolkoppelingen. Voor een eenvoudige bewijsvoering zie men bijv. J. L. Stewart,
Circuit Theory and Design, New York 1956, hfdst. 4.
De verkregen banddoorlatende karakteristiek is naar beide zijden gelijkvormig aan de
laagdoorlatende karakteristiek (fig. 6.2). De banddoorlatende karakteristiek vertoont dus
geometrische symmetrie '. coo = (cu1a>2)i. In praktische banddoorlatende systemen is echter
bijna altijd de bandbreedte klein ten opzichte van de centrale frequentie, dus
co0. Ook
al is de absolute waarde van de bandbreedte dan groot, de relatieve bandbreedte is klein.
In dat geval geldt bij benadering a>0 = |(coi +w2) en de banddoorlatende karakteristiek
vertoont bij benadering arithmetische (rekenkundige) symmetrie ten opzichte van coo.
De praktische toepasbaarheid van deze schijnbaar zeer eenvoudige ontwerpregel is
geringer dan men geneigd zou zijn te denken. Met name geldt dit voor systemen met een
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grote absolute bandbreedte. In het laagdoorlatend equivalent spelen dan de inwendige
capaciteiten van de actieve componenten een belangrijke rol en deze inwendige capaciteiten
kan men gewoonlijk niet gemakkelijk afstemmen. Zo kan men bijv, de inwendige capaci
teit Cb<c van een transistor niet afstemmen, eenvoudig omdat het punt b' niet als uitwendige
klem beschikbaar is. Een tweede bezwaar is dat men vaak tot onhandige netwerken komt,
die moeilijk af te regelen zijn, terwijl soms extreme eisen aan de te gebruiken spoelen moeten
worden gesteld (bijv, zeer kleine eigencapaciteiten). Een derde bezwaar is dat men op deze
wijze wel een aantal banddoorlatende configuraties vindt, doch niet alle; vele praktisch
juist zeer bruikbare banddoorlatende netwerken hebben geen laagdoorlatend equivalent.
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Fig. 6.2. Transformatie van een laagdoorlatende karakteristiek in een banddoorlatende.
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6.3. TRANSFORMATIE VAN POLEN EN NULPUNTEN

De verwantschap tussen banddoorlatende en laagdoorlatende systemen kan ook op een
andere wijze tot uitdrukking worden gebracht, nl. in de vorm van een transformatieregel
voor polen en nulpunten. Is een laagdoorlatend netwerk gegeven door middel van zijn
polen en nulpunten, dan zijn de polen en nulpunten van het daarmee overeenkomende
banddoorlatende netwerk te bepalen met een eenvoudige regel. Is pi een pool van het laag
doorlatend netwerk dan corresponderen daarmee in het banddoorlatend netwerk de
volgende polen en nulpunten:
a. een nulpunt in de oorsprong,
b. twee polen pbl en pb2, gegeven door

Pbi, Pb2 = iPi± [(1Pi)2-<WoJ* .

(61)

waarin a>0 de hoekfrequentie is ten opzichte waarvan het banddoorlatende systeem geo
metrische symmetrie vertoont (fig. 6.2).
Het bewijs van deze regel blijft hier achterwege, hiervoor moge worden verwezen naar
de literatuur over netwerk- en filtertheorie (o.a. het reeds genoemde boek van J. L. Stewart).
Om de berekeningen overzichtelijk te houden is het gebruikelijk bij banddoorlatende
systemen de centrale hoekfrequentie coo te normeren op de waarde 1 en alle overige groot
heden die de dimensie van een frequentie hebben met dezelfde schaalfactor te vermenigvul163

digen. (Bijv, als coo= 107 en Bö,= 106 levert de normering op co0= 1 en Bw = 0,l). Men vindt
(6.1) dan ook wel genoteerd in de vorm

(6.1a)

Pbi,Pb2 = iPi±[(iPi)2-l]i,
waarin coo= 1 gesteld is.

Ten aanzien van de transformatie der nulpunten geldt een geheel analoge regel. Elk nulpunt
levert een pool in de oorsprong op alsmede twee nulpunten die voldoen aan (6.1).
Men zou kunnen menen dat deze transformatieregel voor het pn-beeld geheel overeenkomt
met de in par. 6.2 gegeven ‘afstemregcl’. Dit is slechts ten dele waar: de pn-transformatie
omvat weliswaar de afstemregel, maar is veel algemener. Het nieuwe pn-beeld kan worden
gerealiseerd op vele manieren, waarvan de afstemmethode er slechts één is, en wel één die
niet zelden onpraktisch is.
Ligt p] op de reële as, dan zijn er blijkens (6.1) drie gevallen mogelijk, nl. pbl en pb2 beide
reëel en verschillend, pbj en pb2 samenvallend en pbl en pb2 toegevoegd complex (fig. 6.3).
Een stel van twee toegevoegd complexe polen pu en p)2 geeft na transformatie twee stellen
toegevoegd complexe polen (fig. 6.4).
Pbl

(2P.)2 >w02

X
Pbl

X

ÜPi)2 = w0(2)

X

O

GPi)2< w02

O

Pbl

Ö

Pbl’ Pb2

X
Pbl

Fig. 6.3. Transformatie van een enkele pool Pi op de reële as.
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Xp.

X
<>2)

X p,2

X
X

(a)
(b)
Fig. 6.4. Transformatie van twee toegevoegd complexe polen; a. laagdoorlatend pn-beeld;
b. getransformeerd pn-beeld.
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6.4. VOORBEELDEN VAN DE BESCHREVEN TRANSFORMATIE

6.4.1. Versterkertrap met weerstandskoppeling
Het laagdoorlatende karakter van de weerstandsgekoppelde versterkertrap wordt bepaald
door één enkele pool, gegeven door p, = — l/rh. waarin rh de hf-tijdconstante is van de ver
sterkertrap.
Fig. 6.5 illustreert de transformatie. De pool op — l/rh levert bij transformatie een nul
punt in 0 op en twee polen, volgens (6.1) gegeven door

1

{(èw

.2
(62)
±
2th
Een eenvoudig netwerk dat voldoet aan deze pn-configuratie is, zoals men direct ziet, de
schakeling volgens Tig. 6.5d. In dit geval stemt het gevonden netwerk overeen met dat wat
men vindt met de ‘afstemregel’. Dit is in dit geval een voor de hand liggende en praktisch
goed realiseerbare keus. We merken echter op dat het netwerk volgens fig. 6.5d niet de enig
mogelijke configuratie is, men zou bijv, ook de twee polen kunnen realiseren met behulp
van een ‘feedback-pair’ en het nulpunt met behulp van een koppelcondensator.

Pbl» Pb2 — ~ Z
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1
T

R
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Fig. 6.5. Transformatie van weerstandsgekoppelde versterkertrap in banddoorlatend equivalent:
a. weerstandsgekoppelde trap; b. bijbehorend pn-beeld; c. getransformeerd pn-beeld; d. netwerkconfïguratie die aan het pn-beeld volgens c voldoet.
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Uit de omzetting van het RC-lid in een parallelkring met coo = 1 /(LC)1 volgt direct dat de
eigenschappen van de met een parallelkring belaste trap geheel analoog zijn aan die van de
versterken rap met weerstandskoppeling. Wc mogen dus onder meer verwachten dat ver
sterking en bandbreedte van de afgestemde trap geheel dezelfde zijn. Dat dit zo is zien we
gemakkelijk als volgt in. De versterking |A| is bij de Id-trap sgR, bij de bd-trap bij de resonantiefrequentie eveneens sgR. Voor de bandbreedte van de bd-trap geldt Boj=c/j0/Q =
1/RC, dus B= B,.,/2n = \/2nRC. De bandbreedte is dus in beide gevallen dezelfde, het GBprodukt bedraagt in beide gevallen sJ2itC.
In een praktisch geval is het GB-produkt van de afgestemde trap iets kleiner dan dat van
de Id-trap omdat de afstemspoel een zekere eigencapaciteit heeft, die de totaal aanwezige
parasitaire capaciteit iets vergroot. Eist men een grote bandbreedte en veel versterking dan
is het van belang de capaciteit zo klein mogelijk te houden. Meestal is het dan niet erg als de
demping van de spoel vrij groot wordt, anders moet men om de vereiste bandbreedte te
halen toch extra dempingsweerstand toevoegen. Minimaliseren van de capaciteiten geeft
altijd het grootste GB-produkt! Dus dienen de spoelen capaciteitsarm gemaakt te worden,
niet in de eerste plaats verliesarm. Het verdient aanbeveling af te stemmen door de zelfinducties te variëren en niet de capaciteiten, want dan moet er extra capaciteit bijgevoegd
worden. Moet men een banddoorlatende versterker maken met geringe bandbreedte,
waarbij het dus in de eerste plaats aankomt op de selectiviteit (bijv, een mf-versterker in
een radio-ontvanger), dan heeft het meestal geen zin te streven naar het grootst mogelijke
GB-produkt. De versterking zou dan zo hoog kunnen worden dat de versterker niet stabiel
te houden is. In zo’n geval is het dus verstandig opzettelijk capaciteit toe te voegen, ook al
omdat goede condensatoren zeer stabiele elementen zijn, hetgeen van zelfinducties niet
zonder meer gezegd kan worden. Waar de grens ligt van de bereikbare versterking is moei
lijk precies aan te geven. Deze hangt af van de frequentie en de opbouw van de schakeling.
Versterkingen groter dan enkele honderden malen per trap geven in de meeste gevallen,
vooral bij transistortrappen, moeilijkheden.
6.4.2. Maximaal vlakke karakteristiek met 'all-pole function'
Als tweede voorbeeld beschouwen we de transformatie van de laagdoorlatende karakteris
tiek van het maximaal-vlakke type, die behandeld werd bij de laagdoorlatende bredebandversterkers (Butterworthkarakteristiek). De polen van het Id-systeem liggen hierbij
op een halve cirkel om de oorsprong. Als voorbeeld kiezen we het geval van de ‘all-pole
function’ met drie polen. De polen van het bd-systeem volgen weer uit (6.1). Fig. 6.6 toont
de pn-beelden van het ld- en van het bd-systeem.
Uit fig. 6.6a lezen we af dat de drie polen van het Id-systeem worden gegeven door pI2 =
~

Pu.3= —

Normeren we de frequentieschaal door coo = 1 te stellen, dan volgen uit (6.1a) direct de
betrekkingen voor de polen van het bd-systeem. Deze zijn geschetst in fig. 6.6b. Men kan dit
pn-beeld weer op verscheidene manieren praktisch realiseren. Een voor de hand liggende
en zeer veel toegepaste methode is dat men de drie paren toegevoegd complexe polen en de
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drie nulpunten realiseert met behulp van drie eenvoudige parallelkringen. Men neemt deze
dan op in drie achtereenvolgende versterkertrappen, zodat ze elkaar niet beïnvloeden,
dank zij de unilaterale werking der actieve componenten. Uit het pn-beeld blijkt direct dat
de drie kringen op verschillende frequenties zijn afgestemd en verschillende kwaliteitsfactoren hebben. Men spreekt daarom in zo’n geval van ‘staggered tuning’.
Pbis

/

p«L

(O0= I

ö(J

a.
v

Pb3

-*
P.P,
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(a)

(b)
I
I
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Fig. 6.6. Transformatie van maximaal-vlakke functie met drie polen; a. Id-systeem; b. bd-systeem.

Het pn-beeld van fig. 6.6b vertoont niet meer de eenvoud van het pn-beeld van fig. 6.6a,
waar de polen alle netjes op een halve cirkel liggen. Uit de transformatieformule blijkt dat
dit voor het bd-systeem niet zo is, doch dat de polen bij benadering op twee halve cirkels
komen te liggen als de bandbreedte klein is ten opzichte van de centrale frequentie, dus
als Ba< co0. Bij praktische banddoorlatende versterkers wordt aan deze voorwaarde bijna
altijd voldaan. In dat geval is de constructie van het banddoorlatende pn-beeld zeer een
voudig (fig. 6.7). Deze benadering is praktisch behoorlijk bruikbaar zolang Bw<0,2co0.
Men bedenke dat een zeer nauwkeurige berekening der poolposities en daarmee van de
ontwerpgrootheden van de afstemkringen weinig zin heeft, daar de constructie van de ver
sterker toch aanzienlijke toleranties introduceert. Dit is geen bezwaar, in de praktijk maakt
men de spoelen variabel door ze te voorzien van een verschuifbare kern, zodat experimen
tele afregeling mogelijk is.
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Fig. 6.7. Maximaal-vlakke functie voor het geval BCÜ<^ co0.

6.4.3. Praktische gezichtspunten bij het ontwerpen van versterkers met staggered tuning
Het in par. 6.4.2. beschreven principe van staggered tuning wordt zeer vaak toegepast als
men versterkers moet ontwerpen die, terwille van het verkrijgen van de vereiste versterking,
uit een aantal trappen moeten bestaan. Men realiseert de poolparen dan met behulp van
enkelvoudige parallelkringen of met behulp van gekoppelde kringen. De eigenschappen
van laatstgenoemde koppelnetwerken komen verderop nog ter sprake.

In de praktijk stuit men soms op moeilijkheden en ondervindt men teleurstellingen, die
dikwijls terug te voeren zijn op veronachtzaming van de volgende praktische punten.
a. Spoelen hebben een niet te verwaarlozen eigen capaciteit, die zich voegt bij de reeds
aanwezige capaciteiten. Men moet hiermede bij het ontwerp terdege rekening houden.
b. Als de relatieve bandbreedte groot moet zijn kan men beter trachten het principe van
staggered tuning niet toe te passen. Men krijgt dan namelijk vaak moeilijkheden ten ge
volge van parasitaire resonanties. Een bepaalde trap in een dergelijke versterker geeft een
grote versterking in een klein frequentiegebied. De overige trappen geven dan weinig ver
sterking, of zelfs verzwakking, in dit gebied. Heeft nu de beschouwde trap nog een kleine
parasitaire resonantie die ver verwijderd is van de eigen frequentie maar die nog wel in de
doorlaatband van de versterker ligt, zodat daar bijv, de versterking 2 a 3 maal zo groot is
als bedoeld (fig. 6.8), dan wordt daardoor de ‘overall’-versterking in dit gebied met dezelfde factor vergroot. Een dergelijke, normaliter onbetekenende, afwijking van de karakteristiek
ver buiten de doorlaatband van de trap komt nu dus sterk vergroot te voorschijn in het
gedrag van de gehele versterker. Dit leidt tot onaanvaardbare afwijkingen van de vlakke
doorlaatkarakteristiek.
168

Opmerking : parasitaire resonanties treden altijd wel op omdat de zelfinducties niet gecon
centreerd, maar altijd min of meer verdeeld aanwezig zijn. Een systeem met verdeelde para
meters heeft gewoonlijk meer dan één resonantiefrequentie. Is de kans op hinder van zulke
parasitaire resonanties groot, dan is het vaak eenvoudiger gekoppelde kringen toe te pas
sen, die alle op dezelfde frequentie worden afgestemd. De parasitaire resonanties spelen
dan een relatief geringe rol in de karakteristiek van de versterker als geheel.
i
i

a

b

Fig. 6.8. Parasitaire resonantie van een afstemkring. De hoofdresonantiefrequentie ligt bij a, bij b
bevindt zich een zwakke parasitaire resonantie.

6.5. OPBOUW VAN BANDDOORLATENDE VERSTERKERS; ACTIEVE COMPONENTEN

Een banddoorlatende versterker wordt, evenals een laagdoorlatende versterker, opge
bouwd uit een aantal versterkertrappen, die met elkaar verbonden worden door middel
van twee- of vierpoolkoppelingen. Hoewel het aantal denkbare koppelnetwerken bijzonder
groot is beperkt men zich in de praktijk veelal tot zeer eenvoudige netwerken, die per stuk
slechts een gering aantal polen bijdragen. De verreweg meest gebruikte tweepoolkoppeling
is de eenvoudige parallelkring, de meest gebruikte vierpoolkoppeling is het bandfïlter
bestaande uit twee gekoppelde kringen (fig. 6.9).
Men kan alle trappen op dezelfde frequentie afstemmen. De polen komen voor alle trappen
dan op dezelfde plaats te liggen. Op de bezwaren hiervan werd reeds gewezen bij de be
handeling der laagdoorlatende versterkers. De bandvernauwingsfactor wordt zeer ongun
stig. Dit is vooral het geval bij cascadeschakeling van met enkele parallelkringen afgestemde
trappen. De vernauwingsfactor voor n trappen is dan, geheel als bij de laagdoorlatende ver
sterker met weerstandskoppeling Fn = (2l/n— 1)*. Gebruikt men bandfilterkoppelingen, dan
is deze factor veel gunstiger, daar de flanksteilheid van de amplitudekarakteristiek van zo’n
filter veel groter is dan bij een parallelkring. Dit is vooral het geval bij overkritische koppe
ling. Men kan derhalve zonder veel bezwaar twee of drie gelijk afgestemde band filtert rap
pen in cascade schakelen. Moeten meer trappen in cascade geschakeld worden of heeft men
voorkeur voor enkelvoudige kringen, dan doet men er goed aan met ongelijke kringen te
werken en het behandelde principe der staggered tuning in toepassing te brengen. Men kan
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dan met enkelvoudige kringen, met bandfilters of met een mengsel van beide werken. Bij
een goed opgezet ontwerp kan dan de vernauwingsfactor dicht bij de waarde 1 liggen.
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Fig. 6.9. Banddoorlaiende versterkertrappcn: a. koppeling met parallelkring; b. koppeling met
eenvoudig bandfilter.

Beide typen koppelnetwerken hebben het karakter van een parallelschakeling, het ligt
daardoor voor de hand bij berekeningen gebruik te maken van admittantiegroothcden.
Het is dan doelmatig voor de beschrijving der actieve componenten eveneens gebruik te
maken van admittantiegroothcden, dat wil zeggen y-parameters. Voor buizen en veld-
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effecttransistoren valt het hierbij behorende vervangingsschema vrijwel samen met het
'fysische vervangingsschema’. Voor bipolaire transistoren is dit, zoals we weten, niet het
geval, hetgeen vooral als bezwaar heeft dat de y-parameters in belangrijke mate afhangen
van de frequentie. Echter, in het geval der banddoorlatende versterkers behoeft dit nadeel
niet zwaar te wegen zolang de relatieve bandbreedte gering is en daaraan is bijna altijd
voldaan. In de relatief smalle doorlaatband mogen de y-parameters als redelijk constant
worden beschouwd, ook al is de absolute bandbreedte van de versterker aanzienlijk (als
bijv. B=5 MHz bij een centrale frequentie van /o = 40 MHz, is de relatieve bandbreedte
slechts 1/8). Het algemene vervangingsschema van een versterkertrap met bandfilter
koppeling is dus als geschetst in fig. 6.10.
Aangenomen is hierbij dat impedanties, die zijn aangesloten op aftakkingen van een
spoel, getransformeerd zijn tot impedanties over de gehele spoel. Bovendien is aangenomen
dat de se'rieweerstand van spoelen is getransformeerd in een paralleldemping. Voor alge
mene beschouwingen hierover zie men hfdst. 10, deel II (Technica 36).
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Fig. 6.10. Vervangingsschema van een trap met bandfilterkoppeling.

6.6. NEUTRODYNISAT1E

Het werken met het schema van fig. 6.10 is zeer eenvoudig, zolang de terugwerkingsgrootheid yT verwaarloosd kan worden. Is dit niet het geval, dan wordt het rekenwerk gecompli
ceerder. Op zichzelf is dit uiteraard geen bezwaar, echter een versterkertrap waarin yr een
niet te verwaarlozen waarde heeft, loopt zeer licht kans instabiel te gaan worden. Om dit in
te zien bedenken we dat bij alle gebruikelijke actieve componenten de eindige waarde van
yr in hoofdzaak een gevolg is van de terugwerkingscapaciteit tussen uitgangs- en ingangselektrode, waardoor de zuiver unilaterale werking verstoord wordt. Bij een vacuümtriode
is dit Cag, bij een bipolaire transistor Cb«c en bij een veldeffecttransistor Cdg. Bij de vacuümpentode is Cag« 0.

171

Uit de theorie van de oscillatorschakelingen is bekend dat een trap waarbij zich in de ingangs- en de uitgangsketen een afgestemde kring bevindt terwijl een capacitieve koppeling
tussen deze kringen bestaat, als oscillator kan werken. Ook als de versterker nog niet oscil
leert zal de terugwerkingscapaciteit een zeer storende invloed hebben op de doorlaatkarakteristiek, die daardoor sterk kan ‘scheeftrekken’. Door de relatief grote waarde van
Cag wordt de vacuümtriode zelden gebruikt in banddoorlatende versterkers. Moderne
transistoren, die speciaal ontworpen zijn voor toepassing in banddoorlatende versterkers,
vertonen zeer kleine waarden van Cb,c. Men bereikt dit door de collector zeer licht te
doteren, althans het deel van de collector dat direct grenst aan de basis. De collectorjunctie
wordt daardoor zeer breed en de barrièrecapaciteit is dienovereenkomstig laag. De uit
wendige capaciteit tussen collectoraansluiting en basisaansluiting maakt men gering door
een geschikte constructieve opbouw, met een ingebouwde afscherming (zgn. geïntegreerde
afscherming). Ook veldeffecttransistoren van het MOST-type kan men zo construeren dat
Cdg klein is. In vele gevallen kan men daarom, wanneer men de goede componenten kiest,
banddoorlatende versterkers bouwen, zonder dat speciale maatregelen nodig zijn om het
effect van de terugwerkingscapaciteit te elimineren. In kritische gevallen, bijv, als de
frequentie hoog is, of als de versterking per trap groot is, of als betrekkelijk grote vermogens
geleverd moeten worden, kan men echter niet straffeloos de invloed van de terugwerking
verwaarlozen. Men moet dan de invloed van de terugwerkingscapaciteit compenseren.
Men noemt dit neutrodyniseren of neutraliseren. Het principe van de schakelingen waarmee
dit bereikt wordt is steeds dat een extra koppeling wordt aangebracht tussen uitgang en
ingang, zodanig dat via deze koppeling een signaal naar de ingang wordt teruggevoerd dat
gelijk en tegengesteld is aan het signaal dat via de terugwerkingscapaciteit terugkomt. Een
veel toegepaste schakeling is geschetst in fig. 6.11. Met behulp van een extra wikkeling wordt
een signaal verkregen dat in tegenfase is met het uitgangssignaal. Dit wordt via Cn terug
gevoerd naar de basis. De stroom die via Cn aan de basis wordt teruggevoerd is in tegenfase
met die welke via Cb c terugkomt. Is n de wikkelverhouding van de transformatorkoppeling,
dan zijn beide stromen gelijk als Cn—n Cb c. Men kan het neutrodynisatiecircuit beschou
wen als een in evenwicht zijnde brugschakeling. Een vacuümtriode kan men op de aange
geven wijze vrijwel perfect neutrodyniseren, daar Cag hier een capaciteit is die a.h.w. direct
op de uitwendige klemmen is aangesloten. Bij de transistor is dit niet het geval: het puntb'
is van de uitwendige basisklem gescheiden door de basisweerstand rb. De neutrodynisatie
is daardoor niet perfect. Men kan in dit geval verbetering bereiken door in serie met Cn nog
een kleine weerstand op te nemen.
Bij berekeningen aan geneutrodyniseerde versterkers is de eenvoudigste aanpak dat men
eerst het neutrodynecircuit ontwerpt. Men heeft dan a.h.w. de invloed van yr buiten werking
gesteld en kan de verdere berekening conventioneel uitvoeren met een vervangingsschema
waarin yr=0 wordt gesteld.
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Fig. 6.11. Neutrodynisatie.

6.7. POLEN EN NULPUNTEN VAN BANDDOORLATENDE KOPPELNETWERKEN

6.7.1. Inleiding
In het voorgaande werd de algemene opbouw van banddoorlatende versterkers behandeld.
We hebben daarbij in het bijzonder bestudeerd hoe men een geschikt pn-beeld voor een
dergelijke versterker kan ontwerpen. Het gevonden pn-beeld moet dan gerealiseerd worden
met behulp van kringen of bandfilters. Daartoe is nodig dat we weten hoe de circuitgrootheden van deze koppelnetwerken samenhangen met hun pn-beelden. Hieraan zullen
we in deze paragraaf aandacht besteden.

6.7.2. Parallelkring
In hfdst. 10, deel II (Technica 36) werd aangegeven hoe de serie weerstand van een spoel ge
transformeerd kan worden in een parallelweerstand. We kunnen dus voor een praktisch
ontwerp steeds uitgaan van een volledige parallelkring. In het voorgaande zagen we tevens
dat de in- en uitgangsadmittanties van de actieve componenten parallel staan aan de afge
stemde kring, zodat deze in de kring opgenomen kunnen worden gedacht. Er resulteert dan
een vervangingsschema waarin naast de gestuurde stroombron uitsluitend een volledige
parallelkring voorkomt. Fig. 6.12 toont het pn-beeld van zo’n kring.
De polen worden gegeven door p1>2 = — ot±jcol, waarin a= 1/(2 RC) = (ü0/2Q en
tof = \/LC— (1/2KC)2, terwijl a>o = 1/LC. De resonantiefrequentie tu0 is, zoals bekend, niet
precies gelijk aan de eigenfrequentie
d.i. de frequentie van de vrije trilling van de kring.
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Fig. 6.12. Pn-beeld van een enkelvoudige parallelkring.

Het pn-beeld ligt geheel vast wanneer a en co0 gegeven zijn. De kringeigenschappen
liggen vast wanneer L, C en R gegeven zijn, derhalve drie grootheden. Blijkbaar kan men
één der kringgrootheden willekeurig kiezen en dan het vereiste pn-beeld realiseren met
behulp van de beide resterende grootheden. Het zal duidelijk zijn hoe men deze vrijheid
dient te gebruiken: als men een zo groot mogelijk GB-produkt wenst, moet men de capaci
teit zo laag kiezen als mogelijk is. Men moet de capaciteit dus beperken tot de onver
mijdelijke parasitaire capaciteiten en met behulp van L en R de poolposities realiseren.
De zelfinductie volgt dan uit L = 1/(cüJC), de weerstand uit R = l/(2Ca).
Is de demping die reeds aanwezig is tengevolge van yo, y, en de spoelverliezen kleiner dim
de vereiste demping, dan plaatst men een extra weerstand parallel aan de kring; is de reeds
aanwezige demping te groot, dan moet deze gereduceerd worden met behulp van impedantietransformatie. Bij schakelingen met buizen of met veldeffecttransistoren is de reële com
ponent in yt gewoonlijk zeer klein, hier zal toepassing van impedantietransformatie zelden
nodig zijn. Bij bipolaire transistoren is het reële deel van yi meestal verreweg de belang
rijkste bijdrage tot de demping, hier zal men dus bijna steeds een aftakking op de spoel
moeten aanbrengen (fig. 6.9).
Toch kan het soms ook nuttig zijn bij schakelingen met buizen of met veldeffecttransisto
ren een aftakking aan te brengen. Men doet dit dan niet om de demping te transformeren,
doch om de capaciteit te transformeren, waardoor het GB-produkt nog iets kan toenemen.
Fig. 6.13 verduidelijkt dit. In het vervangingsschema van fig. 6.13b stelt R , de totale primaire
demping voor, waaronder begrepen de inwendige weerstand van de buis; R2 stelt de secun
daire demping voor, Cx de totale primaire capaciteit, C2 de secundaire.
Voor de versterking geldt dus

G

Uo
U,

RtR2
',S,R2 + n2Rl'

terwijl voor de bandbreedte geldt, als C, en R, de totale capaciteit en de totale weerstand
van de kring voorstellen
B =
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1__
2nC,B,

R2 + n2Rï
2tcK1B2(C1-Hi2C2) ’

zodat

GB =

nss
2n(Ct 4-n2C2)

Dit is maximaal als zi/(Cj + h2C2) maximaal is. Stellen we C2 =
dan moet dus n/( 1 +
n2m) maximaal worden, hetgeen het geval isals n= (l/m)+. Het GB-produkt is dus maximaal
als n = (C(/C2)*.
Bij buisschakelingen is gewoonlijk C2 >CX, zodat n< 1. We moeten dan het rooster aan
sluiten op een aftakking van de spoel (fig. 6.13a). In gevallen waarin het verschil tussen
Ct en C2 niet groot is en als er geen reden is om het onderste uit de kan te halen, ziet men
terwille van de eenvoud van de schakeling, af van de beschreven transformatiemogelijkheid.
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Fig. 6.13. Impedantictransformatie om maximaal GB-produkt te verkrijgen: a. schakeling;
b vervangingsschema.
6.7.3. Bandfïlters bestaande uit twee gekoppelde kringen
Het aantal denkbare banddoorlatende vierpoolkoppelingen is zeer groot; praktisch ont
moet men echter vrijwel uitsluitend vierpoolkoppelingen in de vorm van gekoppelde krin
gen of modificaties daarvan. Een merkwaardigheid hierbij is dat dit type koppelnetwerk
geen nauwkeurig laagdoorlatend equivalent heeft. In de praktijk beperkt men zich ge
woonlijk nog verder door gebruik te maken van onderling gekoppelde kringen, die op
dezelfde frequentie zijn afgestemd.
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De koppeling kan inductief of capacitief of gemengd zijn. Het meest komt de inductieve
koppeling voor, die is weergegeven in fig. 6.14. In plaats van de koppeling door middel van
wederzijdse inductie is ook koppeling met een extra spoel mogelijk (fig. 6.15). De netwerken
uit fig. 6.14 en fig. 6.15 zijn equivalent vanwege de equivalentie der beide schakelingen
volgens fig. 6.16. De koppelwijze van fig. 6.15 noemt men wel inductieve voetkoppeling.
Fig. 6.17 toont het met capacitieve koppeling werkende analogon. Men spreekt in dit geval
van capacitieve voetkoppeling. Capacitieve koppeling eist steeds het bijschakelen van
capaciteiten. In principe kan men dus bij capacitieve koppeling een lager GB-produkt ver
wachten dan bij inductieve koppeling. Dit behoeft niet altijd een bezwaar te zijn. De capaci
tieve voetkoppeling heeft daarnaast als belangrijk bezwaar dat de parasitaire capaciteiten
van de actieve elementen niet zonder meer parallel staan aan de in het koppelnetwerk voor
komende capaciteiten. Dit compliceert het praktische ontwerp. Het laatstgenoemde be
zwaar kleeft niet aan de capacitieve topkoppeling, die men uit de schakeling met voet
koppeling afleidt door toepassing van een ster-driehoektransformatie. In fig. 6.18 zijn de
hiervoor geldende betrekkingen samengevat. Past men de bedoelde transformatie toe op de
drie capaciteiten in fig. 6.17, dan ontstaat fig. 6.19. Evenzo verkrijgt men door toepassing
van de transformatie op de drie spoelen in fig. 6.15 de schakeling van fig. 6.20 met inductieve
topkoppeling.
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Fig. 6.14. Inductieve koppeling d.m.v. wederzijdse inductie.
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Fig. 6.15. Inductieve voetkoppeling.
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Fig. 6.16. Equivalentie van gekoppelde spoelen en T-schakeling uit zelfinducties.
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Fig. 6.17. Capacitieve voetkoppeling.

I

zt

z2
Z3

T

I

Zl2

Fig. 6.18. Ster-driehoektransformatie.
De beide schakelingen zijn equivalent, wanneer voldaan is aan

z12 =
Z,3 =

z23 —

T

Z1Z2 + Z,Z3 + Z2Z3

z^
Zj Z2 + Zj Z3 + Z2 Z3
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Fig. 6.19. Capacitieve topkoppeling.
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Fig. 6.20. Inductieve topkoppeling.
De inductieve en de capacitieve koppelingen leiden voor het frequentiegebied binnen de
doorlaatband tot vrijwel dezelfde formules zolang de relatieve bandbreedte B/f0 klein is.
De definitie van de koppelfactor k voor beide gevallen is vermeld bij de figuren. Voor grote
relatieve bandbreedte is het gedrag niet meer helemaal equivalent. Buiten de doorlaatband
verschilt hel gedrag aanzienlijk. Hiermede dient men rekening te houden wanneer het ge
drag buiten de doorlaatband (de ‘veraf-selectiviteit’) mede in de beschouwing betrokken
moet worden.
6.7.4. Nadere beschouwing van de inductieve koppeling
Het gedrag van inductief gekoppelde kringen kan berekend worden uit de overdrachtsfunktie. Deze kan men afleiden uit de netwerkvcrgelijkingen. Wanneer men de behandeling
zo algemeen mogelijk houdt leidt dit tot onoverzichtelijke formules.
In de praktijk maakt men gebruik van standaardformulcs en van standaardgrafieken die
het gedrag van het bandfilter met voor praktische doeleinden voldoende nauwkeurigheid
beschrijven. De resonantiekringen worden gekarakteriseerd door hun resonantiefrequentie
en hun kwaliteitsfactoren. De resonantiefrequentie wordt gelijk gekozen voor beide krin
gen. Men geeft in de grafieken gewoonlijk amplitude en fase weer als functie van /? = co/w0
voor een aantal waarden van kQ. dit is het produkt van de koppelfactor k en de geome
trisch gemiddelde Q van de beide kringen, dus Q = (Q{ Q2)*. Bovendien geeft men de gra
fieken dan voor enkele waarden van Qi/Qi- Deze laatste grootheid heeft niet veel invloed
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op de vorm van de karakteristieken. In de praktijk verschillen de kwaliteitsfactoren meestal
niet veel, dus Q2/Q, % 1.
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Fig. 6.21a. Fasekarakteristieken; b. amplitudckaraktcristickcn van de overdracht van gekoppelde
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graden en de spanning over de secundaire condensator (in dB).

Ter illustratie geeft fig. 6.21 een schets van zulke grafieken voor het geval dat Q j = Q2 = 20
voor een aantal waarden van de koppelfactor. De laatste is hier aangegeven door middel
van de parameter n = k/kc, waarbij kc de koppelfactor is bij kritische koppeling (kc Q = 1, dus
kc=0,05).
Uit de geschetste karakteristieken blijkt dat de fasekarakteristiek sterk gekromd is in de
omgeving van de bij de bandgrenzen gelegen ‘pieken’ in de amplitudekarakteristiek. Dit
volgt ook direct uit de relatie van Bode (zie hfdst. 2, Polen en nulpunten). De sprongkarakteristiek vertoont sterke uitslingeringen (grote overshoot). Een sterke overkritische
koppeling (kQ > 1) is dus niet geschikt als een goede sprongkarakteristiek vereist is met
weinig overshoot, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij tv-versterkers. Het GB-produkt is
hier groter dan bij kritische koppeling (bij dezelfde Q). Grafieken, tabellen en formules voor
het ontwerpen van filters bestaande uit gekoppelde kringen zijn onder meer te vinden in
1. F. E. Terman, Radio Engineers Handbook.
2. Reference data for Radio Engineers, ITT.
3. H. Meinke en F. W. Gundlach, Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Dit boek geeft
een uitgebreide verzameling formules. Het bevat ook uitgebreide gegevens over filters be
staande uit drie of vier met elkaar gekoppelde kringen.
4. Richard Feldtkeller. Einföhrung in die Theorie der Hochfrequenz-Bandfdter, 1961. Dit
boek is geheel gewijd aan hf-bandfilters.
Bij de bestudering van de eigenschappen van gekoppelde kringen als onderdeel van een uit
verscheidene trappen bestaande versterker is het voor het verkrijgen van een overzicht
over het geheel van belang het pn-beeld van het koppelnetwerk te kennen. Om de polen en
nulpunten van de volledige vierpool te vinden moeten we de overdrachtsfunctie opstellen
Voor inductief gekoppelde kringen heeft de overdrachtsfunctie Uo/Ug bij sturing uit een
stroombron gm Ug de volgende algemene gedaante

f(p)

p4+ 53p-14-fe2p2-|_ 61P + 6O ’

(6.3)

Er is dus één nulpunt in p = 0 en er zijn vier polen. De bepaling van de poolposities vergt
dus de oplossing van een vierdegraadsvergelijking. Voor het algemene geval is dit moeilijk.
Een numerieke oplossing is uiteraard altijd mogelijk (bijv, met behulp van een reken
machine). Veelal kan men echter goed werken met een benaderingsformule voor het in de
praktijk bijna altijd optredende geval dat
« Q2 ~ Q,
= wo en k2 < 1- (Opmer
king :a\s bijv. Q= 10 en k = kc,dan is k2 =0,01.) Men vindt dan
CUn

Pi, p*, P2, p* = -

/c\

/

± j^o

±

(6.4)

Het pn-beeld heeft dus de algemene gedaante als weergegeven in fig. 6.22. Men kan hiervan
bijvoorbeeld gebruik maken bij het ontwerpen van versterkers waarin ‘staggered tuning’
is toegepast. Voor de meeste praktische gevallen heeft men zo een voldoende benadering,
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temeer omdat de spoelen voor de afregeling toch variabel moeten worden uitgevoerd..
Voor het geval van kritische koppeling, dus k = kc = 1/Q vindt men voor de bandbreedte
= 7?' (Wo/Q)- De versterkingsfactor A in de algemene formule blijkt bij uitwerken te be
dragen
A = (l-^XQCJ**
as
(CtC2)*’

(6.5)

Met behulp van (6.4) en (6.5) vindt men voor de versterking bij co0 bij benadering

G =

gmkQ2
2üj0(C1C2)^

(6.6)

zodat bij kritische koppeling het GB-produkt gegeven wordt door
1
gmkQ2
=
gm
GB =
(6.7)
2n Q 2cu0(C1C2)*
2n(2CtC2)*
Is nog Ci = C2 = |C, dan is GB = g^itC^/2, dus een factor y/2 maal groter dan de waarde
van GB bij toepassing van een enkelvoudige LC-kring, waar we immers vonden GB =
g„J2nC. Bovendien is de selectiviteit verbeterd. Voor het geval dat de beide Q’s sterk ver
schillen vinden we een nog grotere waarde van GB. In het limietgeval dat Q t -> °o vindt men,
wanneer men de eis stelt dat de amplitudekarakteristiek maximaal vlak is, bij optimale
dimensionering GB = g„JnC, dus tweemaal zo groot als bij één enkele kring. In praktische
gevallen is het niet mogelijk sterk verschillende waarden van Q\ en Q2 te realiseren tenge
volge van de natuurlijke demping van beide kringen.

X

X

X

X

Fig. 6.22. Pn-beeld van inductief gekoppelde kringen.

6.7.5. Capacitieve koppeling
Reeds eerder werd er op gewezen dat bij kleine relatieve bandbreedte de overdracht in de
doorlaatband bij gelijke koppelfactor bij benadering dezelfde is als bij inductieve koppeling.
De besproken genormeerde grafieken en formules gelden in dit geval zowel voor inductieve
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als voor capacitieve koppeling. Bij grotere bandbreedte ontstaan echter afwijkingen, vooral
buiten de doorlaatband; men zie bijv, de speciale grafieken voor vcrafselectiviteit in het
eerder genoemde werk Reference data for Radio Engineers.

Het verschil in gedrag blijkt ook uit het pn-beeld. Dit omvat nu namelijk twee paar toege
voegd complexe polen en een drievoudig nulpunt in de oorsprong (fig. 6.23). Dat er een
drievoudig nulpunt in de oorsprong optreedt ziet men direct bij inspectie van de netwerk
configuratie (fig. 6.23). Men kan immers drie onafhankelijke oorzaken aangeven waardoor
de overdracht bij co=0 nul moet bedragen. Immers vormen Lx en L2 kortsluitingen bijco=0,
terwijl Cm een blokkering bij co=0 introduceert. Het verschillend gedrag van inductief en
capacitief gekoppelde kringen wordt vooral veroorzaakt door het grotere aantal nulpunten
in 0. Bij frequenties buiten de doorlaatband is aan de laagfrequente zijde een sterkere afval
van de amplitudekarakteristiek te verwachten, aan de hoogfrequente zijde is de afval juist
minder sterk.
Als we identieke kringen hebben, dan is Qi = Q2 = Ö en Ct = C2 = C. Is Cm< C (dus bij
zwakke koppeling bij sterk capacitieve kringen), dan vinden we dezelfde polen als in het
geval van de inductief gekoppelde kringen (k = C^JC). Voor de versterking bij de resonantiefrequentie vinden we dezelfde formule, voor het GB-produkt eveneens.
Wanneer niet meer geldt Cm< C, dan blijkt het GB-produkt kleiner te worden. Dit kon
den we ook verwachten, er is immers capaciteit toegevoegd en we weten dat dit steeds leidt
tot verlies van GB-produkt.
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Fig. 6.23. Capacitieve koppeling: a netwerkconfiguratie; b. polen- en nulpunten.
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6.8. ANDERE VI ER POOL KOPPEL ING EN

6.8.1. Meer dan twee gekoppelde kringen
Er bestaan ook bandfilters die bestaan uit meer dan twee onderling gekoppelde kringen.
Zulke filters geven een betere selectiviteit dan de tweevoudige kringen en het GB-produkt
kan in principe wat hoger zijn. De afregeling van dergelijke filters is moeilijk. Ze worden
om deze reden zelden toegepast. Fig. 6.24 toont de schakeling van een filter bestaande uit
drie inductief gekoppelde kringen.

•-------- --------- ---------
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m13
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Fig. 6.24. Bandfilter met drie afgestemde kringen en inductieve koppeling.

6.8.2. Constant-k en m-afgeleide filters
Als koppelvierpolen kan men ook constanl-k en m-afgeleide filtersecties gebruiken, zoals die in de
filtcrtheorie worden bestudeerd. Omdat de in- en uitgangsimpedanties van de actieve elementen
capacitief karakter hebben zal men meestal gemakkelijker kunnen werken met n-secties dan met
T-sccties. Fig. 6.25 geeft een voorbeeld van een constant-k banddoorlatende n-sectie. Deze moet aan
weerszijden afgesloten worden met de karakteristieke impedantie Ro. Men ziet dat dit filter precies
dezelfde opbouw heeft als een filter bestaande uit capacitief gekoppelde kringen. Het ontwerp kan
dus volgens beide theorieën worden opgezet. Men vindt natuurlijk nagenoeg hetzelfde filter als men
dezelfde eisen stelt. Beide ontwerptechnieken steunen op benaderingen; bij de filtertheoretische
benadering hebben we als voornaamste approximatie dat de karakteristieke impedantie Ro in het
gehele doorlaatgebied reëel ondersteld wordt. Fig. 6.26 toont de hiermee corresponderende T-sectie.
Het is duidelijk dat hierin de in- en uitgangscapacitciten van de actieve elementen niet zinvol kunnen
worden opgenomen.
Wordt aan het filter de eis gesteld, dat bij een bepaalde frequentie extra onderdrukking optreedt,
dan kan toepassing van een zgn. m-afgeleide sectie zinvol zijn. Fig. 6.27 geeft een voorbeeld. Voor de
frequentie co3 waarbij de parallelkring L3C3 in resonantie is treedt sterke onderdrukking op. Is de
kring verliesvrij, dan is de onderdrukking zelfs volledig. Fig. 6.28 schetst de doorlaatkaraktcristiek.
Men kan zo’n filter beschouwen als bestaande uit twee gekoppelde resonantiekringen, waarbij de
koppelfactor binnen de doorlaatband varieert. In principe kan men dergelijke filters ook berekenen
met behulp van de theorie van de gekoppelde kringen, maar dit geeft bijzonder onoverzichtelijke
formules. Ontwerpen met de theorie van de m-afgeleide filters leidt in zulke gevallen sneller tot
resultaat. In de meeste gevallen verkrijgt men bij eenvoudig toepassen van de hiervoor geldende
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formules filters, die in de praktijk de voorspelde eigenschappen met goede benadering blijken te
bezitten.
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Fig. 6.25. Constant-k bandfilter (n-sectie).
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Fig. 6.26. Constant-k bandfilter (T-sectie).
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Fig. 6.27. Voorbeeld van een m-afgeleide n-sectie.
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Fig. 6.28. Doorlaatkarakteristiek van een m-afgeleid filter.

«o

Fig. 6.29. Ander voorbeeld van een m-afgeleide filtersectie.
Een voorbeeld van een andere configuratie die men op die manier kan verkrijgen is weergegeven in
fig. 6.29. Van zulke tamelijk gecompliceerde filters wordt de afregeling moeüijk. Bij het ontwerp
dient men rekening te houden met parasitaire effecten. Een spoel heeft steeds een zekere eigencapaciteit; de eigen resonantiefrequentie van de spoel moet ver buiten het belangrijke frequentiegebicd liggen. In feite komen de in fig. 6.27 en fig. 6.29 aangegeven methoden om onderdrukking
bij een bepaalde frequentie te verkrijgen neer op het introduceren van nulpunten op of nabij de
imaginaire as. Bij berekeningen over m-afgeleide filters worden beschouwingen aan de hand van
polen- en nulpuntenbeelden echter al gauw onoverzichtelijk. Men werkt gewoonlijk het snelst met
behulp van de hiervoor beschikbare standaardformules, die men in vele handboeken vindt (o.m. in
het eerder genoemde Reference data for Radio Engineers).
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6.8.3. Andere mogelijkheden om extra nulpunten te realiseren
Een andere mogelijkheid om extra nulpunten te verwezenlijken is aangegeven in fig. 6.30. Hier zijn
over de in- en uitgang van een conventioneel filter seriekringen aangebracht, afgestemd op de te
onderdrukken frequentie. De dimensionering en het afregclen zijn moeilijk wanneer de te onder
drukken frequentie dicht bij de doorlaatband ligt. De seriekringen worden wel ‘wingtraps’genoemd
(trap = val, kuil). In plaats van seriekringen parallel aan ingang en uitgang past men ook wel zgn.
absorptiekringen toe, waarvan een voorbeeld is gegeven in fig. 6.31.
Het ontwerpen van filters waarbij de onderdrukte frequenties dichtbij de doorlaatband liggen levert,
welke uitvoeringsvorm men ook kiest, steeds moeilijkheden op. Men kan ook zeggen: het is moeilijk
filters te maken waarbij de belangrijke nulpunten vlak bij de belangrijke polen liggen. De oorzaak
hiervan is duidelijk: de elementen die voor het ontstaan der nulpunten zorgen, beïnvloeden ook de
ligging van nabijgelegen polen, en omgekeerd. In vele gevallen is men gedwongen compromissen te
aanvaarden, in het bijzonder brengt de eis van extra nulpunten in de omgeving van de doorlaatband
vaak met zich mee dat men de kringimpedantics moet verlagen en dus versterking (in feite GB-produkt) moet offeren.
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Fig. 6.30. ‘Wingtraps* als onderdrukkingskringen.
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Fig. 6.31. Onderdrukking met behulp van een absorptiekring.
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Fig. 6.32. Onderdrukking rondom coo door middel van kring in de kathodeketen.
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Fig. 6.33. Amplitudekarakteristiek van de schakeling van fig. 6.32.

Bestaat de versterker uit verscheidene trappen, dan is het de moeite waard te óverwegen of men de
vereiste polen en de vereiste nulpunten in verschillende trappen kan realiseren, zodat men zich van
de onderlinge beïnvloeding kan ontdoen. Iets dergelijks kan men soms ook bereiken door gebruik te
maken van nog niet met selectieve elementen belaste elektroden van actieve elementen. In het bij
zonder kan men daarbij denken aan kathodes of emitters. Een in een kathode- of emitterketen
opgenomen parallelkring introduceert tegenkoppeling rondom de resonantiefrequentie. In de om
geving daarvan wordt de versterking dus onderdrukt. Een bezwaar is dat de op deze wijze in het
circuit geplaatste kring sterk gedempt wordt door de lage impedantie van het kathode- of emittercircuit (l/sr resp. rc). De onderdrukkingsbandbreedte wordt daardoor groot, tenzij men er in slaagt
een zeer grote waarde van C/L te realiseren, hetgeen niet altijd mogelijk is ten gevolge van parasi
taire effecten. Fig. 6.32 illustreert het genoemde principe, fig. 6.33 geeft de vorm van de onderdrukkingskarakteristiek.
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Bij sturing uit een bron met vrij hoge impedantie moet men terdege rekening houden met decapacitieve koppeling via de ingangscapaciteit (Cgk in fig. 6.32), waardoor toch weer een directe beïnvloe
ding van eventuele poolposities optreedt. Is het gewenst een bepaalde frequentie zeer effectief te
onderdrukken, dan kan een overbrugd T-filter (fig. 6.34) zeer bruikbaar zijn. Voor details zie men
hoofdstuk 1.
Het scheiden van de filters voor de vorming van de gewenste doorlaatband en van de onderdrukkingskringen heeft twee belangrijke voordelen t.o.v. het gebruik van gecombineerde filters:
1. De afregeling van beide functietypen geschiedt onafhankelijk of nagenoeg onafhankelijk.
2. Wanneer men gecompliceerde filters ontwerpt ontkomt men er meestal niet aan extra capaci
teiten in het totale koppelnetwerk op te nemen. Hieraan is een verlaging van het GB-produkt in
herent verbonden.
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Fig. 6.34. a. Overbrugd T-filter; b. amplitudekarakteristiek.

6.9. BANDDOORLATENDE VERSTERKERS IN GÏNTEGREERDE UITVOERING;

MODERNE TENDENTIES

De voorgaande beschouwingen waren, voorzover ontwerptechnische en constructieve
kwesties aan de orde kwamen, gebaseerd op de gedachte dat de banddoorlatende versterker
opgebouwd wordt uit discrete componenten. In de moderne elektronica is de tendens aan
wezig in gevallen die daarvoor in aanmerking komen, geïntegreerde schakelingen te ge
bruiken, waarbij men een schakeling bestaande uit verscheidene trappen als één geheel
vervaardigt. In de hierbij gebruikte technieken geeft de vervaardiging van zelfinducties
grote moeilijkheden. In banddoorlatende versterkers spelen echter, zoals we gezien hebben,
zelfinducties een belangrijke rol.
Langs verscheidene wegen tracht men deze moeilijkheid het hoofd te bieden. Een eerste
mogelijkheid is het realiseren van de vereiste filterwerking met behulp van actieve filters.
Dat men toegevoegd complexe polen kan realiseren zonder zelfinducties te gebruiken weten
we reeds (feedback pair, emittercompensatie). De moeilijkheid is meestal deze schakelingen
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goed gedefinieerde eigenschappen te geven, die niet verlopen bij langdurig gebruik. Een
andere mogelijkheid die men onderzoekt is het realiseren van inductieve elementen in ge
ïntegreerde vorm, bijv, door gebruik te maken van thermische traagheid of door mechanisch
trillende systemen in te bouwen. De mogelijkheden in deze sector zijn vooralsnog zeer
bescheiden.
De enige thans reeds goed bruikbare methode is dat men de versterker zeer breedbandig
maakt en de gehele selectiviteit onderbrengt in één enkel filter, dat opgebouwd wordt uit
discrete elementen, waaronder zelfinducties, en dat men laat voorafgaan aan de eigenlijke
versterker. De moderne fil te rsyn these behandelt algemene methoden om een gewenst, zo
nodig zeer uitgebreid, pn-beeld te realiseren in één enkel filter. Het ontwerpen en afregelen
van zo’n filter is niet gemakkelijk. Men stuit o.a. op het bezwaar dat vele theoretisch
mogelijke filterconfiguraties praktisch niet te realiseren zijn ten gevolge van parasitaire
effecten van de gebruikte, ideaal veronderstelde, elementen. In- en uitgangscapaciteiten
van de actieve elementen, parasitaire capaciteiten en verliesweerstanden van zelfinducties
bemoeilijken het ontwerp. De versterker wordt zeer breedbandig, hetgeen betekent dat de
versterking per trap relatief gering is. Dit laatste is geen groot bezwaar: de moderne mono
lithische techniek maakt het mogelijk versterkers bestaande uit vele trappen zeer goedkoop
te vervaardigen.
Het is duidelijk dat toepassing van deze methode alleen zin heeft als men een geïnte
greerde versterker wenst toe te passen. Werkt men met discrete componenten, dan is het
veel eenvoudiger de verschillende vereiste polen en nulpunten te verdelen over de onder
scheidene trappen, zoals in het voorgaande uitvoerig besproken is. Ook in dit geval kan
men echter profiteren van het feit dat de moderne fabricagetechnieken voor transistoren
het mogelijk maken goedkope transistoren te maken met een zeer hoog GB-produkt. Het
kan daardoor voordelig zijn af te zien van het maximaliseren van het GB-produkt van de
vcrsterkertrappen, teneinde de afregelprocedure te vereenvoudigen. Men bedenke dat de
voornaamste oorzaak van de noodzaak tot afregelen gelegen is in het feit dat de eigencapaciteiten van de transistoren aanzienlijke spreiding vertonen. Voegt men nu relatief
grote, goed stabiele, uitwendige capaciteiten aan de kringen toe, dan wordt de invloed der
interne transistorcapaciteiten relatief gering. Men kan dan komen tot een ontwerp dat
weinig of geen afregeling behoeft. Uiteraard gaat het bijplaatsen van capaciteiten ten koste
van het GB-produkt, maar in sommige gevallen is het voordeliger een extra versterkertrap
te aanvaarden dan een kritische afregelprocedure.

6.10. AUTOMATISCHE VERSTERK INGSREGELING

In middenfrequenttrappen van radio- en televisieontvangers wil men de versterking
automatisch regelen met als regelcriterium de sterkte van het inkomende signaal. Bij buizen
doet men dit meestal door de voorspanning van de stuurroosters te variëren met behulp van
een regelsignaal. De buizen moeten een geschikte karakteristiek hebben (‘staartbuizen’). Bij
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transistoren bereikt men hetzelfde door de instelemitterstroom te regelen met behulp van de
spanning tussen emitter en basis. De steilheid (t/c) van een transistor wordt, zoals we weten,
bij benadering gegeven door qIE/kT.
Fig. 6.35 geeft een mogelijke schakeling. Een bezwaar van deze methode is dat ook de
diffusiecapaciteit van de transistor sterk afhankelijk is van IE, zodat de ingangskring
verstemd wordt door het regelsignaal. Men kan dit effect verminderen door een extra
uitwendige capaciteit over de ingangskring te plaatsen, hetgeen echter ten koste gaat van
het GB-produkt.

Een andere methode om deze regeling (automatic volume control, AVC) te realiseren be
staat in het plaatsen van een diode over één van de kringen, waarbij men de schakeling zo
inricht dat het regelsignaal de diode meer of minder geleidend maakt. De kring wordt dus
meer of minder gedempt waardoor de impedantie en dus de versterking verandert. Een
bezwaar is nu dat ook de bandbreedte verandert. Men past ook wel combinaties van beide
methoden toe. In het algemeen kan gezegd worden dat het realiseren van goede AVCschakelingen in transistorversterkers niet gemakkelijk is.
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Fig. 6.35. Schakeling voor AVC door middel van regeling van /E.
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Fraaie mogelijkheden bieden veldeffecttransistoren. Deze vertonen immers ongeveer
kwadratische karakteristieken, hetgeen ze bijzonder geschikt maakt voor regeltoepassingen. Ook kan men elegante schakelingen voor versterkingsregeling maken met behulp van
veldeffecttransistoren, die beneden pinch-off werken. In dit gebied is de FET immers te
beschouwen als een elektronisch variabele weerstand met een zeer groot regelbereik. Men
kan dus een op deze wijze geschakelde FET als belasting opnemen in een versterkertrap
(die met een gewone transistor kan werken). Stuurt men met het regelsignaal de weerstand
van de FET, dan kan men een zeer effectieve automatische versterkingsregeling bereiken.
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7. GELIJKSPANNINGSVERSTERKERS

7.1. INLEIDING

Wanneer men signalen moet versterken die zeer langzaam variëren, d.w.z. signalen van een
zeer laagfrequent karakter, dan is de normale versterker met weerstandskoppeling onge
schikt. Immers vertoont deze een laagfrequent afsnijfrequentie ten gevolge van de aanwezig
heid van koppel- en ontkoppelcondensatoren. Voor het versterken van signalen die com
ponenten van zeer lage frequentie bevatten is een zgn. gelijkspanningsversterker nodig, d.i.
een versterker die ook signalen die het karakter hebben van een zeer langzaam variërende
gelijkspanning, nog versterkt.
Er bestaan verscheidene oplossin'gen voor het hier naar voren gebrachte probleem.
Men kan deze verdelen in twee groepen, nl. de groep der directe gelijkspanningsversterkers
en de groep der indirecte gelijkspanningsversterkers. Bij de directe versterkers is de opbouw
in principe als bij wisselstroom versterkers, echter is het gebruik van koppel- en ontkoppel
condensatoren vermeden. Hierdoor ontstaan er geen typische If-polen en nulpunten. Bij
de indirecte versterkers is de eigenlijke versterker een wisselspanningsversterker. Het te
versterken signaal wordt gebruikt om een wisselspanning van relatief hoge frequentie te
moduleren. Het gemoduleerde signaal bevat geen If-componenten en kan normaal ver
sterkt worden. Het versterkte signaal wordt vervolgens gedemoduleerd.

7.2. DIRECTE GELIJKSPANNINGSVERSTERKERS

7.2.1. Directe koppeling
Een voor de hand liggende methode om gelijkspanningsversterking te verkrijgen is directe
koppeling, dus zonder koppelcondensator, van de opvolgende trappen van een weerstandgekoppelde versterker. Fig. 7.1 toont het principe bij gebruik van buizen als versterkerelementen.
De kathode van de tweede trap moet op de positieve spanning (7A + UKG worden gebracht
om de tweede buis de juiste instelspanning te geven. Het gebruik van extra voedingsbatterijen zal men gewoonlijk trachten te vermijden. Toepassing van een kathodeweerstand (fig. 7.2) heeft echter het bezwaar dat deze een aanzienlijke tegenkoppeling voor het
signaal introduceert. Ontkoppelen met een condensator is nu immers niet mogelijk. Men
kan deze weerstand (R2 in fig. 7.2) kleiner maken door deze door een extra, aan de voeding
ontleende stroom, te doen doorlopen (via Rj in fig. 7.2). Hierin gaat echter veel energie
verloren.

Een algemeen bezwaar van het type schakelingen volgens fig. 7.1 en fig. 7.2 is dat elke vol
gende trap uit een hogere voedingsspanning gevoed moet worden dan zijn voorganger.
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Fig. 7.1. Directe koppeling van buizen.
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Fig. 7.2. Instelling van de kathode met behulp van weerstanden.
Bij cascaderen van meer dan twee trappen worden schakelingen van dit type zeer onprak
tisch wanneer we buizen als versterkerelementen gebruiken. Bij transistorversterkers weegt
het bezwaar der toenemende voedingsspanning minder sterk omdat de voedingsspanningen
hier zoveel lager zijn. Fig. 7.3 geeft een voorbeeld van een formeel mogelijke schakeling.
Aangenomen is dat alle transistoren ingesteld zijn op IE « 1 mA en UCE « 4 volt. De in
vergelijking hiermee kleine spanningsval C7BE is gemakshalve nul gesteld. Men ziet uit de
figuur dat de emitterweerstanden in opvolgende trappen steeds groter worden, waardoor
de versterking afneemt. De laatste trap heeft gelijke weerstanden in emitter- en collectorketen en draagt dus niet meer bij tot de spanningsversterking. Op verscheidene manieren
kan men de situatie in dit opzicht verbeteren. Verkleining van de emitterweerstanden
zonder de instelspanningen te veranderen kan men bereiken met de ook in fig. 7.2 toege
paste methode (fig. 7.4). Ook is het mogelijk in de emitterleiding in plaats van de emitter193

weerstand een element op te nemen dat bij een geringe differentiaalweerstand de gevraagde
gelijkspanningsval vertoont, zoals een zenerdiode of enkele in serie geschakelde in voorwaartsrichting ingestclde pn-diodes. Deze laatste vertonen immers per stuk een spanningsval van enkele tienden volts (ca. 0,2 V bij Ge en ca. 0,5 V bij Si), terwijl de differentiaalweerstand zeer gering is. Verder merken we op dal men de beschikbare batterijspanning beter
kan uitbuiten naarmate men de instelspanning van de transistoren lager kiest. Met name de
eerste trappen van een versterker zullen gewoonlijk slechts zeer kleine signalen behoeven te
verwerken, zodat men deze trappen kan instellen op een lage stroom en lage spanning.
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Fig. 7.3. Directe koppeling in transistorversterker.
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Fig. 7.4. Verlaging van de cmitterweerstanden door middel van extra stroom via Rt en R2.
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Fig. 7.5. Directe koppeling bij zeer kleine signaalniveaus.
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Fig. 7.6. Directe koppeling van MOS-transistoren van het verrijkingstype.
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Fig. 7.7. Als fig. 7.6, doch in de eerste trap wordt een verarmingstype toegepast.

Moderne Si-transistoren kunnen reeds als lineaire versterker voor kleine signalen werken
als [/CE « 0,5 volt. Aangezien ook t/BE ongeveer 0,5 volt dient te bedragen, is zelfs directe
koppeling zonder emitterweerstanden mogelijk, zolang het versterkte signaal klein is ten
opzichte van de instelspanning (fig. 7.5). Voor trappen die grotere signalen moeten ver
werken is deze manier van koppelen natuurlijk niet mogelijk.
Beter werkt deze methode bij toepassing van MOS-transistoren van het verrijkingstype.
Hier is immers de drainspanning waarbij pinch-off optreedt (en waarbij dus het verzadigingsgebied bereikt wordt) ongeveer gelijk aan de gatespanning en van dezelfde polariteit.
De karakteristieken vertonen geen scherpe knik zodat de lineaire werking niet zo gauw in
het gedrang komt. Fig. 7.6 geeft een voorbeeld. De eerste trap moet een positieve instel
spanning op de gate hebben. Deze wordt in fig. 7.6 verkregen uit een spanningsdeler. De
ingangsimpedantie neemt hierdoor af; bovendien is het in vele gevallen ongewenst dat de
ingangsklem gelijkspanning voert. Men kan van deze bezwaren elegant afkomen door voor
de eerste trap een MOST van het verarmingstype te gebruiken en deze in te stellen met
behulp van een sourceweerstand.

7.2.2. Koppeling met verschuiving van het instelniveau
Moet men enkele trappen in cascade schakelen en zijn de signaalniveaus van dien aard dat
de instelspanningen niet zeer klein kunnen worden gekozen, dan wordt de simpele schake
ling volgens fig. 7.3 en fig. 7.4 (en de behandelde modificaties daarvan) onaantrekkelijk.
Men moet dan een koppeling aanbrengen die op passende wijze een verandering van het
niveau der instelspanning bewerkt. Voor de hand liggend en zeer algemeen verbreid is het
gebruik van een spanningsdeler als koppelelement. Fig. 7.8 toont een schakeling met buizen.
Men heeft nu slechts twee voedingsspanningen nodig (een positieve en een negatieve),
terwijl men in principe een willekeurig aantal trappen achter elkaar kan schakelen.
Kathodeweerstanden zijn niet nodig. De weerstanden Ri en R2 kiest men groot t.o.v. Rt.
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Fig. 7.8. Toepassing van spanningsdeler als koppeling.
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Een bezwaar is dat R\ en R2 ook een spanningsdeler vormen voor het versterkte signaal.
De versterking neemt dus af met een factor R 2/(Ri + R2Y
Men kan het versterkingsverlies vermijden door voor Rj een element te gebruiken met
een geringe differentiaalweerstand bij een hoge gelijkspanningsval. Men kan hiervoor een
glimlamp gebruiken. Fig. 7.9 toont de karakteristiek van zo’n gasgevulde buis. Fig. 7.10
illustreert de toepassing in een schakeling. Het bezwaar is dat zo’n glimlamp veel ruis
introduceert, hetgeen bezwaarlijk is bij zeer kleine signaalniveaus, en dat hij niet veel min
der kost dan een extra buis.
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Fig. 7.9. Karakteristiek van glimlamp.
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Fig. 7.10. Toepassing van glimlamp als koppelelement.

Gasontladingsverschijnselen zijn betrekkelijk traag. Een glimlamp vormt daardoor bij
hoge frequenties een niet te verwaarlozen impedantie. Dit bezwaar kan men ondervangen
door over de glimlamp een capaciteit te plaatsen.
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Ook in de schakeling van fig. 7.8 heeft het zin een kleine capaciteit Cj over R\ te plaatsen
als er eisen gesteld worden aan de eigenschappen van de versterker bij hoge frequenties.
Kiest men C\ zó dat CiR\ =CaitR2, dan is de spanningsdeling onafhankelijk van de fre
quentie.
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Fig. 7.11. Transistorequivalent van fig. 7.10.

Fig. 7.11 illustreert toepassing van het besproken principe in een transistorschakeling.
Omdat bij een transistor de instelspanningen van basis en collector dezelfde polariteit
hebben is het hier in principe mogelijk met één batterij uit te komen (fig. 7.12). In plaats
van R\ kan men nu, in analogie met de methode volgens fig. 7.10, een zenerdiode gebruiken
of een serieschakeling van enkele pn-diodes in voorwaartsrichting. Fig. 7.13 geeft een voor
beeld van een schakeling met een zenerdiode. Een bezwaar van het gebruik van zenerdiodes
is de vrij sterke If-ruis van deze elementen.
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Fig. 7.12. Schakeling met één voedingsbatterij.
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Fig. 7.13. Schakeling met zenerdiode.
De zenerspanning bedraagt hier 4,5 volt.
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Fig. 7.14. Emittervolger als koppelelement.

Men kan ook denken aan toepassing van transistoren als koppelelementen. Een dergelijke
oplossing komt met name in aanmerking als men de schakeling wil realiseren in geïnte
greerde vorm, bijv, als monolithische schakeling. Er bestaan vele mogelijkheden. Fig. 7.14
geeft een schakeling waarin een emittervolger als koppelelement wordt gebruikt. De weer
standen R dienen om het gevaar van uitbranden van de schakeling te voorkomen als een
transistor defect raakt. Een voordeel van deze schakeling is dat de emittervolger indirect
bijdraagt tot verhoging der versterking als gevolg van zijn hoge ingangsimpedantie. Vooral
als ook hoge frequenties moeten worden versterkt is dit type schakeling gunstig. Als voor
alle transistoren in de schakeling geldt C/BE = 0,5 V, dan is C/CB voor de eigenlijke versterkingstransistoren ook slechts ca. 0,5 V. Bij versterking van zeer kleine signalen behoeft dit
geen bezwaar te zijn. Men kan UCB vergroten door emitterweerstanden toe te passen, doch
dit gaat ten koste van de versterking.
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Een andere mogelijkheid om l/CB van de eigenlijke versterkertrappen hoger te maken ver
krijgt men door de CE-trap via een spanningsdeler te koppelen met de emittervolger (fig.
7.15). Doordat de emittervolger een hoge ingangsimpedantie heeft kan men de signaal ver
zwakking die optreedt ten gevolge van de spanningsdeler, gering houden. In de schakeling
van fig. 7.11 is de spanningsdeling veel minder gunstig ten gevolge van de lage ingangs
impedantie van de op de spanningsdeler volgende CE-trap.
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Fig. 7.15. Spanningsdeler en emittervolger T2 als koppeling tussen Tl en T3.

7.2.3. Combinaties van npn- en pnp-transistoren
Elegante schakelingen kan men ook verkrijgen door zowel pnp- als npn-transistoren toe te
passen. Voor monolithische schakelingen zal men deze oplossing gewoonlijk trachten te ver
mijden, daar in deze techniek de realisatie van pnp-transistoren moeilijkheden geeft. Fig.
7.16 toont een schakeling, waarin geen emitterweerstanden worden gebruikt. Dit impliceert
dat de gelijk spa nningsval over de collectorweerstanden ca. 0,5 V dient te bedragen, zodat de
schakeling alleen bruikbaar is bij lage signaalniveaus. Schakelingen van dit type vertonen
nog een ander ernstig bezwaar. Stel dat Tl defect raakt op zodanige wijze dat de collector
een kortsluiting vormt tegen de emitter. Dit heeft tengevolge dat de volle voedingsspanning
tussen basis en emitter van T2 komt te staan. Deze gaat daardoor een zeer grote stroom
voeren en zal eveneens uitbranden, waarna hetzelfde zal gebeuren met T3 enz. Het is
duidelijk dat een dergelijke massamoord moet worden voorkomen. Men kan dit o.a.
bereiken door in de basisleidingen weerstanden op te nemen die een eventuele kortsluit
stroom begrenzen. Moet men grotere signalen verwerken, dan moeten de instelspanningen
hoger worden gekozen hetgeen mogelijk is door emitterweerstanden toe te passen (fig. 7.17).
Echter, de collectorspanning van de ne transistor moet ongeveer gelijk zijn aan de emitterspanning van de (n+l)e transistor. Zijn alle transistoren ingesteld op dezelfde stroom
(1 mA in fig. 7.17), dan moeten de emitter- en collectorweerstanden gelijk worden gekozen.
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Dil impliceert dat de versterking één bedraagt. Een dergelijke schakeling heeft dus geen zin.
Men kan de impedanties in de emitterleidingen verlagen zonder de instelspanningen te ver
anderen door de emitterweerstanden te vervangen door zenerdiodes of door in de doorlaatrichting ingestelde pn-diodes. Ook kan men de methode van fig. 7.4 weer toepassen.
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Fig. 7.16. Schakeling met afwisselend npn- en pnp-transistoren.
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Fig. 7.17. Verhoging van de instelspanning door toepassing van emitterweerstanden.
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7.2.4. Keuze der transistoren in directe gelijkspanningsversterkers
Enkele algemene opmerkingen zijn nog op hun plaats ten aanzien van de keuze van tran
sistoren in gelijkspanningsversterkers. In zulke versterkers kan men geen tegenkoppeling
toepassen voor de instelstromen zonder deze werkzaam te doen zijn voor de signaalstromen; men kan immers geen ontkoppelingen aanbrengen. Het verkrijgen van een goede
thermische stabiliteit zal dus steeds veel moeite opleveren. Om deze reden verdienen Sitransistoren verre de voorkeur boven Ge-transistoren. Een ander belangrijk voordeel van
Si-transistoren is dat ze zelfs bij zeer lage instelstromen nog een hoge waarde van ac kunnen
vertonen. Verder worden moderne Si-transistoren alle vervaardigd in de planaire techniek,
welke elementen oplevert met zeer constante eigenschappen, dank zij het feit dat de actieve
structuur beschermd wordt door een laagje SiO2.
Nog een andere opmerking moet hier worden gemaakt. In het voorgaande zijn verschei
dene schakelingen behandeld, waarbij UCB zeer laag wordt gekozen. Dit maakt, zoals we
gezien hebben, aantrekkelijke schakelingen mogclijk als men met kleine signalen te maken
heeft. Men dient wel te bedenken dat een lage collectorspanning gepaard gaat met een
smalle collectorbarrière en derhalve een relatief grote terugwerkingscapaciteit Cb<c. Deze
kan moeilijkheden oplcveren als ook voor hoge frequenties een goede responsie vereist
wordt. Stelt men eisen aan de hf-eigenschappen van een dergelijke versterker, dan moet men
transistoren kiezen waarvan Cb c van nature zeer laag is, d.w.z. transistoren met een zeer
lichte collectordotering (bijv, epitaxiaal-planaire transistoren).

7.3. STABILITEIT VAN GELIJKSPANNINGSVERSTERKERS

De eigenschappen van buizen en transistoren, en in mindere mate ook van passieve com
ponenten zoals weerstanden, zijn niet volstrekt constant. Ook de beste componenten ver
tonen toevallige variaties van de karakteristieke grootheden. Bij buizen veranderen de
eigenschappen vooral ten gevolge van veroudering, o.m. veroorzaakt door veranderingen
in de kathode en door wijzigingen in de contactpotentiaal. Dit laatste kan bijv, het gevolg
zijn van het losraken van kleine stukjes kathodemateriaal, die neerslaan op het rooster of op
andere delen van de constructie. Bij transistoren speelt, zoals bekend, vooral de tempera
tuur een belangrijke rol. Een andere oorzaak van verandering van de eigenschappen van de
versterker wordt gevormd door variaties in de voedingsspanningen. Men vat de langzame
variaties, die het gedrag van de versterker beïnvloeden wel samen onder de naam ‘drift’.
Driftverschijnselen hebben bij een gelijkspanningsversterker veel ernstiger gevolgen dan
bij een wisselspanningsversterker. De oorzaak hiervan is dat er bij een gelijkspanningsver
sterker geen scheiding is tussen instelgrootheden en signaalgrootheden. Alle wijzigingen
van instelstromen en -spanningen worden door de versterker opgevat als signaalgroot
heden. Bij een wisselspanningsversterker hebben variaties van de instelgrootheden slechts
een secundair effect op de signaalbehandeling, nl. in zoverre de veranderingen van de in
stellingen de wisselstroomversterkingsgrootheden (steilheid, inwendige weerstand, transis-
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torparameters etc.) beïnvloeden. Ter bestrijding van de gevolgen van drift staan ons verschei
dene middelen ten dienste. Een algemeen bruikbaar middel is de toepassing van tegenkoppeling. Echter vermindert hierdoor de versterking. Bij wisselspanningsversterkers kan
men gemakkelijk de gelijkstroominstelling in sterke mate stabiliseren door gelijkstroomtegenkoppeling toe te passen en de daartoe gebruikte weerstanden geheel of gedeeltelijk te
ontkoppelen, waardoor de vermindering van de signaalversterking wordt tegengegaan.
Bij gelijkspanningsversterkers is deze ontkoppeling niet mogelijk, zodat slechts in beperkte
mate legenkoppeling kan worden toegepast.
In wisselspanningversterkers hebben langzame variaties van de voedingsspanningen
weinig invloed omdat deze niet worden doorgegeven aan volgende trappen door de blok
kerende werking der koppelcondensatoren. Dit voordeel mist men in gelijkspanningsverslerkers, zodat de bedoelde variaties daar zeer ernstige consequenties kunnen hebben.
In alle gevallen waarin tegenkoppeling slechts beperkte toepassing kan vinden is men
aangewezen op het gebruik van compensatieschakelingen. Deze komen er steeds op neer
dal men de ongewenste variatie tracht te compenseren met een even grote, doch tegenge
stelde variatie. Om een goede compensatieschakeling te ontwerpen moet men het te com
penseren effect goed kennen. Anders loopt men licht de kans op onvolledige compensatie
of zelfs overcompensatie. Het middel kan dan erger zijn dan de kwaal. Bij toepassing van
legenkoppeling is dit risico veel minder groot, immers deze werkt zelfcorrigerend. Ook als
men niet precies de oorzaak der inconstantheid kent kan men tegenkoppeling toepassen.
Het heeft weinig zin te trachten een volledig overzicht op te stellen van praktisch toege
paste compensatieschakelingen. Enkele eenvoudige schakelingen voor compensatie van
tcmperatuureffecten zijn behandeld in hfdst. 5, deel II (Technica 36). Men kan deze be
schouwen als illustratieve voorbeelden van compensatietechnieken.
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Fig. 7.18. Eenvoudige gelijkspanningsverslerkertrap.
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Aangezien driftverschijnselen gewoonlijk het gevolg zijn van de gelijktijdige verandering
van vele grootheden is het vinden van goede compensatietechnieken dikwijls moeilijk. Als
de variaties elk voor zich klein zijn, kan men de analyse vereenvoudigen door aan te nemen
dat de variaties onafhankelijk van elkaar werken en elkaar onderling niet beïnvloeden.
Een verdere vereenvoudiging van de analyse is dan dat men de onderscheidene variaties
alle beschrijft als op het oorspronkelijke netwerk werkende extra signaalbronnen (spannings- en/of stroombronnen). Men komt op deze wijze tot een overzichtelijk vervangingsschema dat hel mogelijk maakt het totale effect der aanwezige driftoorzaken te berekenen
en dat ook goede diensten kan bewijzen bij het ontwerpen van compensatieschakelingen.
Een zeer eenvoudig voorbeeld moge het principe van deze werkwijze illustreren. Fig. 7.18
stelt een eenvoudige versterkertrap met een veldeffecttransistor voor. De ontwerpwaarde
van de voedingsspanning zij UB, de instelspanning van de gate zij Uc, de instelstroom zij /D.
We nemen nu aan dat UB een kleine variatie A[/B ondergaat, dat UG een kleine variatie A(7G
ondergaat, een kleine variatie AK( en de steilheid gm een kleine variatie Agm. Als elk van
deze grootheden afzonderlijk werkt kunnen we dit vertolken met behulp van ‘driftgenera
toren' op de manier als aangegeven in fig. 7.19a, b, c en d. Zijn nu al deze driftoorzaken zo
klein dat ze elkaar niet beïnvloeden, dan volgt het totale effect uit de superpositie der driftgeneratoren, waardoor het vervangingsschema van fig. 7.20 verkregen wordt. Het is dui
delijk dat het werken met driftgeneratoren en de superpositie daarvan alleen geoorloofd
zijn als de afwijkingen klein zijn t.o.v. de ontwerpgrootheden. Hiertoe zal als regel vereist
zijn dat de afwijkingen minstens een orde van grootte kleiner zijn dan de ontwerpgroot
heden. Bij goed ontworpen schakelingen is hieraan gewoonlijk ruimschoots voldaan.

AC'eO

I + C'b

+ Ug

+ 14|

1

R.

Q*.

Al/C

i
• T

T

i
T

(c) 1 |c/G
(b)
(d)
(a)
Fig. 7.19. Vertolking van variaties in de ontwerpgrootheden ten gevolge van drift met behulp van
driftgeneratoren: a. variatie van l/B; b. variatie van UG; c. variatie van /?,; d. variatie van <jm.
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Fig. 7.20. Superpositie der driftgeneratoren.

Gelijkspanningsversterkers worden dikwijls gebruikt voor het versterken van zeer kleine
signalen, zodat in absolute waarde geringe driftverschijnselen een relatief zeer belangrijke
fout in het uitgangssignaal kunnen opleveren. Het is duidelijk dat het binnen de perken
houden der fouten ten gevolge van drift in niet-gecompenseerde versterkers tot extreme
eisen kan leiden ten aanzien van de stabiliteit der ontwerpgrootheden. Moet de versterker
van fig. 7.18 een ingangssignaal van ca. 1 mV versterken en bedraagt de versterking bijvoor
beeld 100 x , dan heeft alleen al een variatie op de voedingsspanning van 100 mV eenzelfde
uitgangssignaal ten gevolge als het te versterken signaal. Zonder compensatie moet men
dus aan de constantheid van UB extreme eisen opleggen.

7.4. balansschakelingen;

verschilversterkers

Het voorgaande heeft duidelijk gemaakt dat in vrijwel alle gevallen compensatietechnieken
onontbeerlijk zijn. Men zou nu over een principe willen beschikken dat, binnen zekere
grenzen, universeel werkt, zodat men zonder volledige analyse van alle driftoorzaken, toch
succesvolle compensatie verkrijgt. Een dergelijk principe staat ons ter beschikking in de
balansschakeling. Een ideale balansschakeling is opgebouwd uit twee geheel identieke
schakelingen, welke zodanig met elkaar verbonden zijn dat alle signalen die op dezelfde
wijze werken op de beide deelschakelingen, een uitgangssignaal nul geven. Dit houdt in dat
slechts een afwijking der symmetrie de ideale toestand verstoort. Het enorme voordeel van
dit type schakelingen is dat bij het ontwerp de gehele aandacht kan gericht worden op de
symmetrie der schakeling, een detailanalyse van de driftverschijnselen is niet meer nood
zakelijk. Is in de beginsituatie aan de symmetrievoorwaarde voldaan, dan hebben we verder
slechts te rekenen met het verschil der driftverschijnselen, die op beide deelschakelingen
205

werken. Het is duidelijk dat de gevolgen van driftoorzaken hierdoor minstens een orde van
grootte gereduceerd worden. Fig. 7.21 toont een zeer eenvoudig voorbeeld van een ge
balanceerde versterkerschakeling. De ingangsklemmcn worden gevormd door de beide
bases, de uitgangsklemmen door de beide collectoren. Het is duidelijk dat bij volledige
symmetrie van de schakeling symmetrisch voorkomende driftgeneratoren geen invloed
hebben op het uitgangssignaal. Zo is het direct duidelijk dat variaties van de voedingsspan
ning niet merkbaar worden aan de uitgang. De aan het voedingsapparaat te stellen stabili
teitseisen zijn dus veel lichter dan in het geval van de enkelvoudige schakelingen.

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

A

B

U.

Fig. 7.21. Eenvoudige balansschakeling.

Hoewel bij volledige symmetrie tussen de klemmen A en B geen uitgangssignaal optreedt
wanneer het ingangssignaal nul is, dient men wel te bedenken dat tussen punt A en aarde/
alsmede tussen punt B en aarde wel aanzienlijke signalen ten gevolge van driftverschijnselen
kunnen optreden, immers deze vormen de uitgangsklemmen van twee enkelzijdige ver
sterkers. Noemen we de spanningen op A en B resp. t/A en t7B dan is UB— UA vrij van drift
verschijnselen, UA en Uü niet. De volgende trap dient nu ook weer symmetrisch te worden
uitgevoerd, willen we voorkomen dat de in UA en UB voorkomende ongewenste compo
nenten aan de uitgang van deze tweede trap verschijnen.
Gelijkspanningsversterkers worden veelvuldig gebruikt in de elektronische meettechniek.
Het komt vaak voor dat men de signaalspanning tussen twee punten moet meten, welke
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beide een grote storende spanning t.o.v. aarde voeren. Deze storende spanning is dikwijls
een 50 Hz spanning die in het meetobject geïnduceerd wordt vanuit nabijgelegen lichtnetleidingen. Vooral als de signaalbron een hoge impedantie heeft kan de storing zeer aanzien
lijk zijn. Bekende voorbeelden treft men aan in de medische elektronica, o.m. de elektro
cardiografie en de elektro-encefalografie. In de cardiografie meet mén de spanning tussen
twee punten op het menselijk lichaam (meestal de beide armen), waartussen, door de wer
king van de hartspier, een wisselende spanning ontstaat van enkele mV. In de encefalografie meet men de spanning welke opgewekt wordt door de werking van de hersenen
(enkele tientallen pV). Door lichtleidingen enz. wordt tussen het lichaam (hoogohmigebron)
en aarde een 50 Hz spanning geïnduceerd welke zeer veel groter is dan de te meten spanning.
Door aarden aan de benen kan men de stoorspanning wel wat verkleinen, dit is echter
gewoonlijk niet afdoende ten gevolge van de afmetingen van het meetobject (het menselijk
lichaam) en de vrij grote elektrische weerstand daarvan en van de elektroden. Ook bij
allerlei technische metingen heeft men een soortgelijke situatie, bijv, temperatuurmetingen
in een oven met behulp van een thermokoppel (lange meetleidingen), metingen aan hetHalleffect en andere metingen in de fysica.
Fig. 7.22 illustreert de situatie. Tussen de punten a en b werkt de te meten spanning u3.
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Fig. 7.22. Storende in-fasesignalen op de ingang van de versterker.

De punten a en b voeren ten opzichte van aarde de stoorspanningcn iq en u2. Deze stoorspanningen aan de ingang van de versterker kunnen op dezelfde wijze worden beschouwd
als in de schakeling optredende driftspanningen. Als we de punten a en b aansluiten op de
ingangen van de symmetrische balansversterker van fig. 7.21 bevat het uitgangssignaal
Uü — UA alleen het versterkte signaal u3, aangenomen dat u2 = ut. Echter bevatten U3 en
afzonderlijk de versterkte grote stoorsignalen u2 en ut.
207

I
Voor de analyse van situaties waarin storende signalen van het beschreven type een rol
spelen is hel doelmatig een splitsing aan te brengen tussen de gewenste en de ongewenste
signaalcomponenten. In hel geval van fig. 7.22 is u3 het gewenste signaal. Er geldt u3 =
ua - ub. We kunnen schrijven ua = |(ua - wb) + |(ua + ub) en ub = - |(ua - ub) 4- |(ua+ub).
We noemen nu de component |(ua — i/b), die op beide ingangen in tegenfase verschijnt, de
legenfasecomponent (l-signaal), de component i(wa + wb), die in fase op beide ingangen ver
schijnt, de fasecomponent (f-signaal). In de Engelstalige literatuur spreekt men respec
tievelijk van ‘different ia 1-mode signal’ en ‘common-mode signal’. Alle symmetrisch op
tredende driftvcrschijnselen geven aanleiding lol f-signalen.

Een groot f-signaal aan de ingang van de balansversterker geeft in de eenvoudige schakeling
van fig. 7.21 aanleiding tot een versterkt f-signaal aan de uitgang. De versterking voor de ten de f-signalen is immers gelijk. Een groot f-signaal aan de uitgang heeft het bezwaar dat
aan de symmetrie van een volgende trap ook weer extreme eisen worden gesteld. Boven
dien is, als hel f-signaal veel groter is dan het t-signaal, de kans niet denkbeeldig dal de ver
sterker gaal vastlopen op het f-signaal, zodat de versterking van het kleine t-signaal in de
knel komt. Hel is dus gewenst de schakeling zo in te richten dal l-signalen veel meer ver
sterkt worden dan f-signalen. De versterker moet dus discriminerend werken, de mate
waarin dit gebeurt geeft men aan met de discriminatiefactor F. Deze is gedefinieerd als de
verhouding van de t-versterking lol de f-versterking. Voor de eenvoudige schakeling van
fig. 7.21 is F=ï. Om een grote waarde van F te verkrijgen moet men de schakeling zó
inrichten dat voor het f-signaal een sterke tegenkoppeling optreedt, die niet werkzaam is
voor het t-signaal. Men bereikt dit door een grote gemeenschappelijke emitterweerstand
aan te brengen (fig. 7.23). De door de f-signalen geproduceerde emitterstromen zijn in fase
en versterken elkaar dus. Voor hel f-signaal introduceert Ree derhalve tegenkoppeling, die
groter is naarmate Rcc groter is. De door het t-signaal geproduceerde emitterstromen zijn
echter in legenfase. Zij compenseren elkaar dus. Over de emitterweerstand ontstaat geen
l-signaal, er is dus voor dit signaal geen tegenkoppeling. Kiest men Rec zeer groot, dan
bereikt men daarmee dal de t-versterking zeer veel groter wordt dan de f-versterking, dus
F > 1. Bij een gegeven batterijspannmg is men beperkt in de grootte van de emitterweer
stand daar deze wordt doorlopen door de instelstromen der beide transistoren. Wil men
een zeer goede discriminatiefactor hebben, dan moet men in plaats van Ree een element kie
zen met grote differenliaalweersland bij betrekkelijk geringe gelijkspanningsval. Als zodanig
kan men zeer goed een transistor gebruiken. Fig. 7.24 geeft een voorbeeld. De transistor
T3 werkt als bijna ideale stroombron. De impedantie die men in de collector ziet kan bij een
goede transistor gemakkelijk 1 MQ bedragen. De diode dient voor temperatuurcompensalie van t/BE. Deze schakeling is vooral bijzonder aantrekkelijk wanneer de versterker in
monolithische techniek wordt uilgcvoerd; een transistor is in deze techniek veel gemakke
lijker te maken dan een grote weerstand.
Een bezwaar is dat bij hoge frequenties de impedantie van T3 afneemt ten gevolge van de
collectorcapaciteit. Men dient hiermee rekening te houden als er hoogfrequente f-signalen
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kunnen optreden. Het beschreven type versterker noemt men differentiaalversterker of verschilversterker omdat alleen het verschil der beide ingangssignalen versterkt wordt.
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Fig. 7.23. Differentiaalversterker.
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Fig. 7.24. Als stroombron geschakelde transistor gebruikt in plaats van de emitterweerstand Rte.

Als de signaalbron een zeer hoge inwendige weerstand heeft, dient ook de ingangsimpedanüe van de versterker zeer hoog te zijn. Is hieraan niet voldaan, dan treedt niet alleen sig
naal verlies op. de asymmetrie aan de ingang kan hierdoor ook in belangrijke mate toene
men. Immers zal de impedantie der beide meetpunten (bijv, in de encefalografie) gewoonlijk
niet gelijk zijn en, wat nog erger is, evenmin constant. In veel meetsituaties zijn de vereiste
impedanties zo hoog dat men bij gebruik van gewone transistoren speciale schakelingen
moet toepassen (bijv, het ‘Darlington-pair’, zie hfdst. 1, deel II, (Technica 36). Komt men
ook hiermee niet uit dan is men aangewezen op buizen of veldeffecttransistoren. Bij de hui
dige stand (1969) der fabricagetechniek van deze laatstgenoemde elementen is de spreiding
der eigenschappen tussen verschillende exemplaren echter zo groot, dat men hiermee alleen
redelijk symmetrische schakelingen kan vervaardigen wanneer men zorgvuldig op elkaar
lijkende exemplaren uilzoekt. De MOS-transistor heeft daarbij nog het nadeel dat de eigen
schappen na verloop van tijd vaak blijken te veranderen. Voor balansschakelingen is dit
uiteraard een zeer ongewenst verschijnsel.
Gebruikt men vacuümbuizen, dan bereikt men vaak zeer goede resultaten wanneer
men dubbelbuizen gebruikt, waarbij twee gelijke buissystemen in één omhulling zijn onder
gebracht. Bij gebruik van bipolaire transistoren is het mogelijk te werken met paren die
tegelijk in hetzelfde kristal vervaardigd zijn. Sinds kort zijn er ook veldeffecttransistoren
beschikbaar, die op deze wijze vervaardigd zijn.
7.5. DISCRIMINATIE EN REJECTIEJ ANALYSETECHNIEK VAN VERSCHILVERSTERKERS

De vraag rijst: wat gebeurt er als de schakeling niet geheel symmetrisch is. Men bedenke
dat een praktische schakeling nooit volkomen symmetrisch kan zijn, dit vereist namelijk
volkomen identieke passieve en actieve elementen in de beide helften der schakeling.
Nemen we, bij wijze van voorbeeld, eens aan dat in de schakeling van fig. 7.23 de asym
metrie zich beperkt tot ongelijkheid der weerstanden Rr en R12. Een op de ingang aanwezig
f-signaal wordt dan in de beide helften der schakeling ongelijk versterkt. De uitgangs
signalen der beide halve schakelingen zijn dus niet gelijk, d.w.z. het uitgangssignaal bevat
nu niet alleen een f-component, doch ook een t-component. Het is duidelijk dat dit een zeer
ongewenste situatie is. Het op deze wijze opgewekte ongewenste t-signaal is in volgende
trappen nooit meer te onderdrukken. Om de kwaliteit van een versehilversterker in dit op
zicht te kunnen beschrijven definieert men de rejectiefactor H als de verhouding van de
grootte van het f-signaal en het t-signaal aan de ingang, wanneer deze signalen een zelfde
t-signaal aan de uitgang geven. Bij ideale symmetrie is H oneindig groot: een f-signaal aan
de ingang geeft geen t-signaal aan de uitgang. Het is duidelijk dat de grootheid H nog
belangrijker is dan F. Is de discriminatie matig, dan kan men de situatie in een volgende
trap nog verbeteren, onvoldoende rejectie is niet meer te herstellen. Om deze reden moet
vooral de eerste trap van een verschilversterker een zeer hoge rejectiefactor hebben. Naar
mate men verder komt in de versterker, komt de waarde van H er minder op aan omdat,
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wanneer de discriminatie goed is, het f-signaal in verdere trappen relatief steeds zwakker
wordt.
Bezien we nu wat er in de geschetste situatie gebeurt als aan de ingang alleen een t-signaal
aanwezig is. Door de ongelijkheid van
en Ri2 bevat het uitgangssignaal dan ook een
f-componcnt. Het is duidelijk dat dit veel minder ernstig is: in de volgende trappen kan deze
f-component onderdrukt worden door te zorgen voor voldoende discriminatie.
We kunnen algemeen het uitgangssignaal van de versterker beschrijven als afkomstig
van de f- en t-componenten van het ingangssignaal. Zijn uit en wir de t- en f-componenten in
u, en zijn evenzo uol en uof de t- en f-componenten in uo dan kunnen we schrijven:
en
"of = Ciiit + Diiu.

Volgens de gegeven definities is dan F = A/C en H = A/B. Het is gunstig de eerste trap van
een verschilversterker zo uit te voeren dat niet alleen H zeer groot is, doch ook F. Immers
krijgt dan de tweede trap een relatief gering f-signaal toegevoerd, zodat de rejectiefactor
van deze tweede trap niet zo groot behoeft te zijn.
Kent men de waarden van alle grootheden die in het gedrag van de versterker een rol
spelen, dan kan men in principe de discriminatiefactor en de rejectiefactor berekenen
alsook nagaan hoe deze grootheden afhangen van variaties van de circuitgrootheden, In
enigszins gecompliceerde situaties leidt een directe berekening al gauw tot omslachtig
rekenwerk. Men heeft dan behoefte aan een overzichtelijke rekenprocedure, die het moge
lijk maakt het effect van afzonderlijke oorzaken afzonderlijk te beschouwen. Het ligt voor
de hand hierbij weer te denken aan het invoeren van storingsgeneratoren. Deze moeten
hier afwijkingen van de symmetrie beschrijven. Zijn deze afwijkingen gering, dan mogen we
in eerste benadering aannemen dat zij elkaar niet beïnvloeden en dat superpositie van de
onderscheidene effecten geoorloofd is.
Middlebrook heeft een algemene methode aangegeven die een eenvoudige systematische
analyse mogelijk maakt. Als voorbeeld beschouwen we met deze auteur het eenvoudige
circuit volgens fig. 7.25, dat overeenkomt met dat van fig. 7.23. Voor de transistor nemen we
een vereenvoudigd If-vervangingsschema aan, waarbij re opgenomen gedacht wordt in RC1
en rb opgenomen gedacht wordt in de inwendige weerstand van de sturende signaalbron.
Aangenomen wordt verder dat de sturing geen asymmetrie vertoont. Fig. 7.26 geeft het
aldus vereenvoudigde vervangingsschema. De batterij <PCO vertolkt hierin de spanningsval
tussen basis en emitter, die ten gevolge van de gelijkstroomkoppeling hier niet buiten be
schouwing mag worden gelaten.
is de belastingsweerstand van de verschilversterker.
We nemen eerst aan dat de schakeling symmetrisch is met dien verstande dat we ongelijke
waarden van <bco in rekening brengen door <bc0 opgebouwd te denken uit een f-signaal en
een t-signaal. We splitsen nu het circuit in twee helften langs de as van symmetrie. Hiertoe
beschouwen we
als serieschakeling van twee weerstanden jRt en Rce als parallcl211

■
schakeling van twee weerstanden 2 Ree. Vervolgens beschouwen we afzonderlijk de ver
werking van f-signalen en van t-signalen in het verkregen halve circuit. Daarbij bedenken
wc dat, ten gevolge van de symmetrie-eigenschappen, f-signalen geen stroom veroorzaken
in elementen die loodrecht op de symmetrie-as staan (/?|), zodat we deze kunnen weglaten
in het vervangingsschema voor f-signalen. Verder bedenken we dat voor t-signalen het
middelpunt van elementen loodrecht op de as van symmetrie geen spanning voert, zodat
deze punten geaard kunnen worcjpn in het vervangingsschema voor t-signalen. Op deze
wijze verkrijgen we de f- en t-vervangingsschema’s voor het halve circuit als aangegeven in
fig. 7.27 en fig. 7.28.
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Fig. 7.25. Schema van de verschilversterker.
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Fig. 7.26. Vervangingsschema van de transistoren in fig. 7.25.
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Fig. 7.27. Halve schakeling voor f-signalen.
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Fig. 7.28. Halve schakeling voor t-signalen.

De schema’s van fig. 7.27 en fig. 7.28 gelden voor het geval van een symmetrische schakeling.
Zijn er nu kleine afwijkingen van de symmetrie, dan mogen we de invloed van de afzonder
lijke symmetriefouten separaat beschouwen. Stel bijvoorbeeld dat Rn en Rl2 ongelijk zijn.
Ten opzichte van het symmetrische circuit vertonen Rn en R12 dan verstoringen ARn en
AR|2. De f-signalen geven gelijke collectorstromen in de beide halve circuits (fig. 7.27),
doch tengevolge van de ongelijke weerstanden R(1 en RI2 zijn de spanningen hierover niet
gelijk, d.w.z. de f-signalen leiden nu mede tot het ontstaan van t-componenten. We kunnen
dit vertolken door in het t-circuit (fig. 7.28) een storingsgenerator in te voeren ter grootte
hf AR|i-
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Omgekeerd leidt een t-signaal nu ook tot het ontstaan van een f-signaal, hetgeen we in
rekening brengen door in het f-circuit (fig. 7.27) een storingsgenerator i1( AKU op te nemen. .
Op analoge wijze gaan we te werk bij aanwezigheid van andere kleine asymmetrieën. In het
eenvoudige voorbeeld dat we bestuderen kan nog asymmetrie optreden in aco en in Rcl.
Zo ontslaan de f- en t-vervangingsschema’s voor hel halve circuit als aangegeven in fig.
7.29 en fig. 7.30. Hieruit kunnen alle l- en f-stromen en -spanningen berekend worden en
daarmee alle belangrijke versterkingsgrootheden. Natuurlijk geldt de gegeven beschouwing
alleen als de asymmetriecomponenten een orde van grootte kleiner zijn dan de symmetriecomponenten. Hieraan is in schakelingen met voor de praktijk bruikbare waarden van de
rejectiefactor altijd voldaan. De behandelde analysetechniek berust op het consequent
scheiden van f- en l-signalen en van symmetrische en asymmetrische aspecten van de
schakeling. Voor verdere details moge verwezen worden naar het boek van Middlebrook
(zie de de literatuuropgave, blz. 262).
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Fig. 7.29. Vervangingsschema voor f-signalen ,
bij kleine asymmetrie.
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Fig. 7.30. Vervangingsschema voor t-signalen
bij kleine asymmetrie.

7.6. VOORBEELD VAN EEN COMPLETE VERSTERKER

Uit elke combinatie van twee identieke versterkerschakelingen kan een balansschakeling
worden opgebouwd. Alle bij de enkelvoudige versterkers behandelde methoden voor kop
peling van opeenvolgende trappen kunnen dus gebruikt worden als bouwstenen van ge
balanceerde schakelingen. Fig. 7.31 toont, bij wijze van voorbeeld, het schema van een
eenvoudige complete verschilversterker. Teneinde een hoge ingangsimpedantie te bereiken
zijn de eerste en tweede trap als emittervolger uitgevoerd, de eigenlijke versterker wordt
gevormd door de derde trap. De gehele versterker is symmetrisch opgebouwd. Dc in het
schema aangegeven regelbare weerstanden dienen om de balancering in te stellen.
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Fig. 7.31. Complete verschilversterker.

7.7. INDIRECTE GELIJKSPANNINGS VERSTERKERS

Bij de indirecte gelijkspanningsversterker moduleert het ingangssignaal een draaggolf van
relatief hoge frequentie. De keus van de draaggolffrequentie wordt bepaald door de vereiste
bandbreedte van de gelijkspanningsversterking; de draaggolffrequentie moet minstens
2 a 3x zo hoog zijn als de hoogste te versterken frequentie. Men gebruikt gewoonlijk
schakelaarmodulatoren en -demodulatoren. Zo’n modulator hakt a.h.w. het signaal in
stukken, in de Engelstalige literatuur spreekt men van een ‘chopper’, de Duitse term is
‘Zerhacker’. Wanneer de draaggolffrequentie laag kan zijn gebruikt men soms een mecha
nische modulator in de vorm van een relais met twee contacten, die resp. dienen als modulatieschakelaar en als synchrone demodulatieschakelaar. Fig. 7.32 toont het principe.
De werking van de schakelaar SW, kan worden beschreven door het ingangssignaal S(t)
te vermenigvuldigen met een schakelfunctie P(f), die in het ritme van de schakelfrequentie
(tu) de waarden 0 en 1 aanneeml (fig. 7.33). Dan geldt

P(t) = a04-cos (Dt + a2 cos 2<ot + ...
De werking van het contact SW2 wordt dan beschreven door
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1 —P(f) = 1— n0 — ai cos a)t — a2 cos 2cot— ...
Aan de ingang van de versterker wordt dus aangeboden

S(t)- P(t) = S(t)- [n0 + ^i cos a»t+a2 cos 2cot + ...] .

De gelijkstroomcomponent wordt niet versterkt. Aan de uitgang verschijnt dus het signaal
S(ƒ)[</, cos üjt + a2 cos 2cot + ...]. Hierop werkt het contact SW2, d.w.z. de schakelfunctie
1 - P(i\ Er ontstaat dus een signaal
cos ajt + a2 cos2a>t + ...] [1 — a0 — at cos cot— a2 coslcot — ...].
Het laagdoorlatende filter laat nu alleen de hierin voorkomende If-componenten door, dus
+•••]■ Het minteken is geen bezwaar: men kan desgewenst de versterker
zo inrichten dat deze eveneens een omkering van het signaal bewerkt.
ing. sign.

s(0 T

sw.

sw,

Wissclsp.
versterker

uitgang

Laagdoorl. filter

Fig. 7.32. Indirecte gelijkspanningsversterker met relais als chopper.
1
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P(0
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■» t

1

!-P(0
0

Fig. 7.33. Schakelfuncties van de relaiscontacten.

Met een mechanische schakelaar kan slechts een zeer lage schakelfrequentie bereikt worden
(tot ca. 1600 Hz). Moet de draaggolf hoger zijn, dan dient men met elektronische middelen
de modulatie tot stand te brengen. Men gebruikt meestal dioden of transistoren. Het be
zwaar is dat deze componenten weer driftverschijnselen vertonen. Men heeft hiervan het
minste last als men de dioden of transistoren als schakelaars laat werken, juist dioden en
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transistoren zijn hiertoe zeer geschikt. Men gebruikt bij voorkeur uit silicium vervaardigde
schakelcomponenten vanwege de geringe lekstroom. Fig. 7.34 toont een transistorchopper.
Het schakelsignaal schakelt beide transistoren tegelijk van de geleidende ih de gesperde
toestand en omgekeerd.
In de gesperde toestand is de impedantie zeer groot, nl. alleen bepaald door de lekstroom
van de transistoren. Men kan deze impedantie nog aanzienlijk verhogen door de collector
als emilter te gebruiken en andersom, immers de emitter is veel sterker gedoteerd dan de
collector zodat de concentratie der minderheden in de emitter veel geringer is dan in de
collector. De lekstroom is evenredig met de minderheidsconcentratie, waardoor verklaard
wordt dat de inverse schakeling volgens fig. 7.35 geringere lek vertoont dan de schakeling
van fig. 7.34. Niet alleen is de lekstroom geringer, ook de restspanning over de transistor in
geleidende toestand is geringer.
De meest geschikte component voor elektronische choppers is waarschijnlijk de veldefrecltransistor. Dit is begrijpelijk als men bedenkt dat de FET in feite een elektronisch
regelbare weerstand is. Choppers met veldeffecttransistoren winnen snel terrein.

naar
wisselspannings
versterker

S'

u\

1
Fig. 7.34. Transistorchopper.

A

Fig. 7.35. Inverse schakeling van fig. 7.34.
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Een zeer hoge ingangsimpedantie kan men ook bereiken door gebruik te maken van een
modulator welke werkt met capaciteitsdioden (zgn. varicaps). Zoals bekend vertoont een
in de sperrichling ingestelde pn-diode een capaciteit, die afhangt van de spanning over de
diode. Men bouwt nu een brugschakeling met vier capaciteitsdioden of met twee dioden en
twee capaciteiten en voedt deze brug met het door een lokale oscillator geproduceerde
draaggolfsignaal. Het te versterken signaal wordt gebruikt om de capaciteit van één of meer
der in de brug voorkomende dioden te veranderen. Is dit signaal nul, dan is de brug in even
wicht en verschijnt er geen draaggolfsignaal aan de uitgang van de brug. Verschilt het
signaal van nul, dan is de brug niet langer in evenwicht, zodat er wel draaggolfsignaal aan
de uitgang verschijnt. De brug werkt dus als modulator.

De gegeven opsomming van modulatortypen is niet volledig, op tal van andere manieren
kan men modulatie verkrijgen. Vermeld zij hier nog slechts de toepassing van fotogevoelige
weerstanden (zgn. folochopper). Fig. 7.36 illustreert het principe. De beide fotoweerstanden
worden afwisselend belicht, waardoor de schakeling werkt als schakelaarmodulator.
Fotoweerstanden zijn vrij trage elementen, de bereikbare schakelfrequentie is niet veel
hoger dan bij mechanische modulatoren.
Stabilisatie met behulp van een chopper wordt vooral toegepast in versterkers voor anage rekenmachines. Wanneer de te versterken frequentieband groter is dan die welke door de
chopperversterker verwerkt kan worden past men wel in enigerlei vorm het splitband •
principe toe: de If-componenten in het signaal versterkt men met de chopperversterker,
de componenten van hogere frequentie in een wisselspanningsversterker. Toepassing van
dit principe blijkt in de praktijk vaak op moeilijkheden te stuiten, vooral wanneer er eisen
gesteld worden aan de eigenschappen voor frequenties in het overgangsgebied, waarin
beide delen van de versterker bijdragen tot de versterking. Met name moet men dan zorgen
voor nauwkeurig passende fasekarakteristieken.
Een fraaie methode om de geringe drift van de chopperversterker te combineren met de
grote bandbreedte van een versterker met directe koppeling is aangegeven door Goldberg.
Fig. 7.37 geeft het principe van deze methode. Ao en A j zijn direct gekoppelde gelijkspanningsversterkers. De in deze versterkers optredende driftspanningen worden in het schema
vertolkt door de stoorsignaalbronnen e en e'. Ac is een chopperversterker, die alleen in het
gebied der lage frequenties werkzaam is. Voor hoge frequenties is /lc niet werkzaam, de
versterking wordt dan dus bepaald door de cascadeschakeling van >40 en At en de terugkoppelfactor [i. Als —/L4i?l0 > 1, is de versterking voor hoge frequenties dus \/0. Voor
laagfrequente signalen, waartoe ook de driftsignalen e en e' moeten worden gerekend, geldt:

signaal op punt P: (U-t + pUo),
signaal op punt Q: 40(e+ Ui + pUo) + Ac(Ui + pUo),
signaal op punt R: Uo = Ai/l0(e+ U{ + {}U^ + AiAc(Ui + [HJ^ + Axe'.

(7.1)
(7.2)
(73)

Uit (7.3) volgt
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. e<
+ e'
i-Mi(x0+4c)
Js nu — pAiA0 > 1, dan geldt zeker —/Mi(/4o+4e) > 1, zodat (7.4) overgaat in
Uo=Ui

Uo

/4i(/lo + ^c)

LUi + e
P

A°

/H^o + ^c)

+ e

+e-

(7-4)

(7-5)

/^Mo + 4J

Kiezen we /4C >/J0, en /40 » 1. dan wordt de invloed der driftspanningen in het uitgangs
signaal gereduceerd met een factor die ongeveer [iAc bedraagt. De functie van de chopper
versterker is dus blijkbaar het effectief tegenkoppclen van de drift van de direct gekoppelde
versterker.
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-® Fig. 7.36. Fotochopper.
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Fig. 7.37. Driftstabilisatie met behulp chopperversterker (/lc) volgens Goldberg.
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7.8. MAGNETISCHE EN DIËLEKTRISCHE VERSTERKERS

Een bijzonder type indirecte versterker is de magnetische versterker. Het principe is als
volgt: een kern van magnetisch materiaal (veelal een toroïde) is voorzien van een aantal
wikkelingen. Via deze wikkelingen worden te versterken signaal, versterkt signaal en hulpsignalen toegevoerd of afgevoerd. Het te versterken signaal is in de meeste toepassingen
van zeer laagfrequente aard, de toepassingen liggen in hoofdzaak in de regeltechniek. Als
hulpsignalen gebruikt men een wisselstroom (frequentie meestal 400 Hz) en veelal een
gelijkstroom voor voormagnetisatie. De instelling wordt zo gekozen dat gewerkt wordt in
een sterk niet-lineair gedeelte van de magnetiseringskromme. De zelfinductie en daarmee
de reactantie van de wisselstroomwikkeling hangen dan sterk af van de signaalstroom.
Daardoor wordt de voedingswisselstroom gemoduleerd. In de voedingsketen kan een
belastingsimpedantie worden opgenomen waarover het versterkte signaalvermogen ver
schijnt. Fig. 7.38 illustreert dit principe.
is de belastingsweerstand, welke in serie met de
voedingsketen is opgenomen, l/j is het te versterken regelsignaal. De batterij Uü dient voor
de levering van een instelstroom (voormagnetisatie). De smoorspoel L is een blokkeerspoel, welke voorkomt dat de voedingsstroom (hier 50 Hz) in het ingangscircuit komt. Het
versterkte vermogen komt beschikbaar als een modulatie op de voedingsstroom. Wil men
over een ongemoduleerd signaal als uitgangssignaal beschikken dan is detectie van het
gemoduleerde signaal noodzakelijk. In vele gevallen kan men hiervan afzien, bijv, als het
uitgangsvermogen dient om een servomotor te besturen.
Aan het algemene principe, zoals dat hierboven beschreven is, kan op allerlei manieren
gestalte worden gegeven. Onder andere kan men brugschakelingen, balansschakelingen etc.
toepassen. Ook past men wel combinaties toe met trappen waarin buizen of transistoren
als versterkerelementen worden gebruikt. De belangrijkste voordelen zijn: grote betrouw
baarheid en lange levensduur en de mogelijkheid om zeer grote vermogens te hanteren. De
uitgangsenergie kan tientallen kW bedragen. Om deze reden vinden magnetische ver
sterkers vooral toepassing als eindtrappen in regelsystemen.
L

$
bijv.

50 Hzl-----

Fig. 7.38. Principe van de magnetische versterker.

De werking van diëlektrische versterkers is analoog. Hierbij maakt men gebruik van het
niet-lineaire verband tussen de elektrische veldsterkte E en de diëlektrische verplaatsing D
dat sommige diëlektrica vertonen (o.a. barium-strontium-titanaat). Men kan hiermee
condensatoren vervaardigen waarvan de capaciteit afhankelijk is van de aangelegde span221

ning. Wanneer men zo’n condensator aansluit op een wisselspanning in serie met een belastingsweerstand zal de spanningsdeling in de keten afhangen van de, door een stuurspanning variabele, capaciteit van de condensator. Fig. 7.39 illustreert het principe. In hel
sluurcircuit is een smoorspoel opgenomen om doordringen van de voedingsfrequentie
daarin te voorkomen, terwijl een condensator in de uitgangsketen de stuurspanning belet •
tol de uitgang door te dringen. Ook hier kan men weer balansschakelingen etc. toepassen.
Hel uitgangsvermogen van diëlektrische versterkers is gering, in de orde van enkele watts.
Door de niel-lineaire condensator in een afgestemde kring op te nemen kan de gevoeligheid
worden verhoogd. Hel frequentiebereik is dan echter zeer beperkt.

c

Fig. 7.39. Principe van de diëlcklrischc versterker.
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8. OPERATIONELE VERSTERKERS

8.1. INLEIDING

Signaalversterking kan beschouwd worden als de meest algemeen voorkomende elek
tronische operatie, verstcrkerschakelingen nemen dientengevolge een zeer belangrijke
plaats in de elektronica in. Afhankelijk van het elektronische systeem, waarin ze een plaats
hebben en van hun functie daarin, worden aan verstcrkerschakelingen echter zeer uiteen
lopende eisen gesteld. Verscheidene grondvormen zijn behandeld in de voorafgaande
hoofdstukken, daarbij is gebleken dat verstcrkerschakelingen een grote diversiteit ver
tonen. Bouwt men de verstcrkerschakelingen geheel op uit discrete componenten, dan kan
men elk ontwerp volledig richten op de eisen die de beoogde toepassing stelt. Echter, wenst
men zo veel ais mogelijk is gebruik te maken van geïntegreerde schakelingen, dan zal men
moeten trachten tot een zekere standaardisatie te komen omdat geïntegreerde schakelingen
alleen economisch aantrekkelijk zijn als ze in grote aantallen worden vervaardigd. Voor
verstcrkerschakelingen, die in typische massaprodukten worden toegepast liggen hier
weinig problemen: men kan hier zonder bezwaar een geïntegreerde schakeling ontwerpen,
die aangepast is aan het gebruiksdocl. Moeilijker ligt de zaak in het veel voorkomende
geval dat er geen sprake is van een zeer bepaald gebruiksdoel, dat als zodanig massale
produktie rechtvaardigt. Voor zulke gevallen heeft men behoefte aan universele versterkerschakelingen, die men met behulp van kleine toevoegingen voor allerlei doeleinden bruik
baar kan maken.
De praktische voordelen van geïntegreerde schakelingen komen vooral tot hun recht in
de monolithische techniek. Bij het ontwerpen van standaardschakelingen in deze techniek
dient men rekening te houden met de daarvoor geldende spelregels. De belangrijkste hier
van zijn het vermijden van zelfinducties, van grote capaciteiten (groter dan enkele tientallen
pF) en van grote weerstanden (groter dan enkele kQ). Daarentegen bestaat er geen bezwaar
tegen het gebruik van grote aantallen transistoren in de schakeling, dit zijn nu immers de
goedkoopste elementen. De noodzaak om grote condensatoren te vermijden maakt de
traditionele wisselspanningsversterker, waarin de instelgrootheden en de signaalgrootheden van elkaar worden gescheiden met behulp van koppel- en ontkoppelcondensatoren,
I ' ongeschikt voor de monolithische bouwwijze. Ook versterkers met afgestemde kringen, die
zelfinducties en condensatoren bevatten, laten zich niet zonder meer integreren. Het enige
. versterkertype dat voor zijn werking niet afhankelijk is van capaciteiten en/of zelfinducties
is de gelijkspanningsversterker. Het ontwerp en het bedrijf van uit discrete componenten
t
opgebouwde gelijkspanningsversterkers levert vele problemen op. Men gebruikt ze daarom
alleen als hel te verwerken signaal de gelijkspanningskoppeling nodig maakt. Het voor
naamste probleem is de bestrijding van driftverschijnselen. We hebben gezien dat opbouw
in de vorm van gebalanceerde schakelingen de aangewezen remedie hiertegen vormt. In het
bijzonder de verschil versterker vertoont in dit opzicht zeer gunstige eigenschappen, mits
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voldaan is aan stringente voorwaarden ten aanzien van de symmetrie der schakelingen.
Bij het ontwerpen van schakelingen wordt men .dientengevolge ernstig gehandicapt door
het feit dat normale elektronische componenten aanzienlijke exemplaarspreidingen ver
tonen. Dit maakt hel gebruik van uitgezóchte exemplaren noodzakelijk. Bovendien moet de
schakeling zo opgebouwd worden dat symmetrisch in de schakeling voorkomende com
ponenten ook steeds werken in hetzelfde fysische milieu; met name is de gelijkheid der
temperatuur van beide delen der schakeling van groot belang.
Juist op het punt van symmetrie zijn monolithische schakelingen sterk in het voordeel
ten opzichte van conventionele schakelingen. De componenten hebben immers precies
dezelfde levensgeschiedenis, ze zijn gelijktijdig vervaardigd in hetzelfde kristal. Ze bevinden
zich bovendien zeer dicht bij elkaar, zodat ook de thermische koppeling bijna perfect kan
zijn. De eigenschappen van verschilversterkers worden vooral bepaald door verhoudingen
van constructieve parameters, niet in de eerste plaats door de absolute waarden daarvan.
Het is duidelijk dat veel van de bezwaren van de verschilversterker in een zorgvuldig opge
bouwde monolithische uitvoering komen te vervallen. Dit versterkertype leent zich dan ook
bijzonder goed voor de monolithische techniek. Bovendien is de verschilversterker zeer
algemeen bruikbaar, doordat er twee ingangen zijn en de doorlaatband tot de frequentie
nul doorloopt. Het is dan ook geen wonder dat universele monolithische versterkers ge
woonlijk worden opgebouwd als verschilversterkers. Om een zeer algemene bruikbaarheid
te verkrijgen maakt men de versterking hoog door enkele trappen in cascade te schakelen,
en streeft men naar een hoge ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie. Deze
eigenschappen maken het gemakkelijk mogelijk door middel van eenvoudige terugkoppelnetwerken de eigenschappen aan te passen aan een bepaald gebruiksdoel. De lage uitgangs
impedantie verkrijgt men door als laatste trap een emittervolger te gebruiken. Een redelijk
hoge ingangsimpedantie (enkele tientallen kQ) verkrijgt men door de ingangstrap op een
lage ruststroom in te stellen, immers is rc en daarmee Rt, omgekeerd evenredig met IE. Voor
sommige toepassingen heeft men behoefte aan een veel hogere ingangsimpedantie; voor
dit doel heeft men versterkers ontwikkeld waarbij de ingang gevormd wordt door een
Darlingtonschakeling (hfdst. 12, deel II, Technica 36) of een veldeffecttransistor. In het
laatste geval wordt het fabricageproces van de monoliet wat gecompliceerder, men moet
minstens één extra diffusie invoeren. Indien een extreem hoge ingangsimpedantie gevraagd
wordt, is dit aanvaardbaar; men bedenke dat aan de veldeffecttransistor in dit geval geen
hoge eisen worden gesteld. De steilheid behoeft niet groot te zijn, het is ons slechts te doen
om een hoge impedantie, de versterking van de schakeling wordt geleverd door de eigen
lijke versterkertrappen, die uitgevoerd worden met bipolaire transistoren.
Directe koppeling van een gelijkspanningsversterker aan een volgende versterker, zonder
tussenschakeling van een condensator, is slechts mogelijk als het rustniveau aan ingang en
uitgang van de versterker gelijk is: als de ingangsspanning nul is, dient ook de uitgangsspanning nul te zijn. Aan deze eis kan worden voldaan door in de laatste trap een in de
voorafgaande trappen opgetreden verschuiving van het rustniveau met behulp van een
compensatieschakeling ongedaan te maken.
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Het type versterker dat hiermee ontstaat vertoont grote overeenkomst met de verster
kers, die vanouds de belangrijkste bouwsteen vormen van analoge rekenmachines, en
daarin gebruikt worden om mathematische operaties op elektrische signalen uit te voeren.
Men noemde zulke versterkers operationele versterkers. Deze naam heeft zich algemeen ingeburgerd voor het beschreven type standaardversterker, men duidt er thans ook ver
sterkers van de beschreven opbouw mee aan die voor geheel andere doeleinden worden
gebruikt.

8.2. EIGENSCHAPPEN VAN OPERATIONELE VERSTERKERS

8.2.1. Monolithische operationele versterkers
Een goede verschilversterker is gekenmerkt door een hoge waarde van de rejectiefactor H
en de discriminatiefactor F. Men bereikt dit door zorg te dragen voor een zo goed moge
lijke symmetrie der schakeling en door de impedantie van de gemeenschappelijke emitterketen zo hoog mogelijk te maken. Een hoge differentiaal weerstand in de gemeenschappe
lijke emitterketen verkrijgt men door hiervoor een transistor te gebruiken, die als stroom
bron fungeert. Fig. 8.1 toont de algemene opbouw van de schakeling. De (eventueel aan
wezige) weerstanden Rcc in de individuele emitterleidingen introduceren tegenkoppeling
en verbeteren daardoor de stabiliteit, ze verlichten ook de eisen die aan de onderlinge
gelijkheid der transistoren worden gesteld. Ze verminderen echter uiteraard de versterking
voor het verschilsignaal (t-signaal), zodat het gewenst is ze klein te houden.
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T2

Tl

Rc.
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E
\T3
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d_ T“ +

Fig. 8.1. Verschilversterker;
Tl en T2 vormen de eigenlijke versterker,
T3 fungeert als stroombron en
levert op punt E een hoge differentiaalweerstand.
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Dat aan de gelijkheid der transistoren en hun opstelling strenge eisen gesteld worden, kan
blijken uit enkele numerieke illustraties. De temperatuurcoëfficiënt van de spanning 17EB
tussen emitter en basis bedraagt ca. 2,5mV/°C (hfdst. 5, deel ILTechnica 36). Dit betekent
dat een temperatuurverschil van 0,01° tussen beide juncties reeds overeenkomt met een
verschilspanning (‘offsetspanning’) van 25 pV. die door de schakeling als (storend) in
gangssignaal wordt opgevat. Dit illustreert de extreme eisen die gesteld worden aan het
thermische contact.
Als tweede illustratie beschouwen we het gevolg van een verschil in de basisbreedte van
Tl en T2. De basisbreedte is een zeer belangrijke constructieve parameter. Het basisgebied
wordt begrensd door twee pn-overgangen. die gevormd worden in twee opeenvolgende
diffusieprocessen, die we resp. de basisdiffusie en de emitterdiffusie noemen. De diffusiediepte is in beide processen groot ten opzichte van de basisbreedte, tengevolge van het feit
dat de emitterbreedte veel groter is dan de basisbreedte. De zeer geringe basisbreedte ont
slaat dus als verschil tussen twee relatief grote getallen; het is duidelijk dal de kans op af
wijkingen van de nominale waarde onder deze omstandigheden groot is.
In fig. 8.2 is de minderheidsconcentratie in de basis geschetst. Bij de emitterjunctie
(x=0) geldt nb0 = c • exp (q UBE/k T\
waarin c een constante voorstelt. De diffusiestroom door de basis bedraagt

exp (qUBE/kT),

1 = qDn

i)

(8.2)

waaruit voor hel verband tussen [7BE en W bij gegeven stroom I en temperatuur T volgt
l/BE = c'ln(c"W/),

met c' = kT/q en c"
Wx en W2. Dan is

(8.3)
l/qDnc. Beschouwen we nu twee transistoren.met basisbreedten resp.

^BE(2) — ^BE(l) — Al/BE —

kT

In

W2

•

<1
'»b

emitter (n)
collector (n)

basis (p)

-v = 0

x=iv

Fig. X.2. Minderheidsconcentratie in de basis.
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(8-4)

|

De normale basisbreedte van een goede hf-transistor ligt in de buurt wan 0,5 p (micron).
Bedraagt nu het verschil tussen W2 en W{ slechts 0,05 p, dan is de offsetspanning AL/BE =
(kT/q) In 1,1;» 2,5 mV. Een zo grote storende offsetspanning kan natuurlijk vrijwel nooit
zonder meer getolereerd worden. Men begrijpt hieruit dat het maken van discrete transis
toren met aanvaardbare onderlinge gelijkheid, bijna onmogelijk is. Zelfs bij de beste uitge
zóchte exemplaren mag men niet rekenen op een gunstiger waarde dan AUBE%5 mV.
Voor transistoren, die samen deel uitmaken van een zorgvuldig geconstrueerde monoliet,
kan echter AUBF minder dan 1 mV bedragen. Dit verlicht de eisen ten aanzien van de com
pensatie van de offsetspanning enorm.
Een voor de hand liggend middel om het effect van de storende offsetspanning te vermin
deren is het toevoegen van de weerstanden Rce, als aangegeven in fig. 8.1. We kunnen ons
deze weerstanden in serie geschakeld denken met de emitterimpedantie re. Bij een instelling
van de transistoren op 7E=O,O5 mA (om een hoge ingangsimpedantie te verkrijgen) is rc~
500 Q. Om een offsetspanning van 5 mV te compenseren moet de totale emitterweerstand
re + Rcc bij één van de transistoren 100 Q groter zijn dan bij de andere. We zouden daartoe
Rce(1)=0en Rcc(2)= 100 Q kunnen kiezen. Echter moeten we wel bedenken dat ongelijkheid
der weerstanden Rec de schakeling onsymmetrisch maakt. We hebben dus de onsymmetric
aan de ingang (AL/BE) bestreden met een onsymmetrie in de schakeling (ARCC). Deze laatste
bederft de rejecliefactor en de discriminatiefactor van de schakeling. Willen we de onsymmetrie in de schakeling beperken tot bijvoorbeeld 5%, dus ARCC^ 0,05 (Rce + re), dan moet
blijkbaar RecU) = 1500Q en Rcc(2)= 1600 Q. Deze grote weerstanden reduceren de signaalversterking aanzienlijk, hetgeen ook weer nadelige invloed heeft op de discriminatie
factor. Natuurlijk is vergroting van Rcc niet de enige methode om de offsetspanning A(7BE te
compenseren. Men kan ook met behulp van een spanningsdeler aan de voedingsbatterij
een correcticspanning ontlenen, die direct wordt toegevoerd aan de basis. Zo vermijdt men
versterkingsverlies door tegenkoppeling, echter nu ten koste van de symmetrie in de impcdanties van het ingangscircuit. In een monolithische schakeling moet men wel zijn toe
vlucht nemen tot een dergelijke compensaticmethode, de weerstanden Rcc zijn hier immers
niet met uitwendige middelen tc veranderen.

Deze beschouwing stelt wel in het licht hoe belangrijk de onderlinge gelijkheid der transisloren is, reeds een geringe afwijking maakt het vinden van moeizame compromisoplossiqgen noodzakelijk.
8.2.2. Verbetering van de discriminatie door terugkoppeling van het common-mode signal
Om een hoge discriminatiefactor te verkrijgen moet de gemeenschappelijke impedantie
in de emitterketen zeer hoog worden gekozen. Met een als stroombron geschakelde transis
tor is voor lage frequenties een differentiaalweerstand van ca. 1 MO zonder veel moeite te
bereiken. Een verdere verbetering verkrijgt men door het common-mode signal (f-signaal)
terug te koppelen. Dit ziet men dikwijls toegepast in monolithische operationele verster
kers. Men koppelt dan het f-signaal aan de uitgang terug naar de basis van de als stroom227

bron werkende transistor (T3 in fig. 8.1). Het symmetriepunt van de uitgang van de schake
ling voert het (ongewenste) resterende f-signaal, doch is voor het t-signaal effectief geaard
(zie hfdsl. 7.), zodat het t-signaal niet teruggekoppeld wordt. Fig. 8.3 toont de zo ontstane
schakeling.

11

ZL.

É
T

I

Fig. 8.3. Verbetering van de discriminatie door terugkoppeling van het f-signaal.

De verbetering van de discriminatie is bescheiden en wordt bepaald door de factor 1 + Af,
als
de versterking voor het f-signaal voorstelt van de niet-teruggekoppelde versterker.
Voor een goede versterker is Af al zeer klein, zodat de winst ook klein is.

8.2.3. Synimetreren van de gelijkstroominstelling van de ingangscircuits
De primaire eigenschappen van de operationele versterker liggen vast als de versterking
de ingangsimpedantie Z, en de uitgangsimpedantie Zo zijn gegeven. We nemen voor
lopig aan dal de versterker ideaal is en dat Av, Zj en Zo reële grootheden zijn. Is de ingangstrap uitgevoerd als verschilversterker, dan zijn er twee ingangen. Het verschil tussen sturing
op de éne of de andere ingang betreft alleen het teken van de versterking, we kunnen der
halve een inverterende en een niet-inverterende ingang onderscheiden. Als regel is er één
uitgang, het heeft meestal weinig zin te voorzien in een verschiluitgang, daar de koppeling
van een dergelijke uitgang aan een volgende versterker niet gemakkelijk is. Fig. 8.4 toont
het schemasymbool dat we voor de operationele versterker zullen gebruiken.
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Fig. 8.4. Schemasymbool voor de operationele versterker. De inverterende ingang is aangeduid
met
de niet-inverterende met +.

R,

R\

1

u.

55

1

^<4
R'

Fig. 8.5. Gelijkmaken dèr instelstromen aan beide ingangen door middel van Rt.

Is de ingangstrap uitgevoerd met bipolaire transistoren dan zal in het algemeen in de ingangsketens een zekere instelstroom moeten vloeien, nl. de basisstroom van de ingangstransistoren. De gelijkstroomimpedantie van de beide ingangsketens moet dan gelijk zijn
om asymmetrie in de instelling te voorkomen, die immers een ‘oflsetspanning’ tengevolge
zou hebben. In fig. 8.5 is het algemene schema aangegeven van een operationele versterker
waarbij, zoals in vele toepassingen het geval is, een terugkoppel weerstand Rf is aangebracht
tussen uitgang en ingang. De uitgangsimpedantie is aangegeven met Ro; zoals reeds werd
opgemerkt, is deze gewoonlijk zeer laag (< Rf). Vindt nu sturing plaats op de inverterende
ingang, dan moet, terwille van de bovengenoemde symmetrie der instelling, de gelijkstroomweerstand RT in de niet-inverterende ingangsketen bedragen

Rt =

R'i(*r+Ko)

/?! + (Kf + K0)

(8-5)

waarbij voor R{, R{ en Ro natuurlijk de waarden ingevuld moeten worden, die deze impedanties hebben bij de frequentie nul. Hierbij is de invloed van K, verwaarloosd, d.w.z. we
nemen aan Rx >R0. Is Ko< R{, dan gaat (8.5) over in

R< =

ri+Rt

(8-6)
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8.3. SCHAKELINGEN MET OPERATIONELE VERSTERKERS

8.3.1. Overdracht van de teruggekoppelde versterker
We richten nu onze aandacht op de operationele versterker, gebruikt als bouwsteen in
elektronische schakelingen. Schakelingen met zeer uiteenlopende eigenschappen verkrijgt
men door toepassing van verschillende vormen van sturing en van terugkoppeling. Be
schouwen we eerst het zeer algemene schema volgens fig. 8.6, waarin sturing plaatsvindt
op de inverterende ingang. We nemen aan dat de uitgangsimpedantie Zo van de versterker
zelf zeer laag is |ZO| < |Zf | en dat |Z,| > |ZO|. Aan deze voorwaarden is in praktische toepas
singen vrijwel steeds voldaan. Voorts staan Zj en Zr in serie, we schrijven ter vereenvoudi
ging Zj 4- Zr = Z'. De versterking van de eigenlijke versterker geven we aan met A; gerekend
vanuit de in verlerende ingang is Rc [A] < 0, vanuit de niet-in verterende ingang is Re [A] > 0.
De inwendige weerstand van de signaalbron Ug denken we ons opgenomen in Zg. Voor het
schema van fig. 8.6 gelden nu de volgende betrekkingen

Uo = AUi = AIiZi,

(8.7)

Ig =If + Ib

(8.8)
(8.9)
(8.10)

Uit deze vier betrekkingen volgt

Vo
Ug

1 +

Z„(l-A) [

c

Zf
Zi(l-A)

+

+

Z'Zf
Z^l-A).

A

(8.11)

Zo

Ut

T
b

Z|

Uo

Zr

Fig. 8.6. Algemene voorstelling van de operationele versterker met terugkoppeling.
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Voor praktische operationele versterkers geldt |A|
bijna altijd gelden

|

zf

IZifl-A)

< 1

en

z;zf
ZgZ,(l-A)

1, in praktische gevallen zal ook

(8-12)

<§ 1 .

Als aan (8.12) is voldaan, gaat (8.11) over in

A'=— =

u,

1 -

Z,(1-A)L

zf
Z,(l-A)

Z.Zf
“
ZgZi(l-A)_ •

(8.13)

Dit is de volledige uitdrukking voor de overdracht van de versterker met terugkoppeling.
In vele gevallen verkrijgt men reeds een zeer goede benadering wanneer men de twee laatste
termen in het rechterlid van (8.13) verwaarloost. Dan ontstaat de bijzonder eenvoudige
betrekking
V = U°

A Zr
T—A Z^ ’

(8.14)

of, daar • A'| > 1,

A' = -Zr/Zg.

(8.15)

Terloops zij opgemerkt dat de uitgangsvergelijking (8.11) ook eenvoudig gevonden kan
worden met behulp van de algemene theorie der teruggekoppelde versterker (zie hfdst. 4,
deel II, Technica 36).

■

1 .
|
L

r

De impedantie die we zien tussen punt a en aarde, d.i. de ingangsimpedantie van de terug
gekoppelde versterker, wordt gevormd door de parallelschakeling van Z- en Zf/(1—A).
Aangezien er bij het ontwerp van de versterker naar gestreefd wordt Zj en |A| beide hoog te
maken zal gewoonlijk |Zf/(l — A)| < |ZJ zodat |Ir| > jij. De impedantie Z tussen a en aarde
is zeer laag, nl Z % Zf/(1 — A), zodat punt a als het ware effectief geaard wordt. Men noemt a
virtueel geaard. De impedantie tussen punt c en aarde, d.i. de impedantie die de signaalbron
‘ziet’ is praktisch gelijk aan Zg. Men kan dit ook uitdrukken door te zeggen dat U, zeer klein
is, vergeleken met Uo zowel als met Ug. Uit de voorwaarde |IJ < |Ifïvolgt Ig ~ If. Omdat, ten
gevolge van de virtuele aarding, U;—>0 is IgZg=Ug en IfZf= — Uo. Samen met Ig~If leidt
dit direct tot de eerder gevonden betrekking (8.15).
Operationele versterkers, die gebruikt worden als reken versterker in analoge rekenmachines moeten voldoen aan zeer hoge eisen. Men streeft naarZ, ->oo en |A| « 105 a 106.
Geïntegreerde versterkers voor algemene doeleinden behoeven niet aan zulke extreme
eisen te voldoen. Enkele praktische waarden voor conventionele monolithische versterkers
zijn |A|%5000, Ri«25 kQ, Ro«150fi.
Uit (8.15) volgt dat de versterking van de schakeling geheel bepaald wordt door de impedanties Zg en Zr. Dit is geheel in overeenstemming met de theorie der tegenkoppeling.
231

■
8.3.2. Inverterende versterker
In de algemene schakeling volgens fig. 8.6 vindt de sturing plaats op de inverterende ingang.
Een inverterende versterker met zeer goed gedefinieerde spanningsversterking verkrijgt
men door voor Zf en Zg weerstanden te kiezen. De versterking wordt slechts bepaald door
de verhouding der weerstanden. Kiezen we Rg = 1 kQ en Rf = 10 kQ, dan is A'= —10. Fig.
8.7 geeft het schakelschema.
Men kan ook een aantal ingangssignalen sommeren en daarbij elk der signalen tevens
versterken. Fig. 8.8 toont de schakeling. Dank zij het feit dat de ingang van de versterker
virtueel geaard is storen de weerstanden Rg elkaar niet. Voor de schakeling van fig. 8.8
geldt Uo= -(10l/gl+4L/g2 + 5L7g3).
10 k
1 k

1 k

10 k

Fig. 8.7. Inverterende versterker met A'= — 10.
20 k

2k

5k

4k

ik

Fig. 8.8. Sommeerschakeling.
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8.3.3. Integrator

Een zeer belangrijke signaaloperatie in de analoge rekentechniek is integratie naar de tijd.
Het principe van integratie is eenvoudig. Fig. 8.9 toont een zeer eenvoudige passieve inte
grator. Zolang u0 < Uj is i« u-JR, dus

uo = q/C = 1
o

idt =

RC o

Ujdt.

Is t/j een sprongfunctie, dan is u0< u-, zolang t < RC. Wanneer de condensator zich zover op
geladen heeft dat niet meer geldt
u{ wordt de stroom i mede bepaald door uo, nl.
i = (u,-u0)/R. Anders gezegd: we mogen dan de exponentiële functie die het aangroeien
van u0 beschrijft, niet meer benaderen door een lineair verband. Dit blijkt ook uit de com
plexe overdracht Uo/Uj = 1/(1 + pij met t=RC. De pool ligt op p0= — \/x. Een ideale
integrator zou een pool in de oorsprong hebben. Om nauwkeurige integratie over lange
tijd te verkrijgen moet t=RC zeer groot zijn. Praktische beperkingen (volume van de
componenten, lek) maken dat men hiermee niet willekeurig ver kan gaan.
van de versterker bedraagt immers Zf/(l — A); is Zf een capaciteit C dan is de ingangsEen sterke vergroting van de werkzame tijdconstante verkrijgt men door de condensator
als terugkoppelelement in een operationele versterker te gebruiken. De ingangsimpedantie
van de versterker bedraagt immers Zf/(1 —A); is Zf een capaciteit C dan is de ingangscapaciteit van de versterker dus (1 — A)C. Men vergelijke het Millereffect Fig. 8.10 geeft de
schakeling. Passen we (8.15) toe, dan geldt voor de overdracht
o

Ui

met

PT

t

= RC .

(8.16)

Uit (8.16) zou volgen dat er een pool is in p=0, hetgeen ideale integratie zou betekenen. Het
is duidelijk dat dit in werkelijkheid niet zo is, zoals blijkt bij toepassing van de volledige
betrekking (8.11). Nemen we aan dat wel geldt Zj->oo, waaraan praktisch voldaan kan
worden, dan is de overdracht

u0_
ug

+

a
1 + (1-A)pt’

met

t

= RC .

(8-17)

+

R

C—i—
“i

“o

Fig. 8.9. Passieve integrator.
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t

• vt

R

Fig. 8.10. Operationele versterker als actieve integrator.

De pool ligt nu bij p= — 1/t(1 — A). Aangezien RC[A] < 0 is de effectieve tijdconstante veel
groter dan bij de passieve integrator. De schakeling is equivalent met die volgens fig 8.11,
waarvoor de overdracht eveneens wordt gegeven door (8.17). Is bijvoorbeeld R = 1 MQ,
C = 1 pF en 1A | = 105, dan is de tijdconstante 105 sec. De integratie is correct zolang de integratietijd klein is ten opzichte van 105 sec, d.i. ruim een etmaal.

R

(1-/1)C

uo

Fig. 8.11. Schakeling waarvan de overdracht equivalent is met die van fig. 8.10.

83.4. Different iator
Verwisselt men de plaats van R en C in fig. 8.10, dan verkrijgt men een differentiator. De
praktische behoefte aan nauwkeurige difïerentiatoren is minder groot dan de behoefte aan
integratoren. In analoge rekenmachines vermijdt men het gebruik van differentiatorschakelingen, daar toepassing van zulke schakelingen gemakkelijk tot instabiliteit van de
gehele rekenopstelling leidt. Een tweede bezwaar is de gevoeligheid voor ruis, immers
neemt de versterking toe met de frequentie.
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8.3.5. Sommeren en integreren
"
' ,ƒ A :
■
Combineert men de schakelingen volgens fig. 8.8 en fig. 8.10, dan verkrijgt men een schake
ling die sommeert en integreert. Fig. 8.12 geeft een voorbeeld.
R

o"'1

R

U.J

R

“o

Fig. 8.12. Schakeling voor gelijktijdig sommeren en integreren.

«'•(O = (1 — A)RC ,)0 [ugi(t) + u,2(t) + ug3(t)]dt.
o
8.3.6. Niet-inverterende versterker
Men kan de versterker ook sturen op de niet-inverterende ingang. De terugkoppelweer- .
stand moet dan uiteraard toch op de inverterende ingang worden aangesloten, we wensen
immers tegen-koppeling. Fig. 8.13 toont de niet-omkerende configuratie.

Z,

z,

a

1

A
Z.

Z,

b

Zo

1+

+

Uo

Fig. 8.13. Niet-inverterende versterker met terugkoppeling.

Ook hier geldt uiteraard weer dat de gelijkstroomweerstanden in beide ingangsketens
gelijk moeten zijn om de gelijkheid der instelstromen voor beide ingangen te verzekeren.
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De berekening van de overdrachtsfunctie Uo/Ug verloopt op analoge wijze als in het geval
van de inverterende configuratie (fig. 8.6). Stellen we weer Zo<^ Zr en Z, >ZO, dan vinden we

Uo =________ AZt(Zr+Zf)________
Ug (Zj + ZJ (Zr + Zf) + Zr Zf+AZ, Zr ’

met

Re[A] >0.

(8.18)

Is IZJ > |Zf/A| en |Z,| > |Zg| dan gaat (8.18) over in
Uo
Ug

A(Zr+Zf)
Zr + Zf4-AZr

(8-19)

Is A zo groot dat |AZr| > |Zr 4- Zf|, dan vereenvoudigt (8.19) zich verder tot

^=11 ++ 5i,
U,

(8.20)

zr’

welke uitdrukking sterke analogie vertoont met (8.15).
Stelt men direct Zj -»oo, dan is (8.19) zeer eenvoudig af te leiden. Immers is dan de span
ning op punt b eenvoudig Ur terwijl de spanning op punt a is Zr Uo/(Zr 4- Zr). De versterker
versterkt het verschil der spanningen tussen de punten b en a, zodat
Uo =

A(ug

Z'

(8-21)

zr+zfu'

O,

waaruit direct volgt
Uo
Ug

A(Zr+Zf)
Zr+Zf+AZr‘

(8-19)

De ingangsimpedantie die we zien uit punt b (fig. 8.13) is zeer hoog. Geven we de spanningen
op a en b aan met Ua en Ub, dan geldt

Uo=A(Ub-Ua) = A(Ub-pUo)

als

p = Zr/(Zr+Zf).

(8.22)

A
Ap
Uit (8.22) volgt Uo = —— Ub, zodat Ua = —— Ub en
1 -I-Ap
1 + Ap
Ii =

ub-ua
Zi

Ub
1
Zj 1 + Ap

(8.23)

Uit (8.23) volgt

Zil = ^ = Zi(l + AP).

(8.24)

Door zijn hoge ingangsimpedantie is de niet-inverterende versterker zeer geschikt als
bufferversterker.
Fig. 8.14 toont een voorbeeld. De versterking Uo/Ug van deze versterker bedraagt 100.
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99 k
1 k

U.

♦

Fig. 8.14 Niet-omkerende versterker. De versterking bedraagt 100.

8.3.7. Aftrekversterker
Een versterker, die het verschil tussen twee ingangssignalen versterkt verkrijgt men door de
teruggekoppelde versterker op beide ingangen te sturen. Fig. 8.15 geeft een voorbeeld.
10 k
1 k

U.

1 k
^2

10 k

Fig. 8.15. Aftrek versterker; Uo= 10(l/g2 — l/gl).

8.3.8. Spanningsvolger
Een tegengekoppelde versterker kan gebruikt worden als een impedantietransformator.
Een eenvoudig voorbeeld is de emittervolger, die beschouwd kan worden als een uit één
trap bestaande versterker, waarin het uitgangssignaal volledig wordt teruggekoppeld op de
ingang. Door de sterke tegenkoppeling wordt de versterking praktisch 1, de ingangsimpedantie wordt sterk verhoogd, de uitgangsimpedantie wordt sterk verlaagd. De interne
versterking van een enkele transistor is bescheiden, hetgeen een grens stelt aan de haalbare
impedantieniveaus.
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Past men hetzelfde principe toe op een operationele versterker met grote interne ver
sterking. dan verkrijgt men een schakeling met zeer hoge ingangsimpedantie en zeer lage
uitgangsimpedantie. Fig. 8.16 toont de schakeling van zo’n ‘spanningsvolger’. Het ingangs
signaal werkt op de niet-inverterende ingang, het uitgangssignaal wordt teruggevoerd
naar de inverterende ingang (tegenkoppeling).

Uo
A

+

+
Uo

Fig. 8.16. Spanningsvolger.

Uit fig. 8.16 blijkt
Uo = A(Ug —Uo),

(8.2'5)

(A>0)

dus
.
Uo
A
A “ Üg “ Ï+A * 1 '

Ii =

(8.26)

ut-uo

Ug-AUg/(l+A)

Z,

Zi

= üg

1—A/(l + A)

(8.27)

Z.

De nieuwe ingangsimpedantie bedraagt dus

Z1I-^ = (1+A)Z1.

(8.28)

Voor de berekening van de nieuwe uitgangsimpedantie gebruiken we het vervangingsschema volgens fig. 8.17. Op de uitgangsklemmen brengen we de spanning Uo.
De niet-inverterende ingang sluiten we kort (Ug = 0). De versterker versterkt het span
ningsverschil tussen de beide ingangen, de in de uitgangsketen werkende gestuurde bron
heeft dus de sterkte — AUO, zodat
Uo(l-FA)
Io =
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Zo

4

en

Zol

U_o
lo

Zo
1+A + Zo/Zi

(8.29)

1
■

z.

c:

Fig. 8.17. Berekening van de uitgangsimpedantie van de spanningsvolger.
Met
|Z0|< |Z,| is ZOI = Zo/(14-A).

(4>0)

Voorbeeld: is A = 5000, R; = 25 kQ en Ro = 150 Q, dan vinden we A' = Uo/Ug= 1; Rit = 125
MQ;Kot=0,03Q.

8.3.9. Logaritmische versterker
Gebruikt men in de terugkoppelweg een niet-lineair element, dan verkrijgt men een nietlineaire versterker, waarbij de aard van de niet-lineaire overdracht bepaald wordt door de
eigenschappen van het niet-lineaire element in de terugkoppeling. Fig. 8.18 toont een zeer
eenvoudige toepassing van dit principe. Voor het verband tussen de stroom iD door en de
spanning wD over de halfgeleiderdiode D geldt bij benadering
(8.30)

iD=Is exp(quo/kT).

a

u.

R,

z,
b

17*

Fig. 8.18. Eenvoudige logaritmische versterker.
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Is Zj zo groot, dat de stroom daarin verwaarloosbaar klein is, dan geldt = iD. Aangezien
de ingang a virtueel geaard is, geld ii = wg/Kg en uD = — uo, zodat
Ui

.

-quo

Rg

kT

en

— kT

u

q

RJS

(8.31)

De uitgangsspanning is dus evenredig met de logaritme van de ingangsspanning.

Het exponentiële verband tussen stroom en spanning geldt voor een diode slechts in een
beperkt gebied. Bij hoge stromen wordt dit verband verstoord door de invloed van de
ohmse serieweerstand van de diode. Een nauwkeuriger exponentieel verband verkrijgt men
door gebruik te maken van een transistor, immers hangt de collectorstroom slechts af van
de spanning tussen basis en emitter, zonder beïnvloed te worden door de grootte van een in
de collectorleiding aanwezige weerstand. Voor de collectorstroom ic geldt dus over een
groot gebied van stroomsterkten

,c=/’exp(^r)’

(832)

en

kT

i*cc

(833)

Is

+ uB

1
R

T2

•-{

<4

a

Fig. 8.19. Logaritmische versterker, waarin een transistor als terugkoppelelement wordt gebruikt.
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Hebben we twee gelijke transistoren, ingesteld op collectorstromen resp. ici en iC2, dan is
kT

ici

Al<BE — UBE1 — WBE2 — ~ ~— •
<7
iC2

(8.34)

Is dus iC2 constant, dan is AuBE evenredig met de logaritme van icl. Dit resultaat kan nu
worden toegepast voor het realiseren van een logaritmische versterker. Fig. 8.19 toont
een voorbeeld van een op dit principe gebaseerde schakeling. Transistor Tl is gebruikt als
terugkoppelelement. Dank zij het feit dat punt a weer virtueel geaard is, geldt
i,=
uJRp als we aannemen dat Zj zo groot is dat de stroom hierin verwaarloosbaar is. De col
lector van T2 is via een zeer hoge weerstand R (bijvoorbeeld enkele honderden kQ) ver
bonden met een vaste batterijspanning l/B. De collectorstroom iC2 wordt derhalve geheel
bepaald door UB en R. Aangezien de emitters van beide transistoren met elkaar zijn ver
bonden, is het verschil der beide basisspanningen gelijk aan de eerder ingevoerde verschil
spanning Ambe. Deze verschilspanning wordt als ingangsspanning toegevoerd aan de
tweede operationele versterker, waarvan de versterking /12 bepaald wordt door R{ en R15
zodat A2 = 1 + R(/R P Invullen van ici = Ug/Rg en iC2 = UB/R in (8.33) geeft
Aube

zodat

kT,

u_R

T,nW

kT .In R
u0 = X2 AuBE = 1, + — —
ÜbK'1*'
RJ q
Ri

(8.35)

(8.36)

8.3.10. Gestabiliseerde voeding
Moet men in een schakeling beschikken over een nauwkeurig vastliggende gelijkspanning,
dan maakt men gewoonlijk gebruik van een Zenerdiode. In de eenvoudige schakeling vol
gens fig. 8.20 is de variatie van de spanning UD over de Zenerdiode enkele orden van grootte
minder dan de variatie van de voedingsspanning I/B.
Men verkrijgt wel een stabiele spanning, doch de belastbaarheid is gering; de zenerdiode
heeft slechts een beperkt stroombereik en bovendien brengen grote stroomvariaties ook
geringe spanningsvariaties met zich mee. De operationele versterker biedt nu de mogelijk
heid een grote belastingsstroom toe te laten met behoud van de nauwkeurige spanning.
Hiertoe gebruiken we eenvoudig de spanning over de Zenerdiode als ingangsspanning van
de operationele versterker (fig. 8.21). De belasting van de diode is zeer gering en constant;
de uitgang van de versterker is laagohmig en kan een grote stroom leveren. Wil men een nog
grotere belastingsstroom hebben, dan kan men tussen uitgang en belasting een als emittervolger geschakelde vermogenstransistor opnemen.

Men kan, met behoud van de nauwkeurigheid van de spanning en met behoud van de toe
laatbare belasting, de spanning variëren door regeling van de versterking van de operatio
nele versterker met behulp van de grootte van de terugkoppelweerstand (R in fig. 8.21).
In fig. 8.21 zijn ter illustratie van de grootte-ordes enkele numerieke waarden aangegeven.
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J+i/b

i

+.uD

Fig. 8.20. Eenvoudige spanningsstabilisator.
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Fig. 8.21. Schakeling voor het verkrijgen van een regelbare gestabiliseerde voeding.
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Fig. 8.22. RC-oscillator.
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8.3.11. Oscillatorschakelingen
Hel spreekt vanzelf dat de operationele versterker ook gebruikt kan worden als bouwsteen
voor oscillatorschakelingen. Fig. 8.20 geeft een voorbeeld van een RC-oscillator. De scha
keling oscilleert bij de frequentie waarbij de fasedraaiing over het terugkoppelnetwerk
180° bedraagt. Wanneer geen uitwendig begrenzend element wordt opgenomen, wordt de
versterker lot in de verzadiging gestuurd. Dit is niet aantrekkelijk vanwege de sterke ver
vorming die het opgewekte signaal dan ondergaat. In de schakeling van fig. 8.22 wordt dit
voorkomen door de ‘voorgespannen’ diode D. Als het signaal een bepaalde waarde over
schrijdt gaat D geleiden, waardoor een sterke tegenkoppeling geïntroduceerd wordt. Met
de potentiometer Rn kan de signaalamplitude waarbij D gaat geleiden worden ingesteld.

8.3.12. Actieve filters
Een passief netwerk kan slechts complexe polen hebben als het zowel inductieve als
capacitieve elementen bevat. Voor een actief netwerk geldt deze beperking niet, de over
dracht hiervan kan complexe polen hebben als slechts één der beide typen reactieve ele
menten in het netwerk voorkomt. Zoals we reeds weten uit de theorie der bredebandversterkers is hiervoor nodig dat op enigerlei wijze positieve terugkoppeling (meekoppe
ling) in het netwerk aanwezig is.
Gebruikt men een operationele versterker als actief element in het filter, dan ligt het
voor de hand de benodigde meekoppeling te realiseren door middel van terugkoppeling
op de niet-inverlerende ingang. De algemene opbouw van de schakeling wordt dan als'
aangegeven in fig. 8.23. Voor de spanning Ua op punt a (inverterende ingang) geldt

Ua =

us +
z,+zr 8 z,+zf Vo.

(837)

Zt

z2
Fig. 8.23. Algemeen schema van de schakeling met terugkoppeling op beide ingangen.
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Voor de spanning Ub op punt b geldt
Z2

-Uo.

(8.38)

Uo = A(Ub—Ua).

(8.39)

Ub =

z2+z.'k

Verder is

Uit (8.37), (8.38) en (8.39) volgt

-AZf

zt +zf

Uo

Ug

(8.40)

Zj

~

4- A

’~Az2+zk + Az,+zr
Nu zal men gewoonlijk de meekoppeling via Zk en Z2 onafhankelijk van de frequen
tie willen maken. Voor Z2 en Zk kiest men dan weerstanden. Stellen we gemakshalve
Z2/(Z2 + Zk) = p, dan gaat (8.40) over in
-Zf

— AZf
Uo

Ug

Z14-Zf

Zj+Zf

(! - Ap) +

*-

-y +

met y = p —

(8.41)

~

Bij wijze van illustratie gaan we nu na welk karakter de overdracht heeft als Zf een RCparallelschakeling is en Zj een KC-serieschakeling (fig. 8.24). We nemen voorts aan dat
P en cl reëel zijn. Dan is

zf =

R
l+pr2 ’

met

r2 = RC en

zt

1

pCi

Hiermee gaat (8.41) over in

Uo
U,

(1 -y)Zi -yZf

-Zf
=___________ ~pr3___________
-yr3P + (1 -ï)(l + P*2)(l +ptJ ’

(8.42)

K1C1 en t3 = RCp
Uitwerken van (8.42) geeft

met Tj

Uo =

ug

-P^3
(1-7)Ep2TiT2 + p(ti4-T2-^3) + 1] ’

(8-43)

waarin

<5 = 7/(1-7).
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(8.44)

c

Rk

/
/
Fig. 8.24. Actieve resonantiekring. Met R2 wordt de kwaliteitsfactor van de kring gevarieerd.
Uit (8.43) blijkt dat de overdracht gekarakteriseerd wordt door een nulpunt in de oorsprong
en twee polen, waarvan de ligging bepaald wordt door t15 t2> t3 en We zullen nu, terwille
van de eenvoud der verdere behandeling, aannemen dat de drie tijdconstanten gelijk wor
den gekozen (t), hetgeen technisch mogelijk is door te kiezen R1 = R en Cj = C; (8.43) gaat
dan over in
Uo

_________ — PT_________
(l-y)[p2T2 + pr(2-<5) + l] ’

(8.45)

De ligging der polen volgt nu uit
p2T2 + pr(2 — ó) +1 = 0 ,
Pl.2

(8.46)

De polen liggen in het linkerhalfvlak als <5< 2. Voor ö > 2 is het systeem instabiel, de scha
keling gedraagt zich dan als een oscillator. Voor 0< <5 < 4 zijn de polen complex. Fig. 8.25
toont het pn-beeld. De schakeling gedraagt zich blijkbaar als een parallel LC-kring. De
lengte van de voerstraal van de polen komt overeen met de resonantiefrequentie, waarvoor
dus geldt
o0 = ^[(2-ó)2+4ó-ó2]* = |.

(8.47)
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De lengte van de voerstraal hangt alleen af van t, niet van ó. Bij variatie van alleen ö be
wegen de polen zich over een halve cirkel, de grootte van <5 bepaalt blijkbaar de kwaliteitsfactor van de actieve resonantiekring. We kunnen ö gemakkelijk variëren door R2 variabel
te maken (fig. 8.24).

---- <5 = 2

/
<5 = 0 /

/

I
\
\
\

/ZiX

I
1/r
I
I
I
I
— k—
1^ (2-<5)/2r

\

(1/2t)(4<5 —<52)*

V

I
I
I
I

Fig. 8.25. Polen- en nulpuntenbeeld van de overdracht voor de schakeling van fig. 8.24.

Bezien we nog nader de grootheid <5. Hiervoor geldt

K

7
1-y

Ap-1
A-(AP-Ï)

o =--------= --------------------- .

(8.48)

Wensen we bijvoorbeeld <5=1, dan moet 2(Ap—1)=>1 of P = j + (1/A). Is nu A >1 (bij
voorbeeld A = 104), dan is de invloed van A op de benodigde waarde van fi verwaarloosbaar
klein. Daarmee is ook de invloed van A op ö zeer gering. We kunnen concluderen dat A
geen invloed van betekenis heeft op de eigenschappen van de actieve resonantiekring,
immers co0 wordt alleen bepaald door r en de kwaliteitsfactor door Rk en R2- De eigenschap
pen van de kring worden geheel bepaald door passieve elementen en men mag op grond
hiervan een grote stabiliteit van de kring verwachten. Toch moet men met dit soort conclu
sies zeer voorzichtig zijn. We hebben namelijk de versterker ideaal ondersteld en daarbij
aangenomen dat de versterking voor alle frequenties reëel is. In werkelijkheid is dit natuur
lijk niet het geval; ten gevolge van de parasitaire capaciteiten van de transistoren treedt er
een inwendige fasedraaiing in de versterker op, die een belangrijke invloed kan hebben op
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de kringeigenschappen. Onze conclusie is daardoor alleen maar juist wanneer de resonantiefrequentie van de actieve kring laag is ten opzichte van de hoogste frequentie die
door de versterker wordt doorgegeven zonder belangrijke fasedraaiing. Men kan op deze
wijze dus uitstekende filters maken voor het gebied der lage frequenties, bij hogere fre
quenties gaan de eigenschappen der actieve elementen een rol spelen, hetgeen inde praktijk
betekent dat de stabiliteit slechter wordt (o.a. temperatuurafhankelijkheid).
Een ander punt dat de eigenschappen van een actief filter ongunstig kan beïnvloeden is de
niet-lineariteit van de versterker. De mate waarin men hiervan last heeft hangt uiteraard af
van de grootte van het signaal dat door het filter wordt verwerkt.

8.3.13. Begrenzer
De verschilversterker is van nature een zeer goede begrenzer. Om dit in te zien beschouwen
we fig. 8.26. De basis van T2 wordt aan een vaste spanning UB gelegd. Stel dat Tl gestuurd
wordt met een sinusvormig signaal, waarvan de nuldoorgangen overeenkomen met het
niveau UB. Is de amplitude van uA voldoende groot, dan zal bij een bepaalde negatieve
momentele waarde van uA transistor Tl afgeknepen worden; T2 trekt dan de volle stroom
door Ree. Hoe groot deze stroom is volgt direct uit fig. 8.27. Als uA nog sterker negatief wordt
verandert de stroom door T2 niet, de spanning uoB blijft constant; uoA is, daar Tl afgeknepen
is, gelijk aan de batterijspanning Ucc. Bij een bepaalde positieve waarde van uA wordt, ten-

r

i

“oA

“oB

T2

I
R..

I
Fig. 8.26. Verschilversterker als begrenzer.
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gevolge van de koppeling via de gemeenschappelijke emitterweerstand, T2 afgeknepen,
zodat uoB = Ucc. Fig. 8.28 toont de spanningsvormen; aan de collector van T2 verschijnt
een aan twee zijden begrensd signaal. Gebruiken we als uitgangssignaal het verschilsignaal
moa — wob dan hebben we geen volledige dubbelzijdige begrenzing. Echter, als we de verschiltrap laten volgen door een tweede verschiltrap, is het uitgangssignaal daarvan wel
dubbelzijdig begrensd, zoals gemakkelijk te zien is. De uit verschiltrappen opgebouwde
operationele versterker is derhalve zeer goed te gebruiken als signaalbegrenzer en vindt als
zodanig dan ook vaak toepassing. De gebruikelijke operationele versterkers hebben een
grote spanningsversterking, zodat ze zeer kleine signalen reeds effectief kunnen begrenzen.

I

Ucc

R.

“a

Tl wordt afgeknepen

*«e

X
X------- '
Fig. 8.27. Circuit van T2 als Tl is afgeknepen.

Fig. 8.28. Spanningsvormen voor uA, uoA en uoB.

8.3.14. Spanningscomparator
Een spanningscomparator is een schakeling die in staat is een aangeboden spanning Uj te
vergelijken met een referentiespanning UTef. De uitgangsspanning kan slechts twee ver
schillende vaste waarden aannemen. Overtreft de ingangsspanning de referentiespanning,
dan neemt de uitgangsspanning de éne waarde aan, is de ingangsspanning kleiner dan de
referentiespanning, dan neemt de uitgangsspanning de andere vaste waarde aan. Het is
duidelijk dat de niet-tegengekoppelde operationele versterker, dank zij de grote interne
versterking, zeer goed als comparator te gebruiken is. Op de éne ingang brengen we de
gewenste referentiespanning, op de andere het te vergelijken signaal (fig. 8.29). Reeds bij
een zeer gering spanningsverschil tussen beide ingangen treedt in de laatste verschiltrap
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1

■
volledige begrenzing op, zodat het uitgangssignaal een vaste waarde aanneemt, bepaald
door de voedingsspanning. Fig. 8.30 toont de karakteristiek van een als comparator ge
bruikte operationele versterker. Bij een ingangsspanning van slechts 0,5 mV wordt het
begrenzingsniveau van de uitgangsspanning (15 V) bereikt.
Er is dus slechts een zeer klein gebied van ingangsspanningen waarbij de uitgangsspan
ning een tussen de beide begrenzingsniveaus gelegen waarde aanneemt.
Spanningscomparatoren vervullen belangrijke functies in de impulstechniek. Ze worden
toegepast o.a. in amplitudeselectoren, in bepaalde typen analoog-digitaalomzetters en in
fasemeters.

u,
--- L
Fig. 8.29. Operationele versterker als spanningscomparator.
14
15 V
I
i
i
i

0,5 mV
-0,5 mV

15 V

Fig. 8.30. Uitgangsspanning als functie van de ingangsspanning voor een als comparator gebruikte
operationele versterker.

8.3.15. Andere schakelingen met operationele versterkers
De in de vorige paragrafen behandelde schakelingen vormen slechts een illustratie van de
vele toepassingsmogelijkheden van operationele versterkers. Deze opsomming is aller
minst uitputtend. Fabrikanten van gestandaardiseerde operationele versterkers geven uit
gebreide catalogi uit van schakelingen waarin de door hen aangeboden produkten worden
toegepast. Uiteraard behoeft men zich niet tot deze schakelingen te beperken; aan de hand
van de algemene theorie van de operationele versterker en kennis van de interne opbouw
van het gekozen type, kan men zelf de bruikbaarheid voor bepaalde toepassingen beoor
delen.
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8.4. STABILITEIT VAN TERUGGEKOPPELDE OPERATIONELE VERSTERKERS

In de voorgaande paragrafen hebben we de operationele versterker steeds beschouwd als
!
een geïdealiseerd versterkerelement, waarvan de versterking reëel is over een in principe
oneindig uitgestrekte frequentieband. Anders gezegd: we hebben aangenomen dat alle
polen en nulpunten van de overdrachtsfunctie van de versterker oneindig ver van de oor
sprong liggen. Een werkelijke versterker voldoet natuurlijk niet aan dit ideaal: de over
drachtsfunctie bevat een aantal polen en/of nulpunten.
Geïntegreerde operationele versterkers zijn, zoals we gezien hebben, steeds opgebouwd
als gelijkspanningsversterkers; koppel- en ontkoppelcapaciteiten ontbreken, zodat de
daardoor veroorzaakte laagfrequente polen en nulpunten eveneens ontbreken. De door de
parasitaire capaciteiten der transistoren veroorzaakte hoogfrequente polen zijn echter wel
aanwezig. We weten uit de theorie der versterkerschakelingen dat elke weerstandgekoppelde versterkertrap in eerste benadering één reële pool introduceert. We hebben dit de
dominerende pool genoemd, het is de singulariteit die het dichtst bij de oorsprong ligt.
Een operationele versterker bevat gewoonlijk drie trappen. De ontwerpcriteria voor
deze trappen zijn verschillend: bij het ontwerp van de eerste trap ligt de nadruk op de
wensen ten aanzien van de ingangsimpedantie, bij de tweede trap op de versterking, bij de
derde trap op de uitgangsimpedantie. De drie dominerende polen vallen daardoor gewoon-,
lijk niet samen. Fig. 8.31 toont de algemene gedaante van het pn-beeld alsmede de daarbij
behorende asymptotische benadering van de amplitude- en fasekarakteristiek.
Gaan we nu de operationele versterker met behulp van een weerstand terugkoppelen op
de inverterende ingang, dan treedt meekoppelingslabiliteit op, wanneer voor de frequentie
waarbij de interne fasedraaiing in de versterker 180° bedraagt, de versterking groter dan
één is. Aangezien in verreweg de meeste toepassingen van operationele versterkers in
enigerlei vorm terugkoppeling aanwezig is, moet met het hier genoemde gevaar terdege
rekening worden gehouden. Bijna steeds zullen daarom bijzondere maatregelen nodig zijn
om de stabiliteit van de schakeling te verzekeren. Instabiliteit treedt op als het terugge
koppelde systeem polen in het rechterhalfvlak bevat. Als nog juist geen instabiliteit op
treedt zullen de polen echter sterk complex zijn, hetgeen betekent dat de amplitudekarakteristiek sterk gepiekt is. Ook dit is in vele gevallen ongewenst.
Uit de algemene theorie van de teruggekoppelde versterkers weten we welke maatregelen <
genomen kunnen worden tegen instabiliteit en ongewenste opslingering. Geven we de
(complexe) versterking van de versterker aan met A en de (complexe) terugkoppelfactor
met p, dan dienen de polen en nulpunten van AP zo te worden gesitueerd, dat de poolbaan
voor het teruggekoppelde systeem op veilige afstand van de imaginaire as blijft. Daartoe
kunnen we óf het pn-beeld van A modificeren, óf dat van p, óf dat van beide. De laatstge
noemde procedure (A en p beide modificeren) is vaak onaantrekkelijk op praktische gron
den.
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Fig. 8.31a. Pn-beeld van operationele versterker; b. asymptotische benadering van de amplitudekarakteristiek; c. asymptotische benadering van de fasekarakteristiek.

Rf

Zi

Ua

T

Fig. 8.32. Fasecompensatie door middel van compensatienetwerk in de P-lak.
Fig. 8.32 toont een voorbeeld van compensatie in het terugkoppelnelwerk (de p-tak) met
behulp van een capaciteit C en een zelfinductie L. Een bezwaar van compensatie in de P-tak
is dat het aantrekkelijke impedantiekarakter (zeer hoge
zeer lage Ro) van
operatio
nele versterker hierdoor wordt aangetast. Meer gebruikelijk is de toepassing van compensatienetwerken in de A-tak.

251

Men kan zo’n netwerk opnemen aan de ingang of aan de uitgang van de versterker. Fig.
8.33 toont een schakeling, waarin het compensatienetwerk aan de ingang van de versterker
is geplaatst. Het bezwaar van dit type compensatieschakelingen is weer dat het impedantiekarakter van de versterker verandert en dal de belasting invloed heeft op de eigenschappen
van het compensatienetwerk. Om deze reden wordt meestal de voorkeur gegeven aan
compensatie op een geschikte plaats in de versterker, zodat het compensatienetwerk
geheel geïsoleerd is van de ingang en de uitgang van de versterker. Hiertoe moet uiteraard
een in de versterker gelegen punt uitwendig toegankelijk zijn. Fabrikanten van geïnte
greerde versterkers zorgen er gewoonlijk voor dat een voor dit doel geschikt inwendig punt
naar buiten wordt uitgevoerd en geven aanwijzingen voor de wijze waarop men hiervan
gebruik kan maken.

I
Vo

Fig. 8.33. Compensatienetwerk aan de ingang van de versterker.

1
R

Fig. 8.34. Compensatienetwerk Cc— Rc tussen twee trappen in de versterker.
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w2

C/Jl

Fig 8.35. Pn-bceld van de versterker zonder compensatie.
Fig. 8.34 toont een voorbeeld van een compensatie van dit type. De transistoren Tl en T2
maken deel uit van de versterker. Punt B is naar buiten uitgevoerd. Wordt het compensatienetwerk Cc — Rc niet aangebracht, dan levert de koppeling tussen Tl en T2 één pool op,
bepaald door R en de ingangscapaciteit C van T2. (Opmerking: de ingangsweerstand van
T2 kan opgenomen worden gedacht in R). We nemen aan dat de tijdconstante t, = CR ver
antwoordelijk is voor de pool op coi in het pn-beeld van de versterker (fig. 8.35); de polen
op co2 en <w3 worden veroorzaakt door de overige trappen van de versterker.
Nu brengen we het compensatienetwerk Cc — Rc aan. De overdracht van het koppelnetwerk tussen Tl en T2 wordt nu bepaald door

R
Z=

______ l+PTc______ 1

liEli
R
I+PTI

■+■ Rc 4-

1
——pCc

= R P2TiTc + p(t' + tc + Ti)+1 J ’

(8.49)

waarin tc=RcCc en t' = RCc. Kiezen we nu rc = 1/cu2, dan valt het nulpunt van (8.49)juist
samen met de pool op co2. De beide polen van (8.49) worden bepaald door

P1,2

_ -(t+tc + T1)±{(t, + Tc + T1)2-4 TiTe}*
2tjTc

(8.50)

Kiezen we nu Rc<£ R, dan is t' >tc. Aangezien coj en co2 niet zeer ver uit elkaar liggen, kan
ook voldaan worden aan t' >tc+Onder deze omstandigheden gaat (8.50) over in
_T>+(T>2_4TiTc)j
Pi

2T!Tc

(8.51a)

en
-ï_
P2

(8.51b)

Door t' voldoende groot te kiezen kunnen we p2 zo ver weg leggen dat deze pool geen rol
van betekenis meer speelt. Dit heeft als consequentie dat p, dicht bij de oorsprong komt.
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Fig. 8.36. Pn-beeld van de gecompenseerde versterker.
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Fig. 8.37. Amplitudekarakteristieken van de niet-gecompenseerde versterker (a) en de gecompen
seerde versterker (b).

Fig. 8.36 geeft het nieuwe pn-beeld, waarin de pool op a>2 ontbreekt. Deze valt immers
samen met het door het compensatienetwerk geproduceerde nulpunt.
Fig. 8.37 toont de nieuwe amplitudekarakteristiek, vergeleken met de oorspronkelijke
amplitudekarakteristiek. De demping is nu over een groot gebied 6 dB per octaaf geworden,
de fasedraaiing is hiermee in overeenstemming, dus < 90° ; instabiliteit kan derhalve niet
meer optreden. We hebben daarvoor betaald met een aanzienlijk verlies aan bandbreedte
van de versterker. In welke mate we moeten compenseren hangt af van de aard van de
terugkoppeling die wordt toegepast. Om deze reden bouwt de fabrikant het compensatie
netwerk gewoonlijk niet in de versterker in, de gebruiker behoudt zo de vrijheid zelf het
compromis tussen bandbreedteverlies en fasecompensatie te kiezen. Er bestaan ook uit
voeringen, waarbij de benodigde compensatie vast is ingebouwd.

8.5. BEVEILIGING VAN GEÏNTEGREERDE VERSTERKERS

Geïntegreerde versterkers worden ontworpen voor bepaalde toelaatbare spanningen en
stromen aan ingang en uitgang. Overschrijding van de door de fabrikant opgegeven grens
waarden kan tot beschadiging leiden. Gelijkspanningsversterkers zijn van nature kwetsbaar
omdat hun ingangen en uitgangen niet door scheidingscondensatoren beschermd zijn
tegen ongewenste gelijkspanningen, bijvoorbeeld tengevolge van een onjuiste aansluiting
van de voedingsspanning. Het is daarom vaak wenselijk speciale beveiligingsmaatregelen
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te nemen. Men maakt hiertoe meestal gebruik van dioden. Moet de beveiliging werken
tegen belrekkelijk hoge spanningen, dan komen zenerdioden in aanmerking, Voor span_
ningen in de buurt van 0,5 a 1,5 volt kan men ook zijn keus laten vallen op gewonesilicium
dioden, die immers bij ca. 0,5 V spanning in de voorwaartsrichting ‘doorslaan’. Fïg. 8.38
en fig. 8.39 geven voorbeelden van beveiliging van de ingang. Fig. 8.40 geeft een voorbeeld
van beveiliging van de uitgang.

Fig 8.38. Beveiliging van de ingang tegen overspanning met behulp van twee Zenerdioden.

3F
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Fig. 8.39. Beveiliging van de ingang met behulp van twee normale siliciumdioden.

&-

•-

Fig. 8.40. Beveiliging van de uitgang tegen overspanning met behulp van twee Zenerdioden.

Een bijzondere vorm van overbelasting moet hier nog worden vermeld. Als aan de uitgang
van de versterker kortstondig een grote impulsspanning optreedt, bijvoorbeeld tengevolge
van een schakelstoot, dan wordt deze via de terugkoppeling (Kf in fig. 8.4-1) doorgegeven
aan de inverterende ingang. Deze kan daardoor een moment zover overstuurd worden, dat
de ingangstransislor in verzadiging geraakt. De ingangstransistor werkt dan niet meer als
versterker, doch als schakelaar: het ingangssignaal wordt a.h.w. direct doorgegeven aan de
tweede trap. In deze bedrijfstoestand is de ingang niet langer inverterend, zodat de tegenkoppeling overgaat in meekoppeling. De schakeling wordt instabiel en ook na -wegvallen
255

van de oorspronkelijke impuls, die de aanleiding van deze zgn. ‘latch-up’ was, kan de ingangstransistor in verzadiging blijven, zodat de instabiele toestand zich handhaaft. Vooral
een spanningsvolger, met zijn zeer sterke terugkoppeling, is hiervoor gevoelig. De meest
gangbare bestrijdingswijze is het plaatsen van een diode tussen de uitgang en een geschikt
gekozen inwendig punt van de schakeling. Fig. 8.41 geeft dit schematisch aan. Fabrikanten
van operationele versterkers geven aanwijzingen voor de hiertoe te gebruiken aansluitpunten.

Fig. 8.41. Beveiliging tegen zgn. ‘latch-up’.

8.6. ANALOGE REKENSCHAKELINGEN

8.6.1. Operationele versterker als rekenversterker
In de aanvang van dit hoofdstuk werd opgemerkt dat de operationele versterker oor
spronkelijk is ontwikkeld als schakeling voor het uitvoeren van rekenbewerkingen. In par.
8.3 hebben we een aantal voorbeelden leren kennen van rekenschakelingen, met name heb
ben we gezien dat met behulp van operationele versterkers schakelingen kunnen worden
opgebouwd die aangeboden signalen sommeren en integreren. Deze mogelijkheid heeft de
operationele versterker gemaakt tot de belangrijkste bouwsteen van analoge reken
machines.

8.6.2. Analoog en digitaal rekenen
Elektronische rekenmachines kan men onderverdelen in twee hoofdgroepen: analoge en
digitale. Analoge machines zijn zo ingerichl dat ze de gebruiker in staat stellen een elek
trisch analogon van een door een gegeven wiskundige vergelijking beschreven verschijnsel
op te bouwen. Aan dit analogon kunnen metingen worden verricht. In de praktijk wordt
het uitgangssignaal van de analoge schakeling gewoonlijk in grafische vorm vastgelegd
met behulp van een penschrijver. Nergens in het rekenproces zijn de bij het rekenproces
betrokken grootheden in numerieke vorm gegeven, zij zijn steeds gecodeerd in de vorm van
elektrische spanningen of stromen. Dit impliceert een begrensde nauwkeurigheid: het
analogon is op zichzelf al niet een volkomen getrouwe afspiegeling van het oorspronkelijke
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verschijnsel en de meting van de na verwerking verkregen elektrische signalen kan evenmin
met willekeurig ver opgevoerde nauwkeurigheid plaats vinden. Dit behoeft geen bezwaar
te zijn, immers zullen de oorspronkelijke gegevens ook in vele gevallen met beperkte nauw
keurigheid bekend zijn. Een eenvoudig voorbeeld van een analoge (niet-elektronische)
rekeninrichting, die het principe van analoog rekenen goed illustreert, is de rekenlineaal.
Het analogon is hier een afstand op de lineaal, het uitlezen van de uitgangsgrootheden
komt neer op het meten van afstanden.
Een groot voordeel van de analoge rekentechniek is dat gecompliceerde mathematische
betrekkingen direct worden omgezet in een bepaalde opbouw van de schakeling. Men kan
deze opbouw het programma noemen; dit programma produceert direct het gezochte uitgangsverschijnsel. Een veel voorkomende situatie is dat het te bestuderen proces beschre
ven wordt door één of meer differentiaalvergelijkingen. Voor het oplossen van zulke verge
lijkingen is de analoge rekenmachine van nature bijzonder geschikt. De uitkomst komt
onmiddellijk ter beschikking, d.w.z. de rekensnelheid is zeer groot.

Ter vergelijking zij hier ook iets opgemerkt over de andere der genoemde rekentechnieken:
de digitale techniek. In deze techniek worden alle te verwerken gegevens eerst omgezet in
discrete getallen. Op deze getallen worden nu de vereiste rekenbewerkingen uitgevoerd.
Overal in de schakeling zijn de grootheden beschikbaar als getallen; dit impliceert dat de
nauwkeurigheid der bewerking in principe willekeurig groot kan zijn. Men heeft er slechts
voor te zorgen dat niets van de in de machine ingevoerde numerieke informatie verloren
gaat, bijvoorbeeld als gevolg van tekort aan verwerkingscapaciteit van de opstelling.
Het is duidelijk dat de digitale techniek de aangewezen verwerkingstechniek is wanneer
nauwkeurig in getallen vastgelegde gegevens moeten worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij boekhoudkundige berekeningen. Echter ook wanneer geen extreme nauw
keurigheid vereist is, is dikwijls de digitale verwerkingstechniek te prefereren boven de
analoge, dit hangt af van de aard van de oorspronkelijke informatie. Een zeer elementair
voorbeeld van een digitale, niet-elektronische rekeninrichting, is het telraam.
Er zijn ook gevallen waarin men de voordelen van beide methoden zou willen combineren
en een deel van de uit te voeren bewerkingen analoog wenst te verrichten met het oog op
het voordeel van de grote verwerkingssnelheid, een ander deel digitaal met het oog op de
vereiste nauwkeurigheid. In zo’n geval spreekt men van hybried rekenen.

8.6.3. Inrichting van analoge rekenmachines
Een analoge rekenmachine bestaat uit een verzameling zgn. rekeneenheden, een paneel met
behulp waarvan onderlinge verbindingen tussen de rekeneenheden tot stand kunnen wor
den gebracht, en uitleesapparatuur. De rekeneenheden zijn schakelingen, die een bepaalde,
mathematisch gedefinieerde, bewerking uitvoeren op de aangeboden ingangssignalen. Als
belangrijke voorbeelden hebben we reeds de sommeerschakeling, de integrator en de
differentiator leren kennen. Dit zijn lineaire bewerkingen. Ook voor het uitvoeren van
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niet-lineaire bewerkingen heeft men vele vernuftige schakelingen bedacht. Op de details van
de inrichting van dit type schakelingen gaan we hier niet in. Als voorbeeld kunnen worden
genoemd de bij de behandeling van de toepassingen van operationele versterkers be
schouwde schakelingen met een logaritmisch of een exponentieel verband tussen uitgangsen ingangsgrootheid.
Symbool

Schakeling

Naam

potentiometer

■uo

u>

Uo

Uo = aUi
1 MQ

Utl

0.5 MQ
sommecrschakcling

1 MQ

Uo
Uo-----2 Uu — Ui2

U>*------ [
integrator
1 MQ

Vo

U,

Uo =
0.1 MQ

U.»~l
sommerende
integrator

IA 2®—|

~
2,5 MQ

u^—

10

Ui29-----

0.4

Uo

Uo

Uo= -- ƒ (10 Uit +0,4 l/12)dt
Fig. 8.42. Enkele symbolen die gebruikt worden voor het aangeven van schakelingen in reken
programma’s.
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B
Fig. 8.43. Voorbeeld van een analoge rekenopstelling.

Bij het opstellen van rekenschema's maakt men gebruik van een reeks standaardsymbolcn.
Men kan deze in de literatuur over analoge rekenmachines vinden; ter illustratie toont
fig. 8.42 enkele veel voorkomende symbolen met de bijbehorende bewerkingsformules.
8.6.4. Voorbeeld van de opbouw van een analoge rekenschakeling
Hoewel het principe van de analoge rekentechniek eenvoudig is, is het doelmatig en oor
deelkundig programmeren van een analoge rekenmachine een kunst die geleerd moet
worden. De theorie van het programmeren wordt beschreven in verscheidene handboeken.
Het spreekt vanzelf dat deze theorie niet thuis hoort in een verhandeling over operationele
versterkers. Om echter te laten zien dat men met behulp van operationele versterkers inder
daad een differentiaalvergelijking kan oplossen besluiten we dit hoofdstuk met een een
voudig voorbeeld van een rekenopstelling. We maken daarbij gebruik van de symbolen
volgens fig. 8.42.
Gevraagd wordt y = ƒ (t) als x = ƒ (f) gegeven is, en het verband tussen y en x vastligt door de
differentiaalvergelijking

dy

d2y

ad? + èÏÏF + cj, = x’

(8.52)

waarin a, b en c constanten voorstellen.
We kunnen deze vergelijking ook schrijven als
d2y
dt2

xX
a

b dy
a dt

c
a'

(8.53)

We lezen dit nu als volgt: d2y/dt2 is de som van drie functies, nl de gegeven functie x, ver
menigvuldigd met de constante 1/a, de uitgangsfunctie y, vermenigvuldigd met -c/aen de
eerste afgeleide daarvan, vermenigvuldigd met —b/a. Dit verband laat zich op verschillende
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manieren in een rekenschakeling onderbrengen. Fig. 8.43 geeft een voorbeeld. Op punt A
zij het uitgangssignaal y beschikbaar. Op B is dan, ten gevolge van de werking der inver
terende operationele versterker — y beschikbaar. Aangezien zich tussen C en A een inte
grator bevindt is op C beschikbaar — dy/dt. Het ingangssignaal van de aan punt C voor
afgaande integrator is dus d2y/dt2 en het schema is zo opgebouwd dat dit ingangssignaal
overeenkomt met

b dv c
1
-----—------ y + - x.
a dr a
a
De vergelijking die het verband tussen het ingangssignaal x(t) en het uitgangssignaal y(t)
van de opstelling beschrijft, komt derhalve juist overeen met de gegeven uitgangsvergelijking. Daarmee is aangetoond dat de opstelling inderdaad een elektrisch analogon is van
het door de gegeven differentiaalvergelijking beschreven verschijnsel.
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Balansschakeling 205-210
bandbreedte 57,61, 127, 168
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banddoorlatende karakteristiek 162, 166,
167
bandfilter 175-178
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kringen 183
bandvernauwing 144, 145
bandvernauwingsfactor 169
begrenzer 247, 248
Bode, wet van 50
bredebandversterker 72, 119, 152
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Butterworthfunctie 151

Capaciteitsdiode 219
cascade van niet-unilateraie versterkertrappen 102
cascadeschakeling 103
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-, bandvernauwing t.g.v. 144, 145
-, pn-beeld van 42
- van transistortrappen 98
-, met niet-identieke trappen 146
cascodeschakeling 94
cathode-peaking 132, 133
Chebyshevbenadering 146
chopper 216
-, F ET als 218
-, relais als 217
-, terugkoppeling van 227, 228
compensatienetwerk in operationele verster
kers 251
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complex getal
-, argument van 13
-, deling van 14
-, inversie van 15
-, meetkundige voorstelling van 13
-, modulus van 13
-, optellen van 13
-, vermenigvuldigen van 13
complexe admittantie 11
complexe frequentie 12,37
complexe impedantie 11,131-135
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convolutie-theorema 55
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digitale techniek 257
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doorlaatkarakteristiek 172
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onderdrukkingskring 25-29
- in kathodeketen 187
ophaalspoeltje (peaking coil) 126
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overdrachtsfunctie 11
polen en nulpunten van 36
overshoot, zié doorschot 57

Parallelkring 173-175
pn-beeld van 174
- in banddoorlatende versterker 173-175
parallelschakelen 122
partiele breuk 53
pn-beeld (pn-configuratie)
- van admittantiefunctie 40
- van afgestemde versterkertrap 38
- van capacitief gekoppelde kring 182
- van cascadeschakeling 42
- bij emittercompcnsatie 135
- van emittervolger 107
- van impedantiefunctie 40
- van inductief gekoppelde kringen 180
- van parallelkring 174
- van KC-koppelnetwerk 38
- van versterker met emittercompcnsatie 113
- van versterkertrap 83
- van versterkertrap met ontkoppelde kathodeweerstand 82
- van versterktrap met shunt-peaking 124
- van versterkertrap met transistor 97
amplitudekarakteristiek uit 46
-, eigenschappen van 39-42
fasekarakteristick uit 46
pnp-transistor 200
polaire figuur
constructie van 13-22
dynamische meting van 35
-, omloopzin van 49
-, opnemen van 31-35
- van fasedraaiend netwerk 30
---- van resonantiekringen 22
---- van weerstandsgekoppelde versterker 79
pool 36
-.complexe 131, 138, 164
-, dominerende 98, 102
- op de negatief-reële as 44
overdrachtsfunctie van 36
-, transformatie van een - op de reële as
163, 164
- van teruggekoppelde systemen 63-66
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poolbaan 63-66, 113
KC-koppelnetwerk 38
KC-oscillator 68
- met operationele versterker 243
rejectiefactor H 210
analoog 256-258
rekenen, hybried 257
rekenmachine 257-259
rekenschakcling, symbolen voor analoge 258
resonantie, parasitaire 169
resonantickring 22
root loei, zie poolbaan

Sag, zie doorzakking 57
schakelaarmodulator 216
schakeling, geïntegreerde 223
-lineaire 11-35
scheid ingstrap 140-142
schermroosterketen 83
series-pcaking 128
- in transistorversterker 129
shunt-peaking 123-127
signaalniveau 195
sinusvormig signaal 56
sommeerschakeling 232
spanningscomparator met verschilversterker
248, 249
spanningsdeler als koppelelement 196
spanningsvolger 237-239
splitband-versterker 153,219
spoel, capaciteit van 168
sprongkarakterisliek (transient response) 52,
54, 55, 61
- en amplitudekarakteristiek 61-63
- en pn-beeld 54
- van versterker met shunt-peaking 125
- van weerstandsgekoppelde versterker 79
staggered tuning 167-169
ster-driehoektransformatie 176
storingsgenerator 213
stijgtijd 57
- en bandbreedte 61, 127
sweepgenerator (wobbegenerator) 32
Tegenfasccomponent, zie differential-mode

signal 208
televisiesignaal 52
teruggekoppeld paar 135-138
teruggckoppcld systeem, polen en nulpunten
van 63-66
tcrugwerkingscapaciteit en
<
doorlaatkarakteristiek 99, 172
T-filter, overbrugd 188
thermische stabiliteit 110
topkoppeling, capacitieve 176
transformatieregel voor polen en nulpunten
163
transient response, zie sprongkarakteristiek
transistor 96-98, 120-122, 158, 172, 202, 218,
240
-, bipolaire 96
- GB-produkt 120-122
- in directe gelijkspanningsversterker 202
-, laddervcrstcrker met 158
- als tcrugkoppciclement 240
transistorchopper 218
transistortrap, cascadeschakeling van 98
transistorversterker 100, 101, 107-110, 126,
129, 194
-, ingangsimpedantie van 100, 101
-, serics-peaking in 129
-, shunt-peaking in 126
- bij hoge frequenties 95-107
- bij lage frequenties 107-110
-, pn-bceld van If-gedrag van 109
transit-frequency 122
trekkerschakcling 34
T-sectie, overbrugde 156
t-signaal, zie differential-mode signal 208
tweepoolkoppeling 123-128

Uitgangsimpedantie 172
unit step function, zie eenheidssprong 52
Veldeffecttransistor, zie FET
‘veraf-selectiviteit’ 178
vermogensoverdrachtfunctie 147
vermogensversterker 73
vcrnauwingsfactor (narrowing factor) 144
verschilversterker, spanningscomparator met
248, 249

verstomming 190
versterker
Audio - 80
Aftrek - 237
bredeband - 72, 119, 152
differentiaal (verschil -) 205-211, 248, 249
gclijkspannings - 72, 192-222
ladder- 153-160
middenfrequent - 161
splitband - 153, 219
transistor - 100,101,107-110,126,129,194
vermogens - 73
video - 80
versterker, additieve 153
banddoorlatendc 72, 161, 166, 169, 170,
173-175
diëlektrische 221,222
gecompenseerde 254
geïntegreerde banddoorlatende 188, 189
geïntegreerde 254-256
hoogdoorlatende 72
invertcrende operationele 232
laagdoorlatende 71
-, logaritmische 239, 240
magnetische 221
-.monolithische 231
---- operationele 225-227
niet-inverterende 236
niet-inverterende operationele 235
operationele 223-260
weerstandsgekoppelde 79, 91-94
versterker met emittercompensatie 113
- met shunt-peaking, 125
versterkergrootheid als functie van de matrix parameter 77
vcrsterkerschakeling 78-81, 113-118
versterkertrap 38
ingangsimpedantie van 93
uitgangsimpedantie van 98
-, niet-unilateraal 102
GB-produkt van afgestemde 166
pn-beeld van 82, 83, 97
- met shunt-peaking 124,125
versterkingsregeling, automatische 189-191
vertragingslijn 157
vertragingstijd 57
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vervangingsschema, fysisch 73
vestigial sideband modulation 161
videoversterker 80
vierpoolkoppeling 128-130
voeding, gestabiliseerde 241
voetkoppeling, capacitieve 176
-.inductieve 176
Weerstand, elektronisch variabele 191
niet-ontkoppelde 110
weersta ndsgck oppelde versterker 79. 91-94
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‘wingtraps’ 186
wobbelgenerator, zie sweepgenerator 32
y-parameter, omrekening van 77
y-parameter bij banddoorlatende versterkers
170

Zelfïnductie als koppelelement 128
zenerdiode 194, 198, 253
Zobel, netwerk van 24
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De serie ’Grondslagen van de elektronica’ (vier
delen) is ontstaan uit een reeks handleidingen
bij de colleges in de basiselektronica aan de
Technische Hogeschool te Delft. Deze hand
leidingen zijn ook bruikbaar gebleken bij het
onderwijs in de elektronica op Hogere
Technische Scholen en qua niveau daarmee
vergelijkbare opleidingen. Daarnaast zijn ze
nuttig voor allen die werkzaam zijn in dit snel
groeiende en veranderende vakgebied en
behoefte hebben aan een modern georiënteerd
overzicht De meest elementaire aspecten van
versterkerschakelingen zijn behandeld in deel I
en II. Hierop voortbouwend brengt dit deel een
systematische behandeling van deze klasse van
schakelingen. Het is er geheel aan gewijd en
vormt een min of meer zelfstandige eenheid die
enigszins het karakter draagt van een beknopte
monografie over dit onderwerp. De eerste twee
hoofdstukken geven een beknopte samenvat4
ting van de theorie der complexe functies en de
enkelvoudige Laplace-transformatie, hulpmid
delen waarvan in dit deel gebruik wordt
gemaakt.
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