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VOORWOORD

Dit laatste deel van de serie Grondslagen van de Elektronica is gewijd aan schakelingen
waarin de actieve componenten als elektronische schakelaars worden gebruikt. Men duidt
dit deel van de elektronica wel aan met de naam ‘pulstechniek’.
Een noodzakelijke voorwaarde voor de verwerving van inzicht in de werking van tot deze
gröep behorende schakelingen, is kennis van de fysische verschijnselen die ten grondslag
liggen aan de schakelaarwerking van actieve componenten. Met name bij de in de moderne
pulstechniek verreweg meest gebruikte actieve component, de bipolaire transistor, zijn
deze verschijnselen tamelijk gecompliceerd. Aan dit onderwerp is dan ook een afzonderlijk
hoofdstuk gewijd.

Dit deel vormt een min of meer zelfstandige eenheid; hoewel verwijzingen naar de overige
delen niet ontbreken, laat het zich zonder bezwaar afzonderlijk lezen, mits de lezer be
schikt over enige algemene kennis van de elektronica.
Aangezien in deze sector van de elektronica integratietechnieken ver zijn doorgedrongen,
• zal de elektronicus die in dit gebied werkzaam is, doorgaans grijpen naar beschikbare
geïntegreerde schakelingen. Het ontwerpen van deze schakelingen is daardoor goeddeels
specialistenwerk geworden. Om deze reden is bij de behandeling de nadruk gelegd op
inzicht in de werking, uitvoerige ontwerpbeschouwingen zijn achterwege gelaten. In
overeenstemming met het karakter van deze reeks beperkt de behandeling zich tot de
typisch elektronische principes van dit vakgebied, beschouwingen van systeemtheoretische
of systeemtechnische aard zal men tevergeefs in deze uitgave zoeken.
J. DAVIDSE
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1. PULSSCHAKELINGEN; LINEAIRE SCHAKELINGEN
VOOR SIGNAALBEWERKING

1.1. INLEIDING

In de vorige delen hebben we in hoofdzaak te maken gehad met signalen die een continue
functie van de tijd zijn. Afgezien van triviale uitzonderingen waren de schakelingen,
die we bestudeerd hebben zo ingericht dat een ingangssignaal dat een continue functie
van de tijd is, een uitgangssignaal produceert dat eveneens een continue functie van de
tijd is. De actieve componenten werkten in het zgn. actieve gebied, d.w.z. zó dat geringe
veranderingen van het ingangssignaal daarmee samenhangende veranderingen van het
uitgangssignaal ten gevolge hebben. In vele gevallen was er sprake van een in eerste be
nadering recht evenredig verband tussen ingangs- en uitgangsgrootheden, zodat we
mochten spreken van lineaire schakelingen. Voor bovenbedoelde werking moet het
instelpunt van een vacuümbuis zó gekozen worden dat de anode in een bepaalde mate
positief is ten opzichte van de kathode, het rooster in een bepaalde mate negatief ten
opzichte van de kathode; bij een npn-transistor moeten basis en collector beide in een
bepaalde mate positief zijn t.o.v. de emitter, enz.
We willen thans onze aandacht gaan richten op schakelingen waarin de signalen een
discontinu karakter hebben en waarin de actieve elementen niet als min of meer lineaire
overdragers werken, doch als schakelaars. Een ideale schakelaar is een inrichting die
slechts twee standen kan innemen: tussen de klemmen is de impedantie óf nul óf oneindig.
Als elektronische schakelaar gebruikte actieve componenten voldoen niet geheel aan dit
ideale beeld; we zullen ons echter voorlopig op het standpunt stellen dat we over ideale
schakelaars beschikken. De praktische realisatie van de schakelwerking met behulp van
actieve componenten komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

1.2. SCHAKELAARS IN ELEKTRISCHE NETWERKEN

Beschouwen we een elektrisch netwerk dat is opgebouwd uit passieve elementen en
schakelaars. Het netwerk wordt gevoed door één of meer energiebronnen. We nemen aan
dat de schakelaars een bepaalde stand innemen. Het netwerk wordt dan beschreven door
een bepaalde differentiaalvergelijking, de spanningen en stromen in het netwerk zullen
bepaalde waarden aannemen.
Veranderen we nu de stand van een in het netwerk aanwezige schakelaar, dan verandert
daarmee sprongsgewijze de structuur van het netwerk, d.w.z. er geldt plotseling een andere
differentiaalvergelijking. De toestand die bestond juist vóór het veranderen van de stand
van de schakelaar levert nu de beginvoorwaarden op, waaraan de oplossing van de nieuwe
vergelijking moet worden aangepast. Wordt vervolgens weer dezelfde of een andere
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schakelaar omgeschakeld, dan verandert opnieuw de differentiaalvergelijking; de beginvoorwaarden volgen weer uit de toestand vlak voor de bekrachtiging van de schakelaar.
Het uitgangssignaal is dus te beschouwen als de superpositie van een reeks in- en uit
schakelverschijnselen.
In vele gevallen is het bovendien zó dat de bekrachtiging van de schakelaars plaatsvindt
door de signalen, die in de schakeling zelf geproduceerd worden, bijvoorbeeld doordat een
bepaalde spanning of stroom een zekere kritische waarde overschrijdt. Men kan dan spre
ken van gestuurde schakelaars, in analogie met de in de techniek der continue schakelingen
optredende gestuurde spannings- of stroombronnen.
Het zal duidelijk zijn dat voor de bestudering van verschijnselen van het beschreven
type, beschouwingen over de responsie van de schakeling voor sinusvormige signalen
slechts zelden bruikbaar zullen zijn. Slechts in het geval van zuiver periodieke bekrachti
ging van een schakelaar zal deze methode soms nut kunnen hebben. De complexe reken
wijze zal ons dus zelden verder helpen. We dienen de optredende signalen te beschouwen
als directe tijdsfuncties. Waar het meestal gaat om de bestudering van overgangsverschijn
selen in reactie op sprongvormige veranderingen in de situatie zullen sprongkarakteristieken dikwijls een passend hulpmiddel kunnen zijn. Het daarbij aansluitende wiskundige
hulpmiddel is dan de Laplacetransformatie.
De netwerken waarmee we te maken zullen krijgen zijn alle van zeer eenvoudige struc
tuur. In vele gevallen is de opbouw van het netwerk zodanig, dat het zich in een bepaald
tijdsinterval tussen twee schakelverschijnselen gedraagt als een lineair netwerk, waarvan
de eigenschappen bepaald worden door slechts één of twee tijdconstanten. Het is daarom
gemakkelijk enkele zeer veel voorkomende situaties, die als standaardgevallen kunnen
worden beschouwd, tevoren te.bekijken. Aan de hand hiervan zullen we later snel het ge
drag van vele praktische schakelingen kunnen overzien.

1.3. ENKELE VEEL VOORKOMENDE OVERGANGSVERSCHIJNSELEN

IN LINEAIRE

NETWERKEN

1.3.1. Inschakelen van een spanning op een RC-schakeling
Op t=0 wordt de schakelaar in de RC-schakeling volgens fig. 1.1 gesloten. We nemen aan
dat op t = 0 geen energie in het netwerk is opgehoopt, de beginvoorwaarde is dan uc=0.
We kunnen ook zeggen: op de RC-schakeling werkt de sprongfunctie UB ■ 1 (t). De Laplace
transformatie hiervan is, zoals bekend, l/B/p [zie hfdst. 2, deel 111 (Technica 37)]. Noemen
we de Laplacegetransformeerde stroom in de keten I(p) en de condensatorspanning
Uc(p), dan geldt met t= RC,
dus

en
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i(t)

Texp

(1.1)

1

Uc(p) =

Ub
, . dus . uc(f) = UB <1 — exp
p(l + pr)’

t

(1.2)

T

Fig. 1.2 schetst de vorm van i(t) en uc(t).
Men kan ook zonder formele berekening dit verloop vinden. Op het moment van in
schakelen (t = 0) bevat de condensator nog geen lading (uc=0), over R staat de volle span
ning C7b, dus i(0)== t/B/R. Voor t -> oo moet uc= UB en i=0. Er is slechts één tijdconstante,
de stroom neemt exponentieel af, de exponent wordt uitsluitend bepaald door de tijd
constante. De spanning op de condensator loopt exponentieel op van uc = 0 voor t = 0
naar uc = UB voor t —> oo.

R

+

r

«c

C-T“

uB

Fig. 1.1. Inschakelen van een spanning UB op een RC-keten.
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R
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Fig. 1.2. Signaalvormen bij inschakelen van de spanning UB op de RC-keten.

1.3.2. Ontlading van een geladen condensator via een weerstand
In fig. 1.3 zij in de begintoestand de condensator opgeladen, de spanning over de conden
sator bedraagt Uo. Op t = 0 wordt S gesloten (fig. 1.3). Nu geldt
11

R

+
S
Mc

Fïg. 1.3. Ontladen van een condensator
over een weerstand.

uc + iR = 0

en

i= C

dt

,

zodat

uc (p) + Tp Uc (p) - T Uo = 0 .

Hieruit volgt

uc(t)^Uoexp(-t/T).

(1.3)

Ook geldt

£f

cj idt+iR

0,

of

1
RC

zodat
I(p)/f + pI(p)-i(0) = 0,

met

1(0)= -Uo/R,

waaruit volgt

.(r)=-^exp(-J).

-4

(1-4)

“cf

U.

14

R
-</t

o

o

Fig. 1.4. Signaalvormen bij de ontlading van een condensator over een weerstand.
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Fig. 1.4 schetst uc(t) en i(t). Ook hier is het verloop van stroom en spanning direct te bepalen
als we bedenken dat i(0), uc(0), i(oo) en uc(co) direct af te lezen zijn uit de schakeling, terwijl
er slechts één tijdconstante een rol speelt.

1.3.3. Combinatie van de verschijnselen volgens par. 1.3.1 en par. 1.3.2
Treden beide behandelde verschijnselen tegelijlc op, d.w.z. geldt in het schema volgens
fig. 1.1 dat op t=0 de condensator is opgeladen tot de spanning L/o, dan is het totale over
gangsverschijnsel te vinden als superpositie van de verschijnselen volgens par. 1.3.1 en
par. 1.3.2. Er geldt dus

UB - Uo

/

t\

<W = —R-eXp(-r)
“c(0= 14 51“ exp

en
+ Uo exp

(1.5)

UB-(UB-U0) exp

(1.6)

Fig. 1.5 schetst de vorm van het overgangsverschijnsel voor het geval dat UB > Uo.
We merken op dat (1.5) en (1.6) ook te vinden zijn door de differentiaalvergelijking aan te
passen aan de begin voorwaarde uc(O)=C/o. De aantrekkelijkheid van de beschreven
methode is dat zij het totale overgangsverschijnsel voorstelt als de superpositie van een
aantal zeer elementaire processen, die elkaar niet beïnvloeden. In het beschouwde geval is
het totale overgangsverschijnsel de superpositie van een laadproces en een ontlaadproces,
beide beheerst door dezelfde tijdconstante.
uj

\

■■

tijdconstante t
Uo

O

t------- >

Fig. 1.5. Overgangsverschijnsel als de condensator op t = 0 reeds lading bevat.

1.3.4. RC-schakelingen met meer dan één schakelaar
Ook als de schakeling meer dan één schakelaar bevat kunnen we ons door toepassing van
het superpositieprincipe het totale overgangsverschijnsel opgebouwd denken uit een aantal
eenvoudige processen. Fig. 1.6 geeft een voorbeeld. Op r = 0 wordt Si ingeschakeld, de
condensator zij op r=0 ongeladen. Op t=tx wordt S2 ingeschakeld. Voor Q<t<ti
geldt nu
13

i
Mc(0=

[1—exp (-t/Ti)]

met Tj =RïC.

(1.7)

Op t = tx verandert de tijdconstante. Van dat moment af laadt de condensator zich sneller
op. Zij Kp de parallelschakeling van Rx en R2 en t2 = KPC, dan hebben we voor t > tx de
situatie van par. 1.3.3. mei
^o = wc(ti)= CkEl-expf-h/Tj)] .

Voor t >tx geldt dus
uc(t)=l/B 1-exp

-(t-h)r + Un
T2

*2

Fig. 1.7 schetst het overgangsverschijnsel.
«2

+

ï

C~T—

*4-r

Fig. 1.6. KC-schakeling met twee schakelaars.

4
<4tijdconstante t2
Uo

X tijdconstante tj
■

ok----------- g----------------- :—
Fig. 1.7. Overgangsverschijnsel bij de schakeling van fig. 1.6.
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(1.8)

1—exp

ƒ

+

I

S,
C-I—

«2

1/bT

Fig. 1.8. Ander voorbeeld van een RC-schakeling met twee schakelaars.

I
R,

X
R

C

*2

Vb-t

C

^b"T

Fig. 1.9. De schakeling van fig. 1.8 voor t > tt.

Fig. 1.10. Théveninequivalent van fig. 1.9. •
R,
R.R,
B, R'
U'3 = -ïttr-u
-u*'
r =
=-rTr-‘
2

Fig. 1.8 geeft een ander voorbeeld. Op t
sator laadt zich op via Rv Er geldt dus

uc(t)= UB [1-exp (-r/ti)]

met

0 wordt S, gesloten, S2 blijft open. De conden-

zl = RlC.

(1.9)

Op t = ti wordt bovendien S2 gesloten. Aangezien op t = G de condensator een eindige
hoeveelheid lading bevat, hebben we voor t > weer te maken met de combinatie van een
laadproces en een ontlaadproces. Op t = tx bedraagt de spanning op de condensator
C/i = ^/b[1 —exp( —G/Ti)]- F*g- 1-9 geeft het circuit voor t > tv De werking van de schake
ling is gemakkelijker te overzien aan de hand van het Théveninequivalent (fig. 1.10). Voor
t >G wordt het laadproces beschreven door

uc(t)=(/e 1-exp

-(t-G)f
T2

met

t2 =

R'C .

)_

Het ontlaadproces wordt beschreven door

«cW=l/! eXP

-q-G)l
T2

ƒ’
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Het volledige proces wordt dus beschreven door

«cW =

1-exp

f-(t-tl)(~

t T2 jJ

4- Ui exp

-G-g)

(110)

*2

Fig. 1.11 schetst het verloop voor het geval dat Ux < U'B. De spanning op de condensator
blijft na t = tx toenemen, de tijdconstante is echter kleiner geworden en de eindspanning is
lager dan de oorspronkelijk nagestreefde. Fig. 1.12 schetst het verloop als
> UB. Nu
overheerst voor t >
het ontlaadproces.

rB"

Uc

uB-tijdconstante r2

Ui
tijdconstante t.

0
------ >r
Fig. 1.11. Spanning op de condensator als functie van de tijd als U'B > Ut.

4UB

Ui-

P
1_

U»

<

tijdconstante

0

tijdconstante t2

i

l
I
____________________ l
'i ------ >t

_

Fig. 1.12. Spanning op de condensator als functie van de tijd als UB < Ut.
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1.3.5. Integrerende en differentiërende RC-schakeling
Bezien we nog eens de schakeling van fig. 1.1. Voor t >0geldt

UB exp( — t/r)dt .
(1U)
Jo
Zolang t < x is exp (— t/r) « 1 en komt uc(t) overeen met de integraal van de ingangsspanning. Het netwerk heeft een integrerend karakter. Dit wisten we overigens reeds [hfdst. 8,
deel III (Technica 37)]; bij de behandeling van de operationele versterker hebben we gezien
dat integrerende werking over lange tijd verkregen kan worden door de condensator als
terugkoppelelement in zo’n versterker te gebruiken.
De spanning over de weerstand bedraagt

«c (O

uT(t) = R i(t) = UB

—t/i).

(1.12)

Voor t=0 is ur(t) = l/B, voor t > t nadert ur tot nul. Is r zeer klein, dan is reeds kort na in
schakelen de stroom door de weerstand zeer klein (fig. 1.13). Over de weerstand verschijnt
alleen dan gedurende korte tijd een spanning als het ingangssignaal een sprong vertoont,
d.w.z. op de momenten dat de afgeleide van het ingangssignaal naar de tijd van nul ver
schilt. Men spreekt daarom in dit geval wel van een differentiërende schakeling. Men dient
echter wel te bedenken dat, kwantitatief gezien, de schakeling niet werkelijk differentieert.
Dan zou immers de responsie op een sprongvormig ingangssignaal een oneindig grote
waarde moeten hebben en het is duidelijk dat dit principieel onmogelijk is te bereiken met
de beschouwde RC-schakeling. De maximumwaarde van ur is altijd gelijk aan de waarde
van de ingeschakelde spanning UB. Voor waarden van t > t komt ur overeen met de afge
leide naar de tijd van het ingangssignaal en is de benaming ‘differentiërende schakeling’
inderdaad op haar plaats.

4uB
Ub—2
e

01
—

T

—>t

Fig. 1.13. Spanning over de weerstand bij inschakelen van een sprongspanning op de RC-schakeling.
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1.3.6. Inschakelen van een puls op een RC-schakeling
We gaan nu na hoe de RC-schakeling (fig. 1.14) reageert op een pulsvormig ingangssignaal
(fig. 1.15). Voor t< r, zij de schakeling in rust, de condensator bevat geen lading. Op t = tx
neemt ut de waarde U aan, op t = t2 wordt Uj weer nul. De responsie van de schakeling op
dit ingangssignaal is eenvoudig te bepalen. Voor tl<t<t2 hebben we het oplaadproces
volgens par. 1.3.1. Op t = t2 geldt
U <1 —exp -(G-G) ,

Wc('2)

als

t

= RC .

T

Op t = t2 wordt het laadproces onderbroken en zet het ontlaadproces in. Voor t>t2
geldt dus

“c(0= “cGzJ-exp

-U-h)
T

Als t< t2 — ti volgt uc met goede benadering de ingaande puls, over de weerstand vinden
we scherpe spanningspieken op de momenten waarop het ingangssignaal een steile flank
vertoont, waaruit weer de ‘differentiërende’ werking van de schakeling blijkt wanneer ur als
uitgangssignaal wordt gekozen. De via de weerstand in de beide overgangsverschijnselen
getransporteerde hoeveelheden lading zijn gelijk en van tegengesteld teken, de oppervlakte
onder de beide signaalpieken in ur(t) is dus gelijk.

+

«r

R

+

Fig. 1.14. Inschakelen van een puls op een RC-schakeling.

“«TL
—_
u
0

U

h

'■>

h
■■

, 0

I

■'

«,)'■

i
i
i
i
i
ti

-■

(c)
Fig. 1.15a. Pulsvormig ingangssignaal; b. spanning over de condensator;
c. spanning over de weerstand.
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TL+

R

cT-‘

MQ

Fig. 1.16. Blokgolf als ingangssignaal op een RC-schakeling..

».TL __
6

uX

<—

->
T

u
o

*-------------- T-------------*
Fig. 1.17. U| en uc als functie van de tijd als

Tx en T2.

1.3.7. Blokgolf op een RC-schakeling
Bestaal het ingangssignaal van een RC-schakeling (fig. 1.16) uit een zgn. blokgolf, d.w.z. een
regelmatige herhaling van het pulsvormige signaal dat we in par. 1.3.6 bestudeerden (fig.
1.17), dan vertoont ook de spanning over de condensatoren een periodiek karakter. Is
7] en T2 (fig. 1.17), dan kan het ingangssignaal worden opgevat als een reeks afzonder
lijke pulsen, die elkaar niet beïnvloeden. Is echter bij het verschijnen van een puls aan de
ingang de lading van de condensator tengevolge van de voorafgaande ingangspulsen nog
niet geheel verdwenen, dan is de situatie minder eenvoudig te overzien. Het is echter
duidelijk dat zich na verloop van tijd een evenwicht instelt, waarbij de spanning op de con
densatoren een zuiver periodiek karakter vertoont, bestaande uit elkaar afwisselende delen
van stijgende en dalende exponentiële functies. Fig. 1.18 schetst het verloop van de span
ning op de condensator voor dit geval. De spanning varieert periodiek tussen de minimum
waarde Ui en de maximumwaarde U2, waarbij U{ >0 en U2< U. We merken op dat de
gemiddelde waarde van uc direct te bepalen is. We kunnen ons de (periodieke) blokgolf, die
als ingangssignaal werkt, ontwikkeld denken in een Fourierreeks. Deze omvat onder meer
een gelijkspanningsterm ter grootte Ul\/T. Het is duidelijk dat deze onverzwakt op de
condensator verschijnt, zodat in de stationaire toestand de gemiddelde waarde van uc
eveneens U7\/T zal bedragen.
Om Ui en U2 te berekenen kunnen we als volgt te werk gaan. Stellen we arbitrair t = 0
op een moment dat uc de minimumwaarde t/, bereikt, dan geldt voor het daarop volgende
‘stijgende’ gedeelte
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uc(r)= Ut exp( —r/r) + U[l — exp( —t/r)] , als

t=

RC.

(113)

Op t— Ti bereikt uc de maximumwaarde U2, dus

U2= Ui exp(-T1/T) + U[l-exp(-7'1/r)] .

(1.14)

Vervolgens zet de ontlading van de condensator in. Dan geldt
“c(0 = Ü2 exp

-(t-T,)}
T
ƒ

(1.15)

Op t= Ti 4- T2 wordt de minimumwaarde Ui bereikt, dus
Ui = U2 exp(-T2/r).

(116)

Uit (1.14) en (1.16) kunnen we nu Ux en U2 berekenen. Dit levert op

Ux = U

l-exp(-7;/T)
exp(T2/T)-exp(-Ti/T)

U2 = U

[1 -exp(- 7,/t)] exp(T2/r)
exp(T2/T)-exp(-Tj/T)

en

(1-17)

Is Ti = T2 = |T (symmetrische blokgolf), dan gaat (1.17) over in
I7j = U

exp(T/2T)-l
exp(T/r) —1

en

U22

=

U

exp(T/2T)-l
exp(772r) —exp(—T/2t) ’

(1.18)

Voor de ‘top-tot-top’ waarde U2 — Ui vinden we dan
U2-Ui = U

exp(T/2x)-l
rT
, T
= U tanh
exp(T/2-r)+l
~
4r

(1.19)

De spanning ur(r) over de weerstand vinden we, als uc(t) bekend is, eenvoudig uit

ur(t)=Ui(t)-ue(t).

(1.20)

Aangezien de gemiddelde waarde van uc gelijk is aan de gemiddelde waarde van ub be
draagt de gemiddelde waarde van ur nul. Dit moesten we trouwens verwachten: ten gevolge
van de aanwezigheid van C kan er geen gelijkstroom door R vloeien. Is t > T, dan is uc
praktisch constant (integrerende werking) en gelijk aan de gemiddelde waarde van ub de
spanning over R is dan bij benadering gelijk aan ub behoudens de gelijkspanningscomponent. Dit is het welbekende geval van de weerstandsgekoppelde versterker, waarbij C de
koppelcondensator is.
Is juist t < Tj en t < T2, dan bestaat ur(t) uit een reeks kortdurende pulsen, die optreden
als u,(t) een sprong vertoont (fig. 1.19). Hieruit blijkt weer de ‘differentiërende’ werking van
de schakeling als r zeer klein wordt gekozen en de spanning wordt afgenomen over de
weerstand.
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Fig. 1.18. De spanning op de condensator als functie van de tijd in de stationaire toestand.
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Een enkele opmerking is hier nog op haar plaats over de gebruikte rekenmethode. We
hebben het signaal opgevat als een tijdsfunctie en de responsie van het circuit beschouwd
als een reeks in- en uitschakelverschijnselen. De zuiver periodieke aard van het ingangs
signaal zou het in dit geval ook mogelijk maken gebruik te maken van de Fourieranalyse.
Willen we echter de responsie kennen van het circuit op een periodieke blokgolf met on
eindig steile flanken, dan betekent dit dat we in principe ook oneindig veel harmonischen
in de beschouwing moeten betrekken. Dit blijkt ook wel uit de vorm van het uitgangs
signaal. We hebben gezien dat dit bestaat uit een reeks elkaar sprongsgewijze afwisselende
exponentiële functies. Het is duidelijk dat zo’n signaalvorm met discontinue overgangen
niet kan worden samengesteld uit een eindig aantal sinusvormige termen.
In werkelijkheid optredende ingangssignalen vertonen natuurlijk geen oneindig steile
flanken, er is altijd een eindige stijgtijd. Het ingangssignaal kan dan beschreven worden
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door een Fourierreeks met een eindig aantal termen. Is het aantal relevante termen groot,
dan is de berekening aan de hand van de responsie op de samenstellende Fouriercomponenten nog zeer omslachtig. Anders wordt dit als niet meer dan één of twee termen behoeven
te worden betrokken in de beschouwing. Dit is het geval wanneer de blokgolf werkt op een
filter dat slechts een zeer beperkt en nauwkeurig vaststaand'aantal harmonische compo
nenten doorlaat. Een triviaal voorbeeld is het geval van een scherp afsnijdend laagdoorlatend filter dat alleen de grondharmonische van het signaal doorlaat. Het uitgangssignaal
is dan sinusvormig. Het is duidelijk dat in dit geval de beschouwing van het circuit aan de
hand van de responsie op sinusvormige signalen verreweg de eenvoudigste werkwijze is.
1.3.8. Compensatie van parasitaire capaciteiten
RC-schakelingen worden in de pulstechniek dikwijls doelbewust gebruikt om bepaalde
signaalbewerkingen te realiseren. Het komt echter ook wel voor dat dit soort signaalverandering onbedoeld optreedt ten gevolge van parasitaire capaciteiten. Fig. 1.20 toont
een veel voorkomend geval. De onderste weerstand R2 van de uit R{ en R2 bestaande
spanningsdeler is belast met de parasitaire capaciteit Cp, in de regel de ingangscapaciteit
van een actief element. Uit het Théveninequivalent van fig. 1.21 zien we direct dat de keten
zich gedraagt als een elementaire RG-keten, waarbij de spanning over de condensator de
uitgangsspanning vormt.
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Fig. 1.20. Met parasitaire capaciteit belaste
spanningsdeler.

Fig. 1.21. Théveninequivalent van Tig. 1.20.

Een eenvoudig middel om de invloed van Cp ongedaan te maken bestaat in het eveneens
capacitief belasten van Rx (fig. 1.22). De overdracht is nu

Z22___
Zi + z2
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Fig. 1.22. Compensatie van de invloed van

Cp-

Is nu Ti =t2’ dan gaat dit over in
^2

Zi 4-Z2

R i -1" R 2

zodat de overdracht geheel bepaald wordt door de weerstanden. Dat dit zo is ziet men ook
gemakkelijk aan het polen- en nulpuntenbeeld van de overdracht. Dit omvat één pool
en één nulpunt, die juist samenvallen als t, = t2.
1.3.9. Inschakelen van een spanning op een RL-schakeling
Schakelingen die zelfinducties bevatten worden in de pulstechniek relatief weinig gebruikt.
In vele gevallen kan men uitkomen met schakelingen die, behalve de actieve elementen,
alleen weerstanden en condensatoren bevatten. Condensatoren zijn veel eenvoudiger te
fabriceren dan spoelen en zij benaderen veel beter het ideale netwerkelement. Alleen als er
geen andere mogelijkheid ter beschikking staat zal men spoelen gebruiken. We zullen ons
daarom beperken tot enkele zeer eenvoudige gevallen, temeer daar R.C- en RL-schakelingen
een sterke en fundamentele analogie vertonen, zodat het voor RC-schakelingen gevondene
zonder veel moeite is aan te passen aan KL-schakelingen.
Fig. 1.23 toont een eenvoudige RL-schakeling. We nemen aan dat op t = 0 geen energie
in dv^spoel opgehoopt is, dus /(0) = 0. Sluiten we op t=0 de schakelaar, dan geldt

I(p) =

Ub/P
R 4- pL

waaruit voor i(t) volgt

=V
K t1 — exP< — f/T)] met T =
r\ Ïï

(1.21)

De spanning over de weerstand bedraagt dus

ur(r)=i(t) R = t/B[l-exp(-r/T)] .

(1.22)
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Voor de spanning over de spoel geldt
U(p)=l/B
i

L
R + pE

zodat

Uj (r) = UB exp ( — \ r

(1.23)

R

S

^=7
Fig. 1.23. Inschakelen van een spanning op een KL-schakeling.

4
UB

R

tijdconstante t

tijdconstante r
0

0
—>t

Fig. 1.24. Verloop van i en u( als functie van de tijd.
In figuur 1.24 is het verloop van i(t) en u,(r) geschetst.
Is r zeer klein, dan heeft u,(t) alleen een van nul verschillende waarde tijdens en vlak na
de sprong in het ingangssignaal. De schakeling werkt dan weer als ‘differentiator’ van het
ingangssignaal. Een kleine waarde van r vraagt een kleine waarde van L, die gemakkelijk
praktisch te realiseren is. Om deze reden wordt dit type differentiërend circuit dikwijls
gebruikt om sprongvormige veranderingen in het ingangssignaal te detecteren. Fig. 1.25
geeft een praktische uitvoering. Voor een goede werking is uiteraard nodig dat de spoel niet
capacitief belast wordt, de belastende schakeling dient dus een zeer geringe ingangscapaciteit te hebben (bijv, een emittervolger). Op de ingang werkt een spanningssprong, die op
t=0 de waarde UB aanneemt. In werkelijkheid is het niet mogelijk een spanningssprong
met stijgtijd nul te maken, de stijgtijd zal steeds een eindige waarde hebben. Ook het ingangscircuit rb — rh.t — Ci heeft invloed op de stijgtijd [zie ook hfdst. 3, deel III (Technica
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37)], deze kan gering gehouden worden door te laten leveren door een bron met lage
inwendige impedantie.
Nemen we aan dat het ingangscircuit geen invloed van betekenis uitoefent op de vorm
van Uj, d.w.z. dat het ingangscircuit de stijgtijd niet verder vergroot, dan is wb e« wj. Uit het
benaderende vervangingsschema (fig. 1.25) volgt dan

rctgmexp( - t/v)

«o(0 =

met

t = L/rcc.

(1.24)

Voor een goede transistor bedraagt rcc tientallen kQ; kiezen we L zeer klein, dan kan een
zeer lage waarde van t worden bereikt. Is bijv. rce= 50 kQ en L = 50 pH, dan is t = 1 ns.
Zelfs wanneer signalen met zeer geringe stijgtijd moeten worden verwerkt kan men t
zonder moeite klein maken ten opzichte van deze stijgtijd, zoals voor een goede differen
tiërende werking nodig is.
Keren we nog even terug naar het elementaire circuit van fig. 1.23. Heeft de voorge
schiedenis van het circuit er toe geleid dat op t=0 reeds een zekere hoeveelheid energie in de
spoel opgehoopt is, zodat f(0)#0, dan kunnen we net zo te werk gaan als bij de RCschakeling. Er is nu geen beginlading, zoals bij de condensator, maar een beginflux. Het
totale verschijnsel bij het sluiten van S is weer te beschouwen als de superpositie van een
inschakelverschijnsel en een uitschakelverschijnsel. Het laatste leidt tot vernietiging van de
beginflux.
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Fig. 1.25. Differentiërende schakeling met vervangingsschema.
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1.3.10. RCL-schakeling
Schakelingen, waarin zowel condensatoren als spoelen een rol spelen worden zelden doel
bewust toegepast in de pulstechniek. Capaciteiten zijn echter altijd aanwezig in de vorm
van parasitaire capaciteiten van actieve elementen en van eventueel aanwezige spoelen.
Inductieve schakelingen bevatten daardoor ook steeds capaciteiten, waarmee in vele ge
vallen terdege rekening moet worden gehouden. Is de totale configuratie zodanig dat de
schakeling complexe polen vertoont, dan zal een sprongvormig ingangssignaal aanleiding
geven tot uitslingerverschijnselen met een periodiek karakter. De reactie van een parallelkring op een sprongvormig ingangssignaal is behandeld in hfdst. 2 (par. 2.9), deel III
(Technica 37).

1.4. SIGNAALBEWERKING MET BEHULP VAN EEN VERTR AGINGSLIJ N

Een ideale kabel brengt een op de ingang werkend signaal onvervormd en onverzwakt
over naar de uitgang. Het signaal ondergaat slechts een zekere vertraging, d.w.z. het in
gangssignaal verschijnt eerst na zekere tijd aan de uitgang. Een ideale kabel heeft een homo
gene structuur en is verliesvrij. Praktische kabels zijn natuurlijk niet vrij van koperverliezen en diëlektrische verliezen, waardoor verzwakking van het signaal optreedt tijdens
het transport.
Het gedrag van een ideale kabel ligt geheel vast wanneer de zelfinductie L en de capaciteit
C per lengte-eenheid gegeven zijn. De voortplantingssnelheid volgt dan uit u=(LC)-i.
Het produkt LC is onafhankelijk van de geometrie van de kabel en komt overeen met
p'e', waarin p' en c' de (absolute) magnetische permeabiliteit en de diëlektrische constante
van het voortplantingsmedium voorstellen. Voor vacuüm geldt v = (/*oeo)-i = 3-108
ms~ *, d.i. de lichtsnelheid. De vertragingstijd per meter kabel is dan rd = 3,3 ns. Voor de
diëlektrica die voor de constructie van goede coaxiale kabels gebruikt worden is p'~ p0 en
e' =
a 3e0, zodat rd « 5 ns m-1. Hieruit blijkt dat normale kabel alleen bruikbaar is
voor signaalvertraging in de nanosecondetechniek.
Aan de ingang van een oneindig lange ideale kabel meten we een bepaalde impedantie,
de zgn. karakteristieke impedantie Zo. Is de kabel verliesvrij, dan is de karakteristieke impe
dantie reëel en onafhankelijk van de frequentie. Zij bedraagt dan RO = (L/C)i. Sluiten we
een stuk kabel van eindige lengte af met de karakteristieke weerstand, dan is de ingangsweerstand hier.aan gelijk, aan de ingang lijkt de kabel a.h.w. nog steeds oneindig lang. Con
ventionele coaxiale kabels hebben een karakteristieke weerstand tussen 50 en 150 ohm.
Voor het realiseren van vertragingen groter dan ca. 10 ns is het gebruik van coaxiale
kabel onpraktisch. Men is dan aangewezen op ‘kunstkabels’. Men kan deze op twee ma
nieren vervaardigen. De eerste methode komt neer op het imiteren van een kabel met hoge
waarden van zelfinductie en capaciteit per lengte-eenheid. Men bereikt dit door één van de
geleiders uit te voeren als een om een neutrale kern geslagen koperfolie, deze af te dekken
met een zeer dunne laag diëlektrisch materiaal met hoge diëlektrische constante en de
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tweede geleider als een spoel daarom heen te wikkelen (fig. 1.26), of andersom. Soms past
men een kern toe van materiaal met hoge magnetische permeabiliteit om de zelfinductie
per lengte-eenheid te vergroten. Een op deze wijze vervaardigde vertragingslijn vertoont
dispersie : de vertragingstijd hangt af van de frequentie. Deze dispersie wordt veroorzaakt
door de kabel verliezen en vooral door het feit dat de beschreven constructieve opbouw een
eindige wederzijdse inductie tussen naburige delen van de lijn ten gevolge heeft. Men kan
ook zeggen dat de fasekarakteristiek niet lineair is, als gevolg daarvan is de sprongkarakteristiek niet ideaal [hfdst. 2, deel III (Technica 37)] en een pulsvormig ingangssignaal
ondergaat (lineaire) vervorming. Een vertraging van enkele ps per meter is te bereiken met
behoud van een redelijke kwaliteit van de overdracht.
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Fig. 1.26. Schets van de opbouw van een vertragingslijn.
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Fig. 1.28. Vermindering van de dispersie door middel van wederzijdse inductie tussen de snoeien.
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De tweede methode bereikt een soortgelijk resultaat door de lijn te vervangen door een
keten van uil discrete elementen opgebouwde LC-secties (fig. 1.27). Zo’n keten heeft het
karakter van een laagdoorlatend filter. Ook hier treedt dispersie en dus pulsvervorming op.
Verbetering verkrijgt men door in een bepaalde mate wederzijdse inductie toe te passen
tussen de spoelen die tot één sectie behoren (fig. 1.28), waarmee de secties zgn. m-afgeleide
secties worden.
Het valt buiten het bestek van dit werk verder in te gaan op de theorie en de constructie
van vertragingslijnen. Enkele algemene gegevens vindt men nog in hfdst. 5, deel III (Technica 37), voor het overige moet worden verwezen naar de literatuur.

1.4.2. Reflecties van impulsen op vertragingslijnen
Is een vertragingslijn of een als zodanig gebruikt stuk kabel afgesloten met de karakteris
tieke impedantie, dan wordt de energie van het door de lijn overgedragen signaal daarin
volledig gedissipeerd. Is de uitgang niet karakteristiek afgesloten, dan wordt niet alle
energie gedissipeerd, een gedeelte reflecteert en keert terug naar de ingang. Is ook aan de
ingang de lijn niet karakteristiek afgesloten (d.w.z. is de inwendige weerstand van de signaalbron niet gelijk aan de karakteristieke impedantie van de lijn), dan treedt opnieuw
reflectie op. Wat er gebeurt is het gemakkelijkst te zien als we de extreme gevallen be
schouwen dat de uitgang open of kortgesloten is.
Fig. 1.29 illustreert het geval van de open uitgang. Op f = 0 levert de generator aan de
ingang een impuls met topwaarde 1 V. De bronimpedantie is gelijk aan de karakteristieke
impedantie van de lijn. Op het moment dat de puls zijn reis op de lijn begint doet hel er
voor wat betreft de verhouding van spanning en stroom op de lijn niet toe of de lijn een
eindige lengte heeft, dan wel oneindig lang is. De puls ‘weet als het ware nog niet’ dat de lijn
een eindige lengte heeft. De genoemde verhouding wordt dus geheel bepaald door de
karakteristieke impedantie van de lijn. Op de ingang van de lijn verschijnt derhalve een
puls met topwaarde | V. Is rd de vertragingstijd van de lijn, dan bereikt op t = rd de puls de
uitgang en reflecteert daar volledig, d.w.z. er wordt aan de uitgang een nieuwe puls met top
waarde | V opgewekt. De gereflecteerde puls met | V topwaarde plant zich voort over de
lijn en bereikt na een tweede tijdsduur rd opnieuw de ingang. Aangezien deze karakteristiek
is afgesloten wordt de terugkerende impuls geheel gedissipeerd in Ro. Zou de ingang niet
afgesloten zijn (slroombronsturing), dan zou de puls opnieuw reflecteren en na weer eens
rd opnieuw aan de uitgang verschijnen, enz. In werkelijkheid treedt natuurlijk verzwakking
op, daar een werkelijke lijn niet geheel verliesvrij kan zijn. Men kan een vertragingslijn
blijkbaar gebruiken om uit een enkele puls een reeks pulsen te maken, die nauwkeurig
equidistant zijn in de tijd.
Is de uitgang een kortsluiting (fig. 1.31), dan moet het uitgangssignaal uiteraard te allen
tijde nul zijn; over een kortsluiting kan immers geen signaal ontstaan. Dit betekent dal nu
in reactie op de aankomende puls een even grote tegengesteld gerichte puls wordt opge
wekt. Deze bereikt na een tijdsverloop rd de ingang en wordt daar gedissipeerd als de
bronimpedantie Ro is (fig. 1.32), of opnieuw gereflecteerd als dit niet het geval is.
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Is de afsluitimpedantie aan ingang of uitgang niet karakteristiek, doch ook niet nul of
oneindig, dan treedt gedeeltelijke reflectie op. Is Ro de karakteristieke weerstand en be
draagt de afsluitweerstand R, dan is de reflectiefactor
P

R/Ro+1

(1-25)

Is R =
dan is p = 0, er treedt geen reflectie op. Is R = 0 (kortgesloten lijn), dan is p = — 1,
d.w.z. er treedt volledige reflectie op met omkering van de polariteit. Is R -> co (open lijn),
dan is p = 4-1, d.w.z. er treedt volledige reflectie op met behoud van de polariteit. Is in het
algemeen R >R0, dan treedt gedeeltelijke reflectie op met behoud van de polariteit, is
R < Rv dan treedt gedeeltelijke reflectie op met wisseling van de polariteit.
Uit deze summiere beschouwing blijkt wel dat vertragingslijnen tal van mogelijkheden
bieden om pulsreeksen van een bepaalde structuur te vormen of om een gegeven ingangs
signaal op een zeer bepaalde wijze te vervormen. We zullen later zien dat het ook mogelijk
is een puls te vertragen met behulp van actieve schakelingen. Het voordeel van het gebruik
van een vertragingslijn is dat dit een passief element is, waarvan de vertragingstijd nauw
keurig vast ligt. Een goede vertragingslijn is een zeer stabiel netwerkelement. Het bezwaar is
dat een goede vertragingslijn een vrij kostbare component is. In gevallen waarin een
constante vertragingstijd nauwkeurig moet vastliggen verdient de toepassing van een
passieve vertragingslijn echter zeker overweging. Moet de vorm van het ingangssignaal
nauwkeurig behouden blijven, dan is men zelfs aangewezen op het gebruik van een passief
vertragingselement.
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2. DE TRANSISTOR ALS ELEKTRONISCHE
SCHAKELAAR
2.1. INLEIDING

In het vorige hoofdstuk kwam reeds ter sprake dat in vele schakelingen die behoren tot de
pulstechniek elektronische schakelaars een essentiële rol spelen. Met name geldt dit voor de
schakelingen der zgn. digitale techniek, die in het volgende hoofdstuk behandeld zullen
worden. Deze schakelingen vormen de bouwstenen van digitale informatieverwerkende
systemen. In zulke systemen vindt de codering van de informatie plaats in numerieke vorm,
waarbij bijna altijd het tweetallig stelsel gebruikt wordt. Dit heeft het voordeel dat slechts
twee toestanden behoeven te worden onderscheiden, zodat de toe te passen schakelaars
van het eenvoudige aan-uit type kunnen zijn.
In principe kunnen alle gebruikelijke actieve elementen die we hebben leren kennen, ook
als schakelaar worden gebruikt. Praktisch worden in de moderne elektronica bijna uit
sluitend bipolaire transistoren voor dit doel gebruikt. We zullen ons in dit hoofdstuk dan
ook tot de als schakelaar werkende bipolaire transistor beperken.
Ook veldeffecttransistoren kunnen echter als schakelaars worden gebruikt en in bepaalde
toepassingen verdienen ze zelfs de voorkeur door hun zeer geringe energieconsumptie.
Met name in de techniek van de geïntegreerde digitale schakelingen is dan ook een ont
wikkeling gaande van schakelingen waarin MOS-transistoren als schakelaars worden toe
gepast. Bij de behandeling van de grondschakelingen der digitale techniek, de zgn. logische
schakelingen (hfdst. 3), zullen we hieraan enige aandacht schenken. De werking van de
MOS-transistor als schakelaar zal daar ook ter sprake komen.

2.2. DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR

2.2.1. Elektronische schakelaars
Aan een ideale schakelaar worden de volgende eisen gesteld:
a. hi open toestand is de stroom door de schakelaar nul.
b. In gesloten toestand is de spanning over de schakelaar nul.
c. De bediening van de schakelaar kost geen energie.
d. De tijd die is benodigd voor het omschakelen van de éne toestand in de andere is nul.
e. Na elke omschakeling is de schakelaar onmiddellijk bedrijfsklaar voor de volgende
omschakeling.
f. De eigenschappen veranderen niet gedurende de levensduur van de schakelaar.
Een goede mechanische schakelaar (bijv, een relaiscontact) voldoet op nagenoeg ideale
wijze aan de eisen a en b. Bij zorgvuldige constructie kan ook aan eis f redelijk worden
voldaan. De zwakke punten zijn de snelheid en het voor de bekrachtiging benodigde ver31
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mogen; bovendien zijn mechanische schakelaars gewoonlijk betrekkelijk volumineus en
vrij kostbaar.

Alle normale in de elektronica gebruikte actieve componenten kunnen ook als schakelaar
worden gebruikt. Een vacuümbuis laat geen stroom door als het rooster negatief is inge
steld beneden de afknijpspanning. Wordt de roosterspanning nul gemaakt, dan geleidt de
buis. Echter is de spanning over de buis in geleidende toestand niet nul. De sturing is in
principe energieloos, de schakelsnelheid kan zeer hoog zijn.
Hoewel de als schakelaar gebruikte vacuümbuis een aantal gunstige eigenschappen ver
toont, is hij in deze toepassing geheel verdrongen door de halfgeleidercomponenten. De
bezwaren van de aanwezigheid van de gloeidraad, de betrekkelijk geringe bedrijfszekerheid
en de grote energieconsumptie en ruimtebehoefte zijn prohibitief voor het gebruik in
moderne digitale systemen.
Beschouwen we thans de bipolaire transistor. Fig. 2.1a stelt een met een transistor uitge
voerde elektronische schakelaar voor. Als C/B=0 is de transistor zeker gesperd, dus
Ic = 0. Voor UB >0 gaat de transistor geleiden. Bij waarden 0< UB< Uci is de stroom zo
klein dat deze in vele gevallen verwaarloosd kan worden. Voor UB > Uci neemt de stroom
sterk toe met de spanning. Zoals bekend bedraagt t/ci voor een normaal geconstrueerde
siliciumtransistor ca. 0,5 volt. Als we afzien van de invloed van de basisweerstand rb be
draagt de differentiaalweerstand van de karakteristiek rc = kT/qIc. Bij T = 300 °K is kT/q =
25 mV, dus bij Ic = 5 mA is rc = 5 Q. De karakteristiek geldt slechts zolang de collectorovergang gesperd is, althans zolang door de collector geen minderheden worden geïnjec
teerd in de basis. Hiervoor is nodig dat UCE groter is dan ca. 0,1 V, immers bedraagt dan
UBC reeds ongeveer 0,4 V in voorwaartsrichting. Is bijvoorbeeld Ucc= 10 V en R{ = 1 kQ,
dan wordt UCE = 0,1 V bij Ic « 9,9 mA- Neemt de stuurstroom verder toe door verhoging
van UBE, dan gaat de collectorovergang injecteren, tussen collector en emitter blijft slechts
een kleine restspanning staan, de stroom bedraagt praktisch Ucc/R\- We noemen de tran
sistor in deze toestand verzadigd. Als we UBE nog groter maken verandert Ic niet meer.
Uit deze eenvoudige beschouwing blijkt dat de spanning over de schakelaar in gesloten
toestand gering is; het ideaal van eis b wordt goed benaderd. In open toestand vloeit er
slechts een kleine lekstroom. Bij goede siliciumtransistoren ligt deze in de orde van enkele
nA, ook aan eis a wordt dus met goede benadering voldaan. Voor de sturing is wel enige
energie nodig, de basis trekt immers stroom (eis c). De schakelsnelheid (eisen d en e) wordt
bepaald door de dynamische eigenschappen van de transistor; dit aspect zullen we nog
nader bestuderen. Ten aanzien van de constantheid der eigenschappen gedurende de levens
duur kan gezegd worden dat goede siliciumtransistoren aan hoge eisen voldoen. Samen
vattend concluderen we dat de transistor de eigenschappen van de ideale schakelaar in vele
opzichten dicht benadert, het is dan ook geen wonder dat de transistor in de digitale
techniek een groot toepassingsgebied heeft gevonden.
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Fig. 2.1. Transistor gebruikt als schakelaar: a. schakeling; b. vervangingsschema; c. overdrachtskarakteristiek van de transistor.
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2.2.2. Statische karakteristieken van transistoren
Een transistor bevat twee pn-overgangen, die beide in doorlaatrichting of in sperrichting
kunnen zijn ingesteld. Staan beide overgangen in de sperrichting, dan is de stroom door de
transistor nul, behoudens de geringe lekstroom. Het gebied der instellingen waarbij beide
overgangen gesperd zijn noemen we het spergebied. Het gebied der instellingen waarbij de
emitterovergang in doorlaatrichting werkt en de collectorovergang in sperrichting, noemen
we het actieve gebied. Dit is het gebied dat we gebruiken wanneer de transistor als versterker
werkt. Staan beide overgangen in doorlaatrichting, dan bevinden we ons in het verzgdigingsgebied, de transistor gedraagt zich als een gesloten schakelaar. Tenslotte kan zich nog
de situatie voordoen dal de emitterovergang gesperd is, terwijl de collectorovergang zich in
doorlaatrichting bevindt. De collector werkt dan als emitter, de emitter als collector. We
noemen dit het inverse gebied. Voor een transistor die geheel symmetrisch is opgebouwd
geldt uiteraard dal de karakteristieken in het inverse gebied geheel gelijkwaardig zijn aan
die van hel actieve gebied. Normale transistoren zijn echter niet symmetrisch geconstrueerd,
de collectorovergang heeft meestal een groter oppervlak dan de emitterovergang en, wat
belangrijker is, de collector is zeer licht gedoteerd, terwijl de emitter juist zwaar gedoteerd
is. Daardoor verschillen bij normale transistoren de inverse karakteristieken aanzienlijk
van die in het actieve gebied. Fig. 2.2 toont de uitgangskarakteristieken van een transistor
in de schakeling met gemeenschappelijke emitter. Uit de geschetste karakteristieken blijkt
de onsymmetrische opbouw van de transistor: ae is in het inverse gebied veel kleiner
dan in het actieve gebied. Voor de werking als schakelaar is het inverse gebied meestal niet
van belang.
Bij een goede schakeltransistor is de restspanning UCE(vcrz) in de verzadigingstoestand zo
laag mogelijk en de waarde van Ic in de spertoestand eveneens zo laag mogelijk. Deze
laatste waarde geeft men gewoonlijk als ZCBO, te lezen als: de stroom van collector naar
basis als de in de index niet genoemde elektrode (d.i. de emitter) open is (/E = 0).
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Zoals bekend is de werkelijke lekstroom van een transistor steeds groter dan de door de
thermische generatie in collector- en basisgebied bepaalde theoretische waarde, als gevolg
van oppervlak te-effecten en thermische generatie in de collectorbarrière. De fabrikant geeft
in elk geval de maximaal voorkomende waarde van /CBO op. Ook al is /CBO voor vele exem
plaren geringer dan dit maximum, men moet deze waarde wel steeds ten grondslag leggen
aan ontwerpberekeningen van schakelcircuits om zeker te zijn van betrouwbare werking.
Men noemt zo’n ontwerp dat gebaseerd is op de meest ongunstige waarde van de gegevens
der samenstellende delen een ‘worst case design'. Bij moderne Si-transistoren ligt /CBO in de
orde van 1 nA. De ontwikkeling der moderne vcrvaardigingstechnieken (planaire tech
niek) heeft veel bijgedragen tot de verlaging der lekstromen.
De grootte van de verzadigingsspanning t/CE(verz) wordt in hoofdzaak bepaald door de
grootte van de weerstand van het collectorgebied. De collectorstroom moet het stuk
materiaal van de collectorjunctie naar de uitwendige aansluiting doorlopen en veroor
zaakt over de weerstand daarvan een spanningval. De grootte van deze spanningsval valt
af te lezen uit de statische karakteristieken: uit de helling van de omhullende van deze
karakteristieken (zie fig. 2.2) volgt direct de grootte van de verzadigingsweerstand rCC(VCrz)Om deze weerstand laag te houden past men een epitaxiale laag als collector toe, in mono
lithische schakelingen verlaagt men deze weerstand bovendien door een ‘begraven laag’
aan te brengen. [Hfdst. 11, deel I (Technica 35)].
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Fig. 2.2. Schets van de uitgangskarakteristicken van de CE-schakeling.
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2.2.3. Vergelijkingen van Ebers en Mol!
Gebruiken we een transistor als versterker, dan kiezen we een geschikt, in het actieve
gebied gelegen, instelpunt. Zijn de signaalstromen klein ten opzichte van de instelstromen,
dan voeren we de berekeningen over de versterkerwerking uit aan de hand van een lineaire
benadering. Hiertoe definiëren we een aantal differentiaalgrootheden; het verband tussen
deze grootheden en de versterkereigenschappen kunnen we vastleggen in een aantal ver
gelijkingen of in een vervangingsschema voor kleine signalen, zoals bijv, het hybride nschema.
Bij gebruik van de transistor als schakelaar is deze wijze van beschouwen uiteraard on
bruikbaar, we werken immers juist met grote signalen, die de transistor schakelen van een
stroom nul naar een zeer grote stroom, gewoonlijk gelegen in het verzadigingsgebied.
Willen we niettemin de situatie beschrijven met behulp van enkele vergelijkingen of met
behulp van vervangingsschema’s, dan zullen we deze zo moeten kiezen dat het sterk nietlineaire gedrag van de transistor bij sturing over zo’n groot stroomgebied hierin tot uit
drukking komt.

Ar

4?n

C

(n)

B

(p)

E

(n)

ZCp

4n

4P

|4
Fig. 2.3. Stromen in de transistor in de verzadigingstoestand (beide juncties in doorlaatrichting).

Bezien we eerst in het kort wat er gebeurt als de emitterjunctie en de collectorjunctie beide
injecteren. Fig. 2.3 schetst de situatie voor een npn-transistor. De rekenrichtingen zijn, terwille van de overzichtelijkheid, zo gekozen dat ze samenvallen met de conventionele
stroomrichtingen (bewegingsrichting van positieve lading). De emitter injecteert elektronen
in de basis (/En), de basis injecteert gaten in de emitter (/Ep). Als het emitterrendement hoog
is, geldt /En /Ep. De collector injecteert elektronen in de basis (/Cn), de basis injecteert gaten
in de collector (/Cp). Aangezien de collector licht gedoteerd wordt ten opzichte van de basis
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zal de stroom ZCp gewoonlijk niet verwaarloosbaar zijn. Van de door de emitter geïnjec
teerde elektronen bereikt een deel de collector, van de door de collector geïnjecteerde
elektronen bereikt een deel de emitter. De stroomversterkingsfactoren die de beide ‘emitterrendementen’ en het ladingstransport in de basis beschrijven kunnen we respectievelijk
aF (forward) en aR (reverse) noemen. Tengevolge van de onsymmetrische constructie van de
transistor zal in hel algemeen aF aanzienlijk groter zijn dan aR. Voor een ‘emitterende’
junctie geldt het verband tussen stroom en spanning

/=/’{exp(s)

-1

(2-1)

Noemen we de sperstromen 7S van de beide juncties respectievelijk /Es en /Cs, en brengen we
het transport door de basis in rekening met behulp van de genoemde slroomversterkingsfactoren aF en aR, dan is het aannemelijk dal voor het verband tussen uitwendig meetbare
stromen en spanningen algemeen geldt, als de rekenrichtingen worden aangenomen als
gebruikelijk is bij vierpolen,
4 = 4s[exp(gl4EA'0- 1] -aR4s[exp((fUBc/kT)-1] ,

(2.2a)

4=/cs[exp(gt/BcA7')-l]-«F^Es[exp(4?t/BEA7')-l] ,

(2.2b)

4 + 4+4 = 0-

(2.2c)

We merken op dat deze betrekkingen alleen gelden voor een theoretische transistor,
waarvan de eigenschappen geheel bepaald worden door de eigenschappen der juncties en
waarin het transport door de basis beschreven kan worden met een constante reële factor
aF (resp. aR). De invloed van de weerstand van hel halfgeleidermateriaal en de typische
verschijnselen die optreden bij hoge stroomdichtheden, zoals ‘emitter-crowding’, zijn
buiten beschouwing gelaten, evenals parasitaire capaciteiten en de traagheid van het
ladingstransport.
De vergelijkingen (2.2a) en (2.2b) staan oekend als de vergelijkingen van Ebers en Moll.
In onze beschouwing hebben we volstaan met het aannemelijk maken van deze vergelijkin
gen, ze kunnen echter algemeen bewezen worden, als uitgegaan wordt van de bovenge
noemde idealisering van de transistorwerking. Ook kan nog de geldigheid bewezen worden
van de reciprociteitsbetrekking

aF 4s = aR 4s •

(2.3)

Deze vergelijkingen beschrijven op bruikbare wijze het statische gedrag van de transistor
bij sturing met grote signalen. In feite kunnen we ze beschouwen als de mathematische
formulering van de statische karakteristieken van de transistor die voldoet aan de boven
genoemde geïdealiseerde uitgangsvoorwaarden.
2.2.4. Vervangingsschema's
De vergelijkingen van Ebers en Moll kunnen ook worden vastgelegd in de vorm van een
vervangingsschema. De in de vergelijkingen voorkomende exponentiële betrekkingen
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kunnen daarbij worden weergegeven met behulp van dioden. Voeren we als afkortingen in

4 = /Es[exptol4EAT) -1] en
4 = 4s[exP(^^4c/^7’) — 1] ,

(2.4a)
(2.4b)

dan voldoet het vervangingsschema volgens fig. 2.4 aan de betrekkingen (2.2a) en (2.2b).

/ \qr4

«F 4

€•-

4^

■•C

Fig. 2.4. Vervangingsschema op basis van
de betrekkingen van Ebers en Moll.

b

In het schema volgens fig. 2.4 zijn de stroombronnen niet gerelateerd aan de uitwendig
meetbare stromen, doch aan de ‘diodestromen’. Men kan het schema gemakkelijk om
werken tot een schema dat dit bezwaar niet vertoont. Uit (2.2a) en (2.2b) volgt

4= -aR4 + 4s(l-aRaF)[exp(f7UBE//cT)-l] en
4 = — Af4 + 4s(1 — ^r^f) LexP(^^BcA7r') — 1] .

(2.5a)
(2.5b)

Stellen we 4s(l-aRaF) = IEo en 4S (1 -aRaF) = ICo, dan gaan (2.5a) en (2.5b) over in

4= - aR4 + 4o[exp(gUBE/kT)-1] en
/c= — aPIE + 4o[exP(‘7^BcA'7') — 1] .

(2-7a)
(2.7b)

Het bij deze betrekkingen behorende vervangingsschema geeft fig. 2.5.

Mik

«R IC

4

‘Co

4o

b

Fig. 2.5. Alternatieve vorm van het
vervangingsschema volgens fig. 2.4.
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De grootheden IEs, ICs, 7Eo en ICo laten zich eenvoudig interpreteren. Uit fig. 2.4 lezen we af
dat 7Es de emitterstroom is als de emitterjunctie in sperrichting staat en basis en collector
zijn kortgesloten. Evenzo is 7Cs de collectorstroom als basis en.emitter zijn kortgesloten.
Uit fig. 2.5 lezen we af dat 7Eo de emittersperstroom is als 7c = 0, dus bij open collector,
terwijl ICo de collectorsperstroom is bij open emitter. In het actieve gebied geldt | UCB| > kT/q,
zodat de volgende betrekkingen gelden
4=/Es[exp(^UBE/kT)-l]-l-aR/Cs,
7C = ~ oE 7E — 7Co .

(2.8a)
(2.8b)

Vergelijking (2.8b) is de welbekende vergelijking voor het verband tussen 7C en 7E in het
actieve gebied, die we steeds gebruikt hebben bij beschouwingen over de instelling van versterkertrappen. Blijkbaar is 7Co identiek aan de eerder gebruikte grootheid 4ob (het minteken
is slechts een gevolg van de thans gebruikte rekenrichting voor de sperstroom). Een
andere, veel gebruikte schrijfwijze, die we ook al eerder ontmoetten, is 7CBO.
Fig. 2.6 toont twee vervangingsschema’s, die voldoen aan (2.8a) en (2.8b). In het schema
van fig. 2.6b is de basis als ingangselektrode getekend.
De vergelijkingen \ an Ebers en Moll en de bijbehorende vervangingsschema’s stellen ons
door hun algemene geldigheid in staat snel te overzien welke stromen in de transistor lopen
in de spertoestand en in de verzadigingstoestand. Echter moet wel bedacht worden dat
deze vergelijkingen betrekking hebben op een geïdealiseerde transistor, waarbij met name
gr7c>

flF4 + 4?o

----- >

1

e 7e

4?
c

4s(--)
(a)

b*

?

b

7es(--)
flR (cs

Fig. 2.6a. Vervangingsschema op basis van de betrekkingen
(2.8a) en (2.8b). De transistor werkt in het actieve gebied.

(b)

4e

Fig. 2.6b. Alternatieve vorm van het schema volgens fig. 2.6a.
"cF =

1 — oF

1 — ae
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geen rekening is gehouden met de bijzondere verschijnselen die bij hoge injectiestroomdichtheden optreden en dat ze alleen het statische gedrag beschrijven, d.i. de eindtoestand
die optreedt nadat alle in- of uitschakeleffecten zijn uitgestorven. In praktische transistoren
spelen de niet in rekening gebrachte effecten gewoonlijk een beslist niet te verwaarlozen rol;
voor kwantitatieve ontwerpbeschouwingen is men daardoor aangewezen op door metin
gen verkregen waarden van de voor het ontwerp belangrijke grootheden.
Beschouwen we eerst de spertoestand. Dan is UBC< — kT/q en UBE< ~kT/q. Uit (2.2a)
en (2.2b) volgt, met inachtname van (2.3)
Ae — — ^EsU ~ar) ’
Zc = ”Zc,(l —Ör) ,

Aj = — (4+Zc) •

(2.9a)
(2.9b)
(2.9c)

Vervolgens beschouwen we de verzadigingstoestand. We mogen dan stellen UBE > kT/q en
UBC > kT/q. Uit (2.7a) en (2.7b) volgt dan
kT ,
kT .
Zc "b ^E
Ze ~b °r Zc
en [7Bc —
— In
(2.10)
In
x ZCo
Zeo
<1
Q
Uit UBE en UBC is UCE = UBE— UBC te berekenen. Men dient echter wel te bedenken dat op
deze wijze de ‘theoretische’ waarde van de verzadigingsspanning UCE wordt gevonden,
d.w.z. de waarde die optreedt als alleen de geïdealiseerde juncties bepalend zijn voor het
gedrag. De werkelijke waarde van UcE(vcrz) wordt in belangrijke mate mede bepaald door
de grootte van de weerstand van het collectormateriaal.
^BE

2.3. DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE ALS SCHAKELAAR GEBRUIKTE
TRANSISTOR

2.3.1. Overzicht der verschijnselen
Tot nog toe hebben we ons slechts bezig gehouden met de stationaire toestanden van de als
schakelaar werkende transistor. We zullen nu in het kort nagaan wat er gebeurt bij om
schakelen van de gesperde toestand in de verzadigingstoestand en andersom.
In fig. 2.7 wordt de als schakelaar werkende transistor gestuurd met een pulsvormig
ingangssignaal dat de ingangsspanning omschakelt tussen de waarden uB1 en uB2, die
respectievelijk positief en negatief zijn ten opzichte van de emitterpotentiaal. De impedantie
van de bron die uB t en uB2 levert denken we ons opgenomen in Rg. We denken ons uB j en uB2
zo gekozen dat bij uB= uB1 de transistor in verzadiging is, bij uB = uB2 in de gesperde toe
stand. We nemen aan dat de duur van de puls zo groot is dat de schakeling vóór het einde
van de puls de stationaire toestand bereikt. Fig. 2.8 schetst het verloop van de collectorstroom en de basisstroom in reactie op dit sturende signaal. We merken op dat het geen zin
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heeft hierbij onderscheid te maken tussen instelgrootheden en signaalgrootheden, het gaat
steeds om de totale momentele spanningen en stromen. We zullen deze, in overeenstemming
met eerder geformuleerde afspraken, aanduiden met uB, ic enz.
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+•-[
«BI

«B2

Fig. 2.7. Inschakelen en uitschakelen van de als schakelaar werkende transistor.
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Fig. 2.8. Verloop van ic en iB als functie van de tijd bij in- en uitschakelen van de als schakelaar
werkende transistor.
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Beschouwing van de vorm van ic (fig. 2.8b) toont dat er in twee opzichten verschil is met
de vorm van het sturende signaal uB: de flanken van de stroompuls zijn minder steil en het
inschakel- zowel als het uitschakelverschijnsel zijn vertraagd ten opzichte van de sturing.
Aangezien voor de onderscheiden aspecten van het uitgangsverschijnsel verschillende
fysische oorzaken aansprakelijk zijn, is het zinvol een aantal karakteristieke vertragingsgrootheden in te voeren. Deze zijn aangegeven in fig. 2.8b. We definiëren deze grootheden
als volgt:
a. De tijd die verloopt tussen het optreden van de inschakelimpuls en het moment dat de
stroom 10% van zijn eindwaarde bereikt noemen we de vertragingstijd (delay time) td.
b. de tijd die verloopt tussen de momenten waarop de stroom 10% en 90% van zijn
eindwaarde bereikt noemen we de stijgtijd (rise time) rr.
c. De som van rd en rr noemen we de inschakeltijd (tum-on time).
d. De tijd die verloopt tussen het optreden van de uitschakelimpuls en het moment dat
de stroom tot 90% van zijn verzadigingswaarde is gedaald noemen we de ontladingstijd
(storage time) ts.
e. De tijd die verloopt tussen de momenten waarop de stroom tot 90% en 10% van zijn
verzadigingswaarde is gedaald noemen we de afvalt ijd (fall time)rr.
f. De som van t, en rr noemen we de uitschakeltijd (tum-off time).

2.3.2. Nadere beschouwing der verschillende traagheidsverschijnselen
a. De vertragingstijd zd. Op het moment r = 0 wordt de ingangsspanning op het niveau
uBi gebracht. De transistor bevond zich voordien in de gesperde toestand, bepaald door de
ingangsspanning uB2. Dat dc transistor niet onmiddellijk gaat geleiden is een gevolg van
het feit dat de lading van de barrièrecapaciteiten zich moet aanpassen aan de nieuwe toe
stand. Een benaderende bepaling van de vertragingstijd is gemakkelijk mogelijk met be
hulp van het hybride n-schema. Voor de transistor in gesperde toestand is dit schema zeer
eenvoudig, immers gc = 0, dus ook gbe = 0 en gm = 0. Bovendien is de diffusiecapaciteit
Cbe = 0. Nemen we gemakshalve aan dat de belastingsweerstand op nul gesteld mag wor
den, dan wordt het schema als aangegeven in fig. 2.9. Hierin is CT de capaciteit van de emitterovergang, Cbc die van de collectorovergang. Uit fig. 2.9 zien we dat geldt
MB'E = MB1 + (WB2 —wBl)exP(_ ^/Tl) »

(21 1)

waarin Tj = (RK + rb)Cp als Cp = CT//Cb c. Deze betrekking geldt zolang de transistor in de
gesperde toestand blijft. We merken op dat de uitdrukking een benadering voorstelt, zo
is onder meer niet rekening gehouden met het feit dat CT en Cb c afhangen van de spanning.

Dc transistor komt in het actieve gebied als i/BE = U& (zie fig. 2.1c). Volgens (2.11) gebeurt
dit als

uB1 —uB2
r=fl = T1 In------- —
mB 1

(2.12)

~ ^ci
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Fig. 2.9. Hybride n-schema voor transistor in gesperde toestand.
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Fig. 2.10. Geünilateraliseerd n-schema.

Om een korte vertragingstijd te bereiken dient men de transistor niet onnodig ver in de
gesperde toestand te brengen en dient uB1 groot te zijn. De gevonden waarde is nog niet
gelijk aan de vertragingstijd rd, daar deze volgens de gegeven definitie immers ook nog de
tijd omvat waarin de collectorstroom van de waarde nul stijgt tot 10% van de verzadigingswaarde.
b. De stijgtijd tr Op f = tj komt de transistor in het actieve gebied. Het vereenvoudigde
vervangingsschema volgens fig. 2.9 is dan niet meer geldig, immers wordt nu ge^0, dus
gbc # 0 en gm # 0. De berekening van de collectorstroom, die optreedt ten gevolge van de
sprong op de ingang, kan in principe berekend worden met behulp van het conventionele
n-schema. Echter, dit schema is gebaseerd op de veronderstelling dat de transistor werkt in
een bepaald instelpunt en dat de signaalgrootheden mogen worden opgevat als kleine
verstoringen van de instelgrootheden. In de aan de orde zijnde situatie wordt het gehele
actieve gebied doorlopen. Niettemin is een redelijke schatting van de essentiële tijdcon
stante mogelijk. Fig. 2.10 toont het geünilateralisecrde n-schema. Het gaat nu om ic als iB
een sprongfunctie is, d.w.z. we zoeken de sprongkarakteristiek voor ic bij sturing uit een
stroombron (Ru 4- rb > rb.e). Uit fig. 2.10 zien we dat geldt [zie hfdst. 3, deel III (Technica 37)]
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f

-s* J

«C = ffm 'b'e [ 1 - eXP ( - «Ai)] .
waarin
Ti — rb'e C- — rb.c (Cb.e 4- CT 4- gm Rt Cb<c).

(213)
(2-14)

Nu is 0mrb c = ac« ae. De difïusiecapaciteit Cb c is evenredig met de instelstroom IE. Voor
niet al te kleine waarden van IE geldt CT< Cb c, terwijl ook gewoonlijk zal gelden gmRjCb.c<
Cb c, zodat Tj « rb cCb.c = eonstant, daar rb.c omgekeerd evenredig is met IE. Bij het door
lopen van het actieve gebied blijft dus de belangrijke tijdconstante Tj in eerste benadering
constant, zodat voor het verloop van ic tussen het einde van de gesperde toestand en de
aan vang van de verzadigingstoestand bij benadering (2.13) toch geldig is. Derhalve

(2.15)

ic^flc^El-expt-rAi)]>

waarbij r=0 gesteld is voor het moment van het binnentreden van het actieve gebied.
De transistor bereikt de verzadigingstoestand als de collectorstroom zo groot wordt dat
nagenoeg de gehele voedingsspanning Ucc over de belastingsweerstand komt te staan,
zodat uCE->0. Dit is het geval als
UcJRi. De hiertoe benodigde waarde van de basisstroom bedraagt
(2-16)

'B(vcrz) " öcRj •

Volgens (2.15) bereikt de collectorstroom de verzadigingswaarde fcv als

1
(2-17)
1 ~ icv/ac «B
met i’cv = Ucc/R\- De basisstroom iB wordt in de bestudeerde schakeling nagenoeg geheel
bepaald door Rp dus iB = constant = uBi/Rg. We kunnen aciE/iCy de oversturingsfactor
noemen omdat deze verhouding een maat is voor het ‘overschot’ aan basisstroom bij het
bereiken van de verzadigingstoestand.
De gevonden waarde van rv geeft de tijd die nodig is om het gehele actieve gebied te door
lopen. Dit omvat allereerst het resterende stuk van de vertragingstijd, waarin de collectorstroom op 10% van de waarde in de verzadigde toestand wordt gebracht. Als we de toe
name van de collectorstroom benaderen met een lineair verband, dan omvat dit deel onge
veer 10% van rv. De stijgtijd Tr omvat dan 80% van deze waarde. Bij een grote waarde van
de oversturingsfactor geldt bij benadering
« = «v

In

ij In

1
1 —«CvAc^B
lr-v

tv« Tj —7ac*B

en

«cv
«Ub’

zodat

_ _

'fV

Tr~ 0,8 Tj —— .

(2-18)
(2-19)

aclB
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Hieruit blijkt dat rr klein kan worden gehouden door een sterke oversturing toe te passen.
Straks zal echter blijken dat een sterke oversturing leidt tot een grote waarde van de ontladingstijd rs, zodat het lang niet altijd wenselijk zal zijn een sterke oversturing toe te laten.
c. De ontladingstijd ts. De eindige waarde van de ontladingstijd is een gevolg van het feit
dat in de verzadigde toestand in de basis (en in mindere mate in de collector) een hoeveelheid
lading is opgeslagen, die bij uitschakelen niet in een willekeurig geringe tijd kan worden
afgevoerd. De hoeveelheid opgeslagen lading is groter naarmate de transistor verder in de
verzadiging wordt gestuurd. Wordt de transistor uitgeschakeld, dan moet deze lading ver
dwijnen via de basisaansluiting en door recombinatie. De laatste is te vergroten door de
levensduur van de ladingdragers te verkleinen. Het hiertoe algemeen gebruikte middel is het
aanbrengen van een gouddotering [par. 11.4.4, deel I (Technica 35)].
Gaat men uit van sturing van de transistor volgens het schema van fig. 2.7, dan vindt men
dat in eerste benadering de ontladingstijd gegeven wordt door
mbi

t,

UB2

A

= Tyr In

*cv

. (2-46)

UB2

O'

waarin Tyy de levensduur van minderheden in de basis voorstelt. Hieruit blijkt dat ts klein
gehouden kan worden door rST klein te houden en door de sturende basisstroom
niet groter te maken dan nodig is om de verzadigingstoestand te bereiken, d.w.z. door
sterke oversturing te vermijden.
Om (2.46) af te leiden en om in meer detail te begrijpen wat de oorzaak is van de uitschakeltraagheid, die beschreven wordt door de grootheid ts, dienen we ons een beeld te vormen van hetgeen er
in de transistor gebeurt in de verzadigde toestand.
We beschouwen hiertoe een transistor met homogene basis en stellen de oppervlakte van een
doorsnede door de basis gelijk aan 1. We bezien eerst de situatie in het actieve gebied. Alleen de
emitterovergang injecteert dan minderheden in de basis. Deze worden aan de collectorovergang
afgevoerd, de concentratie der minderheden is daar dus nul. Als we de geringe recombinatie buiten
beschouwing laten is de diffusiestroom overal in de basis even groot, de concentratiegradiënt is dus
in eerste benadering constant. Fig. 2.11 schetst de minderheidsconcentratie (elektronen in een npntransistor) in de basis als functie van de plaats. De oppervlakte van de driehoek ABC is een maat
voor de in de basis op een bepaald moment opgeslagen hoeveelheid minderheidslading qB =
inb(O)^W', (q = lading van het elektron). Naarmate de injectie toeneemt, neemt ook nb(0) toe en
daarmee de oppervlakte van ABC. Teneinde het ladingsevenwicht te handhaven moet de meerderheidsconcentratie hetzelfde verloop vertonen, de benodigde meerderheden worden geleverd door
de basisstroom. Wordt een in het actieve gebied gelegen stationaire toestand bereikt, dan neemt de
in de basis opgeslagen lading niet meer toe. Wel is er voortdurend enige recombinatie tengevolge
van de eindige levensduur tB van de ladingdragers. Aanvulling van de recombinerende meerderhe
den vindt ook weer plaats door de basisstroom. Voor een in het actieve gebied bereikte stationaire
toestand geldt dus
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Fig. 2.11. Concentratie der minderheden in de basis (actieve gebied).

(2-20)

— 9b/tb »

daar de recombinatie evenredig is met de hoeveelheid aanwezige minderheidslading.
Zoals eerder werd uiteengezet moet IB, zolang geen stationaire toestand bereikt is, ook de toe
name van de basislading leveren.
Derhalve geldt dan

(2.21)

'b = — + -7- •
df
dt

tb

De collectorstroom is
nb(0)

2DnqB

qB

(2-22)

De grootheid tF = W2/2Dn heeft de dimensie van een tijd. Voor de emitterstroom geldt

'==-('c+'b)=-^+^)

d<?B
dr

(223)

In de stationaire toestand is d</D/dt = 0 en geldt voor de stroomversterkingsfactoren
«F = -

'c

«c ?

1

(2.24)

1+Tf/Tb

*E
td

«eF = - = — •
*B
TF

(2.25)

Het is duidelijk dat voor een goede transistor geldt rF< tb.
Wat gebeurt er nu als de verzadigingstoestand wordt bereikt? Dan komt de collectorovergang in
voorwaartsrichting en gaat ook deze injecteren. De door de collector geïnjecteerde minderheden
diffunderen naar de emitter, die voor deze geïnjecteerde ladingdragers als collector fungeert. We
hebben dit de inverse bedrijfstoestand genoemd. Stellen we ons eerst eens voor dat alleen deze
injectie en collectie plaatsvindt en dat de emitterovergang niet tegelijk injecteert. Dan ontstaat een
ladingsverdeling in de basis volgens fig. 2.12. We kunnen nu betrekkingen opstellen, die geheel
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Fig. 2.12. Ladingsverdeling in de basis bij inverse injectie.

analoog zijn aan (2.20) t/m (2.25). Om het verschil aan te geven onderscheiden we de beide gevallen
door middel van indices. Voor het normale geval gebruiken we de index F (forward), voor het in
verse geval de index R (reverse). We onderscheiden dus q3F en </BR, aF en aR, tF en tR. Voor een vol
komen symmetrische transistor zouden de inverse grootheden gelijk zijn aan de overeenkomstige
normale grootheden. Praktische transistoren zijn echter in sterke mate asymmetrisch, zowel qua
geometrie als qua doteringsprofiel en doteringsniveau. Als gevolg hiervan verschillen de inverse
grootheden gewoonlijk aanzienlijk van de normale. Men zou verwachten dat de grootheid tB, de
levensduur van minderheden in de basis, in beide gevallen dezelfde zou zijn, doch ook dit is niet het
geval. Door de onsymmetrische opbouw is de recombinatiekans niet overal in de basis even groot,
deze hangt o.a. af van de grootte van de junctie-oppervlakken. We doen er daarom goed aan ook
hier twee grootheden in te voeren: tbf en tbr. De vergelijkingen (2.21) t/m (2.23) luiden nu voor het
geval van inverse werking
*7br , d^BR

(2-26)

'b = ---- + - dr~
tbr
4br
'F = -----ÏR

(2-27)

'c = — 0’e + ,b)= _<7br(------ 1----Vbr
Tr

d<?BR

dr

(2-28)

Werking in de verzadigingstoestand kan nu opgevat worden als een superpositie van werking in de
normale en de inverse toestand. Combinatie van de vergelijkingen (2.21) tot (2.23) en (2.26) tot
(2.28) levert op
9bf , dqBF
qBR
dqBR
'b = — + ~r~ + — + -j—»
dr
tBf
tbr
dr
• _ *?BF
*C ~

_1_\ _

1
<7bR
rBR

tr/

d<?BR

dr

(2-29)
(230)

d<?BF
»e = -<7bf
.tbf
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tf/

dt

(2.31)

I
(

I

Alle grootheden r hebben de dimensie van een tijd, ze worden wel de ‘charge control parameters’
genoemd. Hun waarde hangt af van de materiaalkeuze en van de constructieve opbouw van de
transistor. Men kan deze grootheden dus als gegeven transistorparameters beschouwen. Kennen
we nu </BF en <?BR als functie van de tijd, dan stellen de gevonden vergelijkingen ons in staat de stro
men als functie van de tijd te berekenen. Het aantrekkelijke van deze werkwijze is dat de in de basis
opgeslagen minderheidslading beschouwd wordt als de centrale grootheid, waarvan alle stromen
afhangen op een wijze die eenvoudig te formuleren is. De toepassing van deze methode behoeft zich
niet te beperken tot beschouwingen over het gedrag in verzadiging, ook het dynamische gedrag in
het actieve gebied (de stijgtijd) kan met behulp hiervan beschreven worden. In het actieve gebied
geldt bij stroomsturing (Rg groot) iB = constant = uBi/Kr
Uit (2.21) volgt dan

<7bf =

(232)

*bf[1 -exp(-f/TBF)] .

De lading (?BF bouwt zich dus op met de tijdconstante rBF. Uit (2.25) volgt dan

'c = atF

(2-33)

[1 -exp(-t/rBF)] .

Dit proces gaat door totdat de verzadigingstoestand is bereikt, hetgeen het geval is als ic = UeJR\ =
icv. De hiertoe benodigde tijd bedraagt
(2.34)

h = *bf 1° -j—---- 1 —'cv/^cF'b

f

Deze betrekking komt overeen met (2.17), die langs andere weg was gevonden. Men besluite hieruit
niet zonder meer dat de in (2.17) voorkomende grootheid Tt precies overeenkomt met tbf. In t, is
ook de invloed van de barrièrecapaciteiten verwerkt, bij de afleiding van (2.21) hebben we deze
buiten beschouwing gelaten om de betrekkingen eenvoudig te houden. Het is natuurlijk mogelijk
om (2.21) uit te breiden met termen die de verandering van de ladingstoestand der barrièrecapaci
teiten beschrijven. Hiervoor moge worden verwezen naar de literatuur.
Oppervlakkige beschouwing van (2.34) zou kunnen doen vermoeden dat een lage waarde van de
levensduur rBF altijd tot een lage waarde van de stijgtijd leidt. Men dient echter te bedenken dat we
zijn uitgegaan van zuivere stroomsturing. Het is evident dat bij volledige afwezigheid van recombinatie (rBF -* oo) in de stationaire toestand geen basisstroom kan vloeien. De veronderstelling dat een
constante basisstroom blijft vloeien moet dus in dit geval leiden tot de conclusie dat het intreden
van een stationaire toestand oneindig lang zal duren. Als tbf-»oo geldt ook aeF-> oo, zodat ook
rb*e -» co cn r, -♦ oo. In dit opzicht is er dus geen tegenspraak tussen (2.17) en (2.34).
Beschouwen we nu het gedrag in het verzadigingsgebied. Volgens (2.29) en (2.30) geldt dan
UBi

iB — const. = —

4bf
tbf

ic = const. = —
«i

4bf
ïf

+

br
4br | dqBF | ^4
dqBR
df
rBR
dt
df
u.

<7br

' L +1
Jbr

tr

’

(2-35)

d^BR

dt

(2.36)

Dit zijn twee simultane differentiaalvergelijkingen, waaruit <?BF en qBR zijn op te lossen. De beginvoorwaarden zijn eenvoudig op te stellen. Immers, noemen we t = t0 het moment waarop de ver-
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zadigingstoestand bereikt wordt, dan geldt op t = t0

<7bf

_ U"

*cvtf —

tf

en

(237)

<7br = O .

De vergelijkingen (2.35) en (2.36) zijn samen te voegen tot een vergelijking van de tweede orde.
Oplossen en aanpassen aan de beginvoorwaarden geeft een oplossing, waarin twee tijdconstanten
voorkomen. Uitwerking van de formules leidt tot de conclusie dat voor een normaal geconstru
eerde transistor geldt dat één van deze twee tijdconstanten veel groter is dan de andere en dat de
amplitude van de term met de ‘snelle tijdconstante’ veel kleiner is dan die van de term met de ‘lang
zame tijdconstante’. De opbouw van de lading in de basis kan daardoor in eerste benadering be
schreven worden met behulp van één tijdconstante r^. De grootte hiervan hangt af van de vier
eerder ingevoerde tijdconstanten. Bij uitwerking blijkt

Tsr —

1/*F + Vtr + i/TPF + Mtbr
1/tftbr+ 1/trtbf+ 1/tbftbr

”b

(2.38)

"b

</bf

x=O

x=0

x= W

(a)

(b)

x=W

4
(1bs

x=0

(c)

x= W

Fig. 2.13. Verdeling der minderheidsconcentratie in de basis: a. op het moment dat de verzadiging
wordt bereikt; b. op het moment dat de stationaire toestand in de verzadiging wordt bereikt;
c. als b doch met een andere opsplitsing van de ladingsverdeling.
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Bezien we nu eens hoe de ladingsdistributie in de basis van de in verzadiging werkende transistor
er uit ziet. Fig. 2.13 schetst in enkele etappes deze distributie. In fig. 2.13a is de verdeling van de
minderheidsconcentratie aangegeven juist op het moment dat de verzadigingstoestnnd bereikt
wordt; er is nog juist geen inverse injectie. De helling van de verdelingskarakteristiek is een maat
voor de collectorstroom, immers
dnb
dx

.

'CV — qDn 3— —

l/cc
/?,

(239)

In fig. 2.13b is de eindsituatie aangegeven, d.w.2. de stationaire toestand in het verzadigingsgebied.
De ‘normale’ en de ‘inverse’ distributie zijn afzonderlijk aangegeven. Deze moeten op elkaar ge
su perponeerd worden gedacht. In fig. 2.13c is de superpositie uitgevoerd. Hieruit blii(kt dat de totale
ladingsverdeling ook kan worden beschouwd als superpositie van een uniforme verdeling, die een
totale lading qBS omvat, en een verdeling met een lineair verloop die een hoeveelheid lading qBA
omvat. De collectorstroom is nog altijd gegeven door (2.39), zodat de gradiënt gelijk moet zijn aan
die in fig. 2.13a.
De vraag rijst: wat is de oorzaak van het ontstaan van een stationaire eindtoestand in de ladings
distributie? Dit is gemakkelijk in te zien. Op het moment van het bereiken der verzadiging wordt de
collectorstroom gegeven door (2.39). Hiervoor is een basisstroom nodig ter grootte iB = icvlatf- De
beschikbare basisstroom fB = uB1/Kg is echter groter dan deze benodigde stro-om. Het overschot
aan basisstroom wordt gebruikt om de in de basis aanwezige minderheidsladvag te vergroten, dus
voor het opbouwen van de lading <?BS. Naarmate de totale hoeveelheid minderheidslading toeneemt,
neemt echter ook het verlies aan lading door recombinatie toe. Dit verlies is ev-enredig met de totale
hoeveelheid lading. Op zeker moment is de toevoer van extra lading via iB even groot als het verlies
door de extra recombinatie, zodat een evenwicht ontstaat. Het is duidelijk dat qBS groter is naar
mate het ‘overschot’ aan basisstroom groter is, d.i. iB —'cv/ö.f- Volgens onze uit (2.35) en (2.36)
getrokken conclusie wordt qBS in de tijd opgebouwd volgens een betrekking, waarin één tijdcon
stante Tsj domineert. We kunnen dit de gemiddelde levensduur noemen van de minderheden die de
lading gBS vormen. Het evenwicht tussen ladingstoevoer en ladingsverlies in de verzadigingstoestand is dus te beschrijven met de betrekking

'cv , (?bs ,
'b = —
+ —
+
fleF
TST

(2.40)

•

dt

Hierin beschrijft de eerste term de aanvulling van het recombinatieverlies in qBA, de tweede term
de aanvulling van het recombinatieverlies in qBS en de derde term de opbouw van de lading <jBS. In
de stationaire eindtoestand is deze derde term nul, de eindtoestand volgt dus uit
ib

ubi

'cv , <7bs

^g

aeF

= constant = —— =------ 1------,
Tsr

(2.41)

zodat in de eindtoestand geldt
<7bs =

tst('b “ 'cv/a«F)

•

(2.42)

We zijn nu ook in staat de ontladingstijd t, te bepalen. De fysische oorzaak van het optreden van r,
is duidelijk: als we de basis aan de afknijpspanning uB2 leggen kan de collectorstroom niet onmid
dellijk volgen. Immers moet eerst de lading, die in de basis is opgehoopt (minority storage) verwij
derd worden. Deze lading q^ kan, wanneer ver in de verzadiging gestuurd wordt, veel groter zijn
dan de lading qBA. Langs twee wegen kan deze lading afvloeien, nl. via de, nu omgekeerde, basis49

stroom (zie fig. 2.10c), en via recombinatie. Fig. 2.14 geeft, weer in enkele etappes, aan hoe de lading
verdwijnt. In fig. 2.14a is de verdeling aangegeven op het moment van uitschakelen, deze verdeling
komt overeen met die van fig. 2.13c. De lading gBS moet nu eerst verdwijnen. Gedurende dit proces
blijft de collector de verzadigingsstroom voeren, immers de gradiënt van de minderheidsconcentratie verandert niet. Het einde van dit proces is aangegeven in fig. 2.14b. Vervolgens wordt dé
lading <?BA verwijderd, bij dit proces verandert de collectorstroom wel, hetgeen betekent dat nu de
afvaltijd rf inzet. Fig. 2.14c geeft een momentopname. Het gehele uitschakelproces is geëindigd als
ook <?BA nul is geworden, d.w.z. aan het einde van de afvaltijd.
Zolang
niet verwijderd is, is de basisstroom constant, nl. iB = uB2/Rg. Tijdens de ontladingstijd
moet nu gelden
'cv , <7bs , dqBS
'b = —
+ —
+ -r•
acF
^ST
d*

(2-43)

Stellen we gemakshalve het moment van uitschakelen voor door t = 0, dan luidt de beginvoorwaarde

op t = 0

is

ubi

<?BS —

tst

_ *cv

(2-44)

fl.F,

Kg

waarna uit (2.43) volgt
/UB1

~bs — tst
4

/

Ufl2\

./

\ .

„------- exp(-t/rsr)4-TST
Kg

Kg/

UB2 _ 'CV \

(2.45)
Kg

a«F/

De ontladingstijd t, eindigt als qBS = 0- Dit is het geval als
“BI

mB2

1
R'
< = T. = Tjfr >n T~

A

'cy

UB2

«eF

K«

(2-46)

De ontladingstijd is hiermee vastgelegd als functie van de door het uitwendige circuit bepaalde
grootheden uBl, uB2, icx en Rg alsmede de transistorparameters aeF en r^. We merken nog op dat
UB2 negatief is, zodat (2.46) voor r, steeds een positieve waarde oplevert. Voor het bepalen van de
formeel als zodanig gedefinieerde waarde van t, moet hier dan nog een klein deel bijgeteld worden
van de tijd dat de transistor in het actieve gebied werkt, nl. tot de collectorstroom 90% van de verzadigingswaarde heeft bereikt.
De gevonden waarde van t$ is niet meer dan een ruwe benadering. We hebben immers tal van
vereenvoudigende veronderstellingen gemaakt. Zo hebben we aangenomen dat de verschillende
parameters die het verband tussen lading en stroom beschrijven onafhankelijk zijn van de plaats,
m.a.w. we hebben een tot in details homogene structuur ondersteld. Ook hebben we aangenomen
dat de betrekkingen tussen de stromen en de lading in de basis, die ontleend zijn aan beschouwingen
over het statische gedrag, ook voor de beschrijving van dynamische verschijnselen gebruikt mogen
worden. Dit betekent dat we hebben aangenomen dat de tijd waarin ladingen en stromen veranderen
groot is ten opzichte van de tijd die vereist is voor het ladingstransport dat gepaard gaat met deze
veranderingen. Aan deze laatste voorwaarde is gewoonlijk wel voldaan, met name gedurende de
ontladingstijd, daar deze een relatief grote bijdrage levert in de totale traagheid van de transistor-'
schakelaar.
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Fig. 2.14. Ladingsconcentratie in de basis tijdens uitschakelen: a. aan de aanvang van het uitschakelproces; b. aan het einde van de ontladingstijd ts; c. halverwege de afvaltijd tf.

Verder merken we op dat we ons beperkt hebben tot de beschouwing van de gevolgen van ladingsopslag van minderheden in de basis. Echter ook in de emitter en de collector worden minderheden
geïnjecteerd. De injectie in de emitter is in een goede transistor verwaarloosbaar klein ten gevolge
van het hoge emitterrendement. De injectie in de collector kan echter bij de in verzadiging werkende
transistor wel aanzienlijk zijn. Immers is bij een diffusietransistor de collectordotering lager dan de
basisdotering, zodat het ‘emitterrendement’ van de collectorovergang vrij laag kan zijn, in de
verzadigingstoestand is er dus ook een aanzienlijke injectie van minderheden (gaten in de npntransistor) in de collector. Bij uitschakelen moeten deze verdwijnen door recombinatie. Deze kan
bevorderd worden door de levensduur te beperken, hetgeen technisch bereikt wordt door middel
van gouddotering. Weliswaar neemt hierdoor ook de stroomversterkingsfaclor iets af, maar voor
een schakeltransistor is dit geen bezwaar.
Vervolgens merken we op dal verschijnselen in de barrièregebieden buiten beschouwing zijn gelaten.
Zolang de transistor in verzadiging werkt blijven de spanningen over de barrières vrijwel constant en
daarmee de barrièrecapaciteiten. De invloed van deze capaciteiten is daardoor gering.
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Tenslotte merken we op dat de gegeven beschouwing betrekking had op een bepaald type sturing.
De inschakclimpuls wordt aan de basis toegevoerd via een relatief hoge weerstand, zodat de basisstroom bepaald wordt door het uitwendige circuit. Voor de uitschakelimpuls geldt hetzelfde. Dit is
in de praktijk ook de meest voorkomende situatie. Zou uitschakelen plaatsvinden door de basis in
principe los te koppelen van het uitwendige circuit, dan moet de gehele in de basis opgeslagen
lading via recombinatie verdwijnen. Dit betekent dat dan in (2.43) moet worden gesteld iB=0. Het
is duidelijk dat de ontladingstijd r5 hierdoor toeneemt.
d. De afvaltijd rf. Aan het einde van de ontladingstijd bereikt de transistor het actieve
gebied. Dit wordt vervolgens doorlopen. De in de basis nog aanwezige lading qBA neemt
nu af. waardoor de collectorstroom eveneens afneemt. Het proces dat aansprakclijk is
voor hel ontstaan van rf is het tegengestelde van het proces dat aanleiding geeft tot het ont
staan van Tr Beide grootheden zijn dan ook ongeveer even groot. Ook de (omgekeerde)
basisstroom neemt nu af tot de waarde nul (fig. 2.10c).

2.3.3. Beperking van de traagheidseffecten
We hebben thans een overzicht van de oorzaken van traagheid van als schakelaar werkende
transistoren. De bijdragen rr en tf beschrijven het gedrag in het actieve gebied, d.w.z. het
gebied waarin de transistor als versterker werkt. Voor een goede hf-transistor zijn deze tij
den klein (< 10 ns). De bijdrage rd kan men klein houden door de transistor bij uitschakelen
niet nodeloos ver in de spertocstand to-brengen.
In praktische schakelingen levert gewoonlijk rs de grootste bijdrage tot de traagheid.
Men treft in de praktijk sterk uiteenlopende waarden aan, van ca. 10 ns. tol enkele honderd
tallen ns. Het is derhalve van belang na te gaan hoe deze bijdrage klein kan worden gehou
den. Als middel om de opgeslagen lading te verwijderen hebben we reeds de verkorting van
de levensduur door middel van gouddotering leren kennen.
Schakeltransistoren en digitale monolithische schakelingen worden dan ook gewoonlijk
van zo’n gouddotering voorzien. Een principieel meer effectieve methode is echter het
voorkomen van een sterke ladingsopslag. Immers, deze is de oorzaak van de grote ont
ladingstijd. Het verschijnsel van de ontladingstijd is geheel en al het gevolg van het in de
verzadiging brengen van de transistor. Richt men de elektronische schakelaar zo in dat de
transistor in de geleidende toestand in het actieve gebied blijft, zodat de collectorovergang
niet in doorlaatrichting komt, dan is men er zeker van dat geen ladingsopslag plaatsvindt,
zodat r,=0. Dit is de aangewezen methode voor het realiseren van zeer snelle logische
schakelingen. Men spreekt in dit geval van zgn. onverzadigde logica, in tegenstelling tot
verzadigde logica, waarbij de transistoren wel tot in de verzadiging worden gestuurd. Het
grote voordeel van verzadigde logica is de eenvoud van sturing en onderlinge koppeling.
De sturing is onkritisch, in het verzadigingsgebied hangt de collectorstroom immers niet
meer af van de sturende basisstroom. Het ontwerp van onverzadigde schakelingen vraagt
meer zorg; bovendien geeft, zoals later zal blijken, de onderlinge koppeling meer moeilijk
heden. Dit alles leidt er toe dat de schakelingen gecompliceerder worden en dat de dissipatie
groter is. Om deze reden gebruikt men alleen dan onverzadigde schakelingen als de daar-
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mee te bereiken snelheidswinst een belangrijk voordeel vertegenwoordigt.
Een aanzienlijke reductie van de ontladingstijd kan men verkrijgen door er voor te zorgen
dat de transistoren nooit sterk in verzadiging komen. Dit kan men bereiken met behulp van
een zgn. ‘clamp-schakeling’. Fig. 2.15 geeft een voorbeeld. Zij (7id de spanning (ca. 0,5 volt)
over de diode wanneer deze gaat geleiden. Wanneer de collectorspanning uc lager wordt
dan C/dd — Uid, gaat de diode geleiden, zodat de collector vastgehouden (Eng. clamped)
wordt op de spanning Udd — Uld. Door een geschikte keuze van Udd bereikt men dus dat de
collectorovergang altijd gesperd blijft. Al komt de transistor niet in verzadiging, de ont
ladingstijd rs van de schakeling is niet nul, immers ook in een diode treedt ladingsopslag op.
Deze kan echter geringer zijn dan in de transistor. Een bezwaar is dat een extra hulpspanning Udd nodig is. Men kan dit vermijden door de schakeling uit te voeren als aangegeven
in fig. 2.16. Nu gaat de diode geleiden zodra de transistor in verzadiging komt, immers staat
de diode parallel aan de collectorovergang. Zodra deze in voorwaartsrichting komt, gaat
ook de diode geleiden. Het ‘surplus’ aan basisstroom wordt nu afgevoerd via de diode. De
transistor komt dus wel in verzadiging, doch niet diep, de ontladingstijd kan daardoor
gering zijn. Ook hier levert de diode wel een eigen bijdrage tot ts. Het is duidelijk dat met
clamping niet de snelheid van onverzadigde schakelingen kan worden bereikt.

e—
«B

«s

Fig. 2.15. Clampschakeling met diode om verzadiging van de transistor te voorkomen.

| + ücc

Fig. 2.16. Clampschakeling waarin geen extra voedingsspanning wordt vereist.
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1
Een andere methode om de ontladingstijd te verkleinen is de toepassing van een compensatiecapaciteit. Wordt (lig. 2.17) de basisweerstand overbrugd met een kleine capaciteit, dan
kan bij uitschakelen de in de basis opgeslagcn lading hierover snel afvloeien. In monoli
thische schakelingen zal men deze oplossing bij voorkeur vermijden, daar het toevoegen
van capaciteiten in deze techniek onaantrekkelijk is.

1+^

“b

—
Fig. 2.17. Compensatiecapacitcit voor verkleining van t,.

!
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3. LOGISCHE SCHAKELINGEN
3.1.

inleiding; begrippen

Logische schakelingen voeren operaties uit op signalen die slechts twee waarden kunnen
aannemen, die gerepresenteerd worden door twee signaalniveaus. Men geeft de beide signaalwaarden aan met 0 en 1. Is het niveau dat met 1 correspondeert hoger dan het niveau
dat met 0 correspondeert, dan spreekt men van positieve logica, in hel tegengestelde geval
van negatieve logica. Het minimale verschil tussen beide logische niveaus wordt de logische
slag genoemd.
Digitale systemen worden opgebouwd uit grote aantallen logische schakelingen. De
ingang van een logische schakeling zal dus gewoonlijk gestuurd worden door voorafgaande
logische schakelingen, de uitgang zal gewoonlijk belast worden met een of meer schakelin
gen. De eigenschappen van een schakeling worden mede beïnvloed door de wijze van
sturen en de wijze van belasten. Sturing en belasting zijn daardoor aan zekere beperkingen
gebonden. Voor elke schakeling moeten daarom gespecificeerd worden de fan-in en de
fan-out. Onder fan-in verstaat men het aantal ingangen van een logische schakeling, onder
fan-out verstaat men het getal dat aangeeft met hoeveel aan de gegeven schakeling identieke
schakelingen deze belast mag worden.

3.2. LOGISCHE OPERATIES

Alle in de digitale techniek uitgevoerde signaaloperaties kunnen worden teruggebracht tot
combinaties van twee fundamentele operaties. Deze drie fundamentele operaties correspon
deren met elementaire zgn. logische functies, die gedefinieerd kunnen worden in termen
van tweewaardige Boole-algebra. De behandeling van de grondslagen en rekentechnieken
van deze algebra valt buiten het bestek van een boek over elektronica, we beperken ons
daarom hier tot het noemen van enkele in het vervolg te gebruiken begrippen en notaties.
We onderscheiden slechts twee getalwaarden, die we aanduiden met 0 en 1. Elke variabele
kan slechts deze waarden en geen andere aannemen. Is gegeven dat een bepaalde variabele
niet de waarde 0 heeft, dan heeft deze dus met zekerheid de waarde 1, en andersom.
We definiëren nu drie fundamentele operaties optellen, vermenigvuldigen en inverteren
voor tweewaardige grootheden als volgt :

Optelling
0+0 = 0
0+1 = 1
1+0=1
1+1 = 1

Vermenigvuldiging Inversie
00=0
Ö=1
0-1 = 0
1=0
1-0^0
1-1 = 1
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De operatie inversie komt neer op het ‘omkeren’ van de grootheid waarop de operatie
wordt toegepast: de geïnverteerde van 0 is 1, de geïnverteerde van 1 is 0. De inversie wordt
gewoonlijk aangegeven door middel van een streepje boven het symbool, soms ook met
behulp van een accent. De operatie vermenigvuldiging wordt dikwijls door middel van een
punt aangegeven, soms ook wel door middel van een kruisje of een sterretje.
Met behulp van de gedefinieerde operaties kunnen functies van tweewaardige groot
heden worden genoteerd. Zijn bijvoorbeeld x, y en z tweewaardige variabelen, dan betekent
de functie x + y+z • x de volgens bovenstaande regels bepaalde som van x, y en z ■ x, waarbij
z x hel volgens de vermenigvuldigingsregel bepaalde produkt van z en x voorstelt.
Een andere wijze van weergeven van het functieverband bestaat in het noteren van een
zgn. waarheidstabel (Engels truth table). Deze geeft een compleet overzicht van alle com
binaties van de waarden die de er in voorkomende variabelen kunnen aannemen, tezamen
met de bij elke combinatie behorende waarde van de door de tabel gerepresenteerde functie.
Beschouwen we als voorbeeld de functie x + y+z. Fig. 3.1 geeft de hierbij behorende
waarheidstabel.
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Fig. 3.1. Waarheidstabel bij de functie
x + y + z (OR-functie).
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Fig. 3.2. Waarheidstabel bij de functie
x-y - (AND-functie).

Is de functie gegeven, dan ligt de tabel daarmee geheel vast, is omgekeerd de tabel gegeven,
dan ligt daarmee de functie ondubbelzinnig vast.
De tabel voor de functie x + y+z laat zien dat de functiewaarde altijd 1 bedraagt, zodra
minstens één der termen 1 is. Men spreekt daarom ook wel van de OF-functie (Engels
OR-function). Hiermee drukt men uit dat de functie de waarde 1 aanneemt als minstens
óf x, óf y, óf z de waarde 1 aanneemt.
Beschouwen we nu de functie x y z. Fig. 3.2 geeft de bijbehorende waarheidstabel. Nu
neemt de functie alleen de waarde 1 aan als x, y en z alle de waarde 1 hebben. Men noemt dit
ook wel de EN-functie (AND-function).
Aangetoond kan worden dat elke, ook de meest ingewikkelde functie van tweewaardige
grootheden kan worden teruggebracht tot een combinatie van twee fundamentele operaties,
nl. OR en inversie of AND en inversie.
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3.3. INDELING DER SCHAKELINGEN

Zoals reeds werd opgemerkt worden in de digitale techniek slechts twee signaalwaarden
onderscheiden. Dit maakt het mogelijk de op deze signalen uitgevoerde operaties te be
schrijven met behulp van het zoeven vermelde formalisme. Aangezien elke operatie op
tweewaardige grootheden kan worden teruggebracht tot combinaties van de genoemde
fundamentele operaties, geldt ook dat elke denkbare signaalbewerking op tweewaardige
signalen kan worden gerealiseerd met behulp van combinaties van daarmee correspon
derende grondschakelingen. We noemen deze respectievelijk de AND-schakeling, de ORschakeling en de inversieschakeling. Uit het voorgaande volgt dat het mogelijk is elke ge
wenste signaaloperatie uit te voeren met uitsluitend AND-schakelingen en inversieschakelingen of met uitsluitend OR-schakelingen en inversieschakelingen. In overeenstem
ming hiermee is dat tussen AND-schakelingen en OR-schakelingen geen wezenlijke ver
schillen bestaan. Men kan aantonen dat een schakeling die in termen van positieve logica
de AND-operatie uitvoert, in termen van negatieve logica de OR-operatie uitvoert en
andersom. Of men positieve logica of negatieve logica toepast is in wezen irrelevant. Om
verwarring te voorkomen zullen we in het volgende steeds aannemen dat we met positieve
logica te maken hebben.
De combinatie van de AND-functie en de inversie heet NAND, de combinatie van de
OR-functie en de inversie heet NOR. Op grond van het voorgaande kan men verwachten
dat in principe elk gewenst logisch netwerk kan worden opgebouwd met uitsluitend
NAND-schakelingen of uitsluitend NOR-schakelingen. Algemeen kan worden bewezen
dat dit inderdaad mogelijk is.
De figuren 3.3-3.7 tonen de schemasymbolen, die we zullen gebruiken voor de aldus
gedefinieerde grondschakelingen met de bijbehorende functienotatie en waarheidstabellen.
Terwille van de eenvoud zijn de symbolen, functies en tabellen aangegeven voor het geval
de fan-in twee bedraagt, d.w.z. er zijn slechts twee ingangsgrootheden, aangeduid met A
en B. Voor een groter aantal ingangen gaat men geheel analoog te werk. We zullen in het
volgende de gebruikte notatie aanhouden : de ingangsgrootheden geven we steeds aan met
A, B, C, D, enz., de uitgangsgrootheid met S.
Men kan logische schakelingen opbouwen zowel met npn-transistoren als met pnptransistoren. Algemeen geldt de volgende regel: keert men in een circuit alle voedingsspan
ningen in polariteit om, en keert men daarin alle dioden om terwijl men de transistoren
vervangt door hun complementaire typen, dan blijft de logische functie dezelfde, met dien
verstande dat oorspronkelijk negatieve logica positief wordt en andersom.
Logische schakelingen kunnen geheel worden opgebouwd uit als schakelaar werkende
dioden of transistoren en weerstanden. Het is duidelijk dat dit type schakeling zich zeer
goed leent voor uitvoering in geïntegreerde vorm: zelfinducties en capaciteiten kunnen
gemakkelijk vermeden worden en van de transistoren wordt slechts verlangd dat ze óf
doorlaten óf sperren, zodat aan de toleranties geen extreme eisen behoeven te worden
gesteld. Bovendien vertonen deze schakelingen een grote mate van uniformiteit: men kan
grote systemen opbouwen uit vele gelijksoortige schakelingen omdat men met een be
paalde reeks standaardschakelingen kan uitkomen.

A

A

S

B

B

S=A B

S=A+B

S=A

A | B ' S

A I B i S
.

A

S

001O
0
1
1
1
10
1
Fig. 3.4.
OR

o

1
O

°I0

0
1
10

i I i I

O
O
O
1

1

1 I 1 I

Fig. 3.3.
AND

Fig. 3.5.
Invertor
A

B

ö

S= A +B

S=A B
A

o
o

B

O
1
1
O
1
1
Fig. 3.6.
NAND

S

A

1
1
1
O

o
o

B

S

1
0
O
1
O
1
0
1 | o
1
Fig. 3.7.
NOR

Men heeft in de loop der tijd verschillende praktische uitvoeringsvormen voor logische
schakelingen bedacht. Om de verschillende grondtypen gemakkelijk te kunnen onder
scheiden duidt men de algemene opbouw aan met een letterafkorting. De meest voorko
mende namen zijn:
(R)DL: resistor-diode logic;
RTL: resistor-transistor logic;
DTL: diode transistor logic;
DCTL: direct coupled transistor logic;
TTL ofT2L: transistor-transistor logic;
ECL: emitter coupled logic.
De eerste vijf typen zijn voorbeelden van verzadigde logica, ECL is een voorbeeld van
onverzadigde logica, men geeft deze werkingswijze ook wel aan met de naam ‘currentmode logic’ (CML).
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3.4. DIODE-WEERSTAN DLOGIC A

Fig. 3.8 geeft een voorbeeld van een OR-schakeling. De ingangsspanning kan één van twee
waarden aannemen, Uo en L7, (Ul > Uq); Ui komt overeen met de logische 1, Uo met de
logische 0. De weerstanden Rg vertegenwoordigen de weerstand van de sturende bron en de
inwendige weerstand van de dioden. De werking is zeer eenvoudig. Is UA = UB= Uc= Uo,
dan zijn alle dioden gesperd, dus Us = Uo of S = 0. Ligt één der ingangen aan f/j, dan is ook
Us = Ux als de spanningval over Rg en de diode klein is ten opzichte van de spanningsval
over R|. In werkelijkheid is 17S natuurlijk lager dan l/,, want over de geleidende diode staat
een spanning van ca. 0,5 V (voor een Si-diode). De logische slag is aan de uitgang dus
kleiner dan aan de ingang. Dit kan hersteld worden in een versterkende transistortrap, die
tevens als invertor kan fungeren.

a*r—

S—A + B+ C

Be-

T

Uo

C>

/?■

Fig. 3.3. OR-schakeling met fan-in = 3.

Het beschreven type schakeling heeft het bezwaar dat het relatief grote weerstanden
vraagt. Dit leidt tot grote tijdconstanten, hetgeen de schakelingen traag maakt. Doordat de
logische slag in de schakeling afneemt kan men slechts weinig schakelingen achter elkaar
plaatsen. Een verder bezwaar is dat de uitgangsspanning afhangt van het aantal dioden dat
in geleidende toestand verkeert (zgn. ‘logische ruis’). Het is duidelijk dat dit type schakeling
voor integratie in monolithische vorm weinig geschikt is.

3.5. WEERSTAND-TRANS1STORLOGICA (RTL)

Fig. 3.9 toont een N OR-schakeling in RTL-uitvoering.
Het punt P wordt aan een negatieve spanning UP gelegd; R is een grote weerstand. UP en
P worden zo gekozen dat de transistor zeker afgeknepen is (UBE<0) als l/A, UB en Uc alle
nul zijn. De uitgangsspanning Us is dan gelijk aan Ucc> die de logische 1 vertegenwoordigt.
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Fig. 3.9. RTL-NOR-schakeling. S = A + B + C.
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Fig. 3.10. RTL-NOR-schakeling met silicium-schakeltransistor.

Wordt t/A, (7b of Uc op de spanning Ucc gebracht, dan wordt l/BE voldoende groot om de
transistor in verzadiging te brengen, zodat Us = C/cE(verz) ~ 0 volt (d.i. de logische 0). De
logische slag is dus praktisch gelijk aan Ucc. Een op deze wijze opgebouwde schakeling is
traag tengevolge van de aanwezigheid van grote weerstanden en tengevolge van het feit dat
de transistor tot diep in de verzadiging wordt gestuurd. Men maakt gewoonlijk de schake
ling sneller door de weerstanden te overbruggen met compensatiecapaciteiten. Het is
duidelijk dat dit type schakeling zich niet goed leent voor integratie in monolithische vorm.
Heeft men de beschikking over goede siliciumschakeltransistoren, dan kan de schakeling
aanzienlijk vereenvoudigd worden. Men kan dan namelijk gebruik maken van het feit dat
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de transistor nog geen noemenswaardige stroom trekt bij een kleine positieve voorspanning, immers is Uci« 0,5 V. Fig. 3.10 toont zo’n vereenvoudigde uitvoering. Als C7A, UB of
Uc >0,5 V (logische 1), dan is de transistor in verzadiging, zodat Us = UCN1 « 0,1 volt Deze
spanning komt overeen met de logische 0. Leggen we deze spanning aan de ingangen
A, B en C, dan blijft, dank zij het genoemde effect, de transistor afgeknepen. De beschikbare
marge in het signaal dat de logische 0 representeert, wordt dus bepaald door het verschil
tussen L7ci en Ucy. Bij goede schakeltransistoren bedraagt dit verschil ongeveer 0,4 volt,
hetgeen in de meeste praktische gevallen een voldoend grote storingsmarge oplevert
Een logische schakeling zal gewoonlijk een of meer volgende logische schakelingen sturen.
Er is dus een zekere belastingsstroom IL. Als de transistor afgeknepen is, is dus Us= Ucc—
1lRx. Deze spanning moet overeenkomen met de logische 1. Het is duidelijk dat dit niveau
voldoende moet verschillen van de logische 0 en in elk geval zo groot moet zijn dat de
volgende schakelingen hierdoor in verzadiging worden gestuurd. Dit leidt tot een beperking
in de fan-out. Stel dat de schakeling volgens fig. 3.10 gebruikt wordt om een aantal geheel
gelijksoortige schakelingen te sturen (fig. 3.11). Als de transistor gesperd is (uitgang S op
het niveau van de logische 1), dan geldt IL = nIB, als n het aantal door de schakeling ge
stuurde volgende schakelingen is en /B de sturende stroom van zo’n volgende schakeling.
1B moet voldoende groot zijn om de gestuurde transistor in verzadiging te brengen. Daartoe
moet

C/cc

en

(3.1)
(3-2)

Verder geldt (zie fig. 3.11)

4

Ucc-Ube
= nl3 .
Ri 4- Rg/n

(3-3)

Vullen we in (3.3) in IB = t/cc/aeFRl en UBE = Ucb dan vinden we voor de maximale waarde
van n waarbij nog een goede werking van de schakeling mogelijk is, d.i. de fan-out van de
RTL-schakeling
n=a'F(1’^

(3-4)

Dit eenvoudige voorbeeld laat zien hoe de opbouw van een logische schakeling bepalend is
voor de toelaatbare belasting (de fan-out) en hoe men deze kan berekenen.
1. Ucv is de spanning UCB tussen collector en emitter in verzadigde toestand.
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Fig. 3.11. Belasting van RTL-schakeling met gelijksoortige RTL-schakelingen.

Wil men de behandelde RTL-schakeling in geïntegreerde vorm uitvoeren, dan is het
duidelijk dat uitvoering in monolithische techniek niet praktisch is. De schakeling bevat
immers vele weerstanden, waarvan de waarde betrekkelijk kritisch is, terwijl het aantal
transistoren beperkt is. Opbouw als hybride dunne-laagschakeling ligt in dit geval meer
voor de hand.

3.6. DIODE-TRANSISTORLOGICA (DTL)

In par. 3.4 trad als één van de bezwaren van diode-weerstandlogica de verkleining van de
logische slag in de schakeling naar voren. Dit bezwaar kan men ondervangen door een
transistor toe te voegen, die tevens als invertor werkt. Men komt zo tot NAND- en NORschakelingen. Fig. 3.12 geeft een voorbeeld van een NAND-schakeling, die op deze wijze is
opgebouwd. Men spreekt in dit geval van diode-transistorlogica.
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Bevinden zich A, B en C op het logische niveau 1, dan geleiden alle dioden. Hiervoor
wordt gezorgd door een geschikte keuze van de voedingsspanningen en de weerstanden.
Het punt Q is dan zo sterk positief dat de transistor in verzadiging komt. Als gevolg hiervan
is Us = Ucy % 0,1 V; het logische niveau aan de uitgang is dus 0. Als één der ingangen A, B, C
op het niveau 0 wordt gebracht, dan blijft de bij die ingang behorende diode geleiden,
echter alle andere sperren. De spanning op punt Q wordt via de geleidende diode op ca.
0,5 volt (f/ci van de diode) boven het nulniveau gebracht. De spanningsval over R2, die
ontstaat doordat R3 aan een negatieve spanning UP gelegd is, zorgt er voor dat de transistor
met zekerheid spert. Over R2 kan een compensatiecapaciteit worden geplaatst om de
schakelsnelheid te verbeteren. De functie van R2 is dus er voor te zorgen dat de basis
spanning zoveel lager is dan de spanning op punt Q, dat de transistor zeker in de gesperde
toestand is als Uq % 0,5 V. Dit kan ook bereikt worden door R2 te vervangen door één of
twee in doorlaatrichting ingestelde dioden (fig. 3.13). Deze oplossing komt in aanmerking
wanneer men de schakeling als monoliet wenst uit te voeren.
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Het is in vele gevallen gewenst er voor te zorgen dat het niveau 1 aan de uitgang niet
afhangt van de belastingsstroom. In fig. 3.12 is aangegeven hoe men dit kan bereiken met
behulp van een clampdiode. Het punt D is verbonden met de positieve spanning UD.
Zolang 7LR, < Ucc— UD geleidt de clampdiode en wordt de collector dus op de spanning
UD gehouden. De fan-out wordt bepaald door de belastingsstroom die nog juist in staat is
de clampdiode open te houden.

3.7. DIRECT GEKOPPELDE TRANSISTOR LOG ICA (DCTL)

In de monolithische techniek is het niet moeilijken een transistor te maken dan een diode.
Dit suggereert het gebruik van schakelingen waarbij de ingangen niet gevormd worden
door weerstanden (RTL) of dioden (DTL), doch door transistoren. Fig. 3.14 toont de op
bouw van een DCTL-schakeling, waarin dit principe is toegepast.
Als één of meer der ingangen positief zijn (logische 1) komen de bijbehorende transistoren
in de verzadiging, de uitgang komt dan op Ucv, die de logische 0 vertegenwoordigt. Liggen
alle ingangen op dit nulniveau,dan zijn alle transistoren gesperd, zodat de uitgangsspanning
positief is, d.i. het logische niveau 1. Men kan de schakeling direct belasten met een aantal
gelijksoortige schakelingen. De schakeling munt uit door eenvoud en leent zich uitnemend
voor integratie in monolithische vorm, immers zijn de collectoren van alle transistoren met
elkaar verbonden, zodat ze alle in één eiland kunnen worden ondergebracht [zie hfdst. 11,
deel I (Technica 35)].
Er zijn echter ook nadelen aan te wijzen. In de eerste plaats merken we op dat ook hier geldt
dat aan de ingangen het verschil tussen de beide logische niveaus slechts UCy— ^c\ bedraagt.
Men moet dus over goede schakeltransistoren beschikken en ook dan is de beschikbare
storingsmarge vrij gering. Een belangrijker bezwaar is dat de schakeling zeer gevoelig is
voor verschillen in de ingangskarakteristieken van de transistoren (7B als functie van I/Br).
Door het exponentiële karakter van deze karakteristieken geven kleine verschillen in de
spanning Uci waarbij de transistor gaat geleiden, aanleiding tot grote verschillen in 7B.
Bij belasting van de schakeling met gelijksoortige schakelingen bestaat nu het gevaar dat
één der belastende transistoren een onevenredig groot deel van de beschikbare belastings
stroom gaat opnemen, zodat de overige belastende schakelingen niet de kans krijgen om de
verzadigingstoestand te bereiken. De fan-out wordt hierdoor zeer beperkt. Men noemt dit
‘current-hogging’. Ter bestrijding van dit zeer hinderlijke verschijnsel plaatst men weer
standen R in de basisleidingen (fig. 3.15). Dit maakt de realisatie in monolithische vorm
minder eenvoudig, terwijl het bovendien de snelheid van de schakeling ongunstig be
ïnvloedt. Een gelukkige omstandigheid is dat de spreiding tussen de parameters van transis
toren, die deel uitmaken van een monolithische schakeling relatief gering is, daar alle tran
sistoren gelijktijdig en onder geheel gelijke omstandigheden vervaardigd worden.
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3.8. TRANSISTOR-TRANSISTORLOGICA (TTL)

Gebruikt men transistoren als ingangselementen dan heeft men de keus de basis (zoals in
DCTL) als ingangselektrode te gebruiken of de emitter. Deze laatste mogelijkheid heeft
geleid tot de opbouw, die bekend staat onder de naam TTL.
De ingangstransistoren hebben nu niet alleen de collectoren, doch ook de bases gemeen
schappelijk. Dit maakt deze schakelwijze zeer aantrekkelijk voor opbouw in monolithische
vorm, men kan immers in deze techniek gemakkelijk een transistor maken met een aantal
separate emitters. Fig. 3.16 toont schematisch de opbouw van zo’n multi-emitter transistor.
In fig. 3.17 is een eenvoudige TTL-schakeling aangegeven. De schakeling vertoont analogie
met de DTL-schakeling van fig. 3.13. De functie van de ingangsdioden is overgenomen door
de emitterjuncties van Tl, die van de dioden voor spanningsverschuiving door de collectorjunctie van Tl. Het logische niveau 0 wordt, evenals in de schakeling van fig. 3.13 bepaald
door de verzadigingsspanning
van T2.

n-emitlcrs

LJ LJ LJ
p-basis

n-collector

p (substraat)
Fig. 3.16. Opbouw van een monolithische multi-emittertransistor.
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Fig. 3.17. Eenvoudige TTL-schakeling (NAND).
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Stellen we ons voor dat minstens één der ingangen op het niveau 0 ligt. De bij deze ingang
behorende emitterjunctie werkt dan in voorwaartsrichting. Nu is de collector van Tl ver
bonden met de basis van T2, die gesperd is, (T2 kan niet geleiden ten gevolge van de ver
eiste stroomrichting van de basisstroom). De collector van Tl kan dus geen stroom voeren.
Dit betekent dat slechts een stabiele toestand kan bestaan als Tl in verzadiging is. De
collector van Tl injecteert dan in de basis, en wel zodanig dat het totale effect van de col
lectie der door de emitterovergang geïnjecteerde ladingdragers en de injectie van de
collectorovergang, de collectorstroom nul oplevert. Aangezien T2 gesperd is ligt de uit
gang op de spanning Ucc — ILR, als IL de (eventueel aanwezige) belastingsstroom voorstelt.
Deze spanning representeert het niveau 1.

Bezien we nu wat er gebeurt als alle ingangen op het niveau 1 worden gebracht. Als de
hiermee overeenkomende spanning hoog genoeg is, sperren alle emitterjuncties van Tl.
De collectorovergang blijft in voorwaartsrichting ingesteld en de basisstroom van Tl
vloeit via de basis-collectorovergang van Tl in de basis van T2 die gaat geleiden en in ver
zadiging komt. Het niveau aan de uitgang daalt tot LZCV, d.i. het logische niveau 0. Het is nu
gemakkelijk in te zien met welke spanning het logische niveau 1 minstens moet overeen
komen. Is Uci de over een in voorwaartsrichting werkende pn-overgang aanwezige span
ning, dan is de spanning op de basis van Tl blijkbaar 21ZC|. Om Tl gesperd te houden dienen
de emitters dus minstens de spanning 2Uci te voeren, zodat dit de minimaal toelaatbare
spanning voor het niveau 1 is.
We merken op dat Tl bij gesperde emitterovergangen in inverse toestand werkt. Tengevolge
van de eindige waarde van neR blijft er enige emitterstroom vloeien. Hiermee moet bij het
ontwerp van de TTL-schakeling terdege rekening worden gehouden. Een onaangename
bijkomstigheid is dat, tengevolge van exemplaarspreidingen, de ingangsstromen van
parallel geschakelde ingangen niet alle gelijk zullen zijn. Wordt een TTL-schakeling belast
met een aantal gelijksoortige schakelingen, dan bestaat, evenals bij de DCTL-schakeling,
weer het risico dat een onevenredige verdeling van de beschikbare belastingsstroom ont
staat over de verschillende ingangen.

Een belangrijk voordeel van de TTL-schakeling is dat T2 snel uit de verzadigde toestand
de gesperde toestand kan bereiken. Immers, de in de basis van T2 opgeslagen lading kan
afvloeien via Tl, die een lage impedantie vertegenwoordigt voor de ontladingsstroom. Dit
beperkt de ontladingstijd ts, de TTL-schakeling is daardoor relatief snel.

Doordat de ingangstransistoren op de emitter gestuurd worden is de ingangsimpedantie
voor signalen op het niveau 0 laag. Is een grote fan-out gewenst, dan moet de uitgangsimpedantie van de schakeling derhalve eveneens laag zijn. Dit kan men bereiken door een
emittervolger toe te voegen. Een normale emittervolger, zoals die in versterkerschakelingen
wordt toegepast, wordt ingesteld op een ruststroom, die groot is ten opzichte van de er op
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•
gesuperponeerde signaalstromen. De transistor blijft onder alle omstandigheden werken
in het actieve gebied, zodat de uitgangsimpedantie onder alle omstandigheden laag is,
hetgeen een relatief grote capacitieve belasting toelaat. Wordt echter een emittervolger ge
bruikt in een logische schakeling, dan zal gewoonlijk op één der logische niveaus de tran
sistor in gesperde toestand verkeren. Fig. 3.18 schetst de situatie. Wordt de basis op de
spanning 0 gebracht, dan komt de transistor in de gesperde toestand. De uitgangsimpe
dantie van de schakeling wordt nu geheel bepaald door de weerstand Ree. Als de uitgang
capacitief belast is, moet de belastingscapaciteit C| zich ontladen via Ree, de relatief grote
tijdconstante KeeC| leidt tot een relatief grote afvaltijd. Wordt de basis echter op een posi
tieve spanning gebracht (niveau 1), dan gaat de transistor geleiden en wordt de uitgangs
impedantie laag en bepaald door rc. De tijdconstante voor het opladen van Ct is dus slechts
zodat de stijgtijd veel kleiner is dan de afvaltijd. Men kan hieraan ontkomen door de
uitgangsschakeling zo in te richten dat ook voor het niveau 0 de uitgangsimpedantie laag is.
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Fig. 3.18. Uitschakelen en inschakelen van een capacitief belaste emittervolger.
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Fig. 3.19. TTL-schakeling
met laagohmige uitgang.
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Dit kan bereikt worden door het uitgangssignaal af te nemen van het verbindingspunt van
twee transistoren, waarvan de éne een lage impedantie vormt als het signaalniveau 1 is, de
andere als het signaalniveau 0 is.
Fig. 3.19 geeft een voorbeeld van zo’n schakeling, gebruikt als uitgang op een TTLschakeling. Zijn A, B of C op het niveau 0, dan is T2 in gesperde toestand. De spanning
over Rcc is dus nul en T3 bevindt zich ook in gesperde toestand. De basis van T4 ligt via
R j en D aan de positieve spanning; T4 kan dus als emittervolger werken, zodat de uitgangsimpedantie van de schakeling laag is. Zijn A, Ben C op het niveau 1,dan komenT2enT3
in verzadiging.
Uit de figuur zien we dat de collector van T2 op de spanning U2 = UCE(T2)+ UBE(T3)komt.
Nu is UCE(T2) = Ucv « 0 V, dus U2 ~ UBE(T3)« 0,5 V. De uitgangsspanning bedraagt
Us — ^ce(T3) % 0 V. De betekenis van de diode is nu duidelijk. Zou deze er niet zijn, dan
zou de spanning tussen basis en emitter van T4 bedragen
^BE(T4) — U2 — C/s = UBE(T3) — UCE(T3) ~ 0,5 V,

zodat T4 ook zou geleiden. De diode D voorkomt dit, immers moet nu de spanning
U2 —Us» UBE(T3) zich verdelen over de diode en de emitterovergang van T4, zodat T4
slechts een zeer geringe stroom kan trekken. Er geleidt dus steeds één van beide transistoren
T3 en T4. De uitgangsimpedantie is onder alle omstandigheden laag, zodat een grote belastingsstroom IE kan worden verwerkt; de fan-out van een dergelijke schakeling kan zeer
groot zijn.

3.9. EMITTERGEKOPPELDE LOGICA (ECL)

De tot nu toe behandelde schakelingen waren alle voorbeelden van verzadigde logica, we
zullen tenslotte de meest bekende schakelwijze voor onverzadigde logica beschouwen.
Fig. 3.20 toont het principe van een schakeling in ECL-techniek. Kenmerkend is de aan
wezigheid van een referentietransistor T naast de ingangstransistoren. Door de gemeen
schappelijke emitterweerstand R vloeit altijd stroom. Zijn de ingangsspanningen UA, UBen
Uc alle lager dan de spanning Ubb (ingangen op niveau 0), dan bevinden Tl, T2 en T3 zich
in de gesperde toestand, terwijl T zich in het actieve gebied bevindt (fig. 3.21).
Er geldt (fig. 3.21) Ubb = UBE4-IER, dus IE = (Ubb-UBE)/R. In geleidende toestand is
l/BE ~ 0’5 V, zodat door een bepaalde keuze van Ubb en R de stroom IE wordt vastgelegd.
Zorgen we er voor dat R12 zo gekozen wordt dat bij deze instelstroom de collectorjunctie:
gesperd blijft, dan zijn we er zeker vaifdat T in het actieve gebied werkt.

Brengen we nu A, B of C op een spanning, die hoger is dan de referentiespanning Ubb, dan
gaat de bijbehorende transistor geleiden. Tengevolge van de daardoor optredende span• ningsval over R wordt T afgeknepen. De emitterstroom van T wordt dus overgenomen
door een of meer der ingangstransistoren, zodat nu over R| j een spanningsval optreedt.
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Fig. 3.20. ECL-schakeling. Aan de uitgang Sj is de NOR-functie beschikbaar, aan S2 de OR-functie.

Fig. 3.21. Instelling van T als Tl, T2 en T3 in de gesperde toestand verkeren.
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Fig. 3.22. Toepassing van emittervolgers om het spanningsniveau aan de uitgang te verschuiven en
om de referentietransistor T in te stellen.

Aangezien de ingangsspanning hiertoe C/bb slechts weinig behoeft te overtreffen, behoeft
/E ook slechts weinig te veranderen; de totale door de schakeling aan de voeding ont
trokken stroom verandert dan nagenoeg niet. De spanning op Si wordt nu l/S( —
Ucc — abIERu. Deze spanning vertegenwoordigt het logische niveau 0. De logische slag is
derhalve ut = abIER , t. Kiezen we R , j = R, 2 dan levert de uitgang S2 de OR-functie op met
dezelfde logische slag. Door een geschikte keuze van R, kan men bereiken dat de logische
slag aan ingang en uitgang gelijk is. Een bezwaar is echter dat het logische niveau aan in
gang en uitgang niet gelijk is, het uitgangssignaal bevindt zich, aangezien de transistoren
in het actieve gebied blijven werken, principieel op een hoger spanningsniveau dan het
ingangssignaal. Dit betekent dat een volgende ECL-schakeling niet zonder meer kan
worden aangesloten op de uitgangen S, en S2, daartoe moet eerst een niveau verschuiving
tot stand worden gebracht met behoud van de logische slag. Deze verschuiving kan men op
eenvoudige wijze tot stand brengen met behulp van een emittervolger. Immers bedraagt de
spanningsval tussen basis en emitter van een in het actieve gebied werkende transistor ca.
0,5 V, hetgeen voldoende ruimte biedt om de beoogde opschuiving tot stand te brengen.
De benodigde referentiespanning l/bb kan men ontlenen aan de voedingsspanning Ucc.
Ook hiervoor kan men een emittervolger gebruiken. Het is daarbij gewenst de schakeling
zo in te richten dat de referentiespanning niet afhankelijk is van de temperatuur. Zoals
bekend hangt de spanning over een in voorwaartsrichting ingestelde pn-overgangaf van de
temperatuur. Compensatie is mogelijk door er voor te zorgen dat alle junctiespanningen
gecompenseerd worden door even grote junctiespanningen, zodat de resulterende spanning
Ubb alleen afhangt van de constante spanningsval over een weerstand. Fig. 3.22 toont een
schakeling waarin dit principe is toegepast door in de basisketen van T' twee dioden op te
nemen, die de basisemitterspanningen van T' en T compenseren.
De op deze wijze opgebouwde schakeling bevat vele transistoren en dioden en leent zich
goed voor opbouw in monolithische techniek. We merken nog op dat de logische slag van
de schakeling bepaald wordt door ut = abIERl «abUbbRt /R, derhalve door de verhouding
van twee weerstanden. Ook dit is een gunstig aspect voor uitvoering in monolithische tech
niek, waarin immers de verhouding van twee weerstanden met bevredigende nauwkeurig
heid op een vereiste waarde kan worden gebracht.
Een ECL-schakeling belast de voedingsbatterij met een nagenoeg constante stroom. Het
ingangssignaal bewerkt slechts overname van de stroom, die door de referentietransistor
vloeit, door de ingangstransistoren of andersom. De gemiddelde dissipatie in de ECLschakeling is daardoor groter dan in een verzadigde schakeling, die immers alleen in de
verzadigde toestand stroom voert.

3.10. KEUZE VAN HET TYPE LOGISCHE SCHAKELING

Welk type logische schakeling men in een bepaald praktisch geval zal gebruiken hangt af
van de eigenschappen waarop men vóór de beoogde toepassing het meest prijs stelt.
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Een belangrijk punt is de snelheid van de schakelingen. Een algemene maat hiervoor is de
tijdsduur die verloopt tussen het optreden van het ingangssignaal en het bijbehorende
uitgangssignaal (Eng. propagation delayji We hebben gezien dat onverzadigde schakelin
gen de grootste snelheid hebben, goede geïntegreerde ECL-schakelingen bereiken een
totale vertragingstijd van ca. 2 ns. Met verzadigde schakelingen, in het bijzonder met snelle
TTL-schakelingen, kunnen vertragingstijden van ca. 10 ns worden bereikt. Overigens
dient te worden opgemerkt dat men alleen dan snelle circuits moet kiezen, wanneer de te
verwerken signalen dit noodzakelijk maken. Een principieel bezwaar van snelle schake
lingen is dat ze gevoelig zijn voor zeer kort durende stoorimpulsen. Trage schakelingen
missen, juist omdat ze traag zijn, dit bezwaar. Bovendien zijn snelle schakelingen, zoals we
gezien hebben, gecompliceerd en is hun dissipatie relatief hoog.

Een ander criterium bij de keuze is de grootte van de logische slag. Een grote logische slag
heeft in het algemeen het voordeel dat alleen stoorimpulsen met een grote amplitude de
schakeling in de war kunnen brengen. De voor een bepaalde toepassing vereiste ongevoelig
heid voor storingen hangt sterk af van de aard der te verwachten storingen, d.w.z. van het
milieu waarin de schakeling wordt gebruikt. Zo zal een schakeling die deel uitmaakt van
een besturingssysteem voor een zware machine, waarin grote vermogens geschakeld wor
den, in het algemeen aan grotere stoorimpulsen zijn blootgesteld dan een schakeling die
deel uitmaakt van het centrale gedeelte van een rekenmachine.
Een ander selectiecriterium is de toelaatbare fan-out. De eisen op dit punt worden uiter
aard geheel bepaald door de interne opbouw van het digitale systeem waarvan de schake
ling deel uitmaakt.

Tenslotte vermelden we nog de produktie van stoorsignalen door de schakeling zelf. Ook op
dit punt zijn er verschillen. Zo is het duidelijk dat de ECL-schakeling, die de voeding
belast met een constante stroom nagenoeg geen stoorimpulsen op de voedingsbron
produceert

3.11. PARASITAIRE ELEMENTEN IN GEÏNTEGREERDE DIGITALE SCHAKELINGEN

In de voorgaande paragrafen is de nadruk gelegd op de interne werking van logische schakelingen
en de daarin toegepaste componenten. Ontwerpbeschouwingen kwamen slechts incidenteel aan de
orde. Digitale schakelingen vertonen een grote uniformiteit in de opbouw, de ontwerper van digitale
systemen kan daardoor altijd werken met kant-en-klare standaardschakelingen. Voor het beoor
delen van de vraag welk type schakeling hij moet kiezen kan hij gebruik maken van door de fabri
kant verstrekte algemene gegevens. Een goed inzicht in de opbouw en werking van de schakelingen,
en van de voor- en nadelen die de consequentie zijn van een bepaalde opbouw, is hierbij een belang
rijke steun.
72

X+l^cc

s

R
.4*4-

T3

R

|T2

Fig. 3.23. Eenvoudige DCTL-schakeling.

R

X+t/cc

IT1

TP
n-eiland
s

s

S

T3
A

s

TP
|T2

s

Tl
t;
Fig. 3.24. Parasitaire transistoren in de als
monoliet uitgevoerde schakeling van fig. 3.23.

□-S

■

Met het eigenlijke ontwerpen van digitale bouwstenen behoeven slechts weinigen zich bezig te
houden. Dit is specialistenwerk; om deze reden wordt hier voor gedetailleerde ontwerpbeschouwingen verwezen naar de literatuur. Zoals bij alle elektronische ontwerpproblemen moeten vele
voor- en nadelen in detail tegen elkaar afgewogen worden.
Het ontwerpen in monolithische techniek brengt een bijzonder probleem met zich mee, namelijk
het optreden van actieve parasitaire elementen. Deze moeten alle zorgvuldig worden opgespoord,
waarna hun mogelijke invloed op de werking van de schakeling moet worden bestudeerd. Ter
illustratie beschouwen we een eenvoudige DCTL-schakeling (fig. 3.23).
In fig. 3.24 is de schakeling opnieuw getekend, doch nu zijn de in een monolithische uitvoering
aanwezige parasitaire transistoren eveneens aangegeven. Hierbij is aangenomen dat de schakeling is
ondergebracht in twee eilanden [zie hfdst. 11, deel I (Technica 35)]. Het ene eiland bevat alle tran
sistoren, het tweede bevat alle weerstanden. De weerstanden zijn p-type banen in een n-eiland. Zo
ontstaan de volgende parasitaire transistoren:
a. Het p-materiaal van de weerstanden vormt met het n-eiland en het p-substraat s de parasitaire
pnp-transistoren Tp. Als we het p-substraat aan de meest negatieve in de schakeling voorkomende
spanning leggen en het n-eiland aan de meest positieve spanning, verkeren de transistoren Tp met
zekerheid in de gesperde toestand. Zij behoeven dus geen onverwachte moeilijkheden op te leveren.
b. Basis en collector van de transistoren T vormen, samen met het substraat s parasitaire pnptransistoren Tp. Leggen we het substraat aan de meest negatieve spanning, dan is de collectorjunctie
van de transistoren Tp steeds gesperd. Echter, als T zich in de verzadigde toestand bevindt, werkt de
emitterjunctie van Tp in doorlaatrichting. De transistoren T'p werken dan in het actieve gebied. Als
de transistoren T niet met goud gedoteerd zijn, kan at van de transistoren T'p gemakkelijk groter dan
één zijn.
Een nadere beschouwing leert dat de parasitaire transistoren T'p in dit geval een gunstige invloed
hebben op de eigenschappen van de schakeling. Hun werking is min of meer te vergelijken met die
van de in par. 2.3.3 behandelde clampschakeling. Hun aanwezigheid heeft tot gevolg dat de tran
sistoren T iets minder diep in de verzadiging komen, zodat de ontladingstijd t, gunstig beïnvloed
wordt.
c. De beide n-eilanden vormen samen met het p-substraat een parasitaire npn-transistor. Ge
makkelijk ziet men in dat deze altijd in de gesperde toestand verkeert.
Voor een gedetailleerde analyse van het dynamische gedrag van de schakeling moet ook nog de
invloed van alle parasitaire capaciteiten worden bestudeerd. Van deze analyse zien we hier af.
3.12. SAMENGESTELDE MONOLITHISCHE SCHAKELINGEN

De beschouwing van de verschillende schakelwijzen van digitale schakelingen heeft ons
geleerd dat vele zich lenen voor opbouw in monolithische techniek. Fabrikanten van
geïntegreerde digitale schakelingen brengen reeksen (families) van standaardschakelingen
uit. Men beperkt zich daarbij niet tot de eenvoudige logische schakelingen van het NANDof NOR-type, doch breidt het assortiment uit met veel voorkomende combinaties van
elementaire schakelingen zoals flip-flops, tellers, schuifregisters, enz. In principe kan men
nog verder gaan en grotere delen van digitale systemen als complete monolithische
schakelingen integreren. Men spreekt wel van ‘medium-scale integration’ (MSI) en ‘large-
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scale integration’ (LSI). De twee voornaamste bezwaren tegen vergaande integratie zijn:
a. De flexibiliteit van de systeemopbouw neemt af. Wil men profiteren van de mogelijk
heden van uitgebreide monolithische schakelingen, dan moet men trachten het systeem
zoveel mogelijk op te bouwen met de beschikbare standaardschakelingen.
b. De uitval bij de produktie neemt toe. Naarmate een schakeling ingewikkelder is en
een groter kristaloppervlak in beslag neemt, is de kans op aanwezigheid van een defect
groter. Met het toenemen van de fabricage-ervaring neemt dit bezwaar af. In de nabije
toekomst mag men dan ook zeker een verdere ontwikkeling in deze richting verwachten.

3.13. LOGISCHE SCHAKELINGEN MET MOS-TRANSISTOREN

3.13.1. Koor- en nadelen van bipolaire en MOST-schakelingen
De bipolaire transistor is een uitstekende elektronische schakelaar, waarmee digitale
schakelingen van zeer goede kwaliteit kunnen worden opgebouwd. Toch zijn er wel be
paalde bezwaren aan te wijzen. In het bijzonder moet gewezen worden op het feit dat de
sturing principieel niet energieloos plaatsvindt. Bij uitvoering van schakelingen in mono
lithische vorm doet zich nog een ander bezwaar gevoelen: de bipolaire transistor is opge
bouwd uil drie lagen, die twee aan twee gemeenschappelijke grensvlakken moeten hebben.
Dit vereist een opbouw ‘in de diepte’, in een monolithische transistor vloeit de hoofdstroom
in een richting loodrecht op het kristaloppervlak, echter moeten toch aansluitingen voor
de dieper gelegen delen (de collectoren) aan het oppervlak beschikbaar zijn. Deze twee
aspecten: niet te vermijden dissipatie en de eisen die de geometrie van de opbouw stelt,
maken dat er een grens is aan de ‘integratiedichtheid’, het aantal componenten dat men op
een gegeven kristaloppervlak kan onderbrengen. Typische voordelen zijn de grote schakelsnelheid die bereikt kan worden en de betrekkelijk geringe storingsgevoeligheid. Beide
voordelen hangen samen met het lage impedantieniveau van bipolaire schakelingen. Bij de
huidige stand van de techniek vormen schakelingen met bipolaire transistoren in de meeste
toepassingen de voor de hand liggende keus.
In sommige gevallen wegen de nadelen van bipolaire schakelingen zwaar. Om deze reden
is er een toenemende belangstelling voor schakelingen, die opgebouwd zijn uit MOStransistoren. Voor de sturing van de stroom is in de MOS-transistor geen energie nodig. In
principe is het dan ook mogelijk met behulp van MOS-transistoren logische schakelingen
te maken waarin de dissipatie in de orde van nanowatts is.
In een monolithische MOST bevindt zich het kanaal juist onder de SiO2-laag, die het
kristal afdekt De stroom door het kanaal loopt evenwijdig aan het kristaloppervlak,
voor het maken van aansluitingen is geen extra ruimte nodig. Bovendien behoeven geen
extra maatregelen te worden genomen voor onderlinge isolatie van MOS-transistoren; het
kanaal, dat ontstaat als een inversielaag, is meestal vanzelf geïsoleerd van zijn omgeving.
De onderlinge afstand tussen MOST’s kan daardoor zeer gering zijn. Bedenken we ook nog
dat de kanaallengte niet meer dan enkele microns behoeft te bedragen, dan is het duidelijk
75

dat de integratiedichtheid van MOST-schakelingen zeer groot kan zijn.
De snelheid van thans beschikbare digitale MOST-schakelingen is aanzienlijk geringer
dan die van snelle bipolaire schakelingen. De beperkende factor wordt gevormd door de
parasitaire capaciteiten van de MOST. Het probleem van ladingsopslag en de daarmee
verbonden ontladingstijd is afwezig.
De ontwikkeling van digitale MOST-schakelingen is nog in volle gang. Van een zekere
standaardisatie kan men nog nauwelijks spreken. We zullen ons daarom hier beperken tol
enkele algemene notities.

3.13.2. De MOS-transistor als schakelaar
Voor de behandeling van de werking van de MOST wordt verwezen naar hfdst. 8, deel II
(Technica 36). Voor het verband tussen stroom en spanning in het gebied waar geen pinchofï optreedt werd daar gevonden

4> = P [ ^ds ( ^gs — ^p) —

dsJ

»

(3-5)

waarin een constante is, die afhangt van de materiaaleigenschappen en van de construc
tieve opbouw van de MOST; Up is de pinch-ofïspanning. De verzadigingsstroom volgt uit
(3.5) door daarin 17DS = UGS — Up te stellen.

JK
Ki

—L—

Fig. 3.25. Eenvoudige MOST-schakelaar.

De MOST bestaat uit een halfgeleiderkanaal, waarvan het geleidingsvermogen kan worden
gevarieerd met behulp van een uitwendig veld. Boven pinch-ofï is de kanaalweerstand
hoog, beneden pinch-ofï kan de kanaalweerstand zeer gering zijn. Hieruit blijkt al direct
dat de MOST zeer goed als schakelaar kan worden gebruikt: met behulp van de spanning
(7gs op de ga te kan de weerstand tussen drain en source geschakeld worden tussen een zeer
hoge en een zeer lage waarde. Fig. 3.25 stelt een eenvoudige MOST-schakelaar voor. Is de
kanaalweerstand hoog, dan is UD « C7dd, is de kanaalweerstand laag, dan is UD « 0. Voert
men de schakeling uit in monolithische techniek, dan ligt het voor de hand in plaats van R,
een MOST te gebruiken met een vaste instelling van de gatespanning.
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Wil men een MOST-schakelaar gebruiken voor sturing van volgende schakelaars, zoals
in digitale schakelingen gewoonlijk het geval is, dan is het gewenst dat de drainspanning
dezelfde polariteit als de gatespanning heeft. Immers is dan directe koppeling mogelijk
zonder verschuiving van het spanningsniveau. Dit betekent dat verrijkingstypen moeten
worden gebruikt. Bij de huidige stand van de fabricagetechniek zijn MOS-transistoren van
het verrijkingstype het gemakkelijkst te fabriceren met p-kanaal. Niettemin zullen we bij de
verdere beschouwing voor het gemak uitgaan van n-kanaal MOST’s, daar dan de polari
teiten dezelfde zijn als bij de bipolaire npn-transistor, waarmee we in dit hoofdstuk steeds
hebben gewerkt

meetkundige plaats van
</DS= Ugs- <4

beneden pinch-off
9ot

I

/
/
/
/

______

—

---tfOs>0

i/os=<7P

uGS=o

Fig. 3.26. Karakteristieken van n-kanaal MOST van het verrijkingstype. De streeplijn geeft de
grens aan waarbij pinch-off optreedt.

Fig. 3.26 toont de karakteristieken van een n-kanaal MOST, zoals die uit (3.5) volgen. In de
figuur is ook een belastingslijn 7?, aangegeven. Schakelen we met een voldoend grote span
ning op de gate, dan is in de geleidende toestand de drainspanning
zeer laag. Een goede
maat voor de kanaalweerstand bij zeer lage drainspanning is r0= \/gQ met
9o =

( h) \
C ^DS / ^DS = 0

Volgens (3.5) is g0 = P(UGS —UP)- Voor de n-kanaal verrijkings-MOST is C7p>0. Is l/Gsi
Up, dan is 0O = 0, de M OST is dan afgeknepen.
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3.13.3. Voorbeelden van logische schakelingen met MOS-transistoren
De als schakelaar werkende MOST kan worden gebruikt als centrale bouwsteen in logische
schakelingen. Ook hier zijn, evenals bij de bipolaire schakelingen, verscheidene praktische
uitvoeringsvormen mogelijk. De verschillende schakelwijzen hebben elk hun specifieke
voor- en nadelen, de karakteristieke trekken van de MOST vindt men echter overal terug.
De in dit verband meest in het oog springende eigenschappen zijn:
a. De MOST werkt met meerderheidsladingdragers. Er is geen opslag van minderheden,
dus geen equivalent van de in bipolaire transistoren belangrijke ontladingstraagheid.
b. De ingangsimpedantie is onder alle omstandigheden zeer hoog. Een met MOST’s
werkende logische schakeling trekt geen stroom en belast dus de voorafgaande schakeling
niet. De fan-out van een MOST-schakeling is daardoor in principe oneindig groot Echter,
de schakelingen hebben wel ingangscapaciteit. Naarmate meer ingangen parallel worden
geschakeld neemt de capacitieve belasting van de voorafgaande schakeling toe. Bij het
toenemen van de fan-out neemt dus de snelheid van de schakelingen af.
c. De MOST kan niet alleen als schakelaar werken, doch ook als weerstand. Daardoor
is het mogelijk logische schakelingen op te bouwen, die uitsluitend MOST’s bevatten. Het
is duidelijk dat dit een zeer aantrekkelijke eigenschap is wanneer men geïntegreerde schake
lingen wil maken.
+ Udt

S=A

Fig. 3.27. Inversieschakeling met MOS-transistoren.

Beschouwen we thans enkele voorbeelden van logische schakelingen. Fig. 3.27 toont een
eenvoudige invertorschakeling. De onderste MOST vormt de eigenlijke schakelaar, de
bovenste is als (niet-lineaire) weerstand geschakeld. Voor een goed begrip van de werking
van de schakeling is allereerst kennis nodig van het verband tussen stroom en spanning
voor deze niet-lineaire weerstand. De MOST werkt boven pinch-off als UDS > UGS— Up. We
noemen dit bij de MOST het verzadigingsgebied, waarbij we moeten bedenken dat deze
term hier een heel andere betekenis heeft dan bij de bipolaire transistor, immers vormt bij
de MOST het zo geheten gebied juist het gebied waarin versterkerwerking mogelijk is.
Is nu, zoals bij T2 in fig. 3.27, t/DS = l/GS, dan luidt de voorwaarde voor pinch-off 0 > — Up.

78

I

Aangezien Up >0 (fig. 3.26), werkt T2 steeds in het verzadigingsgebied. De verzadigingsstroom vinden we door in (3.5) te stellen UDS= UGS— Up. Dit geeft

Jd = Wgs-£4)2,

(3.6)

Vullen we hierin nu in Ucs = UDS, dan volgt voor het verband tussen ID en UDS bij de als
weerstand geschakelde MOST
/d = Wds-C/p)2-

(3.7)

Dit verband geldt slechts zolang UDS > Up (zie fig. 3.26). Is UDS< Up, dan is ID = 0. De karak
teristiek van de als niet-lineaire weerstand geschakelde MOST ziet er dus uit als aangegeven
in fig. 3.28.

4>

7d = WdS-</p)2

O

^ds — ^GS

Fig. 3.28. Karakteristiek van de MOST als gate en drain onderling verbonden zijn.

We kunnen nu de werking van de schakeling volgens fig. 3.27 overzien. We nemen gemaks
halve aan dat Tl en T2 zo geconstrueerd zijn dat Up = 0 V. Brengen we punt A op de span
ning 4- Udd (logisch niveau 1), dan geleidt Tl sterk. Aangezien de kanalen van Tl en T2 in
serie staan, voert T2 dezelfde stroom als Tl. Voor een goede werking is het nu gewenst dat
de spanningsval over T2 bij de door Tl opgelegde stroom zo groot mogelijk is, zodat de
spanning op S nagenoeg nul is. Uit fig. 3.28 zien we dat hiertoe de grootheid P klein moet
zijn. Deze grootheid is evenredig met de kanaalbreedte, de in constructief opzicht een
voudigste manier om de gewenste situatie te bereiken is dat men de kanaalbreedte van T2
aanzienlijk kleiner kiest dan die van Tl (bijv. 10 maal zo klein).
Brengen we nu punt A op 0 V, (logisch niveau 0), dan wordt de kanaal weerstand van Tl
zeer hoog, de stroom neemt praktisch de waarde nul aan. Uit fig. 3.28 blijkt dat dan de
spanning over T2 nagenoeg nul bedraagt, de uitgang S voert dus de spanning Udd, d.i. het
logische niveau j.
Door een aantal ingangstransistoren in serie te schakelen verkrijgen we een NANDschakeling. Fig. 3.29 geeft een voorbeeld van een dergelijke schakeling.
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+ U<d

1
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C

B

A
Fig. 3.29. NAND-schakeling met MOS-transistoren.
+ ^d

T2

♦ S = >4

A^

©T'
Fig. 3.30. Inversieschakeling met complementaire MOS-transistoren.

Zeer elegante schakelingen zijn mogelijk, wanneer men beschikt over zowel n-kanaal als
p-kanaal MOS-transistoren. Fig. 3.30 toont een voorbeeld van een inversieschakeling.
Brengen we A op de spanning 4- Udd (logisch niveau 1), dan neemt de kanaalweerstand van
Tl (n-type) een zeer lage waarde aan, de kanaalweerstand van T2 (p-type) neemt echter
juist een zeer hoge waarde aan. Beide kanalen vormen een spanningsdelen zodat de span
ning op S nul wordt (logisch niveau 0). Brengen we punt A op de spanning 0, dan vormt het
kanaal van Tl een hoge weerstand, dat van T2 vormt een lage weerstand, zodat op de uit-
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gang de spanning C7dd komt (logisch niveau 1). De combinatie werkt blijkbaar als een dubbelpolige schakelaar. Het grote voordeel is dat in beide toestanden de stroom nul is, afge
zien van zeer kleine lekstromen, de dissipatie is dus ook steeds nul. Tijdens het omschake
len vloeit er natuurlijk wel stroom, nl. de stroom die nodig is om de parasitaire capaciteiten
te laden of te ontladen, gedurende de omschakeltijd is er dan ook een eindige dissipatie.
Fig. 3.31 toont een NAND-schakeling, die op dit principe gebaseerd is. De werking van
deze schakeling spreekt voor zichzelf. Men spreekt van ‘complementaire MOST-logica’.
De veronderstelling lijkt gewettigd dat voor schakelingen van dit type een grote toekomst
is wcggelegd.
+ ^dd

©©o
S = ABC

>

c

1

B

A

Fig. 3.31. NAND-schakeling met complementaire MOS-transistoren.
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4. SCHAKELINGEN VOOR NIET-LINEAIRE
SIGNAALBEWERKING

4.1. INLEIDING

Schakelingen die tot taak hebben een signaal een bepaalde vormverandering te doen onder
gaan zijn reeds verscheidene malen aan de orde geweest. Deze vormverandering kan tot
stand komen door middel van lineaire processen, maar ook door middel van niet-lineaire
processen. Voorbeelden van de eerstgenoemde soort hebben we o.a. ontmoet in hfdst. 8,
deel III (Technica 37) en in hoofdstuk 1 van dit deel, zoals bijvoorbeeld integrerende en
differentiërende netwerken. Voorbeelden van niet-lineaire bewerkingsschakelingen hebben
we o.a. ontmoet in de gedaante van modulatorschakelingen [hfdst. 11, deel II (Technica 36)]
en bij de bestudering van bijzondere toepassingen van operationele versterkers [bijv,
logaritmische versterkers, hfdst. 8, deel III (Technica 37)]. In de genoemde gevallen waren
in de regel de actieve elementen niet als schakelaar werkzaam, maar als meer of minder
lineaire signaaloverdragers (instelling in het ‘actieve gebied’). In dit hoofdstuk zal een aantal
nog niet beschouwde schakelingen voor signaalbewerking worden bestudeerd, waarin op
enigerlei wijze als schakelaar werkende actieve elementen een essentiële rol spelen.

4.2. BEGRENZINGSSCHA RELINGEN MET DIODEN

Signaalbegrenzing is een bewerking die in het ideale geval neerkomt op het volledig ver
wijderen van die delen van een signaal die een bepaald niveau, het begrenzingsniveau, over
schrijden. Fig. 4.1 toont de werking van een enkelzijdigc begrenzer. Het ingangssignaal
omvat momentele signaalwaarden gelegen tussen
en umax, de begrenzer brengt alle
signaaldelen, die het begrenzingsniveau Ub overschrijden, op dit niveau. De rest wordt
onvervormd doorgelaten. Bij tweezijdige begrenzing is er ook aan de onderzijde een begren
zingsniveau (fig. 4.2).
Voor de realisering van begrenzerwerking kan men gebruik maken van elementen,
waarvan de karakteristiek bij een bepaalde waarde van de spanning een scherpe knik ver
toont en die daardoor als schakelaars kunnen werken, die door het signaal zelf worden be
krachtigd. Het eenvoudigste element dat deze eigenschap vertoont is de diode. Zoals we
vroeger gezien hebben kan de (in principe exponentiële) karakteristiek van een halfgeleiderdiode in eerste benadering worden opgevat als opgebouwd uit twee stukken (fig. 4.3).
Is U < Uci, dan is I « 0, voor U > Ucï bedraagt de differentiaalweerstand rA = kT/qI. Voor
siliciumdioden bedraagt Uci ongeveer 0,5 a 0,6 V, voor germaniumdioden ongeveer 0,2 V.
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Fig. 4.1. Werking van een enkelzijdige begrenzer: a. ingangssignaal; b. uitgangssignaal.
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Fig. 4.2. Tweezijdige begrenzing van een signaal. l/bl en Ub2 zijn de begrenzingsniveaus.

/

T

dl/

d7 = r<-

o

uci

—> u

Fig. 4.3. Benadering van de karakteristiek van een halfgeleiderdiode door opsplitsing in twee delen,
die abrupt in elkaar overgaan. l/ci is het ‘breekpunt’ van de karakteristiek.

Fig. 4.4 laat zien hoe de diode als begrenzer kan worden gebruikt. Zolang de momentele
waarde van «j kleiner is dan C7ci + t/B, is de diode gesperd en is uo = üj. Is u{ > Uci+ UB, dan
geleidt de diode. Zij vormt dan een schakelaar met weerstand rd, zodat thans geldt
«o = Ui + Ub + («!- t/ci - UB)

(4-1)

+x

Ten gevolge van de eindige weerstand van de diode is de begrenzing niet ideaal. Bovendien
hangt de waarde af van de momentele waarde van de stroom, en dus van het ingangssignaal.
De nauwkeurige vorm van het uitgangssignaal in het begrenzingsgebied is, indien daaraan
behoefte bestaat, het gemakkelijkst grafisch te bepalen. De topwaarde is zeer eenvoudig te
berekenen. Als R >rd, dan bedraagt de topwaarde van de stroom im = (umax— UR- Uc])/R,
zodat rd op dat moment bedraagt rdin = kT/qim en
max

(4-2)
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Fig. 4.4. Begrenzing met behulp van een diode: a. schakeling; b. sinusvormig ingangssignaal;
c. uitgangssignaal.

Uit (4.1) en (4.2) blijkt dat voor een goede begrenzerwcrking umax zo groot moet zijn dat de
diode flink in de geleiding komt. We moeten trouwens bedenken dat de voorstelling van de
karakteristiek volgens fig. 43 slechts een benadering is, er is in werkelijkheid geen scherp
‘breekpunt’. We kunnen daardoor met deze schakeling niet een goede begrenzing ver
krijgen wanneer het begrenzingsniveau dicht bij umax gelegen is.
Ook blijkt dat R > rd dient te zijn. Echter, wil men R zeer groot maken, dan stuit men op
twee bezwaren. In de eerste plaats vertoont elke halfgeleiderdiode in de gesperde toestand
een zékere lekstroom. De diode gedraagt zich in gesperde toestand dus niet als een oneindig .*
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grote weerstand, doch als een weliswaar grote, doch eindige weerstand rs. Het is duidelijk
dat R< rs dient te zijn. Voor goede Si-dioden is r5 zeer groot, de lekstroom bedraagt daar
immers in de regel slechts enkele nA, zodat rs gemakkelijk tientallen MQ kan bedragen.
Het tweede bezwaar is dat de diode en de rest van de schakeling behept zijn met parasi
taire capaciteiten. De daardoor optredende tijdconstanten mogen niet van de orde van.
grootte van de stijgtijd van het te verwerken signaal worden, daar dan ontoelaatbare
signaalvervormingen optreden. Wat voor verschijnselen men in dit geval kan verwachten is
gemakkelijk te zien aan het geval dat het ingangssignaal pulsvormig is (fig. 4.5). Het in
gangssignaal heeft een topwaarde van 10 V.
10 V “
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I

+

(w<)
0-----t=0

<

T

«o

10 pF
4.5 V-r

C;b-

(«/•)

6,9 ps
1=0 «---- f—>
Fig. 4.5. Pulsvormig ingangssignaal op een capacitief belaste diodebegrenzer.

Op t=0 is de diode zeker gesperd. De capaciteit laadt zich op via R volgens uo= umax[l —
exp( —t/r)] met t = RC. Eerst als uo=
+
= 5 V begint de diode te geleiden. Dit is het
geval als t = 0,69 r = 6,9 psec. Wanneer de diode eenmaal geleidt is de tijdconstante Crd, dus
verwaarloosbaar ten opzichte van t. Het uitschakelverschijnsel verloopt volgens uo =
UB exp( —f/r), waarin
het begrenzingsniveau voorstelt.
Is R capacilief belast, of zijn zowel de diode als R capacitief belast, dan kan men op
analoge wijze de signaalvormen bepalen. Het gegeven voorbeeld had slechts ten doel te
laten zien dat capacitieve effecten in vele praktische gevallen zullen beslissen wat de toe
laatbare waarde van R is.
De capacitieve effecten hebben verschuivingen van de nuldoorgangen van het signaal ten
gevolge. Of dit bezwaarlijk is hangt natuurlijk af van de aard van het verwerkte signaal.
Begrenzers vinden echter juist vaak toepassing bij het verwerken van signalen waarbij de
eigenlijke signaalinformatie is gecodeerd in de ligging van de nuldoorgangen (bijv, fasegemoduleerde signalen). Het is duidelijk dat dan zeer hoge eisen gesteld moeten worden
aan het behoud van de ligging der nuldoorgangen, zodat de besproken reactieve effecten tot
het uiterste beperkt moeten worden. Dit houdt in dat de tijdconstanten klein moeten wor
den gehouden. Natuurlijk tracht men allereerst de capaciteiten zo klein mogelijk te maken,
maar hieraan zijn praktische grenzen gesteld. Men ontkomt er daardoor vaak niet aan ook
de weerstanden klein te houden, zodat rd/(R + rd) niet willekeurig klein kan worden ge85

maakt Dit heeft ten gevolge dat de begrenzerwerking niet aan hoge eisen kan voldoen. Om
de situatie te verbeteren kan men denken aan hel toepassen van compensatiecapaciteiten.
In het algemeen is dit gevaarlijk bij schakelingen, waarin de grootten van de werkzame
tijdconstanten afhangen van de stand van elektronische schakelaars (hier de diode). Het is
dan in de regel niet mogelijk de compensatie te doen functioneren ongeacht de stand van de
schakelaars.
Een betere methode om een snel werkende en toch goede begrenzing te verkrijgen is de
volgende. Men begrenst het signaal eerst in een snelle begrenzerschakeling (kleine tijd
constanten), die een matige begrenzing geeft. Vervolgens versterkt men het signaal, zodat
het onvolmaakt begrensde gedeelte een veel grotere amplitude krijgt. Laat men dit signaal
vervolgens opnieuw een soortgelijke begrenzertrap passeren, dan bereikt men een aanzien
lijke verbetering van de algehele begrenzing. Men kan dit eventueel herhalen en zo een zeer
goede en toch zeer snelle begrenzing verkrijgen.
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Fig. 4.6. Tweezijdige begrenzing met behulp van twee dioden.
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Fig. 4.7. Tweezijdige begrenzing met behulp van zenerdioden.

Tweezijdige begrenzing is te verkrijgen door twee dioden te gebruiken, zoals aangegeven
in fig. 4.6. De werking spreekt voor zichzelf. Een andere methode is aangegeven in fig. 4.7,
waarin gebruik gemaakt is van twee in serie geschakelde zenerdioden.
De aangegeven schakelwijze, waarin de diode parallel staat aan de uitgang is niet de enig
mogelijke. Men kan de diode ook als serie-element gebruiken. Fig. 4.8 geeft enkele voor
beelden. De werking spreekt voor zichzelf. Een algemeen bezwaar van de schakelingen
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waarbij de diode het serie-element vormt, is dat de parasitaire capaciteit van de gesperde
diode snelle flanken van het ingangssignaal aan de uitgang doorgeeft (differentiërende
werking). Een voordeel is dat de bron die de voorspanning UB levert nu in serie staat met de
relatief grote weerstand R, zodat de inwendige weerstand van deze bron zonder bezwaar
vrij hoog kan zijn.
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Fig. 4.8. Diverse configuraties van diodebegrenzers.

4.3. BEGRENZING MET TRANSISTOREN

Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat voor begrenzing nodig is dat bij een
bepaald signaalniveau een essentiële wijziging in de feitelijke structuur van de schakeling
optreedt: bij het begrenzingsniveau wordt een elektronische schakelaar omgeschakeld.
Praktisch betekent dit dat in de karakteristiek van een der componenten van de schakeling
een scherpe knik (een ‘breekpunt’) wordt overschreden. Aangezien de karakteristieken van
alle gebruikelijke actieve componenten zulke breekpunten vertonen is het duidelijk dat zij
alle in aanmerking komen voor toepassing in begrenzingsschakelingen.
Beschouwen we de transistor in de CE-schakeling, de basis is dan ingangselektrode.
Zolang uBE < Uci is de transistor afgeknepen, dus iB = 0 en ic = 0. Wordt uBE > Uci, dan komt
de transistor in het actieve gebied, ic is in dit gebied ongeveer evenredig met iB (ae hangt bij
een goede transistor weinig af van de stroom); iB hangt exponentieel af van uBE. Neemt uBE
en daarmee iB verder toe, dan bereikt ic, afhankelijk van de opbouw van de schakeling, bij
een bepaalde waarde van iB de verzadigingswaarde icv, waarna de collectorstroom niet
verder meer toeneemt, ook al neemt het ingangssignaal uBE wel verder toe. Op twee niveaus
treedt dus begrenzing op.
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Fig. 4.9. Als begrenzer geschakelde transistor.
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Fig. 4.10. Spannmgs- en stroomvormen bij sturing van de transistorbegrenzer met een sinusvormig
signaal.
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Fig. 4.9 toont een als tweezijdige begrenzer werkende schakeling met een transistor. In
het actieve gebied is het verband tussen stuurspanning en collectorstroom in hoge mate
niet-lineair. Wensen we in het actieve gebied een lineaire overdracht, dan dienen we het
sturende signaal om te zetten in een daarmee evenredige stroom, immers het verband
tussen ingangs-sïroo/n en collectorstroom is wel bij benadering lineair. Om deze reden is de
weerstand R aangebracht, die groot dient te zijn ten opzichte van de ingangsimpedantie in
het actieve gebied. Zolang < Uci is de transistor gesperd. Voor > L7ci komt de transistor
in het actieve gebied. De ingangsweerstand bedraagt dan rb+aere met re = kT/qiE. Kiezen
we R zó dat reeds bij een kleine waarde van iE geldt R > R„ dan is iB «(u,— Uci)/R. Stellen
we gemakshalve ac constant en stellen we, eveneens gemakshalve„de collectorverzadigingsspanning (7cv = 0 V, dan is /cv = C/B/R| en ibv= ^b/öc^i» waarin iBV de basisstroom voor
stelt bij het betreden van het verzadigingsgebied. Bij verdere toename van Uj neemt iB verder
toe, ic echter behoudt de waarde Zcv. Bij het betreden van het verzadigingsgebied verandert
ook de ingangsimpedantie sprongsgewijs. Immers, als iB > iBV komt de gehele toename van
iB ten goede aan de emitterstroom, daar ic constant blijft. De ingangsimpedantie van de
(intrinsieke) basis komt nu overeen met die van de emitter, zodat in het verzadigingsgebied
geldt Rj = rb + rc = rb + kT/qiE. Wij zijn nu in staat alle stroom- en spanningsvormen te
bepalen. Deze zijn in fig. 4.10 geschetst voor het geval van sturing met een sinusvormig
ingangssignaal.
De hier beschouwde methode om een signaal te begrenzen lijkt zeer doeltreffend en
eenvoudig. De scherpe begrenzingen tussen spergebied, actief gebied en verzadigingsgebied
verzekeren een goede begrenzingswerking. Deze scherpe overgangen tussen de verschillen
de werkingsgebieden zijn een gevolg van het exponentiële karakter van de stroom-spanningskarakteristiek van een pn-overgang, ze zijn dus terug te voeren op zeer fundamentele
processen. Aan de beschouwde methode kleven echter grote bezwaren als het te begrenzen
signaal snelle fluctuaties vertoont, anders gezegd: als het ingangssignaal hoogfrequente
componenten bevat. In het actieve gebied is de ingangsimpedantie van de transistor sterk
capacitief. De ingangscapaciteit is, zoals we weten, in hoofdzaak diffusiecapaciteit, en deze
is evenredig met de momentele waarde van de emitterstroom. Tezamen met de grote weer
stand R ontstaat er dus een aanzienlijke tijdconstante, waarvan de waarde bovendien af
hangt van de stroom. Wanneer we uitsturen door het gehele actieve gebied heen, zoals bij
tweezijdige begrenzing nodig is, kunnen we de grote weerstand R niet missen, tenzij de
sterke niet-lineariteit van de overdracht in het actieve gebied geen bezwaar is. Dit laatste is
bijvoorbeeld het geval als we de begrenzer gebruiken om uit een sinusvormig ingangs
signaal een blokgolf te maken. In dat geval is de invloed van de diffusiecapaciteit op de
ligging van de nuldoorgangen (of anders gezegd: op de faserelaties in het signaal) binnen
de perken te houden door te sturen uit een bron met lage impedantie (R klein).
Er is echter een tweede traagheidseffect, dat zich niet op deze wijze laat bestrijden. Bij het
verlaten van het verzadigingsgebied doet zich de invloed van de in hfdst. 2 uitvoerig be
sproken ontladingstraagheid rs gevoelen. De hierdoor optredende verschuiving van de
ligging der flanken en der nuldoorgangen in het uitgangssignaal, zal in vele gevallen vol89

strekt ontoelaatbaar zijn. Hieruit blijkt dat bij de begrenzing van signalen met een hoog
frequent karakter het wenselijk is de begrenzerschakeling zo in te richten dat geen uitsturing plaatsvindt door het gehele actieve gebied heen en dat in elk geval vermeden wordt
dat het verzadigingsgebied wordt betreden. Wil men dan toch tweezijdige begrenzing
realiseren, dan moet de schakeling zo ingericht worden, dat beide begrenzingsdrempels ont
leend worden aan een overgang tussen spergebied en actief gebied. Hiertoe zijn uiteraard
twee transistoren nodig. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat men eerst één begrenzing
realiseert met behulp van een schakeling volgens fig. 4.9, waarbij men er voor zorgt dat de
transistor niet in verzadiging komt, bijvoorbeeld door Rt voldoende klein te kiezen. Ver
volgens inverteert men het signaal in een inverterende versterkertrap, waarna men het een
tweede begrenzertrap van het type van fig. 4.9 laat passeren, die ook weer niet in verzadiging
mag komen.
Een betere methode is gebruik te maken van een verschilversterkerschakeling, zoals aan
gegeven in fig. 4.11. De rechter transistor T2 wordt ingesteld in het actieve gebied met
behulp van de vaste basisspanning t/B, die ontleend wordt aan de voedingsbatterij. In het
actieve gebied is UBE = UB — UE«0,5 V. Kiezen we UE— UB2 > UBE, dan is IE^(UB —
UB2)/Ree- Zolang u, < UE+ Uci, is Tl afgeknepen en is uo« UBÏ — ZER,. Wordt u-, > UE+Uci,
dan komt ook Tl in het actieve gebied. Aangezien IE nagenoeg constant blijft neemt iC2 af
en neemt uo dus toe. Bij een bepaalde waarde van Uj wordt iC2 = 0, de stroom wordt dan
geheel overgenomen door Tl; T2 bevindt zich dan in het spergebied en uo = C/B1, onaf
hankelijk van
We hebben zo dus tweezijdige begrenzing verkregen met behulp van de
overgang tussen spergebied en actief gebied van beide transistoren. Het principe van deze
begrenzingsmethodc is al eerder ter sprake geweest bij de behandeling van de als begrenzer
werkende operationele versterker [par. 8.3.13, deel III (Technica 37)].
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Fig. 4.11. Als begrenzer geschakelde verschil versterker.
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Ook nu zijn de capacitieve effecten niet geheel afwezig. Echter, we behoeven slechts in
een klein deel van het actieve gebied te werken en het verzadigingsgebied wordt geheel
vermeden. Met behulp van goede hf-transistoren kan men op basis van dit principe be
grenzers vervaardigen die zeer hoogfrequente verschijnselen kunnen verwerken. Even
tueel kan men weer twee of meer trappen achter elkaar schakelen om de begrenzerwerking
te verbeteren.

4.4. BEGRENZING MET VACUÜMBUIZEN EN VELDEFFECTTRANSISTOREN

We hebben gezien dat voor de bouw van een begrenzerschakeling elementen met disconti
nue karakteristieken nodig zijn. Op grond hiervan is het duidelijk dat ook vacuümbuizen
in aanmerking komen. De /A C/GK-karakteristiek vertoont een scherp afknijppunt, met
behulp waarvan enkelzijdige begrenzing kan worden gerealiseerd. Een ander bijzonder
punt is het punt t/GK = 0, waarbij het rooster stroom gaat voeren ten gevolge van het in
doorlaatrichting komen van de ‘ingangsdiode’. Sturen we derhalve via een grote weerstand,
dan treedt ook hierdoor begrenzing op.
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Fig. 4.12. Tweezijdige begrenzing met behulp van
een vacuümtriode.
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De overdrachtskarakteristick van een buis is veel minder steil dan die van een transistor,
de overgang tussen spergebied en actief gebied is daardoor minder markant. Een voordeel
is dat de capaciteiten klein zijn en weinig afhangen van de instelling. Het punt waar roosterstroom begint te vloeien is meestal slecht bruikbaar voor begrenzingsdoeleinden ; het roos
ter neemt de stroom eerst over bij een duidelijk positieve roosterspanning, bij kleine
positieve waarden van l/GK is de ingangsimpedantie nog vrij hoog, gewoonlijk enkele
honderden ohm. De begrenzerwerking is daardoor matig. Ook hier kan men beter uit
sluitend het afknijppunt gebruiken voor de realisering van de begrenzerwerking. Met het
buisequivalent van fig. 4.11 kan men een zeer goede begrenzerwerking verkrijgen.
Voor de junctie-FET geldt hetzelfde als voor de vacuümtriode. Ook hier heeft men de
beschikking over een afknijppunt in de ID (7GS-karakteristiek. Men kan in principe ook
hier gebruik maken van de mogelijkheid de gate uit te sturen tot in het gebied waarin de
junctie stroom gaat voeren, doch ook hier verdienen schakelingen, die alleen het afknijp
punt gebruiken de voorkeur.
Voor de MOST geldt dat de gate nooit stroom kan trekken. Men is dus aangewezen op
het afknijppunt. Wel kan men gebruik maken van de mogelijkheid met behulp van een
dra in weerstand de drain uit te sturen tot in het gebied beneden pinch-off (fig. 4.13), zodat
de kanaalweerstand zeer laag wordt en
een zeer lage waarde aanneemt (UDV in fig. 4.13),
onafhankelijk van de sturing op de gate. Deze bedrijfstoestand is te vergelijken met die
van de in verzadiging gestuurde bipolaire transistor. Het breekpunt is echter minder
scherp; een voordeel ten opzichte van de bipolaire transistor is het ontbreken van de ontladingstraagheid.
Een dergelijke mogelijkheid biedt ook de vacuümpentode, waarbij immers de I^UAKkarakteristieken ook een scherpe knik vertonen. Deze is hier het gevolg van stroomovername door het schermrooster. Dientengevolge kan de schermroosterstroom in deze be
drijfstoestand hoog worden; hiermede moet men wel rekening houden bij het ontwerpen
van op dit effect berustende schakelingen (schermroosterdissipalie!).
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Fig. 4.13. Begrenzing met een veldeffecttransistor door uitsturing beneden pinch-óff.
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Er bestaan ook vacuümbuizen waarbij door een vernuftige toepassing van verdelingssturing [hfdsL 3, deel I (Technica 35)] bereikt is dat boven een scherp vastliggende waarde
van de roosterspanning de anodestroom constant blijft zonder dat het rooster noemenswaardige stroom gaat voeren. De ingangsimpedantie blijft dus ook in het begrenzingsgebied hoog. Met zulke buizen kan men zeer goede begrenzers maken. Aangezien de
parasitaire capaciteiten gering zijn en praktisch constant, zijn ze ook bruikbaar voor de
verwerking van hoogfrequente signalen. Daar deze buizen tegenwoordig vrijwel geheel ver
drongen zijn door de moderne siliciumdioden en -transistoren waarmee, zoals we gezien
hebben, ook zeer goede begrenzers te maken zijn, zullen we aan deze buizen geen verdere
aandacht schenken.

4.5. CLAMPSCHAKELINGEN

Bij onze beschouwingen over begrenzerschakelingen hebben we steeds aangenomen dat de
ingangssignalen zo werden aangeboden dat deze een zeer bepaald spanningsinterval be
streken. Had het signaal een bepaalde top-tot-top waarde (tt-waarde) van u, volt,,, dan
omvatte het signaal bijvoorbeeld het spanningsinterval van 0 volt tot u, volt of van ur volt
tot ur+w, volt (fig. 4.14). Men kan het vaste niveau ut ten opzichte waarvan hel signaal zich
beweegt een referentieniveau noemen. Het referentieniveau kan worden beschouwd als een
gelijkspanning, waarop het signaal is gesuperponeerd.
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1----Fig. 4.14. Een signaal wordt geheel bepaald door de variatie als functie van de tijd en een referentieniveau ur.
In vele schakelingen voor signaalbewerking gaat dit referentieniveau bij de bewerking
verloren. Met name is dit het geval in de meeste versterkerschakelingen. In versterkerschakelingen met koppelcondensatoren gaat de informatie over het referentieniveau van
het signaal altijd verloren, de condensator laat immers geen gelijkstroom door. Voor
'signalen, die geheel zijn samengesteld uit periodieke componenten, zoals audiosignalen. is
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dit geen bezwaar; in alle andere gevallen kan dit verlies niet aanvaard worden. Wanneer
geen koppelcondensator aanwezig is zal het referentieniveau in de versterkerschakeling
dikwijls een verschuiving ondergaan. Zo is bijvoorbeeld in de eenvoudige schakeling van
fig. 4.15 het referentieniveau aan de ingang 0.5 V, aan de uitgang bedraagt het echter 6 V.
+9 V
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7C = 3 niA
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Fig. 4.15. De versterkerschakeling veroorzaakt een verschuiving van het referentieniveau (van
0.5 V tot 6 V).

Begrenzerschakelingen en vele andere schakelingen vragen een bepaalde absolute lig
ging van het signaal, d.w.z. een vastliggend referentieniveau. Er bestaat derhalve be
hoefte aan schakelingen die in staat zijn een aangeboden signaal op een bepaald referentie
niveau te brengen. Men noemt zulke schakelingen wel gelijkspanningsherstellers (Engels:
d.c. restorers), maar eigenlijk is deze naam misleidend, daar hij suggereert dal het gelijkspanningsniveau steeds op de oorspronkelijke waarde wordt teruggebracht en dit is geens
zins noodzakelijk; er kan ook behoefte bestaan aan een bewuste verschuiving van het
referentieniveau. Een betere benaming is dan ook clampschakelingen (to clamp betekent
vastklampen of vasthouden), omdat ze het signaal a.h.w. vastzetten op een bepaald, in de
schakeling ingebouwd, referentieniveau.
Het principe van dit type schakelingen komt steeds op het volgende neer. Een in de
schakeling aanwezige inrichting identificeert vaste punten in het signaalverloop, waarvan
vaststaat dat deze zich op een bepaald absoluut niveau moeten bevinden. De schakeling
zorgt er dan voor dat deze punten op dit vereiste niveau komen zonder dat de signaalvorm
en de top-tot-top waarde aangetast worden. Essentieel is dat het signaal inderdaad zulke
herkenningspunten bevat. In vele gevallen kan één der beide uiterste waarden als zodanig
fungeren. Soms staat ook van te voren vast dat op bepaalde met zekerheid bekende tijd
stippen, het signaal een bepaalde waarde moet hebben. Men kan dan de schakeling zo
inrichten dat op deze, bijvoorbeeld door een pulsreeks gegeven tijdstippen, het signaal op
het vereiste referentieniveau wordt gebracht, uiteraard weer met behoud van alle signaalvariaties ten opzichte van het referentieniveau.
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I ig. 4.16. Algemene vorm van een televisiesignaal.
Laatstbedoelde situatie doet zich voor bij een televisiesignaal. Een televisiesignaal draagt
informatie over de helderheidsverhoudingen in een scène over. De momentele waarde
van de signaalspanning is evenredig met de weer te geven helderheid. Arbitrair kun
nen we het spanningsniveau voor zwart 0 noemen, voor wit 1. Het signaal wordt zo
ingericht dat gedurende bepaalde tijdsintervallen (de zgn. onderdrukkingstijd of blankingtijd) hel zwartniveau gehandhaafd wordt. Bovendien wordt aan het beeldsignaal nog een
zgn. synchronisatiesignaal toegevoegd, in de vorm van pulsen, die gedurende de blankingtijd op het signaal gesuperponeerd worden. Het niveau der synchronisatiepulsen wordt
negatief t.o.v. het zwartniveau gekozen (‘zwarter dan zwart’). Aldus krijgt het signaal de
gedaante volgens fig. 4.16. We zien hieruit dat het signaal twee markante gebieden bevat,
waaraan we de voor de clamping benodigde informatie over de structuur van het signaal
kunnen ontlenen, te weten het blankinginterval, waar het niveau 0 dient te bedragen
en de onderzijde van de synchronisatiepuls, waar het niveau een vaste negatieve waarde
dient te hebben. In dit bijzondere geval kunnen we de benodigde clampschakelingen dus op
twee manieren inrichten, al naar gelang we het éne of het andere kenmerk gebruiken.

4,6. CLAMPING MET DIODEN

Het ‘aanbrengen’ van het vereiste referentieniveau kan plaatsvinden door op het daartoe
geschikte en door de schakeling als zodanig herkende moment een schakelaar te openen,
die het signaal verbindt met een hulpspanning, die het referentieniveau vertegenwoordigt.
Het eenvoudigste type elektronische schakelaar is de diode. Fig. 4.17 toont het principe
van een eenvoudige diodeclamp.
Nemen we aan dat bij het inschakelen van het ingangssignaal, dat we voor het gemak
sinusvormig zullen onderstellen, de condensator geen lading bevat. We nemen voorlopig
aan dat de diode werkt als een ideale schakelaar. Gedurende de eerste kwart periode van
het signaal geleidt de diode en laadt dc condensator zich op tot de topspanning um, dus
uc = um. Als vervolgens de momentele waarde van het signaal afneemt spert de diode, de
condensator blijft geladen en uo = ui — uc = ui — um. Bereikt één periode later U| weer de top95

waarde um, dan gaat de diode juist niet geleiden, immers is dan Uj+ uc = 0. De toppen van u,
zijn dus op 0 V gebracht, d.w.z. de schakeling bewerkt ‘clamping’ van deze toppen op 0 V.
Neemt de amplitude van het signaal vervolgens toe tot
> um), dan zal, zodra de
momentele waarde van het signaal
overtreft de diode weer even gaan geleiden, de con
densator laadt zich op tot uc = u'm en opnieuw worden alle volgende signaaltoppen vastge
houden op 0 V. Echter, als de amplitude afneemt (u'm< Mm), dan gebeurt dit niet, de diode
blijft nu immers gesperd, daar op ieder moment geldt Uj< uc, zodat de clampwerking niet
optreedt. In de vorm van fig. 4.17 is de schakeling dus niet bruikbaar. De hoogste ooit voor
komende top wordt vastgelegd op het referentieniveau (in dit geval 0 volt) en daarna ge
beurt er niets meer. Om dit te voorkomen moeten we er voor zorgen dat de condensatorspanning tussen twee opeenvolgende signaaltoppen iets afneemt, door enige lading weg te
laten lekken. Dit kunnen we bereiken door over de diode een (grote) weerstand te plaatsen.
Bij gebruik van een halfgeleiderdiode zal deze weerstand soms achterwege kunnen blijven,
zo’n diode vertoont immers in de gesperde toestand reeds enige lek. Fig. 4.18 illustreert de
werking. Zodra uc door leeglekken van de condensator de waarde u'm bereikt, kan de diode
in de toppen van het signaal weer geleiden en treedt clamping op het referentieniveau op.
Het bezwaar is echter dat de toppen ook enigszins afgeplat worden, gedurende elke periode
moet immers de weggelekte lading opnieuw aan de condensator worden toegevoerd.
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Fig. 4.17. Principe van de diodeclamp.
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Fig. 4.18. Praktische diodeclamp. Bij verkleining van de signaalamplitude wordt na een zekere
hersteltijd weer de gewenste toestand bereikt.
Dit effect is sterker naarmate meer lading weggelekt is, d.w.z. naarmate de weerstand R
kleiner is. Om het afplatten van de toppen gering te houden dient RC > T te zijn, als T de
periodeduur van het signaal voorstelt. Echter, deze tijdconstante is tevens een maat voor
de hersteltijd, die de schakeling nodig heeft om na verkleining van de topwaarde, de clamptoestand weer te bereiken. Hoe de tijdconstante gekozen moet worden hangt dus af van de
aard van het signaal en de eisen die aan de snelheid van de clampwerking worden gesteld.
De beschouwde clampschakeling brengt, als aangenomen wordt dat de diode bij een
spanning van 0 V tussen kathode en anode gaat geleiden, de signaaltoppen op 0 V, zodat
ur = 0 V. Praktische halfgeleiderdioden vertonen een uitstelspanning t/ci, hetgeen betekent
dat het clampniveau van het uitgangssignaal niet 0 V, doch t/ci V bedraagt. Wordt een
ander clampniveau gewenst, dan kan dit zeer eenvoudig bereikt worden door de diode een
bepaalde voorspanning te geven. Fig. 4.19 illustreert dit; de schakeling werkt geheel zoals
die van fig. 4.18 met als enig verschil dat nu uT= Uci + UB.
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Fig. 4.19. Clamping op het niveau ur = UB + Uci.
Tot nog toe hebben we aangenomen dat de diode een ideale schakelaar is. In werkelijk
heid heeft de diode een eindige weerstand rd in de doorlaatrichting. Als gevolg hiervan kan
in de signaaltoppen, wanneer de diode geleidt, de condensatorspanning niet willekeurig
snel de eindwaarde bereiken. Ook bij het opladen is er dus een bepaalde tijdconstante
werkzaam, nl. Crd. Bovendien zal gewoonlijk de signaalbron een eindige inwendige weer
stand Rg bezitten. We kunnen nu voor de schakeling twee vervangingsschema’s opstellen.
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die respectievelijk de situatie bij gesperde en bij geleidende toestand van de diode beschrij
ven (fig. 4.20). Om de werking van het geheel te overzien zullen we aannemen dat het in
gangssignaal bestaat uit een pulsreeks. In de praktijk worden clampschakelingen voor
namelijk gebruikt bij signalen van dit type. In de figuur is de invloed van de uitstelspanning
Uei opgenomen gedacht in de batterij die de voorspanning voor de diode levert, dus UK =

-6
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+

+

rd

W|

R

^r“T

1/kT

■ T,
T'.

T,
T__

•X

I
(c)
(a)
(b)
Fig. 4.20. Vervangingsschema’s voor de clampschakeling: a. diode geleidt; b. diode gesperd;
c. vorm van het ingangssignaal.
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Fig. 4.21. Algemene gedaante van het uitgangssignaal van de clampschakeling volgens fig. 4.19
en fig. 4.20.
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- Wat ons nu vooral interesseert is de gedaante van het uitgangssignaal in de blijvende toe
stand, d.w.z. de toestand, die ontstaat nadat de clampwerking zich heeft gestabiliseerd. Fig.
4.21 toont de algemene gedaante van het uitgangssignaal. Gedurende de positieve delen
van de pulsreeks (tijdsduur TJ geleidt de diode, gedurende de negatieve delen (tijdsduur
T2) spert deze. Gedurende de tijden T, laadt de condensator zich op. De tijdconstante, die de
snelheid van het laadproces beschrijft (fig. 4.20a) bedraagt rd = (rd + R^C. Gedurende deze
tijd daalt de uitgangsspanning, daar steeds geldt uo = u- — uc, waarin uj de spanning is over
de klemmen van de generator (uj = iq—iRj. Is rd < Tlt dan manifesteert het laadproces zich
in de uitgangsspanning slechts als een kortdurend doorschot, waarna gedurende de rest van
Ti de uitgangsspanning praktisch UR bedraagt. Het is echter in vele gevallen niet mogelijk
een zeer geringe waarde van rd te realiseren, aangezien op praktische gronden rd en Rg niet
willekeurig klein kunnen worden gekozen. Gedurende de tijd dat de diode gesperd is,
ontlaadt de condensator zich. De karakteristieke tijdconstante bedraagt nu ts = C(R + Rg).
Het ontlaadproces gedurende T2 geeft een verstoring van het uitgangssignaal, die in de
meeste praktische situaties hinderlijk is en die daarom zo klein mogelijk moet blijven. Dit
houdt in dat U2 slechts weinig mag verschillen van
(fig. 4.22) en daarvoor is nodig
rs > T2. We hebben reeds gezien dat de waarde van rs een compromis vormt. Maken we r5
te groot, dan reageert de clamp te traag op amplitudevariaties in het ingangssignaal. Nu
wordt de maximaal mogelijke waarde van R + Rg bepaald door de sperweerstand rs van de
diode en de ingangsimpedantie Rt van de op de clamp volgende schakeling. Voor een goede
diode kan rs zeer groot zijn, R, kan bij schakelingen met buizen of FET’sook zeer hoog zijn,
bij een schakeling met bipolaire transistoren is een zeer hoge waarde van Rb zoals we weten,
niet gemakkelijk te realiseren. Liggen ts en R vast, dan ligt daarmee ook C vast, en dus ook
rd. We concluderen hieruit dat het gunstig is te streven naar een hoge waarde van R, zodat
de gewenste waarde van ts bereikt wordt met een relatief geringe waarde van C.
Een andere redeneerwijze, die eveneens tot deze conclusie voert is de volgende. De
gemiddelde stroom door de condensator moet nul bedragen, een condensator kan immers
geen gelijkstroom doorlaten. De gedurende Ti opgebrachte lading moet dus gelijk zijn
aan de gedurende T2 afgevoerde lading. Er moet dus gelden

[T,id(

= r,dt.

(43)

-'o
•’T,
Uit fig. 4.20a blijkt dat gedurende Ti geldt i = (uol — UR)/rd, uit fig. 4.20b blijkt dat gedurende
T2 geldt i = (uo2 — Ur)/R, als we met uol en uo2 de waarde van uo gedurende
resp. T2 aan
geven. Dit ingevuld in (4.3) geeft

1 fr‘
1 fTi
(“oi-^R)dt = (uo2-UR)dt.
rd • 0

Nu is

(4-4)

K *T>

fT1 (uol — UR)dt juist gelijk aan het oppervlak A r van het boven UR gelegen deel van

Jo

r2

de golfvorm in fig. 4.21, terwijl
T'

(i/o2 — UR)dr juist gelijk is aan het oppervlak A2 van het
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onder UR gelegen deel van deze golfvorm. Uit (4.4) volgt dus
A = ^2
rd

R

of Ai = £d
of
y42

R

(4.5)
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v
k-*k— 7
- *1i
i t; i
‘2
Fig. 4.22. Uitgangsspanning voor het geval rd > T, en t, > T2.

Met behulp van deze betrekking kunnen we soms heel snel de nauwkeurigheid van de
clampwerking overzien. Met name is dit het geval als C zo groot gekozen wordt dat
rd > Tj en rs > T2. De golfvorm volgens fig. 4.21 gaat dan over in die volgens fig. 4.22. Blijk
baar verschilt het werkelijke clampniveau Uc een bedrag U( = Uc — UR van het gewenste
niveau UR. Zij de tt-waarde van de uitgangspulsen u„ dan geldt blijkens (4.5)

T, R‘

(4-6)

Stellen we T2/7\ = k, dan gaat (4.6) over in

krd
U,= kr^+R11"

(4.7)

waaruit blijkt dat bij gegeven waarden van k en u, de fout in het clampniveau uitsluitend
afhangt van de verhouding R/rd. De waarden van Rg en C hebben hierop geen invloed. Ook
hieruit blijkt dat het gunstig is bij een vastgelegde tijdconstante rs te streven naar een
maximale waarde van R.
We merken nog op dat het gelijkspanningsniveau aan de ingang van de clampschakeling
geen enkele invloed heeft op het gelijkspanningsniveau van het uitgangssignaal. Dit is
uiteraard eenvoudig het gevolg van het feit dat de condensator een blokkering vormt voor
gelijkstroom. Op welk gelijkspanningsniveau het ingangssignaal aangeboden wordt, is
dus irrelevant
De behandelde clampschakeling brengt de positieve toppen van het ingangssignaal op
het referentieniveau. Soms is het gewenst juist de negatieve toppen op een gegeven referentieniveau te brengen. Daartoe behoeft slechts de diode omgekeerd te worden (fig. 4.23).
Zou bijvoorbeeld in de schakeling van fig. 4.23 de signaalwaardc van het ingangssignaal
gedurende de tijdsintervallen T2 niet constant zijn, doch een grillig verloop hebben, zoals
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dat het geval is bij een televisiesignaal (fig. 4.16), dan beïnvloedt dit de clampwerking niet.
Natuurlijk mag het ingangssignaal gedurende de intervallen T2 nimmer zo dicht bij de
tijdens de intervallen T\ geldende signaalwaarde komen dat de diode zou kunnen geleiden.
Bij een tv-signaal is hieraan zeker voldaan, daar de signaalwaarde tijdens de synchronisatiepulsen (interval TJ negatief is ten opzichte van het zwartniveau. Treedt echter
gedurende een interval T2 een stoorpuls op in negatieve richting, die zo groot is dat het
niveau der synchronisatiepulsen wordt overschreden, dan gaat de diode geleiden en wordt
de topwaarde van deze stoorpuls op het referentieniveau gebracht. Als de stoorpuls een
grote amplitude heeft kan het geruime tijd duren eer de gewenste bedrijfstoestand is her
steld, immers moet de tijdconstante rs = (/? + RJC groot gekozen worden om ‘doorzakken’
van het uitgangssignaal te voorkomen (zie fig. 4.21).
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Fig. 4.23. Clampschakeling die de negatieve toppen van het signaal op het referentieniveau UR =
t/B+l/ci brengt.
4.7. UITWENDIG GESCHAKELDE CLAMPSCHAKELINGEN

Het aan het einde van de vorige paragraaf genoemde effect, de gevoeligheid van de clampschakeling voor stoorpulsen, is een belangrijk bezwaar van het behandelde type schakeling.
Een ander bezwaar is dat de schakeling een nagenoeg constante amplitude van het in
gangssignaal vraagt, immers de grote waarde van rs maakt dat de hersteltijd (fig. 4.18) bij
amplitudevariaties ook groot is. De oorzaak van beide bezwaren is dat het ingangssignaal
zelf de schakelaar moet bedienen, die het referentieniveau inschakelt. Een principieel betere
schakeling verkrijgt men dan ook wanneer deze functie niet door het ingangssignaal wordt
vervuld, doch door een hulpsignaal. Dit hulpsignaal dient dan te bestaan uit een pulsreeks,
waarvan de pulsen samenvallen met de tijdstippen waarop het te behandelen signaal op het
referentieniveau moet worden gebracht. Dit vereist een opbouw van het ingangssignaal,
waarbij regelmatig op bekende momenten signaaldelen voorkomen, die een constante
signaalwaarde vertonen. Op deze bekende momenten wordt door het hulpsignaal de clampschakelaar gesloten. Tussentijds optredende stoorpulsen hebben nu geen invloed en
amplitudevariaties van het ingangssignaal evenmin, daar de bediening van de schakelaar
onafhankelijk is van het ingangssignaal.
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Een voorbeeld vgn een signaal, dat geheel aan de genoemde eisen voldoet is het televisie
signaal volgens fig. 4.16. Op bekende tijdstippen bevindt het signaal zich op het zwart niveau, op deze tijdstippen kan een met het signaal synchroon lopende pulsreeks de schake
laar bedienen. Men spreekt in dit geval wel van een geschakelde clamp of een 'harde clamp',
in tegenstelling tot de behandelde schakeling met 'niveaudiode', die men ook wel 'zachte
clamp' noemt.
Fig. 4.24 geeft een voorbeeld van een zeer eenvoudige ‘harde clamp’. De transistor wordt
door de schakelpulsen op de basis kortstondig in verzadiging gestuurd, waardoor de col
lector op de spanning UR = UB 4komt. In de intervallen tussen de pulsen is de transistor
gesperd. Aan deze eenvoudige schakeling kleven nog enkele bezwaren. Het eerste bezwaar
is dat de (grote) collectorweerstand R de clamp enigszins belast. Indien nodig kan men
hieraan ontkomen door deze weerstand weg te laten. Men ziet gemakkelijk in dat ook als
R ->oo de schakeling nog functioneert. Het tweede bezwaar is dat door capacitieve
koppeling tussen basis en collector de impulsflanken op de collector verschijnen (differen
tiërende werking), waardoor in het blankinginterval stoorpulsjes op het uitgangssignaal
verschijnen, die bij de verdere signaalverwerking hinderlijk kunnen zijn. Men kan dit
voorkomen door de schakeling gebalanceerd uit te voeren. Fig. 4.25 toont een zeer veel
gebruikte uitvoering van een gebalanceerde clampschakeling, die wordt gestuurd met
gelijktijdig optredende negatieve en positieve pulsen. De door beide schakelpulsen tegelijk
optredende stooreffecten compenseren elkaar nu. De vier dioden worden alle tegelijk door
de schakelpulsen in geleidende toestand gebracht. Een voordeel is ook nog dat de doorlaatweerstand der dioden zeer klein kan worden gemaakt door de pulsen een grote amplitude te
geven. Natuurlijk moet deze amplitude in elk geval zó groot zijn dat de dioden tussentijds
met zekerheid gesperd blijven, ongeacht de momentele waarde van ut.

1

I +

R

u9

uü~r
Fig. 4.24. Eenvoudige uitwendige geschakelde clamp.
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Fig. 4.25. Symmetrische clampschakcling.

We merken nog op dal een dergelijke geschakelde clamp ook een ingangssignaal kan
verwerken waarbij de signaalwaarde zowel positief als negatief kan zijn ten opzichte van het
‘zwartniveau’ (fig. 4.26). Dit type signalen komt o.m. voor in de kleurentclevisietechniek.
Het zal duidelijk zijn dat men voor de behandeling van zo’n signaal waarbij de delen die
voor clamping in aanmerking komen, niet samenvallen met de uiterste waarden van het
signaal, is aangewezen op een geschakelde clamp; een niveaudiode is hier onbruikbaar.

Fig. 4.26. Televisiesignaal waarbij de momentele signaalwaarde zowel positief als negatief kan zijn
, ten opzichte van het ‘zwartniveau’. De clampmomenten zijn aangegeven met pijltjes.
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4.8. ZAAGTANDS1GNALEN

Periodieke signalen waarbij de signaalwaarde tussen twee signaalniveaus een lineaire
functie van de tijd is, noemt men wel zaagtandsignalen. Hun belangrijkste toepassing
vinden ze in de techniek van het afbuigen van elektronenstralen in elektronenstraalbuizen.
In vele gevallen heeft men behoefte aan een lineair met de tijd verlopende verplaatsing van
de bundel (oscillografen, televisie, radar). In een buis met elektrostatische afbuiging is
daartoe een spanning op de afbuigplaten benodigd die lineair met de tijd verloopt, in een
buis met magnetische afbuiging een stroom door de afbuigspoelen die lineair met de tijd
verloopt.
Fig. 4.27 toont de algemene gedaante van dit type signaal. In de tijd Ts, de zgn. slag,
neemt de signaalwaarde lineair toe tot het maximum Ut, waarna in de terugslag Tt deze
waarde weer afneemt tot nul. Gewoonlijk worden aan de signaalvorm in de terugslag geen
eisen gesteld, het lineaire verband is hier doorgaans niet aanwezig.
Het is gemakkelijk over een maat voor de afwijking van de ideale vorm te beschikken.
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Fig. 4.27. Algemene gedaante van zaagtandsignaal.
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Fig. 4.28. De afwijking tussen het werkelijke (u) en het ideale verloop (u,) kan worden aangeduid
met de verplaatsingsfout.
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Een geschikte maatstaf is de verplaatsingsfout f„ gedefinieerd als

f.=

(4-8)

waarin u de momentele signaalwaarde voorstelt, U| de momentele signaalwaarde in het
ideale geval van een zuiver lineair verband en (u—u,)max het maximaal tijdens de slag op
tredende verschil tussen de werkelijke en de ideale signaalwaarde (fig. 4.28).

4.9. SCHAKELINGEN VOOR DE VORMING VAN Z A A GT A N DSP A NN ING EN

Het principe van alle gebruikelijke schakelingen voor het opwekken van zaagtandvormige
spanningen komt neer op het periodiek opladen en ontladen van een condensator, waarbij
de spanning op de condensator periodiek toeneemt en afneemt. Het moment van overgaan
van laden op ontladen wordt meestal bepaald door een uitwendig werkend, bijvoorbeeld
pulsvormig, ingangssignaal. Het kan echter ook bepaald worden door het in de schakeling
geproduceerde signaal zelf, waarmee de schakeling het karakter krijgt van een zaagtandoscillator.
Fig. 4.29 illustreert dit principe. De condensator laadt zich op via de weerstand. Wordt
vervolgens de schakelaar S gesloten, dan ontlaadt de condensator zich. Vormt S een echte
kortsluiting, dan is de terugslagtijd Tt = 0. Voor de spanning uc op de condensator geldt, als
hc=0 voor t = 0,
wc = (7B[1 — exP(— *A)] ,

met

t

= RC.

(4-9)

Ontwikkelen we de e-macht in een machtreeks, dan gaat (4.9) over in

‘ - ,Ut b A
V

'2r -l. 6r
f2 2

A '
J

(4-10)

Is nu Ts<^ t, dan gaat (4.10) over in het lineaire verband
U*
uc = — t.
T

(4.U)

De topwaarde Ut van de zaagtandspanning bedraagt dan Ul = UbTs/t. Gemakkelijk gaat
men na dat de verplaatsingsfout bij benadering wordt gegeven door
Jy

8

t

'

(4-12)

Eist men /v< 1%, dan volgt uit (4.12) 7^/r = 0,08, waarmee voor de benodigde batterijspanning volgt UB = 12,5 Uv Het is duidelijk dat de simpele opzet volgens fig. 4.29 alleen
bruikbaar is als slechts een geringe waarde van gevraagd wordt of als een grote waarde
van ƒ, geen bezwaar is.
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Fig. 4.29. Principe van de vorming van een zaagtandspanning.
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Fig. 4.30. Spanning over de condensator als functie van de tijd.
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Fig. 4.31. Eenvoudige schakeling voor het opwekken van een zaagtandspanning.
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Fig. 4.32. Karakteristiek van een glimlamp.

Een zeer eenvoudige methode om de opzet volgens Hg. 4.29 praktisch te realiseren geeft
de schakeling volgens fig. 4.31. Als schakelaar fungeert een gasgevulde diode met koude
kathode (glimlamp). We maken hierbij gebruik van het feit dat de ontsteekspanning Uo
een bepaald bedrag hoger ligt dan de brandspanning Ub (fig. 4.32). De condensator laadt
zich op tot de spanning Uo is bereikt Op dit moment ontsteekt de buis en ontlaadt de con
densator zich over de buis. Zodra de spanning is gedaald beneden de brandspanning
dooft de buis en kan de condensator zich opnieuw opladen, enz. De topwaarde van de
zaagtandspanning is dus Ul = Uo— Ub. De schakeling gedraagt zich als een oscillator, maar
kan, indien gewenst, gemakkelijk gesynchroniseerd worden met behulp van een pulsvormig
synchronisatiesignaal, dat op de condensator wordt gebracht. Immers, als uc bijna de
waarde Uo heeft bereikt zal een extra impuls uc zeker de waarde Uo doen overschrijden,
waarna ontlading volgt. Een goede lineariteit vergt een hoge waarde van de voedings
spanning UB. De slagtijd Ts is te regelen door regeling van de tijdconstante. Gemakkelijk
leidt men af
ÜB-U»
ÜB-UO'

Ts = r In

(4-13)

De terugslagtijd wordt bepaald door de tijdconstante van het ontlaadproces, d.i. Crd,
waarin rd de inwendige weerstand van de gasgevulde diode is.
Het spreekt vanzelf dat er vele andere mogelijkheden zijn om de schakelaar S uit fig.
4.29 praktisch te realiseren. Fig. 4.33 geeft een voorbeeld van een zeer eenvoudige schake
ling waarin S een transistor is. Met behulp van een negatieve impuls op de basis wordt de
transistor in de gesperde toestand gehouden. De condensator laadt zich op via Rt. Wordt de
spanning op de basis zover verhoogd dat de transistor in verzadiging komt, dan vormen
collector en emitter vrijwel een kortsluiting en de condensator ontlaadt zich snel, waarna de
sturing op de basis de transistor weer in de gesperde toestand brengt. De schakeling ge
draagt zich in dit geval niet als een oscillator, het uitwendige stuursignaal regelt de schakelwerking.
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Fig. 4.33. Zaagtandvorming met behulp van een als schakelaar werkende transistor.
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Is slechts een geringe afwijking van de lineariteit toegestaan, dan is het principe volgens
fig. 4.29 niet goed bruikbaar. De oorzaak is duidelijk: voor een lineair met de tijd oplopende
spanning op de condensator moet de laadstroom constant zijn. In een eenvoudige RCschakeling (fig. 4.29) is i = (UB — uc)/R, zodat de stroom gaat afnemen zodra uc.niet meer
klein is ten opzichte van UB. Een principiële verbetering bereikt men door de weerstand te
vervangen door een stroombron. Als zodanig is een transistor zeer goed bruikbaar. Een
zeer hoge inwendige weerstand verkrijgt men door deze in de CB-schakeling te gebruiken.
Fig. 4.34 toont het principe. Zolang S gesloten is» is uo = UB. Openen we nu S, dan gaat C
zich opladen via de transistor. Om het verloop van de uitgangsspanning te vinden maken we
gebruik van het T-vervangingsschema voor de CB-schakeling. Dit geldt alleen voor
variaties ten opzichte van een rustinstelling. Stel dat we hiervoor kiezen de instelling
ZE = 0, zodat de variatie ie ten opzichte van de rustinstelling identiek is aan de totale emitterstroom iE. Uit het vervangingsschema (fig. 4.36) blijkt dat de ingangsimpedantie bedraagt
Ri = Ree + Re + Rb/ae. Is Ree > Rc + Rb/ae, dan is Rf«Rec, zodat ie=/E~ — UB/RCC en
ic % abie» abiE. De uitgangsimpedantie Ro bedraagt, als Rcc $> Rc + Rb/ctc, bij benadering Rc,
zodat aan de uitgang de schakeling zich gedraagt als een stroombron met sterkte ab/E en
inwendige weerstand Rc (fig. 4.37). Uit het Théveninequivalent lezen we af dat de conden
sator zich oplaadt tot de spanning abiERt (voor t -*oo) met een tijdconstante RcC. Nu is
ab/ERc ~ — abUBRc/Rcc,duseengrotenegatievespanning. Als bijvoorbeeld UB/Rec = l mA
en Rc = 2 MO, dan is abiERc « — 2000 V. Natuurlijk kan deze waarde niet bereikt worden:
zodnTde condensator zich zover opgeladen heeft dat de collectorspanning ongeveer gelijk
is geworden aan de emitterspanning komt de transistor in verzadiging en blijft de collector
spanning verder constant (fig. 4.35). Er wordt dus, dank zij de zeer grote waarde van de
tijdconstante, slechts een zeer gering gedeelte van de exponentiële laadkromme dóorlopen.
m.a.w. de uitgangsspanning varieert nagenoeg lineair met de tijd. Wordt vervolgens S
gesloten, dan ontlaadt de condensator zich via S en komt de uitgangsspanning snel terug
op de waarde UB, waarna het proces opnieuw kan beginnen. De slagtijd Ts is zeer eenvoudig
te berekenen. Aangezien de laadstroom gedurende 1\ nagenoeg constant is (7i<RcC),
geldt uQ = iEt/C en uo = UB — uc= UB — UBt/CRee. De slag eindigt als uo%0 V, dus UB =
UBt/CRee, zodat
(4.14)
Uit (4.14) blijkt dat voor een grote waarde van Ts de capaciteit C groot moet zijn, daar Ree
zo moet worden gekozen dat de transistor voldoende stroom voert, en dus niet willekeurig
groot kan zijn.
De schakeling ontleent haaj goede eigenschappen aan de hoge waarde van Rc. Dit houdt
in dat de uitgang niet belast mag worden, de belastingsweerstand R, staat in feite parallel
aan Rc (fig. 4.37), derhalve dient Rj minstens enkele malen Rc te bedragen. Wordt de be
lastende trap opgebouwd met behulp van bipolaire transistoren, dan zal dus gewoonlijk
slechts een Darlingtonschakeling [hfdst. 1, deel II (Technica 36)] in aanmerking komen.
Zeer geschikt is uiteraard een veldeffecttransistor.
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Fig. 4.34. Transistor in CB-schakeling als bron van constante laadstroom voor C.
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Fig. 4.36. Vervangingsschema voor de schakeling tijdens opladen van de condensator.
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Fig. 4.37. Vervangingsschcma voor de uitgang (a) met Théveninequivalent (b).

Voor de praktische realisering van de schakelaar S komt weer een transistor in aanmer
king, die door middel van een puls op de basis in de verzadigingstoestand wordt gebracht.
Fig. 4.38 geeft een voorbeeld van een complete schakeling. Als schakelaar is hier een npntransistor gebruikt, als stroombron voor het oplaadproces een pnp-transistor. De werking
van de schakeling behoeft na het voorgaande geen verdere toelichting.
I
I + Ua

"o

Tl

c
T
Fig. 4.38. Complete schakeling voor de vorming van een lineaire zaagtandspanning. Tl fungeert
als schakelaar, T2 als bron van constante laadstroom.

4.10. LINEARISERING DOOR MIDDEL VAN TERUGKOPPELING

4.10.1. 'Bootstrap'-schakeling
We zagen eerder dat de oorzaak van de afwijking van het lineaire verband is dat de door
het opladen toenemende spanning op de condensator, de spanningsval over de weerstand
doet afnemen, en daarmee de laadstroom. (fig. 4.29). De in de vorige paragraaf besproken
methode komt aan dit bezwaar tegemoet door de effectieve laadweerstand zeer groot te
maken.
Men kan ook langs andere weg tot linearisering komen. Uitgangspunt is het inzicht dat
de toenemende spanning uc op de condensator de laadstroom doet afnemen; ue werkt dus
in dit opzicht als een storende spanningsbron. Het moet dan mogelijk zijn de invloed van
deze storingsbron te compenseren met behulp van een even grote, doch tegengestelde
storingsbron. Deze compenserende bron is gemakkelijk te realiseren door uc toe te voeren
aan een geschikte versterkerschakeling en het uitgangssignaal daarvan te gebruiken voor
de beoogde compensatie. Fig. 4.39 illustreert dit principe. De stroom i bedraagt ([7B-t/c+
uc)/R = Ub/R en is constant, dank zij de terugkoppeling van de condensatorspanning.
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Fig. 4.40 geeft een mogelijke uitvoeringsvorm. Zolang S gesloten is, is uc = 0. Openen we
S. dan gaat C zich opladen via R en R'. Echter wordt de toenemende spanning uc via de
emittervolger en via C' op R' gebracht, zodat de spanning over R constant blijft en daarmee
de laadstroom van C. De koppelcondensator C' kiezen we zo groot dat de spanning
hierover tijdens de slag van de zaagtand praktisch constant blijft. Deze wijze van schakelen
wordt wel ‘bootstrap’-schakeling genoemd (Eng. bootstrap = schoenveter: de schakeling
trapt zich a.h.w. op zijn schoenveter). Om C niet te belasten dient de ingangsimpedantie
K; van de emittervolger hoog te zijn (Kj > R). Uit fig. 4.40 blijkt dat R.' in feite parallel
staat aan Rcc, zodat voor een hoge waarde van Kj ook R' hoog moet zijn. Dit heeft echter

R

+
C-r-

Fig. 4.39. Linearisering door middel van terugkoppeling van de spanning op de condensator.
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Fig. 4.40. ‘Bootstrap’-schakeling ter verbetering van de lineariteit van de zaagtandspanning.
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Fig. 4.41. Complete ‘Bootstrap’-schakeling.

het bezwaar dat de hersteltijd van het circuit groot wordt. Immers, als S weer gesloten
wordt en C zich over S ontladen heeft, moet ook de lading op C' nog aangevuld worden, en
dit moet geschieden via R' en Ree, zodat een geringe waarde van R' de tijdconstante die de
hersteltijd bepaalt, gering maakt.
Men kan dit compromis op elegante wijze omzeilen door R' te vervangen door een diode
(anode aan UB, kathode aan C). Is S gesloten, dan geleidt deze diode, zodat C zich snel kan
opladen tot de spanning UB (als we de geringe spanningsval over de diode en de spanning
tussen emitter en basis van de emittervolger verwaarlozen). Openen we S, dan neemt uc en
daarmee uo lineair met de tijd toe. Aangezien C' zeer groot is, blijft de spanning over C' in
eerste benadering constant (=UB), zodat de toename van uo de diode doet sperren. Ge
durende de slag is R' dus gelijk aan de (zeer grote) sperweerstand van de diode.
Fig. 4.41 geeft een voorbeeld van een complete schakeling, waarin de besproken ver
betering is toegepast en waarin de schakelaar is vervangen door de transistor Tl, die met
behulp van een pulssignaal op de basis gestuurd wordt tussen de gesperde en de verzadigde
toestand. Om Rec voldoende groot te kunnen maken wordt deze weerstand aan een
negatieve voedingsspanning gelegd.
Met het verworven inzicht in de kwalitatieve werking van de schakeling kunnen we nu
ook kwantitatief de situatie snel overzien. Zij voor t < 0 Tl in verzadiging. Dan is uc % 0,
u' « UB en uo « 0. Voor t < 0 is de basis van Tl op ca. 0,5 volt. Om Tl met zekerheid in de
verzadigde toestand te laten werken dient UB/Rbb > UB/aeR, dus moet 7?bb < aeR (hfdst. 2).
Op r=0 wordt op de basis van Tl een negatieve impuls gebracht, Tl spert nu, C begint zich
op te laden, dus uc >0 en uo >0. Aangezien C' zeer groot is blijft u' ~ UB en de diode spert.
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De laadstroom voor C wordt ontleend aan de lading van C' (C' > C). De spanning over R
blijft bij benadering constant en bedraagt l/B, dus ic = UB/R en

uc ~ wo = UBt/RC .

(4.15)

Dit gaat door totdat, hetzij Tl weer in verzadiging wordt gebracht, hetzij T2 in verzadiging
komt, hetgeen het geval is als uo « l/B. Blijkens (4.15) is dit laatste het geval als t = RC. Is de
pulsbreedte Tb van het sturende signaal van Tl zó dat Tb< RC, dan komt T2 nooit in
verzadiging en is de slagtijd Ts = Tb; is Tb> RC, dan is blijkbaar Ts= RC. In het laatstge
noemde geval blijft na t— Ts de uitgangsspanning wo op de waarde UB totdat t= Tb.
Vervolgens beschouwen we het terugslagmechanisme. De negatieve spanning wordt van
* de basis van Tl weggenomen en Tl gaat geleiden. De collectorstroom wordt nu voor een
deel via R geleverd, voor een deel ook ontleend aan de lading van C. Aangezien T2 als
emittervolger blijft werken, blijft ook de spanning over R constant en ongeveer gelijk aan
UB, zodat iR= Ub/R. Zolang Tl niet in verzadiging is (en dit gebeurt pas als de collectorspanning ongeveer 0 V bedraagt, dus als C ontladen is), geldt
»='r-«c»

dus—fc

»-»R

Rbb

_ U*
R '

(4-16)

als we aannemen dat de sturing van T1 zo geschiedt dat de basisstroom bepaald wordt door
t/B/RbbDe ontlaadstroom is dus constant; de terugslagtijd Tt volgt blijkens (4.16) uit

T
■

CUJUB
(a./Rb) — (!/ƒ?)’

(4-17)

als Ut de topwaarde van de zaagtandspanning voorstelt.
De schakeling is nu nog niet gereed voor een nieuwe slag van de zaagtandspanning.
Eerst moet de verloren lading van C' aangevuld worden. Hoeveel tijd is hiervoor benodigd?
Gedurende de slagtijd Ts en gedurende de terugslagtijd Tt heeft C een stroom UB/R geleverd.
De verloren lading bedraagt dus Q= UBT/R met T= Ts+Tt. Tijdens het opladen van C'
is T2 echter gesperd, terwijl de diode geleidt. Het opladen geschiedt dus via Rcc; als C' niet
diep ontladen is geweest bedraagt de laadstroom praktisch L/B/Rec, zodat voor het aan
voeren van de lading Q een hersteltijd
T _ ^B Ree T

h

U'B R

(4-18)

benodigd is.
De oorzaak van het ontstaan van de hersteltijd is blijkens het voorgaande de aanwezig
heid van C'. Een grote waarde van T=
Tt heeft ook een relatief grote waarde van Tb ten
gevolge. Moet de hersteltijd zeer kort zijn, dan is het beter de koppelcondensator C' geheel
te vermijden en deze te vervangen door een element dat het gelijkspanningsverschil tussen
de punten A en B (fig. 4.41) praktisch inlpedantieloos overbrengt. Als zodanig kan een
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Fig. 4.42. Vervanging van C' door een zencrdiode.

zcnerdiode worden gebruikt (fig. 4.42). Men moet dan wel rekening houden met de even
tuele temperatuurafhankelijkheid van de werkspanning en met de (zeer geringe) differen
tiaal weerstand van deze diode.
Voor een grote waarde van Ts dient RC groot te zijn. De maximaal bruikbare waarde van
R wordt beperkt door de ingangsweerstand R, van T2. Wil men een zeer grote waarde van
R toepassen, dan dient men in plaats van T2 een Darlingtonschakeling te gebruiken of voor
T2 een veldeffecttransistor te kiezen.

4.10.2 Millerschakeling
De besproken schakelwijze om het algemene principe van linearisering van de zaagtandspanning door middel van tegenkoppeling (fig. 4.39) te realiseren, is niet de enig mogelijke.
Een alternatieve opzet toont fig. 4.43. De versterker heeft een hoge (negatieve) waarde van
de versterking (|/4| > 1), een zeer hoge ingangsimpedantie en een zeer lage uitgangsimpedantie. De versterker heeft dus de eigenschappen van een goede operationele versterker. De
condensator C fungeert nu als terugkoppelelement.
Uit de theorie van de operationele versterker [hoofdstuk 8, deel III (Technica 37)] weten
we dat als gevolg van de terugkoppeling de ingang virtueel geaard is. Wordt S gesloten, dan
gaat er door R stroom vloeien. Dank zij de virtuele aarde is de spanning over R nagenoeg
constant en daarmee de laadstroom van C. We mogen dus een lineaire toename van de uitgangsspanning verwachten.
Bij de behandeling van de als integrator geschakelde operationele versterker [par.
8.3.3, deel III (Technica 37)], hebben we gezien dat de schakeling volgens fig. 4.43 equiva
lent is aan de schakeling volgens fig. 4.44 (Millereffect). Wordt op t = 0 de schakelaar S
gesloten, dan geldt

i/i= t/B[l — exp(—ï/t)]
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en

uo = >1UB[1 — éxp( —f/r)] ,

(4.19)

met t = (1 — A)RC. Door A zeer groot te maken kan een zeer hoge waarde van de effectief
werkzame tijdconstante verkregen worden. Omdat de werking van de schakeling berust
op het ‘Millereffect’ spreekt men wel van de ‘Millerschakeling’.
ic

R
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1

Fig. 4.43. Vorming van een lineaire zaagtandspanning met behulp van een Millerintegrator.
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Fig. 4.44. Equivalent van de schakeling volgens fig. 4.43.
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Fig. 4.45. Praktische uitvoering van een Millerschakeling voor de vorming van een lineaire zaag
tandspanning.
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De schakeling laat zich bijzonder eenvoudig realiseren met behulp van een (al dan niet
geïntegreerde) operationele versterker. Als schakelaar kan weer een transistor fungeren,
die met behulp van een pulssignaal op de basis geschakeld wordt tussen de gesperde en de
verzadigde toestand. Fig. 4.45 geeft een voorbeeld van een mogelijke schakeling. De
werking spreekt voor zichzelf. Het is wel raadzaam de operationele versterker deugdelijk te
beveiligen tegen een te hoge spanning aan de ingang [par. 8.5, deel III (Technica 37)].
Immers, zou de schakeltransistor Tl defect raken, dan zou dit ten gevolge kunnen hebben
dat de ingang via R aan UB zou worden gelegd, en gewoonlijk zal UB wel zo hoog zijn, dat de
operationele versterker hier niet op berekend is.

4.11. VORMING VAN EEN ZAAGTANDSTROOM

In bepaalde toepassingen bestaat er behoefte aan een lineair met de tijd variërende stroom.
Moet deze stroom vloeien door een weerstand, dan is de eenvoudigste manier van werken
om een zaagtandspanning te maken en deze, eventueel na versterking en/of impedantietransformatie met behulp van een lineaire versterker, op de weerstand aan te sluiten.
De situatie is moeilijker als de zaagtandvormige stroom door een spoel moet vloeien.
Dit geval doet zich voor bij elektronenstraalbuizen met magnetische afbuiging. In dit geval
heeft men natuurlijk niets aan een zaagtandvormige spanning, immers als men deze op de
spoel aansluit is de stroom niet zaagtandvormig. Men dient dan de spoel als circuitelement
op te nemen in een schakeling, die direct een zaagtandvormige stroom in de spoel produ
ceert.

1

L

s
R

1

T

Fig. 4.46. Principe van de vorming van een zaagtandstroom.

Het principe van dit soort schakelingen is zeer eenvoudig. Sluiten we op t = 0 op een
LR-serieschakeling een spanning aan (fig. 4.46), dan geldt als iL = 0 op t = 0,
'- = R

met T = i

(4.20)

Voor
r neemt iL bij benadering lineair toe als functie van de tijd. Een spoel is nooit een
zuivere zelfinductie; er is steeds ook een eindige serieweerstand aanwezig, welke een
ernstige beperking vormt ten aanzien van de bereikbare waarde van t. Een tweede bezwaar
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is dat een spoel ook steeds parasitaire capaciteit vertoont. Deze is vooral hinderlijk in de
terugslag. Openen we S, dan gaat de kring, die gevormd wordt door L en de parasitaire
capaciteit Cp, uitslingeren in het ritme van de eigenfrequentie. Dit laatste bezwaar kan
worden ondervangen door over de spoel een diode te plaatsen die, zodra de spanning over
de spoel van polariteit omkeert, de spoel kortsluit en snel de daarin opgehoopte energie
vernietigt.
+ l/B
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Fig. 4.47. Eenvoudige schakeling
voor de vorming van een zaagtandslroom.

Fig. 4.47 toont een eenvoudige schakeling waarin dit principe is toegepast. Voor t < 0
zij de transistor in de gesperde toestand, doordat de basis op een negatieve spanning wordt
gehouden t.o.v. de emitter. Onder deze omstandigheden is <L = 0 en uCE=(/B. Op t=0
wordt de transistor door middel van een positieve spanning op de basis in verzadiging
gebracht, zodat i/CE gelijk wordt aan de verzadigingsspanning UcV, die slechts enkele tienden
V bedraagt. Over de spoel staat nu de constante spanning U3, de diode is gesperd. De
stroom door de spoel neemt exponentieel toe, de tijdconstante bedraagt t,= L/rx. Voor
is de stroomtoename bij benadering lineair. Op t=Tt is =
ü3TJL. Op dit
moment wordt de transistor weer in de gesperde toestand gebracht. De stroom door de
spoel kan echter niet sprongsgewijs veranderen, de stroom begint af te nemen en over de
spoel ontstaat een spanning — L(diL/df). Deze spanning doet een stroom vloeien door de
over de spoel geplaatste serieschakeling van de diode en rd. Aangezien op het moment van
sluiten van de schakelaar (t =
de stroom iL = ƒ„ is op dat moment de spanning over de
weerstand, en dus ook over de spoel, gelijk aan ftrd. Zou rd zeer groot zijn, dan ontstaat ook
een zeer grote tegen-emk. over de spoel, waardoor de transistor zou kunnen doorslaan. Om
deze reden mag rd niet te groot zijn, tenzij de transistor beveiligd is, bijvoorbeeld door er
een zenerdiode over te plaatsen, die bij een veilige spanning doorslaat en de stroom over-
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neemt De stroom door L en rd neemt exponentieel af met de tijdconstante it = L/rd. Een
grote waarde van rd is dus gunstig om een korte terugslagtijd te verkrijgen. Echter, zoals we
gezien hebben loopt dan de transistor gevaar, terwijl bovendien de capaciteit Cp van de
spoel een belangrijke rol gaat spelen omdat de trillingskring LCP dan weinig demping
vertoont, zodat uitslingering met periodiek karakter kan optreden. Fig. 4.48 toont de
stroom- en spanningsvormen, voor het geval rd zo klein is dat de capaciteit geen belang
rijke invloed heeft.
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Fig. 4.48. Spanningen en stromen in de schakeling van fig. 4.47.

Het beschreven principe vindt men terug in alle praktisch toegepaste schakelingen voor
het opwekken van een zaagtandstroom. In de gegeven vorm zal de schakeling echter ge
woonlijk te kort schieten. Behalve de gebrekkige lineariteit is ook het slechte rendement
van de schakeling een bezwaar. Na elke slag wordt immers de in de spoel opgehoopte
energie in de terugslag geheel vernietigd. Zoals reeds werd opgemerkt is het doel van de
opwekking van een zaagtandstroom bijna altijd de bekrachtiging van een afbuigspoel voor
een elektronenstraalbuis. De hiertoe benodigde energie is vaak zeer aanzienlijk, zodat het
rendement van de schakelingen wel degelijk een belangrijke grootheid is. Ter illustratie
diene dat de topwaarde van de afbuigstroom voor de horizontale afbuiging van een grote
weergeefbuis voor televisie 2 a 2,5 A bedraagt, terwijl L omstreeks 3 mH bedraagt. De
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periodeduur is 64 ps (frequentie ƒ = 15625 Hz), zodat W/max = |L7? ƒ» 120 W. Men
bedenke daarbij dat de afbuiging van de elektronenstraal als zodanig geen energie kost, de
bundel ontleent geen energie aan het veld!
De ontwikkeling van de schakelingen voor het opwekken van zaagtandvormige stromen
heeft zich vooral gericht op de bestrijding der beide bovengenoemde bezwaren. Nu zijn bij
ieder ontwerp van een praktische schakeling de eigenschappen van de afbuigspo'el zeer
belangrijke ontwerpparameters. Het spoelontwerp richt zich op zijn beurt geheel op de
eigenschappen van de te gebruiken elektronenstraalbuis. Dit heeft er toe geleid dat in feite
steeds de fabrikant van deze buis ook zorg draagt voor de ontwikkeling van een bijpassende
spoel en een daarbij behorende schakeling voor de vorming van de afbuigstroom. Als gevolg
hiervan is het ontwerpen van dit type schakelingen in hoofdzaak specialistenwerk. Om
deze reden zullen we hier afzien van een gedetailleerde behandeling van de opbouw van
praktische schakelingen en ons beperken tot een zeer algemene oriëntatie.
De voornaamste oorzaak van de afwijking van het lineaire verband is de weerstand rj
van de afbuigspoel. Bij toenemende stroom ontwikkelt zich over deze weerstand een toe
nemende spanning, zodat de spanning over de zelfinductie afneemt. Deze afname is te
bestrijden door de spoel niet aan te sluiten op een constante spanning, doch op een ‘tra
peziumvorm igc' spanning.
ri

L

iL = bt

Fig. 4.49. Algemene gedaante van de schakeling voor de vorming van een zaagtandstroom.

bL + b(Ra + r,)t

bL

Fig. 4.50. Gewenste vorm van ug.

119

«2

«o

T .

Fig. 4.51. Principe van een schakeling voor het opwekken van een trapeziumspanning.

Stel dat we eisen iL = bt (b constant), en nemen we aan dat de bron ug, die de stroom door
L levert (fig. 4.49) een eindige weerstand Rg heeft, dan moet voor lineaire toename van iL
gelden

di,
ug ='i-U^g + rJ + L — = 6(Kg + r,)t + 6L ,

(4-21)

waaruit blijkt dat ug een term dient te bevatten die lineair toeneemt. De op de spoel aan te
sluiten spanning moet ‘trapeziumvormig’ zijn (fig. 4.50). Deze spanning kan bijvoorbeeld
gemaakt worden met behulp van een gemodificeerde schakeling voor de vorming van een
zaagtandspanning. Fig. 4.51 geeft een voorbeeld. Als S geopend wordt op t = 0geldt voorde
uitgangsspanning
Wo

ƒ ‘M

^b<1- —----- — exp---- > met
*1 + ^2
\ VJ

x = C(Ri + R2) •

(4-22)

Voor
t is uo bij benadering trapeziumvormig. De schakeling mag niet belast worden
met een lage impedantie; tussen de schakeling en de spoel moet derhalve een transistor
of ander actief element geplaatst worden. De transistor moet deze spanningsvorm on
vervormd doorgeven. Hij moet dus in dit geval niet als schakelaar werken, doch als lineaire
versterker, d.w.z. hij moet ingesteld worden in het actieve gebied.
Beschouwen we vervolgens het tweede euvel dat om bestrijding vraagt: het geringe
rendement. Dit is een gevolg van het feit dat de gehele energie die aan het einde van de slag
is opgehoopt in het in de spoel opgewekte magnetische veld, in de terugslag vernietigd wordt
in de dempingsweerstand. De methoden die men heeft bedacht om de situatie in dit op
zicht te verbeteren maken alle gebruik van de eigenschappen van de kring die gevormd
wordt door de spoel en zijn parasitaire capaciteit. Laten we deze LC-kring, nadat It bereikt
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is, onbelast uitslingeren, dan is na een halve periode van het uitslingerverschijnsel de
stroom door de spoel juist van richting omgekeerd. Schakelen we op dit moment weer
over op de lineaire stroomtoename, dan wordt de energie van het magneetveld opnieuw
gebruikt. De schakeling behoeft dan alleen te zorgen voor aanvulling van de koperverliezen van de spoel en voor eventuele verliezen in de elektronische schakelaar. Fig. 4.52
illustreert dit principe. Stel dat op t = 0 de schakelaar gesloten wordt en dat zich in de kring
dan geen energie bevindt. De stroom neemt bij benadering lineair toe tot het moment
t = t15 waarop de schakelaar geopend wordt. Dan is iL= It. De LC-kring begint uit te slinge
ren, maar na een halve periode van de uitslingerfrequentie sluiten we de schakelaar weer.
De stroom bedraagt nu iL = — Jv Deze neemt vervolgens lineair toe tot de waarde iL= +/,
opnieuw bereikt is, waarna de schakelaar weer gedurende een halve periode van de uit
slingerfrequentie geopend wordt, enz. De spanning op de spoel is constant gedurende de
tijden dat S gesloten is en beschrijft een halve periode van een cosinusfunctie als S open is.
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Fig. 4.52. Principe van een schakeling met hoog rendement voor het opwekken van een zaagtandstroom: a. schakeling; b. stroom door de spoel; c. spanning over de spoel; d. sturend signaal van
de schakelaar.
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De schakelaar dient blijkbaar zo geconstrueerd te zijn dat deze in twee richtingen kan
geleiden. In principe kan hiervoor een transistor gebruikt worden, immers kan deze ook in
de inverse bedrijfstoestand werken. De collector werkt dan als emitter, de emitter als
collector. Een goede werking vereist een symmetrische opbouw van de transistor. Normale
transistoren zijn niet symmetrisch, in de inverse toestand zijn zij zeer slechte schakelaars en
is de stroomversterking gering. Men kan echter in legeringstechniek wel symmetrische
transistoren maken en er bestaan voor dit soort toepassingen dan ook speciale transistoren
die de hier gewenste eigenschap bezitten. Fig. 4.53 geeft een voorbeeld van een op deze wijze
werkende schakeling. De terugslagtijd kan zeer kort zijn, deze duurt namelijk een halve
periode van de eigenfrequentie van de spoel. Voor een korte terugslagtijd is dus een capaciteitsarme spoel nodig.
Een elektronenbuis kan niet in inverse toestand werken, de elektronenstroom kan alleen
gericht zijn van de kathode naar de anode. Wil men de schakeling met buizen uitvoeren,
dan heeft men er dus twee nodig om de bilaterale werking van de schakelaar te realiseren.
Men richt de schakeling dan zo in dat de tweede buis een diode kan zijn. Aangezien bij een
afbuigspoel voor grote stromen de in de terugslag optredende spanningen zeer hoog kun
nen zijn, is men vaak aangewezen op buizen (tv-ontvangers). Voor de behandeling van de
zeer vernuftige specialistische buisschakelingen die men hiertoe ontwikkeld heeft moge
verwezen worden naar de literatuur.
Ook wanneer de schakeling wordt uitgevoerd met transistoren, ziet men er gewoonlijk
van af de inverse bedrijfstoestand te gebruiken en neemt men als tweede schakelelemcnl
een diode in de schakeling op.

L
Cp

“i

T^b

Fig. 4.53. Praktische uitvoering van de schakeling volgens fig. 4.52 met een symmetrische transistor.
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5. REGENERATIEVE SCHAKELINGEN

5.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk komen schakelingen aan de orde waarvan de kenmerkende eigenschap is,
dat ze zich slechts in een discreet aantal stabiele toestanden kunnen bevinden, waarbij de
schakeling in staat is van toestand te wisselen, hetzij onder invloed van een uitwendig
toegevoerd signaal, hetzij onder invloed van een proces dat zich in de schakeling zelf af
speelt. In het eerste geval behoeft er geen eenduidige relatie te bestaan tussen het ingangs
signaal en de toestand van de schakeling, zoals dat het geval is bij een eenvoudig als schake
laar werkend actief element, waar immers het ingangssignaal eenduidig bepaalt of de
schakelaar aan of uit is. Het aantal toestanden waarin de schakeling zich kan bevinden kan
in principe willekeurig groot zijn. Van algemeen praktisch belang zijn echter slechts
schakelingen, die zich in niet meer dan twee discrete toestanden kunnen bevinden.

5.2. ALGEMENE OPBOUW VAN REGENERATIEVE SCHAKELINGEN

Essentieel voor een regeneratieve schakeling is dat er een opstelling van actieveen passieve
elementen in voorkomt die fungeert als versterker met positieve terugkoppeling (mee
koppeling). Werken de actieve elementen alle in het actieve gebied, d.i. het gebied waarin ze
in eerste benadering als lineaire versterker werken, dan is de rondgaande versterking groter
dan één. Verkeert minstens één der versterkerelementen in de gesperde of in de verzadigde
toestand, dan is de rondgaande versterking kleiner dan één, in feite is de terugkoppellus
dan onderbroken. Het is duidelijk dat onder de beschreven voorwaardc de bedrijfstoestand in het actieve gebied niet stabiel kan zijn: een kleine verandering van één der stromen
of spanningen, hoe gering ook, wordt tengevolge van de meekoppeling altijd versterkt tot
een zodanig niveau bereikt wordt dat minstens één der elementen in de gesperde of ver
zadigde toestand geraakt. Men spreekt in dit verband van regeneratieve werking. Dit be
tekent dat in feite in het circuit een schakelaar wordt bediend, die de meekoppellus onder
breekt, zodat de toestand verder stabiel kan blijven. De schakeling wordt nu zó ingericht
dat er twee van zulke stabiele toestanden bestaan, waarbij het van de omstandigheden
afhangt welke van die twee toestanden zich instelt.
Meekoppeling met rondgaande versterking groter dan één vereist een versterkerconfiguratie waarbij het uitgangssignaal in fase is met het ingangssignaal, terwijl bovendien
moet gelden dat de versterkerschakeling een versterking geeft die groter dan één is wanneer
de uitgang belast wordt met de ingangsimpedantie. Gemakkelijk ziet men in dat aan de
laatste eis voldaan wordt door de schakeling met gemeenschappelijke emitter (resp.
gemeenschappelijke kathode of source). Deze schakeling geeft omkering van het signaal,
zodat er een tweede omkeerschakeling moet zijn om de vereiste gelijkheid van signaal123

polariteit aan in- en uitgang te bewerken. Dit betekent dat we óf een tweetrapsversterker
moeten gebruiken, óf in de terugkoppelweg een transformator moeten opnemen. We
beperken ons voorlopig tot schakelingen van de eerste soort, daar deze verreweg het
meest gebruikt worden. Zij kunnen geheel worden opgebouwd uit actieve elementen,
weerstanden en condensatoren, zodat ze in vele gevallen de voorkeur verdienen boven de
schakelingen die een transformator bevatten.
Het zal duidelijk zijn dat dit type schakelingen op welhaast ideale wijze voldoet aan de
voorwaarden voor integreerbaarheid in monolithische vorm. Spoelen zijn niet nodig voor
de werking en in de stabiele toestand werken de actieve componenten hetzij in de gesperde,
hetzij in de verzadigde toestand, zodat aan de toleranties der componentwaarden geen
excessieve eisen behoeven te worden gesteld. In de niet-stabiele overgangstoestand behoeft
aan de rondgaande versterking slechts de eis gesteld te worden dat deze groter is dan één,
zodat ook deze bedrijfstoestand geen extreme eisen aan de toleranties stelt. Bovendien
vertonen deze schakelingen een grote mate van uniformiteit, ze worden in de pulstechniek
in grote aantallen toegepast, veelal in combinatie met logische schakelingen (hfdst. 3). We
zullen later zien dat men de belangrijkste vertegenwoordigers in feite kan beschouwen als
een uitbreiding van de groep der logische schakelingen. Het wekt dan ook geen verbazing
dat de integratietechnieken in deze sector van de elektronische schakelingen ver doorge
drongen zijn. Er bestaan vele reeksen geïntegreerde regeneratieve schakelingen, waaruit
men in praktische gevallen gewoonlijk een passende keus zal kunnen doen. Slechts in uit
zonderingsgevallen zal men aangewezen zijn op een eigen ontwerp. Om deze reden zien we
af van een gedetailleerde kwantitatieve behandeling van ontwerpprocedures, hoewel deze
op zichzelf niet moeilijk zijn en op zeer directe wijze af te leiden zijn uit het inzicht in de
werking der schakelingen. We beperken ons in dit hoofdstuk tot algemene beschouwingen
over de werking. Voor verdere details moge worden verwezen naar de literatuur.

5.3. SCHMITT-TREKKER

Fig. 5.1a toont een veel gebruikte regeneratieve schakeling. De transistoren Tl en T2
vormen een versterkerschakeling, waarbij de gemeenschappelijke emitterweerstand
(/?„ > re) als terugkoppelelement fungeert. Uit het schema blijkt dat er sprake is van
meekoppeling.
Het is duidelijk dat voor bepaalde waarden van de spanning ut op de basis van Tl. de
transistor Tl in de gesperde toestand verkeert, terwijl T2 geleidt. Het schema vereenvoudigt
zich onder deze omstandigheden tot dat van fig. 5.1b, waaruit direct blijkt dat T2 zeker
stroom voert. Als de basisstroom van T2 klein is ten opzichte van de stroom door Rb is
uB2 = ^b^B/(^b+^a + ^i) en me=i/B2 —wbe- Verder is
iE=uE/Rce. Voor een siliciumtransistor is uBE « Uci« 0,5 volt. We zullen de waarde van uE in deze toestand aangeven
met uE2. Het is duidelijk dat de toestand van fig. 5.1b optreedt voor alle waarden van
i/j < un met
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Kbt/P
Kb+Kn +

Wil = “E2+^ci

(5-1)

Laten we ut nu toenemen tot de waarde uH = uE2+ Uci, dan komt Tl in het actieve gebied.
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Fig. 5.1a. Schmitt-trekker.
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Fig. 5.1b. Tl verkeert in gesperde toestand.
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Fig. 5.1c. T2 verkeert in gesperde toestand.

Bij een zeer kleine overschrijding van deze drempelwaarde treedt er geen belangrijke ver
andering in de toestand op, immers zolang iE1 zeer klein is, is ook ge zeer klein en daarmee
de versterking van Tl. Neemt ut echter iets verder toe, dan wordt spoedig het punt over
schreden waarbij Tl zoveel versterkt dat de rondgaande versterking van de door Tl en T2
gevormde teruggekoppeldc versterker groter dan één wordt. Nu zal een willekeurig kleine
toename van uBi via de meekoppeling als een versterkte toename terugkomen, opnieuw
versterkt worden, enz. Als gevolg van dit lawine-effect (regeneratieve werking) komt Tl
steeds sterker in geleiding. Dit gaat door totdat de regeneratieve werking begrensd wordt
doordat T2 in de gesperde toestand geraakt, zodat uo = UB wordt. We zullen verder ge
makshalve afzien van het geringe verschil tussen uu en de waarde van Uj waarbij omslag
optreedt, d.w.z. we nemen aan dat de omslag optreedt bij Uj = un. Nu volgen de spanningen
en stromen uit het schema van fig. 5.1c. Neemt Uj verder toe (u, > ua), dan komt Tl verder
in het actieve gebied (fcl neemt toe), zodat T2 zeker in de gesperde toestand blijft.
We vragen ons nu af tot welke waarde u8 moet dalen om de schakeling opnieuw via
regeneratieve werking te doen omslaan, zodat Tl weer in de gesperde toestand komt, ter
wijl T2 geleidt. Hiertoe beschouwen we fig. 5.1c. We lezen hieruit af

^b~ “ci _ .
uci
iC
7?.
C1i + Ra + Rb
UB2 —

Kb
UC1
Ra4-Rb

en

•

(5-2)

(53)

Uit (5.2) en (5.3) volgt
l/B2 ~ Kb

^b ~ J c i K i \
R i 4* Ra4- Rb /

(5-4)

Nu komt T2 in het actieve gebied als
WB2 = UE + UcI ~ *ci Kee + Ucl.

(5 5)

Elimineren van ici uit (5.4) en (5.5) geeft voor de waarde van uB2 waarbij omslag optreedt
WB2 — Kb

Ub+RlUci/R"
Rn + Rb 4- R x 4- R, Rb/Ree

(5-6)

De bijbehorende waarde ui2 van ut volgt dan uit
= ui2 = uE + l/ci,

(5-7)

en blijkens (5.5) is dit juist gelijk aan uB2, zodat (5.6) tevens de waarde van ui2 geeft waarbij
opnieuw omslag optreedt. In een praktische schakeling zal altijd wel gelden UB > R{ Uci/Ree,
waarmee (5.6) overgaat in
ui2 =
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KbUB
K, 4- Rb 4- R14- R j Rb/Rce

(5.8)

Vergelijking van (5.8) met (5.1) toont aan dat ui2 < uu, waaruit blijkt dat de ingangsspanning
moet dalen beneden het eerste omslagniveau om opnieuw omslag te bewerken. De schake
ling vertoont in dit opzicht dus een hysterese-ejfect. De grootte hiervan wordt bepaald
door RjRb/R,

1“‘
Wil
Wi2

t

I

I

'w0
w“

Wo2

Fig. 5.2. Reactie van het circuit van fig. 5.1 op een variërend ingangssignaal.

Gaan we nu eerst eens na hoe het circuit reageert op een ingangssignaal dat een functie is
van de tijd (fig. 5.2). Zolang ut < wu is Tl afgeknepen, terwijl T2 een constante stroom voert.
Het uitgangssignaal bedraagt uo2 = UB —ZC2^2- Wordt ut = uu, dan spert T2 en i/ol = UB.
Wordt daarna Uj = ul2, dan spert Tl weer en Tl wordt opnieuw uo=uo2, enz. Het uit
gangssignaal is een blokgolf, waarbij het wisselen der niveaus bepaald wordt door hel
overschrijden van de niveaus uH en ui2 door het ingangssignaal. Men noemt de schakeling
een frekker-schakeling (Engels: trigger circuit) omdat het ingangssignaal de toestand van de
schakeling steeds met een ruk doet omslaan. In de besproken vorm wordt de schakeling
naar de uitvinder Schmitt-trekker genoemd.
De Schmitt-trekker is een schakeling, die verscheidene belangrijke toepassingen heeft
gevonden. Uit fig. 5.2 is direct duidelijk dat de schakeling te gebruiken is om uit een (bijv,
sinusvormig) aangeboden ingangssignaal een blokgolf te vormen. Als zodanig wordt dc
schakeling veel gebruikt. De belangrijkste toepassing is echter het gebruik als amplitudcdiscriminator of comparator. Stel bijvoorbeeld dat een reeks impulsen wordt aangeboden
met uiteenlopende pulshoogte (fig. 5.3) en dat gevraagd wordt te onderzoeken hoeveel
pulsen boven een aantal discrete niveaus nly n2, n3i enz. uitkomen. Men brengt dit signaal
nu op een aantal parallel geschakelde Schmitt-trekkers, die ingesteld zijn op omslagniveaus u,,, die overeenkomen met de niveaus n15 n2, n3, enz. Aan de uitgangen der trekkers
vindt men dan de aldus geselecteerde pulsen. Het hier beschouwde probleem doet zich o.a.
voor in de kernfysische meettechniek (gammaspectrometrie).
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n3

n2-----"i-----------

Fig. 5.3. Pulsreeks met variërende pulshoogten.

Fig. 5.4. Het signaal Uj overschrijdt gedurende een deel van de tijd de waarde u,.

Het is duidelijk dat het hystereseverschijnsel in de beide genoemde toepassingen niet
veel hinder behoeft te geven. Er zijn echter ook toepassingen, waarbij dit verschijnsel zeer
storend is. Fig. 5.4 toont zo’n geval. Gevraagd wordt te bepalen gedurende welk percentage
van de tijd het signaal ul een bepaalde waarde ut overschrijdt. De voor de hand liggende
oplossing is het signaal te laten werken op een Schmitt-trekker, waarvoor 1/^ = 1^. Is er
geen hysterese, dan is de gemiddelde waarde van het uitgangssignaal direct een maat voor
het gezochte percentage. Is er hysterese, dan vertoont de uitkomst een fout, waarvan de
grootte afhangt van de signaalvorm en die dus in het algemeen een onvoorspelbare
grootte heeft. In zo’n geval zou men willen beschikken over een schakeling met minimale
hysterese.
Uit de gegeven analyse blijkt dat voor geringe hysterese moet gelden
< Rt + Ra + Rb .

(5.9)

Het is duidelijk dat RiRh/Ree niet willekeurig klein kan worden gemaakt. De schakeling
werkt immers alleen als trekker als regeneratieve omslag mogelijk is en dit vereist dat inde
toestand dat Tl en T2 beide in het actieve gebied werken, de rondgaande versterking > 1 is.
Hiertoe moet in elk geval Rt >0 en Rb >0. De versterking wordt geleverd door Tl, de
spanningsdeler Ra —Rb introduceert slechts verzwakking en T2 werkt in de teruggekop
pelde versterkerlus als emittervolger. In een praktische schakeling zal Rt gewoonlijk
minstens 1 kQ moeten bedragen (nl. > rc) en mag Rb/(Ra 4- Rb) niet al te klein zijn.
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Dat er hysterese moet optreden in de schakeling van fig. 5.1 blijkt ook direct uit de
volgende beschouwing. Stel dat er geen hysterese zou optreden, dan zou uH = ui2 en dus zou
nE op beide omslagmomenten ook dezelfde zijn (nl. Uj— l/ci) en daarmee uD2. Het is echter
evident dat uB2 op beide momenten niet gelijk kan zijn. Immers, als Tl geleidt, treedt
daardoor over K, een spanningsval op, die niet aanwezig is als Tl gesperd is, zodat ook
nB2 = ^b'/ci/(^a + ^b) niet gelijk kan zijn in beide gevallen. Alleen als R^ =0 geldt dit niet,
en dan zou, zoals we gezien hebben, inderdaad de hysterese nul zijn, ware het niet dat de
schakeling niet meer kan functioneren omdat de versterking nul zou zijn.
De eis dat de rondgaande versterking > 1 moet zijn is dus onverenigbaar met het ver
langen naar afwezigheid van hysterese. Wel is het mogelijk de hysterese gering te houden
dooj genoegen te nemen met een rondgaande versterking die de waarde 1 slechts weinig
overtreft. Dit kan op verscheidene manieren bereikt worden, o.a. door R{ betrekkelijk
klein te kiezen. Een goede methode, die de stabiliteit van de schakeling ten goede komt, is
hel opnemen van een extra weerstand R in de emitterleiding van T2 (en/of Tl). De schake
ling wordt dan als aangegeven in fig. 5.5. Analyse van deze schakeling toont aan dat inder
daad de hysterese zeer klein kan zijn.
Het verkleinen van de rondgaande versterking heeft echter ook bezwaren. De transistorparameters en daarmee de versterking, hangen af van de stroom die door de transistoren
vloeit. De versterking is dus niet constant gedurende de omslagtijd. Voor een snelle omslag
is echter noodzakelijk dat de rondgaande versterking gedurende de gehele omslagtijd
ruimschoots groter dan één is. Een grote waarde van de rondgaande versterking heeft dus
een gunstige invloed op de omslagsnelheid. Of een grote omslagsnelheid gewenst is, hangt
af van het gebruiksdoel van de schakeling, in het bijzonder van de aard van hel ingangs
signaal. Moet de trekker in staat zijn snel te reageren op zeer kortdurende signaalvariaties
in het ingangssignaal, dan is een geringe omslagtijd een essentiële eis.
Een nauwkeurige berekening van de omslagtijd is moeilijk, daar in deze tijd de instelling
der transistoren het gehele actieve gebied doorloopt. Een beschouwing aan de hand van het
gedrag van de versterker voor kleine ingangssignalen is dus niet toereikend. Het is echter
wel duidelijk dat de omslagtijd in de orde van grootte van de stijgtijd van de versterker zal
liggen. Deze kan, zoals we weten, gering gehouden worden door Rt niet onnodig groot te
kiezen. Bovendien kan de invloed van de ingangscapaciteit Ci2 van T2 gecompenseerd
worden door Ra te overbruggen met een kleine capaciteit Cc. Zoals we eerder gezien hebben
(hoofdstuk 1) moet voor compensatie gelden RaCc = R12Ci2, als Ki2 de ingangsweerstand
van T2 voorstelt. Weliswaar hangt Ci2R,2 af van de stroom door T2, zodat de compensatie
niet perfect kan zijn, men kan echter experimenteel gemakkelijk een geschikte waarde voor
Cc vinden. De schakeling wordt nu als aangegeven in fig. 5.6. In deze vorm ontmoet men de
schakeling zeer dikwijls in elektronische apparatuur. Wanneer een extra emitterweerstand
R wordt toegepast, zoals aangegeven in fig. 5.5, kan ook deze met een kleine capaciteit
overbrugd worden. De hierdoor geïntroduceerde tijdsconslante moet dan wel kleiner zijn
dan de omslagtijd teneinde te voorkomen dat voor snelle variaties van het ingangssignaal
de hysterese groter zou zijn dan voor langzame variaties.
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Fig. 5.5. Toevoeging van een extra emitterweerstand ter bestrijding van de hysterese.
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Fig. 5.6. Door het aanbrengen van Cc wordt de omslagtijd verkort.
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Fig. 5.7. Schmitt-trekker met dubbeltriode.

In de behandelde voorbeelden hebben we gebruik gemaakt van bipolaire transistoren
als actieve elementen. Uit de algemene beschouwingen over de werking volgt dat buizen en
veldefiecttransistoren evenzeer geschikt zijn. Fig. 5.7 toont ter illustratie een hysterese-arme
uitvoering met een dubbeltriode BI — B2.
5.4. BISTABIELE TREKKERSCHAKELING (FLIP-FLOP)

Fig. 5.8 toont een andere belangrijke regeneratieve schakeling. Wanneer beide transis
toren in het actieve gebied werken vormen ze een versterkerschakeling, waarin Ral en Ra2
meekoppeling tot stand brengen. De schakeling wordt zodanig gedimensioneerd dat T2
gesperd is als Tl geleidt, en andersom. Het is duidelijk dat de beide hiermee correspon
derende toestanden stabiel zijn. Verkeert de schakeling in één van deze toestanden, bij
voorbeeld Tl geleidend en T2 gesperd, dan kan deze onbeperkt lang blijven bestaan.
Wordt nu met behulp van een uitwendig signaal de gesperde transistor even in het actieve
gebied gebracht, en is de schakeling zo gedimensioneerd dat de rondgaande versterking
onder deze omstandigheden groter dan één is, dan kan regeneratieve werking optreden, die
de schakeling doet omslaan naar de andere stabiele toestand, die dan weer onbeperkt kan
blijven bestaan.
We zullen nu de beide stabiele toestanden aan een nadere analyse onderwerpen. Deze
zal ons tevens de voorwaarden leren kennen waaraan de opbouw van de schakeling dient te
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Fig. 5.8. Bistabiele trekkerschakeling.
T

voldoen. Allereerst merken we op dat de twee stabiele toestanden geheel gelijkwaardig zijn.
Er is daarom geen reden om de schakeling niet volkomen symmetrisch op te bouwen dus
K.i = Ka2, KM = Kb2,
= K2. Wc zullen gemakshalve aannemen dat de spanningsdelers
Kal, Kbi en Ra2, Rb2 hoogohmig zijn t.o.v. de collectorweerstanden R, en R2, zodat deze
daardoor niet belast worden. Beschouwen we nu de situatie dat Tl in de gesperde toestand
verkeert. Als we afzien van de zeer geringe lekstroom van Tl, vereenvoudigt de schakeling
zich in deze bedrijfstoestand tot die van fig. 5.9a. Als we de basisleiding onderbreken, dan
geldt voor de spanning op punt A

(Ri+RiMUi+UÜ
Ki + Kal + Kbi

(5-10)

Overtreft deze spanning de uitstelspanning Uci van T2, dan bevindt T2 zich in het actieve
gebied of in verzadiging. Voor de basisstroom vinden we met behulp van het Théveninequivalent van het instelcircuit (fig. 5.9b), als we uBE = f/ci stellen
»B =

K

met

R
R

Rbl(Ral+Rt)
Kbl + /?al + Rj

(5.H)

De collectorstroom kan maximaal bedragen
’Cmix = 'CV = UB/R2-

(512)

Bij deze waarde van de collectorstroom is de transistor in verzadiging. Is de transistor niet
in verzadiging, dan volgt ic uit
ic=aj3(5.13)
Is nu atiB >icv, dan is T2 in verzadiging, is aeiB< icv, dan bevindt T2 zich in het actieve
gebied. Welke van beide situaties zich voordoet hangt dus geheel af van de dimensionering
van het instelcircuit. In het algemeen verdient het de voorkeur de transistor in verzadiging
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te laten werken, daar dan kleine variaties van de circuit-parameters en de voedingsspan
ningen geen invloed hebben op de collectorstroom en daarmee op de uitgangsspanning
van de schakeling, die dan immers de verzadigingswaarde ucv aanneemt. Alleen als de
schakeling zeer snel moet kunnen omslaan dient instelling in het actieve gebied te worden
overwogen om de nadelige invloed van de ontladingstraagheid (par. 2.3.2c) te vermijden.
We dienen nu te verifiëren of Tl ook werkelijk in de gesperde toestand verkeert. Als T2
in verzadiging is, is uo2 ~ 0 V, zodat voor de basisspanning van Tl volgt (fig. 5.8)
*b2

(5-14)
U'b*b2+*.2
Blijkbaar is uB negatief, zodat Tl zeker in de gesperde toestand verkeert. De conclusie is
dat de beschreven toestand (T2 in verzadiging, Tl gesperd) inderdaad een stabiele toestand
van de schakeling is.
Dat ook de omgekeerde toestand (Tl in verzadiging, T2 gesperd) stabiel is, volgt direct
uit de symmetrie van de schakeling.
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Fig. 5.9. Schakeling als Tl in gesperde toestand verkeert (a) en Théveninequivalent van het instelcircuit van T2 (b).

We dienen nu na te gaan of omslag mogelijk is en zo ja, op welke wijze deze kan worden
bewerkstelligd. Als we de schakeling inschakelen neemt deze één der beide stabiele toestan
den aan. Als de schakeling geheel symmetrisch is, is het een zuivere toevalskwestie welke
van beide toestanden aangenomen wordt. Stel dat dit de toestand is waarin Tl gesperd is en
T2 in verzadiging verkeert. Stel nu dat we met behulp van een uitwendig toegevoerde puls-
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spanning kortstondig de basis van Tl op een zo hoge spanning brengen dat Tl in het
actieve gebied komt. Deze puls wordt dan door Tl versterkt en in tegenfase doorgegeven
aan de basis van T2, die daardoor uit de verzadiging in het actieve gebied komt. Daardoor
stijgt de collectorspanning, en tengevolge van de koppeling via Ra2 en Kb2 stijgt de basis
spanning van Tl verder, waardoor de collectorspanning van Tl verder afneemt, enz. Als
de rondgaande versterking van de meegekoppelde versterkerlus > 1 is, is de beschreven
werking cumulatief en eindigt het proces eerst als T2 in de gesperde toestand geraakt, d.w.z.
als regeneratieve omslag heeft plaatsgevonden naar de andere stabiele toestand. Voor
waarde voor het optreden van de omslag is dus dat voldoende versterking aanwezig is.
Hieraan is uiteraard zeer gemakkelijk te voldoen, daar Tl en T2 een tweetrapsversterker
vormen, die een grote interne versterking kan hebben.
We hebben hiermee aangetoond dat het gemakkelijk mogelijk is de schakeling zo te
dimensioneren dat er twee stabiele toestanden zijn met de volgende eigenschappen
1: Tl gesperd, T2 in verzadiging; uol = U3, uo2 = «cv « O V .
II: Tl in verzadiging, T2 gesperd; uol = ucv ~ O V, uo2 = U3 .

Voor het doen omslaan van toestand I in toestand II of andersom moet de in gesperde
toestand verkerende transistor even met een kortdurende puls in het actieve gebied worden
gebracht. Zodra dit het geval is, treedt omslag op, ook als de puls direct daarna weer
verdwijnt. Men spreekt van een trekkerpuls. De besproken bistabiele trekkerschakeling
wordt in het vakjargon gewoonlijk flip-flopschakeling genoemd, of kortweg Jlip-flop.
Teneinde een snelle omslag te bewerken overbrugt men in de regel de weerstanden /?al
en Ra2 met compensatiecapaciteiten, op geheel dezelfde gronden als bij de Schmitt-trekkér.
De complete schakeling wordt nu als aangegeven in fig. 5.10.

I + UB
R,

*2

«ol

Tl

*.2

X

1
«b2

«o2

T2

«bi

T_

J

l-l/i
Fig. 5.10. De compensatiecapaciteiten Cc maken een snellere omslag mogelijk tussen de twee
stabiele toestanden.
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Wordt de schakeling uitgevoerd met silicium-schakeltransistoren, dan is de extra nega
tieve voedingsspanning U'B in principe niet nodig, dank zij het feit dat L7ci« 0,5 V en
«cv ~ 0,1 V. Fig. 5.11 geeft de aldus vereenvoudigde schakeling. Is TL in verzadiging, dan is
zijn collectorspanning, en daarmee tevens de basisspanning van T2 ongeveer 0,1 V, zodat
T2 zeker in de gesperde toestand verkeert.

r

I

+ ÜB

Rz
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Fig. 5.11. Bij toepassing van silicium-schakeltransistoren kan de batterij Uó gemist worden.

5.5.STUREN VAN EEN BISTABIELE SCHAKELING

We zullen thans nagaan op welke wijze de trekkerpulsen kunnen worden toegevoerd, die de
schakeling moeten doen omslaan van de éne in de andere stabiele toestand.
Stel dat we een positieve puls toevoeren aan de basis van de gesperde transistor. Als de
amplitude van de puls voldoende groot is om deze transistor in het actieve gebied te
brengen, slaat de schakeling om. In de regel zal de gesperde transistor diep in het sperge
bied zijn ingesteld, zodat een aanzienlijke pulsamplitude nodig is. De oorspronkelijk ge
sperde transistor komt nu in verzadiging. Als de omslagtijd kleiner is dan de pulsduur
T (fig. 5.12), is het mogelijk dat de achterste flank (negatieve afgeleide) van de puls de tran
sistor weer uit de verzadiging in het actieve gebied brengt, waarna opnieuw omslag op
treedt, hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. Men kan dit voorkomen door de puls toe te
voeren via een weerstand R (eventueel kan de inwendige weerstand van de pulsbron als
zodanig fungeren). Komt de transistor in verzadiging, dan wordt de ingangsimpedantie zo
laag dat de via R toegevoerde puls op de basis slechts een onbetekenende spanning pro
duceert (fig. 5.12).
Een andere mogelijkheid is het toevoeren van de trekkerpuls aan de in verzadiging
verkerende transistor. De puls moet dan een negatieve polariteit hebben (we gaan steeds
uit van npn-transistoren). Het voordeel is dat nu reeds een geringe pulsamplitude in staat is
de transistor uit de verzadiging te brengen. De schakeling is voor een op deze wijze er op
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werkende negatieve puls dus aanzienlijk gevoeliger dan voor een op de gesperde transistor
werkende positieve puls. Uiteraard moet de pulsduur wel groter zijn dan de ontladingstijd
van de verzadigde transistor. Onbedoeld opnieuw omslaan op de achterste flank (positieve
afgeleide) van de puls is nu gemakkelijk te voorkomen, daar zoals we gezien hebben, de
gevoeligheid van de schakeling voor sturing met een positieve puls op de gesperde tran
sistor gering is. Uiteraard moet in dit geval de trekkerpuls geleverd worden door een bron
met lage impedantie.
Men kan de trekkerpulsen ook toevoeren aan een collector. Dit heeft het voordeel dat
men dan kan profiteren van het zeer grote impedantieverschil tussen de gesperde en de ver
zadigde toestand. Fig. 5.13 schetst de situatie bij sturen op de collector van de in gesperde
toestand verkerende transistor Tl. Via de compensatiecapaciteit wordt de negatieve flank
van de puls doorgegeven aan de basis van de in verzadiging werkende transistor T2, die
daardoor in het actieve gebied wordt gebracht. Er treedt weer regeneratieve omslag op,
waardoor Tl in verzadiging komt. De collectorimpedantie wordt nu zeer laag en de stij
gende flank van de puls kan geen moeilijkheden veroorzaken.
| + Ub

R

F>g. 5.12. Positieve trekkerpuls op de gesperde transistor.
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Fig. 5.13. Voorbeeld van sturing op de collector.
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Fig. 5.14. Toevoeren van de trekkerpulsen via dioden.
In vele gevallen is het gewenst de schakeling te beveiligen tegen de inwerking van pulsen
van de ongewenste polariteit. Dit kan men bereiken door de pulsen toe te voeren via dioden,
die als poortschakelingen werken. Men stelt de dioden zo in dat ze alleen de pulsen van de
gewenste polariteit doorlaten. Fig. 5.14 geeft een voorbeeld van een flip-flop waarbij aan
beide transistoren trekkerpulsen kunnen worden toegevoerd. De schakeling verkrijgt
hiermee twee ingangen en twee uitgangen. Is Tl in verzadiging, dan is diode Dl in sperrichting ingesteld ten gevolge van de spanningsval over R{. Alleen een negatief ingangs
signaal dat groter is dan deze ‘voorspanning’ wordt doorgelaten, doch heeft niettemin
geen invloed op de schakeling ten gevolge van de zeer lage collectorimpedantie van Tl. Is
Tl in de gesperde toestand, dan laat de diode alleen negatieve pulsen door, die dan de basis
van T2 kunnen bereiken en aldus omslag bewerken. Voor de andere ingang geldt het
zelfde. Deze is alleen werkzaam als T2 gesperd is. We zullen de beide ingangen aanduiden
met S (set) en R (reset), de beide uitgangen met Q en Q, waarbij we met Q de inverse van Q
bedoelen (hfdst. 3). Geven we de uitgangsspanning UB aan met 1 en de uitgangsspanning
i/cv(» 0 V) met 0, en geven we de aanwezigheid van een (negatieve) trekkerpuls op de in
gangen S en R aan met 1, de afwezigheid daarvan met 0, dan kunnen we het gedrag van de
schakeling als volgt beschrijven:

Is Q = 1,
Is Q = 0,
Is Q = 1,
Is Q = 0,

dan
dan
dan
dan

brengt S = 1 geen wijziging in de toestandvan Q.
heeft S = 1 ten gevolge dat Q = 1 wordt.
heeft R = 1 ten gevolge dat Q = 0 wordt.
brengt R = 1 geen wijziging in de toestandvan Q.

De toestand van Q is steeds de inverse van die van Q (als Q = 0 is Q = 1 en andersom).
Hieruit blijkt dat de flip-flop kan worden beschouwd als een logische schakeling, die de
eigenschap heeft dat de reactie op een ingangssignaal afhankelijk is van de toestand van de
uitgang op het moment dat het ingangssignaal wordt toegevoerd. De schakeling vertoont
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dus logische geheugenwerking. Geven we met Qn de toestand van Q aan vóór het toevoeren
van een ingangssignaal en met Qn+i de toestand na het toevoeren van het ingangssignaal,
dan kan de logische werking beschreven worden met behulp van de volgende waarheidstabel (hfdst. 3).
Qn+l

0
0
1

0
1
0

Qn
1

o

+1

Q„

o
i

De hier naar voren gebrachte eigenschap van logische geheugenwerking heeft de bistabiele trekkerschakeling een zeer belangrijke plaats bezorgd in de digitale techniek.
Terzijde merken we op dat het in feite niet nodig is de schakeling te beschouwen als een
wezenlijk nieuwe logische schakeling. Men kan haar namelijk opvatten als een combinatie
van twee NOR-schakelingen, onderling verbonden als aangegeven in fig. 5.15. Wegens de
grote belangrijkheid van deze combinatie wordt zij echter gewoonlijk als een zelfstandige
logische eenheid behandeld.

Q.

Q

s»

*r

Fig. 5.15. Opbouw van de flip-flop uit twee NOR-schakelingen.

5.6. B1STABIELE TREKKER ALS TWEEDELER

Zouden we trekkerpulsen toevoeren aan de beide ingangen S en R tegelijk (fig. 3.14), dan is
de reactie van de schakeling onbepaald. Deze wijze van sturen heeft dus geen zin. Men ver
krijgt echter wel bijzonder interessante eigenschappen als men de schakeling zo inricht
dat bij het aanbieden van een pulsreeks de schakeling op iedere puls omslaat. Aan elk der
beide uitgangen ontstaat dan een pulsreeks waarvan de herhalingsfrequentie de helft is van
die van de aangeboden pulsreeks. De schakeling werkt als zgn. tweedeler. Door het uit
gangssignaal toe te voeren aan een volgende soortgelijke schakeling kunnen we de oor
spronkelijke herhalingsfrequentie door 4 delen, enz.
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De vraag rijst hoe we de ingangen moeten inrichten om de beoogde werking te verkrij
gen. Voeren we de gehele pulsreeks toe aan één der ingangen, dan heeft dit slechts ten ge
volge dat de schakeling één bepaalde stand gaat innemen. We zouden de pulsen alter
nerend moeten toevoeren aan de beide ingangen. Dit veronderstelt echter dat we de tweedelerwerking reeds gerealiseerd hebben en daar is het ons nu juist om te doen. De oplossing
ligt in het toevoeren van de gehele pulsreeks aan beide ingangen, waarbij we er voor zorgen
dat de pulsen alleen kunnen doordringen tot de transistor die in verzadiging werkt, welke
van de twee dit ook is. We bereiken dit door de pulsen via dioden tegelijk toe te voeren aan
beide ingangen, er daarbij zorg voor dragend dat de voorspanning van de dioden gerela
teerd is aan de toestand van de beide transistoren.
Fig. 5.16 toont een manier om dit te bereiken. Is bijvoorbeeld Tl gesperd en T2 in ver
zadiging, dan is de basisspanning van Tl negatief ten opzichte van de collector. Diode Dl is
dus gesperd. Daar T2 in verzadiging is, is D2 niet gesperd. Een ingangspuls die op beide
ingangen tegelijk werkt, bereikt dus alleen de basis van T2, waardoor de schakeling om
slaat, waarna D2 spert en Dl deblokkeert De volgende ingangspuls kan daardoor alleen
Tl bereiken, enz. Natuurlijk moet worden voorkomen dat na omslag van de schakeling de
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Fig. 5.16. Bistabiele trekker als tweedeler. T is de ingang van de schakeling, Q en Q zijn de uitgangen.
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ingangspuls die deze omslag bewerkte nogmaals de schakeling kan doen omslaan, hetgeen
zou kunnen gebeuren als de omslagtijd kleiner is dan de pulsduur. De schakeling volgens
fig. 5.16 is hiertegen beveiligd door de pulsen via condensatoren toe te voeren. Ten gevolge
van de differentiërende werking van het ingangscircuit verschijnen slechts zeer kort
durende trekkerpulsen op de ingangen.
Er bestaan verscheidene alternatieve uitvoeringen van bistabiele trekkerschakelingen.
Zo is het o.a. mogelijk gebruik te maken van complementaire symmetrie. De behandelde
schakel wijze is de meest algemeen verbreide. Hoewel we gemakshalve bij de behandeling
steeds aangenomen hebben dat de schakeling is opgebouwd met npn-transistoren, zal het
duidelijk zijn dat zij zich evenzeer laat realiseren met pnp-transistoren, met vacuümbuizen of met veldeffecttransistoren. Hoewel de schakelingen met andersoortige compo
nenten in details verschillen vertonen, blijft het principe en de algemene structuur dezelfde.
De bipolaire npn-transistor is op dit moment de verreweg meest gebruikte component
voor de opbouw van dit type schakeling. Gebruikt men pnp-transistoren, dan verandert er
niets aan de schakeling, afgezien van de polariteit van de voedingsspanningen en de trek
kerpulsen. Buisschakelingen zijn in deze sector van de elektronica slechts van historische
betekenis.
In de natuur en de techniek kan men vele voorbeelden van niet-elektronische bistabiele
systemen aantreffen. Een zeer eenvoudig voorbeeld is de wip, waarbij immers ook elke
toestand die niet overeenkomt met één der stabiele toestanden, labiel is en moet overgaan
in één der stabiele toestanden.

5.7. MONOSTABIELE TREKKER SCHAKELING

Fig. 5.17 toont een regeneratieve schakeling, waarin de koppeling tussen Tl en T2 capacitief
is. De schakeling is, door de keuze van Ra en R& zó ingericht dat Tl gesperd is als T2
geleidt. Uit het schema blijkt verder dat T2 niet blijvend in de gesperde toestand kan ver
keren, immers zowel de basis als de collector zijn via een weerstand verbonden met de
positieve voedingsspanning. Er is dus blijkbaar slechts één stabiele toestand, die zich ge
durende willekeurig lange tijd kan handhaven als geen uitwendige verstoring wordt aange
bracht. We noemen de schakeling daarom monostabiel.
Zorgen we er door een passende keuze van de weerstanden R en R2 voor dat T2 in de
stabiele toestand in verzadiging is, en kiezen we voor Tl en T2 goede schakeltransistoren,
dan is de extra negatieve voedingsspanning U'B niet nodig. De schakeling gaat dan over in
die volgens fig. 5.18. Als ucv< Uci is Tl gesperd wanneer T2 in verzadiging is.
Bezien we nu wat er gebeurt als Tl met behulp van een uitwendig toegevoerde positieve
puls even in het actieve gebied wordt gebracht. De collectorspanning daalt dan en daar de
spanning over de condensator niet plotseling kan veranderen, daalt de spanning op de
basis van T2 met hetzelfde bedrag. T2 geraakt uit de verzadiging, de collectorspanning
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neemt toe, via Ra wordt deze spanningssprong doorgegeven aan de basis van Tl, enz. Als
de rondgaande versterking > 1, is de beschreven werking cumulatief. Zij eindigt als T2 in de
gesperde toestand komt. Tl kan dan hetzij in het actieve gebied, hetzij in verzadiging wer
ken; dit hangt slechts af van de keuze van de instelweerstanden. Dat deze nieuwe toestand
mogelijk is, is een gevolg van de traagheid van de condensatorkoppeling. Men kan zich
tijdens het omslagproces de condensator als een kortsluiting denken, aangezien de span
ning op dc condensator slechts langzaam kan veranderen, bepaald door de tijdconstante
van het circuit waarin de condensator opgenomen is.
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Fig. 5.17. Monostabiele trekkerschakeling.

±

+ uB

x

I

R2

R
R.

T2

Fig. 5.18. Als Tl en T2silicium-schakeltransistoren zijn kan de voedingsspanning 17B gemist worden.
De toestand waarin Tl geleidt en T2 gesperd is, kan natuurlijk niet blijvend bestaan. We
noemen deze toestand daarom nietastabiel of quasistabiel. Zij t=0 het moment van om
slaan. Voor t<0 is T2 in verzadiging en uc« +UÜ. Onmiddellijk na de omslag is uc
natuurlijk nog steeds + (7B, doch nu gaat de condensator zich ontladen. Deze bevindt zich.
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als Tl in verzadiging is, in het circuit volgens fig. 5.19a. Tl vormt nagenoeg een kort
sluiting, zodat C zich ontlaadt in een circuit met tijdconstante r = RC. Zou gedurende het
gehele ontlaadproces Tl een kortsluiting blijven en T2 een open contact, dan zou in de
eindtoestand uc= — Un bedragen (fig. 5.19b). Echter zodra uB2 boven de waarde l/ci uil-,
komt gaat T2 geleiden en treedt opnieuw regeneratieve omslag op, waarna de blijvend
stabiele toestand bereikt wordt. Uit fig. 5.19a blijkt (Tl is een kortsluiting), dat uB2 ~ -uc.
Dus als uc = — Uci wordt het ontlaadproces onderbroken en eindigt de metastabiele fase
(fig. 5.19c). Stellen we gemakshalve Uci -»0, dan volgt de tijdsduur van de metastabiele fase
irit
In 2 «0,69 KC.
Na hei intreden van de stabiele fase is de schakeling nog niet gereed om opnieuw om te
slaan. Eerst moet immers uc zich weer aanpassen aan de nieuwe situatie. Zodra de omslag
heeft plaatsgevonden is Tl gesperd en gaat C zich via
opladen tot 4- UB. De hersteltijd
wordt dus bepaald door de tijdconstante t' = R{C (fig. 5.19b).
Opgemerkl zij nog dat men ter bekorting van de omslagtijd, geheel op dezelfde gronden
als bij de Schmitl-trekker en de bistabiele trekker, gewoonlijk een kleine compensatiecapaciteit over de koppelweerstand Ra plaatst.
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Fig 5.19. Toestand van het condensatorcircuit in de metastabiele fase: a. vervangingsschema;
b. mc ==ƒ(/); c. uB2=/(0142

7

(a).

ingangssignaal;

(b)

uitgangssignaal;

(c)

na differentiëren;

(d)

na begrenzing.

1=0

7
<=0

t=T

4
7

(=0

J

7
t=T

Fig. 5.20. Ingangs- en uitgangssignaal van de monostabiele trekkerschakeling.
Wat kunnen we met deze schakeling doen? Bezien we eens de collectorspanning van T2.
In de stabiele toestand bedraagt deze ucv~0 V. In de metastabiele fase is echter uc= + Un.
Door het toevoeren van de trekkerpuls verkrijgen we dus aan de uitgang een puls met
amplitude UB volt en tijdsduur T (fig. 5.20). Op de collector van Tl verschijnt het inverse
signaal. De schakeling kan dus gebruikt worden om, op een door een startpuls bepaald
tijdstip, een puls van voorgeschreven lengte te produceren, die men b.v. gebruikt om een
poorlschakeling mee te bedienen (hfdst. 6), of een zaagtandsignaal mee te vormen (hfdst. 4).
Voeren we het uitgangssignaal van T2 toe aan een differentiërend circuit (hfdst. 1), dan
verkrijgen we het signaal volgens fig. 5.20c. Met een begrenzer is het mogelijk de negatieve
puls te scheiden van de positieve puls (fig. 5.20d). Inverteren van het signaal van fig. 5.20d
geeft dan tenslotte een puls, die ten opzichte van de ingangspuls vertraagd is over een tijd
T. Blijkbaar is het mogelijk op deze wijze een puls(reeks) over een vaste tijd te vertragen.
De vertragingstijd is instelbaar met behulp van de tijdconstante RC en met behulp van de
voedingsspanning. Dit is een zeer belangrijke toepassing van de monostabiele trekker
schakeling. Een bezwaar is dat de vertragingstijd enigszins afhangt van de temperatuur en
van de transistorgrootheden (vooral Ucv en l/ci). Het grote voordeel is dat met eenvoudige
middelen een grote vertraging kan worden bereikt. Natuurlijk kan men alleen een pulssignaal op deze wijze vertragen. Als de golf-vorm behouden moet blijven is men aangewezen
op het gebruik van een (passieve) vertragingslijn (hfdst. 1).
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5.8. MONOSTABIELE SCHAKELING MET EM ITTER KO P PELING

Fig. 5.21a geeft een alternatieve schakelwijze, die men in de praktijk dikwijls ontmoet. De
terugkoppeling wordt hier lot stand gebracht door de gemeenschappelijke emitterweerstand Rce. In de stabiele toestand werkt T2 hetzij binnen het actieve gebied, hetzij in verzadi
ging. De spanningsval die de emitterstroom van T2 over Rcc doet ontstaan, houdt Tl in de
gesperde toestand (fig. 5.21b). Brengen we met behulp van een positieve trekkerpuls Tl even
in het actieve gebied of doen we met behulp van een negatieve trekkerpuls op de basis van
T2 de stroom door T2 even afnemen, dan treedt weer regeneratieve omslag op. De schake
ling bevindt zich dan in de metastabiele toestand, waarin Tl geleidt en T2 gesperd is. In de
regel zal het weer de voorkeur verdienen Tl in verzadiging te laten werken, aangezien dan
kleine variaties van de parameters van Tl en van de instelling weinig invloed hebben op de
tijdsduur van de metastabiele fase. Deze tijdsduur wordt weer geheel bepaald door de tijd
constante van hel circuit waarin de lading van C zich kan aanpassen aan de nieuwe toe
stand (fig. 5.21c). Op het moment dat uB2 = i/E+ l/ci eindigt de metastabiele fase.
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Fig. 5.21. Monostabiele trekker met emitterkoppeling: a. schakeling; b. toestand als Tl gesperd is;
c. toestand als Tl in verzadiging, T2 gesperd is.

Een voordeel van de schakeling met emitterkoppeling is dat de collectorweerstand van
T2 geen rol speelt in de regeneratieve versterker. In de regeneratieve toestand fungeert T2
immers in feite als emittervolger. Daardoor is de schakeling weinig gevoelig voor variaties
in de belasting van de collector van T2, die daardoor zeer geschikt is als uitgangselektrode.
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Een ander voordeel is dat de aanwezigheid van de emitterweerstand stabiliserend werkt op
de stroom door Tl in de metastabiele fase, hetgeen vooral van belang is als Tl niet in ver
zadiging, doch in het actieve gebied werkL
Niet-elektronische monostabiele systemen kan men op vele plaatsen in de natuur en in
de techniek ontmoeten. Zeer eenvoudige voorbeelden zijn de stortbak van een watercloset
en het zelfladende geweer. In beide gevallen vindt ‘omslag’ plaats na een mechanische
trekkerwerking. Het spraakgebruik sluit zich hierbij aan.

5.9. MULTIVIBRATOREN

Het verschil tussen de opbouw van de schakeling van de bistabiele en de monostabiele
trekker is gelegen in de’aard van de onderlinge koppeling der actieve elementen. In de bi
stabiele schakeling worden beide koppelingen gevormd door weerstanden, in de monostabiele schakeling is één der koppelingen capacitief. Maken we beide koppelingen capacilief, dan ontstaat een astabiele schakeling. Er zijn nu twee afwisselend optredende meta
stabiele toestanden, een stabiele toestand is er niet.
Fig. 5.22 toont een zeer veel voorkomende uitvoeringsvorm van zo’n astabiele regenera
tieve schakeling. Verwijderen we Ci en C2 uit de schakeling, dan is het duidelijk dat beide
transistoren geleiden. We zullen aannemen dat de instel weerstanden zo gekozen zijn dat de
transistoren in het actieve gebied werken. Stel nu dat Ct en C2 aanwezig zijn. Onmiddellijk
na inschakelen bevinden Tl en T2 zich in het actieve gebied. Door de koppelingen is ér een
oscillatorconfiguratie ontstaan, hetgeen direct blijkt uit de aard der koppeling (mee
koppeling). Stel dat door een toevallige oorzaak (ruis) de stroom door T2 iets afneemt. De
collectorspanning uC2 stijgt nu en via C2 wordt deze stijging doorgegeven aan de basis van
Tl, waardoor de stroom door Tl stijgt, zodat ucl daalt. Deze daling wordt weer doorge
geven aan de basis van T2, enz. Als de rondgaande versterking voldoende groot is, is het
proces cumulatief. Het eindigt als T2 in de gesperde toestand komt. Tl kan zich dan in het
actieve gebied of in verzadiging bevinden. We zullen aannemen dat de weerstanden zo
gekozen zijn dat het laatste gebeurt. Het startproces van de oscillator is hiermee voltooid.
De ingetreden toestand is metastabiel. Ct gaat zich ontladen via R' (tijdconstante
t' = CiR'\ geheel zoals bij de monostabiele schakeling. Bereikt nu uB2 de waarde l/ci, dan
komt T2 in het actieve gebied en via regeneratieve werking slaat de schakeling om. T2
komt nu in verzadiging, terwijl Tl in de gesperde toestand komt. De nieuwe toestand is
echter eveneens metastabiel. De spanning op C2 past zich aan de nieuwe toestand aan via
een ontlaadproces dat bepaald wordt door de tijdconstante t2 = C2R". Bereikt uBl de
waarde Uci, dan treedt opnieuw omslag op, enz. De schakeling werkt dus inderdaad als
vrijlopende oscillator.
We hebben hier een voorbeeld van een oscillatorschakeling waarin de niet-lineariteit
van de actieve componenten een dominerende invloed heeft op het werkingsmechanisme.
Beschouwing van de werking van zo’n schakeling aan de hand van de sterk niet-lineaire
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differentiaalvergelijking van het systeem voert tot moeilijke en omslachtige mathematische
procedures [vergelijk hfdst.9,deel II)(Technica 36)]. Bij dit type schakeling overziet mende
werking en de eigenschappen veel gemakkelijker aan de hand van een analyse van het boven
aangegeven type, dat we gebruikt hebben bij alle besproken regeneratieve schakelingen.
Kenmerkend hiervoor is dat de actieve componenten worden beschouwd als schakelaars
die bediend worden door in de schakeling optredende signalen. Gedurende een tijdsinterval
waarin de schakelaars in rust zijn werkt het circuit lineair. Wordt een bepaald spannings
niveau overschreden, dan schakelen de schakelaars regeneratief om zodat a.h.w. een nieuw
circuit ontstaat dat weer gedurende zekere tijd lineair werkt, enz.
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Fig. 5.22. Astabiele regeneratieve schakeling (zgn. multivibrator).
Gaan we nu wat meer in detail na hoe het opgewekte signaal eruit ziet. We kunnen bij
voorbeeld uC2 als uitgangssignaal beschouwen. Zij T2 gesperd en Tl in verzadiging, dan is
MC2 = Ub Op zeker moment bereikt uB2 de waarde t/ci, zodat regeneratieve omslag op
treedt We zullen dit moment aangeven met r = 0. Nu bevindt T2 zich in verzadiging, zodat
uc2 = wcv~0 volt C2 laadt zich op in een circuit met tijdconstante t2 = C2K" (vergelijk
fig. 5.19). Evenals bij de monostabiele schakeling bereikt na een tijd T « 0,69 t2 de span
ning op de basis van Tl de waarde van [7cb waarna opnieuw omslag optreedt. T2 raakt nu
in de gesperde toestand, doch dit betekent niet dat de collectorspanning direct de waarde
UB aanneemt. Immers, op het moment van omslag is de spanning op C2 (fig. 5.24a) uc2 =0 V.
Na omslag dient uc2 zich aan te passen aan de nieuwe situatie (fig. 5.24b). Op het moment
dat Tl in de verzadiging wordt gedreven (t= T’) wordt de basis plotseling via C2 en R2 aan
de spanning UB gelegd. Onmiddellijk na t= T vloeit er dus een basisstroom iB = 0^(1^+
R2), als rb de basisweerstand van Tl voorstelt. De spanning op punt A bedraagt dus op'dit
moment uA = rb UB/(R2 + rb). Aangezien de spanning op de condensator niet plotseling kan
veranderen maakt de spanning uC2 een sprong, die gelijk is aan deze spanningssprong uA.
Hierna gaat C2 zich opladen. Uit fig. 5.24b blijkt dat in de eindtoestand de spanning over de
condensator dient te bedragen uc2 « 4- UB, als we de spanningsval over rb ten gevolge van
de basisstroom UB/R" van Tl in de eindtoestand verwaarlozen (R" > R2). De collectorspan146

ning bedraagt dan ucj = 4- Un. Deze eindwaarde wordt bereikt met de tijdconstante t' =
C2 (#2 + rb) % C2K2’ daar in het algemeen zal gelden R2 »rb. Dcnu ingetreden metastabiele
toestand eindigt als Cj zich zover opgeladen heeft dat T2 weer in het actieve gebied komt,
waardoor een nieuwe regeneratieve omslag optreedt. Dit gebeurt als t=’T'+T" met
T" = 0,69 CjR'. De situatie is nu precies gelijk aan die op t=0 en de hele cyclus herhaalt
zich, enz. De vorm van het periodieke uitgangssignaal ligt hiermee geheel vast
Er ontstaat dus een periodieke nagenoeg zuivere blokgolf. Het uitgangssignaal van deze
oscillatorschakeling is dus allerminst sinusvormig, het bevat een groot aantal harmonischen. Men noemt de schakeling daarom wel een multivibrator.

T2 gesperd

T2 in verzadiging

T2 gesperd
uc2

<4
'tijdconstante r'

“a

r+r" 1

T' = Q,69R"C2

O

I

= 0,69 (R"C2 + RCï)
Fig. 5.23. Uitgangssignaal van de astabiele regeneratieve schakeling.
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Fig. 5.24. Toestand van de schakeling als T2 in verzadiging (a)
en als T2 gesperd (b) is.
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Uit de gegeven beschouwing volgt dat de multivibrator zich gedraagt als een vrijlopende
oscillator. Men kan een dergelijke oscillator echter zeer gemakkelijk synchroniseren met
behulp van een uitwendig toegevoerde pulsreeks. Immers, brengt men op de basis van de
transistor, die op het punt staat in het actieve gebied te komen een extra puls van de goede
polariteit, dan zal deze de omslag terstond doen plaatsvinden. Voert men als synchronisatiesignaal een pulsreeks van ongeveer de dubbele grondfrequentie van de multivibrator
toe, dan zullen de pulsen die midden in de metastabiele fase vallen geen invloed uitoefenen
op de werking, de pulsen die juist aan het einde van deze fase vallen wél. De schakeling
werkt dan als frequentiedeler.
De periodeduur T = T'+T”, en daarmee de frequentie van het door de multivibrator
geproduceerde signaal, kan gewijzigd worden door de tijdconstanten te variëren. Men kan
echter T ook variëren door R' en R" niet aan de spanning UB te leggen, doch aan een hulpspanning UB en deze te variëren. Dit biedt de mogelijkheid de multivibrator als frequentiemodulator te gebruiken; men varieert daartoe U'B in het ritme van het modulerende signaal.
Fig. 5.25 toont een multivibratorschakeling met emitterkoppeling. De weerstanden
Ka. Rb en Rc zijn instelweerstanden, de condensator C' is een ontkoppelcondensator, die
ervoor zorgt dat de basis van Tl op een constante spanning wordt gehouden. Men kiest C'
zo groot dat de tijdconstante van het basiscircuit van Tl groot is ten opzichte van de
periodeduur van de opgewekte trilling. Als de koppelcondensator C wordt verwijderd,
werken Tl en T2 in het actieve gebied. Aanbrengen van C introduceert meekoppeling,
waardoor regeneratieve omslag mogelijk wordt We zullen de werking van de schakeling
niet in detail analyseren.
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Fig. 5.25. Multivibrator met emitterkoppeling.

148

T2

T

Een voordeel van deze schakeling is dat de collector van T2 niet in de terugkoppellus is
opgenomen, zodat de belasting van deze collector geen invloed heeft öp de werking van de
schakeling. Als de collectorimpedantie een weerstand is (R2), ontstaat hierover een zuivere
blokgolf zonder de door de hersteltijd t' bepaalde afronding, die optreedt bij de schakeling
met collectorkoppeling (fig. 5.23). Een bezwaar van de schakeling is dat zij slechts één
capaciteit bevat, waardoor het niet goed mogelijk is T' en T" sterk ongelijk te maken, zodat
de opgewekte blokgolf ten naaste bij symmetrisch zal moeten zijn. Enige speelruimte biedt
in dit opzicht nog de dimensionering der emitterweerstanden.

5.10. REGENERATIEVE SCHAKELING EN MET ÉÉN ACTIEF ELEMENT

Essentieel voor de werking van een regeneratieve schakeling is de aanwezigheid van een
versterker met positieve terugkoppeling (meekoppeling), zodanig dat de rondgaande ver
sterking > 1 is. In de tot nog toe bestudeerde schakelingen werd de meekoppeling gereali
seerd door gebruik te maken van een tweetrapsversterker. Één enkele versterkertrap
geeft óf omkering van het signaal (schakeling met gemeenschappelijke emitter of gemeen
schappelijke kathode) óf onvoldoende rondgaande versterking (gemeenschappelijke basis
of collector en de overeenkomstige buisschakelingen). Wil men toch met één actief element
uitkomen, dan dient de terugkoppeling te voorzien in fase-omkering en/of impedantietransformatie. Hiertoe kan een transformator worden gebruikt. De op dit principe geba
seerde schakelingen noemt men blokkeeroscillatoren. Het zal duidelijk zijn dat in deze
categorie slechts monostabiele en astabiele schakelingen kunnen worden gerealiseerd, de
bistabielc schakeling vraagt immers twee onderscheidbare stabiele toestanden, hetgeen de
aanwezigheid van twee transistoren of buizen vereist.
Fig. 5.26 toont een eenvoudige monostabiele schakeling. Om een indruk te krijgen van de
werking zullen we aannemen dat de transformator lineair is en beschreven kan worden met
behulp van de zelfinductie L van de primaire wikkeling en de wikkelverhouding n. Uit fig.
5.26 blijkt direct dat in de stabiele toestand T gesperd is. Stel nu dat we een positieve trekkerpuls op de basis brengen, die T in het actieve gebied brengt. Daardoor neemt ic toe; uc
neemt af en als gevolg van de transformatorkoppeling leidt dit tot toename van uB, enz. Als
de versterking > 1 is, is het effect cumulatief. Dit regeneratieve proces eindigt wanneer T in
verzadiging geraakt, zodat uc= ucv«0 V. Over L staat dan een constante spanning (l/B),
hetgeen betekent dat de stroom ic door L lineair toeneemt. De-spanning over de secundaire
wikkeling bedraagt nUB. Als R groot is ten opzichte van de zeer lage ingangsweerstand van
de verzadigde transistor, geldt iB = (nUB — l/B)/R = iBV Nu kan ic nimmer groter worden
dan «e'BV’ daar ic geleverd moet worden door de transistor. Op het moment dat ic de
waarde fleiBV bereikt komt de transistor in het actieve gebied. De spanning over L neemt
nu af en deze afname wordt via de transformator doorgegeven aan de basis, waarna re
generatieve omslag naar de stabiele toestand optreedt. De toestand waarin T stroom voert is
dus metastabiel.
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Fig. 5.26. Monostabiele blokkeeroscillator.
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Fig. 5.27. Astabiele blokkeeroscillator.

Om een schatting van de duur van de metastabiele fase te maken redeneren we als volgt. Als L
een zuivere zelfinductie is, neemt ic tijdens de metastabiele fase lineair toe. Als de metastabiele
toestand ingaat op t=Q, volgt op t = 0 ,de collectorstroom ic uit ic = «Bv/n- Voor ic als functie van t
geldt dus
(5-15)

t’c = *bv/m + V3t/L.

De metastabiele fase eindigt als ic = atiov, dus als
L

(5-16)

De berekende waarde van deze tijdsduur is niet meer dan een ruwe schatting. In een werkelijke
schakeling spelen de eigenschappen van de transformator een belangrijke rol. Hierbij denke men
niet alleen aan de lineaire parasitaire effecten (spreidingszelfinducties, wikkelcapaciteiten), maar
ook aan de niet-lineaire effecten (verzadiging van het kernmateriaal). Voor gedetailleerde beschou
wingen wordt verwezen naar de literatuur.
Door een tweede tijdconstante te introduceren kan de schakeling astabiel worden ge
maakt, zodat zij kan werken als vrijlopende of als gesynchroniseerde pulsgenerator. Men
dient de schakeling dan zo in te richten dat de transistor bij onderbreken van de regenera
tieve terugkoppellus (bijv, door de koppeling tussen de twee wikkelingen van de transfor
mator ongedaan te maken) in het actieve gebied werkt. Fig. 5.27 geeft een voorbeeld. De
schakeling bezit nu twee metastabiele toestanden. De eerste komt overeen met die van de
besproken monostabiele schakeling, de tweede wordt bepaald door de ontlading van de
condensator C over de weerstand R, wanneer T in de gesperde toestand verkeert.
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6. POORT- EN TELSCHAKELINGEN

6.1. POORTSCHAKELINGEN

Onder poortschakelingen verstaan we schakelingen die een aangeboden ingangssignaal
slechts gedurende bepaalde tijdsintervallen doorlaten. Deze tijdsintervallen worden ge
markeerd door een pulsvormig ingangssignaal, dat we het poortsignaal zullen noemen. Het
poortsignaal kan slechts twee waarden aannemen, corresponderend met de situaties
‘poort open’ en ‘poort dicht’. We zullen deze signaalniveaus aanduiden met 1 (poort open)
en 0 (poort dicht). Fig. 6.1 illustreert de werking van de poortschakeling. Het ingangssignaal
u-, wordt slechts dan aan de uitgang doorgegeven als het tweede ingangssignaal uip, het
poortsignaal, de waarde 1 aanneemt
Poortschakelingen spelen een belangrijke rol in velerlei elektronische systemen voor
informatieverwerking. In het bijzonder vervullen ze essentiële functies in systemen waarin
de uit verschillende bronnen afkomstige informatie tot één signaal wordt samengevoegd
volgens het tijd-multiplexprincipe. Dit houdt in dat voor de informatie van elke bron
bepaalde tijdsintervallen worden gereserveerd in het samengestelde signaal. Men gebruikt
dan poortschakelingen voor het samenvoegen (coderen) der signalen en voor het weer
ontwarren (decoderen) van het samengestelde signaal. Fig. 6.2 illustreert dit principe.

Poort

“o

_

Fig. 6.1. Werking van de poortschakeling; Uj is het ingangssignaal, uip het poortsignaal, u0 hel
uitgangssignaal.
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Fig. 6.2. Principe van een tijd-multiplcxsysteem. uH, ui2 en ul3 zijn ingangssignalen afkomstig uit
verschillende bronnen. Met behulp van drie elkaar niet overlappende poortsignalen worden de
ingangssignalen samengesteld tot één multiplexsignaal, dat na signaalbewerking en/of transmissie
weer wordt gesplitst in de oorspronkelijke signalen; a. codeerinrichting; b. decodeerinrichting;
c. poortsignalen.
6.2. INRICHTING VAN POORTSCH A KELI NGEN

6.2.1. Principe van de opbouw
Fig. 63 illustreert het algemene principe van de opbouw van een poortschakeling. De
schakelaar S wordt bediend door het poortsignaal. In fig. 6.3a wordt S gesloten door het
poortsignaal, in fig. 6.3b wordt S geopend door het poortsignaal. Op het eerste gezicht lijkt
er enige gelijkenis te zijn met het principe van begrenzerschakelingen (par. 4.2). In begrenzerschakelingen wordt S echter bediend door het signaal zelf, wanneer dit een bepaald
niveau overschrijdt; in poortschakelingen wordt S bediend door een uitwendig toege
voerd signaal.

R
“1

R
“o

“1

S

“o

(b)
----- • (a)
Fig. 6.3. Principe van een poortschakeling. De schakelaars worden bediend door het poortsignaal:
a. de poort wordt bediend door S te sluiten; b. de poort wordt bediend door S te openen.
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Uit fig. 6.3 blijkt dat het in wezen gaat om de realisering van een elektronische schakelaar.
Uit de voorgaande hoofdstukken weten we reeds dat hiertoe vele mogelijkheden beslaan.
Zowel dioden als transistoren of buizen komen in aanmerking voor de realisatie van de
benodigde schakelaars. Het aantal mogelijke en in de praktijk voorkomende poonschakelingen is zeer groot. We zullen ons hier beperken tot het beschouwen van enkele veel
gebruikte schakelingen, die het algemene principe goed illustreren en die ook een indruk
geven van de praktische problemen waarmee men geconfronteerd wordt bij het ontwerpen
van zulke schakelingen.
6.2.2. Eenvoudige poortschakeling met diode
Fig. 6.4 loont een zeer eenvoudige poortschakeling, waarin een diode als schakelaar fun
geert. De bij de niveaus 0 en 1 van het poortsignaal behorende spanningen worden zo
gekozen dat bij niveau 1 de diode zeker in doorlaalrichling werkt, en dat deze bij niveau 0
zeker gesperd is, ongeacht de momentele waarde van Uj. Het is duidelijk dat de amplitude
van de poortpuls hiertoe in elk geval groter dient te zijn dan de top-tot-top waarde van
Aan deze eenvoudige schakeling kleven vele bezwaren, die de toepassing ervan vaak in de
weg zullen staan.
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Fig. 6.4. Eenvoudige poortschakeling.

Een eerste bezwaar is dat de ingangen voor u, en uip niet effectief gescheiden zijn, terwijl
ook de uitgang niet effectief gescheiden is van de ingangen. Zo belast bijvoorbeeld de weer
stand R de ingang voor u-t. Dit bezwaar kan gereduceerd worden door R groot te kiezen,
doch dit verzwaart de eisen die worden gesteld aan de amplitude van de poortpuls.
Een tweede bezwaar is dat de poortpuls zelf ook aan de uitgang verschijnt. In feite vormen
de ingangen een oplelschakeling voor u, en uip. In vele toepassingen is dit hinderlijk.
Stellen we ons gemakshalve voor dat ut een pulsvormig signaal is met een pulsduur die
kleiner is dan die van de poortpuls en die midden in de poortpuls valt (fig. 6.5). Het door
de poort doorgelaten ingangssignaal verschijnt aan de uitgang op een ‘voetstuk’ (Engels:
pedestal). Men kan dit effect in principe vermijden door de spanning die het niveau 1
representeert zo te kiezen dat de diode precies op de drempel tussen doorlaat- en sper-
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gebied gebracht wordt, maar dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de poortingang via R
belast wordt met de inwendige impedantie van de bron die levert, en bovendien heeft dit
het bezwaar dat de diode dan in het sterk niet-lineaire gebied werkt.
Een derde bezwaar is dat de poortpuls vervormd wordt door de door R en C gevormde
complexe belasting, die weer een gevolg is van de slechte onderlinge scheiding der ingangen.
Natuurlijk kan men dit voorkomen door C te vervangen door een weerstand, doch Uit
heeft verzwakking van het ingangssignaal u, ten gevolge. Bovendien wordt daardoor de
invloed van de parasitaire capaciteit van de diode en de belasting op het ingangssignaal ver
groot. Deze parasitaire capaciteiten dragen ook bij tot de vervorming van het poortsignaal.
Tegenover deze nadelen staan als voordelen de grote eenvoud van de schakeling en het
feit dat de schakeling geen ruststroom vraagt. Dit laatste is vooral van belang bij systemen
die vele poorten bevatten. Of in een bepaalde praktische situatie de eenvoudige diodepoori
of een modificatie daarvan bruikbaar is, hangt af van de eisen die aan de overdracht gesteld
worden. Uit het voorgaande blijkt wel dat de schakeling in vele gevallen tekort zal schieten.
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—Fig. 6.5. De poortpuls verschijnt ook aan de uitgang.

6.2.3. Eenvoudige poortschakelingen niet transistoren of buizen
Fig. 6.6 toont een poortschakeling, die veel overeenkomst vertoont met de behandelde
diodepoort. In plaats van de diode wordt nu een transistor (of vacuümbuis) gebruikt. Op
de basis verschijnt de som van u-t en t/ip, het laatste signaal wordt daarbij zo gekozen dat op
niveau 0 de transistor zeker gesperd is, terwijl deze op niveau 1 in het actieve gebied werkt.
De uitgang is nu effectief gescheiden van de ingangen. Dit is een belangrijk voordeel, vooral
wanneer de belasting niet zuiver ohms is. De beide ingangen zijn echter nog niet onderling
gescheiden, zij ‘zien’ elkaar via de weerstanden Rj en R2. Om dit bezwaar te beperken kan
men R, en R, groot kiezen, doch dit heeft het bezwaar dat de ingangssignalen verzwakt
worden en dat de tijdconstanten ten gevolge van de aanwezigheid van parasitaire capaci
teiten toenemen.
4
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Fig. 6.6. Poortschakeling met één transistor: a. schakeling; b. in- en uitgangssignalen; c. overdrachtskarakteristiek.

Ook bij deze schakeling is het niet goed mogelijk te voorkomen dat de poortpuls aan de
uitgang wordt doorgegeven, het doorgelaten signaal bevindt zich weer op een ‘voetstuk’
(fig. 6.6b).
Scheiding van de beide ingangssignalen verkrijgt men door gebruik te maken van twee
actieve elementen met een gemeenschappelijke emitter- of kathodeweerstand, zoals aange
geven in fig. 6.7. De schakeling wordt zo ingericht dat als Tl geleidt, de spanning over /?cede
signaaltransistor T2 gesperd houdt. De poortpuls brengt Tl in de gesperde toestand, waar
door T2 in het actieve gebied komt, zodat u, wordt doorgegeven aan de uitgang Deze
schakeling is in vele gevallen bruikbaar en vindt dan ook dikwijls toepassing. Nog altijd
verschijnt echter ook de poortpuls aan de uitgang.
Gebruikt men buizen, dan ligt de toepassing van een dubbeltriode met gemeenschap
pelijke kathode voor de hand. Een alternatieve vorm toont fig. 6.8. Hier wordt het poortsignaal aan het tweede stuurrooster (remrooster) van een pentode of hexode toegevoerd.
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Fig. 6.7. Scheiding van u, en ulp met behulp van
twee transistoren met gemeenschappelijke emitterweerstand.
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Fig. 6.8. Poortschakeling met een pentode.

Gewone versterkerpentoden vereisen een sterke negatieve spanning op het remrooster om
de gehele anodestroom af te knijpen. Men heeft in het verleden echter speciale pentoden
ontwikkeld met fijnmazig remrooster, die voor deze functie bijzonder geschikt waren. De
beide ingangssignalen zijn volkomen van elkaar gescheiden. Men dient er bij het ontwerpen
van dit type schakeling wel om te denken dat het poortsignaal niet de kathodestroom
stuurt, doch de verdeling van deze stroom over schermrooster en anode. Valt het poort157

signaal weg. dan voert het schermrooster voortdurend de gehele kathodestroom. Men dient
de schakeling zo in te richten dat onder deze omstandigheden de maximaal toelaatbare
schermroosterdissipatie niet wordt overschreden.

6.2.4. Onderdrukking van het poortsignaal in de uitgangsketen
De in de vorige paragraaf behandelde schakelingen hadden nog het bezwaar dat het poort
signaal werd doorgegeven aan de uitgang. De gedachte ligt voor de hand dit effect te
bestrijden door middel van een compensatietechniek. Fig. 6.9 toont de toepassing van deze
gedachtengang op de schakeling van fig. 6.7. De extra transistor T3 wordt gestuurd met de
poortpulsen die ook Tl sturen. Als de poortpulsen T2 in het actieve gebied brengen, wordt
T3 in het spergebied gebracht. De amplitude der poortpulsen aan de ingangen van Tl en
T3 wordt zo ingesteld dat de stroom door R, gelijk blijft.
Als de stijgtijd der poortpulsen nul is neemt T2 op commando van de poortpuls zonder
overgangsverschijnselen de stroom van T3 over. In werkelijkheid hebben de poortpulsen
natuurlijk een eindige stijgtijd. Nu brengt de poortpuls T2 uit de gesperde toestand in het
actieve gebied. Dit gebeurt eerst als een eindig deel van de stijgtijd verstreken is. T3 wordt
echter uit het actieve gebied in de gesperde toestand gedreven. Reeds bij het begin van de
poortpuls neemt de stroom door T3 af. Fig. 6.10 illustreert de situatie. Het is duidelijk dat
gedurende de stijgtijd en de afvaltijd van de poortpulsen een kortdurend ‘spijkervormig’
uitgangssignaal ontstaat, men spreekt wel van ‘spikes'. Of deze restsignalen getolereerd
kunnen worden hangt uiteraard van de omstandigheden af. Men kan ze beperkt houden
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Fig. 6.9. Onderdrukking van het poortsignaal in de uitgangsketen.
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door een geschikte vormgeving van de pulsen op de beide ingangen (u^ en u'ip). Als het
signaal Uj van betrekkelijk laagfrequente aard is kan men de ‘spikes’ soms wel reduceren
door het uitgangssignaal enigszins af te vlakken met behulp van een laagdoorlatend filter.
Volledige onderdrukking van deze stoorsignalen blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. Ze
zijn een gevolg van de natuurlijke asymmetrie van de schakeling en de beste manier om ze
te bestrijden is het vermijden van deze asymmetrie.
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Fig. 6.10. Uitgangssignaal ten gevolge van de sturing met een poortpuls met eindige stijgtijd:
a. overdrachtskarakteristiek van T2; b. idem van T3; c. uitgangssignaal.
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Fig. 6.11. Symmetrische poortschakeling met vier dioden.
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6.2.5. Symmetrische poortschakelingen
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het voorkomen van overspreken van het
poortsignaal naar de uitgang een schakeling vraagt, waarin alle als schakelaar werkende
elementen die direct toegang geven tot de uitgang gelijktijdig en in dezelfde richting worden
omgeschakeld. Het ligt voor de hand zulke schakelingen op te bouwen als brugschakelingen. Het probleem is geheel vergelijkbaar met dat van de symmetrische uitwendig ge
schakelde clampschakeling. Met een kleine wijziging is de in par. 4.7 behandelde sym
metrische clampschakeling dan ook in te richten als symmetrische poortschakeling.
Fig. 6.11 geeft de schakeling die op deze wijze ontstaat. De vier dioden worden door de
positief en negatief gerichte poortpulsen tegelijk in de geleidende toestand gebracht, zodat
het ingangssignaal wordt doorgelaten naar de uitgang. De amplitude der poortpulsen moet
bij voorkeur zo groot gekozen worden dat de dioden zover in het doorlaatgebied worden
gebracht, dat de signaalstroom door de dioden klein is ten opzichte van de instelstroom. De
weerstanden R dienen zo groot te worden gekozen dat ze het ingangssignaal slechts weinig
verzwakken wanneer de dioden geleiden. In deze toestand belasten deze weerstanden
immers het ingangssignaal. Dit blijkt direct bij beschouwing van het vervangingsschema
van de schakeling als de dioden in de geleidende toestand verkeren (fig. 6.12).
Tenslotte zij nog opgemerkt dat ook de in hfdst. 7, deel III (Technica 37) genoemde zgn.
chopperschakelingen in feite poortschakelingen zijn en als zodanig kunnen worden ge
bruikt
Ki

“o

R

R

Fig. 6.12. Vereenvoudigd vervangingsschema als de dioden geleiden. Rg is de inwendige weerstand
van de signaalbron. De doorlaatweerstand der dioden is verwaarloosd.
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6.3. TELSCH A KELI NGEN

In de praktijk doet zich dikwijls de behoefte gevoelen aan een inrichting die in staat is een
reeks pulsen af te tellen en het resultaat van deze telling in een geschikte vorm weer te geven.
Ook komt het vaak voor dat gevraagd wordt het overschrijden van een tevoren vastge
stelde telwaarde te markeren door middel van een elektrisch signaal. Schakelingen die deze
functies realiseren worden telschakelingen genoemd.
Telschakelingen verrichten belangrijke taken in digitale rekenautomaten, maar dit is
allerminst de enige toepassing. Ze zijn ook van groot belang in de meet- en regeltechniek
en in de communicatietechniek. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren.
Het aftellen van een hoeveelheid discrete gebeurtenissen kan plaatsvinden door elke te
tellen gebeurtenis om te zetten in een elektrische puls en de verkregen pulsreeks aan een
telschakeling toe te voeren. Een eenvoudig voorbeeld is het tellen van een stroom van
stoffelijke voorwerpen, zoals tabletten, dozen, druppels, voertuigen, personen, enz. De
omzetting van de oorspronkelijke informatie in een pulsreeks kan plaatsvinden met be
hulp van bijvoorbeeld een mechanische omzetter (schakelaar, teldrempel), een elektrooptische omzetter (fotocel) of een capacitieve omzetter (capaciteitsvariatie door ver
andering van de eigenschappen van het diëlektricum van een condensator).
Meting van de frequentie van een aangeboden signaal kan plaatsvinden door een perio
diek optredend kenmerk (bijv, toppen of nuldoorgangen van een sinusvormig signaal) om
te zetten in een puls en het aantal pulsen te tellen dat in een nauwkeurig vastliggend tijds
interval ligt.
De telschakeling is ook te gebruiken als frequentiedeler. Men richt de schakeling dan zo
in dat steeds na een vast aantal ingangspulsen een uitgangspuls wordt afgegeven.
Het meten van de tijd tussen twee aangeboden pulsen kan plaatsvinden door een tel
schakeling een reeks pulsen te laten tellen waarvan de onderlinge spatiëring nauwkeurig
vastligt (bijvoorbeeld verkregen met behulp van een kristaloscillator) en deze telschakeling
te starten met de eerste aangeboden puls en te stoppen met de tweede. Een dergelijke op
stelling kan ook worden gebruikt voor snelheidsmeting. In dat geval worden de start- en
stoppulsen ontleend aan omzettere die zich op een vaste afstand van elkaar bevinden en die
reageren op het passeren van het object waarvan de snelheid moet worden opgemeten.

i

6.4. TELLEN MET BEHULP VAN B1STABIELE TREKKER SCHAKELINGEN

In par. 5.6 werd besproken hoe de bistabiele trekker (flip-flop) als tweedeler kan worden
geschakeld. De schakeling reageert met omslag op elke aangeboden ingangspuls. Noemen
we de ingang T (trekker), de uitgangen Q en Q, en geven we een hoge spanning aan een
uitgang aan met 1 (bijbehorende transistor gesperd), een lage spanning aan een uitgang met
0 (bijbehorende transistor in verzadiging), dan brengt elke puls op T de uitgang die op 1
staat op 0 en de uitgang die op 0 staat op 1.
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Gaan we nu eens na wat er gebeurt als we een aantal van deze tweedelers achter elkaar
schakelen, waarbij we het ingangssignaal van elke tweedeler ontlenen aan de omslag van 1
naar 0 van één der uitgangen (bijv. O) van zijn voorganger. Fig. 6.13 geeft schematisch de
opstelling weer bij cascadering van vier flip-flops F. We onderstellen dat de onderlinge
koppelingen differentiërende eigenschappen hebben en dat alleen negatieve pulsen (om
slag van 1 naar 0) de volgende flip-flop bekrachtigen.
Stel dat op t=0 de uitgangen Qx t/m 04 zich alle op het niveau 0 bevinden en dat ver
volgens aan de ingang Tj een pulsreeks wordt aangeboden. Op commando van de eerste
puls gaat Qï naar niveau 1. De uitgangen Q2, Q3, Q4 blijven in de stand 0. De tweede puls
brengt Q j weer op 0, zodat aan T2 een ingangspuls verschijnt, die in staat is F2 te doen om
slaan. Nu is dus Qi = 0, Q2 = 1, Q3 = 0. Q4 = 0. In tabel 6.1 is aangegeven hoe de reactie van
de opstelling is op de eerste 16 pulsen.
Uit de tabel blijkt dat voor de eerste 15 pulsen de stand van de vier bistabiele schakelin
gen juist overeenkomt met het in het tweetallig stelsel gecodeerde ranggetal van de laatste
ingangspuls. Indien gewenst kan men deze stand (d.w.z. dit getal) zichtbaar maken door op
de uitgangen Q indicatoren aan te sluiten, bijvoorbeeld neonbuisjes, die oplichten wanneer
de spanning niveau 1 aanneemt, en gedoofd zijn als de spanning niveau 0 aanneemt

6.1. Reactie van de telschakeling op een pulsreeks.
Pulsno.

Q4
_Ö4

Q3

QQi
2

Qx

1
0
0
0o
1
2
0
0
1i
0
i
3 _______00
0
11
4
0
10o
0
5
0o
10o
1
6
0o
110
1
7
0o
111
1
8
10
1
0o
0
9
10
0o
1
1
10
10
1
110
11
10
1
1
11
12
110
1
o
0
13
110
o
1
1
14
11
1
0
1
15
1111
1
1
16
0o
0
0o
0

De zestiende ingangspuls brengt de schakeling weer in de uitgangspositie 0 0 0 0.
Hadden we één tweedeler méér gebruikt, dan hadden we tot 32 kunnen tellen; algemeen
geformuleerd : met n tweedelers kan men tellen tot 2".
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Fig. 6.13. Teller bestaande uit een cascadeschakeling van vier bistabiele trekkerschakelingen
(flip-flops).
Is men alleen geïnteresseerd in het moment waarop er een bepaald aantal pulsen is afge
teld, dan zijn geen indicatoren nodig. Men kan dan de schakeling zo inrichten dat bij de
met het gezochte getal overeenkomende stand van de tweedelers een uitgangscircuit be
krachtigd wordt dat een uitgangspuls afgeeft. Moet bijvoorbeeld met behulp van de op
stelling volgens Tig. 6.13 het moment bepaald worden dat 16 ingangspulsen zijn gepasseerd,
dan is dit mogelijk door de uitgangen Q,, Q2. Q3 en 04 aan te sluiten op een logische schake
ling, die alleen een signaal 1 afgeeft als alle ingangssignalen 0 zijn (in termen van positieve
logica een NOR-schakeling).
De zuivere cascadeschakeling, als geschetst in fig. 6.13, telt in het tweetallig stelsel. In de
digitale techniek worden rekenbewerkingen in de regel in dit talstelsel uitgevoerd. Toch is
er vaak ook behoefte aan telschakelingen, die in een ander talstelsel werken, met name in
het tientallig stelsel. Ook dit type telschakelingen kan men opbouwen met behulp van
tweedelers, eventueel gecombineerd met andere logische schakelingen. Hiertoe bestaan
vele mogelijkheden. Met deze problematiek betreden we in feite het terrein van de opbouw
en inrichting van digitale systemen. Een systematische behandeling van dit onderwerp valt
buiten het bestek van dit boek. Ter illustratie zullen we hier echter één eenvoudige werk
wijze om een decadeteller op te bouwen, kort toelichten.
Wil men met uitsluitend bistabiele trekkerschakelingen werken, dan levert de zuivere
cascadeschakeling van n trekkers de mogelijkheid te tellen tot 2". Om tot 10 te tellen is dus
n=3 zeker te weinig. Met n=4 kunnen we tot 16 tellen, maar met een kunstgreep kunnen
we bereiken dat de schakeling reeds bij de 10® puls in de uitgangspositie terugkeert Daartoe
moeten we de schakeling zo inrichten dat zij tijdens het tellen zes posities doorschuift Dit
is te bereiken door het uitgangssignaal van één of meer der tweedelers terug te voeren naar
één of meer der voorafgaande tweedelers.
Fig 6.14 geeft een voorbeeld van zo’n opstelling. De schakeling komt overeen met die
van fig. 6.13, met dien verstande dat nu het signaal dat op Q4 verschijnt via een differenti
ërend netwerk en een omkeertrap wordt teruggevoerd naar de ingangen van F2 en F3. Om
in te zien wat er gebeurt bedenken we dat de omslag van een tweedeler een eindige tijd
vraagt, elke tweedeler introduceert dus een zekere vertraging Op het verschijnen van de
8' ingangspuls slaan alle tweedelers om, doch niet precies tegelijk, eerst slaat F1 om, even
later F2, enz. Op het moment dat
de stand 1 bereikt hebben dus Q2 en Q2 reeds de stand 0
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ingenomen. Op het omslaan van Q4 naar stand 1 bereikt via het differentiërende netwerk en
de invertor een negatieve puls de ingangen van F2 en F3, die daarop beide een extra omslag
maken. Op dit moment is Q, =0en Q2 = Q3 = Q4 = 1. De 9e puls brengt nu ook Qx in stand 1.
Als dan op commando van de KT puls Qx omslaat naar stand 0 volgen alle andere tweedelers, zodat Q2, Q3 en Q4 eveneens de stand 0 aannemen. De teller bevindt zich dus na 10
ingangspulsen reeds in de uitgangspositie. Fig. 6.15 geeft schematisch de reactie van de
tweedelers op de aangeboden reeks van 10 ingangspulsen aan. Hierbij is rekening gehouden
met de bovengenoemde vertraging. Deze dient natuurlijk gering te zijn ten opzichte van
het tijdsinterval tussen twee opeenvolgende pulsen.
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Fig. 6.14. Voorbeeld van een mogelijke opbouw van een decadeteller.
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Fig. 6.15. Reactie van de schakeling van fig. 6.14 op een reeks van tien ingangspulsen.
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6.5. INTEGRERENDE TELLERS

Een geheel andere techniek om pulsen te tellen maakt gebruik van de mogelijkheid om een
condensator stapsgewijs te laden. Het centrale element in de schakeling is dan een con
densator. De schakeling wordt gecompleteerd met een inrichting die er voor zorgt dat
elke ingangspuls een hoeveelheid lading op de condensator brengt en een inrichting die
constateert dat de spanning op de condensator een bepaalde waarde heeft bereikt, d.w.z.
een comparatorschakeling. Als zodanig kan bijvoorbeeld een Schmitt-trekker dienst doen.
Fig. 6.16 toont een schakeling, die op het beschreven principe is gebaseerd. De transistor
T is zo ingesteld dat deze bij afwezigheid van een ingangspuls in de verzadigde toestand
verkeert. De negatief gerichte ingangspulsen brengen de transistor in de gesperde toestand.
Gedurende deze tijd laden C\ en C2 zich op via D2, zodat de som van de spanningen ucl en
wc2 over de condensator L/B bedraagt Men kiest C2 >Cb zodat uc2 < ucl. Gaat T nu weer
geleiden, dan ontlaadt C\ zich over T en Dl, C2 kan zich echter niet ontladen, daar D2 in
de gesperde toestand verkeert De volgende ingangspuls brengt D2 weer in de geleidende
toestand, zodat C2 verder oplaadt. Bij elke volgende puls neemt de spanning op C2 toe,
totdat het spanningsniveau bereikt wordt waarbij de comparator reageert Deze is zo
ingericht dat C2 zich snel ontlaadt, waarna de schakeling gereed is voor een nieuwe telcyclus.

l + (4

D2V
Dl Jk

comparator•schakeling

Fig. 6.16. Voorbeeld van een integrerende telschakeling.
Het voordeel van de schakeling is de grote eenvoud. Voor het tellen van grote aantallen
pulsen is zij minder geschikt, daar bij toenemende spanning op C2 de per puls toegevoerde
lading afneemt. Om deze reden doet men er goed aan het omslagniveau van de comparator
laag te kiezen ten opzichte van de voedingsspanning t7B, zodat de spanning op C2 steeds
ruimschoots beneden de asymptotische eindwaarde blijft
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In de schakeling volgens fig. 6.16 brengen de te tellen pulsen de transistor in de gesperde
toestand; aan de amplitude der pulsen wordt slechts de eis gesteld dat deze voldoende
groot is om de transistor in deze toestand te brengen. Hebben de pulsen een constante am
plitude, dan kunnen ze ook gebruikt worden om een transistor op een gedefinieerd punt in
het actieve gebied te brengen, waarmee de zeer eenvoudige schakeling volgens fig. 6.17
ontstaat. Telkens als een (positieve) puls de transistor in het actieve gebied brengt, laadt de
condensator bij totdat het comparatomiveau bereikt wordt. Een voordeel is nog dat de
laadstroom nu praktisch onafhankelijk is van de ladingstoestand van de condensator,
daar de transistor als stroombron werkt.

+

I

comparator

C
T

1
Fig. 6.17. Integrerende telschakeling waarbij de te tellen pulsen de transistor in het actieve gebied
brengen.

166

LITERATUUR

De literatuur over elektronica is zeer omvangrijk. Zij omvat een groot aantal leer- en hand
boeken en een welhaast ontelbaar aantal tijdschriftartikelen. De meeste handboeken
geven per onderwerp lijsten van daarop betrekking hebbende tijdschriftartikelen, die op
hun beurt gewoonlijk ook weer literatuurverwijzingen hebben. Wie van een bepaald
onderwerp een diepgaande studie wenst te maken, kan langs de weg gemakkelijk aan een
grote hoeveelheid studiemateriaal komen.
Voor enkele hoofdstukken van dit boek zijn hieronder literatuurverwijzingen opgeno
men naar meestal iets verdergaande literatuur over onderwerpen die een enigszins specia
listisch karakter hebben. Deze verwijzingen zijn zeer spaarzaam gehouden en hebben
allerminst de bedoeling een literatuuroverzicht over het onderwerp te bieden.
Wie een vak grondig wil bestuderen, doet er goed aan zich niet te beperken tot kennis
name van het werk van één auteur. Het kritisch kennis nemen en naast elkaar leggen van de
beschouwingen van verschillende auteurs kan zeer veel bijdragen tot verdere verdieping
van het inzicht. Om deze reden volgen hier enkele titels van boeken die dit doel kunnen
dienen. Om deze lezer niet voor een ‘embarras du choix’ te stellen, is de lijst zeer beperkt
gehouden. Wie behoefte heeft aan meer gegevens kan deze gemakkelijk verkrijgen aan de
hand van de in genoemde boeken opgenomen literatuurlijsten.

ALGEMENE BOEKEN

c.l.alley en k.w. atwood, Electronic Engineering, New York 1962.
m.v.joyce en k.k.clarke, Transistor Circuit Analysis, Reading, Mass. 1961.
p.e.gray, Introduction to Electronics, New York 1967.
G.klein en j.j.zaalberg van zelst, Instrumentele Elektronica, Eindhoven
s.seely, Electronic Circuits, New York 1968.
s.seely, Radio Electronics, New York 1956.
w. bitterlich, Einfuhrung in die Elektronik, Berlijn 1967.
J.F.gibbons, Semiconductor Electronics, New York 1966.
j. o. r Y D E R, Electronic Fundamentals and Applications, Eriglewood Cliffs 1964.

1966.

BOEKEN BIJ ENKELE HOOFDSTUKKEN

4. Schakelingen voor niet-lineaire signaalbewerking
De meeste hand- en leerboeken der elektronica wijden één of meer hoofdstukken aan
schakelingen voor niet-lineaire signaalbewerking. Een prettig leesbaar en zeer uitvoerig
boek dat zich speciaal hiermee bezighoudt, is:
j.millman en h.taub, Pulse, Digital and Switching Waveforms, New York 1965.
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De specialistische schakelingen van de televisietechniek vindt men o.a. zeer uitvoerig
behandeld in:
F.KERKHOFen w.werner, Televisie, Eindhoven 1963.
a. boekhorst en j.stolk, Ablenktechnik in Fernseh-Empföngern, Philips Technische
Bibliotheek 1961.
d.fink, Television Engineering Handbook, New York 1957.

5. Regeneratieve schakelingen
Over regeneratieve schakelingen bestaat een uitgebreide literatuur. Een goed overzicht
met vele uitgewerkte voorbeelden van ontwerpproblemen geeft:
j.millman en h.taub, Pulse, Digital and Switching Waveforms, New York 1965.
Fundamenteel opgezette algemene beschouwingen vindt men o.a. in:
J.n.harris, P.E.GRAY en c.l.searle, Digital Transistor Circuits, SEEC-Books,
Volume 6, New York 1966.

Dit werk biedt ook een goede inleiding tot de theorie en de opbouw van logische schake
lingen en tot de theorie van de als schakelaar werkende transistor.
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gouddotering 44, 52
Harde champ 102
hersteltijd bij bootstrap-schakeling 113
horizontale afbuiging bij tv-weergeefbuis 118
hybride n-schema 35
hysterese in Schmitt-trekker 127
169

hysterese, verkleining van 129

Inschakelen 10
integratiedichtheid 75
integrerende RC-schakeling 17
integrerende tellers 165
inverse gebied 33
inverse injectie 46
inversieschakeling 57
- met complementaire MOS-transistoren 80
- met MOS-transistoren 78
inverteren van tweewaardige grootheden 55

Junctie-FET als begrenzer 92
Karakteristieke impedantie 26
kunstkabels 26

Large-scale integration, zie LSI
lekstroom 34
levensduur van minderheden in de basis 49
lineaire schakelingen 9-26
linearisering van zaagtand d.m.v. terugkop
peling 111
- van zaagtandvorm 108
logisch niveau bij ECL-schakeling 71
logische functies 55
logische geheugenwerking 138
logische operaties 55
logische ruis 59
logische schakelingen 55-75
logische slag 55,71,72

LSI (large-scale integration) 75
m-afgeleide secties 28
medium-scale integration, zie MSI
metastabiele toestand. 141
- bij blokkeeroscillator 149
- bij multivibrator 147
Millerschakeling 114
minderheden in de basis 45
monolithische schakelingen, samengestelde
74
monostabiele schakeling met emitterkoppeling 144
monostabiele trekkerschakeling 140
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MOS-transistor 75
- als schakelaar 76
- als begrenzer 92
MSI (medium-scale integration) 74
multi-emittertransistor 66
multivibrator 145, 147, 148
- als frequentiedeler 148
- als frequentiemodulator 148
multivibratorschakeling met emitterkopppeling 148
NAND-schakeling 57, 79, 81
- met complementaire MOS-transistoren 81
- met MOS-transistoren 79
negatieve logica 55
niet-lineaire bewerkingsschakelingen 82-116
niveaudiode 102
NOR-schakelingen 57

OF-functie 56
omslagtijd van trekkerschakeling 129
onderdrukkingstijd 95
ontlading van een geladen condensator 11
ontladingstijd 41,44,67,89
- bij TTL-^chakeling 67
ontladingstraagheid bij begrenzerschakeling
89
onverzadigde logica 52
operationele versterker als begrenzer 90, 114
- in Millerschakeling 114
optellen van tweewaardige grootheden 55
OR-function (OF-functie) 56
OR-schakeling 57
oversturingsfactor 43
Parasitaire capaciteiten,compensatie van 22
parasitaire elementen in geïntegreerde digi
tale schakelingen 72
parasitaire transistoren in DCTL-schakelingen 73
pedestal bij poortschakeling ("voetstuk') 154
pinch-off spanning 76^
poortschakeling 152-169
- met buizen 156
- met diode 154
- met hexode 156

- met transistoren 155
poortsignaal 152, 158
positieve logica 55
propagation delay 72
pulsschakelingen 9-26
Quasistabiele toestand 141
RCL-schakeling 26
RC-schakeling 10, 13, 18, 19
blokgolf op een 19
-, inschakelen van een puls op een 18
- met meer dan één schakelaar 13
(R)DL (resistor-diode logic) 58, 59
reciprociteitsbetrekking bij transistor 36
referentieniveau van elektrisch spiraal 93
reflectiefactor 30
reflecties van impulsen op vertragingslijnen
28
regeneratieve schakelingen 123-149
- werking t.g.v. meekoppeling 126
Resistor-diode logic, zie RDL
RL-schakeling, inschakelen van een spanning
op een 23
RTL (resistor-transistor logic) 58, 59, 61

Schakelaar, mechanische 31
- in elektrische netwerken 9
Schmitt-trekker 124, 127
slagtijd 107, 113
- bij bootstrap-schakeling 113
snelheidsmeling m.b.v. telschakeling 161
snelle begrenzerschakeling 86
spergebied 33, 39
spikes 158
stabiele toestanden van trekkerschakeling
134
statische karakteristieken van transistoren 33
stijgtijd 41,42
stoorpulsen in clampschakeling 101
stoorsignalen, produktie van 72
symmetrische poortschakeling 160
- met vier dioden 160
symmetrische transistor 122
synchronisatie van multivibrator 148
synchronisatiesignaal 95

Televisiesignaal 95
tellen m .b.v. bistabiele trekkerschakelingen
161
telschakeling 161
- als frequentiedcler 161
terugslag 104
terugslagtijd bij bootstrap-schakeling 113
tijdmeting m.b.v. telschakeling 161
tijd-multiplexsysteem 152
transistor als elektronische schakelaar 31-39
transistor-transistor logica, zie TTL
trapeziumvormige spanning 119
trekkerpuls 134, 137
trekkerschakeling 129,131,134,140,161,163
TTL (T2L: transistor-transistor logic) 58, 66,
67, 69
tweedeler, bistabiele trekker als 138
tweezijdige begrenzer met transistor 89
tweezijdige begrenzing 82, 86, 89
- met behulp van twee dioden 86
- met behulp van zenerdioden 86
Uitschakeltijd 41

Vacuümbuis als schakelaar 32
vacuümpentode als begrenzer 92
vergelijkingen van Ebers en Moll 35
vermenigvuldigen van tweewaardige groot
heden 55
verplaatsingsfout 105
verrijkingstypen 77
verschilversterkerschakeling, begrenzing met
90
vertragen van pulsen m.b.v. monostabiele
trekker 143
vertragingslijn 26, 28
- met kortgesloten uitgang 28
- met LC-secties 28
- met open uitgang 28
- signaalbewerking m.b.v. een 26
vertragingstijd 41
vervangingsschema van diodeclamp 97
- volgens Ebers en Moll 36
- voor kleine signalen 35
verzadigde logica 52
verzadigde toestand 32
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verzadigingsgebied 33, 39, 47
verzadigingsspannung 34
voetstuk bij poortschakeling 154
voortplantingssnelheid langs een kabel 26
Waarheidstabel 56, 138
- voor flip-flopschakeling 138
weerstand-transistorlogica, zie RTL
worst case design 34
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Zaagtandoscillator 105, 107
- met glimlamp 107
- synchronisatie van 107
zaagtandsignalen 104
zaagtandstroom 116-118, 120-121
opwekking met hoog rendement 121
zaagtandvorming met transistorschakelaar
107
zachte clamp 102
zwartniveau 95

15-0038-1

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 Dit laatste deel van de serie ’Grond
slagen van de elektronica’ behandelt schake
lingen waarin de actieve componenten als
elektronische schakelaars worden gebruikt
Men duidt dit deel van de elektronica wel aan
met de naam ’pu/stechniek’. Een noodzakelijke
voorwaarde voor de verwerving van inzicht in de
werking van tot deze groep behorende schake
lingen, is kennis van de fysische verschijnselen
die ten grondslag liggen aan de schakelaarwerking van actieve componenten. Hoewel
verwijzingen naar de overige delen niet
ontbreken, laat dit deel zich zonder bezwaar
afzonderlijk lezen, mits de lezer beschikt over
enige algemene kennis van de elektronica.
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