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DIODESCHAKELINGEN

1.1. Inleiding
In elektronische apparaten worden dioden voor verschillende doel
einden toegepast. De belangrijkste toepassing is die als gelijkrichter voor het verkrijgen van gelijkspanning. De diode wordt ook
gebruikt om van spanningsvormen een bepaald gedeelte af te kappen
(afkappers) of om een bepaald gelijkspanningsniveau in te stellen
(klemschakelingen).
Het is het doel van dit hoofdstuk zoveel begrip wat betreft deze
principiële toepassingen bij te brengen, dat het hoe en waarom van
praktische schakelingen geen probleem meer is. Bij het bestude
ren van een diodeschakeling moet men het volgende bedenken.
Een diode geleidt, indien de anode positief wil gaan t. o.v. de ka
thode. De diode gaat zich dan als een kortsluiting gedragen en Ua^
is praktisch 0. Uak kan dus niet positief gaan.

1.2. Diode afkapper
In fig. la is een wisselspanning Ua aangesloten op de serieschakeling van een diode D en een weerstand R. De uitgangsspanning ver
loopt volgens fig.lc.
Positieve periodehelft.
Gedurende de positieve periodehelft wil de stroom rechtsom vloeien.
Voor deze stroomrichting staat de diode in geleiderichting.
Indien we aannemen dat de diode ideaal is, kunnen we de diode
gedurende de positieve periodehelft als een kortsluiting beschouwen.
Over R komt de volledige positieve periodehelft van de ingangsspanning. De negatieve periodehelft is afgekapt.
Gedurende de negatieve periodehelft gedraagt de diode zich als een
onderbreking.
Negatieve periodehelft.
Gedurende de negatieve periodehelft wil de stroom linksom vloeien,
dus uitwendig van de onderste klem naar de bovenste. Voor deze
stroomrichting staat de diode in sperrichting. Daar de diode ideaal
is vloeit er gedurende de negatieve periodehelft geen stroom. Over
R valt dus gedurende de negatieve periodehelft geen spanning. De
negatieve periodehelft komt dus over de diode. Over de diode ont7

staat dus een negatieve spanningsimpuls. Om te voorkomen dat de
diode doorslaat, dient de negatieve topwaarde van de ingangsspanning kleiner te zijn dan de sperspanning.
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Fig.1
a.
b.
c.
d.

Diode D en weerstand R aangesloten op wisselspanning.
De topwaarde van de ingangsspanning bedraagt 10 V.
De positieve periodehelften komen over R.
De negatieve periodehelften komen over D.

Omkering van de diode.
Indien de diode omgepoold wordt komt de negatieve periodehelft over
R en de positieve periodehelft over de diode. Aan de hand van het
voorgaande zal de lezer dit ongetwijfeld zelf kunnen vinden.

1.3. Diode afkapper met voorspanning
In fig. 2a is in serie met R een spanningsbron E = 4 V opgenomen.
De uitgangsspanning wordt nu niet alleen bepaald door U a» maar
eveneens door E. Is Ua minder positief dan + 4 V, of negatief, dan
wil de stroom linksom vloeien. Voor deze stroom spert D.
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Omdat de diode spert is de uitgangsspanning gelijk aan E, dus 4 V.
Is Ua hoger dan + 4 V, dan wil de stroom rechtsom vloeien:
De diode geleidt en gedraagt zich als een kortsluiting en Uu = Ua*
De uitgangsspanning verloopt daarom volgens de dik getekende lijn.
(fig. 2c).
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Fig. 2
a.
b.
c.
d.

Positieve afkapper met positieve voorspanning.
De aangelegde spanning.
De uitgangsspanning. Positief op een positief niveau.
De spanning over de diode.

Omkering van de diode.
Wordt de diode omgepoold, dan geleidt de diode als
lager is dan
E. In dat geval verloopt Uu volgens de dik getekende lijn in fig. 2d.
Omkering van de batterij.
Wordt de batterij omgepoold, dan ligt het afkapniveau niet bij + 4 V,
maar bij —4 V.
9

1.4. Gelijkrichter met capacitieve belasting
Stel dat in fig. 3a de condensator C voor het moment t = 0 ongeladen
is. Van het moment t = 0 tot het moment t = 1 gaat Ua van 0 V naar
+ 10 V. De spanning over C zal de ingangsspanning volgen, omdat de
diode in geleiderichting komt te staan. Van t = 0 tot t = 1 is de span
ning over de diode dus nul. Op het moment t = 1 is de spanning over
C 10 V geworden.
D
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Ud
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Ua

Uc

C

a

Fig. 3
a. Diode D en condensator C
aangesloten op wisselspan
ning.
b. De topwaarde van de ingangsspanning bedraagt
10 V.
c. Over de condensator ont
staat een gelijkspanning,
die overeenkomt met de
topwaarde van de ingangsspanning.
d. De spanning over de diode
wordt onder de 0 V-lijn
gedrukt.
e. De diode is aangesloten
op de serieschakeling van
een gelijkspanning en
een wisselspanning.

Utt<USpCr

Na het moment t = 1 gaat Ua dalen. Ua wordt dan lager dan Uc en de
condensator wil zich gaan ontladen. Daar de stroom door de diode
echter niet van richting kan veranderen is dit onmogelijk en de con
densator spanning blijft 10 V.
De diode kunnen we vergelijken met een ventiel. C wordt reservoircondensator genoemd.
10

Daar Ua en Uc bekend zijn kan
worden geconstrueerd. Er geldt
immers:
= Ua - U c*
Zo vinden we op het moment t = 2:
Ud = Ua - Uc = 0 - 10 V = - 10 V.
Op het moment t = 3 geldt:
Ud = Ua - Uc = - 10 V - 10 V = - 20 V.
Uit fig. 3d blijkt, dat U<j negatief is en dat de maximale spanning in
sper richting gelijk is aan de top-top waarde Utt van de ingangsspanning. De over de diode staande spanning kan ook worden gevonden
door de schakeling van fig. 3a te tekenen volgens fig. 3e. Hieruit
blijkt duidelijk dat U^ de som is van de gelijkspanning Uc en de wis
selspanning Ua.
Door de gelijkrichtende werking ontstaat dus over C een zodanige
spanning, dat de spanning over de diode onder de 0 V-lijn wordt ge
drukt.
Om te voorkomen, dat de diode in sperrichting doorslaat, moet de
top-top waarde van Ua kleiner zijn dan de sperspanning van de diode.
Utt < USper

(2)

Indien de ingangsspanning sinusvormig is, geldt: Utt = 2 V"2 Ua eff.
(zie Leerboek Elektronica deel 2, hoofdstuk 2.3)
Uit (2) volgt door substitutie:
Usper
Ua eff <

2VT

(3)

Met een diode BYY 37 welke een sperspanning heeft van 700 V, kan
dus maximaal een wisselspanning van 250 Veff worden gelijk gericht.

1.5. Gelijkrichtschakeling met belaste reservoircondensator
Indien over C een weerstand wordt geplaatst kan C zich via deze
weerstand ontladen. Van t = 0 tot t = 1 wordt C opgeladen zoals in
1.4 is besproken. Na het moment t = 1 daalt Ua en spert de diode»
Nu gaat C zich op de bekende wijze via R ontladen (zie Leerboek
Elektronica deel 1, hoofdstuk 8). Deze ontlading duurt tot
het moment t*. Op dat moment wordt Ua immers positief t.o.v.
Uc en wordt C weer bij geladen. Door Uc weer van Ua af te trekken
vinden we Ud. C wordt dus via D met een impulsvor
mige stroom bijgeladen en ontlaadt zich via R.
De amplitude van de stroomimpulsen waarmee C wordt bij geladen
is des te groter, naarmate C zich meer ontlaadt via R.
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a. De reservoircondensator is
belast.
b. De ingangswisselspanning.
c. C ontlaadt zich via R.
d. De spanning over de diode.
(Bij zeer grote RC-tijd
verloopt
volgens de
stippellijn)
e. De stroom door de dio
de is pulsvormig.
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Fig.4
f
f. De spanning over C daalt met A U, indien de ontlaads.troom line
air is en indien de ontlading e'en periodetijd duiirtT^

1.6. Nadere beschouwing van de enkelfazige gelijkrichtschakeling
Met behulp van fig. 4f willen we Uc in fig. 4a nader beschouwen.
Op het moment t = 1 is C opgeladen tot de positieve amplitude van Ua
Daarna gaat C zich ontladen. Indien we veronderstellen dat de ontlaadstroom I van C constant is, zal Uc lineair dalen. Laten we ver
der aannemen dat de ontlading een periodetijd duurt, dat wil zeggen
van t = 1 tot t = 5. De in dit geval ontstane spanningsdaling AU kan nu
worden berekend.
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De ladingsverandering AQ op de condensatorplaten is immers gelijk
aan de lading, die door de stroom I gedurende één periodetijd van de
condensator is weggenomen. Er geldt dus:
AQ = IxT

(4a)

Door de ladingsverandering is Uc veranderd met een waarde AU,
welke volgt uit:
AU = ——^
C

(4b)

Substitutie van (4a) in (4b) geeft:
A U =

IxT
C

Daar T = — vinden we dus:
f
I

AU = f xC

(4d)

De in werkelijkheid optredende spanningsdaling, aangeduid met AU',
is minder. De ontlading verloopt immers niet lineair, terwijl boven
dien de ontlading minder dan één periodetijd duurt.
Voor oppervlakkige berekeningen is (4d) echter bijzonder geschikt.
Uit fig.4f kan eveneens een conclusie worden getrokken, wat betreft
de gemiddelde waarde van Uc. Voor Ugem geldt bij benadering:
ugem “ umax - */2 A U

(5)

Voorbeeld 1:
Gegeven:

In fig.4a geldt: Ua off = 30 V; f = 50 Hz; C = 1000 fiF;
I=0...0,5A. De diode mag ideaal worden veronder
steld.

Gevraagd:

a. De minimale sperspanning van de diode.
b. De maximaal optredende A U.
c. U gem bij minimale en maximale belasting.

Oplossing:

a. Uit (3) volgt: U sper > 2V 2 Ua eff ^ 2\ 2 x 30 = 84 V.
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b. A U is maximaal bij maximale belastingsstroom.
Volgens (4d) geldt dan:
0,5
= 10 V.
AU =
50 x 10"3
c. Indien I = 0 ontstaat over C een gelijkspanning welke
gelijk is aan de topwaarde van Ua, d.w.z. Ugern =
Vn = V~2 x 30 V = 42 V.
Indien I = 0.5 A geldt A U = 10 V en vinden we:
Ugem = U max - V2 A U = 42 V - 5 V = 37 V.

1.7. Dubbelfazige gelijkrichting
De rimpel van de gelijkgerichte spanning dient zo klein mogelijk te
zijn. Dit wordt bereikt door de reservoircondensator met kortere
tussenpozen bij te laden. Fig. 5a geeft de schakeling, waarbij de
condensator bij een netfrequentie van 50 Hz 100 maal per seconde
wordt bijgeladen in plaats van 50 maal per seconde, zoals bij enkel fazige gelijkrichting het geval is.
DUBBELFAZIG
Uc

+

ENKELFAZIG

■o

c

Uc
O

<■

Uc B

UAB

©
Fig. 5

a. Dubbelfazige gelijkrichting.
b. De rimpelspanning is tweemaal kleiner dan bij enkelfazige
gelijkrichting.

We spreken van dubbelfazige gelijkrichting, indien de con
densator gedurende beide periodehelften wordt bij geladen. De wer
king kan als volgt worden verklaard:
Aan bovenzijde en onderzijde van de secundaire wikkeling van de
transformator staan wisselspanningen, welke ten opzichte van het
14

midden in tegenfaze zijn. (Zie Leerboek Elektronica deel 2, hoofd
stuk 12). In één periode wordt C eenmaal geladen via Dl en een
maal via D2. De spanning over C daalt dus minder dan bij enkelfazige gelijkrichting. (fig.5b). Tevens is de frequentie van de rimpelspanning 100 Hz, hetgeen de afvlakking vereenvoudigt. Wat be
treft de sperspanning van de dioden geldt hier hetzelfde als bij enkelfazige gelijkrichting. De top-top waarde van de rimpelspanning
volgt bij benadering uit:
I
AU =

(6)

2fC

Hierin is f de frequentie van de aangelegde wisselspanning.

1.8. Bruggelijkrichter (Graetzschakeling)
Het nadeel van de dubbelfazige gelijkrichter is dat de voedingstransformator als het ware twee (onderling gelijke) hoogspanningswikkelingen moet bezitten en daardoor wat groot uitvalt. Dit bezwaar ver
valt bij de bruggelijkrichter volgens fig. 6a. Hierbij is één hoogspanningswikkeling voldoende. De reservoircondensator is hier op
genomen in een brugschakeling van dioden. De condensator wordt
eveneens tweemaal per periode opgeladen.
A

RESERVOIR CONDENSATOR

Fig. 6
B

a. Bruggelijkrichter.

a

Is Uab (vAB is de spanning van A t.o.v. B) positief en hoger dan
de condensatorspanning, dan wordt C bij geladen met een stroom
volgens fig. 6b. D3 en D4 geleiden, Dl en D2 zijn gesperd.
Is UAB negatief en hoger dan de condensatorspanning, dan vloeit de
stroom volgens fig. 6c; D2 en Dl geleiden, D3 en D4 zijn gesperd.
De dioden - in het geval van seleniumgelijkrichters dikwijls "cellen”
genoemd - van de brugschakeling worden veelal in één pakket onder
gebracht.
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b. Laadcircuit indien
Uab positief is en
groter dan Uc.

c. Laadcircuit indien
Uab negatief is en
groter dan Uc.

1.9. Spanningsverdubbeling
Soms, bv. bij de voeding van een kathodestraalbuis , komt het voor,
dat men een hoge spanning wil opwekken. Men past dan spannings
verdubbeling toe, waarvan fig. 7 het principe geeft.
De spanning tussen de uitgangsklemmen A en C is gelijk aan de toptop waarde van de aangelegde wisselspanning. Deze spanningsverdubbelaar kan men beschouwen als een serieschakeling van twee
gelijkrichters. Dl en Cl vormen een gelijkrichtschakeling, welke
tussen punt A en punt B een spanning van de aangegeven polariteit
veroorzaakt.
Umax----■o A

-O B

“T

4—----- i—
02

Fig. 7
Spanningsverdubbelaar.
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UaC=UAB+UBC =
2 Umax = 2.8U8ff

D 1 geleidt gedurende de positieve periodehelft van de wisselspan
ning (+-). Cl wordt dus geladen tot de positieve t o p w aarde. D 2 en C 2 vormen een gelijkrichtschakeling, welke tussen
B en C ook een gelijkspanning veroorzaakt.
D 2 geleidt gedurende de negatieve periodehelft van de wisselspan
ning (-+). C 2 wordt dus geladen tot de negatieve top waarde . De diode D 2 is zo geschakeld, dat de spanning van B po
sitief is ten opzichte van C. De uitgangsspanning is nu de som van de
spanningen over C 1 en C 2. De waarde van de uitgangsspanning is
dus gelijk aan de top-top waarde van de ingangsspanning. Is de effec
tieve spanning sinusvormig en 250 V (effectieve waarde), dan be
draagt de top-top waarde : 250 x 2 V~2 = 700 V. De spanning van A
ten opzichte van C is dan 700 V.

1.10. Gelijkrichter met impulsvormige stuurspanning
In TV-apparaten treft men gelijkrichters aan die gestuurd worden
door een a-symmetrische blokspanning (fig. 8) met een frequentie
van 15625 Hz. Indien de a-symmetrische blokspanning afkomstig is
van een spoel, is de spanning zuiver, d.w.z. het oppervlak boven
de nullijn is gelijk aan het oppervlak onder de nullijn.
Zou dit niet zo zijn, dan is er een gelijkspanningscomponent aanwe
zig. Dit is echter niet mogelijk.

W

O

D

ua

C

600V

a
Sf^NNING O/ER C
ZONDER BELASTING
600

Ua(V)

200
Fig. 8
a. Gelijkrichter.
b. Aangelegde spanning.

De positieve amplitude in fig. 8b is 600 V. De negatieve amplitude
bedraagt 200 V. Omdat de diode geleidt gedurende de positieve periodehelft ontstaat over C een gelijkspanning van 600 V en niet van
800 V, zoals soms wordt gedacht. Zouden we de diode omdraaien,
dan wordt het negatieve gedeelte gelijkgericht en ontstaat een nega
tieve spanning van - 200 V. Uiteraard moet ook de elco worden om
gedraaid. Indien de schakeling wordt belast, ontstaat een rimpel,
waardoor de afgegeven gelijkspanning kleiner is. Door de hoge fre
quentie kan men al met een betrekkelijk geringe capaciteit, een
rimpelvrije spanning verkrijgen.
1.11. Afvlakfilters
Een gelijkrichter moet een gelijkspanning leveren. Volgens het
voorgaande ontstaat echter bij belasting een rimpelspanning. De
rimpelspanning kan worden verminderd door afvlakfilters.
De meest toegepaste afvlakfilters zijn in fig. 9 en 10 getekend.
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Fig. 9. RC-afvlakfilter.

O

C2

Rl
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Fig. 10. LC-afvlakfilter.

RC-afvlakfilter .
In fig. 9 wordt afgevlakt met een RC-filter. De weerstand R en de
afvlakcondensator C 2 vormen tezamen met de belasting Rl een
spanningsdeler, welke frequentie-afhankelijk is.
Voor gelijkspanning wordt de deling bepaald door Rl en R.
Voor wisselspanning wordt de deling bepaald door R en de parallel
schakeling van Rl en C 2. Wanneer C 2 voldoende groot is. is de,
tussen de uitgangsklemmen optredende wisselspanning, vele malen
kleiner dan de wisselspanning over de reservoircondensator. C 2
vormt dan een kortsluiting voor de rimpelspanning. De verzwakking
is des te groter naarmate R groter is ten opzichte van de wisselstroomweerstand van C 2. Een nadeel van deze schakeling is, dat een
gedeelte van de gelijkspanning over R komt te staan. Dit spanningsverlies is des te groter naarmate er meer stroom door de belasting
wordt afgenomen.
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LC-afvlakfilter.
In de schakeling van fig. 10 wordt afgevlakt met een LC-filter. L
heeft een lage gel ij kstroomweer stand, zodat het spanningsverlies
over L ten gevolge van de afgenomen gelijkstroom gering is. De
spoel wordt smoor spoel genoemd, omdat hij als het ware de
wisselspanning smoort. L heeft een hoge impedantie voor wissel
stroom. De impedantie van C 2 is laag, zodat een gunstige deling
voor wisselspanning ontstaat.
Een bezwaar van dit afvlakfilter is de betrekkelijk grote ruimte
welke het inneemt.
Tengevolge van de door de spoel vloeiende gelijkstroom wordt de
kern voorgemagnetiseerd. Men geeft daarom deze smoorspoelen
een luchtspleet van een zodanige breedte dat de kern niet verzadigd
wordt.
Het aanbrengen van de luchtspleet veroorzaakt een afname van de
zelfinductie.
Opmerkingen:
1. Bij gelijkrichters met Si-dioden die direct op het lichtnet (220 V)
worden aangesloten, schakelt men meestal in serie een weerstand
van bv. 10 en parallel aan de Si-dioden een condensator van bv.
0,01 ixF. Men doet dit om te voorkomen dat stoorpieken op de net
spanning doorslag van de Si-dioden in sperrichting kunnen veroor
zaken.
2. De reservoircondensator bij een gelijkrichter kan men niet wille
keurig groot kiezen, daar dit gevaar oplevert voor de gelijkrichtdioden. Het is nl. zo, dat na het moment van inschakelen de reser
voircondensator via de gelijkrichtdioden wordt geladen. Naarmate
de reservoircondensator groter is, is de na het inschakelen ver
plaatste lading en daarmee de warmte-ontwikkeling in de dioden
groter. Daarom geldt voor elke diode een maximale waarde van
de reservoircapaciteit.
Teneinde de dioden bij het inschakelen enigszins te sparen wordt,
soms in serie met de dioden, een weerstand geschakeld, welke de
oplaadstroomstoot bij het inschakelen begrenst.

1.12. Klemschakeling
Klemschakelingen, ook wel MDC-restorersM of "dampers" genoemd,
worden gebruikt om een wisselspanning onder of boven een bepaald
niveau te leggen.
In fig. 11a is een klemschakeling getekend. Het RC-filter heeft een
RC-tijd die zeer groot is t.o.v. de periodetijd van Ua.
Het niveau waarop de spanning wordt geklemd, wordt bepaald door E.
In dit geval wordt Uu dus geklemd op 80 V.
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De poling van de diode bepaald of de spanning onder of boven E wordt
geklemd. Volgens de golfvorm voor Uu wordt het signaal boven E ge
klemd. De werking is als volgt:
Ua varieert volgens fig. 11b tussen 50 V en 150 V.
Als Ua = 50 V, dan is er, omdat E = 80 V, in het circuit een spanning
van 30 V linksom werkzaam. Hiervoor staat de diode in geleiderichting. C zal daarom tot 30 V worden geladen in de aangegeven polari
teit. Uu kan men vinden door Ua en Uc op te tellen. Doet men dit,
dan ontstaat fig. lid.
Hieruit blijkt, dat men positief geklemd heeft op een positief niveau
van 50 V. Varieert men E dan schuift het niveau op en neer.
Draait men de diode om, dan wordt het signaal onder E geklemd.
ua(v)

hu

O

150

UC-30V
R
Ua

Uu

50

1MH

b o
-o-

■o

a

UC(V)

30
C

O

UU(V)
180

Fig.11
a. Klemschakeling.
b. Ingangsspanning.
c. Klemniveau.
d. Uitgangsspanning.

80

d

o

Opmerking:
Het klemmen op een bepaald niveau is alleen mogelijk indien de
spanning een zodanige amplitude heeft, dat de diode D in geleiding
komt. Is dit niet het geval, dan wordt er geen gelijkspanning over
C opgewekt en zal het niveau niet de gewenste waarde aannemen.
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E

1.13. Onderdrukken van spanningspieken
Wanneer een blokspanning op een RC-schakeling wordt aangesloten
ontstaat, indien de RC-tijd van het filter klein is t.o.v. de periodetijd van de blokspanning, over de weerstand een piekvormige span
ning. Stel, dat alleen de positieve pieken aan de na het RC-filter
komende belasting toegevoerd mogen worden. Dit wordt bereikt door
een diode in te schakelen, (fig. 12a).
Tijdens de positief gerichte sprong in de ingangsspanning wil de
stroom rechtsom vloeien. D1 staat voor deze stroom in geleiderichting en vormt een kortsluiting. Nu geldt het vervangschema
volgens fig. 12b. De positieve piek komt dus op de uitgang.
Tijdens de negatief gerichte sprong in de ingangs spanning wil de
stroom linksom vloeien. D 1 staat voor deze stroom in sperrichting en vormt een zeer hoge weerstand. Door Rl vloeit dus vrijwel
geen stroom en over RL wordt heel weinig spanning ontwikkeld. Nu
geldt het vervangschema volgens fig. 12c. Fig. 12d geeft de span
ningen UI, U2 en UL.
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d.

Schakeling voor het opwekken van smalle startimpulsen.
Circuit gedurende de positieve spanningssprong.
Circuit gedurende de negatieve spanningssprong.
De golfvormen.

De positieve piek over Rl is smaller dan de negatieve piek. Dit
komt omdat gedurende de positieve sprong in de ingangs spanning R1
en Rl parallel staan. De RC-tijd gedurende de positieve piek is dus
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kleiner dan tijdens de negatieve piek. Wanneer de positieve i.p.v.
de negatieve pieken onderdrukt moeten worden, worden de aanslui
tingen van D1 omgepoold.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. Wat wijst een op het gelijkspanningsbereik geschakelde universeelmeter (Rj =oo) in fig. 13 aan, indien de diode ideaal is en in
dien de RC-tijd groot is ten opzichte van de periodetijd van de ingangs spanning?
Ga als volgt te werk:
a. Denk R en de voltmeter weg en bepaal welke spanning C krijgt.
b. Teken de spanning over de diode en bepaal de gemiddelde waar
de hiervan. Een voltmeter, die op het gelijkspanningsbereik is
geschakeld, wijst immers de gemiddelde waarde aan.
V te
2. De sperspanning van de diode in fig. 13 dient minstens
bedragen.

R

Fig.13
3. In fig. 13 geldt: f = 50 Hz; Ua eff = 20 V; C = 1 /iF; de voltmeter

heeft een gevoeligheid van 10 kfi/V en is op het 50 V-bereik ge
schakeld; R = 500 kft.
Tracht nu te bepalen welke spanning de voltmeter bij benadering
aan zal wijzen. Realiseer u daarbij, dat C via D wordt opgeladen
tot de topwaarde van Ua en dat C zich via de voltmeter en de gene
rator ontlaadt. De inwendige weerstand van de generator wordt
nul verondersteld.
4. In fig. 2a is Ua een sinusvormige spanning met een effectieve
waarde van 60 V. E = - 30 V. Teken Uu.
5. Men wil een sinusvormige wisselspanning met een amplitude van
90 V negatief klemmen op een niveau van - 60 V.
a. Hoe dient men in fig. 11a de diode en de spanningsbron E te
schakelen ?
b. Hoe verloopt de uitgangsspanning?

Samenvatting

I
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1. Een afkapper kapt een bepaald gedeelte van een golfvorm af.
a. Het niveau van afkapping wordt bepaald door een gelijkspan
ning.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b. Welk deel wordt afgekapt is afhankelijk van de poling van de
diode.
Bij een afkapper staat een gelijkspanning in serie met een weer
stand.
Een gelijkrichter met capacitieve belasting geeft een gelijkspan
ning af, die gelijk is aan de topwaarde van de wisselspanning.
Een enkelfazige gelijkrichter geeft een rimpelspanning af met
een frequentie, die gelijk is aan de frequentie van de stuurbron.
Een dubbelfazige - en een bruggelijkrichter geven een rimpel
spanning af met een frequentie die 2 x de frequentie van de
stuurbron is.
Een spanningsverdubbelaar geeft een gelijkspanning af, die ge
lijk is aan de top-top waarde van de stuurspanning.
Een RC-afvlakfilter heeft als nadeel dat er een gelijkspanningsverlies optreedt.
Een LC-afvlakfilter heeft als nadeel de grote afmetingen.
Een klemschakeling klemt een wisselspanning op een bepaald
niveau.
a. Het niveau wordt bepaald door een gelijkspanning in serie
met een diode.
b. De klemrichting wordt bepaald door de poling van de diode.
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HOOFDSTUK II

GESTABILISEERDE VOEDINGEN

2.1. Inleiding
Er zijn diverse soorten gestabiliseerde voedingen. Men kent:
a. Gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen.
Bij deze voedingen wordt de gelijkspanning over de belasting ge
stabiliseerd.
b. Gestabiliseerde gelijkstroomvoedingen.
Bij deze voedingen wordt de gelijkstroom door de belasting ge
stabiliseerd. Deze voeding wordt bv. gebruikt, indien men de
emissie van een buis onafhankelijk wil maken van nétspanningsvariaties.
c. Gestabiliseerde wisselspanningsvoedingen.
Bij deze wordt de over de belasting veroorzaakte wisselspanning
gestabiliseerd.
De stabilisatie van een bepaalde voeding is des te beter, naarmate
de te stabiliseren grootheid minder afhankelijk is van:
a. Variaties in de belasting.
b. Variaties in de ingangsspanning van de gestabiliseerde voeding.
Daar voor de elektronicus de gestabiliseerde gelijkspanningsvoedingen het belangrijkst zijn, is dit hoofdstuk daaraan gewijd.

STABILISATOR

BELAS
TING

GELUKRICHTER

Fig.1
Blokschematische opbouw van een gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding.
In fig.1 is blokschematisch aangegeven op welke wijze een gesta
biliseerde gelijkspanningsvoeding wordt gestuurd en belast. Voor
de stabilisator schakeling is een gelijkrichter geschakeld. Op de
stabilisator wordt de belasting aangesloten. In het algemeen zal dit
een elektronisch apparaat zijn, dat met een constante spanning moet
worden gevoed.
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2.2. Referentie-element
Het belangrijkste onderdeel in de stabilisator is een referentieelement. De uitgangsspanning van de stabilisator wordt afgeleid van
dit referentie-element. De spanning over het referentie-element
moet dus zo constant mogelijk zijn.
Bij stabilisatoren met transistoren is het referentie-element een
zenerdiode. Indien mogelijk, gebruikt men zenerdioden met een
zenerspanning van ca. 7 V, daar deze de gunstigste eigenschappen
hebben wat betreft temperatuurgevoeligheid en wisselstroomweerstand.
In plaats van stabilisatorbuizen of zenerdioden gebruikt men ook af
en toe nikkel-cadmium-cellen als referentie-element. Een nikkel-cadmium-cel
is een accu van kleine afmetingen en constante spanning.

2.3. Serie- en parallelstabilisatie
Bij seriestabilisatie schakelt men een transistor in serie met de
belasting (fig. 2). De gelijkstroomweerstand van de zgn. "serietransistor" wordt zo geregeld, dat de spanning over de belasting
constant blijft.
SERIE TRANSISTOR

*L

O-

rl
Ua

+

+

Fig. 2b
Spanningsstabilisatie met
NPN-serietransistor.

Fig.2a
Spanningsstabilisatie met
PNP-serietransistor.
Rv

+

+

-o-

rl

Ua

-o

Fig. 3

Parallelstabilisatie met zenerdiode.
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Gaat dus in fig.2 de ingangsspanning dalen, dan neemt tegelijkertijd
de weerstand van de transistor af. Dit gaat de daling van de spanning
over de belasting tegen. De serietransistor kan men beschouwen als
een variabele weerstand, welke automatisch een zodanige waarde
aanneemt, dat de spanning over de belasting vrijwel constant blijft.
In fig. 3 is een voorbeeld gegeven van parallelstabilisatie. Het element
met variabele gelijkstroomweerstand staat parallel aan de belasting.

2.4. Regelbare en niet-regelbare gestabiliseerde voedingen
Bij niet-regelbare voedingen wordt de referentiespanning direct met
de basis van de serietransistor verbonden (fig.2). Indien men de uitgangsspanning echter wil regelen, schakelt men tussen het referentieelement en de serietransistor een regelschakeling (fig.4). Deze
regelschakeling wordt gestuurd door het referentie-element en door
een gedeelte van de uitgangsspanning. De mate waarin de regel
schakeling vanaf de uitgang wordt gestuurd is instelbaar met een
potentiometer. Met deze potentiometer wordt tevens de uitgangs
spanning ingesteld.

UI
Ui

REGEL
SCHAKE
LING 1

◄----►

UL

rl

Fig. 4 Principe van regelbare voeding met transistor.

2.5. Spanningsstabilisatie met zenerdiode
In fig. 5a is het principe van een stabilisatieschakeling met een ze
nerdiode getekend.
Vanuit de spanningsbron gezien staat Rv in serie met de parallel
schakeling van belasting en zenerdiode. De zenerdiode is in
sperrichting aangesloten. De totale stroom 1^ vertakt zich
in een stroom Iz door de zenerdiode en een stroom II door de be
lasting.
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Opdat de spanning Ul praktisch constant blijft, moet het instelpunt
zich, onder alle omstandigheden, tussen P en D bevinden (fig.5b).
Komt het instelpunt boven P, dan zal
wel afhankelijk zijn van de
stroom. Komt het instelpunt onder D, dan wordt de maximale dissipatie overschreden en raakt de zenerdiode defect door overmatige
warmte-ontwikkeling.
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Fig.5
a. Spanningsstabilisatie met zenerdiode.
b. Het werkgebied van de zenerdiode moet in het steile deel
van de karakteristiek liggen.
De schakeling volgens fig. 5a kan worden beschouwd als een spanningsdeler. De zenerdiode stelt zich automatisch in op een zodanige
gelijkstroomweerstand, dat de uitgangsspanning constant blijft.
Indien de zenerdiode uit de schakeling wordt geno
men, moet de spanning over de belasting hoger
zijn dan de z ener s panning Uz. Na opname van de zener
diode daalt de spanning dan tot Uz.
Bij het beproeven is dit een belangrijk punt. Verder zij opgemerkt,
dat Rv nimmer kortgesloten mag worden, daar dan de zenerdiode
onmiddellijk wordt overbelast.
Bepaling van Rv.
De uiterste waarden van Ua stellen we Ua min en Ua max. De mini
male waarde van de belastingstroom stellen we II min*
In de meeste gevallen wordt II min = 0 gesteld.
De maximale belastingstroom is II max*
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Allereerst moet worden bepaald onder welke omstandigheden de
stroom door de zenerdiode minimaal is.
De stroom door de zenerdiode is minimaal bij Ua = Ua min en
IL = !L max.
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Rv

" 1 zmin

" I. max
,Lmin

=f="ua

min

R,

Lmax

max

O

O

d

c

Fig.5
e. De stroom door de zenerdiode is minimaal, indien U a
minimaal en II maximaal is.
d. De stroom door de zenerdiode is maximaal, indien Ua
maximaal en IL minimaal is.
De stroom door de zenerdiode is maximaal, indien Ua = Ua
en
IL = ÏL min. De minimaal toegestane stroom door de zenerdiode noe
men we Iz min. Deze is zodanig gekozen, dat het instelpunt niet in de
bocht van de karakteristiek ligt. Rv moet zu zodanig worden gekozen
dat bij Ua min en
max geldt: Iz = Iz min (fig.5c). Substitutie van
deze waarden in de uitdrukking voor Iz geeft na omwerking:
ua min ~ Uz
Rv = I
L max ” *z min

(1)

Bij Ua = Uamax en II = iLmin is de stroom door de zenerdiode maxi
maal. Bij Ua = Uamax en II = iLmin m°et dus geldenIz max £ *zD*
Izq is de stroom waarbij de maximale dissipatie wordt bereikt.
Daarom zullen we na de berekening van Rv moeten controleren of
dit inderdaad het geval is. We gebruiken daartoe fig. 5d. Iz max
uit:
*z max " *t max “ *L min .
Uamax - Uz .
Voor Itmax geldt: Itmax ~

Rv
Door substitutie van deze waarden vinden we:

u amax -Uz
^z max
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Rv

" *Lmin

raSS?

moet kleiner zijn dan Izq daar anders de zenerdiode defect

Voorbeeld 1:
Gegeven:

Ideale zenerdiode: Uz =6 V; P
= 400 mW met op
het chassis bevestigde koelvin;u^ = 20 tot 28 V; 1^ =
0 tot 25 mA.

Gevraagd:

Als Iz min op 3 mA wordt gesteld, bereken dan Rv en
bepaal of de schakeling mogelijk is.
20-6
14
—
Volgens (1) is: Ry = 25 + 3
28 = 0,5 kQ = 500 fi.

Oplossing:

Bij Ua = Uamax = 28 V en IL = iLmin = 0 mA. is lz
22
28-6
volgens (2): Iz =
- 0 =
= 44 mA.
0,5
0,5
De maximaal toegestane stroom door de zenerdiode met
P max
Uz
De schakeling is dus mogelijk.

koelvin volgt uit: Izd =

400 mW
6 V

= 66i

mA.

Opmerking:
Naarmate men Ua hoger kiest, is de stabilisatie beter. Hoe hoger nl.
Rv des te groter is het deel van de spanningsvariatie tussen de ingangsklemmen, dat over Ry komt. In praktische schakelingen kiest men
meestal Ua % 2UZ.

2.6. Niet-regelbare gestabiliseerde voeding met serietransistor
In fig. 6a is het algemeen geldende schema van een gestabiliseerde
voeding met serietransistor getekend. R1 + R2 en de zenerdiode
vormen een stabilisatorschakeling.' Uz is constant en doet dienst als
referentiespanning. R1 en C 1 vormen een afvlakfilter. Dit filter
vlakt de voedingsspanning extra af, waardoor over D 1 heel weinig
bromspanning komt.
De constante spanning tussen de basis van VI en massa verdeelt
zich in een spanning
over de basis-emitterdiode van VI en de
spanning Ul over de belasting Rl. Daar Ube «0,6 V bedraagt, zal
de spanning over de belasting 0,6 V lager zijn dan de zenerspanning.
We kunnen dus de conclusie trekken, dat er door Rl een zodanige
stroom gaat lopen dat er over Rl een spanning ontstaat, die prak
tisch gelijk is aan de zenerspanning.
De belastingsstroom II is de emitterstroom Ie van VI. De emitterstroom van VI splitst zich in een basisstroom en een collector stroom.
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Indien de gelijkstroomversterking hFE bedraagt zijn de basisstroom
en de collectorstroom respectievelijk:
*L
hFE +1

IC = lL

<3>

hFE
(4)
hFE + 1

Geldt dus bv. IL = 1 A en hFE = 99, dan bedraagt de basisstroom
10 mA, terwijl ae collectorstroom 990 mA bedraagt. De zenerdiode
wordt dus met een veel lagere stroom belast dan bij directe aanslui
ting van de belasting over de zenerdiode.
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Fig. 6a Gestabiliseerde voeding met serietransistor.
De transistor transformeert dus de belastingsstroom omlaag.
Indien het belastingsstroombereik bij 0 begint, wordt soms de weer
stand R4 opgenomen. Deze weerstand heeft tot doel een zekere voor
belasting te vormen, zodat VI, ook indien
= <» , enige stroom
trekt. Men bereikt daarmee dat de transistor altijd in het steile deel
van de ^/Ube-karakteristiek is ingesteld, waardoor Ube slechts wei
nig zal veranderen, wanneer de belastingsstroom toeneemt.
R3 wordt opgenomen indien het bereik van de belastingsstroom niet
vanaf nul loopt, maar vanaf bv. 200 mA. R3 wordt dan zo gekozen dat
er door R3 200 mA vloeit. Hiermee wordt de dissipatie in de serie
transistor verminderd.
C 2 wordt opgenomen indien in de belastingsstroom sterke pieken voor
komen. C 2 houdt de uitgangsspanning gedurende deze stroompieken vast.
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ascadeschakeling van transistoren.
HDe stroom door de zenerdiode in fig. 6a is maximaal indien 1^ mini
maal is. Dit is het geval indien II minimaal is. De instelstroom van
de zenerdiode onder deze omstandigheid is des te groter naarmate
R1 + R2 kleiner is. De weerstanden R1 en R2 worden nu zo gekozen,
dat bij II = 0, de dissipatie van de zenerdiode nog niet wordt over
schreden.
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b. Het werkgebied van
de zenerdiode.
c. De belastingsstroom wordt
2 x omlaag getransformeerd.
d. Parallelschakeling van tran
sistoren.

Wordt nu vanuit deze toestand de belastingsstroom II opgevoerd, dan
zal de stroom door de zenerdiode des te meer afnemen, naarmate II
en dus Ib, groter wordt. De stroom door de zenerdiode mag echter
niet beneden de waarde komen, waarbij de karakteristiek minder
steil gaat lopen (fig. 6b).
Dan gaat immers de stabiliserende werking afnemen. Dit betekent dat
er een maximum gesteld is aan de belastingsstroom. Wil men hogere
belastingsstromen stabiliseren, dan schakelt men transistoren in
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cascade volgens fig. 6c. Door deze cascadeschakeling wordt de belastingsstroom verder "omlaaggetransformeerd". Geldt in fig. 6c bv.
voor beide transistoren h]?E = 99 en is II = 10 A, dan bedraagt de
bel astings stroom voor de zenerdiode 1 mA.
Parallelschakeling van transistoren.
Indien in fig. 6a de dissipatie van de serietransistor wordt over
schreden, kan men een transistor van groter vermogen nemen. Ook
kan men transistoren parallel schakelen (fig. 6d). In de emitterleidingen worden dan weerstanden geschakeld. Hiermede verkrijgt men
een gelijkmatige stroomverdeling.

2.7. Regelbare gestabiliseerde voeding met transistoren
In fig. 7a is het principe van een regelbare gestabiliseerde voeding
met transistoren getekend. De werking daarvan is als volgt:
R2 en de zenerdiode Dl vormen een stabilisatorschakeling. Daar
door is de emitterspanning van V 2 constant.
De basis van de regeltransistor V2 is aangesloten op een spanningsdeler, gevormd door R3, P en R4. Deze deler is over de belasting
geschakeld. De deler is laagohmig. Dit betekent dat de stroom door
de deler groot is ten opzichte van de basisstroom van V 2, zodat de
spanning op de loper van P onafhankelijk is van de basisstroom.

"L

uP>uz

R4

a. Principe van regelbare gestabiliseerde voeding.
b. De spanning op de loper van P moet hoger zijn dan Uz.

De collectorstroom van V 2 veroorzaakt samen met de basisstroom
van V1 een spanningsval over R1, waardoor de basisspanning van
V1 lager is dan de ingangsspanning. De emitterspanning van V1 is
praktisch gelijk aan de basisspanning van VI. Het verschil bedraagt
ca. 0,6 V.
Na, aldus een globaal overzicht te hebben gegeven van het schema,
willen we ons nader verdiepen in de wijze waarop de schakeling een
bepaalde uitgangsspanning veroorzaakt en deze uitgangsspanning prak
tisch constant houdt, ongeacht variaties in ingangsspanning en belas
ting. Daartoe nemen we aan dat de basis van V 2 wordt onderbroken.
Dit betekent dat V 2 spert.
We houden dus met onderbroken basis de schakeling volgens fig. 7b
over. De spanning op de loper van P moet nu onder alle omstandighe
den hoger zijn dan de spanning op de emitter van V 2.
Dit is bij het doormeten van deze schakeling een be
langrijk gegeven.
R1 wordt zo gekozen dat aan de gestelde voorwaarde nog juist wordt
voldaan, indien P in de onderste stand staat. Indien nu vanuit de be
schreven toestand de loper van P met de basis van V 2 wordt verbon
den, zal V 2 stroom gaan voeren. Dit veroorzaakt extra stroom door
Rl. Daardoor gaat de spanning op de basis van VI dalen en daarmee
de uitgangsspanning. Daardoor gaat echter ook de spanning op de loper
van P dalen. Er ontstaat dus een regelwerking, welke tot gevolg heeft
dat de uitgangsspanning een zodanige waarde aanneemt, dat na deling
de spanning op de loper van P 0,6 V hoger is dan de emitterspanning
van V 2. In berekeningen stelt men Up = Uz.
Na dit te hebben vastgesteld, is het niet moeilijk om de grenzen te
bepalen waartussen de uitgangsspanning regelbaar is.
Indien P in de laagste stand staat, regelt de schakeling zich naar de
toestand waarbij de spanning aan de bovenzijde van R3 gelijk is aan:
UL=( R 3 + P + R4 ) uz
R4

(5)

Indien P in de hoogste stand staat, bedraagt de spanning aan de bo
venzijde van R3:
UL= ( R 3 + P + R4 ) Uz
P + R4

<6)

De uitgangsspanning is dus minimaal met P in de bovenste stand.
De uitgangsspanning kan niet lager worden dan de zenerspanning.
Het is nu ook gemakkelijk in te zien op welke wijze de schakeling
stabiliseert. Wil nl. op een gegeven moment de uitgangsspanning
gaan dalen, dan zal daardoor eveneens de spanning op de basis van
V 2 dalen.
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Dit heeft tot gevolg dat de positieve voorspanning van V 2 afneemt,
waardoor de collectorstroom daalt. Daardoor neemt de spanningsval
over R1 af, hetgeen tot gevolg heeft dat de basisspanning van V1
meer positief gaat. Daardoor gaat ook de emitterspanning van V1
meer positief. Hieruit blijkt dus, dat de uitgangsspanning via de regelwerking, een spanningstoename bewerkstelligt. Dit betekent dat
de oorspronkelijke daling in de uitgangsspanning gedeeltelijk wordt
opgeheven.
2.8. Regelbare gestabiliseerde voeding met complementaire
transistoren
Omdat in fig. 8a de stuurtransistor een NPN-transistor is en de serietransistor een PNP-transistor, is de sturing' van VI eenvoudig.
Verwaarlozen we de stroom door R2, dan is de collectorstroom van
V2 de basisstroom van VI.
De zenerdiode is, in tegenstelling tot de voorgaande schakeling, ge
plaatst tussen uitgang en emitter. Variaties in de uitgangsspanning
komen daarom geheel op de emitter. Variaties in de uitgangsspan
ning komen verzwakt op de basis.
Bij een daling in de uitgangsspanning zal dus de emitterspanning
meer dalen dan de basisspanning. Hiervan uitgaande is de regelwerking te verklaren.
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a. Gestabiliseerde voeding met complementaire transistoren.

Laten we aannemen dat de aangegeven spanningen gelden en dat door
een willekeurige oorzaak de uitgangsspanning wil afnemen.
De emitter van V 2 wordt dan minder positief. De basis van V 2 gaat
ook minder positief, maar niet zoveel als de emitter. De emitterpotentiaal zakt dus meer dan de basispotentiaal. Hierdoor stijgt
van V2 en stijgt Ic van V 2. Dit betekent dat 1^ van VI stijgt. Daar
mee stijgt ook Iq van VI en daarmee de spanning over de belasting.
De oorspronkelijke daling wordt dus tegengewerkt.
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b. Het bereik van Uu wordt be
paald door Dl, R5, R6 en
R7.
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Het bereik van de uitgangs spanning wordt bepaald door de zenerspanning, R5, R6 en R7 (fig. 8b).
Omdat de spanning over de basis-emitterdiode te verwaarlozen is,
zal de uitgangsspanning een zodanige waarde aannemen, dat over het
bovenste gedeelte van de loper een spanning staat die gelijk is aan Uz.
Daarom ligt het bereik van de uitgangsspanning tussen:
Uu= ( R5+RQ+R7 ) uz (7)
R 5 + R6
en
( R 5 + R6 + R7 ) Uz

(8)

R5
(7) geldt voor de loper in de onderste stand en (8) voor de loper in de
bovenste stand.
Met behulp van R 3 wordt de uitgangsspanning bromvrij gemaakt. De
bromspanning 1 komt via R1 direkt op de uitgang (golfvorm 5). Via
R 3 wordt er bromspanning toegevoerd aan de emitter van V 2 (golf
vorm 2). V2 versterkt de bromspanning.
Er treedt geen fazedraaiing op, omdat V2 op de emitter wordt ge
stuurd (golfvorm 3).
35

Golfvorm 3 wordt door VI versterkt en in faze gedraaid (golfvorm 4).
Golfvorm 4 en 5 zullen elkaar opheffen als R3 juist is ingesteld.
R1 mag in deze schakeling niet weggelaten worden, omdat er anders
geen uitgangsspanning ontstaat.
VI kan nl. alleen geleiden als V2 geleidt. V 2 kan alleen geleiden als
er uitgangsspanning is. Maar als VI niet geleidt, is die uitgangsspan
ning er niet. Door nu R1 op te nemen komt er via R1 spanning op de
uitgang. Deze spanning krijgt V2 in geleiding, waarop VI in geleiding
en de schakeling in de werktoestand komt.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. In fig. 2a geldt: Ua = 15,6 V; Ry = 1 kfi; Uz = 7,6 V; RL = 70 fl;
Ujjg = 0,6 V; hj7g = 99 x.
Bereken: a. IL; b. I^; c. Irv; d. Iz; e. dissipatie in transistor;
f. dissipatie in diode.
2. In fig. 5a is Ua minimaal 40 V en maximaal 50 V. Ry dient een zo
danige waarde te hebben, dat bij Ua = 40 V en II = 30 mA, de
stroom door de zenerdiode 5 mA bedraagt. Uz = 7 V.
a. Bereken Rv
b. Bereken Iz als Ua = 50 V en II = 5 mA
c. Bereken voor geval b de dissipatie in de zenerdiode.
3. In fig. 5a geldt: Ua = 15 tot 20 V; Uz = 6 V; II = 0 tot 30 mA;
Iz min = 5 mA.
a. Bereken Rv
b. Bereken de maximale stroom door de zenerdiode
c. Bereken het maximale vermogen in de zenerdiode.
4. In fig. 6a geldt: Ingangsspanning: Ua = 10 tot 15 V; zenerdiode:
Uz = 7 V; Iz min = 4 mA; transistor: hFE = 49 x; P max = 10 W;
Ube = 0,6 V; belasting: II = 0 tot 800 mA.
a. Bereken Rv
b. Bereken de maximale dissipatie in de zenerdiode
c. Bereken de maximale dissipatie in de transistor
5. In de regelbare gestabiliseerde voeding in fig. 7a geldt: D 1 = zener
diode van 9 V; Ube van de transistor = 0,2 V; R3 = 1 kfl; P = 5 kfl;
R4 = 2 kfl. De ingangsspanning wordt 40 V.
a. Bereken de minimale uitgangsspanning
b. Bereken de maximale uitgangsspanning
6. Stel in fig.8a: Ube van V2 = 0.2 V. Stel de zenerspanning = 6,8 V.
a. Bereken de minimale uitgangsspanning
b. Bereken de maximale uitgangsspanning

Samenvatting

I
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1. De functie van een gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding is de
uitgangsspanning zoveel mogelijk onafhankelijk maken van varia
ties in de belasting en de voedingsspanning.
2. Als referentie-element gebruikt men zenerdioden en nikkelcadmium-cellen.

3. Bij seriestabilisatie schakelt men een transistor in serie met de
belasting. De transistor gedraagt zich als een variabele weerstand, waardoor
de spanning over de belasting constant tracht te blijven.
4. Bij parallelstabilisatie schakelt men een zenerdiode parallel
aan de belasting.
5. Gestabiliseerde voedingen moeten zodanig worden ontworpen, dat
de referentie-elementen in het steile gedeelte van de karakteristiek
zijn ingesteld.
6. Bij parallelschakeling van trans is tor en schakelt men gelijke
weerstanden in de emitterleidingen om een gelijke stroomverdeling te verkrijgen.
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HOOFDSTUK III

TEGENKOPPELING

3.1. Inleiding
Indien een gedeelte van de uitgangsspanning van een versterker, een
versterkertrap of, in het algemeen gesproken, een vierpool naar de
ingang wordt teruggevoerd, spreken we van terugkoppeling.
Indien de teruggevoerde spanning met de spanning van de stuurbron
meewerkt, dan spreken we van positieve terugkoppeling of
meekoppeling. (Soms gebruikt men het woord terugkoppeling als
men meekoppeling bedoelt).
Meekoppeling veroorzaakt instabiliteit en kan aanleiding zijn tot os
cilleren. Van meekoppeling zal men dus in oscillatoren gebruik maken.
Werkt de teruggevoerde spanning de spanning van de stuurbron tegen,
dan spreken we van negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling.
Door tegenkoppeling veranderen we de eigenschappen van de verster
ker als volgt:
a. De vervorming neemt af. Tegenkoppeling zal men dus toe
passen in versterkers, waarbij het uitgangssignaal dezelfde vorm
dient te hebben als het ingangssignaal.
b. De frequentiekarakteristiek wordt mede bepaald
door het tegenkoppelnetwerk. Bij sterke tegenkoppeling
wordt de frequentiekarakteristiek vrijwel geheel bepaald door het
tegenkoppelnetwerk. Bestaat dit alleen uit weerstanden, dan zal de
frequentiekarakteristiek van het geheel praktisch recht worden.
In praktische schakelingen, waarin wordt tegengekoppeld, is de
faze van de teruggevoerde spanning afhankelijk van de frequentie.
Het is zelfs mogelijk, dat er voor bepaalde frequenties meekoppe
ling en voor andere frequenties tegenkoppeling optreedt.
c. Stoorsignalen, die in het tegengekoppelde gedeel
te ontstaan, hebben minder invloed. De amplitude van
de stoorsignalen neemt evenveel af, als de vervorming afneemt.
d. De versterking neemt ai. Dit is een nadelige eigenschap,
omdat er meer ingangssignaal nodig is. Een bijkomstige gunstige
omstandigheid is echter, dat de versterking minder afhankelijk is
van veroudering van onderdelen, variaties in de voedingsspanning
e.d.
Uit het feit, dat in vrijwel elke LF -versterker wordt tegengekoppeld,
kan men afleiden, dat de voordelen van tegenkoppeling ruimschoots
opwegen tegen het nadeel van vermindering in de versterking.
Een overzicht van de tegenkoppelmethoden is gegeven op pag. 59.
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De naar de ingang teruggevoerde tegenkoppelspanning kan men evenre
dig doen zijn met de spanning over de belasting. Men spreekt dan van
spanningstegenkoppeling.
Spanningstegenkoppeling wordt toegepast in a) en b).
Bij spanningstegenkoppeling tracht de schakeling Ul constant te hou
den indien Rl verandert.
Door de spanningstegenkoppeling krijgt de verster
ker dus een lagere uitgangsweerstand .
Indien de teruggevoerde tegenkoppelspanning evenredig is met de
stroom door de belasting, spreekt men van stroomtegenkoppeling. Dit
is toegepast in c) en d).
Bij stroomtegenkoppeling tracht de schakeling de belastingsstroom
constant te houden, indien Rl verandert.
Door de stroomtegenkoppeling krijgt de versterker
dus een hogere uitgangsweerstand.
Er zijn dus twee mogelijkheden wat betreft de wijze, waarop de tegen
koppelspanning in het uitgangscircuit wordt afgenomen.
Ook wat betreft de terugvoer zijn er twee mogelijkheden.
In a) en c) staan stuurbron , tegenkoppelspanning en ingang van de ver
sterker in serie. We spreken daarom van serie-tegenkoppeling.
Bij serie-tegenkoppeling neemt de ingangsweerstand
toe.
In b) en d) staan tegenkoppelspanning, stuurbron en versterkeringang parallel. We spreken daarom van parallel- tegenkoppeling. Bij parallel-tegenkoppeling neemt de ingangsweerstand af.

3.2. Invloed van tegenkoppeling op de eigenschappen van een
vierpool
Door tegenkoppeling veranderen de elektrische eigenschappen van een
versterkervierpool. Deze elektrische eigenschappen zijn gedefinieerd
en besproken in Leerboek Elektronica deel 3.
Met behulp van schakelingen willen we duidelijk maken hoe de eigen
schappen veranderen.
Versterker zonder tegenkoppeling.
We gaan uit van fig. la, waarin een eenvoudige 2-traps transistorversterker is getekend. De ingangsklemmen zijn, uitgaande van de vier
pool-terminologie, aangeduid met 1 en 1'. De uitgangsklemmen zijn
aangeduid met 2 en 2'. Gestuurd wordt vanuit een generator met in
wendige weerstand Rj = 0 fi. De EMK is op een zodanige waarde inge
steld , dat de stuurspanning voor de vierpool 1 mV bedraagt.
De stuurstroom is 0,1 nA. Daaruit volgt dat de ingangsweerstand van
de vierpool Rjn = 10 kfl bedraagt.
Verondersteld is verder, dat bij de gegeven belastingsweerstand de
versterking A = 1000 x bedraagt. De uitgangs spanning is dus 1000 mV.
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De uitgangsweerstand van de vierpool wordt in dit geval bepaald door
de parallelschakeling van Rc en de uitgangsweerstand van de laatste
transistor. Stellen we h22e = °» dan geldt: Ruit = 1 kfi.
Vanwege het niet-lineaire gedrag van de transistoren zal het uitgangs
signaal enigszins vervormd zijn. Dit is de niet-lineaire ver
vorming. Naast de niet-lineaire vervorming is er ook een zekere
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a. Transistorversterker.
b. Frequentiekarakteristiek.
c. Fazekarakteristiek.
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180-

lineaire vervorming. Daarmee wordt bedoeld, dat de verster
king afhankelijk is van de frequentie. Deze lineaire vervorming wordt
veroorzaakt doordat bij lage frequenties de koppelcondensatoren en
ontkoppelcondensatoren en bij hoge frequenties, bedradingscapaciteiten en de in- en uitgangscapaciteiten van de transistoren, verzwak
king veroorzaken.
Deze lineaire vervorming volgt uit de frequentie-karakteristiek , die in fig. lb is geschetst. In deze frequentie-karakteristiek
is de verhouding tussen uitgangsspanning en ingangsspanning uitgezet
als functie van de frequentie. We hebben hier dus de spanningsversterking A als functie van de frequentie. Een andere eigenschap van de
versterker, die van belang wordt bij tegenkoppeling, is de faze-karakteristiek.
In deze faze-karakteristiek wordt aangegeven hoe de faze van het uit
gangssignaal t.o.v. het ingangssignaal is. In het middengebied zijn
uit- en ingangssignaal in faze (2 x 180° fazedraaiing). De invloed van
koppel- en ontkoppelcondensatoren en van parasitaire capaciteiten is
dan te verwaarlozen. Bij lage frequenties ijlt de uitgangsspanning na
en bij hoge frequenties ijlt de uitgangsspanning voor op het ingangs
signaal.
De fazeverschuiving is 45° bij de frequenties, waarbij A gedaald is
tot 70 % (- 3 dB).
Ingangsspanning bij tegenkoppeling.
In fig. 2 is tegenkoppeling toegepast door in de emitterleiding van de
le transistor een niet-ontkoppelde weerstand R2 = 10 ft op te nemen.
De wisselspanning die de le transistor hierover veroorzaakt is te ver
waarlozen. Stellen we nl. de stroomversterking h2le van de le tran
sistor op 99 x, dan is de emitterwisselstroom Ie =100 x Ib = 10 nA.
Over 10 ft ontstaat dan 10 \xA x 10 ft = 0,1 mV.
De wisselspanning over de weerstand van 10 ft wordt daarentegen be
paald door de uitgangsspanning van de versterker. Het gedeelte van
de uitgangsspanning, dat teruggevoerd wordt, noemt men de tegenkoppelfactor, aangeduid met^ /3, k of t.
R2
1
p volgt in het algemeen uit: P =—“ . In fig. 2 geldt: p =
R1+R2 100
UL
De via het tegenkoppelnetwerk teruggevoerde spanning heeft dezelfde
faze als de ingangswisselspanning. Deze wisselspanning werkt de ingangswisselspanning tegen, omdat de stuurspanning tussen basis en
emitter afneemt. Er zal dus meer ingangswisselspanning nodig zijn
om hetzelfde uitgangssignaal te behouden. Welke wisselspanning nu
tussen 1 en 1' nodig is, kan men vinden door uit te gaan van de ge
wenste uitgangswisselspanning van 1000 mV.
Om deze 1000 mV op te wekken is tussen basis en emitter van de le
transistor 1 mV nodig. We nemen dus aan, dat de spanningsver ster
king van de laatste transistor niet verandert door het aanbrengen van
R1 en R2. Dit is alleen juist, indien R1 + R2 groot t.o.v. Rc //Rl is.
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Door de uitgangswisselspanning van 1000 mV op de uitgang, ontstaat
er via R1 en R2 , 10 mV op de emitter van de le transistor. Om de
ze situatie te bereiken is er dus een ingangsspanning nodig van 11 mV.
De spanningsversterking is door de tegenkoppeling dus afgenomen van
= 90,9 x. De versterking met tegenkoppeling
A = 1000 x tot At =
At is dus 11 x kleiner dan zonder tegenkoppeling.
We kunnen nu de volgende conclusie trekken:
a. Bij tegenkoppeling is er meer ingangssignaal nodig om hetzelfde
uitgangssignaal, als zonder tegenkoppeling, te verkrijgen.
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Spanningstegenkoppeling met serie-terugvoeding.

Dit is uiteraard een nadelige eigenschap. Daartegenover staan echter
zodanige gunstige eigenschappen, dat men desondanks in vrijwel elke
versterker tegenkoppeling toepast.
Ingangsweerstand bij serie-tegenkoppeling.
Behalve de versterking, verandert door tegenkoppeling ook de in
gangsweerstand. Of de ingangsweerstand toe- dan wel afneemt, is
afhankelijk van de manier waarop stuur spanning, tegenkoppelspanning en gestuurd element zijn geschakeld.
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In fig. 2 staan de stuurspanning en de tegenkoppelspanning in serie
met de basis-emitterdiode.
Daarom spreken we hier van serie-tegenkoppeling.
Bij deze serie-tegenkoppeling moet de stuurbron altijd meer signaal
voor dezelfde stroom leveren. Daaruit volgt dat de ingangsweerstand
toe zal nemen. In fig. 2 is de ingangsstroom nl. dezelfde als in fig. la,
omdat de wisselspanning over de basis-emitterdiode dezelfde is. (We
laten instel-weerstanden gemakshalve buiten beschouwing).
De ingangswisselspanning, die deze stroom levert, is nu echter 11 mV.
Dit houdt in dat de ingangsweerstand toegenomen is van Rjn = 10 kS2 tot
Bint = 110 kfl. De ingangsweerstand is dus 11 x groter geworden. We
hebben dus de volgende regel gevonden:
b. Door serietegenkoppeling neemt de ingangsweerstand van een
versterkervierpool toe.
Ingangsweerstand bij paralleltegenkoppeling.
Behalve in serie kan men de tegenkoppelspanning ook parallel met
het gestuurde element en de stuurbron schakelen. We spreken dan van
pa rallel-te gen koppeling.
Een voorbeeld van parallel-tegenkoppeling is in fig. 3 gegeven. De collectorspanning van de transistor bepaalt hier via Rj-, mede de totale
basis-wisselspanning. De collectorwisselspanning is in tegenfaze met
de basiswisselspanning.
Daarom zal de via Rb teruggevoerde spanning de oorspronkelijke wis
selspanning tegenwerken en hebben we tegenkoppeling.
Indien we aannemen, dat de versterking van de le transistor 100 x be
draagt, dan zal er over Rb 101 mV staan. (Gaat de basis immers 1 mV
positief, dan gaat de collector 100 mV negatief en is het verschil
101 mV). Door Rb vloeit dus een stroom van Ir^ = 1
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Voor de stuur spanning van 1 mV doet
stand van

zich dus voor als een weer

.

101
Vanuit de stuurbron gezien staan in fig. 3 dus parallel de ingangsweerRb
stand van de transistor en een weerstand van
. We kunnen dus
101
het volgende stellen:
c. Door parallel-tegenkoppeling neemt de ingangsweerstand af.
Uitgangsspanning bij spanningstegenkoppeling.
Vervolgens willen we nagaan, hoe de tegengekoppelde schakeling vol
gens fig. 2 reageert op invloeden, die een verandering in Ul willen
veroorzaken. Deze invloed kan bv. zijn een afname of toename van Rjj<
Een andere waarde van R^ zal uiteraard gepaard gaan met een andere ’
waarde van Ul*
Een verandering van Ul kan ook ontstaan door verandering van onder
delen (afname van versterking) of door uitwisseling van bv. een defect
geraakte transistor. Omdat in fig. 2 de tegenkoppelspanning Ut evenre
dig is met de spanning over de belasting spreken we van spannings
tegenkoppeling.
Laten we nu veronderstellen, dat in fig. la en fig. 2 Ul door een zelfde
oorzaak wil veranderen. Verandert Ul in fig. 2, dan zal daardoor
eveneens de tegenkoppelspanning Ut veranderen. Daardoor verandert
de stuurspanning voor de le transistor.
Daalt bv. Ul» dan neemt Ut af en neemt de stuurspanning voor de le
transistor toe. Een grotere stuurspanning wil echter Ul laten stijgen.
Hierdoor wordt de daling in Ul gedeeltelijk gecompenseerd.
Een volledige compensatie is niet mogelijk.
De afname in Ul kan nl. alleen worden tegengegaan als de le transis
tor meer gestuurd wordt. De le transistor wordt echter alleen meer
gestuurd als Ul daalt. Er blijft dus altijd een r estaf wijking.
Het blijkt, dat bij de beschouwde schakeling de afname in Ul 11 x
kleiner is dan zonder tegenkoppeling. Een toename in UL t.g.v. een
stijging in Rl of een toename van de versterking van een transistor
(bv. na uitwisselen) wordt op dezelfde wijze tegengewerkt.
Stijgt Ul» dan neemt Ut toe en wordt de le transistor minder gestuurd.
Een kleinere stuurspanning wil Ul laten afnemen. Hierdoor wordt de
stijging in Ul gedeeltelijk opgeheven.
We komen dus tot de volgende conclusie.
d. Bij spanningstegenkoppeling tracht de schakeling de spanning over
de belasting constant te houden.
Uit de algemene stelregel d kan men andere regels afleiden.
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Invloed van tegenkoppeling op de frequentie-karakteristiek.
Als door invloed van koppelcondensatoren, ontkoppelcondensatoren en
parasitaire capaciteiten de uitgangsspanning wil gaan dalen, zal dit
door de tegenkoppeling gedeeltelijk worden gecompenseerd. De ver
houding tussen uitgangsspanning en ingangsspanning wordt dus minder
afhankelijk van de frequentie. Dit effect wordt nog ondersteund door
het feit, dat bij lage en hoge frequenties de teruggevoerde spanning
niet meer in faze is met de stuur spanning. De tegenwerking neemt
ook daardoor af. We komen dus tot de volgende conclusie.
e. Bij spanningstegenkoppeling wordt de spannings verste rkingskarakteristiek rechter.
Invloed van veroudering van onderdelen.
Indien de elektrische eigenschappen van een onderdeel veranderen,
zal dit invloed hebben op de grootte van Ul. Door de tegenkoppeling
wordt de invloed van deze verandering gedeeltelijk gecompenseerd.
We kunnen dus de volgende conclusie trekken.
f. Bij spanningstegenkoppeling wordt de uitgangsspanning minder
afhankelijk van variaties in de eigenschappen van onderdelen.
Invloed van spanningstegenkoppeling op de inwendige weerstand.
Hoe lager de inwendige weerstand van een schakeling is, des te min
der zal Ul veranderen bij een verandering van Rl. Is Rj = 0 fi, dan
is Ul onafhankelijk van Rl» Veranderen we in fig. la en fig. 2 Rl in
dezelfde mate, dan zal Ul in fig. 2 minder veranderen dan in fig.la.
De inwendige weerstand van het gedeelte links van 2 en 2' is in fig. 2
dus blijkbaar lager dan in fig. la. Dit brengt ons tot de volgende con
clusie.
g. Bij spanningstegenkoppeling wordt de inwendige weerstand van het
tegengekoppelde gedeelte lager.____________________
Invloed van tegenkoppeling op de vervorming.
Vervolgens willen we nagaan welke invloed tegenkoppeling heeft op de
vervorming.
Vervorming ontstaat door kromming in de karakteristieken, waardoor
de versterking tijdens de sturing varieert. Indien de karakteristieken
van de transistoren in fig. la recht zijn, verloopt Ul volgens de stip
pellijn in fig. 4. Door de kromming in de karakteristieken van de tran
sistoren (vooral van de 2e, omdat daar het stuursignaal 100 x groter
is dan van de le) verloopt Ul b.v. volgens de dun getrokken lijn. In de
positieve periodehelft is de amplitude kleiner dan bij een rechte karak
teristiek. In de negatieve periodehelft is de amplitude groter dan bij
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een rechte karakteristiek. Uitgaande van het ingangssignaal van 1 mV
kunnen we dus stellen, dat in de positieve periodehelft de versterking
600 x bedraagt en in de negatieve periodehelft 1400 x.
Gaan we nu tegenkoppelen, dan wordt er in de positieve periodehelft
minder tegenkoppelspanning teruggevoerd. De le transistor wordt dan
meer gestuurd en de uitgangsspanning wordt groter. De waarde van
1000 mV wordt echter niet bereikt. Er moet immers een restafwijking
blijven bestaan omdat anders de stuur spanning voor de le transistor
niet toeneemt.
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Fig. 4 Door tegenkoppeling minder vervorming.
In de negatieve periodehelft wordt er meer tegenkoppelspanning terug
gevoerd dan indien de karakteristieken recht zijn. De sturing van de
le transistor neemt af en het uitgangssignaal neemt af. De waarde van
1000 mV wordt echter niet bereikt. Er moet immers een bepaalde rest
afwijking blijven bestaan, omdat anders de stuurspanning voor de le
transistor niet kan afnemen. We komen tot de volgende conclusie.
h. Door spanningstegenkoppeling wordt de vervorming van de spanning
over de belasting verminderd.__________________________________
De vervorming is in het beschouwde geval met tegenkoppeling 11 x
kleiner dan zonder tegenkoppeling.
46

Stroomtegenkoppeling.
De naar de ingang teruggevoerde tegenkoppelspanning kan men ook
evenredig met de stroom door de belasting laten zijn.
We spreken dan van stroomtegenkoppeling.
In de schakeling volgens fig. la kunnen we bv. stroomtegenkoppeling
toepassen volgens fig. 5. Door in serie met Rl een weerstand van 1 Q
te schakelen ontstaat dezelfde tegenkoppelspanning als in fig. 2.
Bij stroomtegenkoppeling tracht de schakeling de
stroom door de belasting constant te houden.
Dit is als volgt in te zien.
Stel dat in fig. la en fig. 5 II wil stijgen, bv. omdat Rl daalt. Een
grotere IL betekent echter dat in fig. 5 de tegenkoppelspanning toe
neemt en de sturing voor de le transistor afneemt. Minder sturing
betekent echter minder uitgangsstroom en dus ook minder Il«
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Stroomtegenkoppeling met serie-terugvoeding.

Door de tegenkoppeling wordt dus de stijging van II gedeeltelijk
gecompenseerd. Een volledige compensatie is niet mogelijk. We ko
men dus tot de volgende conclusie.
i. Bij stroomtegenkoppeling tracht de schakeling de stroom door de
belasting constant te houden.__________________________
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Invloed van stroomtegenkoppeling op de inwendige weerstand.
Bepalen we in fig. la en fig. 5 de inwendige weerstand van de gedeel
ten links van de klemmen 2 en 2’, dan komen we tot de conclusie dat
met stroomtegenkoppeling de inwendige weerstand hoger is. Hoe ho
ger immers de Rj van een stuurbron des te minder is de belastingsstroom afhankelijk van Rl. We hebben hiermede dus het volgende
gevonden.
j. Bij stroomtegenkoppeling is de belastingsstroom minder afhanke
lijk van RL. Door de tegenkoppeling neemt de inwendige weer
stand van de stuurschakeling toe.______________________________
Frequentiekarakteristiek bij stroomtegenkoppelen.
Wat betreft de invloed op de frequentiekarakteristiek geldt dat de
uitgangsstroom/ingangsspanning-karakteristiek
rechter wordt. De tegenkoppeling tracht immers de uitgangsstroom
constant te houden. Op welke wijze de uitgangsspanning/ingangsspanning-karakteristiek verloopt is afhankelijk van de impedantie-karakteristiek van RL. Bij de ideale stroomtegenkoppeling zal de uitgangsstroom-ingangsspanning-karakteristiek recht zijn en heeft de uitgangsspanning/ingangsspanning-karakteristiek hetzelfde verloop als Rl.
Stroomtegenkoppeling wordt minder toegepast dan spanningstegenkoppeling, omdat het er in de meeste gevallen om gaat de spanning over
de belasting constant te houden.
Heeft men een belastingsweerstand van constante waarde, dan is het
onbelangrijk of men stroom- dan wel spanningstegenkoppeling toepast.
Uit de betrekking Ul = II • RL volgt immers dat een door stroomte
genkoppeling constant gehouden stroom, gepaard gaat met een con
stante spanning. Omgekeerd gaat een door spanningstegenkoppeling
constant gehouden spanning gepaard met een constante stroom.

3.3. Praktische toepassingen van tegenkoppeling
Uit het voorgaande volgt, warneer men tegenkoppeling toepast. We
willen hiervan enkele voorbeelden geven.
a. Meetversterker .
Bij het ontwerpen van een meetinstrument voor wisselspanning zal
men er naar streven de versterking in het beschouwde frequentiegebied zo constant mogelijk te doen zijn. Indien de uitgangsspanning van
het meetinstrument als indicatie wordt gebruikt (bv. bij een KSO), zal
men spanningstegenkoppeling toepassen. Opdat de ingangsweerstand
zo hoog mogelijk is, zal men bij voorkeur serie-terugvoeding nemen.
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b. LF -versterker met variabele belasting
Bij een versterkerinstallatie waarop meerdere luidsprekers aangeslo
ten kunnen worden, mag bij het in- of uitschakelen van één of meer
luidsprekers, de uitgangsspanning niet veranderen. Men bereikt dit
d.m.v. spanningstegenkoppeling. Door deze spanningstegenkoppeling
is het per luidspreker geproduceerde geluidsvermogen praktisch on
afhankelijk van het aantal ingeschakelde luidsprekers.
c. LF -versterker met bijzondere frequentiekarakteristiek
Indien een versterker gecombineerd wordt met een luidspreker waar
van de eigenschappen bekend zijn, dan kan men het niet-ideale gedrag
van deze luidspreker compenseren met behulp van het tegenkoppelnetwerk. Neemt bv. het rendement van de luidspreker bij hoge en bij
lage frequenties af, dan kan men dit compenseren door de hogé fre
quenties minder tegen te koppelen.
Vandaar dat men praktisch in elke radio- en TV-ontvanger in het
LF -gedeelte een frequentie-afhankelijke tegenkoppeling aantreft.
In fig. 6 is hiervan een voorbeeld gegeven.
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a. Frequentie-afhankelijke
tegenkoppeling.

De tegenkoppelspanning wordt toegevoerd aan de emitter van de
transistorvoorversterker. Voor het middengebied kan men C 2 en C 3
als onderbrekingen en C 4 als een kortsluiting beschouwen. Voor het
middengebied geldt dan fig. 6b en uit deze figuur volgt voor de tegenkoppelingsfacto r
Ut

fi =—

UL

R1
= 0,074.
R1+R2+R3
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Voor de lage tonen vormt ook C 4 een onderbreking. Voor de lage to
nen geldt daarom het schema volgens fig. 6c. Bepalen we hiervan uit
gaande de tegenkoppelfactor, dan vinden we (3 = « 0,033,
Door R5 wordt er dus minder tegenkoppelspanning aan de emitter
van de transistor toegevoerd. De tegenkoppeling voor de lage tonen
neemt dus af. Dit betekent dat de lage tonen bevoordeeld worden.
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Fig. 6
b. Vervangschema voor middengebied.
c. Vervangschema voor lage tonen.
d. Vervangschema voor hoge tonen.
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Voor de hoge tonen is C 4 een kortsluiting en vormen C 3 en C 2 een
2,2
capacitieve deler. De verzwakking hiervan bedraagt 17,2 ~ 0,13 x.
Daarna geven R1 en R2 een verzwakking met een factor 0,09. De
tegenkoppelfactor voor de hoge tonen is dus ca. (3 ~ 0,012. Ook de
hoge tonen worden dus minder tegengekoppeld, waardoor ze bevoor
deeld zullen worden.

3.4. Algemene beschouwing van spanningstegenkoppeling
Door tegenkoppeling neemt de vervorming af en hebben variaties in
de versterking minder invloed. Een bijkomende ongunstige invloed is,
dat er meer ingangssignaal nodig is. In dit gedeelte willen we bepalen
welke factor bij spanningstegenkoppeling de verandering in de eigen
schappen bepaalt.
We gaan uit van de schakeling volgens fig. 7. De ingangsspanning Ua
van de vierpool wordt gevormd door de som van de door de EMKbron geleverde spanning Ua* en de teruggekoppelde spanning Ut.
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Versterking At met tegenkoppeling.
Omdat

in tegenfaze is met Ua’ geldt: Ua = Ua' - Uf Hieruit volgt:
Ua' = Ua + Ut

(1)

Hieruit blijkt, dat Ua' des te groter moet zijn, naarmate er meer
wordt tegengekoppeld. De tegenkoppelspanning is een bepaald gedeel
te van de uitgangsspanning. De tegenkoppelfactor p geeft aan welk ge
deelte van de uitgangsspanning wordt teruggevoerd. p is in het alge
meen gedefinieerd als:

i

( i

Ut

P =—

(2)

UU

De grootte van p wordt bepaald door de stand van de loper. Wordt de
loper naar boven bewogen dan neemt p toe.
De uitgangsspanning van de vierpool Uu en de ingangsspanning van de
vierpoolUa zijn door de spanningsversterking A met elkaar verbonden.
Er geldt:
Uu = A x Ua

(3)

Door substitutie van (3) in (2) vinden we:
Ut = P x A x Ua

(4)

Hieruit volgt:

Ua

i

,

=pxA

(5)

De verhouding tussen tegenkoppelspanning en ingangs spanning is dus
gelijk aan het produkt van tegenkoppelfactor en spanningsversterking.
De factor p x A is een belangrijke grootheid omdat hierdoor het totale
gedrag van versterker en tegenkoppelnetwerk wordt beschreven.
Ingangs spanning met tegenkoppeling.
—
Indien er in fig. 7 niet wordt tegengekoppeld is Ut = 0 en geldt:
Ua = Ua!. Naarmate er meer wordt tegengekoppeld moet Ua’ groter
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worden opdat Ua en dus Uu dezelfde waarde blijven behouden ...
De factor welke aangeeft hoeveel maal groter Uaf met tegenkoppeling
moet zijn dan zonder tegenkoppeling, volgt uit:
Ua* met tegenkoppeling

Ut
ua + ut
= 1+ TT = 1 0 x A.
Ua' zonder tegenkoppeling
Ua
Met tegenkoppeling is er dus (1+0.A) zoveel ingangs
signaal nodig om hetzelfde uitgangssignaal te verkrij gen.
De versterking met tegenkoppeling At is dus:
At "
Indien 0 x A > 1 kan 1 verwaarloosd worden en geldt:
At*?

P

Indien 0 x A > 1 wordt de versterking dus enkel bepaald door het tegenkoppelnetwerk. Variaties in de versterking A zullen dan praktisch geen
invloed hebben op de totale versterking A^.
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Fig.7 Tegenkoppeling.

Uu = A.Ua

pLh

Rl

o

R1

Ingangsweerstand met serie-tegenkoppeling.
Indien in fig. 7 met tegenkoppeling Ua' zodanig wordt verhoogd dat U a
dezelfde blijft, dan zal de door de generator geleverde stroom dezelf
de blijven. Met tegenkoppeling moet Uaf met een factor (1 +0 x A) toe
nemen. Blijft de stroom dezelfde, dan houdt dit in, dat de ingangs
weerstand met een factor (1 +0 x A) is toegenomen.
Met serietegenkoppeling neemt de ingangsweerstand
dus met een factor l+0xAtoe.
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Vermindering van de invloed van variaties in de versterking.
Indien in fig.7 niet wordt tegengekoppeld geldt: Uu = A Ua\ Veran
dert nu de versterking A met A A, dan geldt: Uu = (A + A A) Ua I —
AUa'+AA Ua’.
Het onderstreepte gedeelte geeft aan hoeveel Uu verandert. De proAA
centuele verandering in Uu is: —— x 100%.
Ua '
Wordt er in fig. 7 tegengekoppeld, dan geldt: Uu = A
1 +0A
Door de tegenkoppeling neemt immers de totale versterking met de
factor ( 1 + pA ) af.
Verandert nu de versterking met A A, dan geldt:
Ua
Uu = (A + A A) 1 + /3 (A + A A)

:

Door in teller en noemer A buiten de haken te halen, vinden we:
IV
1 +0 A ( 1 +^-)

Uu

AxÜa’

AA

Teller en noemer delen door (1 + -^—) geeft:

Uu =

1

AA +^A
A
AA

1 + -T—

1

Indien A A « A is, dan mogen we schrijven:

=1 -

AA
1

A

+“

Een bekende regel uit de rekenkunde is immers, dat delen door
(1 + klein getal p) als uitkomst (1,- klein getal p) is. We krijgen dan:
1
Axüa’
AxUa’
AxUa’
=
Uu =
AA
1 " A (1 + 0A)

1-^r +pA

Omdat A A « A (1 + pA) mogen we schrijven:
Uu =

A Ua t (
1+pA

AA

1 +
A {l +pA)

)-

A Ua'

AA

1+ pA

(1 + PA)2

Ua»*

Het onderstreepte gedeelte geeft aan hoeveel Uu verandert. De pro
centuele verandering in Uu is dus:
AA

(1 + PA)2
A

AA
1
x 100%.
x 100 % =---A X 1 + /3A

1 + PA
53

De procentuele variatie in Uu t.g.v. een verande
ring in de versterking is dus met tegenkoppeling
een factor (1 + pA) kleiner dan zonder tegenkoppeling.
We moeten er wel op wijzen, dat de factor (1 + /3A) alleen geldt in
dien de veranderingen in de versterking klein zijn t. o.v. de verster
king.
Vermindering van de vervorming.
Indien UaT sinusvormig is, zal Uu in het algemeen niet sinusvormig
zijn t.g.v. de kromming in de karakteristieken.
Door de kromming in de karakteristieken varieert de versterking A
als het ware tijdens de uitsturing. Volgens het voorgaande worden
echter door de tegenkoppeling, variaties in de versterking met een
factor (1 + /3A) gereduceerd.
Dit betekent dus dat met tegenkoppeling de vervor
ming van het uitgangssignaal met een factor (1 + /3A)
wordt gereduceerd.
Dit geldt echter alleen indien de variaties in A klein zijn t.o.v. A
zelf. Bij grote stuursignalen zal dit niet meer het geval zijn.

3.5. Stabiliteits-diagram
In het voorgaande is er steeds vanuit gegaan, dat de tegenkoppelspanning de ingangsspanning maximaal tegenwerkte.
In fig. 2 gingen we er bv. vanuit, dat Ut dezelfde faze had als Ua’ en
in fig. 7 veronderstelden we dat Ut in tegenfaze was met Ua .
Door de invloed van condensatoren, parasitaire capaciteiten en para
sitaire zelfinducties (bv. van uitgangstransformatoren) zal in prak
tische schakelingen in het algemeen Ut slechts voor een bepaald frequentiegebied de juiste faze hebben.
Het is zelfs heel goed mogelijk, dat voor een bepaalde frequentie de
teruggevoerde spanning de ingangsspanning niet tegenwerkt, maar
juist mee werkt.
Er is dan minder ingangsspanning nodig en de vervorming
neemt toe. De schakeling zal zelfs gaan oscilleren, indien de
terugkomende spanning de ingangsspanning volledig meewerkt en gro
ter is dan de ingangsspanning. Er wordt dan immers voldaan aan de
oscilleervoorwaarde. (Zie hoofdstuk 10)
Uiteraard is dit ongewenst. Men zal er daarom naar streven een ver
sterker zo te ontwikkelen, dat:
a. In het te versterken frequentie-gebied werkelijk
tegenkoppeling optreedt.
b.Voor frequenties buiten het te versterken frequentiegebied niet aan de oscilleervoorwaarde
wordt voldaan.
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Een tegengekoppelde versterker kan men nu wat dat betreft gemakke
lijk beoordelen door hem niet te sturen en in de lus gevormd door
versterker en tegenkoppelnetwerk, een spanning te injecteren en deze
geïnjecteerde spanning de versterker en het tegenkoppelnetwerk te
laten doorlopen.
Opdat men de geïnjecteerde spanning en de terugkomende spanning
met elkaar kan vergelijken moet men de lus onderbreken voor het
punt waar de spanning wordt geïnjecteerd. Het injectiepunt wordt zo
danig gekozen dat de impedantie naar massa laag is. De invloed van
de stoorsignalen is dan minimaal. In de schakeling volgens fig.2 is
dit bv. de bovenzijde van R2. Men onderbreekt voor R2 en sluit R1
af met R2 = 10 zodat p niet beïnvloed wordt. (fig.8)
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Meetopstelling voor het bepalen van het stabiliteitsdiagram.

De ingang van de versterker wordt afgesloten met de Rj van de nor
maal aanwezige stuurbron. Dè uitgang wordt afgesloten met de nor
maal aanwezige Rl. Men stuurt nu aan de bovenzijde van R2 d.m.v.
een generator met een spanning U1. De terugkomende spanning Ut
wordt gemeten naar waarde en faze.
De verhouding-^ en de fazeverschuiving tussen Ut en U 1 kan men
nu tezamen als functie van de frequentie weergeven, indien men een
polair diagram gebruikt. In een polair diagram wordt de hoek
van faz ever schui ving tussen Ut en U1 uitgezet langs een cirkelom
trek. De waarde— wordt aangegeven d.m.v. de afstand tot de
Ut
Ut
oorsprong. Voor de verhouding — geldt — = pA. De spanning UI
wordt nl. eerst door de versterker A x versterkt en daarna door het
tegenkoppelnetwerk met een factor p "versterkt”.
In fig. 9a is een voorbeeld gegeven van een stabiliteitsdiagram.
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Voor de verhoudingis een logaritmische schaalverde
ling toegepast. De schakeling zal in dit geval niet gaan oscilleren,
omdat voor geen enkele frequentie aan de oscilleervoorwaarde
wordt voldaan.
Opdat er nl. oscilleren kan gaan optreden moet:
a. De versterking groter zijn dan 1.
b. De fazeverschuiving 0° bedragen.

100kHz

10kHz

180-

I

lkHz^

100Hz

10HZ
' = 2MH;

Fig.9
a. Stabiliteitsdiagram.
b. De schakeling gaat oscilleren in een frequentie van 2 MHz.
c. De schakeling gaat oscilleren als de versterking iets groter wordt.
d. De schakeling gaat oscilleren tijdens het inschakelen of als de ver
sterking afneemt.
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Uit fig. 9a blijkt, dat v = 0° bij 1 MHz. De versterking is echter klei
ner dan 1. Er is dus geen oscilleren mogelijk. Verloopt het stabiliteitsdiagram volgens fig. 9b, dan zal de schakeling gaan oscilleren in
een frequentie van 2 MHz. Bij deze frequentie is nl. <p = 0<> en de
rondgaande versterking groter dan 1.
Bij een verloop volgens fig. 9c oscilleert de schakeling net niet.
Neemt echter de versterking iets toe, dan zal het diagram groter
worden. Dan wordt het punt 1 omvat en de schakeling gaat oscilleren.
Dit kan bv. het geval zijn, als de versterker met een zodanig groot
signaal wordt gestuurd, dat A tijdens de uitsturing varieert.
In een bepaald gedeelte van het uitgangssignaal
neemt men dan een oscillatie waar.
Men noemt nu de schakeling voorwaardelijk stabiel.
Verloopt het diagram volgens fig.9d, dan is de schakeling eveneens
voorwaardelijk stabiel. Het punt 1 ligt weliswaar niet binnen het dia
gram en daarom zal de schakeling niet oscilleren. Het is echter wel
mogelijk, dat na het inschakelen, het punt 1 binnen het diagram ligt.
Na het inschakelen moet A immers vanaf 0 zijn eindwaarde bereiken.
Dan zal de schakeling even oscilleren. Indien door dit oscilleren de
versterker zodanig overstuurd wordt, dat A de eindwaarde niet kan
bereiken, dan zal de schakeling blijven oscilleren.
Ook zal de versterker oscilleren, indien door veroudering van onder
delen de versterking afneemt.

3.6. NyquisHJiagram

ut =/3A
Een Nyquist-diagram is een polair diagram, waarin men-jj^*
en *p tussen Ut en Ua uitzet.
Het Nyquist-diagram is het spiegelbeeld van het zojuist besproken
stabiliteitsdiagram. Dit is gemakkelijk als volgt in te zien.
90*
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Fig.10
Nyquistdiagram.
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In de schakeling volgens fig. 8 kan ook het Nyquist-diagram worden
opgenomen. Daarbij moet men echter bedenken, dat Ua in tegenfaze is met UI. U1 is immers de spanning van de emitter t.o.v.
massa, waarvan een gedeelte tussen emitter en basis komt. Ua is
echter de spanning van basis t.o.v. emitter.
Het Nyquist-diagram vindt men dan, indien men de aanwijzing van de
fazemeter in fig.8 met 180° vermeerdert.
Verloopt het stabiliteitsdiagram dus volgens fig. 9a, dan zal het Ny
quist-diagram volgens fig. 10 verlopen.
Uit het voorgaande volgt nu, dat een schakeling
gaat oscilleren, indien in het Nyquist-diagram het
punt -1 wordt omsloten.
Om er zeker van te zijn, dat een versterker ook bij verandering in
versterking niet gaat oscilleren, zal men trachten er voor te zorgen,
dat het Nyquist-diagram niet in het gearceerde gedeelte is gelegen.
Tenslotte merken we op, dat het Nyquist-diagram symmetrisch is
t.o.v. de horizontale as, indien p frequentie-onafhankelijk is.

3.7. Praktische problemen bij tegenkoppeling
Een LF -versterker kan gaan oscilleren of oscilleerneigingen gaan
vertonen, indien één van de componenten in het tegenkoppelcircuit
van waarde verandert. Het kan bv. zijn, dat een weerstand in waar
de toeneemt. Onderbreekt men in dat geval het tegenkoppelnetwerk
dan oscilleert de schakeling niet meer. Vaak ligt de oscilleerfrequentie boven het hoorbare frequentiespectrum. Het oscilleren is dan al
leen m.b. v. een KSO vast te stellen. Indien er "oscilleerneiging"
bestaat wil dat zeggen, dat er voor een bepaalde frequentie wel mee
koppeling bestaat, maar dat deze meekoppeling niet voldoende is om
oscilleren te bewerken. Wel is het zo, dat de versterking voor deze
frequentie sterk toeneemt. Er ontstaat dus een piek in de frequentiekarakteristiek.
In dit verband zal het de lezer duidelijk zijn dat bv. na vervanging van
een uitgangstransformator oscilleren of oscilleerneiging kan ontstaan,
indien de eigenschappen sterk afwijken van die van het orgineel.

3.8. Invloed van de stuurbron op de tegenkoppeling
In het voorgaande is er vanuit gegaan, dat bij spanningstegenkoppeling voor de stuurbron geldt: Rj = 0 8.
De tegenkoppelspanningkomtdanin zijn geheel tussen basis en emitter
van de le transistor. Heeft de stuurbron echter een bepaalde Rj, dan
deelt de tegenkoppelspanning U^ zich in een spanning over de Ri van de
stuurbron en in een spanning over de basis-emitterdiode.
Hoe hoger nu de Rj van de stuurbron, des te kleiner wordt 0.
18 de Ri van de stuurbron oo dan heeft serie-tegenkoppeling geen enkele invloed.
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Fig. 11 Overzicht van de verschillende tegenkoppelmethoden.
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Bij paralleltegenkoppeling is de situatie tegengesteld. Gaan we in
fig. 3 uit van een stuurbron met Ri = 0 fi, dan is de EMK van de stuurbron tussen basis en emitter werkzaam. Is de collectorspanning van
de transistor vervormd, dan zal de stuurbron aan Rj-, een vervormde
stroom leveren. Dit heeft echter geen enkele invloed op het uitgangs
signaal. We komen dus tot de volgende conclusie:
Is de Ri van de stuurbron 0, dan heeft parallelte
genkoppeling geen enkele invloed.
De paralleltegenkoppeling in fig. 3 zorgt voor des te minder vervor
ming, naarmate de Ri van de stuurbron hoger is.
Naarmate de Ri van de stuurbron hoger is, zal de collectorspanning
minder en de basisspanning meer vervormd zijn.
Beantwoord nu de volgende vragen:
1. In fig. 7 geldt: /3 = jgjj; A = 6000 x ; Ua' = 10 mV.
At =.........
Ut =.........
2. Een onderzeese versterker heeft een spanningsversterking van
10.000 x. De tegenkoppelfactor is 1/100. Ua' bedraagt 10 mV.
Bereken de uitgangsspanning.
3. In vraag 2 daalt de spanningsversterking ten gevolge van veroude
ring tot 2. 000 x.
Bereken nu de uitgangsspanning.

Samenvatting
1. Werkt de teruggekoppelde spanning de ingangsspanning mee, dan
spreken we van positieve terugkoppeling, meekoppeling of kort
weg terugkoppeling.
2. Werkt de teruggekoppelde spanning de ingangsspanning tegen, dan
spreken we van negatieve terugkoppeling of tegenkoppeling.
3. Bij spanningstegenkoppeling is de teruggevoerde spanning evenre
dig met de spanning over de belasting.
4. Bij stroomtegenkoppeling is de teruggevoerde spanning eyenredig
met de stroom door de belasting.
5. Bij serie-terugvoeding staat de tegenkoppelspanning in serie met
stuurspanning en gestuurd element.
6. Bij parallelterugvoeding staat de tegenkoppelspanning parallel
met stuurspanning en gestuurd element.
7. Bij spanningstegenkoppeling tracht de schakeling de spanning over
de belasting constant te houden. De inwendige weerstand van de
schakeling neemt af.
8. Bij stroomtegenkoppeling tracht de schakeling de stroom door de
belasting constant te houden. De inwendige weerstand van de
schakeling neemt toe.
9. Bij serie-terugvoeding neemt de ingangsweerstand toe.
10. Bij parallel-terugvoeding neemt de ingangsweerstand af.
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■■ll. Door tegenkoppeling wordt:
B
a. De vervorming minder.
b. De frequentiekarakteristiek rechter.
c. De versterking minder afhankelijk van de eigenschappen van
de onderdelen in de versterker.
12. Indien men het tegenkoppelnetwerk frequentie-afhankelijk uitvoert,
zal de frequentiekarakteristiek van de versterker bepaald worden
É
door het tegenkoppelnetwerk.
13. Bij spanningstegenkoppeling veranderen de elektrische grootheden
met een factor (1 + /3A).
14. Een stabiliteitsdiagram is een polair diagram, waarin 0 x A en de
3
hoek van fazeverschuiving tussen geïnjecteerde spanning en terugP
komende spanning worden uitgezet. Een schakeling oscilleert, in
dien in het diagram het punt 1 omsloten wordt.
15. Een Nyquist-diagram is een polair diagram, waarin (3 x A en de
hoek van fazeverschuiving tussen Ua en Ut worden uitgezet. Een
schakeling oscilleert, indien in het Nyquist-diagram het punt -1
wordt omsloten.
16. Een tegengekoppelde versterker noemt men voorwaardelijk sta
biel, indien tijdens het inschakelen of door een geringe veran
dering in de eigenschappen oscilleren optreedt.
17. Een versterker moet zodanig worden ontworpen, dat hij onvoor
waardelijk stabiel is.
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HOOFDSTUK IV

GELIJKSPANNINGSVERSTERKERS

4.1. Inleiding
Een versterker moet gelijkspanningsgekoppeld zijn indien gelijk
spanningen versterkt moeten worden, of indien de frequentie van het
stuursignaal zo laag is, dat de koppelcondensatoren ontoelaatbare
afmetingen zouden aannemen.
Bij een gelijkspanningsversterker is de onderste grensfrequentie
dus 0 Hz. Wat de bovenste grensfrequentie van de versterker moet
zijn, wordt bepaald door het totale frequentiespectrum van het aan
gelegde signaal.
LIJNIMPULSEN

i
ACHTERSTOEP

HELDERHEIDS —
SIGNAAL

U

i

DC-COM
PONENT

O
64jjsec.

a

'N

A

■
O

Fig.1
a. Videosignaal
b„ Frequentiekarakteristiek videoversterker.

5MHZ

b

Indien we bij voorbeeld met een KSO het signaal volgens fig. 1 in zijn
geheel willen weergeven, dan moet de bandbreedte van de gelijkspanningsversterker in deze KSO lopen van 0 tot 5 MHz.
Het in fig. 1 weergegeven signaal is nl. het video-signaal uit een TVontvanger. In dit signaal komt een gelijkspanningscomponent voor.
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De frequenties van de wisselspanningscomponenten gaan tot 5 MHz.
Willen we daarentegen de spanning gaan versterken, die door een
met gelijkspanning gestuurde meetbrug wordt afgegeven, dan is een
bovenste grensfrequentie van bij voorbeeld 10 Hz reeds voldoende.
De optredende variaties zijn nl. zo langzaam, dat de hoogst voorko
mende wisselspanningscomponent zeker lager is dan 10 Hz.

u

o

1 MINUUT

O

K)
t(Hz)

a

Fig.2

b

a. Door meetbrug afgegeven spanning.
b. Frequentiekarakteristiek van versterker voor meetbrug.

4.2. Drift
Bij gelijkspanningsversterkers treedt een probleem op de voorgrond
dat bij capacitief of inductief gekoppelde versterkers geen rol speelt.
Dit is de zogenaamde drift.
Onder drift verstaan we een wijziging in de instelstroom en instel spanning ten gevolge van veranderingen in de eigenschappen van
onderdelen door temperatuurinvloed en veroudering.
Vooral de in de eerste trap optredende veranderingen zijn van in
vloed, daar deze de grootste versterking ondergaan.
Bij een direct gekoppelde versterker vormt de drift een des te gro
ter probleem, naarmate de te versterken spanningen kleiner zijn.
Naarmate de spanningen immers kleiner zijn, moet er meer ver
sterkt worden en zal de drift van de ie trap ook meer versterkt
worden.
4.2.1. Drift bij transistoren.
In Leerboek Elektronica deel 3 (hoofdstuk XVII) is uitgebreid ingegaan op
het temperatuur-afhankelijke gedrag van de transistor.
Daaruit bleek het volgende:
a. Ik constant.
Indien men een zodanige instelmethode kiest dat lk constant is, dan
geldt: Ic = h2iexlb + (h2le + 1) kb0 > kb0 verdubbelt per ca. 8°C.
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De veranderingen in IcbQ ten gevolge van temperatuurvariaties zullen
versterkt met de factor (h2le + 1) in de collectorleiding optreden.
Om de invloed van Icb gering te houden kiest men Si-transistoren.
Bij Si-transistoren is Icb ca. 1000 x kleiner dan bij Ge-transistoren.
Behalve Icb0 verandert ook h2ie met de temperatuur. Ook h2ie stijgt
bij temperatuurtoename, zodat een temperatuurstijging ook via h2i e
een toename van Ic bewerkstelligt.
Een instelmethode waarbij lb constant is, is in fig. 3a getekend.
E -Ube
. Als E groot is ten opzichte van Ube geldt:
Er geldt: Ib = Rb
Ib =

Ib wordt dan enkel bepaald door E en Rb en is dus con-

Kb
stant.

UB

1
R1

rp
tb

%

R2

_L

ube

b

a

i

\
\

2mv/°C

TOENAME VAN Ic
BIJ Ube=CONSTANT

Fig. 3
a. Ib is constant als
E » Ube.
R2
b. Ube ~
xUB
R1 + R2
c. De Ic/Ube-karakteristiek verschuift bij
temperatuurstijging.
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i
AFNAME VAN Ube
C

BU Ic= CONSTANT

Ube

b. Ube constant.
Indien we volgens fig. 3b de basis op een spanningsdeler aansluiten,
R9

x Ug. Dit is uiteraard alleen het geval
dan geldt: Ube = —
R1 + R 2
indien de deler laagohmig is. (Zie Leerboek Elektronica deel 3).
Ube is dan constant.
Bij temperatuurstijging zal nu Ic zowel bij Ge- als bij Si-transistoren sterk verlopen. Dit blijkt uit de Ic/Ube-karakteristiek volgens
fig. 3c. De karakteristiek verschuift nl. 2 mV/°C naar links bij
temperatuurstijging.
Indien we Ube een met Ic corresponderende waarde geven, dan zal lc
sterk toenemen indien de temperatuur stijgt.
De stijging is des te sterker, naarmate de karakteristieken steiler
verlopen.
De instelmethode volgens fig. 3b is dus absoluut ongeschikt.
c. Stabilisatie.
Men zal trachten een dergelijke instelmethode toe te passen, opdat Ic
constant blijft.
In fig. 3b zou men daartoe bij voorbeeld R2 als NTC uit kunnen voe
ren. Een andere methode om Ic constant te houden is door een emitterweerstand in fig. 3b op te nemen. Het bezwaar hiervan is dat er tegenkoppeling voor het te versterken signaal optreedt.
Indien men er in slaagt Ic constant te houden als de temperatuur van
T 1 naar T 2 stijgt, dan zal Ube 2 mV/°C afnemen.
Stijgt de temperatuur in het inwendige van de transistor dus van
25° C naar 45° C, dan zal Ube 40 mV kleiner moeten worden, op
dat Ic constant blijft.

!
'
i

4.2.2. Drift bij weerstanden.
Daar de weerstandswaarde van een weerstand temperatuur-afhankelijk is, kan een verandering in de temperatuur door middel hiervan
drift veroorzaken. Vandaar dat men vooral in de eerste trap van een
gelijkspanningsgekoppelde versterker weerstanden met een geringe
TC (temperatuurcoëfficiënt) dient te gebruiken.
In balansversterkers dient men weerstanden met een zelfde TC te
gebruiken.

i

i

4.3. Gelijkspanningskoppeling bij transistoren
!
=

In de schakeling volgens fig. 4a wordt gestuurd met E. De uitgangsspanning is Uab*
Uab
De versterking is —g— .
De stuurbron bepaalt mede de instelspanningen van de schakeling.
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Is E = O, dan ligt de basis van VI via R1 aan -24 V en via Ri aan
O V. Door deling ontstaat nu op de basis een spanning van -2,6 V.
De spanning op de emitter van VI is -2 V, indien we Si-transistoren toepassen. Omdat de collector-basis diode van VI in sperrichting dient te staan, moet R2 zo gekozen worden, dat de collector
meer negatief is dan de basis.
Verondersteld is, dat de collector -6,2 V is.
Dit is tevens de basisspanning van V 2. De emitter spanning van V 2
ligt op -5,6 V. De collector heeft een spanning van -9 V. P wordt
zo ingesteld dat op B eveneens -9V staat. Dan is dus Uab = 0 V.
Wanneer nu E een bepaalde waarde aanneemt, zal deze versterkt
tussen A en B verschijnen. Gaat E bij voorbeeld negatief, dan gaat
de basis van VI negatiever en de stroom door VI stijgt. Daardoor
neemt de spanning over R 2 toe en de collector van V1 gaat minder
negatief. Doordat de basis van V 2 minder negatief gaat neemt de
stroom door V 2 af. De spanning over R 4 daalt en de collector van
V2 gaat meer negatief. Uab w°rdt dus negatief. Uab heeft dezelfde
polariteit als E.
—24V

—24Vo

-24V

— 24 V

1

R4
R2

-9v ;

R1

R,
-2.6V

%

■o
A

-6.2V

E

W'|

1

R6

*i

o
B

-9V

v2
-5.6V

ö vi

p /

J-2V

E

R5

R3

JL
Fig. 4a
Directe koppeling met transistoren.

Fig. 4b
Zenerdiode ter
voorkoming van
tegenkoppeling.

Indien in fig. 4a de stuurbron wordt weggenomen, zal daardoor de
instelling van de transistoren sterk veranderen. Wordt de stuurbron
weggenomen, dan wordt de basis van VI meer negatief, omdat de
verbinding naar massa via Ri wegvalt. Daardoor wordt de collector
van V1 minder negatief en de collector van V 2 meer negatief. De
stuurbron maakt dus deel uit van de schakeling.
Ook een verandering in Ri zal invloed hebben op de uitgangsspanning. Dit zijn uiteraard geen voordelige eigenschappen van deze
schakeling. Daarom zullen we er naar streven een schakeling zoda66
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nig op te bouwen, dat de stuurbron geen invloed heeft op de instel
ling van de versterker.
Hogere versterking door middel van zenerdiode.
In fig. 4a veroorzaken R3 en R5 tegenkoppeling. Daardoor neemt de
drift af. Een bezwaar van deze tegenkoppeling is echter de geringe
versterking. Een spanningsvariatie op de basis deelt zich immers
in een variatie over de basis-emitter diode en een variatie over de
emitterweer stand.
Indien we de emitterspanning vastleggen, zal de volledige spannings
variatie over de basis-emitter diode komen. Dit kan door een zener
diode volgens fig. 4b op te nemen. Deze houdt de emitter van V 2 op
-5,6 V. Variaties op de basis komen nu geheel over de basis-emit
ter diode.

4.4. Balansschakeling met transistoren
In fig. 5 is het principe van een balansschakeling van transistoren
in long-tailed pair uitvoering getekend. Verondersteld is dat Sitransistoren zijn toegepast. Indien E = 0 V, zullen de emitters zich
instellen op -0,6 V.
Over Re staat dan 23,4 V. Door Re vloeit derhalve 1,95 mA. Deze
stroom wordt in hoofdzaak bepaald door Ub en Re. Indien de tran
sistoren gelijk zijn, zal elke transistor een stroom voeren van
+24V

+24 V

^ f 0,98mA

0,98mA i f

R2

R1

15KO.

15kn
UAB

B<>

E

üu

+

V1

OA

V2

-Q,6V

□
+ 1/2 E

1/2 E
1,95 mA
Re

Fig. 5
Balans schakeling van tran
sistoren in long-tailed-pair
uitvoering.

12WI

—24V
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0,98 mA. De collectorspanningen worden elk ca. 9 V. U^b = 0 V.
Opdat de transistoren zoveel mogelijk gelijke eigenschappen hebben
worden ze uitgezocht (paartje). Soms monteert men ze in hetzelfde
omhulsel, zodat ze absoluut dezelfde temperatuur hebben.
Wordt er gestuurd, dan verdeelt E zich in gelijke spanningen over
de basis-emitter dioden. De stroom door Re blijft nl. constant.
De stromen door VI en V2 zullen dus evenveel en tegengesteld ver
anderen. Daarom zal de schakeling zich zo instellen, dat over elke
basis-emitter diode 1/2 E komt.
Uit de aangegeven polariteiten blijkt, dat de transistoren tegenge
steld gestuurd worden. Als E positief gaat, gaat VI meer stroom
trekken en wordt B minder positief. V 2 gaat minder stroom trek
ken, waardoor A meer positief gaat. Uab heeft dus dezelfde pola
riteit als E.
Vervanging van Re door transistor.
De schakeling volgens fig. 5 functioneert des te beter naarmate
hoger is. Een hogere Re vereist echter eveneens een hogere batte
rij spanning, hetgeen een nadeel is. Daarom wordt soms de schake
ling volgens fig. 6 toegepast.
De stroom door V 3 wordt bepaald door R 3, R 4 en Re en is onafhan
kelijk van de rest van het circuit.

¥T'J

| V,

-t-24V
R4

V2

EI

L
Ja

V3

Re

-24V

Fig. 6

V 3 levert een constante stroom.

Voor de aan de basis van V1 toegevoerde spanningsvariaties doet V 3
zich voor als een zeer hoge weerstand. De wis seis troomweerstand
van een transistor is immers zeer hoog. Dit houdt in, dat E zich in
gelijke spanningen, elk 1/2 E, over de basis-emitter dioden van
V1 en V 2 zal delen.
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Generatorwe erstand.
Indien de stuurbron een bepaalde inwendige weerstand Rg (generator-weerstand) heeft, zal Ib van VI over Rg een bepaalde spanning
ontwikkelen (fig. 7).
Deze spanning heeft de getekende polariteit. Bij E = 0 wordt VI dan
reeds gestuurd door de spanning, die de instelstroom Ib over Rg
ontwikkeld.

Rg

rr öJ vi

l
V2 (i

<■

kb- \______ /
Ro

Fig. 7

Gelijk maken van de basiscircuits.

J_+

Indien men nu in de basisleiding van V 2 een even grote weerstand
schakelt, dan gaan beide bases evenveel negatief en worden VI en
V 2 resulterend niet gestuurd.

4.5. Berekeningen aan een praktische gelijkspanningsversterker
In fig. 8a is een moderne gelijkspanningsversterker met Si-transistoren getekend. V la en V lb zijn in één omhulsel geplaatst. Hetzelfde
geldt voor V 2a en V 2b. Hierdoor reduceert men de temperatuur sin
vloed. Met R10 wordt bij E = 0 de uitgang op 0 V gebracht. Met R8
wordt tegengekoppeld. De spanningsversterking zonder tegenkoppeling is zo groot dat met tegenkoppeling de totale versterking vrijwel
alleen door het tegenkoppelnetwerk wordt bepaald.
Met tegenkoppeling hebben dus variaties in stroomversterking en
steilheid geen invloed op de totale versterking. Deze versterker
willen we ter vergroting van het inzicht in zijn geheel doorrekenen.
EIGENSCHAPPEN
De schakeling volgens fig. 8a heeft de volgende eigenschappen:
ingangsweerstand > 1 Mft.
uitgangsweerstand 10 ft.
spanningsversterking 100 x (instelbaar met R8).
maximale temperatuurdrift betrokken op de ingang 10 /xV/°C.
maximale temperatuurdrift betrokken op de uitgang 1 mV/oC.
± 2,5 V.
maximale uitgangsspanning bij Rl = «
maximale uitgangs spanning bij Rl =100ft +1 V,
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Wat betreft berekeningen aan deze versterker kunnen we het schema
volgens fig. 8b gebruiken.
Omdat de ingangsweerstand groter dan 1 Mft is maken we bij stuur bronnen met Rj < 10 kS2 een fout van < 1 %, indien we de ingangsspanning van de versterker gelijk stellen aan de EMK van de stuurbron.
Omdat de uitgangsweerstand kleiner dan 10 ft is maken we bij belas
tingen > 1 kfi een fout van < 1 % indien we stellen Ul = 100 Ui.
Bij Rl > 1 kfi en Rj < 10 kft geldt dus Ul = 100 E.
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Fig. 8a Gelijkspanningsversterker.
De temperatuurdrift betrokken op de uitgang is 1 mV/ C.
Dit betekent dat Uuit bij 1°C temperatuursverandering maximaal
100 nV verandert.
t
Compenseert men asymmetrie in de schakeling bij 25<>C met R10
en is het temperatuurbereik 10° tot 40°C, dan zal Uuit bij afwezig
heid van sturing, maximaal ± 15 mV zijn.
De drift in de uitgangsspanning kan men transformeren naar de in
gang. Een drift van 100 /iV/<>C op de uitgang kan men bij een ver
sterking van 100 x veroorzaakt denken door een drift van 1 jxV/oc
op de ingang. Bij het bovengenoemde temperatuurbereik is de drift
betrokken op de ingang maximaal ± 150 /xV.
De invloed van de drift is te verwaarlozen, indien de stuursignalen
groot zijn ten opzichte van de driftspanning.
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Indien de stuursignalen niet groot zijn ten opzichte van de driftspanning, dan zal men de schakeling dienen te compenseren bij de tem
peratuur waarbij gemeten wordt.
Gelijkstroominstellmg.
Door de toepassing van het long-tailed pair principe zijn de instelstromen en instelspanningen vrijwel onafhankelijk van de transistoren. Daarom kunnen de stromen en spanningen worden berekend.
We stellen daarbij Ube = 0,6 V. Verder nemen we aan dat R10 zo
ingesteld is, dat Uuit = 0 indien E = 0.
De basis van V la en V lb hebben praktisch massa-potentiaal, om
dat de basisstromen te verwaarlozen spanningen over de Rj van de
generator veroorzaken. De emitters van Vla en Vlb stellen zich
dus in op -0,6 V.
11,4 V
= 0,17 mA =
Over R3 staat 11,4 V. Door R3 vloeit I =
68 kfl

170 /iA. Door R1 en R2 vloeit 85 ^A.
Over R1 en R2 valt U = IxR = 85 /iA x 100 kfl = 8,5 V.
De collectorspanningen van Vla en Vlb zijn elk 12 V - 8,5 V =
3,5 V.
Dit zijn dus de basisspanningen van V 2a en V 2b. De emitters van
V2a en V2b zijn 0,6 V lager, dus 2,9 V.
14,9 V
= 552 nA.
Over R6 valt 14,9 V. Door R6 vloeit dus
27 kS2

De collectorstromen van V 2a en V 2b zijn dus elk 276 /iA.
Indien we de basisstroom van V 3 verwaarlozen (en dit mag, zoals
nog zal blijken) lopen door R4 en R5 dus elk 276 nA. Over R4 en
R5 valt dus U = 1 xR = 276 /iA x 18 ka = 5 V.
De collectorspanningen over V 2a en V 2b zijn dus elk 12 V - 5 V =
7 V.
Als we de basis-emitterspanningen van V3 en V4 elk op 0,6 V stel
len, dan bedraagt de emitter van V4: 7 V - 1,2 V = 5,8 V,
Over R9, RlOenRll valt 17,8 V. Door deze serieschakeling vloeit
17,8 V = 22,5 mA.
dus I =
790 a
Opdat Uuit = 0 moet over het onderste deel 12 V vallen. De weer12 V
stand tussen loper en -12 V moet dus zijn R = 22,5 mA = 530 a.
Dit is het geval als de loper ongeveer in het midden staat.
Nu de emitterstroom van V 4 bekend is kan de basisstroom van V 3
berekend worden als de gelijkstroomversterkingen van V 3 en V 4
Ie
bekend zijn. Bij een transistor geldt immers: Ib = jj
FE+ 1
Stellen we gemakshalve voor elke transistor h^E > 99 dan za* Ie van
V4 minstens 100 x door V4 en 100 x door V3 dat is minstens 10.000
x, omlaag worden getransformeerd. Ifc van V3 is dan dus 2,25 jaA.
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Dit is inderdaad klein ten opzichte van de collectorstroom van V 2b.
De in het voorgaande toegepaste verwaarlozing was dus gerecht
vaardigd.
Sturing.
We veronderstellen allereerst, dat R8 onderbroken is. Er is dan
geen tegenkoppeling en we vinden dan de versterking in niet-tegengekoppelde toestand, aangeduid met A.
In fig. 8b is het schemagedeelte getekend, dat van belang is bij
sturing. Als er gestuurd wordt met een stuurspanning E, dan is de
stuurspanning voor Vla en Vlb elk V2 E. Stellen we de steilheid
per transistor gm, dan is de collectorstroomvariatie per transistor
gm x V2 E.
V3

-1

AU-h2lj9mV>RS

R5

Alc=h21e(gml/2E)

rpJ

r

V2b
pi

rr
i

V4

rr

J

o

Vu

R10

V Uu,t= Ho *u
1
4lc=am1/2E

I

52OA

-L
Fig. 8b

Bepaling van Uuit.

Bij Vla neemt de collectorstroom toe. Daarom heeft de stroomverandering de aangegeven richting.
Bij V lb neemt Ic af. Daar hebben we dus een stroomverandering in
tegenovergestelde richting.
Omdat de basis-emitterdioden van V 2a en V 2b in serie aangesloten zijn,
zullen deze gestuurd worden met een stroom gm x 1/2 E.
Deze stroom vloeit dus in het met 1 aangeduide circuit. De basisstro
men van V 2a en V 2b zijn dus gm x 1/2 E.
Als de stroomversterking van V 2a h2ie is, is de collectorstroom
variatie van V 2b h2ie x (gm x V2 E)
Over R5 ontstaat dus een spanningsvariatie:
AU =h2iex (gmX V2 E) x R5.
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Deze variatie komt vanwege de emittervolgerwerking van V 3 en V4
praktisch onverzwakt op de emitter van V4.
Indien we aannemen dat R 10 in het midden staat is de variatie op de
o
520
uitgang
520 + 270 = ca. *7j- van„ de variatie op de emitter van V4.
Resumerend geldt dus: Uujt =-^ hg^g x (gm x V2 E X-R5) .
De versterking A zonder tegenkoppeling is dus:
A =

Uuit 1
Ë~ = 3'h21e x gm x R5 •

Indien h2ie = 100 x en gm = 10 mA/V geldt A = 6000 x.
Dit is dus de versterking zonder tegenkoppeling.
Tegenkoppeling.
Bij E = 0 wordt R 10 zo ingesteld, dat Uuit = 0. De basis van V lb
ligt dus via R = R\ aan massa-potentiaal.
Wordt er gestuurd dan ontstaat op de uitgang een spanning die de
zelfde polariteit heeft als de ingangsspanning. Aan de hand van het
voorgaande zal de lezer dit ongetwijfeld kunnen beredeneren. Via
spanningsdeling over R8 en R7 wordt een gedeelte van de uitgangsspanning toegevoerd aan de basis van Vlb.
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Fig.8c Tegenkoppeling.
Uit fig. 8c blijkt duidelijk dat de teruggevoerde spanning Ut in serie
staat met de spanning Ua’ van de stuurbron.
We hebben hier dus serie-spanningstegenkoppeling. Zoals in hoofd
stuk 3 is gesteld, geldt nu voor de spanningsversterking:
_ Uuit _ A
At
Ua'
1 + 0A ’ Hierin is A de versterking zonder tegenkoppeling.
R7
De tegenkoppelfactor is P =-------R7 + R8
Indien At en A bekend zijn geldt:
1
1
^=At - A *
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De versterking met tegenkoppeling dient ingesteld te worden op 100 x.
Zojuist is berekend dat A = 6000 x.
Door substitutie kunnen we nu p bepalen.
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1
1
^ = ÏÖÖ " 6000 " 6000 ~ÏÖÖ

Dit betekent dus dat R8 ingesteld moet worden op ca. 1 kfl.
Omdat de versterking zonder tegenkoppeling groot is zullen variaties
in de versterking praktisch geen invloed hebben op de totale verster
king. Dit blijkt uit het volgende:
Bij A = 6000 geldt, indien p juist is ingesteld, At = 100 x.
Daalt door variaties in steilheid of stroomversterking of door uit
wisseling tegen andere exemplaren A tot bij voorbeeld 3000, dan zal
At bedragen:
3000
3000
3000
A___A
= ca. 98,4 x
At 1+/3A
30,5
1 + 29,5
59 x 3000
1+
6000

Een afname van A met 50 % geeft dus een afname van At met 1,6 %.
Ingangsweer stand.
Doordat er seriekoppeling wordt toegepast, neemt de ingangsweerstand toe.
In hoofdstuk 3 is gesteld, dat de ingangsweerstand toeneemt met een
factor (1 + pA) = 60 x ten opzichte van de ingangsweerstand zonder
tegenkoppeling. Zonder tegenkoppeling is de ingangsweerstand gelijk
aan de serieschakeling van de basis-emitter dioden en R = Ri. Stel
len we de ingangsweerstand per basis-emitter diode h^g = 10 kft,
dan komen we zonder tegenkoppeling op een ingangsweerstand die
groter is dan 20 kfl.
Met tegenkoppeling is de ingangsweerstand dan groter dan 60 x
20 kfi = 1.2 Mfl.

Samenvatting
1. Een gelijkspanningsversterker heeft een frequentiebereik, dat
loopt vanaf 0 Hz.
2. Onder drift verstaan we een wijziging in de instelling die niet
het gevolg is van een stuursignaal.
3. De drift van de eerste trap is het belangrijkst, daar deze het
meest wordt versterkt.
4. Bij transistoren ontstaat drift bij temperatuurverandering.
Een temperatuurverandering veroorzaakt een verandering in
sper stroom, stroomversterking en Ube5. De invloed van drift kan men reduceren door tegenkoppeling
(verzwakking) of door balansschakelingen.
6. Bij gelijkspanningskoppeling kan men het spanningsniveau
verleggen door middel van een spanningsdeler. Er treedt dan
|
verzwakking op.
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7. Bij gelijkspanningsversterkers met transistoren bepaalt de

inwendige weerstand van de stuurbron mede de instelling.
8. Bij de long-tailed pair schakeling worden twee actieve elementen

(transistoren) toegepast. De versterking is gelijk aan die van
één element.
De instelstromen zijn praktisch onafhankelijk van de elementen.
De drift is gering.
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HOOFDSTUK V

LF-VOORVERSTERKERTRAPPEN

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele veel voorkomende versterkertrappen met transistoren. De schakelingen worden theoretisch
benaderd en doorgerekend. Daarbij wordt verondersteld dat de
signalen klein zijn ten opzichte van de gelijkspanningen en -stromen.
We kunnen dan bij de bepaling van de versterking en dergelijke de
vervangschema's gebruiken welke in Leerboek Elektronica deel 3
zijn opgesteld.
Wat betreft de definities voor spanningsversterking, stroom verster
king, en dergelijke verwijzen we naar Leerboek Elektronica deel 3.

5.2. RC-gekoppelde versterkertrap in de GES
Gelijks troominstelling.
Ie en Ic worden hoofdzakelijk bepaald door UB, de laagohmige deler
(R1 + R2) en de emitterweerstand Re- Dit werd in Leerboek Elek
tronica deel 3 besproken.

Fig.la
RC-gekoppelde
trap in de GÉS.
Wisselstroomschema.
C 1 en C 3 zijn koppelcondensatoren. Zij verbinden de trap met re
spectievelijk de stuurbron en de belasting. C 2 is een ontkoppelcondensator.
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Indien we de condensatoren en de batterij als een kortsluiting voor
wisselstroom beschouwen, geldt voor wisselstroom het schema vol
gens fig. lb. In dit schema zijn de wisselstromen en wisselspannin
gen aangeduid met i en u. Dit ter onderscheiding van de gelijkstro
men en gelijkspanningen.
'c
4

£i__, 'G
h~»—o->

*

W'

\r

I
I

Rc

•t

Fig.lb
Wisselstroomschema.

R1

rl

R2

T T

Uit fig. lb blijkt, dat een gedeelte van de door de generator gelever
de stroom iq door R 1 en R2 vloeit. Om de stroom door Rl en R2 te
beperken kiest men Rl en R2 zo hoog mogelijk. Uit het oogpunt van
stabilisatie is hieraan echter een grens gesteld.
Van de collectorwisselstroom ic vloeit een gedeelte door Rl. Een ge
deelte van Ic gaat verloren in Rc. Men kiest daarom Rc zo groot mo
gelijk.
Wisselstroomeigenschappen.
De wisselstroomeigenschappen volgen uit fig. Ic. Hierin is het vervangschema met de he-parameters getekend. (Zie Leerboek Elek
tronica deel 3). hi2e is nu^ gesteld. De uitgang heeft dus geen invloed
op de ingang. Dit vereenvoudigt de berekeningen aanmerkelijk.
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'c

2 iL

Uc«

Ube
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Fig. ic
Wisselstroomvervangschema
met he-parameters.
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In het onderstaande wordt uitgegaan van de volgende waarden:
Generator:
Eeff = 40 mV; R\ = 16 kfi.
Transistor: hlle =8 kft; h2ie = 100; li22e = 10~4 S.
Trap:
Weerstanden: R 1 = 40 kft; R2 = 10 kft; Rc = 10 kft.
RL = 5 kfi.
Belasting:
a. Ingangsweer stand.
De ingangsweerstand rin van de trap is de weerstand tussen de ingangsklemmen 1 en 1*.
De ingangsweerstand wordt gevormd door de parallelschakeling van
Rl, R2 en hlle. In formulevorm dus:
rin=Rl//R2//hlle

(1)

Bij de gegeven waarde geldt dus rjn = 40 kft // 10 kft // 8 kfi = 4 kfl.
In het ingangscircuit kunnen iQ, u^ en i^ op de gebruikelijke ma
nier worden berekend.
We vinden iQ = 2 /iA; ube = 8 mV; i^ = 1 nA.
b, Spanningsversterking.
De spanningsversterking A is de verhouding tussen de uitgangsspanning en de ingangs spanning van de trap. Daar de uitgangs spanning
dezelfde is als UCe en de ingangs spanning dezelfde als Ube mogen
we schrijven:
uce
A
•
ube
De tussen collector en emitter optredende wisselspanning bedraagt
Uce = “ (^21e x *b) x ^v ’
We moeten hier het minteken plaatsen, omdat stroom- en spanningsrichting tegengesteld zijn.
In de uitdrukking voor uce is Ry = h212e// R° " RL'
Voor ube kaa men schrijven: ube = ib x ^iie*
Door substitutie van de voor Uce en Ube gegeven waarden vinden we
A =

-h2ie x *b x ny
hllexib

h21e
" h 11e

XRy’

Zoals In Leeiboek Elektronica deel 3 is aangetoond, geldt:
h
S = 21e
hlle
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.S is de steilheid van de transistor. Voor de spanningsversterking
vinden we dus:
A = - S x Rv

(2)

Het minteken duidt erop , dat uitgangsspanning en ingangsspanning
in tegenfaze zijn. Volgens de gegevens is:
h
100 = ^A/V = 12,5 mA/vS = 21e
8000
Ü
h,i
11e
Rv =

—//R<5 //RL = 2,5 kO.
22 e
De spanningsversterking in ons geval is dus:
A = -12,5 x 2,5 = -31,25 x .
c. Stroomversterking.
De stroomversterking ot van de trap volgt uit:
i
L
o =—
G

uce
ube. ____
.
uce
rin
Daar iT =^— en ir =— geldt: o> =-— x — •
L rL
g
rin
ube
RL
uce
Door te substitueren A =----- vinden we:
ube
(3)

Indien we hierin de gegeven waarden verwerken komen we tot een
stroomversterking van a = 25 x .
Uit (3) volgt dat, indien Rl van de trap gelijk is aan rin, geldt a = A.
d. Vermogensversterking.
De vermogensversterking G is de verhouding tussen het door de trap
afgegeven vermogen en het door de generator aan de trap geleverde
vermogen. Zoals reeds is besproken, volgt G uit:
G = A x o?

(4)

In dit geval bedraagt de vermogensversterking dus G = 781,25 x .
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e. Uitgangsweerstand.
De uitgangsweerstand wordt gemeten tussen de uitgangsklemmen 2
en 2* bij kortgesloten EMK-bron in het ingangscircuit.
Indien e = 0 is i^ = 0. De stuurbron h2ie x ib is dan stroomloos en
heeft geen invloed.
De uitgangsweerstand volgt daarom uit:

!
i

ruit = h22e //Rc
De uitgangsweerstand van de trap bedraagt dus r

(5)

= 5 kfl.

5.3. Emittervolger
a. Instelling en eigenschappen.
Een karakteristieke eigenschap van de emittervolger (fig. 2a) is de
hoge ingangs weerstand. Wordt hij toegepast vanwege deze
eigenschap, dan kan de gelijkstroominstelling niet zonder meer
plaats vinden door middel van een laagohmige spanningsdeler. Men
past daarom meestal de zogenaamde sliding bias (glijdende in
stelling) toe. (Zie Leerboek Elektronica deel 3.)
De instelling wordt bepaald door Rb en R0. Rb wordt een zodanige
waarde gegeven, dat de spanning over de transistor ca. 1/2 Ug be
draagt.

Ro
R

ÜIL1
UB

* ro
Fig.2a
Emittervolger.

o

De belangrijkste eigenschappen van de emittervolger zijn:
a. De uitgangsspanning volgt vrijwel de ingangs spanning. Dit is be
grijpelijk als men bedenkt, dat de ingangsspanning is aangesloten
op de serieschakeling van de in geleiderichting staande basisemitter diode en de emitterweerstand Re. Daar de wisselstroomweerstand van de basis-emitter diode laag is, zal het grootste
deel van de ingangsspanning over Re komen.
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De uitgangsspanning is, afhankelijk van de eigenschappen van de
trap, ca. 80 .... 98 % van de ingangsspanning.
b. De ingangsweerstand is hoog.
c. De uitgangsweerstand is laag.
Wisselstroomschema.
Beschouwen we Cl, C 2 en de batterij als een kortsluiting voor wis
selstroom, dan geldt het schema volgens fig. 2b. Hieruit blijkt dat de
belasting aangesloten is tussen emitter en collector. De stuurbron is
aangesloten tussen basis en collector.

£

Pp

'b

b

-O---------s.

ui

x
U,

Fig. 2b
Wisselstroomschema.

rl

Rb

i_L
c

c

In fig. 2c is de transistor vervangen door het schema met de heparameters. hne, Vh22e en de stroombron zijn op dezelfde wijze
geschakeld als in het in Leerboek Elektronica deel 3 gegeven schema,
hlle is geplaatst tussen basis en emitter. De uitgangsweerstand
Vh22e staat tussen collector en emitter.

TRANSISTOR

♦1

i

Ri

1 Ig

b

ib

h11g

fh2lc+1)tb

2

«

o

h21«'b
g

Ui

1
h22«

Rb

1

;

L
c

c

R«

ui

Ri

f
!

TRAP

Fig. 2c Wisselstroomvervangschema met de he-parameters.
Wellicht zal de lezer de voorstelling volgens fig. 2c op het eerste
gezicht vreemd vinden, daar hier immers het voor de GES opgezette
schema wordt toegepast voor de GCS. We moeten er dan echter op
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wijzen dat de eigenschappen van de transistor als zodanig niet veran
deren, indien hij op een andere wijze wordt gestuurd. Wel zijn de
eigenschappen van de totale schakeling anders, zoals uit het onder
staande zal blijken.
Wisselstroomeigenschappen.
Deze volgen uit het in fig. 2c getekende vervangschema.
Er wordt uitgegaan van de volgende waarden:
Generator:
Eeff = 40 mV; Rj = 16 kft
Trap:
Transistor: h^e = 8 kfi; h2ie = 100; l|l2e =
h22e = 10”4S .
Weerstanden: Ru = 100 kfi; RP = 2 kfi.
rl = 2 ka.
b
Belasting:
a. Ingangsweerstand.
De ingangsweerstand rin van de emittervolger wordt gevormd door
de parallelschakeling van Rb en de ingangsweerstand van de transis
tor, aan te duiden met r^c.
De ingangsweerstand van de transistor volgt uit:
ui
rbc =-. hierin is
ui gelijk aan de som van de spanningsval over hlle en de spanningsval tussen emitter en collector. De spanning tussen emitter en
collector volgt uit:
uec = (h21e + 1) ib x Rv •
Hierin is Ry =

//Re // RL22e
(h2ie + 1) x Ib is de som van de via hne komende stroom en de door
de stroombron geleverde stroom. Voor r^Q vinden we daarom:
rbc

ui
ib

hlle x Ib + (h21e + l^1bxRv
ib

rbc - ^lle + ^21e + ^

of

^

De ingangsweerstand van de trap is rin = Rb //rbc •
Bij de gegeven waarden geldt:
rbc = hlle + (h21P + 1) Rv = 8 kfi + 101 x 910 » = 8 kfi + 91,9 kS2 =
99,9 W2.
r^ = Rb //rbc = 100 kfi // 99,9 kfl = 50 k12,
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b. Spanningsversterking.
De spanningsversterking volgt uit:

uec
A =-----ubc

!
Volgens fig. 2c is

uce " (h21e + l) *b x Rv

en

ubc = ^ïie x Ib + (h2ie + 1) Ib x Rv .
De spanningsversterking volgt dus uit:
A =
!

(h21e + l) Rv
hlle + <h 21e + 1) Rv

(?)

Uit deze formule blijkt, dat de spanningsversterking van de emittervolger kleiner dan 1 is. De versterking nadert des te meer tot 1 naar
mate h^le kleiner ten opzichte van (hole + 1) Rv is.
Door substitutie van de gegeven waarde vinden we voor de spannings
versterking :
A = 0,92 x .
\

i

We kunnen nu de spanning over RL berekenen. De ingangsspanning
van de trap bedraagt:
(- 50 kfi
40 mV
ube
50 kft + 16 kÖ

■h

30,3 mV
De uitgangsspanning bedraagt:
uec = A x ube = 0,92 x 30,3 mV = 27,9 mV .
c. Stroomversterking.
aj
Ugc
*L
De stroomversterking volgt uit o? =-:— . Voor iL geldt:iL = ——
1G
Rl
ubc
Voor:iQ geldt iq = jqjj-. Voor o? geldt dus:

r.in
uce
o? =----- x —— .
ubc
Rl
uec
Substitutie van A = -— geeft:
ubc
rin
a = Ax-----

(8)

Rl
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Bij de gegeven waarden vinden we dus voor de stroomversterking
van de trap :
cv = 23 x.

d. Vermogensversterking.

:

De vermogensversterking van de trap volgt uit het produkt van de
stroomversterking en spannings ver sterking.
De vermogensversterking bij de gegeven waarden bedraagt dus:
G =21,2 x.
e. Uitgangsweerstand.
De uitgangsweerstand van een schakeling vinden we door de weer
stand te meten of te berekenen, welke inwendig aanwezig is tussen
de uitgangsklemmen van de schakeling. Bij deze bepaling dient men
de stuurbron(nen) aan de ingang geen spanning af te laten geven.
De uitgangsweerstand van de emittervolger kan dus uit fig. 2c wor
den gevonden, indien men de EMK van de stuurbron nul veronder
stelt. Kijkt men tussen de uitgangsklemmen naar binnen, dan staan
Re en l/h22e parallel. Daaraan parallel staat h^e + Rg met de
stroombron h2ie x ifc>.
h1. + R
11e
g
Dit laatste gedeelte doet zich nu voor als een weerstand
h21e + 1
Dit is als volgt in te zien.
Stel, dat men de weerstand van dit gedeelte gaat meten door tussen
de uitgangsklemmen een spanningsbron te plaatsen. Deze spannings
bron levert aan hne + Rg een stroom i^. Door de samenhang welke
er tussen ib en de stroombron bestaat, moet de spanningsbron een
h2ie maal grotere stroom leveren. In totaal levert de spanningsbron
dus een stroom, welke (h2ie + 1) maal zo groot is als de stroom die
moet worden geleverd, indien de stroombron niet aanwezig is. De
spanningsbron ziet dan ook de serieschakeling hne + Rg als een
(h2ie + 1) maal lagere waarde.
We kunnen dus resumerend vaststellen, dat de uitgangsweerstand
van de emittervolger volgt uit:
hue + R
ruit ~Re//j5^ë ,f h2ie + 1 g

(9)

De uitgangsweerstand is dus in ieder geval lager dan de emitterweerstand. Bij de gegeven waarden vinden we een uitgangsweer
stand van 190 ÏÏ. De generatorweerstand in formule (9) wordt in dit
geval gevormd door de parallelschakeling van Rj = 16 kfi en
Rb =100 kfi.
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Toepassingen emittervolger.
a. Koppeling tussen laagohmige belasting en stuurbron.
De emittervolger heeft een hoge ingangsweerstand. De emittervol
ger wordt daarom toegepast indien men een laagohmige belasting
moet verbinden met een stuurbron, die niet laagohmig belast mag
worden. Een voorbeeld daarvan treft men aan in TV-ontvangers.
De ingangsweerstand van de video-eindtrap is laag. Daarom kan
men deze trap niet zonder meer op de videodetector aansluiten.
Dit is de reden dat de video-eindtrap via een emittervolger met de
videodetector wordt gekoppeld.
b. Koppeling tussen hoogohmige stuurbron en capacitieve belasting.
De emittervolger heeft een lage uitgangsweerstand. De emittervolger
wordt daarom toegepast als koppeling tussen hoogohmige stuurbronnen en capacitieve belastingen. Stel dat zich tussen de klemmen van
een stuurbron en de belasting een kabel bevindt, die nodig is voor
het signaal transport (fig. 3a). Parallel aan de belasting komt dan de
capaciteit van de kabel (fig. 3b).
Rt

a
Ri

Fig. 3
a. Verbinding van
stuurbron en
belasting d.m. v.
een kabel.
b. Vervangschema.
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Deze capaciteit heeft tot gevolg, dat Ul afneemt naarmate de fre
quentie toeneemt. Bij de zogenaamde kantelfrequentie is
gedaald tot 70 % van de waarde bij 1 kHz.
De kantelfrequentie volgt uit:
1
f = 2 TT C (Rt // Rl)

(10)
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Uit deze formule blijkt, dat de kantelfrequentie des te hoger is,
naarmate Ri van de stuurbron lager is.
Het is daarom voor de hand liggend een emittervolger toe te passen,
indien een bepaalde belasting gestuurd moet worden door een hoogohmige stuurbron. Een emittervolger heeft immers een lage uitgangsweer stand.
In fig.3c is het verloop van de frequentiekarakteristiek gegeven bij:
Ri = 100 kfi; C = 100 pF; Rl = 10 k8 en
Rj = 1 kfl; C = 100 pF; RL = 10 kfl.
ui

!

70%

Ri=100kn
C «100pF
RL=10kfl

Ri-lkn N
C.IOOpF
RL«10kn

O
O

Fig. 3c

175kHz

1.75MHz

De frequentiekarakteristiek is afhankelijk van Ri.

Indien de inwendige weerstand 100 kft bedraagt is de kantelfrequentie
175 kHz. Wordt door een emittervolger de inwendige weerstand "om
laag getransformeerd" tot 1 kft, dan wordt de kantelfrequentie
1,75 MHz.
Opgaven:
1. In fig. la geldt: Eeff = 10 mV; Ri = 10 kfi; Rl = 27 kfi; R2 = 6,8k«;
Re = 1 kfi; Rc = 2 kft; Rl = 4 kö; Ub = 9 V. Van de transistor is
hlle = 1
h21e = 80’ h22e = 10-4 s* De condensatoren mogen als
een kortsluiting worden beschouwd.
a. Bereken de ingangswisselspanning van de trap.
b. Bereken de uitgangswisselspanning.
c. Bereken de uitgangsweerstand.
2. In fig. 2a geldt voor de transistor; hlle = 1 kS2; h12e = 0; h22e =
h2ie ” 150*» ^b = 80 kfi; Re = 1 kfi; Rl = 500
Eeff = 100 mV;
Ri = 40 kfl.

a.
b.
c.
d.

Bereken de ingangsweerstand van de trap
Bereken Ui*
Bereken A.
Bereken Ul*

3. In vraag 2 wordt Rl direct op de EMK-bron aangesloten.
Bereken nu U l*
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Samenvatting
1. De wisselstroomeigenschappen van een transistorvoorversterkertrap met gestabiliseerde instelling volgens fig.lc kunnen
als volgt worden berekend:
Er wordt verondersteld dat h^e = 0.
Ingangsweerstand:
rin = R 1 // R 2 // hne*
A = -S x Rv.
Spanningsversterking:
Rv =
Stroomversterking:
Uitgangsweer stand:

// Rc // RL*

rin
- A —---Rl
i
// Rcruit =
h22e
a

2. De wisselstroomeigenschappen van de emittervolger volgens
fig.2a kunnen als volgt worden berekend:
Er wordt verondersteld dat hi2e = 0
Ingangsweerstand:
rin = Rb // hlle + (h2ie + l) RvRv = h^//Re//RLSpanningsversterking:
Stroomversterking:

Uitgangsweer stand:

A =

(h21e + 1) Rv

hlle + (h21e + 1) Rv
rin
a = Ax-----RL
hlle + Rg
1
//
ruit = Re //h
h21e + 1
22e

3. De karakteristieke eigenschappen van een emittervolger zijn:
a. Hoge ingangsweerstand.
b. Spanningsversterking iets kleiner dan 1,
c. Lage uitgangsweer stand.
4. De emittervolger wordt vooral gebruikt als koppeling tussen:
a. laagohmige belasting en een stuurbron, die niet laagohmig
belast mag worden.
b. capacitieve belastingen en hoogohmige stuurbronnen.

>
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HOOFDSTUK VI

I

LAAGFREQUENT-EINDTRAPPEN

6.1. Inleiding
Een belangrijk gegeven bij het ontwerpen van een versterker is het
maximaal onvervormd te produceren geluidsvermogen. Dit geluidsvermogen wordt opgewekt met behulp van een luidspreker, waar
aan elektrisch vermogen wordt toegevoerd vanuit de eindtrap.
GELIJKSTROOM—
,, VERMOGEN

j

I

STUUR
SIGNAAL

*

Fig.1
Schematische voorstelling
van de eindtrap van een
versterker.

EINDTRAP

LUIDSPREKER

WISSELSTROOM—
VERMOGEN

Is een luidspreker gekozen, die het vereiste geluidsvermogen kan
produceren, dan volgt uit het rendement van de luidspreker hoe
veel elektrisch vermogen toegevoerd moet worden. Het rendement
van luidsprekers is zeer laag. Het ligt in de orde van grootte van
2 tot 5 % en wordt mede bepaald door de klankkast.
Het elektrisch vermogen voor de luidspreker wordt opgewekt met be
hulp van transistoren. Deze vormen de zogenaamde eindtrap.
De eindtrap neemt gelijkstroomvermogen op uit een voeding.
Onder invloed van het stuursignaal wordt dit gelijkstroomvermogen
gedeeltelijk omgezet in wisselstroomvermogen en afgegeven aan de
luidspreker.

6.Z Typen eindtrappen
De gangbare eindtrappen kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen,
namelijk de enkele eindtrappen, de parallel balans-eindtrappen en de
serie-balans eindtrappen.
Enkele eindtrappen.
Een enkele eindtrap bevat één transistor (fig. 2), die via een trans
formator met de belasting is gekoppeld.
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f

Uit de voeding wordt een gelijkstroomvermogen Ufc>.I toegevoerd.
Bij afwezigheid van sturing wordt dit vermogen geheel in de transis
tor in warmte omgezet. Dit betekent dat de maximale dissipatie van
de transistor groter dan Ub x I dient te zijn.
Wordt er gestuurd, dan gaat I variëren. Daardoor wordt er in de
secundaire van de transformator spanning geïnduceerd en wordt er
wisselstroomvermogen aan de luidspreker afgegeven.
Onder ideale omstandigheden wordt bij volle sturing 50 % van het gelijkstroomvermogen omgezet in wisselstroomvermogen.
i

m

Ri

T ub

-------Ube

Fig. 2

Principe schakeling van een transistoreindtrap.

De enkele eindtrap heeft enige nadelen.
a. Het opgenomen vermogen uit de voeding past zich niet aan bij de
sturing. Het opgenomen gelijkstroomvermogen is altijd maximaal.
b. De transformator wordt door de instelstroom voorgemagnetiseerd.
Dit kan men weliswaar opheffen door een luchtspleet toe te passen,
daardoor neemt echter de zelfinductie weer af.
c. De maximale dissipatie van de eindtransistor moet minstens 2 x
groter zijn dan het maximaal gewenste wisselstroomvermogen.
Wil men dus een afgegeven wisselstroomvermogen van 2 watt,
dan moet het eindelement een dissipatie van minstens 4 watt
hebben.
Enkele eindtrappen worden betrekkelijk weinig toegepast.
Parallel balans-eindtrappen.
De transistoren in fig. 3 staan, vanuit de voeding gezien, parallel..
Ze zijn ingesteld in klasse AB. Er vloeien dus bij afwezigheid van
stuursignaal geringe stromen. Bij afwezigheid van sturing zijn de
stromen door de eindelementen gelijk. De door deze stromen in de
transformator veroorzaakte velden heffen elkaar op. Er is dus geen
voormagnetisatie van de uitgangstransformator.
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De eindtransistoren worden gestuurd met in tegenfaze zijnde signalen.
Voor het opwekken van deze signalen is een fazedraaierschakeling
noodzakelijk. Bij sturing leveren de elementen afwisselend een
stroomimpuls. Het door de batterij geleverde vermogen is afhanke
lijk van de grootte van het stuursignaal.

i

------^ube

Fig. 3 Parallel balanseindtrap met transistoren.
De parallel balanseindtrap heeft verschillende voordelen ten opzichte
van de enkele eindtrap.
a. Het opgenomen vermogen uit de voeding varieert met de sturing.
Bij afwezigheid van sturing wordt er praktisch geen vermogen opgenomen.
b. Er is geen voor magnetisatie van de kern.
c. Het rendement bij volle sturing bedraagt onder ideale omstandig
heden 78,5 %.
d. Onder ideale omstandigheden behoeft de maximale toegestane dissipatie per element slechts 1/5 van het maximaal af te geven wisselstroomvermogen te zijn. Voor een af te geven wisselstroomvermogen van 12 W behoeft onder ideale omstandigheden de toe
gestane dissipatie per element slechts 2,4 W te bedragen.
De schakeling volgens fig. 3 werd in het begintijdperk van de transis
tor veel toegepast. In nieuwere apparatuur wordt echter vrijwel uit
sluitend de complementaire eindtrap gebruikt.
Serie balans-eindtrappen.
In fig. 4 staan de elementen, vanuit de voeding gezien, in serie. De
elementen zijn ook hier in klasse AB ingesteld. De voedingsspanning
verdeelt zich in gelijke spanningen over de elementen. Op de knoop
punten staat daarom V2 Ufi.
Het opvallende in fig. 4 is dat de belasting capacitief met het knoop
punt van de elementen is gekoppeld. Dit heeft aanzienlijke voordelen
ten opzichte van de toepassing van een transformator.
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In fig. 4a zijn in tegenfaze zijnde signalen voor de sturing nodig.
In fig. 4b worden complementaire transistoren toegepast en is geen
fazedraaier noodzakelijk.
+uB

Fp
N

1/2 UB

D

\
b

Fig. 4
a. Serie balanseindtrap met gelijke transistoren.
b. Serie balanseindtrap met complementaire transistoren.
Wat betreft rendement en vermogen geldt hetzelfde als bij de paral
lel balanseindtrap. De schakelingen volgens fig. 4 hebben enkele voor
delen ten opzichte van de parallel balanseindtrap.
a. Er is geen transformator aanwezig.
b. Bij de uitvoering volgens fig. 4b is geen fazedraaier nodig.
De schakeling volgens fig. 4b wordt momenteel universeel toegepast
in versterkers met transistoren.
De schakelingen van fig. 4 noemt men ook wel ij ze r loze eindtrappen, omdat er geen transformator in voorkomt.

6.3. Klasse A-eindtrap met transistor
In deze trap wordt één transistor toegepast, die via een transfor
mator met de belasting is gekoppeld (fig. 5a).
Allereerst gaan we in op de gelijkstroominstelling.
Men gebruikt een variant op de gestabiliseerde instelmethode die bij
LF -voorversterkertrappen wordt toegepast. (Zie Leerboek Elek
tronica deel 3.)
Het blijkt namelijk dat indien we bij eindtrappen zonder meer de ge
stabiliseerde instelmethode toepassen de instelstroom van de tran
sistor bij temperatuurtoename op ontoelaatbare wijze gaat stijgen.
Om de instelstroom absoluut onafhankelijk van de temperatuur te
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doen zijn, worden in de klasse A-eindtrap en eveneens in de balans eindtrappen NTC-weerstanden of soms een halfgeleiderdiode opge
nomen.
Deze componenten hebben een temperatuurafhankelijk gedrag en worden
zodanig geschakeld dat ze bij temperatuurtoename de instelstroom
van de eindtrap af willen laten nemen. De schakeling wordt nu zo
bemeten, dat de stijging van de instelstroom ten gevolge van de tem
peratuurstijging van de transistor juist wordt gecompenseerd.
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Fig. 5a Klasse A-eindtrap
met NTC-weerstand.

R2

X
Fig. 5b Klasse A-eindtrap
met halfgeleiderdiode.

In fig. 5a is in de basisspanningsdeler een NTC-weerstand opgeno
men. Zonder NTC-weerstand zou bij een stijging van de omgevings
temperatuur de stroom door de transistor toe gaan nemen. De om
gevingstemperatuur wil dus via de transistor de stroom toe laten
nemen. Dit is ongewenst omdat het instelpunt dan verschuift. Dit kan
vervorming en ook vernieling van de transistor tot gevolg hebben.
Wordt de NTC opgenomen, dan neemt bij temperatuurstijging de
weerstand van de NTC af. Daardoor neemt de basisspanning af en wil
de stroom door de transistor afnemen. Via de NTC-weerstand oefent
de omgevingstemperatuur dus op de collector stroom een tegengestel
de werking uit als direct via de transistor.
In plaats van de NTC kan men ook een halfgeleiderdiode opnemen die
in geleiderichting is geschakeld (fig. 5b).
Omdat de in geleiderichting geschakelde halfgeleiderdiode een lage
wisselstroomweerstand heeft, moet de diode zo worden geschakeld,
dat de wisselspanning niet wordt kortgesloten. Daarom wordt in
fig. 5b het signaal via de secundaire van een transformator ingekop92

peld. Bij de afregeling wordt de instelstroom op de juiste waarde
ingesteld met behulp van P.
Men zal dus de transformatie-verhouding zo kiezen, dat de collectorwisselspanning tegelijk met de collectorwisselstroom de maximale amplitude bereikt.
De emitterweerstand in de trap wordt meestal niet ontkoppeld omdat
de emitterweerstand zo klein is dat de tegenkoppeling, die daardoor
wordt veroorzaakt, te verwaarlozen is.

Voorbeeld 1;
Gegeven:

In fig. 5a geldt Re = 0 fi. De transistor-dissipatie is
maximaal bij P = 3 W. De transistor is ideaal, dat wil
zeggen, de stroom en spanning mogen tot 0 uitgestuurd
worden. De luidsprekerimpedantie is 3 ft.

Gevraagd:

a. De maximaal toegestane instelstroom van de tran
sistor.
b. De gunstigste transformatie-verhouding, indien de
instelstroom de onder a. berekende waarde heeft.
c. Welke collector-emitter spanning moet de transis
tor kunnen verdragen.

Oplossing:

a. De instelstroom mag een zodanige waarde hebben
dat het vermogen van 3 W niet wordt overschreden.
3W

Uit P = Uxl volgt I =—=
V 9V

b. De gunstigste primaire wisselstroombelasting be
draagt:
Umax
9V
= 27 ft.
R~ =
1/3
A
Imax
De luidsprekerimpedantie van 3 ft moet dus in 27 ft
worden getransformeerd.
Uit Kp

T2

De secundaire dient dus 3 x minder windingen te heb
ben dan de primaire.
c. Daar U3 = 9 V, zal bij volle sturing de collector span
ning gaan variëren tussen 0 en 18 V.
De doorslagspanning van de transistor moet dus gro
ter zijn dan 18 V.
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6.4. Parallel balanseindtrap met transistoren
In fig. 6a is het principe van de parallel balanseindtrap met transis
toren aangegeven.
De transistoren hebben bij een afwezigheid van sturing een voorspanning van Ube = 0 V. Er vloeien dus geen instelstromen. In fig. 63
worden de transistoren gestuurd via een transformator, waarvan het
midden aan massa ligt. Op de uiteinden staan daarom, ten opzichte
van massa, in tegenfaze zijnde signalen.
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Fig. 6a Balanseindtrap in klasse B-instelling.
Tijdens de eerste periodehelft gaat de basis-emitterspanning van
transistor I positief. Deze transistor komt daardoor in geleiding. In
de bovenste wikkeling van de transformator vloeit een stroomimpuls
van de aangegeven richting, namelijk linksom. Tijdens de 2e perio
dehelft gaat de basis-emitterspanning van de bovenste transistor ne
gatief. Deze spert daardoor, ue basis-emitterspanning van de on
derste transistor gaat positief en deze gaat geleiden.
Tijdens de 2e periodehelft vloeit in de onderste wikkeling een stroom
impuls van de aangegeven richting, namelijk rechtsom. Tijdens de
eerste periodehelft vloeit er dus door de bovenste wikkeling van de
uitgangstransformator een stroomimpuls naar boven. Tijdens de 2e
periodehelft vloeit er door de onderste transformatorwikkeling een
stroomimpuls naar beneden.
Het kenmerkende aan de schakeling is, dat de transistoren zijn in
gesteld bij Ube “ 0 V. Bij afwezigheid van stuursignaal vloeien er
dus geen stromen door de transistoren en levert de batterij ook geen
vermogen aan de transistoren. Daarom heeft de schakeling een hoog
rendement en kunnen met transistoren met gering vermogen grote
wisselstroomvermogens worden afgegeven.
De instelling waarbij de transistoren bij Ube = 0 V zijn ingesteld,
94

f

heet klasse B-instelling. Hoewel deze instelmethode gunstig is wat
betreft het rendement, heeft ze daarentegen een nadeel. Bekijken
we namelijk de golfvorm over de belasting, dan zien we de zoge
naamde klasse B-vervorming (fig. 6b). Deze vervorming ontstaat
door de knik in de Ic/Ube-karakteristiek.
Daarom worden de transistoren in een balanseindtrap niet in klasse
B, maar in klasse AB ingesteld (fig. 6c). Het kenmerk van de klasse
AB-instelling is, dat er een geringe instelstroom vloeit. De transis
tor is ingesteld in de knik van de karakteristiek. De instelling wordt
zo laag mogelijk gekozen en zodanig, dat de klasse B-vervorming
juist is verdwenen.
ui

J
AB
B
Ube

KLASSE B-VERVORMiNG

Fig. 6b

Fig.6c

In fig. 6d zijn de stromen in de collectorleidingen en de batterijleiding weergegeven.
Tijdens de eerste periodehelft levert V I een stroomimpuls en tij
dens de 2e periodehelft levert V II een stroomimpuls. De door de
batterij geleverde stroom is de som van deze afzonderlijke stro
men. De gemiddelde door de batterij geleverde stroom bedraagt
hiervan een gedeelte -iL. (Zie Leerboek Elektronica deel 2; hoofd
stuk 2.3.4).
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Vervolgens iets over de meting van de wisselspanningen op de col
lectoren. Indien men met de KSO aan deze schakeling gaat meten,
zou men kunnen verwachten dat op de collectoren van de transistoren
impulsvormige spanningen ontstaan. Het is immers zo dat elke tran
sistor beurtelings een stroomimpuls afgeeft. Meet men op de collec
toren dan ziet men op deze collectoren echter sinusvormige spannin
gen ondanks het feit dat er door de transistoren impulsvormige stro
men vloeien. Deze sinusvormige spanningen op de collectoren kunnen
als volgt verklaard worden.
Indien de bovenste transistor een stroomimpuls afgeeft, ontstaat er
een spanningsimpuls op de collector van de bovenste transistor,
maar ook op de collector van de onderste transistor. Dit is het ge95
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Fig. 6d Stromen in collector
en batterij leidingen.
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Fig. 6e Op de collector ontstaan sinuSvormige spanningen.
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volg' van de inductie vanuit de bovenste primaire wikkeling naar de
onderste primaire wikkeling.
Tijdens de tweede periodehelft voert de onderste transistor stroom.
Er ontstaat dan een spanningsimpuls op de collector van de onderste
transistor en door inductie eveneens een spanningsimpuls op de col
lector van dc bovenste transistor.
Vandaar dat er op de collectoren sinusvormige spanningen ontstaan,
ondanks dat er impulsvormige stromen vloeien (fig. 6e).
Het in deze schakeling maximaal af te geven vermogen wordt bepaald
door de waarde van Rl. Hoe lager Rl des te meer onvervormd ver
mogen kan er worden afgegeven.
Men moet daarbij echter wel bedenken, dat dan ook de dissipatie in
de transistoren toeneemt.
Daarom moet men er bij dit soort schakelingen vooral om denken,
dat men RL niet te laag kiest of de belasting niet kortsluit.
Voorbeeld 2;
Gegeven:

ns=JL
In fig. 6a geldt RL = 10 ft; UB = 9 V; T = jp
2‘
transistoren zijn ideaal.
;

Gevraagd:

a. Bereken de per collectorleiding werkzame R~.
b. Wat is de maximaal mogelijke amplitude van de col
lector stroomimpulsen zonder dat er vervorming
optreedt ?
c. Bereken bij maximale sturing het door de batterij
geleverde vermogen.
d. Bereken bij maximale sturing het afgegeven wisselstroo mver mogen.
e-. Bereken bij maximale sturing het per transistor gedissipeerde vermogen.

Oplossing:

a. Als I geleidt is II gesperd. Rt wordt dan getransformeerd naar de bovenste wikkelingshelft. De transformatie-verhouding tussen secundaire en bovenste
helft isJ/2. Rl wordt dus getransformeerd in:
Rt
10
= 40 ft.
R ~ = —= =

T2

De

(V2)2

Deze 40 ft is werkzaam in het collectorcircuit van
transistor I. Als transistor II geleidt, dan is er 40 SI
werkzaam in de collectorleiding van II.
b. De spanningsimpulsen op de collectoren mogen 9 V
zijn. Ze worden veroorzaakt door de collectorstroomimpulsen, die een collectorbelasting van 40 ft onder
vinden. De maximale amplitude van de collector stroomimpulsen is dus:
^max
9V
= 225 mA.
Imax “
40 ft
R~
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c. De batterij stroom is Igerri =~ x 225 mA = 143,3 mA .
Het geleverde vermogen bij volle sturing is dus:
P = UB X Igem =9VX 143 mA = 1,29 W.
d. De amplitude van de wisselspanning over Rl is de
helft van de amplitude van de wisselspanningen op de
collectoren. De amplitude van de wisselspanning over
Rl is dus 4,5 V.
Het afgegeven wisselstroomvermogen is:
1 Umaxw

-i

P ~ = f--------- =-x
2
2 R~

= 1,0125 W .

e. Per transistor wordt bij volle sturing gedissipeerd:
V2 x (P= -P~) = V2x 0,28 W = 0,14 W.
In fig. 7 is de praktische uitvoering van de parallel balanseindtrap
getekend. De instelling komt op dezelfde wijze tot stand als bij de
klasse A-eindtrap.
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Fig. 7 Praktijkschakeling van een balanseindtrap.
P wordt zo ingesteld, dat de instelstroom de door de fabrikant aange
geven waarde heeft. Deze instelstroom kan bij x worden gemeten.
Indien men vast wil stellen, of de transistoren gelijk zijn, dan sluit
men over Re een KSO aan. Over Re ontstaan spanningsimpulsen die
afwisselend veroorzaakt worden door de stroomimpulsen van van I en II.
Zijn de stroomimpulsen ongelijk door een verschil in de transistoren,
dan is dit ook het geval met de opeenvolgende spanningsimpulsen.
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6.5. Complementaire eindtrap
In fig. 8a is het principe von de complementaire eindtrap getekend.
De complementaire eindtrap wordt gevormd door V 1 en V 2. De
emitters van deze transistoren zijn doorverbonden en via C met de
belasting Rl gekoppeld. De bases van de transistoren zijn praktisch
doorverbonden omdat R een weerstand van zeer kleine waarde is.
De weerstand Rc van de voorversterkertrap wordt zodanig gekozen
dat op de basis van V 1 praktisch de halve batterij spanning ontstaat.

i

,UB
9V

Fig. 8a Princepeschakeling van een complementaire eindtrap.
Op de basis van V 1 staat 4,9 V. Op de basis van V2 staat 4,1 V.
Over R staat dus 0,8 V. Deze spanning is aangesloten op de serieschakeling van de basis-emitter van V 1 en V 2. Over elke basisemitter diode komt daarom 0,4 V. De transistoren worden daardoor
in klasse AB ingesteld en door de serieschakeling loopt een geringe
stroom.
De grootte van de instelstroom is regelbaar met R. Wordt R kleiner,
dan worden de transistoren bij een lagere stroom ingesteld. Op de
emitters staat 4,5 V. Over elke transistor staat 4,5 V spanning. De
condensator is opgeladen tot 4, 5 V. Na het inschakelen zal C dus tot
de halve batterij spanning worden geladen.
Indien de voorversterkertransistor gestuurd wordt, ontstaat op de
collector wisselspanning. Deze wisselspanning komt op elke basis.
Tijdens de positieve periodehelft zal de basis-emitter diode van V 2
sperren. Gaat immers de basis van een PNP-transistor positief ten
opzichte van de emitter dan spert deze transistor.
De basis-emitter diode van V 1 komt meer in geleiding. Tijdens de
positieve periodehelft valt dus als het ware de onderste transistor af
en wat we dan overhouden is de transistor V 1, die functioneert als
emittervolger. De positieve spanningsimpuls op de basis van V 1 zal
dus praktisch onverzwakt op de emitter van V 1 komen.
Tijdens de negatieve periodehelft spert de basis-emitter diode van
V 1. De basis-emitter diode van V 2 komt tijdens deze negatieve
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periodehelft in geleiding. Tijdens de negatieve periodehelft valt dus
als het ware het bovenste gedeelte van de schakeling af.
Ook tijdens de negatieve periodehelft is de belasting in een emitterleiding geschakeld, namelijk in de emitterleiding van V 2. Tijdens
de negatieve periodehelft gedraagt V 2 zich dus ais een emittervolger. De stuurspanning tijdens de negatieve periodehelft komt dus via
de basis-emitter diode op de emitter van V 2 te staan.
Daar de condensator C een te verwaarlozen wisselstroomweerstand
heeft, komt over de belasting dus praktisch dezelfde wisselspanning
als die welke op de basis van V 1 en V 2 aanwezig is.
De maximale amplitude van de wisselspanning over Rl is V2 Ub*
Dit is als volgt in te zien. Op de emitters van VI en V 2 staat bij
afwezigheid van sturing Ue = 1/2 Ub (Hg- 8b).
Wordt er gestuurd, dan kan de spanning maximaal oplopen tot Ub
(VI gedraagt zich als kortsluiting) en dalen tot 0 (V 2 gedraagt zich
als kortsluiting).
De door de batterij geleverde stroom wordt bepaald door de waarde
van Rl en verloopt volgens fig. 8c.
Tijdens de positieve periodehelft van het stuursignaal geleidt V 1.
Indien we ideale omstandigheden veronderstellen, komt de wissel
spanning geheel over Rl en vloeit er een emitter-stroomimpuls
^i max
^ . De emitter-stroomimpuls is tevens de collectorstroomimpuls. Tijdens de negatieve periodehelft is V 1 gesperd en levert de
batterij geen stroon}.

UB

Ue

Uamax-.1/2 UB

1/2 UB

o

Fig. 8b Over Rl staat
de maximale amplitude
van de wisselspanning.

^'max
Rl

Fig. 8c Het verloop van
de door de batterij ge
leverde stroom.
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De gemiddelde waarde van de door de batterij geleverde stroom is:
^i max
1 ^i max
—x---------- . Het geleverde vermogen is: P = Urx— x
7r
Rl
*
Rl
Voorbeeld 3:
Gegeven:

In de schakeling volgens fig. 8a geldt Rl = 10 ft.

Gevraagd:

a. Het maximale aan RL af te geven vermogen bij volle
sturing.
b. Het door de batterij geleverde vermogen bij volle
sturing.
c. Het per transistor gedissipeerde vermogen bij volle
sturing.

Oplossing:

a. Bij volle sturing ontstaat een wisselspanning met am
plitude U max = 1/2 UB =4,5 V.
Er wordt dus aan Rl afgegeven:
p ~
V2 umax2 = 1/2 x 20,25 =
1,0125 W .
10
Rl
b. De amplitude van de stroomimpulsen is:
Uimax 4,5V=0j45a_
I max
10 ft
Rl
De gemiddelde waarde van de voedingsstroom is dus:
I gem

= - x 0,45 A = 0,14 A.
7T

-----------------

Bij volle sturing wordt dus geleverd:
P = Ufi x Igem = 9 V x 0,14 A = 1,26 W.
c. Bij volle sturing wordt aan de transistoren afgegeven
1,26 W - 1,0125 W = 0,25 W.
Per transistor wordt dus gedissipeerd 0,125 W.

6.6. Serie-balanseindtrap met gelijke transistoren
Indien men transistoren van hetzelfde type, dus PNP of NPN, wil
toepassen zal men in tegenfaze zijnde signalen voor de sturing nodig
hebben. Deze in tegenfaze zijnde signalen kan men opwekken met
behulp van een transformator maar ook met behulp van een fazedraaiertransistor.
De balanseindtrap in fig. 9 wordt voorafgegaan door een voorversterkertrap. V 1 is direct aangesloten op de collector van de voorversterker. V 2 is via een condensator aangesloten op de emitter
van de voorver sterker. De wisselspanningen op de collector en emit
ter zijn met elkaar in tegenfaze. V 1 en V 2 worden dus ook met in
tegenfaze zijnde signalen gestuurd.
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V 1 en V 2 zijn in klasse AB ingesteld. De instelstroom door de
serieschakeling van V 1 en V 2 wordt bepaald door de spanningsdeler P 2 + R2. Wordt P 2 vergroot dan daalt de instelstroom.
De instelspanning op het knooppunt van V 1 en V 2 moet V2 Ub zijn,
zodat over elke transistor de halve batterij spanning staat. Deze in
stelspanning wordt bepaald door de gelijkspanning op de collector van
de voorversterkertransistor. De spanning op punt A moet dus 1/2 U3
zijn. Bij de sturing zal tijdens de eerste periodehelft V 2 in gelei
ding komen. De basis van V 2 gaat dan immers positief.
Tijdens de eerste periodehelft spert V 1 omdat zijn basis negatief
gaat. We zien dus dat tijdens de eerste periodehelft V 1 als het ware
onderbroken raakt.
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Fig. 9 Seriebalanseindtrap met gelijke transistoren.
Tijdens de eerste periodehelft functioneert alleen de onderste tran
sistor. De voedingsspanning tijdens de eerste periodehelft wordt ge
leverd door de condensator C. Deze is immers opgeladen tot 1/2 Ug.
Tijdens de eerste periodehelft functioneert de onderste transistor als
een normale versterkertrap waarbij de belasting in de collector is
geschakeld.
Tijdens de tweede periodehelft spert de onderste transistor. Zijn ba
sis gaat immers negatief. De bovenste transistor komt tijdens de
tweede periodehelft in geleiding. Tijdens deze tweede periodehelft is
de belasting dus in de emitterleiding van V 1 geschakeld. V 1 fun
geert dus als emittervolger.
De instelling van P 1 en P 2 vindt als volgt plaats.
Met P 1 wordt bij afwezigheid van signaal de spanning op punt A in
gesteld op 1/2 UB. P2 wordt bij aanwezigheid van signaal zodanig in
gesteld, dat er geen klasse B-vervorming optreedt.
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6.7. LF-versterker
Moderne LF -versterkers zijn bijzonder sterk tegengekoppeld. zo
dat de trappen niet alleen afzonderlijk beschouwd moeten worden ,
maar ook in combinatie. Vandaar dat we dit hoofdstuk willen beslui
ten met de bespreking van een interessante moderne LF -versterker
volgens Philips.
In de schakeling worden 2 PNP- en 2 NPN-transistoren toegepast.
Daardoor kan gelijkspanningskoppeling worden toegepast. De transistoren zijn gelijkspanningsgekoppeld. Deze koppeling moet zodanig
zijn, dat de spanning op het knooppunt van de eindtransistoren 1/2 Ub
is. Om deze 1/2 Ub te handhaven bij veroudering van onderdelen,
dient er te worden tegengekoppeld.
Gelijkstroomcircuit.
De spanningen in de versterker worden bepaald door de deler aan de
linkerzijde. Deze deler bestaat uit enerzijds R12 + R 13 en ander
zijds uit R 14 + R 15.
Het knooppunt van deze deler is aangesloten op de basis van transis
tor TS 24a. De weerstanden zijn zo gekozen dat de spanning op de basis van
deze transistor 6 V bedraagt. Deze spanning is maatgevend voor alle
andere spanningen in het circuit. Omdat bij een Ge-NPN-transistor
Ube ca. 0,2 V is, zal de emitterspanning ca. 5,8 V bedragen.
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Fig. 10a LF -versterker uit TV-ontvanger X 12 T 700/00.
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VolgensSde aange«reven spanningen is deze spanningsval ca. 0,4 V.
,
Do spanning over R16 is werkzaam over de serieschakeling van de
basis-emitter diode van transistor b en de weerstand R 18.
Hoe hoger de spanning over R 16 des te meer wordt transistor b gestuurd en des te groter is de collector stroom van transistor b.
De collectorstroom van transistor b vloeit voor een groot gedeelte
door de weerstandenschakeling die gevormd wordt door de poten tiometer R20 met daaraan parallel een NTC en de weerstand R23.
Voor gelijkstroom kunnen we de onderzijde van R23 beschouwen als
liggende aan massa. In werkelijkheid ligt de onderzijde van R23 aan
de bovenzijde van de luidspreker. Maar de luidspreker heeft voor
gelijkstroom een zodanig kleine weerstand dat dit verwaarloosd wordt.
De door transistor b geleverde gelijkstroom ontwikkelt over R20 en
R23 een bepaalde gelijkspanning. Volgens het schema is dit ca. 4,8 V.
De spanning van 4,8 V op de basis van transistor d heeft op de emitter van d een spanning van 4,7 V tengevolge. Transistor d is dus in
gesteld bij een spanning van 0,1 V. Omdat transistor d en transis
tor c door dezelfde stroom worden doorlopen is het ook aannemelijk
dat ze dezelfde instelspanningen hebben. De spanning op de basis
van transistor c zal dus waarschijnlijk 4,6 V bedragen. De spanningsval over R20 is dus 0,2 V.
R20 is variabel uitgevoerd om de stuurspanning voor de basis-emit
ter dioden van de eindtransistoren te kunnen regelen.
Vergroten we R20 dan neemt de spanning over de basis-emitter dio
den toe en de instelstroom van de eindtrap stijgt. R20 dient er voor
om de eindtransistoren zodanig in te stellen dat er geen klasse
B-vervorming is.
Parallel aan R20 staat een NTC-weerstand. Deze dient er voor om
de instelstroom van de eindtransistoren temperatuur-onafhankelijk
te maken. Stijgt de temperatuur dan wil de instelstroom van de eind
transistoren toenemen. Tegelijkertijd daalt echter de waarde van de
NTC-weerstand en daarmee daalt de spanning over de basis-emitter
dioden. Deze spanningsdaling wil de stroom door de eindtransistoren
doen afnemen. Bij de juiste keuze van de NTC-weerstand zal nu de
instelstroom temperatuur-onafhankelijk zijn.
We willen nu trachten duidelijk te maken dat de spanning op punt P
probeert de aangenomen waarde te handhaven. Daartoe nemen we
aan, dat door een willekeurige oorzaak de spanning op punt P wil
gaan dalen (fig.lOb).
Daalt de spanning op punt P, dan neemt de spanningsval over R 17
toe en de transistor a levert meer emitterstroom. Er vloeit dan
uiteraard ook meer collectorstroom, zodat de spanning over R16
toe gaat nemen. Transistor b wordt dan meer gestuurd en de collectoistioom van transistor b neemt ook toe. Dit geeft een grotere
spanningsval over R20 en R23 en dit betekent dat de spanning op
alUr d W1
We £*nSen uit van een spanningsdaling en komen
een spanmngsstijging. Dit betekent dat indien de
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spanning op punt P wil dalen er onmiddellijk een regelwerking in
actie treedt die deze daling tegenwerkt.
Het regelcircuit wordt hier gevormd door transistor a en transistor
b. De stabilisatie van de spanning op punt P kunnen we ook op een
andere manier duidelijk maken.
In fig. 10b zien we door middel van de cijfers 1 t/m 4 spanningsvariaties aangeduid.
Laten we nu eens veronderstellen dat de spanning op punt P wil stij
gen. Dit is aangeduid met 1. De spanningsstijging op punt P komt op
de emitter van transistor a. De spanningsstijging die op de emitter
van transistor a komt kunnen we beschouwen als een soort wissel
spanning. Wordt nu een transistor op de emitter gestuurd dan ont
staat op de collector een spanning van dezelfde faze. Een toename
van de spanning op punt P heeft dus een toename van de spanning op
de emitter van transistor a tot gevolg en dus ook een toename van
de spanning op de collector van deze transistor a. Dit is aangegeven
met 2.
De spanningsvorm 2 stuurt de transistor b op de basis. Op de collec
tor van transistor b zullen we nu een spanningsvariatie 3 vinden die
met de spanningsvariatie op de basis in tegenfaze is. Op de basis van
transistor d en natuurlijk ook van transistor c vinden we dus een
spanningsvariatie in negatieve richting. Transistor d en transistor c
zijn beide emittervolgers. Bij een emittervolger is de spanning op
+10,7 v
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/R20

®
R23

Fig. 10b Gelijkstroomschema.
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de emitter van dezelfde faze als de spanning op de basis. Op de emitters van de transistoren d en c zullen we dus een spanningsvariatie
vinden in negatieve richting. Dit is aangegeven met 4.
We gingen dus uit van een spanningsvariatie in positieve richting en
na versterking heeft dat een spanningsvariatie in negatieve richting
tot gevolg. Deze spanningsvariatie in negatieve richting zal de span
ningsvariatie in positieve richting grotendeels compenseren.
Wisselstroomcircuit.
Allereerst willen we een berekening maken wat betreft het door de
schakeling maximaal af te geven vermogen.
De gelijkspanning aan de linkerzijde van C 16 (fig. 10a) is 4,7 V. Op de linker
zijde van C 16 kan dus een wisselspanning ontstaan met een ampli
tude van maximaal 4,7 V. De spanning kan immers niet lager wor
den dan 0 V. De wisselspanning op punt P (fig. 10b) komt over de luidspreker.
l/2 U max 2
1 x
= 1,4 W .
Het vermogen in Rl is nu P ~ =
2
Rl
Het afgegeven vermogen zal in werkelijkheid lager zijn omdat de
spanning aan de linkerzijde van C 16 niet helemaal tot 0 uitgestuurd
kan worden. Vervolgens willen we de faze van de spanningen op de
verschillende punten gaan bekijken.
TS24a wordt op de basis gestuurd. Bij sturing op de basis is de wis
selspanning op de collector met de basis in tegenfaze.
TS24b wordt eveneens op de basis gestuurd. Bij TS24b zal de wis
selspanning op de collector met de basis-wisselspanning in tegen
faze zijn. TS24d en TS24c zijn emittervolgers.
De spanningen op het knooppunt van deze transistoren is dus met de
spanningen op de basis in faze. In de totale versterker treedt dus
2 x een fazedraaiing van 180° op. Dat betekent dat de spanning op de
uitgang in faze is met de ingangsspanning.
Een bijzonderheid in deze en soortgelijke versterkers is de verbin
ding van R23. De onderzijde van R 23 is namelijk niet aan massa ge
legd, hetgeen voor gelijkspanning hetzelfde zou zijn.
Op de geschakelde manier ligt R23 tussen de basis van TS 24c en het
knooppunt van de transistoren. Omdat TS 24c en TS 24d emittervol
gers zijn, zijn de spanningen op de emitters praktisch precies de
zelfde als op de basis.
Over R23 staat daarom maar bijzonder weinig wisselspanning. Dit
betekent dat het aan R23 geleverde wisselstroomvermogen ook bij
zonder gering is. Leggen we de onderzijde van R23 aan massa, dar
neemt de wisselspanning over R 23 toe en gaat een gedeelte van de
door TS24b geleverde stroom verloren in R23.
Vervolgens willen we ingaan op de tegenkoppeling voor wisselspan
ning. De linkerzijde van C 16 is verbonden met de onderkant van
R 17. Via R17 zal dus een bepaalde wisselspanning worden terugge
voerd naar de emitter van TS 24a. De teruggevoerde wisselspanning
is echter gering omdat de emitter van TS 24a via R15 voor wissel106

stroom aan massa ligt. C 13 beschouwen we voor wisselstroom maar
als een kortsluiting. Van de op de uitgang staande wisselspanning
komt dus slechts een gering gedeelte op de emitter van TS 24a.
De uitgangswisselspanning heeft dezelfde faze als de ingangswisselspanning. De naar de emitter van TS 24a teruggevoerde wisselspan
ning heeft dus dezelfde faze als de wisselspanning op de basis.
Sturen we op de emitter met dezelfde wisselspanning als op de basis
dan neemt de effectieve stuurspanning tussen basis en emitter af.
Er ontstaat dus tegenkoppeling. Deze tegenkoppeling heeft een
vermindering in versterking tot gevolg maar ook vermindering in
vervorming. Zoals bekend is het bezwaar van tegenkoppeling echter
dat de tegenkoppeling bij zeer hoge frequenties ten gevolge van pa
rasitaire capaciteiten over kan gaan in meekoppeling, waardoor er
oscilleren kan ontstaan. In deze schakeling voorkomt C 14 oscilleermogelijkheden. Voor hoge frequenties vormt C 14 namelijk een kort
sluiting.
De op de basis van TS 24b staande signalen van hoge (frequenties zul
len daarom sterk verzwakt worden door de via C 14 komende hoge
frequenties, die met het basissignaal van TS24b in tegenfaze zijn.
Bootstrap-principe voor het verkrijgen van een hoge ingangsweerstand.
In de versterker volgens fig. 10a wordt het zogenaamde bootstrapprincipe toegepast om de ingangsweerstand van de eerste versterkertrap te vergroten. Dit is nodig omdat anders de stuur schakeling
voor deze LF -versterker te zwaar wordt belast.
Allereerst beschouwen we het bootstrap-principe (fig. 11a).
Een transistor heeft een bijzonder stabiele instelling, indien de ba
sisspanning wordt vastgelegd door middel van een laagohmige deler.
Deze laagohmige deler heeft echter als nadeel, dat de totale ingangs
weerstand van de trap laag is.
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Fig. 11a Bootstrapschakeling.
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De stuurbron wordt immers belast door de parallelschakeling van
R1 en R2. We zouden dit bezwaar kunnen reduceren door R 1 en R2
te vergroten. Daardoor wordt echter de stabiliteit van de instelling
minder.
In de in fig. 11a getekende schakeling zijn nu zowel de temperatuurstabiliteit als de ingangsweerstand hoog. Dit wordt verkregen door
extra op te nemen de weerstand R 3 en de condensator C 2.
De weerstand R3 wordt doorlopen door de basisstroom. R3 wordt
echter zo laag gekozen, dat de spanningsval die de basisstroom over
R3 veroorzaakt te verwaarlozen is. Op de basis ontstaat dus een ge
lijkspanning die overeenkomt met de gelijkspanning op het knooppunt
van R1 en R2. We kunnen dus zeggen, dat de gelijkstroominstelling
ook hier bepaald wordt door een laagohmige deler gevormd door R I
en R 2 en de emitterweerstand Re.
Voor wisselspanning gedraagt zich de weerstand R3 echter niet als
een weerstand van lage waarde maar als een weerstand van hoge
waarde. Dit is in te zien met behulp van fig. 11b.
In de linker tekening is een wisselspanning met een amplitude van
1 V aangesloten op een weerstand R3, waarvan de onderzijde aan
massa ligt. De weerstand R3 gedraagt zich dan natuurlijk voor deze
spanning als een weerstand van 15 kfi. In de rechter tekening is ech
ter de onderzijde van R3 verbonden met een wisselspanning, waar
van de amplitude 0,98 V bedraagt. Over R3 staat dus slechts 0,02 V.
In de rechter tekening staat dus over R3 50 x minder spanning.
In de rechter tekening zal door R3 dus ook 50 x minder stroom lopen.
In de rechter tekening behoeft de spanning van 1 V dus 50 x minder
stroom te leveren dan in de linker tekening.
De weerstand R3 van 15 kft doet zich in de rechter tekening dus voor
als een weerstand van 50 x 15 kfi = 750 kft.

Fig. 11b
Principe van omhoog
transformeren.
Het besproken principe vindt u terug in de schakeling volgens fig. 11a.
Aan de basis wordt via C 1 een bepaalde wisselspanning toegevoerd.
Door de emittervolger-werking is de wisselspanning op de emitter
praktisch gelijk aan de basiswisselspanning. De wisselspanning op de
emitter wordt via C 2 op de onderzijde van R3 gebracht. Omdat de
spanning aan de onderzijde van R3 maar iets kleiner is dan de wis
selspanning aan de bovenzijde van R3 zal er over R3 bijzonder wei
nig wisselspanning staan en zal er door R3 bijzonder weinig wissel
stroom vloeien.
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Dit betekent dus dat de ingangswisselspanningsbron bijzonder wei
nig wisselstroom aan R3 behoeft te leveren. R3 doet zich dus aan
de ingangswisselspanningsbron voor als een weerstand van zeer ho
ge waarde. Omdat de transistor vanwege de emittervolgerwerking
van zichzelf ook een hoge ingangsweerstand heeft, zal dus de stuurbron noch belast worden door R3, noch door de ingang van de tran
sistor. We hebben hier dus nu een emittervolger die goed temperatuur-gestabiliseerd is en die toch een hoge ingangsweerstand heeft.
Het bootstrap-principe in de LF -versterker is nu ook zonder meer
te herkennen, hoewel de opzet iets anders is dan in fig. 11a.
In fig. 11a wordt een extra weerstand in de basisleiding geplaatst.
In de versterker (Fig. 10a) is de laagohmige deler opgesplitst in 4 weerstanden.
De tak naar de - is gesplitst in R12 en R13. De tak naar massa is
gesplitst in R 14 en R15.
De wisselspanning op de emitter van TS 24a is vanwege de emittervolgerwerking praktisch gelijk aan de basis-wisselspanning.
Deze wordt via C 13 en C 12 aan de onderzijden van R 13 en R 14 ge
bracht. Over R 13 en R 14 staat dus praktisch geen wisselspanning.
De stuurbron behoeft dus aan R13 en R 14 praktisch niets te leveren,
omdat ze door het bootstrap-principe als het ware omhoog zijn ge
transformeerd.

Samenvatting
1. Een eindtrap zet onder invloed van het stuursignaal het uit de
voeding opgenomen geiijkstroomvermogen om in wisselstroomv er mogen.
2. De gangbare eindtrappen kan men onderverdelen in: enkele eindtrappen, parallel-balans eindtrappen en serie-balans eindtrap
pen.
3. Het rendement van een enkele eindtrap is onder ideale omstan
digheden r] (spreek uit êta) = 50%.
Enkele eindtrappen worden praktisch niet meer toegepast.
4. Het rendement van parallel- en serie-balans-eindtrappen is
78,5 %. Ze worden in klasse AB ingesteld om de zogenaamde
klasse B-vervorming te voorkomen.
5. De complementaire eindtrap is een serie-balans-eindtrap be
staande uit een NPN- en een PNP-transistor. Er is geen fazedraaier nodig omdat de positieve periodehelft de NPN-transistor en de negatieve periodehelft de PNP-transistor stuurt.
De belasting wordt direct met de emitters gekoppeld.
6. Bij een complementaire eindtrap is de spanning op het knoop
punt van de emitters V2 Ub*
7. Bij balanseindtrappen kan kortsluiten van de belasting of een
te lage belasting vernieling van de eindtransistoren tot gevolg
hebben.
8. LF -versterkers worden sterk tegengekoppeld, zodat het nietlineaire gedrag van transistoren zo weinig mogelijk invloed heeft.
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HOOFDSTUK VII

AFGESTEMDE VERSTERKERTRAPPEN

7.1. Inleiding
Als men een TV-zender, bv. Lopik, wil ontvangen, is voor de weer
gave alleen het frequentie-spectrum van deze zender van belang.
(fig. la). Signalen buiten dit spectrum zal men liefst onderdrukken,
omdat ze enkel een bijdrage leveren in de vorm van storing.
Fig. 1
a. Gewenste en
ongewenste
frequenties.
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In het geval van fig. la zal men dus het liefst een versterker toepas
sen met een versterki.ngskromme volgens fig. lb.
Alleen de gewenste frequenties worden versterkt en bovendien in
dezelfde mate. Ongewenste frequenties worden volledig onderdrukt.
In praktische schakelingen is de "rechthoekige" doorlaatkromme
volgens fig. lb niet te realiseren, maar slechts te benaderen.
Versterkers, waarmee men een bepaald frequentie-spectrum kan
versterken, bv. dat volgens fig. la, noemt men afgestemde verster
kers, indien de bandbreedte klein is ten opzichte van de afstemfrequentie. De ten opzichte van de frequentie geringe bandbreedte ver
krijgt men door de toepassing van filters, waarop in hoofdstuk 5 van
Leerboek Elektronica deel 2 is ingegaan.
Welke filter in een bepaald geval wordt toegepast is afhankelijk van
het frequentiegebied en de vereiste bandbreedte.
In het LF -gebied past men RC-filters en LC-filters toe.
In het HF -gebied gebruikt men LC-kringen tot ca. 200 MHz. Boven
200 MHz gebruikt men zg. lecherleidingen.

7.2. Afgestemde transistorversterker voor lage frequenties
De schakeling in fig. 2a is ingesteld met behulp van een laagohmige
basisspanningsdeler en een emitterweerstand. De schakeling werkt
in de GES. Gestuurd wordt op de basis. Afgenomen wordt van de col110

lector. Met L en C 3 wordt afgestemd. De afstemming is juist, in
dien de wisselspanning op de collector maximaal is. Deze wissel
spanning kan men bv. meten met de KSO.
C 2 is de bekende emicter-ontkoppelcondensator.
Indien C 2 onderbroken is, ontstaat op de emitter een tegenkoppelspanning. Deze werkt de ingangsspanning tegen. De versterking
neemt af. Het onderbroken zijn van C 2 kan men vaststellen door
met de KSO op de emitter te meten. Bij onderbroken C 2 staat op de
emitter een wisselspanning. De schakeling volgens fig. 2a kan wor
den gebruikt om een willekeurige sinusvormige spanning te verster
ken. Ze kan echter ook dienst doen als frequentie-verdubbe1 aar . Als zodanig wordt ze met de aangegeven frequenties toege
past in KTV-apparaten. Voor dit geval zijn de golfvormen in fig. 2b
gegeven.
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De basis wordt gestuurd met impulsen met een frequentie van
7812,5 Hz (halve lijnfrequentie). De collectorkring is afgestemd op
15625 Hz. Over de collector ontstaat nu een praktisch sinusvormige spanning.
Wordt er nl. een spanningsimpuls aan de basis teruggevoerd, dan
vloeit er een stroomimpuls door de transistor. Daardoor wordt C 3
opgeladen. Daarna gaat C 3 zich ontladen en ontstaat er een trilling,
waarvan de frequentie wordt bepaald door L en C 3. Vanwege de
demping van de kring is de amplitude van elke trilling iets kleiner
dan die van de voorgaande. Men kan de werking ook als volgt verkla
ren:
De impulsvormige collectorstroom kan men ontleden in sinus vormi
ge stromen van 7812.5 Hz: 15625 Hz; 23437.5 Hz enz. (Zie Leer
boek Elektronica deel 2; hoofdstuk 2.8).
Indien men de collectorkring afstemt op 15625 Hz zal praktisch al
leen de stroomcomponent van 15625 Hz wisselspanning over de
kring veroorzaken. Uitgaande van een impulsvormige spanning van
7812,5 Hz komt men dus tot een sinusvormige spanning van 15625Hz.
In dit verband is het ook interessant te vermelden, dat bij een sym
metrische blokspanning geen frequentie-verdubbeling mogelijk is.
In een symmetrische blokspanning komen nl. alleen oneven harmonischen voor.
Men kan het ook zo zien, dat de spanningsstoot ten gevolge van de
achterflank, de trilling tegenwerkt, die door de voorflank is opge
wekt.

7.3. Afgestemde transistorversterkertrap in de GES
De schakeling volgens fig. 3a wordt als HF- en MF-versterker
toegepast in radio- en TV-ontvangers. De basis van VI is via L 3
aangesloten op het knooppunt van R1 en R2. R1 en R2 vormen sa
men de laagohmige basisspanningsdeler. In de emitterleiding is Re
geschakeld.
Rl, R 2 en Re en de batterij spanning bepalen samen de instelstroom
van VI. Deze instelstroom is meestal 1 a 2 mA. Bij deze stroom
waarden wordt de hoogste versterking verkregen. Het stuursignaal
wordt geïnduceerd in L 3. De in de spoel geïnduceerde spanning ver
deelt zich over C 1 en C 2 en de basis-emitter diode. De spanning
komt in zijn geheel over de basis-emitter diode, omdat de wisselstroomweer stand en van Cl en C 2 klein zijn ten opzichte van de
ingangsweerstand van de transistor.
VI wordt dus gestuurd tussen basis en emitter. De onderzijde van
L3 is immers via de zich als kortsluitingen gedragende C 1 en C 2
verbonden met de emitter van VI. Dit betekent, dat de in L 3 geïndu
ceerde spanning direkt tussen basis en emitter van VI werkzaam is.
Indien C 1 onderbroken is, dan komt een gedeelte van de wisselspan
ning over R2 te staan. De versterking is dan minder.
De wisselspanning tussen de basis en de emitter van V1 veroor112

zaakt collectorwisselstroom. Deze wisselstroom wordt toegevoerd
aan een parallelkring, die wordt gevormd door C 3 en LI. Door de
uit de transistor toegevoerde wisselstroom gaat in deze parallelkring
een kringstroom vloeien. Deze kringstroom induceert spanning in
L2. De in L 2 geïnduceerde spanning wordt toegevoerd aan de basis
van V 2.
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L2 wordt zodanig gewikkeld, dat de spanning op de bovenzijde van
L2 in tegenfaze is met de spanning op de collector van VI. De span
ning aan de bovenzijde van L2 wordt nl. gebruikt voor de zogenaam
de neutrodynisatie.
Zoals bekend, heeft de collector-basis diode een zekere capaciteit,
(fig. 3b). Dit betekent, dat de op de collector staande wisselspanning
via de capaciteit tussen collector en basis terugwerkt naar de basis.
Dit kan tot gevolg hebben, dat de schakeling gaat oscilleren of oscilleerneigingen gaat vertonen. Dit is uiteraard ongewenst.
We zullen dus moeten proberen de via het inwendige van de transistor
terugkomende spanning te compenseren of te neutrodyniseren.
Dit kan door een spanning naar de basis terug te voeren, die in tegen
faze is met de inwendig terugkomende spanning. Vandaar dat L2 zo
danig gewikkeld wordt, dat de spanning aan de bovenzijde van L2 in
tegenfaze is met de collectorwisselspanning. De spanning aan de bo
venzijde van L2 veroorzaakt via Cn en Rn eveneens een wisselspan
ning op de basis. Door een juiste keuze van Rn en Cn is het nu mo113

gelijk, dat de via Rn en Cn terugkomende spanning, de via het inwen
dige van de transistor terugkomende spanning, compenseert.
Er is dan resulterend geen terugwerking en er kan geen oscilleren
of oscilleerneiging optreden.
In fig. 3c is een andere methode gegeven om de neutrodynisatie-spanning op te wekken. De spoel LI is door gewikkeld. Ten opzichte van
massa is de spanning aan de bovenzijde in tegenfaze met de spanning
op de collector.
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De neutrodynisatie-spanning
wordt verkregen door L1
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We kunnen immers voor wisselspanning de + pool van de batterij als
massa beschouwen. Deze nethode wordt toegepast bij bandfilterkoppeling. Bij bandfilterkoppeling is nl. de faze van de spanning over
de secundaire spoel sterk afhankelijk van de frequentie.
Na deze algemene beschouwing willen we nu onderzoeken, hoe men
de trap volgens fig. 3a zo construeert, dat er maximale vermogens versterking wordt verkregen en hoe de vereiste bandbreedte wordt
verkregen. Daarbij gaan we uit van het wisselstroomschema volgens
fig. 3d.
Maximale vermogensversterking.
In fig. 3d kan men de transistor V 1 vervangen door een spanningsbron
met een bepaalde inwendige weerstand, die we hier aanduiden met
ruit* Men komt dan tot het schema van fig. 3e.
De ingangsweerstand van de volgende trap, aan te duiden met rjn,
wordt via L2 en LI met de transistor gekoppeld.
Bij de afstemfrequentie heffen de reactanties van spoelen en con
densatoren elkaar op. Om bij de afstemfrequentie de maximaal mo114

gelijke vermogensversterking te bereiken moet de ingangsweerstand
van de volgende trap aangepast worden aan de uitgangsweerstand
van de transistor. Deze aanpassing heeft plaats met de wikkelingen
d-e en a-b (fig.3e).
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Fig. 3d Wisselstroomschema.
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wordt zo gekozen, dat rin wordt getransa-b
formeerd in een waarde, die gelijk is aan ruft. Een stuurbron geeft
immers maximaal vermogen af, indien hij belast wordt met een
weerstand, welke gelijk is aan zijn inwendige weerstand. Voor maxi
male aanpassing dient T 1 te zijn:
Tl

(1)
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Juiste afstemming en juiste bandbreedte.
Uit fig. 3f blijkt, waardoor de afstemming en de demping worden be
paald. In deze figuur vormen rujt en Cujt de uitgangsimpedantie van
VI; rin en Cjn vormen de ingangsimpedantie van V 2.
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Fig.3g
De invloed van het uitgangscircuit van V1 en het ingangscircuit van V2.

Fig. 3f
De componenten die afstemming
en bandbreedte bepalen.

ruit» Cuit» rin en Cin beïnvloeden de afstemming. Dit blijkt duide
lijk uit fig. 3g, waarin de componenten omhoog zijn getransformeerd.
De invloed, die het uitgangscircuit van VI en het ingangscircuit van
V2 hebben, is des te kleiner naarmate T 2 en T 3 groter zijn. T 2 en
T 3 worden zo gekozen dat de op de kring uitgeoefende demping zo
danig is, dat de gewenste bandbreedte wordt verkregen.
Met C3 wordt afgestemd op de juiste frequentie. De afstemfrequentie
volgt uit:
1
*o ~ 27r V LI Cv

Hierin is: Cv = C3 +

cuit

(2)

Cin

T 22
T 32
Bij de afstemfrequentie heffen de in Cv en LI vloeiende stromen
elkaar op. De stroombron is dan alleen ohms belast.
Opmerking:
In het voorgaande werd verondersteld dat LI ideaal is. In werkelijk
heid is dit niet zo. De door LI veroorzaakte verliezen kan men ont
staan denken in een extra aan LI parallel geschakelde weerstand.
Daaruit blijkt dat deze energie opneemt en tevens mede de bandbreed
te bepaalt.
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Afregeling.
Cn wordt afgeregeld volgens fig.4a.
De voeding is ingeschakeld. Op de uitgang wordt een wisselspanning
aangesloten. Tussen de ingangsklemmen plaatst men een millivoltmeter of een KSO. De generator wordt afgestemd op de frequentie
van de collectorkring. Cn wordt nu zo ingesteld dat de wisselspan
ning tussen de ingangsklemmen minimaal is.
Uiteraard dient de millivoltmeter of KSO een zodanige bandbreedte
te hebben, dat het signaal wordt weergegeven. C3 wordt zodanig
afgestemd (fig.4b). dat de uitslag van de millivoltmeter maximaal
is. De generator wordt uiteraard ingesteld op de frequentie waarop
de kring moet worden afgestemd.

C3

mV
HF-GENERATOR

HF-GENERATOR

1

b
Fig.4
a. Cn wordt op minimum uitslag van de mV-m,eter ingesteld.
b. C 3 wordt op maximum uitslag van de mV-meter ingesteld.

7.4. Afgestemde versterkertrap in de GBS
De gelijkstroominstelling wordt bepaald door Rl, R2 en Re (fig. 5).
De sturing vindt als volgt plaats.
De basis ligt via C 2 aan massa. Het stuursignaal wordt via Cl toe
gevoerd aan de emitter. Het uitgangssignaal wordt afgenomen in de
collectorketen. We hebben hier dus te maken met de gemeenschap
pelijke basisschakeling, afgekort tot GBS.
Deze GBS wordt toegepast in VHF en UHF-kanaalkiezers. Met de
GBS kan men nl. in de frequentiegebieden, die door de kanaalkiezers
verwerkt moeten worden, met de momenteel beschikbare transistoren, een hogere versterking bereiken dan in de GES.
Wanneer er echter transistoren ontwikkeld worden, met een hogere
grensfrequentie, dan zal men ook in de kanaalkiezers ongetwijfeld
de gemeenschappelijke emitterschakeling toe gaan passen.
117

Een bijkomstig voordeel van de GBS is, dat door de afschermende
werking van de basis, de terugwerking van uitgang naar ingang,
geringer is dan bij de GES, Men behoeft daarom in deze schakeling
niet te neutrodyniseren. Afgestemd wordt met L en C 3. Het signaal
wordt capacitief uitgekoppeld via C 5.
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Fig.5
a. Versterker in gemeenschappelijke basis
schakeling.
b. Gedeeltelijk GES en gedeeltelijk
GBS.
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b

Opmerking:
In VHF-tuners van FM-ontvangers treft men HF -versterkertrappen aan, waarbij een combinatie van GES en GBS wordt toegepast,
in fig. 5b is het principe daarvan getekend. Men bereikt hiermee een
hogere vermogensversterking dan in de GBS. In fig. 5b voeren dus,
zowel de basis als de emitter, wisselspanning ten opzichte van massa.

7.5. Bandfilterkoppeiing
Met behulp van bandfilterkoppeiing kan men een meer op het ideaal
gelijkende doorlaatkromme krijgen. Een bandfilter bestaat uit 2 af
zonderlijke kringen, die los met elkaar zijn gekoppeld. Beide krin
gen moeten afzonderlijk worden afgeregeld. De afregeling vindt
meestal inductief plaats.
Opdat de uit- en ingangsweerstanden van de transistoren de kringen
niet te veel dempen, worden ze via taps op de kringen aangesloten.
Indien ruit van V1 voldoende hoog is, wordt de collector op de bo
venzijde van de kring aangesloten; rin van V2 is altijd zo laag, dat
de aansluiting via een tap moet plaatsvinden. Men kan een inductieve
tap kiezen (fig. 6a), maar ook een capacitieve (fig. 6b).
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In fig. 6b
spanning
zijde is,
wordt de

is rin van V 2 aangesloten op C 2. Hoe kleiner nu de wissel
over C 2 ten opzichte van de wisselspanning aan de boven
des te minder vermogen neemt rin op en des te minder
kring gedempt.

vi

ï

Fig. 6
a. Bandfilter-koppeling
met inductieve taps.
b. Bandfilter-koppeling
met secundair eencapacitieve tap.

m
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Dit is des te meer het geval, naarmate C 2 groter is ten opzichte van
C 1. De over de kring staande wisselspanning verdeelt zich immers
in wisselspanningen over C 1 en C 2. Over de kleinste wisselstroomweerstand staat de laagste spanning. Daar de wisselstroomweerstand
des te kleiner is naarmate de capaciteit hoger is, ontstaat er dus des
te minder spanning over C 2, naarmate C 2 meer capaciteit heeft.
Wat betreft berekeningen geldt dat in fig. 6b, r^n door C 1 en C 2
getransformeerd wordt tot parallel aan de kring.
)2
x rin

(3)

Bij bandfilterkoppeling is de koppelfactor tussen primaire en secun
daire kring een belangrijke grootheid, omdat ze in sterke mate het
verloop van de doorlaatkromme bepaalt.
De doorlaatkromme benadert het meest de ideale rechthoekige vorm
bij een geringe overkritische koppeling.
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7.6. Staggered tuning
Men spreekt van staggered tuning, indien de kringen in een ver
sterker op verschillende frequenties zijn afgestemd (fig. 7a). De
Nederlandse benaming is ver scherfde afstemming.
u3

A' = ü1
u2

a2

=

u3
u2

h
u2

u3

1
Fig. 7 a. Twee-traps versterker met verschillend afgestemde kringen.
Door middel van staggered tuning kan men eenzelfde doorlaatkromme verkrijgen als met bandfilterkoppeling. Teneinde dit in te zien
splitsen we de versterker in 2 gedeelten.
U2
Voor het le gedeelte geldt: A 1 =
.
U3
Voor het 2e gedeelte geldt: A 2 =
.
De totale versterking volgt uit: At = ^yy =

x ÖT = A 2 x A 1

De totale versterking is dus het product van de afzonderlijke ver
sterkingen. De versterkingen Al en A 2 hebben als functie van de
frequentie een verloop, dat bepaald wordt door de afstemkringen.
In fig. 7b zijn A1 en A 2 als functie van de frequentie weergegeven.
At wordt nu gevonden door bij elke frequentie A 1 en A 2 te verme
nigvuldigen.
Het verloop van At komt overeen met dat van een enkele trap, waar
bij een licht overkritisch gekoppeld bandfilter is toegepast.
Opmerking:
Behalve voor het verkrijgen van een meer ideale doorlaatkromme
wordt staggered tuning ook toegepast, indien een grotere bandbreedte
gewenst is.
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Fig. 7 b. De versterkingen Al en A 2 weergegeven als functie van de frequentie.
At = Al xA2.
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7.7. UHF-versterkers
In de inleiding is reeds vermeld, dat in het frequentiegebied boven
ca. 200 MHz zg. lecherleidingen worden toegepast. Bij deze
hoge frequenties zijn de vereiste zelfinducties en capaciteiten zo
klein, dat men ze moet realiseren door middel van stukjes leiding.
Alvorens de versterkerschakelingen met deze leidingen te bespre
ken, willen we allereerst de eigenschappen ervan bezien.
In fig. 8a is een stuk leiding getekend, waarbij het uiteinde is open
gelaten. We hebben nu twee geleiders, gescheiden door een isolator
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en dus een bepaalde capaciteit. De capaciteit is des te kleiner, naar
mate het stuk leiding korter is.
In fig. 8b is hetzelfde stuk leiding van een kortsluiting voorzien.
a

a

b

a

A Qsr.s.1

b

a

L

Fig. 8a
Een open leiding heeft capa
citeit.

L

Fig.8b
Een gesloten leiding heeft
zelfinductie.

We hebben daardoor als het ware een spoel van 1 winding gemaakt.
De zelfinductie van deze spoel is evenredig met het spoeloppervlak.
De zelfinductie is dus des te kleiner naarmate het stuk leiding kor
ter is. Hiermede is aangetoond, dat de leiding zowel zelfinductie
als capaciteit heeft. Daaruit kunnen we de conclusie trekken dat,
met behulp van leidingen, afstemkringen gemaakt kunnen worden.
De afstemfrequentie zal des te hoger zijn, naarmate de gebruikte
leiding korter is. Bij een kortere leiding zijn immers de zelfinduc
tie en de capaciteit kleiner.
Uiteraard komt bij u de vraag op, welke lengte een leiding moet heb
ben, opdat deze leiding voor een bepaalde frequentie in afstemming
is. Bij de beantwoording van die vraag gaan we enigszins rigoureus
te werk, door zonder meer te vertellen, hoe het is. We gaan dus uit
van de uitkomsten van betrekkelijk ingewikkelde theorieën over lopen
de golven, staande golven enz.
Uit deze theorie volgt, dat men kan bepalen of een leiding in afstem
ming is voor een bepaalde frequentie, indien men de lengte van deze
leiding gaat uitdrukken in de golflengte, die bij deze frequentie be
hoort. De golflengte is een grootheid, die wordt gebruikt, indien we
energie gaan uitzenden. De energie plant zich dan in de ruimte voort
in de vorm van golven. De lengte van de golven is afhankelijk van de
frequentie maar ook van de voortplantingssnelheid.
De golflengte van een EM (elektromagnetische) -golf volgt uit:
(4)
X is de golflengte in meter, v is de voortplantingssnelheid in m/s
en f is de frequentie in hertz.
De voortplantingssnelheid in lucht en in vacuum is praktisch 3.10^
m/s. Dit is 300.000 km/s.
Uit formule (4) volgt bv. dat bij een frequentie f = 500 MHz een golf
lengte hoort van 0,6 m = 60 cm.
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Kortgesloten 1/4 X -leiding.
Indien we een leiding kortsluiten en in een meetschakeling de impe
dantie gaan bepalen, dan blijkt dat de ingangsimpedantie zeer hoog
is, indien de leiding een lengte heeft van 1/4 X .
Uit 1 = 1/4 X en X = j volgt dat f = jy •
Hieruit volgt de lengte die een kortgesloten 1/4 X-leiding dient te
hebben opdat bij een bepaalde frequentie de impedantie maximaal is.
Deze lengte is:
1=^
4f

(5)
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Fig. 9
a. Een kortgesloten lei
ding heeft een hoge
ingangsweerstand als
1 = 1/4 X •
b. Afstemmen van kort
gesloten leiding.
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Indien men de impedantie van de kortgesloten leiding opneemt, ont
staat een zelfde verloop als van een parallelkring.
De afstemming van een kortgesloten 1/4 X -leiding kan op 2 manie
ren plaats vinden, nl. door:
a. Een verschuifbare kortsluiting.
b. Een variabele condensator.
In fig. 9b zijn beide methoden weergegeven. De verschuifbare kort
sluiting wordt weinig toegepast vanwege de contactproblemen. Door
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middel van een variabele condensator aan het begin van de leiding,
verlengt men deze als het ware. De verlenging is het grootst, als
C maximale capaciteit heeft.
Open 1/2 X -leiding.
Laten we een leiding open en nemen we in een meetschakeling de
ingangsimpedantie op, dan blijkt de impedantie maximaal te zijn,
indien de leidinglengte 1/2 X is.
Uit 1 = \ X en X = j volgt dat f =

i

AO

3*

BO

AO
Cmin

C
1

Ba
AO

c

cmax

BO

Fig.lOa
Een open leiding heeft een
hoge ingangs weer stand als
1 = V2 X .

Fig.lOb
Afstemming van open 1/2 X -leiding.

Hieruit volgt de lengte, die een open 1/2 X -leiding dient te hebben,
opdat bij een bepaalde frequentie de impedantie maximaal is.
Deze lengte is:
1 = T7

2f

Neemt men de impedantie op als functie van de frequentie, dan is het
verloop hetzelfde als bij een parallelkring.
De elektrische lengte van een open 1/2 X -leiding en daarmee de af
stemming, kan men variëren door aan het einde een variabele capa
citeit op te nemen. Hiermee verlengt men de leiding. De verlenging
is afhankelijk van de ingestelde capaciteit. Bij minimale capaciteit
is de leidinglengte het kleinst (fig. 10b).
Uit formule (5) en (6) volgt, dat men in verband met de afmetingen
het liefst kortgesloten 1/4 X -leidingen zal gebruiken.
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Coaxiale lecherleidingen.
Tot nog toe is uitgegaan van symmetrische leiding. In de UHF-kanaalkiezers van TV-apparaten gebruikt men echter coaxiale Lecher
leidingen. Indien daarom een dergelijke kanaalkiezer bekijkt,
ziet men slechts 1 geleider. De 2e geleider ziet u makkelijk over
het hoofd. Deze wordt nl. gevormd door de wanden. In de UHF-kanaalkiezers wordt dus een bijzondere vorm van coaxiale leiding
toegepast. Men gebruikt zowel de open 1/2 X -leiding, als de kort
gesloten 1/4 X -leiding.

V
Fig. 11a
Afstemming van coaxiale
1/2 X -leiding.

1/4a

Fig.llb
Afstemming van coaxiale
V4 X -leiding.

In fig. 11a is schematisch aangegeven hoe een open V2 X -leiding aan
het einde met behulp van een variabele condensator wordt afgestemd.
De condensator doet meestal ook dienst als steun voor de leiding.
In fig.llb is schematisch een kortgesloten 1/4 X-leiding weergegeven, die
aan het begin van de leiding wordt afgestemd. De leiding is aan het
uiteinde met de wand verbonden. Het andere uiteinde steunt op de
condensator.
UHF-versterker in de GBS.
In fig. 12 is een gedeelte van een UHF-kanaalkiezer getekend. VI is
de voorversterkertransistor. V 2 is de zelfoscillerende mengtransistor, waar verder niet op ingegaan wordt.
De gelijkstroominstelling van VI vindt op de gebruikelijke wijze
plaats, indien men bedenkt dat hier de - van de voeding aan massa
gelegd kan worden.
Voor de afstemming wordt gebruik gemaakt van kortgesloten 1/4 X leidingen, die aan de top capacitief worden afgestemd.
Het antennesignaal wordt toegevoegd aan een top van leiding I. Via
de koppelleiding II wordt het signaal aan de emitter van VI toege
voerd. In de collectorleiding wordt afgestemd met een bandfilter.
Leiding III en C 3 vormen de primaire kring. Leiding IV en C 4 vor
men de secundaire kring. De kringen zijn gekoppeld via opening 0
in de wand. Via leiding V wordt het signaal toegevoerd aan de emit
ter van V 2.
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Bij reparaties van kanaalkiezers moet men onder andere er voor
zorgen, dat bij het uitwisselen van onderdelen de lengte van de aan
sluitingen dezelfde zijn. Doet men dat niet, dan kan de afstemming
aanzienlijk veranderen.
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Fig.12 UHF-versterkertrap in de GBS.
Beantwoord nu de volgende vraag ;
1. De transistor in fig. 3a heeft als eigenschappen hlle =8 kfl;
h2ie =
^22e =
S; ^12e =
De ingangsweerstand van de
volgende trap bedraagt rjn =100 S2. Voor juiste aanpassing moet
gelden Tl =.........

Samenvatting
1. Bij een afgestemde versterker is de bandbreedte klein ten op
zichte van de afstemfrequentie.
2. Wordt een afgestemde versterker gestuurd met een impulsvor
mige spanning of overstuurd, dan verloopt de uitgangsspanning
toch sinusvormig ten gevolge van de slingerwerking van de krin
gen.
3. Met afgestemde versterkers kan men frequentievermenigvuldiging verkrijgen, door de uitgangskring af te stemmen op de 2e,
3e enz. harmonische.
4. Bij afgestemde versterkers in de GES met transistoren wordt
neutrodynisatie toegepast om oscilleren ten gevolge van de te126

rugwerking via de capaciteit tussen collector en basis te voor
komen.
5. In de GBS is de terugwerking zo gering, dat er geen neutrodynisatie noodzakelijk is.
6. Een ideale doorlaatkromme kan men benaderen door middel van
bandfilterkoppeling of door staggered tuning.
7. In het UHF-gebied wordt afgestemd met behulp van kortgesloten
1/4 X -leiding of met behulp van open 1/2 X -leiding. De afstem
ming van deze leidingen vindt capacitief plaats.

127

HOOFDSTUK VIII

VERVORMING BIJ VERSTERKERTRAPPEN

8.1. Inleiding
Na in de voorgaande hoofdstukken een min of meer ideale voorstel
ling te hebben gegeven, willen we in dit hoofdstuk nader ingaan op het
frequentie-afhankelijk gedrag en de vervorming bij ver ster kertrappen.
Daar het frequentie-afhankelijk gedrag van een versterker mede be
paald wordt door de ingangsimpedantie van de volgende trap, worden
eerst enkele hierop betrekking hebbende formules opgesteld.

8.2. Ingangsimpedantie van versterkertrappen
De ingangsimpedantie van een versterkertrap wordt mede bepaald
door de parasitaire capaciteiten tussen de elektroden van het versterkerelement. De invloed van deze capaciteiten is afhankelijk van
de versterking en de schakelmethode. Teneinde een algemeen in
zicht in de problemen te krijgen gaan we eerst in op het zogenaamde
miller-effect.
Miller-effect.
Indien een spanningsbron slechts eenzijdig met een impedantie is
verbonden, is de door de spanningsbron geleverde stroom afhanke
lijk van de spanning, welke op het andere uiteinde van de weerstand
aanwezig is. Dit is het zogenaamde miller-effect. We willen dit
bezien met behulp van fig. 1.
De potentiaal tussen het rechter uiteinde van R en massa is A x gro
ter dan E 1. A kan zowel positief als negatief zijn. Is A positief, dan
heeft E 2 dezelfde polariteit als E 1. Is A negatief, dan heeft E 2 een
aan E 1 tegengestelde polariteit. Indien we de door E 1 geleverde
stroom I beschouwen, vinden we:
U
E 1 -A x E 1 = El (1 - A) = _E1
R
II =
R
R
R
R
(1 -A)
Uit deze schrijfwijze blijkt dat E 1 de stroom I
E 1 direct wordt belast met een weerstand
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ook levert, indien

R
(1 - A)

(fig. lb).

In fig. la "ziet” de spanningsbron E 1 de weerstand R dus als een
belasting met een waarde:
Rin =—----(1-A)

(1)

Op dezelfde wijze kan worden aangetoond, dat in fig. lc de capaci
teit C een belasting vormt, waarvan de wisselstroomweerstand
Xc
bedraagt. Daar de wisselstroomweerstand omgekeerd
(1 - A)

evenredig is met de capaciteit levert E 1 (fig. ld) dus een stroom alsof E 1
direct belast is met:
Cin = C (1 - A)

(2)
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Miller-effect.

Ingangsimpedantie van transistortrappen.
a. GES.
Indien Xc = 0, is de basis-emitter diode direct op Ui aangesloten.
De hierdoor ontstane belasting is hue//Over de collector-ba129

sis capaciteit Cbe staat een spanning Ui (1 - A). De totale ingangsimpedantie volgt dus uit:
Zin=hlle//{Cbe + Cbc<l-A)f (3)

A is negatief, daar de collector-spanning in tegenfaze is met de ba
sisspanning.
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a. De ingangscapaciteit wordt bepaald door Cbe, Cbc en de
spanningsversterking.
b. De ingangscapaciteit bij een emittervolger is klein ten
opzichte van de ingangscapaciteit bij de GES.

b. GCS of emittervolger.
Indien Xc - 0, is Cbc direct aangesloten op Uj. De spanning over de
basis-emitter diode bedraagt
(1 - A).
hlle
(1 -A)
Cbe doet zich voor als cbe (1 - A).
De totale ingangsimpedantie van de transistor volgt dus uit:
hne doet zich hier dus voor als

h

11e
Zin = 1 - A
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//

|Cbc + cbe(l -A)}

(4)

Daar A positief en vrijwel 1 is, heeft de emittervolger een hoge ingangsimpedantie.

8.3. Lineaire vervorming
Indien de versterking voor de te versterken signalen afhankelijk van
de frequentie is, spreken we van lineaire vervorming of frequentievervorming. Lineaire vervorming is een gevolg van het frequentie-afhankelijk gedrag van condensatoren, spoelen en transistoren.
Capaciteiten hebben des te meer invloed, naarmate de frequentie
hoger is. Bij zeer hoge frequenties hebben ook de zelfinducties van
de toevoerleidingen invloed.

8.4. Faze vervorming
Tussen de uitgangsspanning Uu en de ingangsspanning Uj van een
versterker, een filter, enz. bestaat een zekere fazeverschuiving.
De spanning heeft een bepaalde tijd nodig om de uitgang te bereiken.
Deze tijd noemen we de 1 o op tij d . Indien de ingangsspanning niet
sinusvormig is, zal de uitgangsspanning alleen dan het zelfde ver
loop hebben als de ingangsspanning, indien de looptijd voor de harmonischen dezelfde is als voor de grondgolf.
Dit blijkt uit fig.3b t/m d. In fig.3c is de looptijd tl voor de eerste
harmonische gelijk aan de looptijd 12 van de tweede harmonische.
In fig. 3d is t2 ongelijk aan tl. Het uitgangssignaal heeft nu een
andere vorm dan het ingangssignaal.
Indien de looptijd en de frequentie bekend zijn, kan de fazeverschui
ving worden gevonden. Indien de looptijd gelijk is aan de periodetijd
T, bedraagt de fazeverschuiving 360°. Bij een willekeurige looptijd
t is de fazeverschuiving dus:
— x 360°
T

(5)

V? = t x 360 x f

(6)

*

daar T = j vinden we:

Hieruit blijkt dat de fazeverschuiving evenredig dient te zijn met de
frequentie, teneinde een constante looptijd te verkrijgen. Is dit het
geval dan noemen we de betreffende schakeling faze-lineair.
Is bij een versterker, een filter of iets dergelijks de fazeverschui
ving niet evenredig met de frequentie dan spreken we van f az e vervorming.
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Fig. 3a t/m d.
Een schakeling is faze-lineair, indien de signalen dezelfde looptijd
hebben.
De looptijd is dan frequentie-afhankelijk. Bij de versterking van niet
sinusvormige signalen heeft de uitgangsspanning in dit geval een an
dere vorm dan de ingangsspanning. Dit is onder andere nadelig bij
de versterking van TV-signalen, omdat de weergave wordt bepaald
door het totale signaal. Verandert de vorm van het totale signaal,
dan ontstaat beeldvervorming.

85. Niet-lineaire vervorming
We spreken vanniet-lineaire vervorming indienhet uitgangs
signaal niet-sinusvormig is als het ingangssignaal sinusvormig is.
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In versterkers wordt niet-lineaire vervorming veroorzaakt door
transistoren en transformatoren. Bij de behandeling gaan we uit van
sinusvormige spanningen.
Ic

i

Il=1® HARMONISCHE

V \l2-2*HARMONISCHE

*0

*2

r

t

Fig.4 Vervorming door even harmonischen.
Vervorming door even harmonischen.
Indien de Ic/Ube-karakteristiek van een transistor een verloop heeft
volgens fig. 4, veroorzaakt een sinusvormige wisselspanning een
niet-sinus vormige collectorstroom. (Indien de wisselspanning vol
doende klein is, kunnen we het gebruikte deel van de karakteristiek
als recht beschouwen en ontstaat geen vervorming.)
De niet-sinusvormige collectorstroom It is ontbonden in een gelijk
stroom Ia2, een sinusvormige stroom II en een sinusvormige
stroom 12.
II is de eerste harmonische, daar diens frequentie gelijk is aan de
frequentie van de roosterwisselspanning. 12 is de tweede harmo
nische, daar diens frequentie 2 maal hoger is dan die van de eerste
harmonische. We hebben hier vervorming door een even harmonische.
De collectorgelijkstroom is bij sturing groter dan zonder sturing.
Dit komt omdat de stroomtoename in de positieve periodehelft groter
is dan in de negatieve periodehelft.
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Vervorming door oneven harmonischen.
Verloopt de Ic/Ube-karakteristiek volgens fig. 5 dan ontstaan er
oneven harmonischen.
De collectorstroom It is aan beide zijden "afgeplat" en ontbonden in
een stroom II en een stroom 13. II heeft een frequentie welke gelijk
is aan die van de basiswisselspanning. 13 heeft een driemaal hogere
frequentie. 13 is dus de derde harmonische.
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Fig. 5 Vervorming door oneven harmonischen.
Vervormingsfactor.
In werkelijkheid zal er, indien de karakteristieken in het gebruikte
gedeelte niet-lineair zijn, tegelijkertijd vervorming optreden door
le, 2e, 3e, enz. harmonischen. Welke harmonische overheerst
wordt bepaald door het verloop van de karakteristiek. Bij een ver
loop volgens fig. 4 zijn er hoofdzakelijk even harmonischen. Bij een
verloop volgens fig. 5 zijn er hoofdzakelijk oneven harmonischen.
De vervorming van een versterker volgt uit:
I22 + I32 + I42 +
II
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•) 100 %

(7)

//

u

De vervorming is dus gedefinieerd als de verhouding tussen de effec
tieve waarde van de harmonischen en de effectieve waarde van de
eerste harmonische.

8.6. Intermodulatie
De karakteristiek volgens fig. 4 noemen we kwadratisch omdat er
alleen een tweede harmonische ontstaat. Indien in dit geval de basis
wisselspanning gevormd wordt door twee sinusvormige wissel
spanningen van bv. 300 en 800 Hz, komen in de collectorstroom dus
voor: 300 Hz en 800 Hz en de tweede harmonische hiervan, dus
600 Hz en 1600 Hz.
Daarnaast ontstaan echter de som - en verschilfrequenties van de grondgolven, dat wil zeggen 500 Hz en 1100 Hz.
De vorming van deze som- en verschilfrequenties duiden we aan
met intermodulatie. Intermodulatie is bij de geluidswaarneming onaangenamer dan de vervorming van harmonischen.
Opgaven:
1. In fig. la geldt R = 10 kfi; A = -9; E 1 = 1 V.
a. Bepaal Rin gezien vanuit E 1.
b. Bepaal de spanning over R.
2. In fig. lc is C = 20 pF; A = -79.
Met welke capaciteit wordt E belast?
3. In fig. lc geldt A = 1; C = 100 pF. Waarmee wordt E belast?
4. In fig. lc geldt A = -1; C = 100 pF. Waarmee wordt E belast?
5. Een transistor heeft de volgende eigenschappen:
Cbe = 100 pF; hiie = 2 kft; Cbc = 5 PF* Deze transistor geeft
in de GES een spanningsversterking van -10. Waardoor wordt
Zin gevormd?
6. De transistor uit de vorige vraag wordt nu in de GCS opgenomen,
waarbij A = 0,96. Waardoor wordt Zjn nu gevormd?
7. Een signaal met een frequentie van 16 Hz ondergaat een fazev^rschuiving van 1°.
Welke fazeverschuiving moet een signaal van 1,6 kHz ondergaan
om fazevervorming te voorkomen.

Samenvatting
1. Onder het miller-effect verstaan we een schijnbare wijziging in
de belasting ten gevolge van een tegenspanning.
2. De ingangscapaciteit van versterkertrappen is afhankelijk van
instelling en gebruikte schakelmethode (GES; GBS; GCS).
3. Onder de looptijd t verstaan we de tijd die een signaal nodig heeft
om een schakeling of filter te doorlopen.
De daarbij behorende fazeverschuiving volgt uit:
= -^-x 360°.
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4. Indien de looptijd constant is, is <p evenredig met de frequentie.
In dit geval noemen we de betreffende schakeling faze-lineair.
5. Is een schakeling niet faze-lineair , dan heeft het uitgangssig
naal een andere vorm dan het ingangssignaal. Dit geldt niet in
dien het ingangssignaal sinusvormig is.
6. Niet-lineaire vervorming is een gevolg van het niet-lineaire
gedrag van transistoren.
7. Niet-lineaire vervorming kan worden onderverdeeld in harmonischen vervorming en intermodulatie.
8. De harmonischen vervorming volgt uit het quotiënt van de effec
tieve waarde van de harmonischen en de grondgolf.
9. Onder intermodulatie verstaan we de vorming van som- en verschilfrequenties.
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HOOFDSTUK IX
OPERATIONELE VERSTERKERS

9.1. Inleiding
Een operationele versterker (to operate = bewerken) is een schake
ling, die oorspronkelijk alleen in analoge computers werd gebruikt
voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen, zoals optellen en
aftrekken.
Een kenmerkende eigenschap van deze schakelingen voor rekenkun
dige bewerkingen is, dat de eigenschappen bepaald worden door
uitwend ige tegenkoppel - elementen.
Daarom duidt men tegenwoordig alle schakelingen, waarbij de eigen
schappen bepaald worden door tegenkoppel-elementen, met operatio
nele versterkers aan. Daarom zijn er momenteel zelfs operationele
versterkers in de handel, die in het geheel niet geschikt zijn voor
toepassing in analoge computers. Ze voldoen uiteraard wel aan de
eis, dat de eigenschappen bepaald kunnen worden door uitwendig
aan te brengen componenten.
In plaats van operationele versterkers, gebruikt men in vakkringen
meestal de uitdrukking op - amp , wat een afkorting is van operational amplifier. Operationele versterkers worden hoofdzakelijk uitge
voerd in de vorm van monolythische IC's. We kunnen daarom de
operationele versterker beschouwen als een blokje, waarvan ons de
opbouw veel minder interesseert dan de eigenschappen.

9.2. Schemasymbool en sturing
Een operationele versterker heeft 2 t.o.v. massa symmetrische
ingangsklemmen en 1 uitgangsklem (fig. 1).
De ingangsklemmen worden aangeduid met - en +.
De -ingang wordt inverterende ingang genoemd en de + ingang
wordt niet-in ver te rende ingang genoemd.
Daar to invert = omkeren, kunnen we hieruit afleiden, dat de uitgangsspanning in tegenfaze is met de spanning op de -ingang en in
faze met de spanning op de + ingang. Een operationele versterker
heeft 2 voedingsspanningen met een gemeenschappelijke massa.
Deze aansluitingen worden bij een theoretische beschouwing wegge
laten. Behalve de in fig. 1 gegeven klemmen treft men klemmen aan,
waarop correctie-filters ter voorkoming van oscilleren worden aan
gesloten. Uit het feit dat de ingangsklemmen symmetrisch t.o.v.
massa zijn, volgen 3 ingangsschakelingen.
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In fig.2a is de ingang zwevend. De op de + en - ingang t.o.v. mas
sa staande spanningen zijn gelijk (elk 1/2 E) en in tegenfaze. De scha
keling volgens fig. 2a wordt gebruikt, indien men een symmetrische
stuurbron heeft.
In fig. 2b is de +ingang aan massa gelegd. De uitgangsspanning is met
de ingangsspanning in tegenfaze. In fig. 2c is de -ingang aan massa
gelegd. De uitgangsspanning is nu met de ingangsspanning in faze.

INVERTERENDE
INGANG °"
-O UITGANG
NIET INVER- q_
TERENDE INGANG

+

Fig. 1
Schemasymbool van een
operationele versterker.

"UB

+UB

E

Fig.2a
Symmetrische
sturing.

t

u.

/V

■o

—^7
Fig. 2b
Sturing op de
-ingang.

ié
_r

Fig. 2c
Sturing op de
+ingang.
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9.3. Ideale operationele versterker met toepassingen
De ideale operationele versterker heeft de volgende eigenschappen:
a. De versterker is gelijkspanningsgekoppeld.
b. De uitgangsspanning is 0 als de ingangsspanning 0 is.
c. De uitgangsspanning kan zowel positief als negatief gaan.
d. De versterking is oo
e. De ingangsimpedantie is oo
De eigenschappen van de verkrijgbare versterkers wijken min of
meer van dit ideaal af. Daarop zal in 9.4. worden ingegaan.
Om snel een uitzicht te verkrijgen in de toepassingen van de operatio
nele versterker is de ideale operationele versterker het meest ge
schikt.
Inverter.
De schakeling in fig. 3 wordt in ver terende versterker of inverter
genoemd, omdat de uitgangsspanning in tegenfaze is met de ingangsspanning. De schakeling, bestaande uit operationele versterker en
Uuit
R2
R 2 en R 1, heeft een versterking At = ^7
R1 *
Dit kan eenvoudig als volgt worden aangetoond. We gaan uit van de
uitgangsspanning Uujt. Is de versterking van de operationele versteruuit
ker A, dan is de ingangs spanning van de versterker U1 = A *
Indien A = 00 is U1 =
•
U1 is dan dus oneindig klein en wat de berekening betreft kan U1 = 0
worden gesteld. Omdat de ingang praktisch spanningsloos is wordt de
ingang wel virtueel aardpunt genoemd.
De oneindig kleine ingangs spanning UI is in tegenfaze met Uuit, om
dat gestuurd wordt op de -ingang.
Omdat de ingang vrijwel spanningsloos is, geldt dat R2 praktisch
parallel aan de uitgang staat. Rekening houdend met de aangenomen
spanningsrichtingen geldt dan Uuit = -UR2.

P
1 !
I lRi

ui

Fig. 3
De versterking
uuit = ---R2
At =
Uj
R1

^JIT
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Indien we veronderstellen, dat de ingangsweerstand van de operatio
nele versterker cd is, staan R1 en R2 in serie. Daarom geldt
^R1
XÜR2* Daar de rechterzijde van R1 praktisch geen wis
selspanning voert geldt: Ui = Uri.
Substitueren we UR ^ = Uj en Uj^g = Uur, dan vinden we:
Ui =M -Uuif
Voor de spanningsversterker At geldt dan
UUit

At=UI

R2
R1

(1)

Het -teken geeft aan dat Uuit en Uj in tegenfaze zijn.
Voorbeeld 1:
Gegeven:

In fig. 3 geldt voor de stuurbron EMK = 10 mV;
Ri = 5 kn.
De open-lus versterking van de operationele verster
ker is oo . De ingangsimpedantie is oo .
R1 = 5 kft; R2 = 30 kfl.

Gevraagd:

a. Rjn.
b. Ui.

uuit

Oplossing:

a. Als A oo is, is de ingangsspanning UI oneindig
klein en kan ze t.o.v. de EMK 0 worden gesteld.
Vanuit de stuurbron gezien ligt de rechterzijde van
R1 dus als het ware aan massa (virtuele massa).
De ingangsweerstand van de totale schakeling is dus
Rin = R1 = 5 kfl. Dit is dus de weerstand, die men
vanuit de spanningsbron ziet.
b. De EMK van de stuurbron deelt zich over Rj en Rl.
Ui wordt dus 5 mV.
o Af -M -30kfl
v

C* At"Rl ~TW "6x-

Uuit = At x ui = 6 x 5 mV = 30 mV.
Inverterende optelschakeling.
In de schakeling fig. 4 is Uujt evenredig met (UI 4- U2 + U3). Dit is
dus een optelschakeling. Dit kan eenvoudig als volgt worden aange
toond. Als A = oo wordt de ingang praktisch op nulpotentiaal gehou
den. Dan geldt: Ii ; 12 _ U 2 en 13= U 3 .
n
R
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Daar It = U + 12 + 13 geldt: Uult = - ItRt =(^ + ^
Hieruit volgt:

Rt .
'

Rt
Uuit = - — ( UI +U2 + U3)

(2)

Indien men Rt = R kiest, geldt Uuit = - (U 1 + U 2 + U 3).
De uitgangsspanning is in dit geval het tegengestelde van de som van
de aangelegde spanningen.
%
+
+
&
+

Ui

R

I

R

il

+

Rt

R

u2
U3

UU.T

+

?

x_ï_i
Fig.4

;

Rt
Optelschakeling Uujt = — (U 1 + U2 + U3).

Integrator.
In de schakeling volgens fig.5a is Uujt evenredig met het op
pervlak van de Ui - t grafiek. Vandaar de naam integrator (inte
greren = bij elkaar nemen). De juistheid hiervan kan als volgt wor
den aangetoond.
Veronderstel dat Ui een gelijkspanning is, die t = 0 op de schakeling
wordt aangesloten (fig. 5b). Via R zal dan een gelijkstroom :
Ui
I = — vloeien. Deze gelijkstroom gaat C opladen, waardoor Uc
R
IXt
lineair toeneemt. Uit Q = C UenQ = Ix,t volgt: Uc = n . Daar
Ui
UjXt
u
I=
gaat dit over in Uc
Daar Uuit = -Uc vinden we dus

Uuit = “

(3)

Volgens fig. 5b stelt Uj x t echter het oppervlak voor van de spanning-tijd grafiek. Uujt is dus evenredig met dit oppervlak. Indien Ui
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geen gelijkspanning is, maar willekeurig varieert, blijft gelden dat
Uuit evenredig is met het oppervlak van de spanning-tijd grafiek.
Volgens fig. 5d kunnen we nl. de tijdas in dermate kleine stukjes At
onderverdelen, dat in een bepaald tijdvakje Ui als constant kan wor
den beschouwd.
Na elk tijdvakje zal Uuit zijn toegenomen evenredig met het betref
fende oppervlak. Na een bepaalde tijd is Uuit daarom evenredig met
het totale oppervlak van de spanning-tijd grafiek.
Nu de werking duidelijk is, willen we bezien op welke wijze enkele
bekende golfvormen door de totale integrator-schakeling worden
verwerkt.

Fig. 5
At
a. Integrator.
b. Ui is constant.
_ Ujxt
c. Uuit RC
d. Bij kleine tijdvakken kan Uj als constant worden beschouwd.

a. Blokvormige ingangsspanning.
Indien Ui blokvormig en symmetrisch verloopt is Uuit een driehoeksspanning.
Van 0 tot 1 is Uj constant en positief. Uuit neemt dan lineair toe in
negatieve richting.
üi*Tb
Op t - 1 geldt: Uuit = 2 RC
RC
Hierin is Ui de amplitude van de blokspanning en
de periodetijd
van de blokspanning.
Van 1 tot 2 is Ui constant en negatief.
Van 1 tot 2 wordt het totale oppervlak verminderd. Uuft zal dus min
der negatief gaan. Op t = 2 is het totale oppervlak 0 en is Uuit = 0.
Vanaf moment 2 begint een nieuwe cyclus.
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In fig.Gb ligt Uujt in zijn geheel onder de nullijn. Uuit zou rondom
de nullijn geslingerd hebben, indien de blokspanning aangesloten was
op het moment 0,5. Uuit zou dan zijn verlopen volgens de gestippel
de kromme.
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Fig.6
Indien Uj blokvormig is verloopt
Uuit driehoekvormig.

UUIT

tI
Fig.7
Indien Uj sinusvormig
is verloopt
Uuit cosinusvormig.

b. Sinusvormige ingangsspanning.
Is de uitgangsspanning sinusvormig, dan verloopt Uuit cosinusvor
mig. Uuit ijlt dan dus 900 voor op. Uj. We willen dit niet aantonen
met bijv. formule (3), maar door uit te gaan van de wisselstroomtheorie.
Als Ui sinusvormig is, is dit ook met I het geval. Er geldt dus :
U i rviov

. Deze wisselstroom vloeit door
R
over C een spanning met een amplitude.
U.ï max x
^i max v 1
xX =
U
=
1
0)
R
o;C
c max
max
c
I max

C en veroorzaakt
,1
RC

De spanning over C ijlt 90° na op I. Daar Uuit = -Uc ijlt uuit dus
90° voor op I.
Differentiator.
De schakeling volgens fig. 8a wordt differentiator genoemd, omdat de
uitgangsspanning evenredig is met variaties in de ingangsspanning.
(differenteren = verschil nemen).
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De uitgangsspanning op een bepaald punt wordt dus bepaald door de
helling van de ingangsspanning-tijd grafiek. Dit is als volgt in te
zien.
Veronderstel dat de ingangsspanning met een waarde A U[ verandert
in een tijd A t (fig. 8b). De lading op de condensator zal dan volgens
Q = CU veranderen met A Q = C x A Uj. De stroom in de condensatorleiding is evenredig met de ladingsverandering en volgt uit:
I

= A9 = c AiL*.
At

A t

Daar de ingangsweerstand van de operationele versterker oo is, zal
deze stroom door R vloeien. De spanning over R is :
AU;
Ur=IxR=RC-^ (fig. 8c).
uc
U,

t

C

Ui

b
ui
UR
4

_L

UUIT

t 0

a

Fig. 8
a. Differentiator.
b.c. Uuit = - RC

I--------I
I
I

A Ut
c

Ur is de spanning van de linkerzijde van R t.o.v. de rechterzijde
van R. Uuit is de spanning van rechterzijde van R t.o.v. massa.
Daar de linkerzijde van R wat spanning betreft aan massa ligt is
Uuit tegengesteld aan Ur.
Daar Uuit = -Ur geldt dus:
A Ui
Uuit = - RC-----At

(4)

Hiermee is aangetoond dat Uuj^ niet bepaald wordt door Uj maar
door de ver ander ing in de ingangsspanning en de tijd,
waarin deze verandering plaats vindt.
UUit wordt dus bepaald door de h e 11 i ng van Uj.
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We willen nu bezien op welke wijze de differentiator veel voorkomen
de golfvormen verwerkt.
a. Driehoeksvormige ingangsspanning.
Van 0 tot 1 neemt Uj lineair toe. In dat gebied is de helling overal
dezelfde. Uuit (fig. 9b) is daarom constant.
Van 1 tot 3 neemt Uj af. In het gehele tijdvak is de helling constant
en zal Uuit dus constant zijn. Van 3 tot 5 neemt U| weer lineair toe
en is Uuit negatief.
b. Sinusvormige ingangsspanning.
Indien Uj sinusvormig verloopt zal I 90° op Ui voorlopen. In fig. 10a
is dit gestreept getekend. De stroom I veroorzaakt over R een span
ning, die in faze is met I. Ur ijlt dus 90° voor Ui. Daar Uu-^ = - Ur
zal Uuit 90° naijlen op Ui .
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Fig. 9
Bij een driehoekvormige ingangs
spanning is Uuit blokvormig.

6

Fig.10
Bij een sinusvormige
ingangsspanning ijlt
de uitgangsspanning
900 na.

9.4. Eigenschappen
De eigenschappen van de verkrijgbare operationele versterkers wij
ken min of meer af van het ideaal, waarin het voorgaande vanuit is
gegaan. Bij de beschrijving van de eigenschappen moeten de gege
ven getallen als richtwaarden beschouwd worden.
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Rusttoestand en offset-spanning.
Als in fig. 2a, b of c Ui = 0 V, dan moet de uitgangsspanning 0 V
zijn. Verbind men dus de ingangen van een operationele versterker
door, dan zal er in het ideale geval op de uitgang geen spanning t.o.v.
massa staan (fig. 11a). In het algemeen zal de uitgangsspanning
bij doorverbonden ingangsklemmen niet precies 0 V zijn. In dat ge
val kan men de uitgang 0 V maken door tussen de ingangsklemmen
een correctiespanning aan te brengen. Men noemt dit de ingangsoffset-spanning.

I
I
P

ov
?

a
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Fig.11
a. Ideale operationele versterker.
b. Opwekken van de offset-spanning.
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OFF-SET
SPANNING
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In fig. 11b is deze met P instelbaar in waarde en in polariteit. De
offset-spanning is afhankelijk van de temperatuur, de voedingsspan
ning en de elektrische eigenschappen van de onderdelen in de opera
tionele versterker.
Daarom zal de vereiste offset-spanning variëren met de temperatuur,
de voedingsspanning en de tijd. Het is uiteraard de taak van de con
structeur om te streven naar een minimale offset-spanning en vooral
naar minimale variaties. Dan zal immers na afregeling door middel
van de offset-potentiometer de uitgang minimaal van 0 V afwijken.
Open-lus versterking (open-loop gain).
Laten we veronderstellen dat de uitgangsspanning op 0 V is inge
steld volgens fig. 11b en dat op de -ingang een in waarde en polari
teit verstelbare spanning U- wordt aangesloten (fig. 12a). Verder
wordt verondersteld dat de operationele versterker onbelast is en
dat er geen tegenkoppeling is.
Bij Ui = 0 V geldt uiteraard Uuit = 0 (Is dit niet het geval, dan moet
bijgeregeld worden). Gaat Uj positief dan gaat Uuit negatief. Gaat Ui
negatief, dan gaat UUit positief. We sturen immers op de inverteren146

de ingang. Bij elke waarde van U| kan nu Uuit gemeten worden en
uitgezet in de overdrachtskarakteristiek volgens fig. 12b.
Uit deze karakteristiek blijkt dat Uuit ligt tussen + Ub en - Ub*
Dit is uiteraard geen verrassing. Het ligt voor de hand, dat de ver
sterker alleen gebruikt wordt in het gearceerde gebied, omdat daar
buiten de operationele versterker is overstuurd.
UUT(V)
U8 >0 l

100
UjUlV)

r o/
;■

K>

b
Fig. 12a.b. Uuit als functie van Uj.
Uit de waarden langs de assen kan de zg. open-lus verster
king worden bepaald. In dit geval bedraagt deze 100.000.
Wordt Ui immers van 0 tot 100 pV opgevoerd, dan neemt Uuit van
0 V tot 10 V toe. Ui = 100 fiV geeft dus Uujt = 10 V. Daaruit volgt:
a
Uuit _ 10 V
= 100.000 x
0,1 mV
Ui
De hier gegeven waarde van de open-lus versterking is geen utopie.
Er zijn momenteel reeds operationele versterkers met een
open-lus versterking van 180.000.
Een gevolg van de grote .versterking is, dat de ingangsspanningen
zonder verdere maatregelen (bijv. tegenkoppeling) zeer klein moe
ten zijn, indien men oversturing wil vermijden. De toegestane in
gangsspanningen zijn des te-kleiner, naarmate de versterking hoger
is.
Frequentiekarakteristiek.
Een operationele versterker wordt zoals in de inleiding is gesteld,
tegengekoppeld. Uitgang en ingang zijn dus via netwerken met elkaar
verbonden. Verder werd reeds gesteld, dat een operationele ver
sterker een zeer hoge versterking heeft.
Daarom is het in het geheel niet denkbeeldig, dat zonder speciale
maatregelen de totale schakeling (operationele versterker + tegen147

koppelnetwerk) gaat oscilleren. Het gedrag van de operationele ver
sterker kan voor de beschouwing van de oscilleermogelijkheid het
gemakkelijkst worden weergegeven in een versterkings- en een fazekarakteristiek.
In fig. 13a is de open-lus versterking A (versterking in onbelaste
toestand) uitgezet tegen de frequentie (kromme 1).
Boven een bepaalde frequentie gaat de versterking afnemen t.g.v.
de invloeden van onder meer parasitaire capaciteiten. Behalve een
afname in de versterking, geven deze parasitaire capaciteiten ook
een fazeverschuiving van het signaal.
Bij lage frequenties is ^ - 180°, omdat er gestuurd wordt op de
-ingang. Bij de hoge frequenties neemt deze fazeverschuiving toe;
v? verloopt dus zoals in fig. 13b door kromme 1 is weergegeven.
Indien we nu veronderstellen, dat een tegenkoppelnetwerk wordt
aangebracht, dat geen fazeverschuiving geeft, dan kan de schakeling
oscilleren in de frequentie waarbij v? = 360°.
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Fig.13
a. Open-lus versterking als functie van de frequentie.
b. Fazekarakteristiek.
c. Fazekarakteristiek van RC-filter.
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Bij vp = 360° is immers de uitgangsspanning in faze met de ingangsspanning. Geeft het tegenkoppelnetwerk geen fazeverschuiving, dan
komt de spanning in faze op de ingang terug. Er z al nu oscilleren
optreden, indien de terugkomende spanning groter is dan de oor
spronkelijke spanning.
Dit is zo, indien bij <p = 360°, het produkt van versterking A en
tegenkoppelfactor /3 groter is dan 1. Er moet dus gelden:
A/3 > 1. Geldt bv. in punt P,A = 100, dan kan de schakeling oscil
leren indien /3 > l/l00 is.
De fabrikant van IC’s kan nu zodanige maatregelen nemen, dat het
absoluut onmogelijk is, zelfs bij /3 = 1 dat de schakeling gaat oscil
leren. Deze maatregel moet inhouden, dat bij
= 360° de openlus versterking kleiner dan 1 is geworden.
Dit is zeer eenvoudig te realiseren door in de operationele verster
ker een RC-schakeling op te nemen met een kantelfrequentie die
laag is t.o.v. het gebied, waarin de parasitaire capaciteiten invloed
krijgen.
De fazekarakteristiek van een dergelijk RC-filter verloopt volgens
fig. 13c (zie ook hoofdstuk 5, Leerboek Elektronica deel 2).
Bij de kantelfrequentie ijlt Uujt 45° na op Ujn. De uitgangsspanning
is dan

x 100 % « 70 % van de ingangsspanning. De fazeverschui

ving is bij frequenties groter dan 10 fj< praktisch 90°. De capaci
teit van C wordt in het algemeen zo gekozen, dat de open-lus ver
sterking 1 is geworden bij de frequentie, waarbij de open-lus ver
sterking zonder C, 70 % (- 3 dB) van het maximum bedraagt.
Bij deze frequentie is de fazeverschuiving van de versterker zelf
45°. Met C verlopen nu de versterkings- en fazekarakteristiek vol
gens (2).
In punt Q geldt: A = 1 en <*> = 315°. Deze fazeverschuiving is de som
vr.n: 180° (sturing op -ingang) + 45° (fazeverschuiving versterker) +
90° (fazeverschuiving C). Er is dus een fazereserve van 45°.
In het gebied, waarin alleen C invloed heeft neemt de versterking bij
frequentieverdubbeling met de factor 2 af. De versterkingsafname is
dus 6 dB per octaaf.
Indien men daarom de versterking en de frequentie logaritmisch uit
zet, zal de frequentiekarakteristiek recht zijn in het gebied, waarin
alleen C invloed heeft. De maatregel die genomen wordt om oscille
ren te vermijden wordt faze-correctie, faze-compensatie
of faze-demping genoemd.
Bij operationele versterkers in IC-vorm zijn op de IC aansluitingen
aangebracht, waarop de correctie-schakeling aangebracht kan wor
den. De gebruiker kan dan zelfde gunstigste correctie-schakeling be
palen. Het nadeel van de correctie is nl. dat de bandbreedte des te
kleiner is, naarmate men meer corrigeert.
Daarom zal men C zo klein mogelijk kiezen. De keuze van C is af
hankelijk van de tegenkoppeling. Hoe kleiner f3, des te minder span
ning wordt er teruggevoerd en des te kleiner kan men C kiezen.
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Vandaar dat de fabrikanten voor hun IC's verschillende fazecorrigerende netwerken voor verschillende tegenkoppelfactoren opgeven.

93. Stabilisatie-methode
Indien een operationele versterker faze-gecorrigeerd is, is het des
ondanks mogelijk dat er oscilleren optreedt. Bij de fazecorrectie is
er immers vanuit gegaan dat het tegenkoppelnetwerk geen fazeverschuiving veroorzaakt. Daarom zullen er indien de tegenkoppeling
naijling veroorzaakt, of indien de versterker capacitief of inductief
wordt belast, maatregelen genomen moeten worden. Vandaar dat
het tegenkoppelnetwerk soms betrekkelijk gecompliceerd is uitge
voerd, teneinde de totale schakeling stabiel te maken.
R1

R2

k
©

I

m±m

Ci"T"
I
Fig. 14
Stabilisatie van
Ci.
In fig. 14 is een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de invloed
van de ingangscapaciteit Cj ongedaan wordt gemaakt. De faze-compensatie vindt plaats met behulp van C1.
Het tegenkoppelnetwerk geeft geen fazeverschuiving indien R1 Cj =
R2 Cl. (Zie Leerboek Elektronica deel 2.
Opgaven:
1. In fig. 3 geldt dat de op-amp ideaal is. Voor de stuurbron geldt:
EMK = 1 mV; Ri = 10 kS2. Verder geldt R1 = 2 kfl; R2 = 50 kfl.
a. Bereken Rin van de schakeling.
b. Bereken Uuit«
2. In fig.4 geldt:R = 10 kfi; Rt = 10 kSI. De op-amp is ideaal.
UI =10 mV; U2 =30 mV; U3 =40 mV.
a. Wat is de polariteit van Uuit?
b. Wat is de waarde van Uuit?
3. In fig.5 geldt: Ui = 1 V; R = 100 kfl; C = 10 pF.
In hoeveel tijd loopt Uuit van 0 V naar - 6 V ?
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4. In fig.8a is Uj een zaagtandspanning die 1 V per 10 ms. ver
andert. C = 1 nF; R = 10 kft.
Bereken Uuit gedurende de tijd, dat de zaagtand werkzaam is.

Samenvatting
1. Operationele versterkers worden hoofdzakelijk uitgebracht in
IC-vorm.
2. Een operationele versterker heeft 2 t.o.v. massa symmetrische
ingangsklemmen, die aangeduid worden met - en +. De -ingang
is de inverterende ingang en de + ingang is de n i e t - i n verterende ingang.
3. De ideale operationele versterker is gelijkspanningsgekoppeld,
heeft een uitgangsspanning van 0 als de ingang 0 is, heeft een
oneindig hoge versterking, een oneindig hoge ingangsimpedantie
en een uitgangsspanningsbereik, dat zowel positief als negatief
is.
4. Bij een operationele versterker met een oneindig hoge verster
king worden de eigenschappen bepaald met behulp van tegenkoppelnetwerken.
5. Bij de in ver ter is de uitgangsspanning in tegenfaze met de
ingangsspanning. De versterking wordt bepaald door een weer
standenschakeling.
6. Bij de inverterende optelschakeling is de uitgangs
spanning evenredig met de som van de ingangsspanningen. Het
teken van de uitgangsspanning is echter tegengesteld.
7. Bij de integrator is de uitgangsspanning evenredig met het
oppervlak van de spanning-tijd grafiek. Deze werking wordt ver
kregen met behulp van een RC-schakeling.
8. Bij de d i f f e r e n t i a t o r is de uitgangsspanning evenredig met
variaties in de ingangsspanning. Deze werking wordt verkregen
met behulp van een RC-schakeling.
9. Deingang-offsetspanning is de spanning, die aangelegd
moet worden, opdat de uitgang 0 wordt.
10. De open-lus versterking (open-loop gain) is de versterking
bij afwezigheid van tegenkoppeling.
11. Onder faze-correctie. faze-compensatie of demping verstaan
we de maatregelen, die genomen worden om oscilleren te ver
mijden. De correctie-netwerken kunnen in de operationele ver
sterker zijn aangebracht of dienen door de gebruiker uitwendig
te worden ingeschakeld.
12. Onder stabilisatie - methoden verstaat men de maatregelen,
die genomen worden om te voorkomen, dat een gecorrigeerde
versterker gaat oscilleren ten gevolge van capacitieve of induc
tieve belasting.
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HOOFDSTUK X

TRANSISTOROSCILLATOREN

10.1. Algemeen
We beginnen met een algemene beschouwing betreffende oscillatoren en baseren ons daarbij op de versterkertechniek. Een oscillator kan men beschouwen als een versterker, waarvan de uitgang
gekoppeld is met de ingang. Een oscillator is dus een terugge
koppelde versterker. Deze terugkoppeling van uitgang
naar ingang vindt inductief, dus via een transformator of capacitief*
plaats. Uiteraard is het niet zo, dat een versterkerschakeling auto
matisch gaat oscilleren als we de uitgang met de ingang verbinden.
Opdat een oscillatorschakeling zelfstandig een trilling op kan wekken,
moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.
Deze zgn. oscilleervoorwaarden zijn de volgende:
a. Er moet een frequentie zijn, waarbij de teruggekoppelde spanning
in faze is met de oorspronkelijke ingangsspanning.
b. De versterking voor deze frequentie moet groter zijn dan 1.
Is dit niet het geval, dan kan de schakeling niet oscilleren.
Als we een oscillatorschakeling gaan ontleden, dan kunnen we in de
ze oscillatorschakeling altijd onderdelen of gedeelten met de volgen
de functies vinden:
a. Een versterkend gedeelte.
b. Een frequentiebepalend gedeelte.
c. Een amplitude-stabiliserend gedeelte.
Deze 3 gedeelten willen we nu even elk afzonderlijk onder de loep
nemen.
Als versterkend element komen transistoren in aanmerking.
Als frequentiebepalend element gebruikt men afgestemde kringen
(LC-oscillatoren), kristallen (kristaloscillatoren), RC-netwerken
(RC-oscillatoren) en stemvorken. Kristaloscillatoren en stemvorkoscillatoren zijn zeer frequentie-constant.
Het versterkend element en het frequentiebepalend element zorgen
ervoor dat de oscillator kan starten. Dit starten vindt plaats met be
hulp van de ruisspanningen, die altijd op de stuurelektrode van
het versterkend element staan. Het versterkend element versterkt
deze ruisspanningen. Het frequentiebepalend element filtert de span
ning van een bepaalde frequentie eruit. Deze wordt teruggevoerd naar
de ingang en opnieuw versterkt enz.
Na elke keer rondgaan is de spanning groter geworden. De oscilla
tor komt als het ware opgang. Opdat dit mogelijk is moet de rond
gaande versterking groter zijn dan 1.
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Opdat de amplitude bij een bepaalde waarde constant blijft, moet
ook een a mp 1 itude-s tabi 1 i ser end element aanwezig zijn.
Dit amplitude-stabiliserend element zorgt ervoor, dat de amplitu
de van de opgewekte spanning constant blijft, indien de spanning een
bepaalde waarde heeft bereikt.
KRING
RC-NETWERK

AMPLITUDE STABILISATIE

■4

KRISTAL
STEMVORK
LEIDING

FREQUENTIE BE
PALEND DEEL
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IS 1 GEWORDEN

VERSTERKING GROTER
DAN 1

Fig.1

Principe van een oscillator.

In RC-oscillatoren is het amplitude-stabiliserend element een NTCof een PTC-weerstand (gloeilampje). Deze elementen zorgen er
voor dat de amplitude van de opgewekte wisselspanning constant
wordt.
In LC-oscillatoren laat men de rondgaande versterking 1 worden
door oversturing van het versterker-element. Door de oversturing
neemt de versterking af. Is een bepaalde amplitude bereikt, dan is
de rondgaande versterking 1 geworden en blijft de amplitude con
stant.
Bestrijkt de oscillator een bepaald frequentiegebied, dan zal men in
het algemeen maatregelen nemen, opdat de uitgangsspanning onaf
hankelijk is van de frequentie.
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10.2. Nadere beschouwing van de functies
Omdat de 3 gedeelten volgens het schema van fig. 1 op een willekeu
rige wijze tot een oscillator gecombineerd kunnen worden, ligt het
voor de hand deze gedeelten afzonderlijk te beschouwen.
Daarna kunnen dan willekeurige oscillatorschakelingen gemakkelijk
worden begrepen.
Versterkende elementen.
Het versterkend gedeelte kan 1 of meer ver sterker elementen bevat
ten. Van de totale versterker zijn de ingangsweerstand, de uitgangsweerstand, de versterking en de fazedraaiing van het meeste belang.
De ingangsweerstand en de uitgangsweerstand maken deel uit van het
frequentiebepalend gedeelte en nemen bovendien vermogen op.
FET's die op de gebruikelijke wijze zijn geschakeld, hebben een
hoge ingangsweerstand en vormen uitsluitend een capacitieve
belasting. Een in de gate-basis-schakeling werkende FET heeft
echter weer een lage ingangsweerstand.
De fazedraaiing zal indien de invloeden van looptijden en parasitaire
capaciteiten te verwaarlozen zijn; 0° of 180<> zijn. De uitvoering van
het terugkoppelnetwerk dient uiteraard aan deze fazedraaiing te zijn
aangepast. Meestal zal de fazedraaiing van het versterkerelement
1800 bedragen, omdat meestal een enkel element in de meest
gebruikte schakeling wordt toegepast (transistor-GES; FETsourcebasis).
Frequentiebepalende gedeelten.
In fig. 2 is een overzicht van de frequentiebepalende gedeelten gete
kend. LC-kringen gebruikt men van ca. 1 kHz tot ca. 200 MHz.
Bij hogere frequenties gebruikt men lecher-leidingen. RC-netwerkken worden gebruikt tot ca. 1 MHz.
a. LC-kring met inductieve terugkoppeling (fig. 2a).
In het uitgangscircuit van het versterkerelement is een parallelkring
geschakeld. Deze parallelkring heeft een maximale impedantie bij de
afstemfrequentie. Daarom ligt het voor de hand de schakeling zo uit
te voeren, dat aan de oscilleervoorwaarde wordt voldaan bij de af
stemfrequentie van de kring. Dan is immers de uitgangsspanning en
daarmee de rondgaande versterking maximaal. Dan is de kans, dat
de oscillator start het grootst.
Als de kring in afstemming is, gedraagt hij zich ohms en is de faze
draaiing t.g.v. de kring 0°.
Om de fazedraaiing van 180° van de versterker te compenseren moe
ten L1 en L 2 tegengesteld worden gewikkeld. Sluit men L 2 verkeerd
aan, dan zal de schakeling niet oscilleren. De schakeling gaat bij
juiste aansluiting oscilleren in een frequentie f =
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De kring wordt gedempt door de uitgangsweerstand van het versterkerelement en via de koppeling met L2 ook door de ingangsweerstand.
Is de ingangsweerstand laag, dan zal men de ingangsweerstand om
hoog transformeren door L2 minder windingen te geven dan LI.
Geeft men bv. L2 3 x minder windingen, dan wordt de ingangsweer
stand 32 = 9 x omhoog getransformeerd.

Fig.2
a. Inductieve terugkoppeling.
Bij hogere frequenties is het mogelijk dat de gezamenlijke fazedraaiing van versterkerelement en terugkoppelgedeelte niet 0° is bij de afstemfrequentie van de kring.
In dat geval wordt aan de oscilleervoorwaarde voldaan bij een an
dere frequentie dan de afstemfrequentie van de kring.
Geldt bijv. dat versterkerelement en terugkoppelgedeelte een fazedraaiing geven van + 45°, dan is de totale fazedraaiing 0° bij de
frequentie, waarvoor de kring een fazedraaiing geeft van - 45°.
Bij deze frequentie is echter de impedantie van de kring en daarmee
de versterking afgenomen.
b. Colpitts-principe (fig. 2b).
Indien het versterkerelement een fazedraaiing geeft van 180<>, zal
in het terugkoppelgedeelte een fazedraaiing van 1800 geïntroduceerd
dienen te worden, zodat de totale fazedraaiing 0° is.
Deze fazedraaiing kan worden verkregen door een koppelwinding vol
gens fig. 2a toe te passen. Men kan echter ook de kringschakeling
splitsen en op die wijze de vereiste fazedraaiing verkrijgen.
Colpitts heeft de zelfinductie van de kring in fig. la gesplitst in een
zelfinductie en een capaciteit. De schakeling wordt nu wel capacitieve driepuntsschakeling genoemd. (Het versterkergedeelte is met drie punten van de kringschakeling verbonden).
L en C 2 worden in fig. 2b zo gekozen, dat het totale inductieve ge
drag van L en C 2 hetzelfde is als van LI in fig. 2a alleen. De stroom
door L en C 2 zal dus volgens de ezelsbrug LEICIE 90° blijven na
ijlen op de uitgangsspanning. Deze stroom zal over C een spanning
veroorzaken die weer 90° op deze stroom naijlt. Over C ontstaat
dus een spanning, die 180° naijlt op de spanning over de kring.
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Over C 2 ontstaat dus een spanning Ut, die in faze is met de ingangsspanning. In fig. 2b is de fazerelatie door middel van vectoren weer
gegeven.
Uit het feit dat de stroom door C 1 niet is opgenomen mag men niet
de conclusie trekken, dat men C 1 weg kan laten. U^ is nl. alleen in
tegenfaze met Uj, indien de kring zich ohms gedraagt. Dit wordt be
reikt door C1 zo te kiezen, dat het capacitieve gedrag van C 1 gelijk
is aan het inductieve gedrag van de rechter tak.

*p=180

Uj

r>
1

T 'f

Uj

Ut
Uk

Fig. 2 b. Colpitts-principe met vectordiagram.
De frequentie, waarbij de kring zich ohms gedraagt, is gemakkelijk
te vinden als men bedenkt, dat voor de kringstroom Cl, C 2 en L in
serie staan.
Deze schakeling is dus in afstemming als:
co

(1)

Hierin is Cv de vervangcapaciteit van C 1 en C 2 in serie.
De verzwakking, die de kring geeft is eveneens gemakkelijk te vin
den, als men bedenkt dat door C 1 en C 2 dezelfde stroom vloeit.
(Bij een kring in afstemming is immers Ic = II). De spanning over
C 1 is Uk. De spanning over C 2 is de teruggevoerde spanning.
Er geldt nu:
1
I x Xc2
ut
— =
Uk
I. XCl

^2

coC 2

Xcx

1
co C1

Opdat deze schakeling kan oscilleren, moet de rondgaande verster,

Ut

king groter zijn dan 1. Er moet dus gelden: — >1. Dit kunnen we
Ui
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ut

Uk
Uk Ut
splitsen in: ----x----- > lx
is de spanningsversterking van het
Ui
Uk
Ui
versterkend element. Substitutie geeft:
C2

A >—
Cl

(2)

Men kan afstemmen door C 1 en/of C 2 te variëren. Dient de ampli
tude van de afgegeven spanning constant te zijn, dan zal men C 1 en
C 2 tegelijkertijd zo moeten variëren, dat de verhouding tussen deze
constant blijft. Soms stemt men af door middel van een in serie met
L geplaatste afstemcondensator.
c. Hartley-principe (Fig. 2c).
In fig. 2c is de capacitieve tak zo gesplitst dat de spanning over L2
in tegenfaze is met de spanning over de kring. Dit principe is aange
geven door Hartley. Men spreekt wel van een inductieve driepuntsschakeling (het versterkergedeelte is met 3 punten van de
kring verbonden).
C uit fig. 2a is zo gesplitst, dat voor de gewenste oscilleerfrequentie
de linker tak in fig. 2c zich evenveel capacitief gedraagt als de rech
ter tak zich inductief gedraagt.
Ic zal dus volgens LEICIE 90° voorijlen op U^. Over L2 ontstaat een
spanning die weer 90° voorijlt op deze stroom.
is dus in tegenfa
ze met Uk. Dit is in fig. 2c door vectoren aangegeven. De oscilleer
frequentie kan op dezelfde wijze worden bepaald als in fig. 2b. Voor
de kringstroom staan LI, L 2 en C in serie.
Deze schakeling is in afstemming bij:

.-V

1
Lvx C

(3)

Hierin is Ly de vervangz elfinductie van LI en L 2. Als LI en L 2
niet gekoppeld zijn geldt: Ly = LI + L2.
Zijn LI en L2 op één kern gewikkeld, dan geldt:
Lv = LI + L2 ± k V LI L2.
k is de koppelfactor tussen LI en L2. Zijn LI en L2 in dezelfde
richting gewikkeld, dan geldt het + teken. Zijn LI en L2 tegengesteld
gewikkeld, dan geldt het -teken.
De minimaal vereiste versterking van het element is als volgt te
vinden. Voor de rondgaande versterking geldt:
. _uk Ut
At UiXUk > 1.
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ÏÏL is de versterking A van het element. Voor — kan worden geUk
Ut
IxXL2
L2
L2
schreven: — =
Substitutie geeft: A x---- > 1.
Uk
IxXL1
LI
LI
Hieruit volgt:

A > 14
L2

vf>=180*

-oC

Uj

»

Uk

Uj

uk

ï

ut

Fig. 2 c. Hartlev-principe met vectordiagram.
d. Capacitieve terugkoppeling (fig. 2d).
In die schakelingen, waarbij het element een fazedraaiing geeft van
0°, kan men terugvoeden volgens fig. 2d.
Indien de ingang van het versterkerelement zich capacitief gedraagt
zal de schakeling oscilleren in een frequentie bepaald door: L, C, de
serieschakeling van
en
en de uitgangscapaciteit van het ver
sterkerelement.

ii

ct

o— «p»d
Fig. 2
d. Capacitieve
terugkoppeling.
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De grootte van de teruggevoerde spanning wordt bepaald door de verhouding tussen Ct en Cin. Indien Ct « C is geldt:
(5)

o; =

e. Afstemming met kortgesloten 1/4 X -leiding (fig. 2e).
Een kortgesloten leiding gedraagt zich als een parallelkring in afstemming (hoge impedantie) voor de frequentie,
waarbij de lengte 1/4 X bedraagt.
Is de lengte 1 bekend, dan volgt de golflengte X uit X = 4 1.
y

Met behulp van X = y vinden we dan dat de afstemfrequentie be
draagt:
f = -41
tt

Hierin is:
v = voortplantingssnelheid van de EM .-golven in de leiding (bij een
vrije leiding geldt: v = 3.108 m/s.).
1 = lengte in meter,
f = frequentie in Hz.

ii

ct

i«V
y-o*

Fig.2
e. Afstemming met kortge
sloten 1/4 X -leiding.

c

ri

Indien bijv. een vrije leiding (diëlektricum lucht) een lengte van
f0 cm heeft dan is bij het kortgesloten uiteinde van de "afstemfre3.108
= 750 MHz.
quentie" f = jy =
Met leidingen zijn dus zeer hoge afstemfrequenties te realiseren.
Door aan het begin van de leiding een variabele capaciteit op te ne
men, kan men de afstemfrequentie verlagen en een bepaald bereik
bestrijken.
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f. Afstemming met open 1/2 X -leiding (fig. 2).
Een open 1 eid ing gedraagt zich als een p ar al 1 e 1 kr i ng in
'tfstemming (hoge impedanties) voor de frequentie, waarbij de
lengte l/2 X bedraagt. De afstemfrequentie volgt uit:
21
Door aan het einde een variabele capaciteit op te nemen kan men de
leiding als het ware min of meer verlengen en daarmee de afstem
frequentie veranderen.

i=V2a

vp=0*

Fig. 2
f. Afstemming met open 1/2 X
leiding.

I

g. Kristaloscillator (fig.2g).
Deze schakeling is een variant op fig. 2b. Het inductieve deel is ver
vangen door een kristal.
Zoals bekend kan een kristal immers worden beschouwd als een ele
ment dat zich in een zeer klein frequentiegebied inductief gedraagt.
(Zie leerboek Elektronica deel 2; hoofdstuk XI). Men maakt hiervan
gebruik door in een LC-oscillator een spoel te vervangen door een
kristal. De schakeling zal dan oscilleren in een frequentie, die prak
tisch vastligt. De frequentie-constantheid kan men verhogen door het
kristal in een kristaloven te plaatsen.

«p.18Cf

X
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Fig. 2
g. Kristal-oscillator.

Het bezwaar van kristallen is, dat ze dunner moeten zijn, naarmate
de frequentie hoger is. Kristallen voor frequenties boven 10 MHz zijn
daarom moeilijk te fabriceren. Bovendien zijn ze zeer gevoelig voor
mechanische stoten en elektrische overbelasting.
Praktische gegevens betreffende de afmetingen zijn bijv.:
Kristal 500 kHz: 2,5 x 2,5 x 0,6 cm.
Kristal 25 MHz: dikte 0,1 mm.
Daarom is men in de praktijk gedwongen frequentievermenigvuldiging toe te passen, indien men een zeer constante frequentie boven
ca. 10 MHz wil hebben. Het nadeel hiervan is dat men extra ver
sterkers in moet schakelen en bovendien maatregelen moet nemen
om de niet gewenste harmonischen te onderdrukken.
Deze bezwaren kan men ondervangen door zg. overtoon-kristallen
te gebruiken. Een overtoon-kristal trilt niet in de grondgolf, maar
op een oneven harmonische. Welke harmonische dit is wordt bepaald
door de afstemfrequentie van de opgenomen kringen.
h. Wienbrug (fig. 2h).
In fig.2h is de brug van Wien toegepast. Het versterkend gedeelte
moet een fazedraaiing van 0° geven. Zoals in Leerboek Elektronica
deel 2, hoofdstuk 6.4 is behandeld, geeft de Wienbrug geen faze
draaiing voor:
o; =

1

RC

(8)

k~)

R

vp=0*

R

Fig. 2
h. Brug van Wien.

C

L

Dit is dus de oscilleerfrequentie van de schakeling. Bij deze frequen
tie is de verzwakking ~ . Opdat de schakeling' dus gaat oscilleren,
dient de versterking groter dan 3 x te bedragen.
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i. Dippy-principe (fig. 2i).
Het dippy-principe kan gebruikt worden indiende fazedraaiing
van de versterker 180° bedraagt. Oscilleren treedt nu op voor die
frequentie, waarbij de totale fazedraaiing van de 3 RC-netwerken
samen 180° bedraagt. Dan is de totale fazedraaiing 360°. Indien de
C's en R’s gelijk zijn, is de oscilleerfrequentie:
er =

1
2,5 RC

(9)

Opdat de schakeling kan starten, dient de rondgaande versterking
groter dan 29 x te zijn.

n \h-Vh-Vr
R

R

R

»p=10O’

Fig. 2
i. Dippy-principe.

I

Amplitude-stabiliserende gedeelten.
Op het moment dat een oscillator start, moet de rondgaande ver
sterking groter zijn dan 1. De wisselspanning kan dan in amplitude
toenemen. Om de amplitude constant te houden, indien een bepaalde
amplitude is bereikt, dient de versterking af te nemen tot 1.
Dit kan plaats vinden door:
a. De versterking van het versterkende gedeelte af te laten nemen
door middel van oversturing.
Dit principe wordt toegepast in LC-oscillatoren. Door de over
sturing ontstaat weliswaar vervorming, maar door de sterke
selecterende werking van de LC-kringen worden de harmonischen
uitgefilterd.
b. Minder signaal terug te voeren.
Dit principe wordt overwegend toegepast in RC-oscillatoren, omdat
dit geen vervorming veroorzaakt. In deze oscillatoren geeft
amplitude-stabilisatie vervorming door oversturing, omdat RCnetwerken de harmonischen niet voldoende onderdrukken.
In beide gevallen dient het proces automatisch te verlopen.
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a. Versterkingsvermindering door oversturing van transistor.
De versterking van een transistor kan men af laten nemen, door ge
bruik te maken van de gelijkrichtende werking van de basis-emitter
diode (fig. 3).
In fig. 3a is het vervangschema van een NPN-transistor getekend.
De pijlen staan immers naar buiten. De basis ligt via een weerstand
Rb aan + 9 V. Tevens is de basis verbonden met een condensator en
een spoel.
We gaan er allereerst van uit, dat in de spoel L geen wisselspanning
wordt geïnduceerd. In dat geval kunnen L en C buiten beschouwing
blijven.
Daar de basis met + 9 V is verbonden, wordt de basis positief.
Indien we er vanuit gaan, dat we te maken hebben met een Si-transistor, zal de basis-emitterspanhing ca. +0,6 V zijn. Onder fig.3a
is de basis-emitterspanning als functie van de tijd weergegeven.
In fig.3b is verondersteld, dat de basisweerstand afwezig is. Er
zijn dus enkel aanwezig: de condensator C en de spoel L. Veronder
steld wordt, dat in de spoel L een wisselspanning wordt geinduceerd
+9V

+9V

Rb

Rb

?Tïrr"lïi
Ube(v)

U^V)

Ube(V)
4

|

‘

2

1

2

0.6
0

c

b

a

4

/'V\

-1*0 1

UL

\2

2
3

4

ER VLOEIT
COLLECTOR STROOM

°‘7
0

-2

-2

-1.3
-2

-4

-4

-4

Fig.3a.b.c.

ï

Oversturing van een transistortrap.
163

met een amplitude van 2 V. We kunnen nu C en de basis-emitter di
ode van de transistor beschouwen als een gelijkrichtschakeling. Ge
durende de positieve periodehelft van de wisselspanning wil de in de
spoel geïnduceerde spanning de stroom rechtsom doen vloeien. Voor
deze stroomrichting staat de basis-emitter diode in geleiderichting.
De condensator C zal door de dan vloeiende stroom worden geladen.
De condensator C wordt opgeladen tot de negatieve topwaarde van de
in L geïnduceerde wisselspanning, indien we tenminste de diode ide
aal veronderstellen. Dit betekent dus, dat C zal worden geladen tot
een gelijkspanning van 2 V.
In fig. 3b staan de wisselspanning van de spoel en de gelijkspanning
over de condensator in serie. Wanneer we de spanning van de boven
zijde van de spoel t. o.v. de onderzijde bekijken, zien we een wis
selspanning, die om de 0 V slingert. De spanning aan de bovenzijde
van L gaat afwisselend 2 V positief en 2 V negatief.
Gaan we daarna van de bovenzijde van de spoel naar de rechterzijde
van de condensator, dan gaan we 2 V in spanning omlaag. Bekijken
we dus de spanning aan de rechterzijde van de condensator t.o.v.
massa, dan is daar op elk moment de spanning 2 V lager dan de
spanning aan de linkerzijde van de condensator.
Op het moment 3 bijv. is de wisselspanning aan de bovenzijde van
L 2 V negatief. De spanning aan de rechterzijde van C is dan 4 V
negatief.
Op het moment 1 is de spanning aan de bovenzijde van de spoel 2 V.
Dan is de spanning aan de rechterzijde van de condensator juist 0 V.
De spanning aan de rechterzijde van C, dat is dus de spanning over
de basis-emitter diode, varieert dus tussen 0 V en - 4 V.
Sluiten we nu in deze situatie tussen basis en emitter een universeelmeter aan, dan zal deze de gemiddelde waarde van de spanning aan
wijzen, d.w.z. - 2 V.
In fig.3b is dus de basis gemiddeld - 2 V t.o.v. de emitter. We zien
dus, dat door de gelijkrichtende werking een gelijkspanning is opge
wekt, die de basis-emitter diode in sperrichting instelt.
Uiteraard is het zo, dat naarmate de wisselspanning over L groter
is, er ook een grotere gelijkspanning over C wordt opgewekt. De
gelijkspanning over C is immers gelijk aan de topwaarde van de
wisselspanning. Hoe groter dus de amplitude van de wisselspanning,
des te meer verschuift de instelling in de sperrichting.
Fig. 3c kunnen we beschouwen als de samentrekking van fig. 3a en
fig. 3b. In fig. 3c is de basis via Rb verbonden met + 9 V en via C
eveneens met de spoel. Tussen de uiteinden van deze spoel staat een
wisselspanning met een amplitude van 2 V. In fig. 3c wordt de totale
basis-emitterspanning zowel bepaald door de gelijkrichtschakeling
als door de positieve spanning aan de bovenzijde van Rb. Daarom
liggen in fig. 3c de toppen van de wisselspanning niet op de 0 V-lijn.
Ze liggen er iets boven.
Op welke wijze de basis-emitterspanning in fig. 3c verloopt ziet u in
de grafiek onder het schema. Tijdens de positieve periodehelften
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komt de basis-emitter diode in geleiderichting te staan. Er vloeit
dan een collectorstroomimpuls. In fig. 3c is het dus zo, dat door de
transistor een impulsvormige stroom vloeit.
Indien we in fig. 3c de spanning van de basis t.o.v. de emitter meten,
zullen we een spanning vinden, die ca. - 1,3 V bedraagt. Indien we
ons bij het meten enkel en alleen baseren op deze - 1,3 V, zouden
we kunnen concluderen, dat de transistor gesperd is. Dit is niet het
geval. Tijdens de positieve periodehelften trekt de transistor immers
even stroom.
In fig. 4 is aangegeven op welke wijze het instelpunt van de transis
tor verloopt, indien het stuursignaal voortdurend in amplitude toe
neemt. Door de gelijkrichtende werking verschuift het instelpunt in
sperrichting. Bij kleine signalen vloeit er collectorstroom tijdens
de volle periode van het stuursignaal. Bij grote stuursignalen vloeit
er slechts collectorstroom in de toppen van het stuursignaal. De
collectorstroom verloopt dan impulsvormig.
Naarmate het stuursignaal groter wordt, neemt de steilheid voor de
ie harmonische af. De collectorstroomimpulsen kunnen we immers
ontbinden in een gelijkstroom en wisselstromen met frequenties die
lx, 2 x, 3 x enz. de grondfrequentie zijn.
Hoe groter nu het stuursignaal, des te smaller zijn de stroomimpulsen en des te geringer is verhoudingsgewijs de amplitude van de
le harmonische. Door de afname van de steilheid zal ook de ver
sterking afnemen.
Ic

Ic

<f

a

rlT

T

A
SPERRICHTING
U0e

C

Fig. 4
a. De Ic/Ube-karakteristiek.
b. Het verloop van de basisemitterspanning
als functie van de tijd.
c. Het verloop van de collectorstroom.
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De gemiddelde collectorstroom neemt tijdens de
sturing toe. Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar is als
volgt in te zien.
Door de sturing gaat de basis negatief. De spanning over
neemt
toe en de stroom door Rb stijgt. De stroom door Rb is echter gelijk
aan de gemiddelde waarde van de basisstroomimpulsen. Naarmate
er meer gestuurd wordt, zal dus de gemiddelde waarde van de basis
stroomimpulsen toe gaan nemen. Daar de collectorstroom echter de
stroomversterking x de basisstroom is, zal ook de gemiddelde waar
de van de collectorstroomimpulsen toenemen.
Dit is echter alleen het geval, indien de gemiddel
de stroomversterking constant is.
b. Spanningsafhankelijke terugvoer.
Dit principe wordt toegepast in oscillatoren met RC-netwerken, bv.
de Wienbrug. (Zie Leerboek Elektronica deel 2; 3© druk; hoofdst.
6.4).
In fig. 5a is het principe getekend. De deling over R1 en R2 is
spanningsafhankelijk omdat R1 als NTC-weerstand of R 2 als PTCui
weerstand is uitgevoerd. Daardoor is de verhouding — spanningsuu

afhankelijk. Voor Uj geldt nl. Ui = UI - U2. Bij de oscilleerfrequenp
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\
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c
Fig. 5
b
a
a. Brugschakeling.
b. Spanningsafhankelijke tegenkoppeling door middél van NTC-weerstand.
c. Spanningsafhankelijke tegenkoppeling door middel van PTC-weer
stand.
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R2
tie is U 1 = J uu en U 2 =
R1+R2 x Uu . Daaruit volgt voor Uj :
1
R2
Ui=3U u
R1 ^ R 2
Hieruit volgt:

Uu

De verhouding

R1

3

1

R1
R2

(10)

is spanningsafhankelijk.

1V Cê

a. R1 is NTC-weerstand (fig. 5b).
Bij stijging van Uu vloeit er meer stroom door R1 en R2. Daardoor
stijgt de temperatuur van R1 en daalt zijn weerstandswaarde.
Bij stijgende Uu neemtdus af. Dit is dan volgens (10) ook het
Uj
Ui u ^
geval met— . Als---- afneemt, neemt de terugkoppeling en daarUu
Uu
mee de rondgaande versterking af.
b. R2 is PTC-weerstand.
Hiervoor gebruikt men meestal een gloeilampje voor laag stroom
verbruik. Deze hebben een temperatuurcoefficient van ca. 5 x 10”^.
Stijgt de stroom door een dergelijke weerstand, dan wordt er meer
vermogen ontwikkeld. Daardoor stijgt de temperatuur en neemt de
weerstand toe.
RDaardoor neemt de verhouding
af.
R2
Het geheel zal nu zodanig moeten werken dat door het afnemen van
Uj de rondgaande versterking 1 is geworden bij een waarde van Uu,
waarbij de versterker nog niet overstuurd wordt.
Hieraan wordt voldaan, indien men ervoor zorgt, dat de tegenkoppelspanning U 2 gelijk is aan de spanning U1 bij een uitgangsspanning, waarbij nog geen vervorming optreedt.
Met behulp van fig. 6 willen we ons hierin verder verdiepen. Teneinde
een aannemelijke verklaring op te zetten, gaan we het terugkoppelcircuit bij P (fig. 5a) onderbreken. Op het punt'P wordt een generator
(gestippeld getekend) aangesloten, die de uitgangsspanning vervangt.
De door deze generator geleverde spanning is aangeduid met U’u.
De generatorfrequentie wordt zo ingesteld dat UI maximaal is. De
frequentie van de generator is dan gelijk aan de af stemfrequentie van
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de Wienbrug. In fig. 6 is de spanning U'u uitgezet langs de horizontale
as. De spanning UI is 1/3 van U'u © . De tegenkoppelspanning U2
neemt niet lineair met U'u, maar meer dan evenredig met U'u toe(3)
De stuurspanning Ui © vinden we als het verschil van UI en U2.
De uitgangsspanning Uu is A x groter © dan de stuurspanning Ui.
Door in de karakteristiek ook U'u © uit te zetten (bij gelijke
spanningsassen verloopt U'u onder een hoek van 450) vinden we dat
de oscillator zich in zal stellen in het punt Q. Voor dit punt is
immers Uu even groot als U'u. Zouden we dus U'u een waarde geven
die overeenkomt met punt Q, dan zou na doorverbinding van P, de
oscillator precies zo doorwerken.
In praktische schakelingen begint de oscillator uiteraard in het punt
0. Omdat tot het punt Q de rondgaande versterking groter is dan 1,
zal de spanning Uu toe gaan nemen tot de rondgaande versterking 1
is geworden.
spanningen

\

©
-r

J u2 (D

o

Fig. 6 Spanningen als functie van U'u.
Opmerking:
Indien men een NTC of PTC als amplitude-stabiliserend element ge
bruikt, /blijkt dat bij frequentieverandering de uitgangs spanning even
in amplitude varieert. Dit wordt veroorzaakt door de traagheid van
het element. De traagheid is des te geringer, naarmate de afmetin
gen geringer zijn.
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10.3. LC-oscillatoren met transistoren
Oscillator met afgestemde collectorkring (fig. 7).
a. Instelling.
Allereerst de gelijkstroominstelling. De basis is via Rb met de
-klem van de batterij verbonden. Er vloeit dus collectorstroom.
Rb is zodanig gekozen, dat de instelstroom laag is. Over Rc valt
dus weinig spanning en de spanning op punt P is hoog.

r
Rb

C2

Fig. 7
Oscillator met afge
stemde collector
kring.
b. Werking.
Indien er op de basis een ruisspanning 1 optreedt, zal deze wissel
spanning versterkt worden. De versterking is maximaal voor de fre
quentie, waarbij de collectorkring in afstemming is. Dan is immers
de collectorimpedantie op z’n hoogst. Bovendien is dan het gedrag
van de collectorkring ohms en is de collectorwisselspanning 2 in
tegenfaze met de basiswisselspanning.
Vanuit L2 wordt spanning geïnduceerd in LI. Daar Li en L2 tegen
gesteld gewikkeld zijn, is de in LI geinduceerde spanning 3 weer in
faze met de oorspronkelijke spanning. Deze spanning 3 komt via C 1
op de basis en wordt weer versterkt. Indien 3 groter is dan 1 zullen
de amplituden van de via L 1 teruggevoerde spanning steeds groter wor
den. Bij een bepaalde amplitude treedt oversturing en daarmee gelijkrichting op.
C 1 wordt in de getekende polariteit geladen en de basis-emitter dio
de komt in sperrichting te staan. Alleen tijdens de positieve periodehelft gaat de basis positief en kan er collectorstroom vloeien. De
collectorstroom is impulsvormig. Ondanks de impulsvormige col
lectorstroom is de collectorspanning sinusvormig. De stroomimpulsen stoten immers de collectorkring aan en deze gaat uitslingeren.
Er ontstaat daarom een sinusvormige collectorwisselspanning.
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VHF-oscillator in de GBS (fig. 8).
a. Gelijkstroominstelling.
De schakeling is ingesteld met behulp van een laagohmige basisspanningsdeler en een emitterweerstand.
b. Werking.
Indien we deze oscillator vergelijken met de hoogfrequentversterkertrap in de GBS. dan blijkt dat de schakelingen praktisch overeen
komen. Ook hier ligt de basis voor wisselstroom aan massa. Het
enige verschil is, dat bij de oscillator de uitgang via C 1 gekoppeld
is met de ingang. We hebben hier capacitieve terugkoppeling.

/
I
LI J I

I
C3

Fig. 8
VHF-oscillator
in de GBS.

P

■L*

Rc

+u8

Laten we om de werking te doorzien, veronderstellen dat er op de
emitter een spanning 1 staat. Neem aan dat de frequentie van 1 ge
lijk is aan de afstemfrequentie van de collectorkring. De collector kring gedraagtzich dan ohms. De wisselspanning 2 die op de collector
ontstaat, is dan met de emitterwisselspanning in faze. In de GBS is
immers de uitgangswisselspanning in faze met de ingangswisselspanning, indien tenminste de collectorbelasting ohms is.
Opdat de terugkomende spanning precies in faze is met de oorspron
kelijke spanning, is in sommige schakelingen het spoeltje L2 opge
nomen. Het kan nl. zijn, dat door inwendige fazedraaiingen in de
transistor de uitgangsspanning niet precies in faze is met de ingangsspanning. Bij de terugvoeding voert men dan een tegengestelde fazedraaiing in, zodat de terugkomende spanning precies in faze is met
de oorspronkelijke spanning. De extra fazedraaiing tijdens de terug
voeding wordt veroorzaakt door L2. L2 moet men zo afstemmen,
dat de schakeling maximaal oscilleert.
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Lijnoscillator met afgestemde basiskring (fig. 9).
De oscillator volgens fig. 9 wordt vooral in Philips TV-apparaten
gebruikt als lijnoscillator.
Deze oscillator komt praktisch overeen met de oscillator met afge
stemde collectorkring. De gelijkstroominstelling is dezelfde.
De kring is bij deze oscillator opgenomen in de basisketen. De kring
wordt gevormd door L2, C 1 en C 2. Deze vormen een seriekring.
De kringcapaciteit wordt gevormd door C 1 en C 2 in serie. De basisemitter diode staat parallel aan C 2 en neemt wisselstroomvermogen
op.

De uitgeoefende demping is des te kleiner, naarmate C 2 een hogere
capaciteit t.o.v. Cl heeft. Naarmate C2 hoger is, staat er immers
minder wisselspanning over C 2 en neemt de ingang van de transistor
minder op. De schakeling gaat oscilleren in de frequentie, waarbij
de basiskring in afstemming is. De tijdens het oscilleren in L2 geinduceerde spanning 3 deelt zich over C 1 en C 2. Over C 2 ontstaat de
spanning 4, die een gedeelte is van de spanning 3. Door oversturing
wordt de basis-emitter diode in sperrichting ingesteld. Cl en C2
staan voor de door gelijkrichting opgewekte gelijkspanning parallel
en worden opgeladen in de getekende polariteit.
+10V

ube

Fig. 9
Oscillator met afge
stemde basiskring.

10.4. RC-generatoren
Wienbrug-oscillator met transistoren.(fig. 10).
a. Gelijkstroominstelling.
De basis van VI ligt via een potentiometer van 10 kft en een weer
stand van 900 ü aan het knooppunt van de weerstanden in de emitterleiding van V 2.
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RC-generator met wienbrug.

3.

§

Als we do basisstroom van V1 verwaarlozen is de basisspanning van
V 1 dus gelijk aan de spanning op het knooppunt van deze weerstanden.
De instelling van de eerste trap wordt nu bepaald door de instelstroom
van de tweede trap. De instelstroom van de tweede trap wordt echter
weer bepaald door de collectorspanning van VI. Omdat de collector spanning van V 1 afhankelijk is van de basisspanning van VI kunnen
we zeggen, dat beide transistoren eikaars instelling beïnvloeden.
Omdat de basis van V 3 direct met de collector van V 2 verbonden is
wordt de gelijkstroominstelling van V3 bepaald door de transistoren
VI en V 2.
b. Werking.
Om een inzicht te krijgen in de sturing van deze drietrapsversterker nemen we aan, dat op de basis van VI een wisselspanning 1 ont
staat. De wisselspanning op de basis van VI zal door VI versterkt
worden en op de collector van deze transistor in tegenfaze verschij
nen. V 2 versterkt de spanning nogmaals en geeft bovendien fazedraaiing, zodat de wisselspanning 3 op de collector van V 2 in faze is met
de basiswisselspanning 1 van V 1.
De spanning op de emitter van V 3 is praktisch gelijk aan de wissel
spanning op de basis. De spanning 5 op de collector van V3 is in te
genfaze met de wisselspanning op de basis.
De spanning op de emitter wordt direct toegevoerd aan de bovenzijde
van een brug van Wien. Via een potmeter van 100 ft kan men instellen
welk gedeelte van de wisselspanning wordt toegevoerd aan het gloei
lampje in de emitterleiding van VI.
De naar de emitter teruggevoerde wisselspanning werkt de op de ba
sis van V1 staande wisselspanning tegen. Hoe groter de wisselspan
ning op de emitter van V3, des te groter wordt de weerstand van het
gloeilampje en des te groter is de tegenwerking en des te geringer
zal de sturing van V1 worden. De schakeling zal gaan oscilleren in
een frequentie die bepaald wordt door de brug van Wien.
De frequentie is zowel in stappen als continu regelbaar. Het gloei
lampje zorgt voor amplitude-stabilisatie. De potmeter van 100 ft in
de emitterleiding van V3 wordt zodanig ingesteld, dat in de stabiele
toestand de afgegeven spanning onvervormd is. De uitgangsspanning
kan continu geregeld worden met de potentiometer in de collector leiding van V3. De uitgangsspanning kan continu verzwakt worden
met een stappenverzwakker.
Dippy-oscillator met transistor (fig. 11).
In fig. 11 is een eenvoudige oscillator getekend. In het terugkoppelnetwerk zijn 4 RC-schakelingen opgenomen. De frequentie van de
afgegeven spanning is ca. 1 kHz. Met P2 kan de uitgangsspanning
tussen 0 en 1 V worden ingesteld. Met behulp van PI wordt het in173

«tPlDunt van de transistor zo gekozen, dat de afgegeven spanning
minimaal vervormd is. In deze schakeling kan men willekeurige
transistoren toepassen.
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Dippy oscillator met transistor.
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1. In de schakeling volgens fig. 10 raakt de condensator van 2500 nF
tussen de potentiometer en het gloeilampje onderbroken.
Wat voor invloed heeft dit op:
a. de frequentie.
b. de amplitude van de afgegeven spanning.
c. de vorm van de afgegeven spanning.
2. In fig. 10 raakt de onderste potentiometer van 10 kft onderbroken.
a. Wat gebeurt er met de instelling van V1.
b. Wat gebeurt er met de instelling van V 2 .
c. Blijft de schakeling oscilleren? Verklaar uw antwoord.
3. Bereken de laagste frequentie van de generator volgens fig. 10.

Samenvatting
1. Een oscillator wordt gevormd door een versterkend gedeelte,
een frequentie-bepalend gedeelte en een amplitude-stabiliserend
gedeelte.
2. Een oscillator kan alleen oscilleren, indien aan de oscilleervoorwaarden is voldaan:
a. Er moet een frequentie zijn, waarbij de teruggekoppelde
spanning in faze is met de oorspronkelijke spanning.
b. Bij deze frequentie moet de versterking groter zijn dan 1.
3. Bij LC-oscillatoren wordt het frequentie-bepalende gedeelte ge
vormd door een LC -kring.
4. Bij RC-oscillatoren wordt het frequentie-bepalende gedeelte ge
vormd door RC-schakelingen. We kennen:
a. De wienbrug-oscillator.
b. De dippy-oscillator.
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5. Het al dan niet oscilleren van een LC-oscillator kan men vast
stellen door de instelling te meten. De instelling is nl. t.g. v.
de oversturing in oscillerende toestand anders dan in niet-oscillerende toestand.
6. Bij een RC-oscillator veranderen de instelspanningen niet als de
schakeling gaat oscilleren. Is dit wel het geval, dan is er tevens
vervorming.
7. Bij een transistor LC-oscillator is in oscillerende toestand de
instelstroom hoger dan in niet-oscillerende toestand.
8. Als een oscillator oscilleert, dan start en stopt de oscillator in
een bepaald ritme. Het oscillatorsignaal is dan amplitude-gemo
duleerd.
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HOOFDSTUK XI

BEL, DECIBEL EN NEPER

11.1. Inleiding
In de versterkertechniek gebruikt men veelal logaritmische frequentieschalen en drukt men het verschil tussen twee vermogens uit in
decibel. Men doet dit, omdat ons gehoororgaan "logaritmisch óf
exponentieel" reageert. Aan de hand van een voorbeeld willen we dit
nader toelichten. Stel dat we een geluidsvermogen PI =-100 mW heb
ben en dat we dit opvoeren tot P2 = 1 W. De vermogenstoename is
dan 900 mW. Ons oor ervaart dit als een bepaalde toename. Gaan we
uit van PI = 1 W, dan blijkt dat we P 2 = 10 W moeten nemen, opdat
voor ons gevoel de toename hetzelfde is als in het eerste geval. In
beide gevallen is de verhouding tussen de vermogens een factor 10.
De indruk die een bepaalde vermogenstoename op ons maakt, wordt
dus niet bepaald door de toename van het vermogen zelf, maar door
de verhouding tussen de waargenomen vermogens (fig. 1).

11.2. Bel
In het voorgaande werd benadrukt, dat de waargenomen geluidstoename wordt bepaald door de verhouding tussen de waargenomen geluidsvermogens. Daarom ligt het voor de hand om bij het vergelijken
van geluidsvermogens een maatstaf in te voeren, die gebaseerd is op
deze verhouding. De maatstaf, waarbij dit het geval is, is de zg. bel.
Om het vermogensverschil tussen twee vermogens P 2 en P1 in bel
te bepalen, schrijft men de verhouding :
po

p2

pj als macht van 10, dus -pj = 10x .
Men zegt nu dat P 2 x bel groter is dan P1.
De vermogensverhouding in bel is dus per definitie gelijk aan de
exponent van de als macht van 10 geschreven vermogensverhouding.
Voorbeeld 1:
Gegeven:

P2 = 100 W; PI = 0,1 W.

Gevraagd:

Hoeveel bel is P 2 groter dan PI?

Oplossing:

P2 = 100 W = 102 W; PI = 0,1 W = 10"1 W.
P
2 = 102 = 103. P2 is dus 3 bel groter dan P1.
—
PI 10-
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De indruk wat betreft de geluidstoename wordt bepaald door de
waargenomen vermogensverhoudingen.
Beantwoord nu de volgende vragen:
P2
1. P2 = 10 W; PI =0,1 mW. De vermogensverhouding
= • • • • bel
PI
bel.
De vermogensverhouding p-g =
P2
2. P2 = 100 W; PI =10 mW. De vermogensverhouding |pf = • • • • bel
PI
bel.
De vermogensverhouding -p-g =

11.3. Decibel
De bel blijkt voor praktisch gebruik een te grote eenheid te zijn.
Daarom verdeelt men de bel in 10 decibel.
1 bel = 10 decibel = 10 dB.
Voorbeeld 2:
Gevraagd:

Met hoeveel dB corresponderen de volgende vermo
gensverhoudingen: 100; 10; 2; 1;

Oplossing:

yrr ?

Het vermogensverschil in bel vinden we door de ver
houding te schrijven als macht van 10. Het vermogens
verschil in bel is dan gelijk aan de exponent van deze
macht. Het vermogensverschil in dB vinden we door de
exponent met 10 te vermenigvuldigen. Het resultaat van
deze bewerking is in de tabel weergegeven.
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Voorbeeld 3:
Gegeven:
Gevraagd:
Oplossing:

P 2 is 60 dB groter dan P 1.
Hoe groot is U?
PI
P2
— = 10x = x bel = lOx dB.
lOx = 60;x = 6.
P2
6
Daaruit volgt: yy = 10 = 1.000. 000 .

Aan de hand van voorbeeld 2 kunnen we eveneens ingaan op de uit
drukkingen: versterking en verzwakking.
P2
De versterking is gedefinieerd als de verhouding yy. De verster
king kan dus per definitie zowel groter dan 1 (positieve dB-waarde)
als kleiner dan 1 (negatieve dB-waarde) zijn.
P2 / PI

dB

100 = 102

20

10 = 101
2 = 10 0,3

10

1 = 10°

0
-3

X/2 = 10"0’3

3

4
= 10_1
10

-10

4,
= io-2
100

-20

De verzwakking is gedefinieerd als het omgekeerde van de versterking, dus als yy. De in dB uitgedrukte verzwakking is dus het tegen
gestelde van de in dB uitgedrukte versterking. In de praktijk gebruikt
men meestal de versterking indien P 2 > P 1 is. De verzwakking ge
bruikt men indien P2 < PI is. In beide gevallen heeft men dan posi
tieve dB-waarden. Berekeningen worden echter aanzienlijk vereen
voudigd, indien men consequent met de versterking of de verzwak
king werkt.
Beantwoord nu de volgende vragen:
3. a. P2
P2
b. P 2
P2
178

is 30 dB groter dan 1 mW.
W.
=
is 20 dB groter dan 1 mW.
W.
=,

4. a. De
De
b. De
De

verzwakking van een vierpool is 20 dB.
versterking is dan
dB.
versterking van een vierpool is - 4 dB.
vierpool ver ster kt/verzwakt het ingangssignaal.

11.4. Spanningsverhouding en dB-waarde
Daar in elektronische apparaten de spanningen worden gemeten, wil
len we nagaan welk verband er bestaat tussen spanningsverhouding
en dB-waarde.
o-

Fig.2
Het vermogen is even
redig met het kwadraat
van de spanning.
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Voorbeeld 4:
Gegeven:

In fig. 2 staan over R1 en R 2 de spanningen UI en U 2.
U 2 en U1 verhouden zich achtereenvolgens als 1 =10°»
10 = 101; 100 = 102; 1000 = 103 en 10000 = 10^.

Gevraagd:

Bepaal de bij de spanningsverhoudingen behorende
vermogensverhoudingen indien R1 = R 2 en druk deze
in dB uit.
U 22
Daar P1 = U l2 en P 2 = -pTg- vinden we:
R1

Oplossing:

P2 _
pi

/ U_2 \ 2 v

JU

Vuiy

R2

Daar in ons geval R1 = R 2 geldt:
De vermogensverhoudingen
bij de gegeven spannings
verhoudingen zijn dus ais volgt:

P9

(1)

-(« )’

PI
U2
UI

P2
PI

10°
101
102
103
10’

10°
o
102 20
104 40
106 60
ÏO3 80

ff <dB>
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Uit het voorbeeld kan de volgende conclusie worden getrokken:
De bij een spanningsverhouding behorende dB-waarde is 2 maal gro
ter dan de bij dezelfde vermogensverhouding behorende dB-waarde.
Bij p"^ = lo2 behoort immers een dB-waarde van 20 dB, terwijl bij
= 102 een dB-waarde van 40 dB behoort.
Het bovenstaande geldt alleen indien R1 = R 2.
Beantwoord nu de volgende vraag:
5. In een versterkersysteem meet men op de punten A, B, C en D
achtereenvolgens 1 mV; 100 mV; 10 mVen 10 V over gelijke
weerstanden.
dB.
a. De versterking van A naar B is
dB.
b. De verzwakking van B naar C is
dB.
c. De versterking van C naar D is

11.5. Tabel met dB-waarden
Teneinde de lezer het werken met dB-waarden te vergemakkelijken
zijn in tabel I (achter in het boek) de dB-waarden vermeld voor een
groot aantal spanningsverhoudingen. We moeten er hier met nadruk
op wijzen, dat de uit een bepaalde spanningsverhouding gevonden
dB-waarde een vermogensverhouding blijft en dat dit alleen de juiste
vermogensverhouding in dB is'indien R1 = R2.
Indien R1 ï R2, zal-men bij gegeven spanningen eerst uit (1) de
P2
verhouding p-j moeten bepalen, alvorens het vermogensverschil in
dB uit te kunnen drukken. In tabel I zijn de vermogensverhoudingen
ook weergegeven, hoewel de bij een bepaalde vermogensverhouding
behorende dB-waarde volgens de in 10.4 gegeven voorwaarde te vin
den is.
Willen we bijv. de bij een vermogensverhouding van 7 behorende
dB-waarde vinden, dan delen we de bij de spanningsverhouding van
7 behorende dB-waarde door 2 en vinden als resultaat 8,45 dB.
Beantwoord nu de volgende vragen:
6. Men meet over een luidspreker achtereenvolgens:
1 V; 3 V; 10 V;
Bepaal nu de vermogenstoename in dB t.o.v. IV.
7. Welk aantal dB correspondeert met de spanningsverhoudingen
60 en 3,55 ?
8. Een versterker met een ingangsweerstand van 750 S2 wordt via
een transformator aangepast aan een stuurbron met een uitgangsweerstand van 75 fi.
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Bereken de vermogenswinst in dB vergeleken t. o. v. directe aan
sluiting.
9. Een Yagi-antenne geeft onder dezelfde omstandigheden 2 maal
meer spanning af dan een gevouwen dipool. De vermogensversterking van de Yagi-antenne is
dB.
10. Een antenneversterker met een ingangsweerstand van 300 ft heeft
bij een belasting van 300 ft een vermogensversterking van 12 dB.
De uitgangsspanning is dan
maal hoger dan de ingangsspanning.
11. Met behulp van de toonregelaar kan men in een versterker de uit
gangsspanning bij een bepaalde frequentie verzwakken van 1 V tot
10 mV. Dit is een verzwakking van
dB.

11.6. Serieschakeling van vierpolen
Bij de serieschakeling van vierpolen vindt men de totale vermogens
versterking uit het produkt van de afzonderlijke vermogens verster
kingen. De totale vermogensversterking in dB vindt men uit de som
van de afzonderlijke vermogensversterkingen.

i

r dB
Fig.3
Bij een cascadeschakeling van vierpolen is de vermogensversterking
in dB gelijk aan de som van de afzonderlijke vermogensversterkingen.

Voor de totale vermogensversterking in fig. 3 geldt nl.:
r*-Pi-Plvi3vPi
,
— GI x GII xGüI
Gt PI PI P2 P3
f
De totale vermogensversterking vinden we dus uit het produkt van
de afzonderlijke vermogensversterkingen.
Indien we de vermogensversterkingen als machten van 10 schrijven,
vinden we: 10r = 10x x ïoy x 10^ = 10 x + y + z
Hierin zijn r, x, y en z achtereenvolgens de vermogensversterkingen
in dB. Uit bovenstaande vergelijking volgt r = x + y + z.
Daaruit blijkt dat de totale vermogensversterking in dB wordt gevon
den door de afzonderlijke in dB uitgedrukte vermogensversterkingen
op te tellen.
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Voorbeeld 5:
Gegeven:

In fig. 3 geldt voor de vermogensversterking van I, II
en III resp. 8 dB, 12 dB en 7 dB.

Gevraagd:

Bereken de totale vermogensversterking in dB.

Oplossing:

De totale vermogensversterking is 8 + 12 + 7 = 27 dB.

11.7. Spanningsversterking in dB
In de praktijk komt het veel voor dat men het aantal dB-verschil
door middel van spanningsmeting bepaalt, zonder rekening te houden met de waarden van R 2 en R 1.
Uiteraard vindt men dan niet het juiste vermogensverschil in dB.
U2
Daarom noemt men de uit de spanningsverhouding
gevonden dBwaarden (waarbij dus geen rekening is gehouden met de impedanties
waarover werd gemeten) de spanningsversterking in dB.
Bij de serieschakeling van versterkervierpolen zal men daarom, in
dien de ingangsimpedanties en de belasting verschillend zijn, door
middel van spannings meting enkel de spanningsversterking in dB
vinden.
Er is echter één geval waarbij de zo gevonden totale spannings
versterking in dB gelijk is aan de totale vermogensversterking in dB.
Dat is nl. wanneer de afsluitweerstand van de laatste vierpool gelijk
is aan de ingangsweerstand van de eerste vierpool. In fig. 3 is dat het
geval indien Rl = R1.
Beantwoord nu de volgende vraag:
12. De ingangsspanning van een versterker is 1 mV over 100 kfi. De
uitgangsspanning bedraagt 10 V over 10 S2.
a. De spanningsversterking bedraagt .
dB.
dB.
b. De vermogensversterking bedraagt

11£. Meters met dB-schalen
In de praktijk bepaalt men het vermogensverschil door middel van
spannings meting. Daarbij zal men er naar streven het aantal dB
zonder rekenwerk te bepalen. Daartoe zijn op de meeste spanningsmeters dB-schalen aangebracht (fig. 4). Bij de meting bepaalt men
nu hoeveel dB de bij de gemeten spanningen behorende vermogens
groter zijn dan een standaardver mogen. Het verschil in aanwijzing
is nu het verschil in dB tussen de bij de spanningen behorende ver
mogens.
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Als standaardspanning heeft men genomen de spanning welke behoort
bij 1 mW in 600 S2.
___
__________
De standaardspanning is dus U = \ Pit = v 10-3 x 600 = % 0,6 =
0,7746 V = 774,6 mV.
Indien men nu spanningen meet over belastingen van 600 f2 vindt men
op de dB-schaal het aantal dB verschil met 1 mW.
Meet men bv. 0.3 V over 600 S2, dan ligt het betreffende vermogen
8.25 dB onder 1 mW (fig. 4).
Door middel van deze spanningsmeters vindt men alleen het vermogensverschil met 1 mW, indien over 600 Q wordt gemeten.
Meet men niet over 600 S2, dan vindt men bij de meting van U 2 en
U 1 niet de juiste vermogensverschillen in dB t. o.v. 1 mW. Wel
vindt men, indien R1 = R2, het juiste vermogensverschil tussen
P 2 en P1 door de bij U 2 en U 1 aangewezen dB-waarden van elkaar
af te trekken.
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Fig.4. Meterschaal geijkt in decibel.
Indien het dus bij een bepaalde meting om de dB-verschillen gaat,
doet het er niet toe of de impedantie waarover men meet ongelijk
aan 600 ÏÏ is. De dB-verschillen blijven immers dezelfde.
Voor het opnemen van frequentiekarakteristieken van versterkers,
filters e.d. waar het om de dB-verschillen gaat, kan men dus zon
der bezwaar de voor 600 S2 geldende dB-schaal gebruiken.
Meet men de spanningen U 2 en U1 over ongelijke weerstanden, dan
kan men hieruit slechts de spanningsversterking in dB vinden, door
de aanwijzingen af te trekken.
Wanneer we de schaal in fig.4 nader bekijken, blijkt dat er 2 spanningsschalen en 1 dB-schaal op voorkomt.
De verzwakker is nl. zo uitgevoerd, dat de gevoeligheid in stappen
van 10 dB verandert.
Daar 10 dB = /TÖ = 3,13 neemt de waarde op de spanningsschaal
dan toe met 3,13. Vandaar dat 100 op de bovenste spanningsschaal
correspondeert met 313 op de onderste spanningsschaal.
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In onderstaande tabel is weergegeven met welke spanningswaarden
de dB-waarden van -10 dB tot 3 dB corresponderen.
Deze tabel is opgesteld met behulp van tabel I.
-10 dB
-9 dB
-8 dB
-7 dB
-6 dB
-5 dB
-4 dB
-3 dB
-2 dB
-1 dB
0 dB
1 dB
2 dB
3 dB

= 0,313
= 0,35
= 0,4
= 0,44
= 0,5
= 0,56
= 0,63
= 0,7
= 0,8
= 0,9
=1
= 1,12
= 1,26
= 1,41

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

775
775
775
775
775
775
775
775
775
775
775
775
775
775

mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

242
270
310
340
387
434
487
542
619
698
775
865
977
1075

mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV

Opmerking:
Soms gebruikt men de uitdrukking dBm indien men het vermogensverschil in dB t.o.v. 1 mW uitdrukt.
Beantwoord nu de volgende vragen:
13. Met een spanningsmeter meet men achtereenvolgens:
1) l/2 dB over 600 ft.
3 dB over 200 $2.
2)
3) 26 dB over 600 ft.
4) 10 dB over 200 ft.
a. De vermogensversterking van 2) t.o.v. 1) is 2 V2 dB of on
gelijk 2V2 dB.
b. De spanningsversterking van 2) t.o.v. 1) is 2V2 dB of onge
lijk 2l/2 dB.
dB.
c. De vermogensversterking van 3) t.o.v. 1) is
dB.
d. De spanningsversterking van 3) t.o.v. 1) is ,
V (0 dB = 1 mW over 600 ft),
e. 3) correspondeert met
f. De spanningsversterking/vermogensversterking van 4) t.o.v.
2) bedraagt 7 dB.
dB.
14. Men meet 7.75 V over 600 ft. De aanwijzing is
15. Men meet 8 V over 300 ft en 2 V over 100 ft. Het verschil tus
dB.
sen de bij deze spanningen behorende vermogens is
16. Men meet 8 V over 300 ft en 1 V over 100 ft. Hét verschil tus
dB.
sen de bij deze spanningen behorende vermogens is
dB.
De spanningsversterking daarentegen bedraagt....
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11.9. Neper
In het voorgaande is gebleken, dat de dB in principe een maatstaf is
voor het vergelijken van vermogensverschillen, maar dat men de
dB ook gebruikt om spanningen te vergelijken, ondanks dat dit, strikt
genomen, niet juist is.
Een maatstaf, welke per definitie wel gebaseerd is op de spannings
verhouding, is de zg. neper.
Om het aantal neper verschil tussen twee spanningen U 2 en U1 te
U2
bepalen schrijft men de verhouding -rry als macht van £ , dus:
U2=£Z
UI
Men zegt nu dat het niveau van U 2 z neper hoger ligt dan het niveau
U2
van UI. Bepalen we van de verhoudingde spanningsversterking
in neper en in dB, dan blijkt dat er een vaste verhouding tussen het
aantal neper en het aantal dB bestaat. Dit is als volgt:
1 neper -- 8, 686 dB

(2)

11.10. Logaritmische frequentieschaal
Bij een lineaire frequentieschaal is de afstand tussen twee frequen
ties evenredig met het frequentieverschil (fig. 5a).
Bij een logaritmische frequentieschaal kiest men de verdeling ex
ponentieel. Bij een logaritmische schaal is de afstand tussen twee
frequenties evenredig met het verschil tussen de exponenten van de
als machten geschreven frequentiewaarden. De afstand op de schaal
tussen 100 = 102 Hz en 1000 = 103 Hz is dus even groot als de af
stand tussen 1000 = 103 Hz en 10.000 = 10^ Hz (fig. 5b).
De logaritmische frequentieschaal sluit aan bij de eigenschappen
van ons oor wat betreft frequentiewaarnemingen. Voor ons gevoel
is nl. de frequentie-afstand van 100 Hz tot 1000 Hz even groot als
de frequentie-afstand tussen 1000 Hz en 10.000 Hz. Voor het weer
geven van de eigenschappen van versterkers gebruikt men daarom
meestal logaritmische frequentieschalen.
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11.11. Niveau-diagrammen
Van ontvangers, versterkers e.d. geeft men soms niveau-diagram
men. Door middel van een dergelijk diagram kan men overzichtelijk
de toe- of afname van het signaal bij het doorlopen van de trappen
weergeven. Hèt ingangssignaal stelt men dan 0 dB. In fig. 6 is als
voorbeeld het niveau-diagram van het HF. - en MF . -gedeelte van
een communicatie-ontvanger getekend. In dit diagram is de spanningsversterking uitgezet.

20
0

Fig. 6

Niveau-diagram.

11.12. Formules
Voor degenen die op de hoogte zijn met de logaritmenleer geven we
hier de formules, met behulp waarvan men de in het voorgaande ge
geven stof kan samenvatten.
Zijn P 2 en PI bekend, dan volgt het vermogens ver schil in dB uit:
Vermogensverschil = 10 10log

dB

(3)

Indien de bij P 2 en P1 behorende spanningen en weerstanden bekend
zijn geldt:
P2=-^e„Pl=^
^
Substitutie in (3) geeft dan:
R2
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Vermogensverschil = 20 l0log

(«)

+ 10

10

log

(fi) dB

(4)

Indien R1 = R2, gaat dit over in:
dB

Vermogensverschil = 20 10 log

(5)

Uit (5) volgt eveneens de spanningsversterking in dB. Dan echter
zijn de waarden van R1 en R2 onbelangrijk.
Het spanningsverschil in neper tussen de spanningen U2 en UI volgt
uit:
Spanningsverschil = ln

)

neper

(6)

Samenvatting
1. De indruk, die een vermogenstoename op ons maakt, wordt be
paald door de verhouding tussen de waargenomen vermogens.
2. De vermogensverhouding in bel is gelijk aan de exponent van de
als macht van 10 geschreven vermogensverhouding.
3. 1 bel =10 decibel.
4. De bij een bepaalde spanningsverhouding behorende dB-waarde
is 2 x groter dan de bij dezelfde vermogensverhouding behorende
dB-waarde.
5. Enkele veel voorkomende dB-waarden:
gelijke spanningen of gelijke vermogens
0 dB
2 x meer vermogen
3 dB
1,4 x meer spanning
4- x meer vermogen
6 dB
2
x meer spanning
10 x meer vermogen
3,16 x meer spanning
10 dB
100 x meer vermogen
x meer spanning
20 dB 10
1000 x meer vermogen
30 dB 31,6 x meer spanning
6. Bij een serieschakeling van vierpolen is de totale vermogensversterking in dB gelijk aan de som van de afzonderlijke vermogensversterkingen in dB.
7. Indien men de spanningsversterking in dB opgeeft, wil dat zeg
gen, dat men enkel naar de spanningen heeft gekeken en niet een
ongelijkheid in weerstanden in rekening heeft gebracht.
8. Bij het ijken van meterschalen in dB gaat men uit van een stan
daardvermogen van 1 mW ontwikkeld in een weerstand van 600 ft.
9. De neper is een maatstaf waarbij men uitgaat van spanningen.
Het verband tussen neper en dB is: 1 neper = 8,686 dB.
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HOOFDSTUK XII

LOGISCHE SCHAKELINGEN

12.1. Inleiding
Voor de industriële automatisering en in digitale computers gebruikt
men zogenaamde logische schakelingen (logic circuits). In plaats
van logische schakelingen spreekt men ook wel van poortschakelingen (gate circuits), daar deze schakelingen een signaal wel (poort
open) of niet (poort dicht) doorlaten.
In logische schakelingen doen transistoren dienst als schakelaar.
De transistor kan daarbij ook opgenomen zijn in een IC en afzonder
lijk niet te herkennen zijn. Men spreekt ook wel van contactloze
sturing. Men geeft daarmee aan, dat er schakelfuncties worden
verricht zonder bewegende delen. Enkele voordelen van dit contact
loos schakelen ten opzichte van de conventionele relaistechniek zijn:
a. Onbeperkt aantal malen schakelen, daar een transistor geen slij
tage vertoont.
b. Lange levensduur.
c. Hoge schakelsnelheden.
Een logische schakeling heeft één uitgang en één of meer ingangen.
Men werkt met twee spanningsniveaus. Deze spanningsniveaus wor
den aangeduid met 0 en 1 (of L). Deze aanduiding is afkomstig uit de
zogenaamde boole algebra, waarvan de grondslagen in
1847 door George Boole zijn gelegd. Shannon heeft de boole al
gebra het eerst op schakelproblemen toegepast. De boole alge
bra wordt daarom ook wel schakel-algebra genoemd. Een fun
damentele eigenschap van de boole algebra is, dat er slechts
twee waarden voorkomen, nl. "0” en "1". M0" en "1" stellen geen
hoeveelheden voor maar "fout" en "waar". Ter onderscheiding van
de getallen 0 en 1 schrijft men meestal "0" en "1". Men kan M0M en
"1" ook de betekenis "wel signaal" en "geen signaal" of "schakelaar
open" en "schakelaar dicht" toekennen.
Er zijn nu twee mogelijkheden wat betreft het toekennen van "0" en
"1" aan de toestanden waarin een transistor zich in een logische
schakeling bevindt.
Positieve logica (fig. la).
Wordt de "1" toegekend aan de meest positieve waarde, dan spreekt
men van positieve logica. De positieve logica wordt het meest ge
bruikt.
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Werkt men in een systeem dus met de spanningsniveaus 9 V en 2 V,
dan duidt men in de positieve logica 9 V met Ml" en 2 V met "0" aan.
Werkt men met de spanningsniveaus -3 V en -10 W, dan duidt men
in de positieve logica -3 V met "1” en -10 V met "0” aan. -3 V is
immers positiever dan -10 V.
Negatieve logica (fig. lb).
In de negatieve logica wordt de "l" toegekend aan de meest nega
tieve waarde.
Het onderstaande is gebaseerd op de positieve logica en de span
ningsniveaus 0 en 9 V. (In praktische schakelingen worden willekeu
rige spanningsniveaus toegepast, bij voorbeeld -2 V en + 4 V.)
+

+
ov

SPANNINGSNIVEAUS
"O"

"O"
SPANNINGSNIVEAUS

ov
■•O"

SPANNINGSNIVEAUS

SPANNINGSNIVEAUS
••O"

Fig.la
Positieve logica.

Fig.lb
Negatieve logica.

Bovendien wordt aangenomen dat een geleidende transistor zich als
een kortsluiting en een gesperde transistor zich als een onderbre
king gedraagt.
Bij de voorbeelden wordt van het volgende uitgegaan:
Ingang
Uitgang

schakelaar dicht = signaal "1"

{ schakelaar open = signaal "0"
lamp brandt
= signaal "1"
{ lamp brandt niet = signaal "0"

In de tekst worden voor de schakelingen de Engelse benamingen ge
bruikt, daar dit algemeen gebruikelijk is. Bovendien zal, daar dit
ook algemeen gebruikelijk is, vrijwel uitsluitend van de aanduidingen
"0” en "l" gebruik worden gemaakt.
Omdat logische schakelingen vrijwel uitsluitend in IC-vorm worden
toegepast, wordt slechts summier op de schakelingen ingegaan. De
gebruikte schemasymbolen zijn die volgens de Amerikaanse MILspecificaties, welke algemeen gebruikt worden.
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12.2. AND-gate (en-poort)
Functie en algemene voorstelling.
Een AND-gate geeft alleen signaal "1” af indien alle ingangen sig
naal "l" voeren. In fig. 2a is een voorbeeld van een en-functie met
schakelaars gegeven. De lamp brandt indien A en B en C gesloten
zijn. Het uitgangssignaal is dus "1" (lamp brandt) indien alle ingan
gen signaal "1" voeren (alle schakelaars gesloten). Volgens de boolealgebra wordt de AND-functie volgens fig. 2a geschreven als:
F = A.B.C (. = en)

(la)

Dit moet men als volgt lezen: F = ”1” (lamp brandt) indien A en B
en C nl" (schakelaars gesloten) zijn.
Door alle mogelijke combinaties van schakelstanden te nemen en
door het resultaat F weer te geven ontstaat de zogenaamde waarheidstabel (truthtable).
TABEL
A

B

C

0

0

o

o
o
1
1
1

o
1

o

1

1

o
o

1
1
1

o

o
o

1

1
1
1

AND

o
o
o
o
o
o
o
1

OR

excl.
NAND
OR

o

0

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

o
o
o
o

NOR

1
1
1
1
1
1
1

o

1

o
o
o
o
o
o
o

A-----

/•

B -----

c---

Fig. 2b
Schemasymbool volgens
MI L-specificatie.

B

c

FsA.B.C
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Fig.2a
AND-functie met schakelaars.

Het aantal mogelijke combinaties van schakelaarstanden volgt in het
algemeen uit 2n. Hierin is n het aantal schakelaars. In fig. 2a zijn
er dus 23 = 8 mogelijkheden.
Daar we hier met een AND-functie te maken hebben, zal slechts bij
één combinatie de uitgang "1" (lamp brandt) zijn. In fig. 2b is het
schemasymbool voor de AND-gate in systemen weergegeven. Het
schemasymbool is onafhankelijk van de wijze waarop de schakeling
elektronisch werkt.
Diode AND-gate.
De diode AND-gate volgens fig. 3a geeft alleen signaal "1" aan de
uitgang, indien er op alle ingangen signaal "1" staat. (0 V = signaal
”0"; 9 V = signaal "1"). Zijn er nl. één of meer ingangen 0 V, dan
geleiden de met deze ingangen gekoppelde dioden en is Uf = 0 V.

9vrr)

F=A BC

ovcxn

-o

ovro")

til
UB9

t.
U.C 9

OVCO")

4
O
R

I

+9V

Fig. 3a

Diode AND-gate.

J

O1—™
Fig.3b
Stuursignalen en uitgangs
signaal bij de AND-gate.

In fig. 3a staat er dus op de uitgang signaal "0", daar er alleen op
ingang A signaal "1" staat.
Indien op de ingangen blokspanningen worden aangesloten waarvan
de waarden 0 V of 9 V bedragen, zal er alleen signaal "l” (9 V) op
de uitgang staan, indien op alle ingangen tegelijkertijd signaal ,,1”
(9 V) staat (fig. 3b).
Opmerking:
Tussen de AND-gate volgens fig. 3a en de te sturen schakeling wordt
meestal een emittervolger opgenomen.
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12.3. OR-gate (of-poort)
Functie en algemene voorstelling.
Onder een OR-gate verstaan we de schakeling die signaal "1" afgeeft,
indien er op één of meer ingangen signaal "1” staat. Deze schakeling
wordt ook wel inclusive - OR genoemd, omdat "of" hier gelezen
moet worden als: en/of. De OR-gate, welke signaal "1" afgeeft, in
dien er op één ingang en niet meer dan op één ingang signaal "1"
staat, wordt exclusive - OR genoemd. Bij de exclusive-OR
heeft "of' dus de betekenis die we er in het dagelijks spraakgebruik
of", dan
aan toekennen. Gebruiken we immers de uitdrukking "of
bedoelen we daarmee "een mogelijkheid met uitsluiting van de ande
ren".
In het onderstaande houden we ons alleen bezig met de inclusive-ORgate, kortweg OR-gate genoemd.
De OR-functie kan volgens fig. 4a door schakelaars worden voorge
steld. De lamp brandt (signaal "1") indien er één of meer schakelaars
gesloten zijn (signaal "1").
Volgens de boole algebra wordt de OR-functie geschreven als:
F = A+B+C (+ = of)

(2a)

Dit moet men als volgt lezen: Er is signaal "1" (lamp brandt), in
dien A en/of B en/of C gesloten zijn.
In de tabel op pag. 190 is het uitgangssignaal bij de OR-functie bij
alle combinaties van de schakel standen vermeld.
In fig. 4b en fig. 4c zijn de symbolen voor inclusive OR-gates weer
gegeven. In fig.4d zien we het symbool voor de exclusive OR-gate.
A
B

c
♦

F=A+B+C

$

Fig. 4a OR-functie
met schakelaars.

Fig. 4b
Schemasymbool
volgens
MIL-specificatie.

Fig.4c
Schemasymbool
OR-gate. Veel
gebruikt in
Duitse literatuur.

Fig.4d Schemasymbool voor exclusive OR-gate.
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Diode OR-gate.
We gaan weer uit van 0 V = signaal "O"; 9 V = signaal Ml".
In fig.5a kan de uitgang niet negatief gaan ten opzichte van een van
de ingangen A, B en C. De kathode van een diode kan immers niet
negatief gaan ten opzichte van de anode. Dit betekent dat F 9 V is.
9V

F=A+B+C
D2

ov

+9V

+9V
F

rrJi>
iL

ov

A O------

R

B'

rr
L j)

co-

1

rr
I

1

■O F

R

-9V

Fig. 5a

Diode OR-gate.

X
Fig. 5b Transistor OR-gate.

De dioden welke zijn verbonden met de 0 V ingang(en), sperren dan.
In fig. 5a staat er signaal "1" (9 V) op A. Daardoor is de uitgang "1".
Een diode OR-gate wordt meestal via een emittervolger met de te
sturen schakeling verbonden.
In fig. 5b zijn de dioden de basis-emitter dioden van de transistoren.
Elke transistor fungeert als emittervolger.
Komt er op één van de ingangen van de transistor OR-gate 9 V, dan
volgt de betreffende emitter deze 9 V en gaat de spanning op F dus
positief. We hebben hier dus duidelijk de of-werking.

12.4. NOT-gate (niet-poorO
Functie en algemene voorstelling.
Een NOT-gate heeft een ingang en eén uitgang. Het signaal op de
uitgang is het tegengestelde van het signaal op de ingang.
Is het ingangssignaal "1", dan is het uitgangssignaal "O” of omge
keerd. Deze functie kan volgens fig. 6a door een schakelaar worden
voorgesteld.
Is A gesloten (signaal M1M), dan brandt de lamp niet, signaal "0".
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t * 0Den (signaal "O”), dan brandt de lamp wel, signaal "1".
Deze functie wordt in de boole algebra als volgt geschreven:

F = A (- =niet, invers)

(3)

Men leest dit als F is niet A of F is A invers.
De waarheidstabel is in dit geval eenvoudig van opzet, daar er
slechts twee mogelijkheden zijn:

In fig. 6b is het schemasymbool voor de NOT-gate weergegeven.
Met een cirkel wordt de NOT-functie aangeduid.
Opmerking:
Daar bij de NOT-gate het uitgangssignaal tegengesteld is aan het
ingangssignaal, noemt men deze schakeling ook wel INVERTERgate of I-gate (to invert = omdraaien).
R

+

+9V

1

I

Rc

Fig. 6a NOT-functie met schakelaar.

Rb

rr
I

kb-\

_L
Fig. 6b Symbool voor de NOT-gate.

■O FxS

y

±

Fig. 7 Transistor NOT-gate.

Transistor NOT-gate.
Indien in fig.7 de spanning op punt Ua=0 V (signaal "O"), is de tran
sistor gesperd. Er vloeit geen collectorstroom en Up = 9 V (signaal
"1”). Is UA = 9 V, dan geleidt de transistor.
Is de stroomversterking groter dan

, dan komt de transistor in
«c
de verzadigde toestand en geldt Up = 0 V„ De uitgang is dus het
tegengestelde van de ingang.
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12.5. Nand-gate (niet/en-poort)
Functie en schemasymbolen.
Onder de NAND-gate verstaat men de schakeling , waarbij er alleen
signaal ”0" op de uitgang staat, indien er op alle ingangen signaal
"1" staat. In de NAND-gate zijn de AND-functie en de NOT-functie
gecombineerd. Een NAND-gate kan men daarom verkrijgen door een
AND-gate en een NOT-gate achter elkaar te schakelen.
Met behulp van schakelaars kan de NAND-functie volgens fig. 8a wor
den gerealiseerd. De lamp brandt niet indien A en B en C gesloten
zijn. Uit het voorgaande volgt, dat de NAND-functie geschreven kan
worden als:
F = A.B.
Men moet dit als volgt lezen:
F = "O” indien A en B en C M1M zijn of: Op de uitgang staat signaal
”0”, indien op alle”ingangen signaal "1" staat. De streep boven
A.B.C geeft de niet-functie weer.
Uit de tabel blijkt dat het uitgangssignaal bij de NAND-functie tegen
gesteld is aan het uitgangssignaal bij de AND-functie. Het schemasymbool van de NAND-gate is in fig. 8b getekend.
R

1

f

+

Fig. 8b Schemasymbool NANDgate.

/B

/'
f.aITü

Fig.8a

NAND-functie met schakelaars.

Multi-transistor NAND-gate.
Indien in fig. 9a op één van de ingangen signaal "0" staat (0 V), kan
er door de serieschakeling geen stroom vloeien. Op de uitgang staat
dan signaal 'T' (9 V).
Er kan alleen stroom vloeien indien alle transistoren geleiden, dat
wil zeggen indien alle transistoren met signaal M1M (9 V) worden ge
stuurd. Alleen dan staat er op de uitgang signaal "0” (0 V).
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Single-transistor-schakeling.
De weerstanden in fig. 9b zijn zo gekozen, dat de basisspanning al
leen positief gaat, indien er op alle ingangen signaal "1” (9 V) staat.
In dat geval geleidt de transistor en staat er op de uitgang signaal
"O" (0 V).
+9V

+9V

I

a

1

b
Rc

Rc
R1
AO-----[

F
R1

F

W'

R2
BO-----[

A O—[

R3
R2
B O—[
R4

F=ABC

T

R3
C

FsA.BC

— 9V
Fig. 9
a. Multi-transistor NAND-gate.
b. Single-transistor NAND-gate.

_L
12.6. NOR-gate (niet/of-poort)
Functie en algemene voorstelling.

De NOR-gate combineert de functie van de OR-gate en de NOT-gate.
Een NOR-gate geeft dus signaal M0" af, indien er op één of meer
ingangen signaal "1” staat.
Een NOR-gate geeft alleen signaal "1" af, indien alle ingangen "0M
zijn (zie tabel op pag. 190).
Met behulp van schakelaars kan een NOR-gate volgens fig. 10a wor
den voorgesteld.
De lamp brandt niet (signaal "O”), indien een of meer schakelaars
gesloten zijn (signaal Ml").
De NOR-functie kan men schrijven als:
F = A+B+C

(5)

Men moet dit als volgt lezen:
De uitgang heeft signaal "0", indien A en/of B en/of C signaal "1"
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voeren. Uit de waarheidstabel blijkt, dat het uitgangssignaal van de
NOR-gate tegengesteld is aan het uitgangssignaal van de OR-gate.
In fig. 10b en fig. 10c zijn enkele gebruikelijke schemasymbolen ge
geven.
R

Fig. 10b Schema symbool volgens
MIL-specificatie.

VT~l

T

Fig. 10c Schemasymbool voorko
mend in Duitse
literatuur.

F=A+B+C

Fig.10a
NOR-functie met schakelaars.
Multi-transistor NOR-gate.

Indien in fig. 11a op één van de ingangen 9 V (signaal M1M) staat,
vloeit er stroom door de gezamenlijke collectonveerstand en is de
uitgangsspanning 0 V (signaal "0").
Zijn alle ingangen 0 V, dan is de uitgang 9 V.
Indien er van de beschikbare ingangen slechts één wordt gebruikt,
gedraagt de schakeling zich als een NOT-gate.
Fig.lla
Multi-transistor NOR-gate.

+ 9V

1
Rc

F=A+B+C
OF

Single-transistor NOR-gate.
De weerstanden in fig. 11b zijn zo gekozen, dat de basis van de tran
sistor positief gaat, indien er op één ingang 9 V (signaal "1") staat.
De transistor geleidt dan en de uitgangsspanning is 0 V (signaal "0”).
In fig. 11c is een NOR-gate volgens Philips getekend. De uitgang is
"0", indien een van de ingangen signaal ”1" voert (5 tot 6 V).
De uitgang mag met vijf soortgelijke schakelingen worden belast.
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—6V

+9V

Fig. 11
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b. Single-transistor NOR-gate.
c. NOR-gate volgens Philips.
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12.7. Geheugenfuncties met NOR-gates
Stel dat we na een druk op de knop de informaties signaal "1" of
signaal "0" willen opslaan in een elektronisch geheugen.
We kunnen daarbij gebruik maken van de BMV. Zoals nl. in het
hoofdstuk Multivibratorschakelingen is besproken, blijft de BMV in
de toestand, waarin hij na een startsignaal is gebracht.

r
o+

AO—[

BO—[

CO—c

Fig.12a.
Bl-stabiele multivibrator gevormd door 2 NOR-gates.
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Zoals uit fig. 12a blijkt, kan een BMV worden samengesteld met be
hulp van twee NOR-gates. In fig. 12b is de BMV op de gebruikelijke
wijze getekend. Beschouwen we de collector van de rechter transis
tor als uitgang, dan geldt:
F = "1" (9 V) indien we A met + 9 V verbinden en B open laten.
F = "0" (0 V) indien we B met + 9 V verbinden en A open laten.
Op deze wijze is het dus mogelijk informatie te bewaren.
■0+9V
Rc

Rc
R1

R1

F1 O-

■OF2

R4

Fig.12b
Schakeling volgens
fig. 12a op gebruike
lijke wijze getekend.
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12.8. Belasting van een logische schakeling
Signaal "O" en signaal "l" van een bepaald systeem komen overeen
met bepaalde spanningsniveaus. Deze spanningsniveaus mogen een
bepaalde spreiding hebben (fig. 13a).
Ligt de spanning bij voorbeeld tussen - 2 V en + 0,2 V, dan mag dit
gelijk worden gesteld aan signaal "O”; ligt de spanning tussen 6 V en
9 V, dan mag dit gelijk worden gesteld aan signaal "1".
Het gebied tussen 0,2 V en 6 V moet dus worden vermeden. Valt een
bepaalde stuurspanning in dit gebied, dan gaat de gestuurde schake
ling verkeerd reageren. Daar de belasting invloed heeft op de uitgangsspanning van een schakeling, is er een maximum gesteld aan
de maximale belastingsstroom.
We willen dit verduidelijken aan de hand van fig. 13b. Hier wordt
een logische schakeling belast met meerdere logische schakelingen.
Elke logische schakeling vormt een zekere belastingsweerstand,
welke gelijk is aan iets meer dan 20 kft (gelijkstroomingangsweerstand-transistor).
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De totale belasting in fig. 13b is dus 6 2/3 kft.
Indien VI geleidend is, bedraagt de stuurspanning 0 V. De belas
ting heeft nu geen invloed. Is VI gesperd, dan verdeelt de batterij spanning zich in een spanning over Rc en de gestuurde logische
schakelingen. De stuurspanning bedraagt nu 7,8 V. De spanningsval
over Rc is des te groter naarmate er meer schakelingen gestuurd
worden. Daarom is er een maximum gesteld aan het aantal te stu
ren schakelingen. Wil men meer schakelingen sturen dan toegestaan
is, dan wordt een emittervolger opgenomen.
R1 20 k
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+9V
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R1 20k

J
\

Fig.13
a. Spanningsniveaus en logische ”0”
en "1”.
b. De NOR-gates vormen een belasting.

o—[
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In de documentatie van de fabrikanten geeft men door middel van
het begrip "fan-out" aan, hoeveel schakelingen door een bepaalde
poort gestuurd kunnen worden.
Is dus de "fan-out" gelijk aan 10, dan kunnen 10 standaardschake
lingen worden gestuurd, zonder dat daardoor de spanningen ontoe
laatbaar veranderen.

129. NOR/NAND-techniek
Bij het ontwerpen van besturingen wordt veelal slechts 1 type logi
sche schakeling gebruikt en wel de NAND-gate of de NOR-gate. Men
kan hiermee elke gewenste schakelfunctie verkrijgen.
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NOT-functie.
De NOT-functie verkrijgt men door de ingangen van een NAND-gate
of NOR-gate door te verbinden (fig. 14a). Uit de waarheidstabel
blijkt, dat voor beide de uitgang het tegengestelde is van de ingangen,
indien de ingangen hetzelfde signaal voeren.
AND-functie.
De AND-functie verkrijgt men door 2 NAND-gates achter elkaar te
schakelen en van de tweede de ingangen door te verbinden (fig. 14b).
Men heeft dan als het ware een AND-gate met 2 NOT-gates. Twee
inverters geven echter weer eenzelfde signaal als aan de ingang
staat. De 2 NOT-gates heffen eikaars werking dus op.
De AND-functie kan men ook verkrijgen door 4 NOR-gates te scha
kelen volgens fig. 14c.
De uitgang is alleen "1" indien alle ingangen "1" zijn. In alle andere
gevallen is de uitgang "O”.

F= A

_

A-^>-F

F=A BC

F=A.BC

B

AND

NOT

Fig. 14b AND-functie
m.b.v. NAND-gates.

Fig. 14a
NOT-functie.

A —FV

NOT

—Pv

Fig. 14c AND-functie
m.b.v. NOR-gates.

*-O-,
B

OR

NOT

NOT

Fig. 14d OR-functie
m.b.v. NOR-gates.

Fig. 14e OR-functie
m.b.v. NAND-gates.

OR-functie.
De OR-functie kan men verkrijgen door 2 NOR-gates achter elkaar
te schakelen en van de tweede de ingangen door te verbinden (fig. 14d).
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Men heeft nu immers als het ware een OR-gate met daarachter 2
NOT-gates, die eikaars werking opheffen.
De OR-functie kan men ook realiseren met behulp van NAND-gates
volgens fig. 14e.
De uitgang is alleen "O" als alle uitgangen "0" zijn. Is één van de
uitgangen "1", dan is de uitgang "1”.

12.10. Benamingen
Fig.15b
In deze schakeling zijn speedingup condensatoren opgenomen.
Daardoor neemt de schakelsnelheid toe.

RTL
+

Resistor
Transistor
Logic

1

A O—[

’(NOR)

fP Ü

R2
B O---- [
R3

R4

1

R1

Aa

FrA+S+C

(I

1

I

+

t

F=A+B+C

R1

'(NOR)

fP
I

R2

BO

Fig.15a
De logische schakeling is samen
gesteld met behulp van weerstan
den en transistoren.
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Fig. 15c De signalen worden via direct gekoppelde transistoren
met elkaar vergeleken.
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Fig.15d
De samenvoeging
vindt plaats d. m. v.
dioden. Het uit
gangssignaal wordt
niet omgekeerd.
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Fig. 15e
Indien één van de ingangen
9V is, staat er aan de
linkerzijde van D 9V. Deze
spert en de stroom via Rb
stuurt de transistor.
Zijn alle ingangen 0 V, dan
is de spanning aan de
linkerzijde van D OV. Dit
is dan ook het geval met
de basis van de transistor.
Deze spert daardoor. Het
aantal ingangen is prak
tisch onbeperkt.
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Fig. 15f
De transistoren worden via R met
een constante stroom gestuurd.
Daardoor komen ze niet in de
verzadiging en kunnen hoge
schakeleenheden worden bereikt.
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Fig.lög
Dit is een uitbreiding van de Diode Logic met een transistor waar
door omkering van het signaal wordt verkregen.
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uitgevoerd^GTing ^an voorc*elig als geïntegreerde schakeling worden
door lage u\fS Ste^k in het voordeel t.o.v. de vorige schakelingen
stroomverbruik gSimPe<^antie ’ SerinSe stoorgevoeligheid en laag
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ECL
Emitter
Coupled
Logic
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Fig.löi
Deze schakeling wordt in geïntegreerde vorm gebruikt in computers.
De impedanties zijn zodanig dat direct leidingen aangesloten kunnen
worden.
Logische schakelingen kunnen op verschillende manieren worden opgebouwd. In fig. 15a t/m i is hiervan een overzicht gegeven. De uit
komsten zijn gebaseerd op de positieve logica.
Van de gegeven schakelingen wordt in toenemende mate de TTL in
geïntegreerde vorm gebruikt.

12.11. Omkeren van de logica
Wanneer een schakeling zich als een AND-gate in de positieve logica
gedraagt, dan zal hij zich als OR-gate in de negatieve logica gedra
gen. Het omgekeerde geldt eveneens.
Dit is in te zien met behulp van waarheidstabellen.
A
GATE

Fig.16

'F

B

Laten we aannemen dat de schakeling in fig. 16 reageert op de ingangsspanningen volgens de tabellen op de volgende pagina. Werken we in de
positieve logica, dan kan 0 V door ”0” en 9 V door ”1” worden vervangen
en we hebben duidelijk de AND-functie. De uitgang is alleen ”1” als alle in
gangen ”1” zijn.
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positieve logica
F
B
A
0

0

0

o

1

o

o
o

1

1

1
1

Indien we echter in de negatieve logica werken, dan stellen we 9 V
door "0" en 0 V door "1” voor.
De waarheidstabel wordt dan als volgt:
negatieve logica

We hebben nu duidelijk de OR-functie.
Hiermee is dus aangetoond, dat een AND-gate voor positieve logica
zich als OR-gate in de negatieve logica gedraagt.
Op dezelfde wijze kan worden aangetoond, dat een OR-gate voor po
sitieve logica zich gedraagt als AND-gate in de negatieve logica.
Uiteraard geldt de verwisseling ook voor NAND-gates en NOR-gates.
De belangrijkste conclusie, die we uit het hier gestelde kunnen trek
ken is, dat de fabrikanten bij het aanbieden van NAND-gates en NORgates ervan uitgaan, dat men de in de documentatie vermelde logica
zal gebruiken. Dit is meestal de positieve logica.

12.12. Aansluiting van niet gebruikte ingangen
De in de handel voorkomende gates zijn gestandaardiseerd. Men
gaat dus bij voorbeeld uit van NAND-gates met 3 ingangen. Gebruikt
men niet alle ingangen, dan zal men de niet gebruikte ingangen op
een zeer bepaalde wijze moeten verbinden.
Men mag in ieder geval de ingangen niet los laten hangen.
De werking van een poortschakeling is immers gebaseerd op bepaal
de ingangssignalen. Laat men een ingang loshangen, dan zal er van
uit de schakeling zelf een bepaalde spanning ontstaan, die de juiste
werking kan verstoren.
De eenvoudigste oplossing om niet gebruikte ingangen te sturen is
ze door te verbinden met één van de andere ingangen. Het bezwaar
hiervan is, dat de voorgaande schakeling met extra ingangen wordt
belast. Daarom moet men de niet gebruikte ingangen verbinden met
"O" of "l", afhankelijk van de gebruikte poort.
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AND-gate.
De niet gebruikte ingangen worden verbonden met "l". De gate fun
geert dan als een AND-gate voor de gebruikte ingangen. Er komt nu
signaal uit de gate als op alle gebruikte ingangen "1" staat.
OR-gate.
De niet gebruikte ingangen worden verbonden met ”0". De gate fun
geert dan als een OR-gate voor de gebruikte ingangen. Er komt sig
naal uit de gate als op één of meer van de gebruikte ingangen sig
naal staat.
NAND-gate.
Hier worden de niet gebruikte ingangen met "l" verbonden. Dit
komt overeen met de handelwijze bij de AND-gate.
NOR-gate.
De niet gebruikte ingangen verbindt men met "0". Dit komt overeen
met de methode die bij de OR-gate wordt toegepast.
Opgaven:
1. Bepaal voor onderstaande schakeling F voor alle mogelijke com
binaties van A en B.
A

B

0
0

1

1
1

F

0
0

1

2. Realiseer de boole vergelijking:
F = A+B met behulp van NOT-gates en OR-gates.
3. Vul onder staande waarheidstabel in voor de in vraag 2 gegeven
boole vergelijking en tracht dan deze boole vergelijking met behulp van
1 poortschakeling te realiseren.

4. Realiseer de boole vergelijking.
F =X.B met behulp van NOT-gates en AND-gates.
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5. Vul onder staande waarheidstabel in voor de in vraag 4 gegeven
boole vergelijking en tracht dan deze vergelijking met 1 poortschakeling te
realiseren.
A

B

0
0

0

1
1

0

A

B

A.B

F

1
1

Samenvatting
1. In logische schakelingen (logic circuits) ook wel poortschakelingen (gate circuits) genoemd, werkt men met 2 spanningsni
veaus, die met "0” en M1M worden aangeduid.
2. In de positieve logica is "0” het lage en ”1" het hoge spannings
niveau. In de negatieve logica is dit tegengesteld.
3. Bij de AND-gate is er alleen uitgangssignaal als alle ingangen
signaal voeren.
4. Bij de inclusive OR-gate is er uitgangssignaal indien 1 of meer
ingangen signaal voeren.
5. Bij de exclusive OR-gate is er uitgangssignaal indien er 1 en
niet meer dan 1 ingang signaal voert.
6. Bij de NOT-gate is het uitgangssignaal het tegengestelde van
het ingangssignaal.
7. De NAND-gate is te beschouwen als een combinatie van een
AND-gate en een NOT-gate.
8. De NAND-gate geeft alleen dan geen uitgangssignaal, als alle
ingangen signaal voeren.
9. De NOR-gate is te beschouwen als een combinatie van een ORgate en een NOT-gate.
10. De NOR-gate geeft alleen uitgangssignaal als geen enkele ingang
signaal voert.
11. Een logische schakeling mag slechts beperkt worden belast.
12. Bij de opbouw van systemen gebruikt men of enkel NOR-gates
of enkel NAND-gates.
13. Een (N) AND-gate in de positieve logica is een (N) OR-gate in de
negatieve logica.
14. Een (N) OR-gate in de negatieve logica is een (N) AND-gate in de
positieve logica.
15. Niet-gebruikte ingangen van AND- en NAND-gates komen aan 111”.
16. Niet-gebruikte ingangen van OR- en NOR-gates komen aan "O".
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HOOFDSTUK XIII

ZAAGTANDGENERATOREN

13.1. Inleiding
Een zaagtandgenerator wekt een zaagtandvormige spanning of stroom
op. Spanning-zaagtandgeneratoren worden gebruikt in KSO's, digitale
voltmeters en digitale tellers.
Stroom-zaagtandgeneratoren worden gebruikt in TV-apparaten, waar
de afbuigspoelen met zaagtandvormige stromen gevoed moeten wor
den. Het onderstaande is gericht op spanning-zaagtandgeneratoren,
in het vervolg afgekort tot zaagtandgenerator en.
In fig. la is de ideale zaagtandspanning getekend. Deheenslag is
lineair. De spanning neemt dus evenredig met de tijd toe. De terug
slag is oneindig kort.

U

HEENSLAG

TERUGSLAG

Fig. la

Ideale zaagtandspanning.

U

HEENSLAG

TERUGSLAG

Fig. lb
Niet-ideale zaagtandspanning.

De in de praktijk voorkomende zaagtandspanningen wijken meer of
minder van het ideaal in fig. la af. Dit is geïllustreerd met behulp
van fig.lb. De heenslag isniet-lineair en de terugslag is nietoneindig kort. In de meeste schakelingen komt het er meer op aan
de heenslag zo lineair mogelijk te maken dan de terugslag te bekor
ten.

13.2. Ideale zaagtandgenerator
De schakeling in fig. 2a bevat een ideale stroombron. (Zie ook Leer
boek Elektronica deel 2. Een ideale stroombron levert een stroom die onaf
hankelijk is van de spanning tussen de klemmen, dus van de belasting.
De in fig. 2a aan de condensator C geleverde stroom is aangeduid met
Iq. Met S kan C worden ontladen. Tot to (fig. 2b) is S gesloten en is
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U = 0. Op t0 wordt S geopend. De spanning over C neemt vanaf t0 li
neair toe. Na een willekeurige tijd is aan C een lading toegevoerd
volgend uit: Q = IQ x t. Volgens Q = C x U is de spanning na een tijd
t, aangeduid met Ut, dan opgelopen tot:
Ut

lot
C =_C

Q

(1)

Uit deze formule blijkt, dat Ut evenredig is met t, daar I0 en C con
stant zijn. Ut zal dus lineair toenemen.
S OPEN

S GESLOTEN

U
SCHAKE
LAAR

CONDEN
SATOR

i
\

ü

STROOM
BRON

4
Jo

c

Fig. 2a Ideale zaagtandgenerator.

I

Ut

S OPEN
I
I
I
I
I
I

1/

t,
t2
—
lo
Fig.2b Spanning over C.

Op het moment tl wordt S gesloten. Is S ideaal (weerstandsloos), dan
ontlaadt C zich in een oneindig korte tijd. Van 11 tot t2 is S gesloten
en vloeit Io via S. Op het momentrt2 wordt S weer geopend en loopt
U weer lineair op.
Beantwoord nu de volgende vraag:
1. In fig. 2a levert de stroombron 5 mA. C = 10 nF. S wordt geopend
als U = 500 V.
Bereken de tijd t, waarin U wordt bereikt.

13.3. Stroomleveranciers in zaagtandgeneratoren
De spanning over C in fig. 2a loopt lineair op, indien I0 constant is.
Men dient dus bij de elektronische realisering van de stroombron
naar een element te zoeken, dat een stroom levert, die zoveel mo
gelijk onafhankelijk is van de spanning over het element.
De beoordeling van een bepaald element kan het best plaats vinden
met behulp van de stroom-spanning-karakteristiek van het element
(fig. 3). De karakteristiek van element 1 is ideaal, omdat de stroom
I door het element onafhankelijk is van de spanning U over het ele
ment.
Elementen met een praktisch horizontale stroom-spanningskarakteristiek zijn transistoren, FET's en stroombrondioden.
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(Stroombrondioden zijn FET's met doorverbonden source en gate.)
Deze elementen hebben een hoge inwendige weerstand.
De karakteristiek van element twee wijkt ver van het ideaal af. Bij
element twee daalt de stroom als de spanning over het element
afneemt.
Fig.3
Ideale (1) en nietideale (2) stroomspanningskarakteristiek.

A

o)

Voor (1) geldt:
^ u

13.4. Ontlaadschakelaars in zaagtandgeneratoren
Er zijn 2 typen elektronische schakelaars, die in zaagtandgenerato
ren worden gebruikt voor de ontlading van de condensatoren.
Men kan drie-elektroden elementen gebruiken zoals transistoren en
thyristoren, die door een impulsvormige spanning zodanig worden
gestuurd, dat ze zich periodiek als een kortsluiting gedragen en de
rest van de tijd (laden van C) als een onderbreking.
Men kan ook elementen gebruiken met 2 elektroden, die zich als een
kortsluiting gaan gedragen, indien de spanning over het element bo
ven een bepaalde waarde komt. Deze elementen zijn bv. de gasgevulde buis, de 4-lagen-diode, de uni-junction-transistor en de diac.

13.5. Getriggerde zaagtandgeneratoren
Bij de getriggerde (trigger = trekker) zaagtandgenerator wordt er
één zaagtand opgewekt, nadat een triggerimpuls aan de zaagtandge
nerator is toegevoerd. Wordt er geen triggerimpuls toegevoerd,
dan gebeurt er niets. Het principe kan duidelijk worden gemaakt
met behulp van de ideale zaagtandgenerator.
De schakelaar S wordt hier gestuurd door triggerimpulsen (flg. 4)
die S openen. Als S geopend is kan S alleen sluiten, indien de span
ning U een bepaald niveau Umax heeft bereikt.
In fig.4a wordt op t0 een triggerimpuls toegevoerd. Daardoor opent
S. C wordt nu geladen door I0 en U loopt lineair op. Op tl komt er
weer een triggerimpuls, die S wil openen.
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Daar S reeds open staat, heeft deze impuls geen enkele invloed. Op
het moment 12 is U opgelopen tot het niveau waarbij S sluit.
Doordat S sluit ontlaadt C zich en wordt U = 0. S blijft gesloten tot
t3. Dan komt er weer een triggerimpuls die S opent. Er ontstaat nu
een nieuwe periode.
Fig.4
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PERIODETIJD T BEPAALD
DOOR TRIGGERIMPULSEN

a. De periodetijd van
de triggerlmpulsen
is T’.
b. De periodetijd T
van de zaagtandspanning is 2T'.
c. Principeschema.

De kenmerken van de getriggerde zaagtandgenerator zijn:
a. De helling van de zaagtandspanning wordt bepaald door ï0 en C.
b. De totale heenslag wordt bepaald door de helling van de zaagtand
en Umax.
c. Triggerimpulsen die tijdens de heenslag worden toegevoerd heb
ben geen invloed.
d. De periodetijd T van de zaagtand is 1 x of 2 x of 3 x enz. x de
periodetijd T* van de triggerimpulsen.
e. Indien er geen triggerimpulsen worden toegevoerd, wordt er geen
zaagtand opgewekt.
Beantwoord nu de volgende vraag:
2. In fig.4 geldt: T' = 2 ms; Umax= 100 V; I0 = 10 mA.
De heenslag dient 5 ms. te duren.
a. Bereken C.
b. Bereken de zaagtandfrequentie.

13.6. Vrijlopende zaagtandgenerator
Bij een vrijlopende zaagtandgenerator wordt de schakelaar S in het
schema van de ideale zaagtandgenerator zowel gesperd als gesloten
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door U. S sluit wanneer de spanning over C groter wil worden dan
de waarde U max* S gaat open, indien de spanning over C lager wil
worden dan de waarde Umjn.

I

£

r
Umax

u
4

Vr 1

Umin

Fig. 5a
Principe vrijlopende
zaagtandgenerator.

o

lo

Uit fig. 5a blijkt in welk spanningsverloop dit resulteert. Als op tQ
de schakeling in bedrijf wordt gesteld, zal U lineair oplopen tot de
waarde U max wordt bereikt op het moment tl.
S sluit dan en C gaat zich ontladen tot de waarde Umin* Dan gaat S
weer open en C wordt opnieuw opgeladen tot op het moment t2 U max
wordt bereikt, enz.
De generator wekt dus een zaagtand vormige spanning op, zonder dat
er startimpulsen toegevoerd behoeven te worden. We noemen deze
generator daarom v r i j 1 o p e n d .
De periodetijd T' van deze generator is gelijk aan de tijd waarin door
Io de condensator C van Umin tot Umax wordt geladen.
De periodetijd T1 is daarom:
T» =

C (U max " umin)

(2)

Io
De frequentie is hiervan het omgekeerde (f =

1

(2) kan worden bewezen met behulp van Q = I x t en Q = C xU. (Zie
Leerboek Elektronica deel 1, hoofdstuk 3.5 en 7.4).
Synchronisatie.
Indien de vrijlopende zaagtandgenerator wordt toegepast moet de
frequentie vrijwel altijd een zeer bepaalde waarde hebben. Wordt
de vrijlopende zaagtandgenerator bv. in een KSO gebruikt, dan moet
de zaagtandfrequentie 1 x, 2 x, 3 x enz. kleiner zijn dan de signaalfrequentie, omdat er anders geen stilstaand beeld ontstaat. Een an
der voorbeeld is de rasterzaagtandgenerator in een TV-apparaat.
Deze moet precies dezelfde frequentie hebben als de rasterimpulsen
in het TV-signaal, omdat er anders een lopend beeld ontstaat.
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Een vrij lopende zaagtandgenerator kan in een bepaalde frequentie
worden gedwongen door middel van zg. synchronisatie-impulsen. (Synchroniseren = in de pas brengen).
Het is daarbij een vereiste, dat de periodetijd T van de synchronisatie-impulsen kleiner is dan de periodetijd T' in vrij lopende toe
stand. Dit is verduidelijkt in fig. 5b.
SYNC —
IMPULSEN

UMAX
U

UMIN

1__ I

i

va

£

Fig.5b
Synchronisatie van
vrijlopende
zaagtandgenerator.

De synchronisatie-impulsen worden in het schema van de ideale
zaagtandgenerator geïnduceerd in een spoeltje, dat in serie met C
staat. (In praktische schakelingen vindt de toevoer meestal via een
condensator plaats).
Deze geïnduceerde spanning staat in serie met de spanning over C.
Is nu de som van C en de geïnduceerde spanning groter dan Umax»
dan zal S sluiten en C zich gaan ontladen. In fig. 5b wil de generator
op het moment 12 omklappen.
Op het moment tl wordt echter een synchronisatie-impuls toege
voerd. De amplitude hiervan is zodanig, dat Umax wordt overschre
den en de generator klapt voortijdig om.
De generator wil nu vervolgens op het moment t4 omklappen. Op het
moment t3 wordt echter weer een synchronisatie-impuls toegevoerd
die de generator voortijdig om doet klappen.
Op deze wijze is een stabiele synchronisatie mogelijk. Opdat de situ
atie volgens fig. 5b ontstaat moet de periodetijd T* in vrijlopende toe
stand iets groter zijn dan de periodetijd van de synchronisatie-im
pulsen. In dat geval behoeven de synchronisatie-impulsen slechts
een geringe amplitude te hebben om door Umax te "prikken".
Men kan de vrije periode T' ook zo instellen, dat de "gesynchroni
seerde periodetijd" 2T, 3T enz. wordt.
In fig. 5c zullen de synchronisatie-impulsen 1, 3 en 5 geen omklappen
veroorzaken, omdat de som van U en synchronisatie-impuls op die
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momenten, kleiner is dan Umax. De synchronisatie-impulsen 2, 4 en
6 "prikken" wel door Umax en doen de generator omklappen.
Opdat de synchronisatie stabiel is moet nu de periodetijd Tf in vrijlopende toestand iets groter zijn dan 2T. Dan zal de generator een
zaagtandspanning opwekken met periodetijd 2T.

T
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SYNCIMPUISEN

U

JL

I

1

I I I

4

2

UMAX

u

Fig. 5c
De frequentie
van de zaag
tandspanning
is 2 x lager
dan die van
het synchronisatie-signaal.
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V

/
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In dit geval speelt uiteraard ook de amplitude van de synchronisatieimpulsen een rol. Indien men de amplitude te groot kiest, zullen ook
de impulsen 1, 3 en 5 de generator doen omslaan.
Kiest men de amplitude van de synchronisatie-impulsen echter te
klein, dan zullen de synchronisatie-impulsen 2, 4 en 6 geen invloed
hebben en werkt de zaagtandgenerator ongesynchroniseerd.
Hieruit blijkt, dat de synchronisatie-impulsen een bepaalde amplitu
de dienen te hebben. Dit kan worden bereikt door de synchronisatieimpulsen toe te voeren via een begrensschakeling, die de amplitude
van de synchronisatie-impulsen een zeer bepaalde waarde geeft.

13.7. Getriggerde zaagtandgenerator met 4-lagen diode
In fig. 6 zijn de principiële delen van de ideale zaagtandgenerator
door stippellijnen gescheiden. De stroombron is een transistor in
de GBS. De schakelaar is een 4-lagen diode. Bij de aangegeven
waarden is de schakeling van het getriggerde type. (In 13.8 zal de
zelfde schakeling met andere waarden als voorbeeld van een gesyn
chroniseerde zaagtandgenerator dienst doen).
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stroombron.
De emitterstroom van de transistor wordt bepaald door El, Ren
de transistor. Stellen we Ut>p = 0,2 V, dan staat er over R een span
ning van 40 V. Ie is dan 4 mA. Ie splitst zich in de collectorstroom
Ic

Ic en de basisstroom It>. Indien we aannemen dat hFE = — > 100,
dan maken we een fout van minder dan 1 %, indien we stellen Ic =
Ie = 4 mA. De stroombron levert dus een stroom van 4 mA.
Fig.6
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Schakelaar.
De van belang zijnde grootheden van de 4-lagen diode zijn de schakelspanning Us, de houdspanning Uh en de houdstroom Ih. (Zie
Leerboek Elektronica deel 3).
Om de 4-lagen diode tot geleiding te brengen moet de spanning over
de diode groter dan 21 V worden. De spanning daalt dan tot 1 V.
De diode zal nu in geleiding blijven, indien het stuurcircuit een
stroom levert, die groter is dan de houdstroom Ih. Is de geleverde
stroom kleiner dan Ih, dan spert de diode. In fig.6 zal de 4-lagen
diode in geleiding blijven, omdat de stroom van 4 mA die de tran
sistor levert, groter is dan de houdstroom van 1 mA.
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Triggerimpuls.
Via C 1 wordt een negatieve triggerimpuls toegevoerd. Als de 4-la
gen diode geleidt is de spanning over de diode + 1 V. Een negatieve
triggerimpuls zal de spanning over de 4-lagen diode minder positief
dan 1 V doen gaan, waardoor de diode spert.
Golfvorm.
Op het moment van inschakelen is C ongeladen en geldt: U = 0. Na
het inschakelmoment wordt C door de transistor geladen tot U = 21 V.
Dan is de schakelspanning van de 4-lagen diode bereikt en daalt U tot
1 V. De transistor houdt de 4-lagen diode in geleiding en de spanning
blijft 1 V. Dit is de uitgangstoestand voor getriggerd gebruik.
Op t0 wordt via C 1 een negatieve trigger-impuls toegevoerd. Daar
door gaat de 4-lagen diode sperren en de transistorstroom gaat nu
C opladen. Op tl is de schakelspanning Us bereikt en gaat de 4-la
gen diode weer geleiden. Een volgende zaagtand wordt opgewekt,
indien opnieuw een trigger-impuls wordt toegevoerd. Dit is het ge
val op het moment t2.
De tijd waarin de zaagtand spanning na het toevoeren van de trigger
impuls op tQ oploopt van minimum naar maximum bedraagt:
C x<Us-Uh>

10

-8

x (21 - 1)

= 5 x 10-5 s. = 50 ps.
-3
4 x 10
Met de schakeling kunnen willekeurige tijden worden ingesteld, in
dien men R variabel en C omschakelbaar uitvoert.
Indien men R bv. regelbaar maakt van 2 tot 20 kft, dan zal Ic regel
baar zijn van 20 mA tot 2 mA. Hiermee kan men T regelen in een
verhouding van 1:10. Door C om te schakelen in een verhouding
1 : 10 krijgt men dan aaneensluitende bereiken.
T =

*c

Beantwoord nu de volgende vraag:
3. R is in fig. 6 regelbaar van 4 tot 40 kW. Op welke waarde moet
C instelbaar zijn opdat tijden ingesteld kunnen worden van 100
ps tot 10 s?

13.8. Gesynchroniseerde zaagtandgenerator met 4-lagen diode
Indien in de schakeling volgens fig. 6, Ic kleiner is dan de houdstroom,
dan zal de diode sperren nadat C zich ontladen heeft. De transistor
is dan immers niet in staat om de diode in geleiding te houden.
Golfvorm.
De golfvorm zal daarom verlopen volgens fig. 7. Zodra Us bereikt
is gaat de diode geleiden en ontlaadt C zich. Heeft C zich ontladen,
dan spert de diode en C wordt opnieuw geladen.
217

Synchroniseren.
Indien we willen synchroniseren, dan moeten via C 1 positieve im
pulsen worden toegevoerd. Indien de amplitude zodanig is dat Us
wordt overschreden, dan gaat de diode geleiden en C ontlaadt zich.
Er kan dan een nieuwe periode beginnen.

21
U(V)

Fig.7
De golfvorm voor de
schakeling van fig.Ga
indien Ic < Ih.

uh

IZ

1

13.9. Miller-generator
Een tussen uitgang en ingang van een versterkerelement gescha
kelde condensator wordt miller- capaciteit genoemd, omdat Miller
de effecten heeft beschreven die hierdoor ontstaan. (Zie hfdst. 8)
De zaagtandgeneratoren waarbij een capaciteit tussen uit- en ingang
wordt geschakeld worden miller- generatoren genoemd.
Deze miller- generatoren zijn niet vrijlopend. Door een uitbreiding
zijn ze wel vrijlopend te maken. De bekendste vrijlopende millervariant is de miller-transitron, die in de volgende paragraaf wordt
beschreven.
+UB

+UB

I

k

+UB
i r ,RbïIb+1c

s

Rb

Hf
Jb

’ 'Ic*hFEIb

IR

i

Uce
*b

UbeO.BV

a

Fig. 8
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b

a. Principe miller- zaagtandgenerator.
b. Situatie bij S open. Ic ontlaadt C.

De miller- generator wordt besproken op een wijze, die afwijkt van
de algemeen gebruikelijke.
Bij de beschrijving gaan we uit van fig. 8a.
In fig. 8a is tussen basis en collector een capaciteit C geschakeld.
De spanning aan de rechterzijde is Ub* Aan de linkerzijde staat een
spanning van ca. 0,6 V, indien we uitgaan van een Si-transistor.
De stroom door Rb gaat geheel naar de basis. De collectorstroom
is hFE x Ib. (hjrg is de gelijkstroomversterking van de transistor).
Deze collectorstroom vloeit via S. Uce is met gesloten schakelaar
uiteraard gelijk aan Ub (fig. 8c). We willen nu van deze situatie uit
gaan en bepalen hoe Uce verloopt, als S wordt geopend.
Op het moment dat S wordt geopend gaat C de collectorspanning be
palen. (fig. 8b). De collectorstroom Ic gaat nu de condensator C
ontladen.
S-OPEN
S-DlCHTl
------- H

S-SLUITEN

S-OPEN

MILLER STEP

LINEAIRE ONTLADING.
VAN C
Uce(V)

I

Fig. 8
c. UCe verloopt zaagtandvormig.

t % Rb c

Miller-step.
Op het moment dat S wordt geopend, daalt de collectorspanning
0,1 tot 0,4 V. Dit is als volgt te begrijpen:
Voor het openen van S gold: Ib = iRb* Na het openen van S splitst
iRb zich in een stroom door Ib in de basisleiding en een stroom Ic
door C.
Tussen Ic en Ib bestaat de door de transistor bepaalde verhouding
hpE* Daar hpE groot is kunnen we stellen dat Ic praktisch gelijk is
aan iRb en dat Ib klein is ten opzichte van lRb«
Bij het openen van S daalt dus plotseling Ib, omdat praktisch de ge
hele stroom door Rb ontlaadstroom voor C gaat worden. Omdat 1^
plotseling daalt, zal Ube ook plotseling afnemen, bv. van 0,6 V naar
0,4 V. De daling van 0,2 V aan de linkerzijde van C doet ook de
spanning aan de rechterzijde van C plotseling dalen.
De plotselinge daling wordt miller - step genoemd.
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Ontlading van C.
Ug - Ube
De ontlaadstroom van C is praktisch gelijk aan IRb« Ipjj =
en daar U^e klein is t.o.v. UB geldt bij benadering:

=

UB Rb
•

Omdat iRb praktisch constant is zal de spanning over C lineair dalen.
Daar de spanning aan de linkerzijde van C praktisch constant
is ten gevolge van de geleidende basis-emitter diode, zal de span
ning aan de rechterzijde van C praktisch lineair dalen.
Uce daalt lineair tot de transistor in de verzadigde toestand komt.
(Leerboek Elektronica deel 3).
Dan daalt de spanning niet verder. Door het openen van S is dus een
zaagtand vormig spanningsverloop verkregen. Men kan opnieuw een
dergelijk verloop krijgen, indien men S even sluit. C wordt dan op
nieuw opgeladen. Na het openen van S begint een nieuwe zaagtand.
De helling van de ontlaadlijn kan men bv. in stappen regelen met C
en continu met Rb»
In praktische schakelingen wordt de functie van S vervuld door een
schakeltransistor.

13.10. Miller-transitron
De miller-transitron (fig.9a) is een vrijlopende zaagtandgenerator.
De schakelfunctie zal dus door de schakeling zelf worden uitgevoerd.
V2 vervult de functie van schakelaar. Als V 2 geleidt wordt C 1 op
geladen. Gaat V 2 sperren dan ontstaat de in het voorgaande beschre
ven miller- werking.
De schakelimpulsen voor V2 zijn afkomstig van de collector van VI.
Aan het einde van de "heenslag" wordt via C 2 de transistor V 2 even
in geleiding gebracht, waardoor C 1 opnieuw wordt opgeladen en een
nieuwe "heenslag” kan beginnen. De helling van de zaagtand wordt
bepaald door Rb 1 en C1.
Het kenmerkende van deze schakeling is dat C 2 groot is ten opzichte
van C1.
Miller-werking.
Laten we, om de werking te kunnen begrijpen, veronderstellen dat
de spanning aan de rechterzijde van C1 gelijk is aan 15 V ten op
zichte van massa en dat C 2 geladen is tot 15 V.
Verwaarlozen we even de spanningsval over R dan is de basisspan
ning Ub van V2: 30 V. V2 is dus gesperd. De spanning op de basis
is immers + 15 V ten opzichte van de emitter. Omdat V2 spert, heb
ben we dus dezelfde situatie als in fig. 8a op het moment, dat S wordt
geopend.
Door de miller- werking zal Uc dus lineair gaan dalen. Bij verwaar
lozing van de spanningsval over R zal de collector spanning van V1
op dezelfde wijze dalen (fig. 9b).
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Dit is ook het geval met de spanning aan de rechterzijde van C 2, in
dien de spanning over C 2 constant zou zijn. Omdat C 2 zich ook enigs
zins ontlaadt, zal de spanning Ub aan de rechterzijde van C 2 iets
sneller dalen dan de spanning Uq. Daar de emitter van V2 een con
stante spanning van 15 V heeft, zal op het moment tl, V2 in gelei
ding gaan komen omdat de basisspanning van V 2 onder de emitterspanning komt.
15V

15V

•>

o

V2

uc

Rb1
Cl

Ub
I

+

30

tl
V2 KOMT IN
GELEIDING

R
C2
V1

rp

15

Rb2

ub

uc
O

Fig.9
a. Miller-transitron.

b. Golfvorm.

Opladen can Cl en C2.
Doordat V 2 gaat geleiden komt de rechterzijde van C 1 aan + Ub te
liggen. C 1 zal dus geladen worden. De laadstroom voor C 1 vloeit
via de basis-emitter diode van VI. Deze transistor komt daardoor
maximaal in geleiding en gaat zich als een kortsluiting gedragen.
De collector van V 1 gaat dan in spanning praktisch naar O V. Omdat
de spanning aan de linkerzijde van C 2 daalt, is dit ook het geval met
de basisspanning van V 2, waardoor deze nog sterker gaat geleiden,
enz.
De hier beschreven werking gaat zeer snel. Zodra V2 dus gaat ge
leiden, gaat hij zich als een kortsluiting gedragen. De rechterzijden
van C 1 en C 2 komen dan praktisch aan +
te liggen. C 1 en C 2
worden dus zeer snel geladen. Zodra C 1 en C 2 geladen zijn, neemt
de basisstroom van V1 af. Op het moment dat V1 uit de verzadigde
toestand komt, gaat de collector spanning stijgen. Dit is dan ook het
geval met de basisspanning van V 2. Deze spert en er begint een
nieuwe cyclus.
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De generator kan gesynchroniseerd worden door aan de basis van
V2 negatieve impulsen toe te voeren. Deze impulsen brengen V2
voortijdig in geleiding, waardoor de terugslag wordt ingeleid. De
frequentie wordt bepaald door
en Cl. Met deze componenten kan
daarom de frequentie worden geregeld.

Samenvatting
1. Een zaagtand generator wekt een zaagtandvormige spanning of
stroom op.
2. Bij een ideale zaagtand is de heenslag lineair en de terugslag
oneindig kort.
3. Een ideale zaagtandspanning wordt verkregen, indien een verliesvrije condensator wordt opgeladen met een constante stroom
en indien de condensator wordt ontladen via een weerstandsloze
schakelaar.
4. Als stroomleveranciers in spanningszaagtandgeneratoren ge
bruikt men pentoden, transistoren en veld-effect transistoren,
omdat deze elementen een hoge Rj hebben.
5. Als ontlaadschakelaars gebruikt men 3-elektroden elementen,
zoals buizen, transistoren en thyristoren, die door een impuls
vormige spanning worden gestuurd, 2-elektroden elementen, zoals
gasgevulde buizen, 4-lagen-dioden, uni-junction-transistoren en
diac's.
Deze "slaan door", zodra de opgewekte zaagtand een bepaald
niveau bereikt.
6. Bij de getriggerde zaagtandgenerator wordt er één zaagtand op
gewekt, nadat een trigger-impuls is toegevoerd.
7. Bij de vrijlopende zaagtandgenerator wordt na het beëindigen
van een zaagtand een nieuwe zaagtand opgewekt.
De vrijlopende zaagtandgenerator kan in een bepaald ritme wor
den gedwongen door middel van synchronisatie-impulsen.
8. De frequentie van het synchronisatie-signaal moet iets hoger
zijn dan de eigen frequentie van de vrijlopende zaagtandgenerator.
9. De zaagtandgeneratoren, waarbij tussen uit- en ingang van een
versterkerelement een condensator is geschakeld, worden miller-generatoren genoemd.
10. De miller- generator is een getriggerde zaagtandgenerator.
11. De miller- transitron is een vrijlopende zaagtandgenerator.
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HOOFDSTUK XIV

MULTIVIBRATORSCHAKELINGEN

14.1. Inleiding
Een multivibratorschakeling levert een blokspanning. Elke multivibratorschakeling bevat twee transistoren of buizen, in het onder
staande aangeduid met linker en rechter. Daar buizen vrijwel niet
meer worden toegepast, zullen we ons alleen bezig houden met multivibratoren met transistoren.
De transistoren in een multivibrator gedragen zich als schakelaars.
Ze hebben tegengesteld gedrag. Gedraagt de linker transistor zich
als een gesloten schakelaar, dan gedraagt de rechter transistor zich
als een open schakelaar.
Elke multivibrator heeft dus twee mogelijke toestanden, namelijk:
Toestand A; linker transistor geleidend; rechter transistor gesperd.
Toestand B; linker transistor gesperd; rechter transistor geleidend.
TOESTAND A

9V

L

TOESTAND B

9V

9V
O

R

9V

R

L

Fig.1
De mogelijke toestanden
bij een multivibrator.

In fig. 1 zijn deze mogelijke toestanden met behulp van schakelaars
aangeduid.
Indien een multivibrator in een bepaalde toestand is, zijn er twee
mogelijkheden wat betreft het karakter van deze toestand. Blijft de
schakeling in de aangenomen toestand, dan noemen we deze toestand
stabiel.
Gaat de schakeling echter uit zichzelf na een bepaalde tijd in de an
dere toestand over, dan noemen we deze schakeling instabiel.
De tijd, waarin de schakeling in een instabiele toestand blijft, wordt
bepaald door een RC-schakeling.
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Mogelijke toestanden.
Afhankelijk van het karakter van de toestanden zijn er drie moge
lijkheden.
a. Beide toestanden zijn instabiel.
Is de schakeling in toestand A, dan gaat hij over naar toestand B.
Na een bepaalde tijd in toestand B te zijn geweest, keert hij terug
naar toestand A, enz.
De tijd, gedurende welke de schakeling in een bepaalde toestand
blijft, wordt bepaald door een RC-schakeling. Bij deze zogenaam
de astabiele multivibrator , waarbij beide toestanden in
stabiel zijn, zullen we dus twee RC-schakelingen aantreffen.
De astabiele multivibrator duiden we in het vervolg aan met AMV.
b. Eén toestand is stabiel, één toestand is instabiel.
Stel dat toestand A stabiel en toestand B instabiel is. De schake
ling zal zich dan in het algemeen in toestand A bevinden.
Wordt deze schakeling door een trigger-impuls vanuit de stabiele
in de instabiele toestand gebracht, dan bepaalt een RC-schakeling
hoelang de instabiele toestand duurt.
Bij deze zogenaamde mono-stabiele multivibrator,
waarbij een toestand stabiel is, komt dus één RC-schakeling
voor. De mono-stabiele multivibrator duiden we in het vervolg
aan met MMV. Hij wordt ook one-shot genoemd.
c. Beide toestanden zijn stabiel.
Is zowel toestand A als toestand B stabiel, dan zal de schakeling
in de toestand blijven waarin hij op een bepaald ogenblik is.
Bij deze zogenaamde bi-stabiele multivibrator, in het
vervolg aangeduid met BMV, treffen we dus geen enkele RC-scha
keling aan.
Trigger-impulsen.
Indien een multivibrator in een bepaalde toestand is, kan men door
middel van een trigger-impuls van de juiste polariteit en van vol
doende sterkte de schakeling naar de andere toestand brengen.
Daarbij is het onbelangrijk of de schakeling in een stabiele of in
een instabiele toestand verkeert.
Benamingen:
Tot slot van deze inleiding willen we nader ingaan op de verschil
lende benamingen die er voor de multivibratorschakelingen bestaan.
Daar de uitgangsspanning van een multivibrator blokvormig is, kan
de uitgangsspanning ontbonden worden in veel sinusvormige trillin
gen (multi = veel, vibreren = trillen); vandaar de naam multivibra
tor.
De AMV wordt ook wel vrijlopende (free-running) multivibrator ge
noemd.
De MMV wordt in de Engelse literatuur vaak betiteld met one-shot
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multivibrator. Daarmee wordt dus aangegeven, dat men aan de
ze schakeling steeds een trigger-impuls moet toevoegen, teneinde
hem in de instabiele toestand te krijgen.
De BMV wordt in de Engelse literatuur wel aangeduid met flip-flop.

14.2. Principeschakelingen
In multivibratoren worden twee standaardschakelingen gebruikt,
waarvan de schema’s in fig.2 zijn getekend. Deze schakelingen wil
len we slechts kort bespreken, daar in de Leerboeken Elektronica
reeds uitvoerig op de grondslagen is ingegaan.
Tijdbepalende schakeling.
Laten we veronderstellen dat S (fig. 2a) geruime tijd in stand 1 heeft
gestaan. In dat geval zal de condensator praktisch geladen zijn tot de
batterijspanning. De basis van een geleidende transistor heeft immers
praktisch aardootentiaal (ca. +0,6 V).
R1 en R2 zijn zodanig gekozen, dat de transistor in de verzadigde
toestand is. De collectorspanning in fig. 2a is dus praktisch nul.
Daar zullen we dan ook verder mee rekenen.
Wordt S in stand 2 geplaatst, dan spert de transistor. Door het om
zetten van de schakelaar gaat immers de spanning aan de rechter
zijde van C van +9 V naar 0 V. Dit is een sprong van 9 V in nega
tieve richting. Daar de spanning over een condensator niet plotse
ling van waarde kan veranderen, gaat de spanning aan de linkerzijde
van C ook 9 V in negatieve richting. Dit betekent, dat door het om
schakelen van S de basisspanning van de transistor -9 V wordt.
Hierdoor wordt de transistor gesperd en wordt de collectorspanning
+9 V.
De transistor blijft echter niet afgeknepen. De linkerzijde van C is
immers via R2 verbonden met +9 V. C zal zich daarom via de bat
terij en R2 van -9 V naar +9 V ontladen. Na een tijd 0,7 R2 x C
gaat de basisspanning door 0 en gaat de transistor weer geleiden.
(Leerboek Elektronica deel 1; hfdst. 8).
De collectorspanning gaat dan weer naar 0 V.

Fig. 2a
Tijdbepalende schakeling.

Fig. 2b

07R2C
9V

O

De transistor is 0,7 R2xC
gesperd.
Weerstand-transistorschakeling.
Indien S in stand 1 staat (fig. 2c), krijgt de basis via de spanningsdeler R2 + R3 een negatieve spanning. De transistor is daardoor ge
sperd en de collectorspanning is +9 V. Staat de schakelaar in stand 2,
dan is de basis via R3 + R4 met +9 V verbonden. De weerstandswaarden zijn zodanig, dat de transistor nu in de verzadigde toestand
is. De collectorspanning is dan praktisch nul.
+9V

+9V

1

1
R4

R1

R3

7

1 O

02

R2 l
—9V

Fig. 2c
Weerstand-transistor-schakeling.

14.3. A-stabiele multivibrator
Wordt de schakeling volgens fig. 3a op spanning aangesloten, dan
ontstaan er op de collectoren tegengesteld verlopende blokspanningen
met uiterste waarden 0 V en Ub en een frequentie, die bepaald wordt
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door de RC-filters in de basisleidingen. Opdat dit het geval is, moe
ten de collectorweerstanden zodanig worden gekozen dat een transis
tor in de verzadigde toestand is als hij geleidt.
+ 9V

R1

+ 9V

+ 9V

+ 9V

R3

R2

P

EO

C2

)h

I
%

Fig. 3a
AMV met transistoren.
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Uitgangstoestand van de AMV.
In fig. 3a denken we tussen basis en emitter van de linker transistor
een batterij. Met behulp van deze batterij dwingen we een bepaalde
toestand op en uitgaande van deze toestand kunnen we dan de werking
en het verloop van de golfvormen verklaren. (In werkelijkheid is de
batterij natuurlijk niet aanwezig).
De batterij geeft de basis van V 1 een spanning van -9 V ten opzichte
van massa. V 1 spert daardoor en de collector van V 1 is dus +9 V.
De basis van de rechter transistor ligt aan +9 V. De rechter tran
sistor gedraagt zich daarom als een kortsluiting. De collectorweerstand wordt immers zo groot gekozen, dat dit het geval is.
Daar de rechter transistor zich als een kortsluiting gedraagt zijn
zowel de basis- als de collectorspanning praktisch 0 V. Omdat V 2
zich als een kortsluiting gedraagt staat C 1 parallel aan de gestip
peld getekende batterij. C 1 is dus opgeladen tot 9 V. De linkerzijde
van C 1 is -9 V ten opzichte van de rechterzijde.
C 2 is ook opgeladen tot 9 V. De rechterzijde van C 2 ligt immers via
de basis-emitter diode aan massa. De linkerzijde ligt aan +9 V.
Tot het moment t = 0 is tussen basis en emitter van V1 de batterij
van 9 V aanwezig. Door deze batterij van 9 V is de basis-emitterspanning van V1 -9 V (bovenste golfvorm , fig. 3b).
Daar V 1 gesperd is, is Uce van deze transistor +9 V (2e golfvorm).
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Golfvormen.

m

-

De basis van V 2 is enigszins positief omdat de basis van R3 aan
+9 V ligt (3e golfvorm).
Daar V 2 volop geleidt is de collector van V 2 praktisch 0 V (4e golf
vorm).
Golfvormen van t = 0 tot t = 1.
Op het moment t = 0 wordt de batterij verwijderd en de schakeling
wordt dan als het ware aan zijn lot overgelaten. De spanning tussen
basis en emitter van V 1 wordt nu bepaald door C 1 en R2.
C 1 staat via de kortgesloten V 2 immers tussen basis en emitter van
V 1. De spanning aan de linkerzijde van C 1 en dus de basis van V 1
gaat vanaf -9 V naar +9 V.
C 1 en de basis zijn immers via R2 met +9 V verbonden. De basis
spanning van de linker transistor doet er 0,7 R2xCl over om van
negatief over te gaan naar positief (bovenste golfvorm).
Gedurende de tijd van t = 0 tot t = 1 blijft de basis van V 1 negatief
en blijft V 1 gesperd. De collectorspanning van V 1 blijft gedurende
de tijd van t = 0 tot t - 1 dus +9 V.
De collectorspanning van de linker transistor zal in het tijdsbestek
van t = 0 tot t = 1 dus niet veranderen en via de condensator C 2 zal
dus ook geen spanningsverandering naar de basis van de rechter
transistor worden overgedragen. Daar blijven de spanningen dus tot
t = 1 zoals ze waren.
Golfvormen van t = 1 tot t ~ 2.
Op het moment t = 1 vindt een omschakelproces plaats. Op het mo
ment t = 1 gaat namelijk de basis van de linker transistor van nega
tief over naar positief. Dit heeft tot gevolg dat V 1 gaat geleiden.
Als V 1 gaat geleiden, gaat er stroom door R 1 vloeien. Over R 1
ontstaat dan een spanningsval en de collector van V 1 gaat minder
positief. De spanning op de collector van V 1 beweegt zich dus in
negatieve richting (2e golfvorm).
De negatief gerichte spanningssprong a op de collector van V 1 komt
via C 2 op de basis van V 2.
C 2 kan immers niet plotseling van spanning veranderen. Indien ech
ter op de basis van V 2 een negatief gerichte spanningssprong a ont
staat gaat de basis van V 2 negatief. Zodra V 1 begint te geleiden,
gaat V 2 zich dus als een onderbreking gedragen. Dit houdt in dat
V2 spert (4e golfvorm).
De collectorspanning van V 2 beweegt zich daarom naar +9 V. De
collectorspanning van V2 kan niet onmiddellijk +9 V worden, om
dat de condensator C 2 niet onmiddellijk van spanning kan veranderen.
Daarom ziet u in de 4e golfvorm dat Uce van V 2 niet tijdloos naar
+9 V springt.
Het gaan geleiden op t = 1 van V 1 heeft dus een omschakelpro
ces tot gevolg. Op t = 1 wordt V 1 geleidend en V2 gesperd.
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Omdat V 1 volop geleidend wordt gaat de collectorspanning van V 1 op
t = 1 van +9 V naar 0 V (2e golfvorm).
De totale spanningssprong op de collector van V 1 is dus 9 V. Dit be
tekent automatisch dat de spanningssprong op de basis van V 2 ook
9 V is.
De spanningssprong op de collector van V 1 gaat immers in zijn ge
heel via C 2 naar de basis van V 2.
Dit betekent dus. dat op het moment t =1 waarop het omschakelpro
ces plaats vindt de basisspanning van V 2 -9 V wordt (3e golfvorm).
Op het moment t = 1 is de schakeling dus van de ene toestand omge
schakeld naar de andere toestand. Nu is de basis van V 2 -9 V en zal
deze basisspanning volgens de 3e golfvorm van -9 V naar +9 V gaan
bewegen. De spanning op de basis van V 2 blijft negatief gedurende
0,7 R3 x C 2.
Gedurende deze tijd is V 2 gesperd. De collectorspanning van V 2 is
dan volgens de onderste grafiek +9 V.
Gedurende de tijd dat V2 gesperd is. is V 1 geleidend en zijn de ba
sisspanning en de collectorspanning van deze transistor praktisch
0 V.
Op het moment t = 2 gaat volgens de 3e golfvorm de basisspanning
van V2 over van negatief naar positief. Dan gaat V 2 weer geleiden
en er vindt een nieuw omschakelproces plaats. De schakeling komt
nu weer in dezelfde toestand als op t = 0.
We zijn nu weer op ons uitgangspunt beland en de schakeling zal dus
normaal doorschakelen.
Periodetijd.
Uit fig. 3b blijkt dat de periodetijd van de opgewekte blokspanning
gelijk is aan T = 0,7 (R2C1 + R3C2).
Indien gelijke basisweerstanden Rjd en koppelcondensatoren C ge
bruikt worden, volgt de periodetijd uit:
T = 1,4 Rb x C

O)

Opdat de collectorspanning tussen 0 V en Ub is gelegen, moet in
geleidende toestand de transistor verzadigd zijn. Dit is het geval als
geldt:
Rb
Rc > 1>25 hFE

(2)

Hierin is hj?E de gelijkstroomversterking. 1,25 is een veiligheidsfactor.
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Starten van de AMV.
De AMV wordt uiteraard niet met een batterij gestart. Na het in
schakelen loopt de schakeling uit zichzelf aan. Dit is te begrijpen
als men de AMV beschouwt als een sterk teruggekoppelde versterker.
Is de rondgaande versterking groter dan 1, dan gaat de schakeling
oscilleren. Door toename van het signaal treedt er oversturing en
daardoor afkapping op. Daardoor komt men tot de in het voorgaande
beschreven situatie.
Indien de transistoren te ver in de verzadigde toestand zijn, wil de
schakeling niet starten. In dat geval is de rondgaande versterking
te klein. Men moet dan de collectorweerstanden verkleinen.
Omschakelproces.
De collectorspanning van de in geleiding komende transistor wordt
zoals in fig. 3b is weergegeven tijdens het omschakelen praktisch 0.
De collectorspanning van de gesperde transistor is niet direct gelijk
aan Ub. Het waarom volgt uit fig. 3c.
Fig. 3c
De collectorspanning
van V 2 en VI.

ti
EXTRA BASISSTROOM
EXTRA COLLECTORSTROOM

9V

+
Cl
A

VI

Op het moment 1 komt V1 in geleiding. De spanning over C 1 is dan
0 V en C 1 kunnen we op dat moment als een kortsluiting zien.
Op het moment dat V1 in geleiding komt is daarom de basis van V1
via de parallelschakeling R2/R4 met +9 V verbonden. Daar R4 aan
zienlijk lager is dan R2 loopt er een veel grotere basisstroom, dan
in de normale verzadigingstoestand. Daardoor is de basisspanning
op het omschakelmoment sterk positief. Daar de transistor extra
in de verzadigde toestand is, is de collectorspanning nog lager dan
in de normale verzadigingstoestand.
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De stroom door de serieschakeling C 1 + R4 is na een tijd 5 R4x C 1
praktisch nul geworden. Een condensator laadt zich immers in 5 RCtijden op.
Gedurende de tijd, dat C 1 wordt geladen, vloeit er stroom via R4 en
is de spanning op het knooppunt van R4 en C 1 (dat is dus de collec
tor van V 2) nog niet +9 V. De spanning op dit knooppunt springt dus
niet plotseling van 0 V naar +9 V. De stijgtijd van de spanning op de
collector van V2 bedraagt 2,2 R4 xCl.
De stijgtijd is immers in het algemeen gedefinieerd als de tijd waar
in de spanning van 10 % naar 90 % van de maximum waarde gaat.
Resumerend kunnen we dus vaststellen, dat op het moment t = 1 de
piekjes in de basis- en collectorspanning van V 1 en de afronding van
de collectorspanning van V 2 een gevolg zijn van het opladen van C 1
via R4. De piekjes en de afronding op het moment t = 2 worden be
paald door het laden van C 2 via R1.
Voorbeeld 1:
Gegeven:

In fig. 3a geldt: Ub = 9 V; R 1 = R4 = 1 kfi; R 2 = R 3 =
20 kfi; C 1 = 0,01 /iF; C2 = 0,025 piF

Gevraagd:

a.
b.
c.
d.

Oplossing:

a. Volgens (2) geldt:

Welke waarde dient hFE minimaal te hebben?
Wat is de topwaarde van de afgegeven blokspanning?
Bereken de frequentie.
Bereken de stijgtijden.

hFE - 1,25 x— = 1,25
R

1

>25

b. De topwaarde van de opgewekte blokspanning is iets
lager dan 9 V.
c. De totale periodetijd bedraagt:
T = 0,7 [(R2 xC 1) + (R 3 xC 2)] =0,7 [(2 x 10~4) +
(5xl0-4)] =4,9x10-4 s.
De frequentie bedraagt dus:
1
f =— =
= 2040 Hz.
T
4,9 xlO-4
d. De stijgtijd van de spanning op de collector van V1
bedraagt:
2,2 xRl xC2 =2,2 x 10^ x 25 x 10"^ =55 ns.
De stijgtijd op de collector van V2 is 2,5 x kleiner,
omdat de via R 4 op te laden condensator C 1 een
2,5 x kleinere capaciteit heeft. Deze stijgtijd is dus
22 jxs.
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Flankverbetering.
Door, zoals in fig.4 is aangegeven, de diode D 1 en de weerstand R5
op te nemen, kan de vorm van de blokspanning op de collector van
V2 worden verbeterd.
Indien V2 geleidend is, staat D in geleiderichting, Voor wat betreft
de collectorstroom van V2 staan R5 en R4 dus parallel. R5 en R4
dienen daarom 2 x groter te zijn dan de waarde die R4 zonder flank
verbetering heeft. Voor wat betreft de oplaadstroom van C 1 staat
de diode echter in sperrichting. Dit betekent, dat de oplaadstroom
voor C 1 via R5 vloeit. Zodra V 2 spert, valt dus ook de stroom
door R4 weg. Dit betekent dat de collectorspanning van V2 snel van
0 V naar +9 V gaat. Met de spanning aan de linkerzijde van de diode
is dit uiteraard niet het geval.
Teneinde geen hinder te hebben van de traagheid van de diode zal
men geen lagendiode, maar een puntcontact- of gouddraaddiode ne
men.
+ 9V

Fig.4

COLLECTOR
STROOM V2

R5
LAADSTROOM

t=1

9V

wW'
T

D

9V

N.

V2

D staat in sperrichting voor
de oplaadstroom van C 1.

ov

Synchronisatie van de AMV.
We spreken van synchroniseren (in de pas brengen) als de frequentie
van een vrij lopende oscillator wordt bepaald door het signaal van een
andere generator. Het vanaf de andere generator toegevoerde signaal
heet synchronisatie-signaal.
Het synchronisatie-signaal kan afkomstig zijn van een in het zelfde
apparaat aanwezige oscillator. Het kan echter ook worden geleverd
door bij voorbeeld een TV-zender, welke naast het video-signaal de
zogenaamde raster- en lijnimpulsen uitzendt. Met behulp van deze
impulsen worden de oscillatoren in de TV-ontvanger gesynchroni
seerd.
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Men kan synchroniseren met positieve of negatieve impulsen.
Bij synchronisatie met positieve impulsen zal de schakeling omslaan,
indien de transistor gesperd is.
In fig. 4 wordt gesynchroniseerd door via D positieve impulsen toe
te voeren. Negatieve impulsen hebben geen invloed, daar D hiervoor
spert.
Door de aan de basis van V 2 toegevoerde positieve impuls wordt
V2 geleidend, waardoor de schakeling voortijdig omklapt. Opdat
deze situatie mogelijk is, moet de periodetijd van de AMV iets gro
ter zijn dan de periodetijd van de synchronisatie-impulsen.

jé
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C1

R2
C

i i lebo
O
V

PERODET'JD AMV

°t
Fig. 5
Synchronisatie
van de AMV.
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Fig. 6
C 1 ontlaadt zich ook via de
transistor.

In fig. 5 worden synchronisatie-impulsen via C toegevoerd. In de
basisleiding is een weerstand van 200 ft opgenomen. Hiermee voor
komt men dat de via C komende impuls wordt kortgesloten door de
in geleiding zijnde transistor V2.
Frequentiedeling met de AMV.
Met de AMV kan men ook frequentiedeling verkrijgen. Dit blijkt uit
fig. 7.
De blokspanning Uj wordt gedifferentieerd. De negatieve impulsen
in het gediffentieerde signaal worden door middel van een diode on
derdrukt, zodat alleen de positieve impulsen aan de AMV worden
toegevoerd.
Stel dat door de op het moment t = 0 toegevoerde positieve impuls
V1 geleidend wordt en dat de schakeling weer terugklapt even na het
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moment t = 3. In dat geval zal de positieve impuls, die op het mo
ment t = 2 binnenkomt, geen invloed op de schakeling hebben.
De positieve impuls wordt immers toegevoerd aan de basis van de
geleidende transistor, waardoor er niets verandert. De op het mo
ment t = 4 binnenkomende impuls heeft onvoldoende amplitude om
de basis positief te maken. Ook deze impuls heeft dus geen invloed.
De op het moment t = 6 binnenkomende impuls ligt op een hoger ge
deelte van de spanningskromme en doet de basis even positief gaan.
Hierdoor wordt een schakelactie ingeleid, welke tot gevolg heeft,
dat de schakeling omklapt.
Uit fig. 7b blijkt, dat de frequentie van de blokspanning op de collec
tor van V1 3 x lager is dan de frequentie van het oorspronkelijke
signaal. De deelfactor is dus 3 x.
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Fig.7a
Stuur schakeling bij
frequentiedeling.
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Frequentieregeling van de AMV.
Men kan de frequentie van een AMV regelen door de basisweerstand
aan een regelbare positieve spanning te leggen (fig. 8a). Staat de lo
per in de bovenste stand, dan is V1 gedurende de tijd T 1 gesperd.
Indien de spanning op de loper +5 V is, loopt de ontlaadkromme van
de basisspanning meer horizontaal, waardoor het langer duurt, voor
dat de schakeling omklapt.
VI is nu gedurende een tijd T 1' gesperd.
+ 9V

+9V
9
UA

R1

R2

R3

+5V

c, T

*

I

P

t5
O

+9V
R2
1

R1

R3

y

y
/ P

R4

P /

b
V2

V1
C2..

\

Fig. 8 ~4a. De frequentie wordt geregeld door middel van de spanning waarnaartoe Cl zich ontlaadt.
b. De frequentie wordt geregeld door middel van koppelcapaciteiten en basisweerstanden.
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De omschakeling moet zo gedimensioneerd worden, dat onder alle
omstandigheden de transistoren in de verzadigde toestand zijn.
Men controleert dit door P in de laagste stand te plaatsen.
Een andere methode om de frequentie te regelen is weergegeven in
fig. 8b. De frequentie wordt grof geregeld door de koppelcondensatoren om te schakelen. In een bepaald bereik vindt fijnregeling plaats
door middel van de potentiometers P.
Door middel van de vaste weerstanden R 2 en R 3 beperkt men de
basisstroom tot een veilige waarde. De totale basisweerstanden moe
ten een zodanige waarde hebben, dat de transistoren onder alle om
standigheden in de verzadigde toestand zijn.
Ohmse belasting van de AMV.
Indien tussen de collector van V 2 en massa een weerstand Rl (fig.
9a) wordt aangesloten, zal dit invloed hebben op de amplitude en de
frequentie van de uitgangsspanning.
Indien V2 geleidt en zich als een kortsluiting gedraagt, beïnvloedt
RL de schakeling niet (fig. 9b). Rl staat nu immers parallel aan een
kortsluiting.

Fig. 9a t/m c
Door ohmse belasting neemt de am
plitude van de blokspanning af.
Fig.9d

Rl

Aansluiting van ohmse belasting
via een emittervolger.
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Indien V2 gesperd is, vormen R4 en Rl een spanningsdeler (fig.9c).
De collectorspanning heeft nu een waarde , die wordt bepaald door de
deling van Ub over R4 en Rl. Geldt bij voorbeeld Ub = +9 V, R4 =
1 kSÏ en Rl = 2 kfl, dan zal de spanning op de collector van V 2 + 6 V
bedragen, indien V2 gesperd is. De blokspanning op de collector van
V 2 heeft dan een top-top waarde van 6 V. Dit betekent, dat de spanningssprongen die aan de basis van V 1 worden doorgegeven, in dit
geval ook een amplitude van 6 V hebben.
VI is daarom korter gesperd, dan indien Rl niet aanwezig is. De
door R 2 en C 1 bepaalde toestand wordt dus des te korter naarmate
Rl lager is. De invloed van Rl is te verwaarlozen, indien Rl » R4
is. Is dit niet het geval, dan kan men dit door tussenschakeling van
een emittervolger bereiken (fig.9d). De belasting van V 2 bedraagt
nu ca. (hFE + 1)Rl.
Capacitieve belasting van de AMV.
Indien de belasting zuiver capacitief is, heeft dit invloed op de stijgtijd en daaltijd. Dit blijkt uit fig. 10.
Cl is de totale, tussen collector en emitter aanwezige capaciteit.
Is er geen condensatorbelasting aanwezig, dan wordt Cl gevormd
door de som van de uitgangscapaciteit van de transistor en de bedradingscapaciteit.
Indien V2 van de geleidende naar de gesperde toestand gaat, loopt
de collectorspanning van 0 V naar +9 V.
C 1 zal dus via R van 0 V tot +9 V opgeladen moeten worden. Daar
Cl parallel staat aan C 1 zal de stijgtijd van de spanning op de col
lector van V2 bedragen: 2,2 R4 x (Cl + C 1).
Indien een diodeschakeling voor flankverbetering is opgenomen geldt
voor de stijgtijd 2,2 R4x ClIndien V2 gaat geleiden, moet de collectorspanning van +9 V naar
0 V. De ontlading van CL vindt plaats via V2. Daar de transistor op
het omschakelmoment een extra collectorstroom voert - er loopt
Fig.10a
Capacitieve belasting.
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Fig.10b
Capacitieve belasting
heeft vooral invloed
op de opgaande flank.

immers extra basisstroom ten gevolge van het opladen van C 2 - zal
de ontlading van Cl zeer snel verlopen. De neergaande flank van de
collectorspanning is daarom veel steiler dan de opgaande flank.
Via grote capaciteit aangesloten ohmse belasting.
In dit geval zal Cu zich opladen tot de gemiddelde waarde van de col
lectorspanning. De collectorspanning varieert tussen 0 V en een
waarde die wordt bepaald door de deling van Ug over R4 en Rg.
Opdat de uitgangsspanning blokvormig verloopt, moet de RC-tijd
van Cu en Rg groot zijn ten opzichte van de periodetijd van de blokspanning.

1
R4

rl

Fig.11
Via koppelcondensator aangesloten belasting.

:
i

Beproeven van de AMV.
a. Indien men een koppelcondensator onderbreekt, dienen beide
transistoren in de verzadigde toestand te zijn. Zijn de transistoren te ver in de verzadigde toestand, dan is het mogelijk, dat
de schakeling in het geheel niet of slechts af en toe start. In dit
geval verkleint men de collectorweerstanden.
De gunstigste waarden van de collectorweerstanden zijn die,
waarbij de transistoren in de bodemtoestand zijn.
b. De golfvormen op de basis en de collector worden met behulp van
de KSO zichtbaar gemaakt. Indien men de meting uitvoert met een
KSO met geijkte tijdbasis en geijkte verticale verzwakker kan men
de top-top waarde en de periodetijd van de gemeten spanning be
palen.

14.4. Collector/basis-gekoppelde MMV
Schema en goltvormen.
De collector/basis -gekoppelde MMV bestaat, zoals Uit fig. 12a blijkt
uit een schakeling volgens fig. 2a en een schakeling volgens fig. 2c.
De collectoren en de bases zijn kruiselings gekoppeld.
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Nadat een trigger-impuls is toegevoerd, ontstaat op de collector van
V 2 een impuls van negatieve polariteit en op de collector van V 1 een
impuls van positieve polariteit, De lengte van deze impulsen wordt
bepaald door R5 en Cl,
De trigger-impulsen worden toegevoerd aan de basis van de gelei
dende transistor. Om de transistor te kunnen sperren, moeten de
trigger-impulsen een negatieve polariteit hebben.
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Fig.12a
MMV met transistoren.
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Gelijkstroominstelling.
In rusttoestand geleidt V2, daar de basis van V2 enkel via R5 met
+9 V is verbonden. R5 en R4 zijn zo gekozen dat V2 in de verza
digde toestand is en zich als een kortsluiting gedraagt. De basis van
V1 is dus aangesloten op een spanningsdeler tussen -9 V en massa.
De basis van V1 is daarom negatief en V 1 derhalve gesperd.
Op de collector van V1 staat dus een spanning van +9 V.
C 1 is opgeladen tot 9 V.
Stuur schakeling.
De MMV wordt gestuurd via de stuurschakeling (Eng. steering gate)
gevormd door C 3, R7 en D 1. De ingangsspanning van deze stuur
schakeling is blokvormig. Daar de tijdsconstante van C 3 en R 7 laag
is, ontstaat op punt P een gedifferentieerde spanning, die rond 9 V
is gelegen (fig. 12b).
Omdat de spanning op de collector van VI +9 V bedraagt, geleidt
D 1 alleen indien de spanning op punt P lager dan +9 V wordt. D 3
geeft daarom alleen de negatieve trigger-impulsen door.
Werking.
De op het moment t = 0 via D 1 toegevoerde negatieve impuls komt
via C 1 op de basis van V 2. Daardoor gaat V 2 minder geleiden en
gaat de collectorspanning van V 2 positief. Deze positief gerichte
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spanningssprong komt via de zogenaamde speeding-up conden
sator C2opde basis van V1. Daardoor gaat V 1 geleiden, waar
door de collectorspanning van V1 minder positief wordt. Deze posi
tief gerichte spanningssprong komt via C 1 op de basis van V2, enz.
Na het toevoeren van de trigger-impuls treedt er dus een accumula
tieve werking op. Deze heeft tot gevolg, dat V 1 volop geleidt en dat
V2 gesperd is. Op de collector van V 1 ontstaat een spanningssprong
van 9 V in negatieve richting. Daar de spanning over C 1 niet plot
seling van waarde kan veranderen, gaat de spanning op de basis van
V 2 ook 9 V in negatieve richting. Dit betekent dat de basis van V2
op het moment t = 0 -9 V wordt.
C 1 gaat zich nu via de zich als een kortsluiting gedragende V1, R5
en de batterij ontladen. De; spanning op de basis van V 2 wordt posi
tief na een tijd:
T = 0,7 R5 x C 1

(3)

Na déze tijd gaat V2 weer geleiden. De collectorspanning van V2
wordt daardoor minder positief. Deze negatief gerichte spannings
sprong wordt via C 2 doorgegeven aan de basis van VI, waardoor
V1 spert. Daar op het moment van omschakelen de spanning over
Cl 0 V bedraagt, wordt C 1 nu via R1 en de basis-emitter diode
van V2 geladen. Gedurende de tijd, dat er stroom door R1 vloeit,
is de collectorspanning van V1 nog niet +9 V. Dit is eerst het geval
na een tijd van 5 R1 x C 1.
Opmerkingen:
1. Negatieve impulsen, die tijdens de duur van de instabiele toe
stand binnenkomen, beïnvloeden de schakeling niet, daar de scha
keling reeds in de toestand is, waarin de negatief gerichte trigger-impulsen hem willen brengen.
2. De speeding-up condensator C 2 heeft tot doel om de invloed van
de ingangscapaciteit van V1 op te heffen. Zou C 2 niet aanwezig
zijn, dan kan de ingangsspanning van V1 niet plotseling verande
ren. Dit heeft een vertragende invloed op het omschakelproces.
Indien de RC-tijd van R3/C 2 gelijk wordt gekozen aan de RCtijd van de ingangscapaciteit van V1 en de ingangsweerstand van
VI, dan ontstaat een gecompenseerde verzwakker en heeft de
spanning op de basis van V1 dezelfde vorm als de spanning op de
collector van V2. Wordt C2, uitgaande van deze situatie, groter
gekozen, dan uit zich dit in pieken op de basisspanning van V1.
Dit is in fig. 12b gestippeld weergegeven. Bij praktische schake
lingen is dit het geval.
Relaisbediening met MMV.
Uit het voorgaande is gebleken dat VI een tijd 0,7 R5 x C 1 gelei
dend is. V 2 is dezelfde tijd gesperd.
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Een in de plaats van R1 geschakeld relais zal dus na het toevoeren
van de trigger-impuls gedurende deze tijd aantrekken. Een in de
plaats van R4 geschakeld relais zal gedurende deze tijd afvallen.
Indien het gebruikte relais zo laagohmig is dat het niet in een van
de collectorleidingen kan worden opgenomen, schakelt men een
extra stuurtrap in.
Impulsvertraging van de MMV.
Indien op de collector van V 2 in fig. 12a de schakeling volgens fig.
13a wordt aangesloten, ontstaat op punt R een impuls die een tijd
0,7 R5 x C 1 vertraagd is ten opzichte van de via D 1 aan de MMV
toegevoerde positieve trigger-impuls. De op punt B staande span
ning wordt immers door C en R gedifferentieerd. De diode D laat
alleen de negatieve impulsen door. Door R5 regelbaar uit te voeren,
kan de vertraging gevarieerd worden.
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Fig.13a
Stuurschakeling bij
impulsvertraging.
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Frequentiedeling met de MMV.
Zoals reeds eerder is opgemerkt, hebben de in fig. 12a via D 1 toe
gevoerde trigger-impulsen geen invloed gedurende de tijd dat de
schakeling nog in de instabiele toestand is. Hierop berust de wer
king als frequentiedeler. Dit blijkt uit fig. 14.
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Golfvormen behorende bij fig. 12a bij frequentiedeling.

Laten we veronderstellen dat de op het moment t = 0 binnenkomende
impuls de MMV in de instabiele toestand brengt. De spanning op de
basis van V2 wordt dan -9 V. Na een tijd 0,7 R5 x C 1 klapt de scha
keling weer terug naar de stabiele toestand. De op het moment t = 1
toegevoerde positieve impuls beinvloedt de schakeling niet, daar
deze op dat moment nog in de instabiele toestand is.
De op het moment t = 2 binnenkomende impuls doet de schakeling
weer overgaan in de instabiele toestand. Indien we de blokspanning
op de collector van V 2 vergelijken met de via C 3 toegevoerde blok
spanning, blijkt, dat de frequentie 2 x lager is. De deelfactor van
de schakeling is dus 2.
Wensen we een deelfactor die hoger is, dan moeten we bij een ge
geven ingangsfrequentie de RC-tijd groter kiezen. Is de RC-tijd zo
danig dat de basisspanning van V 2 volgens de stippellijn verloopt,
dan hebben de positieve impulsen, die op de momenten 1 en 2 bin
nenkomen, geen invloed. De schakeling zal dan op het moment t = 3
in de instabiele toestand komen. In dit geval bedraagt de deelfactor 3.
Naarmate men de deelfactor groter kiest, is de kans groter dat bij
een verandering in de eigenschappen van een van de onderdelen de
deelfactor verandert. In praktische schakelingen gaat men daarom
bij de deling zelden hoger dan 5.
Invloed van stoorsignalen op de MMV.
Indien er gedurende de stabiele toestand negatief gerichte stoorimpulsen op de basis van V 2 of positief gerichte stoorimpulsen op
de basis van V 1 komen, kan de schakeling daardoor omschakelen
naar de instabiele toestand. Indien de betreffende MMV wordt toe
gepast in een industrieel apparaat, kan dit bijzonder kwalijke ge
volgen hebben. Het kan bij voorbeeld zijn dat de MMV na een startsignaal een bepaalde tijd vloeistof aan een proces moet toevoeren.
Door de stoorimpuls komt nu de vloeistof op een ongelegen moment.
a. Stoorimpulsen uit de voedingsspanning.
De stoorimpulsen kunnen afkomstig zijn van de voedingsspanning.
Een verandering van de voedingsspanning in negatieve zin (bij voor
beeld van 9 V naar 8 V) komt via R1 op de basis van V2.
C 1 kan immers niet plotseling van spanning veranderen. Gaat nu de
spanning op de collector van VI, 1 V in negatieve richting, dan zal
dit ook het geval zijn met de basisspanning van V 2. Daardoor spert
V 2 en de schakeling komt in de instabiele toestand.
In dit geval zal men door toepassing van een gestabiliseerde voeding
variaties in de voedingsspanning kunnen vermijden.
b. Stoorimpulsen van de netspanning.
Op de netspanning zijn ten gevolge van het in- en uitschakelen van
motoren en dergelijke sterke stoorimpulsen aanwezig. Deze kunnen
volgens fig.15, via de parasitaire capaciteit tussen de betreffende
netleiding en de basisleiding van de transistor, de MMV triggeren.
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Men zal hiervan vooral hinder hebben, indien de netleiding in de
buurt van de leidingen van de MMV is gelegen.
Men kan de stoorimpulsen onderdrukken door in de netleiding een
ontstoorfilter te schakelen.
1

NETLEIDING

STOORIMPULS

Fig.15
De invloed van een stoorimpuls op de MMV.

Fig.16
Het vastleggen van de
uitgangstoestand.

Vastleggen van de uitgangstoestand.
Indien men een MMV inschakelt, blijkt deze in de instabiele toestand
te komen. Het oplopen van de voedingsspanning kan men dus beschou
wen als een stoorimpuls. Indien deze situatie ongewenst is, wordt
de MMV ingeschakeld volgens fig.16. Bij het inschakelen laat men
de schakelaar even in stand 2, zodat de condensatoren zich op kun
nen laden tot spanningen die overeenkomen met de stabiele toestand.
Daarna plaatst men de schakelaar in stand 3.
Trigger-mogelijkheden.
De sturing van de MMV bij hogere schakelfrequenties kan, behalve
volgens fig. 12a, ook plaats vinden door via een koppelcondensator
negatieve trigger-impulsen toe te voeren aan de basis van de gelei
dende transistor, (fig. 17) Eventueel aanwezige positief gerichte
impulsen in het trigger-signaal kunnen de MMV nu echter terugscha
kelen. Is dit ongewenst, dan moet men de trigger-schakeling vol
gens fig. 12a toepassen.
Indien men de MMV wenst te triggeren na via een startknop een
startsignaal te hebben gegeven, kan men deze startknop op verschil
lende manieren in de schakeling opnemen. De schakelaar kan bij
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voorbeeld worden aangebracht tussen de collector en de emitter van
VI (fig. 18). Ook kan men R4 kortsluiten. Uiteraard moet de kort
sluiting opgeheven zijn voordat de MMV terugkeert naar de stabiele
toestand.

V1

Fig.18
Het verkrijgen
van de insta
biele toestand
door het kort
sluiten van VI.

Fig.17
Basistriggering.

14.5. Collector/basis-gekoppelde MMV
met automatische voorspanning
Het bezwaar van de in fig. 12a gegeven MMV is dat er twee spanningsbronnen vereist zijn.
Men kan dit ondervangen door de schakeling volgens fig. 19 toe te
passen. In deze schakeling is V2 geleidend, daar de basis van V2
via R3 met de plus-klem van de batterij is verbonden. De emitterstroom van V2 veroorzaakt over R6 een bepaalde spanningsval.

R1

-o

i

C4

R3

+ub
R2

R4

VI
C2

II

V2

C1

R6

R5

Fig.19
MMV met automatische voor
spanning.
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Deze over R6 staande spanning is gelijk aan de spanning op de col
lector van V2, daar V2 in de verzadigde toestand is. De spanning
op de basis van VI is vanwege de deling over R4 en R5 lager dan
deze spanning, dus lager dan de emitterspanning van VI. De basis
van VI is dus negatief (meestal 0,5 V ... 1,5 V) ten opzichte van
de spanning op de emitter. Dit betekent dat V1 gesperd is.
De werking van de schakeling komt verder geheel overeen met de
MMV welke in het voorgaande is besproken. Wel is de top-top waar
de van de afgegeven blokspanning lager dan Ug.
Indien V2 geleidend is, is de collectorspanning van V2 immers on
gelijk aan 0 V. Geldt bij voorbeeld Ub = 9 V, R2 = 1 kft, R6 = 200 Q,
dan staat er 1,5 V op de collector van V 2, indien deze geleidend is.
In dit geval zal de collectorspanning van V 2 dus verspringen van
1,5 V naar 9 V en omgekeerd.
De sprong in de collectorspanning van V 1 is ook minder dan Ub.
Daardoor gaat de basis van V 2 bij de overgang naar de instabiele
toestand niet zoveel positief als bij de in fig. 12a gegeven schake
ling. De duur van de instabiele toestand zal daardoor korter zijn.
C 3 heeft tot doel de emitterspanning van de transistoren tijdens het
omschakelen constant te houden.
De schakeling wordt getriggerd door via C 1 aan de basis van V1 een
impuls van negatieve polariteit toe te voeren. Indien men de scha
keling volgens fig. 19 toepast voor impulsvertraging, relaisbediening
of iets dergelijks, kan men willekeurige transistoren toepassen, in
dien h]?E >25, en indien men de componenten onderstaande waarden
geeft:
R1 = R2 = 1,6 kn
R3 = R4 = 30 kü
R5
= 10 kö
= 100
R6

Cl= 0,1 nF
C 3 = 10 /xF
Ub = 12 V

De amplitude van de startimpuls moet minimaal 0,5 V bedragen.
De tijd van de instabiele toestand T wordt ingesteld met C 2. Bij de
bepaling van C 2 gaat men uit van T = 0,7 R3 xC2. Geringe afwij
kingen corrigeert men door R3 variabel uit te voeren, waarbij men
er wel op dient te letten dat V 2 in de verzadigde toestand blijft.

14.6. Bi-stabiele multivibratoren
De bi-stabiele multivibrator, die meestal flip-flop wordt genoemd,
heeft de volgende toepassingen.
a. Geheugenschakeling.
Als zodanig wordt de flip-flop in digitale apparatuur toegepast.. In
de moderne apparatuur maakt men daarbij gebruik van IC's. Alleen
in oudere apparaten zal men geheugenschakelingen aantreffen, die
uit discrete componenten bestaan.
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b. Twee-deler.
Door een bi-stabiele multivibrator op een bepaalde manier te scha
kelen ontstaat op de uitgang een blokspanning, waarvan de frequentie
2 x kleiner is dan die van de aan de ingang toegevoerde trigger-impulsen. De twee-deler wordt toegepast in tellers en computers.
RS flip-flop.
In fig. 20 is de zogenaamde RS-flip-flop getekend. Deze schakeling
kan als geheugen dienst doen. Om een inzicht in de werking te krij
gen dient allereerst de gelijkstroominstelling te worden bezien.
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R O
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1

W

■os

D2

R8

RS flip-flop.

Gelijkstroominstelling.
Laten we veronderstellen dat VI volop geleidend is. De collectorspanning van V 1 is dan praktisch 0 V. In het schema is aangenomen
dat met VI in geleidende toestand op de collector +0,1 V staat.
De basis van V2 ligt via R5 aan deze +0,1 V en via R6 aan -9 V.
Aangenomen is nu, dat R5 en R6 zo gekozen zijn, dat op de basis
van V2 ten opzichte van massa een spanning ontstaat van -1,35 V.
V2 zal dus gesperd zijn. Als V2 gesperd is, gedraagt V2 zich als
een onderbreking.
De basis van V 1 ligt dan via R 3 en R4 aan +9 V en via R2 aan -9 V.
R4, R3 en R2 zijn zo gekozen dat VI in de verzadigde toestand is.
Is V1 dus eenmaal kortgesloten dan zal hij zichzelf in de kortgeslo
ten toestand en V 2 in de onderbroken toestand houden.
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Met gesperde V 2 staat op de collector van V 2 een spanning van 8,3 V.
De spanning op de collector van V2 is namelijk lager dan 9 V, omdat
er door R4 stroom loopt.
De spanning van +9 V is namelijk aangesloten op R3, R4 en de basisemitter diode van V1, die we als een kortsluiting kunnen beschouwen.
Daarom valt er over R4 een spanning van 0,7 V.
Resumerend geldt dus, dat als VI kortgesloten is V2 spert.
Deze toestand is stabiel.
Ook de toestand VI gesperd V2 kortgesloten is stabiel, omdat de
schakeling symmetrisch is.
Geheugenwerking.
De uitgangen van een flip-flop worden algemeen aangeduid met Q en
Q. Hiermee geeft men aan dat de uitgangsspanningen eikaars tegen
gestelde zijn. Maken we voor het aanduiden van de spanningen ge
bruik van de positieve logica, dan geldt in fig. 20 Q = 0; Q = 1.
Voeren we nu aan de S-ingang een positieve impuls toe, dan zal deze
impuls via C4 de transistor V2 in geleiding brengen. Als V2 gaat
geleiden, dan gaat de collector spanning van V 2 minder positief. Er
ontstaat dus een negatief gerichte sprong op de collector van V2. Deze
negatief gerichte sprong komt via C 2 op de basis van VI, waardoor de
ze spert. De collectorspanningvan V1 wordtnu hoog. Deze hoge collectorspanning zal V 2 in geleiding houden nadat de trigger-impuls
weg is. Door het toevoeren van een positieve impuls aan S is de flip
flop dus in de stand Q = 1; Q = 0 gekomen. De flip-flop is ge
set.
De geheugenwerking bestaat nu daarin dat uit de stand Q = 1; Q = 0
geconcludeerd kan worden, dat aan de S-ingang een positieve impuls
toegevoerd werd.
Voeren we vervolgens aan de R-ingang een_positieve impuls toe, dan
komt de flip-flop weer in de stand Q=0;Q=1. De flip-flop is
gereset.
T flip-flop.
De T flip-flop (triggered) wordt gebruikt als twee-deler. Een T flip
flop ontstaat, indien we de bi-stabiele schakeling volgens fig. 20 met
een diode-stuurschakeling combineren tot de schakeling volgens fig.
21a. We gaan er van uit, dat voor t = 0 de gelijkstroominstelling de
zelfde is als in fig. 20.
Aangenomen wordt dat gestuurd wordt met een blokspanning (le golfvorm in fig. 21b).
Doordat de RC-tijd van C 3 en R 7 klein is, ontstaan ten gevolge van
de blokspanning spanningspieken op punt P. Deze spanningspieken
staan op een gelijkspanning van 9 V. P is immers via R 7 met +9 V
verbonden.
Op het moment t = 0 staat er een positieve impuls op P, op het mo
ment t = 1 staat er een negatieve impuls, enz. De spanning op de
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anode van D 1 is +0,1 V. De spanning op de anode van D2 is +8,3 V.
Om een diode te doen geleiden, moet de kathodespanning lager wor
den dan de anodespanning. Daarom zal op t = 0 geen van beide dioden
gaan geleiden.
Op t = 1 gaat D2 geleiden, zodra de spanning op punt P lager dan ca.
8,3 V wordt.
De op het moment t = 1 binnenkomende negatieve impuls zal dus het
eerst de diode D 2 in geleiding brengen. Dit betekent dus dat de op
het moment t = 1 optredende negatieve impuls via D2 naar de collec
tor van V 2 gaat en van daar via C 2 naar de basis van V1.
Op het moment t = 1 komt er dus een negatieve impuls via D2 en C 2
naar de basis van V 1. De transistor V 1 is echter in geleiding. De
op het moment t = 1 op de basis van V 1 komende negatieve impuls
zal V 1 dus gaan sperren. Omdat VI spert gaat zijn collectorspan
ning positief en wordt er via C 1 een positieve spanningssprong op
de basis van V2 gebracht. Daardoor komt V2 in geleiding.
Daardoor wordt de collectorspanning van V2 ca. 0,1 V.
We zien dus dat door de op het moment t = 1 binnenkomende impuls
de schakeling via D 2 en C 2 naar de andere toestand overgaat.
Op het moment t = 1 verspringen daarom de collectorspanningen zo
als uit de 3e en de 4e golfvorm blijkt. De collectorspanning van VI,
dat is de spanning Q_, springt van +0,1 V naar +3,8 V en de collec
torspanning op punt Q springt van 8,3 V naar +0,1 V.
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De op het moment t = 2 binnenkomende positieve impuls heeft abso
luut geen invloed op de schakeling omdat voor deze positieve impuls
de dioden Dl en D2 alleen maar sperren.
De op het moment t = 3 binnenkomende negatieve impuls gaat nu via
D 1 en C 1 naar de basis van V 2.
Daardoor gaat de schakeling naar de andere toestand en verspringen
weer de collectorspanningen.
De frequentie van de op de collectoren staande blokspanningen blijkt
de helft te zijn van de frequentie van de blokspanning die aan de in
gang wordt toegevoerd. We hebben dus de frequentie door 2 gedeeld.
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Golfvormen.

t= 5

Doormeten BMV.
Indien men de BMV met behulp van de universeelmeter wil doorme
ten kan dit zeer eenvoudig gebeuren.
Men voert dan geen signaal toe. De BMV is dan in een bepaalde toe
stand. Op de collector van de linker transistor zal men dan bij voor
beeld praktisch geen spanning meten en op de collector van de rech
ter transistor moet men dan de batterij spanning meten.
Nu kan het wel eens voorkomen, dat indien men op de collector van
V 1 meet, men daar een spanning vindt van +0,1 V. Daarna verplaatst
men de meetpen naar de collector van de rechter transistor en dan
kan het zijn dat men daar ook +0,1 V meet. Dit komt dan omdat men
door het aansluiten van de meetpen een trigger-impuls toevoert,
waardoor de BMV naar de andere toestand gaat.
Indien men vermoedt dat dit het geval is, sluit men eerst de univer
seelmeter aan. Dan sluit men de basis en de emitter van dezelfde
transistor kort.
Nu moet de collectorspanning positief gaan. Indien men de schake
ling wil testen met ingangssignaal dan zal men met de universeel
meter op de collectoren spanningen meten die praktisch gelijk zijn
aan de halve batterij spanning. Een universeelmeter wijst immers
de gemiddelde spanning aan.
Indien men met de KSO meet dan zal men bij de T flip-flop de golfvormen volgens fig. 21b moeten meten.
Opgaven:
1. De transistoren V 1 en V 2 in fig. 3a hebben een hpE > 100.
R2 = R3 = 100 kft. Men wenst een symmetrische blokspanning
van f = 1 kHz.
Bereken Rl, R4, Cl en C2.
2. In fig. 12a is R4 een relais van 240 ft. Voor V 2 geldt hpE = 100.
Men wil het relais na een trigger-impuls 5 sec. af laten vallen
en R5 wil men zo hoog kiezen dat juist aan de veiligheidsmarge
wordt voldaan.
Bereken R5 en C 1.

Samenvatting
1. De transistoren in een multivibrator gedragen zich als tegenge
steld werkende schakelaars.
2. Een multivibrator kent 2 toestanden
3. Bij een a-stabiele multivibrator zijn beide toestanden instabiel.
4. Bij een mono-stabiele multivibrator is 1 toestand stabiel en 1
toestand instabiel.
5. Bij een bi-stabiele multivibrator zijn beide toestanden stabiel.
6. De duur van een in-stabiele toestand wordt bepaald door RCschakelingen.
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7. De periodetijd van de door een symmetrische AMV afgegeven
blokspanning is 1,4 RbxC.
8. De duur van de instabiele toestand bij een MMV is 0,7 RC.
9. Bij een multivibrator moet de geleidende transistor in de verza
digde toestand zijn.
10. Een AMV kan dienst doen als blokgolfgenerator, als frequentiedeler of als knipperlichtschakeling.
11. De MMV wordt gebruikt als tijdbepalende schakeling , impuls vertraging of frequentie-deler.
12. De BMV, meestal flip-flop genoemd, kan worden gebruikt als
geheugenschakeling of als twee-deler. Ze wordt in IC-vorm
veel in computers en digitale systemen gebruikt.
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HOOFDSTUK XV
BLOKKEEROSCILLATOREN
I
15.1. Inleiding

!;

Een blokkeeroscillator bevat een zich als schakelaar gedragende
transistor, een transformator en in de a-stabiele uitvoering boven
dien een RC-schakeling.
De blokkeeroscillator heeft als belangrijkste toepassing het opwek
ken van smalle, doch sterke triggerimpulsen. Daarnaast wordt de
blokkeeroscillator gebruikt voor het opwekken van zaagtandvormige
spanningen. De blokkeeroscillator kan vrij lopend (a-stabiel) maar
ook getriggerd (mono-stabiel) zijn.
A-stabiele blokkeeroscillator.
Bij deze blokkeeroscillator zijn beide toestanden instabiel.

Transistor geleidend:

Instabiele toestand van zeer korte
duur, bij voorbeeld 1 /is.

Transistor gesperd:

Instabiele toestand, waarvan de duur
wordt bepaald door een RC-schakeling.

!
I

'

De a-stabiele blokkeeroscillator geeft, zonder dat hij wordt gestuurd,
triggerimpulsen af met een herhalingsfunctie, welke door een RCschakeling wordt bepaald. Door de a-stabiele blokkeeroscillator te
synchroniseren wordt de afstand tussen de afgegeven impulsen be
paald door het synchronisatiesignaal.
Indien het synchronisatiesignaal een bepaalde amplitude wordt ge
geven, kan de a-stabiele blokkeeroscillator worden gebruikt als
frequentiedeler.
In TV-apparaten wordt de a-stabiele blokkeeroscillator als rasteroscillator of lijnoscillator gebruikt. In dit geval wordt een zaagtand
vormige spanning afgenomen, waarmee de raster- of lijneindtrap
wordt gestuurd. Gesynchroniseerd wordt met de raster- of lijnim
pulsen van de zender.
In omvormers voor gelijkspanning naar wisselspanning wordt de
a-stabiele blokkeeroscillator in gewijzigde vorm eveneens toegepast.
Door de opgewekte wisselspanning gelijk te richten, kan dan een
hoge spanning worden verkregen voor bij voorbeeld de ontsteking
van een foto-flitser.
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Mono-stabiele blokkeeroscillator.
Deze blokkeeroscillator kent twee verschillende toestanden.
Transistor geleidend:

Instabiele toestand van zeer korte
duur, bij voorbeeld 1 /Lts.

Transistor gesperd:

Stabiele toestand, welke alleen door
een triggerimpuls kan worden onder
broken.

De mono-stabiele blokkeeroscillator wordt gebruikt voor impulsver
betering. Daartoe wordt de blokkeeroscillator getriggerd met de te
verbeteren impulsvorm. De afgegeven impuls heeft zeer steile flan
ken.
15.2. Gedrag van een spoel
Gelijkspanning aangesloten op ideale spoel.
Bij een ideale spoel is de ohmse weerstand nul en treedt geen kernverzadiging op. Daarom is de zelfinductie onafhankelijk van de
grootte van de stroom.

s
+

a
i

L

Ub

o
Fig.la
De ideale spoel L wordt op
het moment t = 0 op de
spanning Ug aangesloten.

o

Fig. lb
De stroom door de spoel neemt
lineair toe.

Sluiten we op deze ideale spoel een gelijkspanning aan door in fig. la
S op het moment t = 0 te sluiten, dan neemt de stroom door de spoel
lineair toe (fig.lb). De stroomverandering AI in een tijd At volgt uit:

AI = U
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B

At
L

(1)

In deze formule komt de stroom II niet voor. Er bestaat namelijk
geen direct verband tussen de stroom door een spoel en de spanning
over de spoel, maar enkel tussen de stroomverandering en de aan
gelegde spanning.
Bij een spoel bepaalt de aangelegde spanning niet de stroom maar
enkel de stroomver ander ing.
Gelijkspanning aangesloten op spoel met ohmse weerstand.
Wordt in fig. 2a de schakelaar S op het moment t = 0 gesloten, dan
zal de stroom II vanaf 0 gaan toenemen. Naarmate de stroom gro
ter wordt, komt een groter deel van de aangelegde spanning over de
ohmse weerstand Rs te staan en een kleiner deel over het inductie
ve gedeelte. Dit betekent dat de stroomverandering, die immers
wordt bepaald door de spanning over het inductieve deel, des te
kleiner wordt naarmate de stroom groter wordt (fig. 2b).
Koppelen we met de stroomspoel L een spoel Ls, dan is de inductiespanning in Ls dus des te kleiner, naarmate de stroom in L gro
ter is.
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Fig. 2
a. De spoel met ohmse weerstand Rs wordt op het moment t = 0 op
de spanning Ub aangesloten.
b. De stroomstijging is des te geringer naarmate de stroom groter is.
c. Daar de veldverandering met toenemende stroom geringer wordt
daalt de in Ls geïnduceerde spanning.
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Gelijkspanning aangesloten op spoel met ohmse weerstand en kernverzadiging.
Stel, dat in fig.3a de kern bij de stroomwaarde Iy verzadigd is en
dat dan de zelfinductie plotseling nul wordt. Zolang de waarde Iy
niet is bereikt, ontstaat het in het voorgaande geschetste stroomverloop. Wordt de waarde Iy bereikt (fig.3b), dan wordt de zelfin
ductie nul en de stroom neemt de waarde Ub/Rs aan- De inductiespanning in de met de stroomspoel gekoppelde spoel Ls zal op het
moment ty dus plotseling nul worden, omdat er geen veldverandering meer optreedt.
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Fig. 3
a. De spoel met ohmse weerstand Rs en verzadigihgswaarde Iy wordt
op het moment t = 0 aangesloten op de spanning Ug.
b. Op het moment ty wordt de verzadigingsstroom bereikt en wordt
de zelfinductie van de spoel praktisch 0.
c. De inLs geïnduceerde spanning wordt op het moment tv plotseling 0.

Gelijkspanning aangesloten op spoel met variabele weerstand.
Indien een spoel in serie is geschakeld met een transistor (of een
buis), kan men een vervangschema opstellen volgens fig.4a. De
variabele weerstand P is de vervanging van de transistor. P is mi
nimaal, indien de transistor in volop geleidende toestand is. P is
maximaal indien de transistor gesperd is.
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Stel nu, dat bij het sluiten van S de transistor in de verzadigde toe
stand is en een te verwaarlozen weerstand heeft. De stroom door
de spoel wil dan de waarde Ug/Rs aan gaan nemen. Hiervoor is
een zekere tijd nodig vanwege de zelfinductie van de spoel. Laten
we verder veronderstellen, dat de weerstand van de transistor, dus
P, toeneemt, indien de stroom groter wordt. Dit betekent, dat in
fig.4b de niveaulijn naar beneden schuift. Op het moment t' is de
stroom zo ver gestegen, dat de niveaulijn dezelfde waarde heeft als
de stroom. Op dat moment is de stroomverandering nul en zal in
Ls geen spanning geïnduceerd worden (fig. 4c).
Indien de schakeling zo gedimensioneerd wordt, dat P snel toeneemt
indien de stroom een zekere waarde heeft overschreden, zal de inductiespanning in Ls na het passeren van deze waarde snel afnemen.
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15.3. Mono-stabiele blokkeeroscillator met transistor
In fig. 5a wordt de koppeling tussen uitgang en ingang tot stand ge
bracht door een transformator. De constructie van deze transfor
mator dient gericht te zijn op een zo klein mogelijke spreidingsz elfinductie. De transformatie-verhouding is gelegen tussen 1 en 3.
:
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De wikkelingen van de transformator worden zo aangesloten, dat de
rondgaande fazedraaiing 360<> bedraagt. Er treedt dus meekoppeling
op. In niet-getriggerde toestand is de basis positief. Daardoor is V1
gesperd.
Een negatieve triggerimpuls, waarvan de amplitude groter is dan de
positieve voorspanning, doet VI geleiden. De stroom door LI gaat
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Fig.5a
Mono-stabiele blokkeeroscillator.
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b. Triggerimpulsen. c. De basisspanning, d. De collectorspanning.
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dus vanaf nul toenemen en in LI en L2 ontstaan inductiespanningen.
L2 is zo gewikkeld, dat de inductiespanning in L2 de basis van VI
meer negatief doet gaan, waardoor VI verder in geleiding komt.
De polariteit van de inductiespanning is © ©.VI komt daarom
direct na het toevoeren van de triggerimpuls in de verzadigde toe
stand en de stroom door LI neemt toe volgens fig.3b. Zodra de
stroom door LI echter de verzadigingswaarde Iv heeft bereikt, valt
de inductiespanning in L2 weg en wordt V 1 weer gesperd.
De stroom door LI kan echter niet plotseling nul worden. Deze
stroom veroorzaakt daarom een elektrische trilling in de kring wel
ke wordt gevormd door LI en de parasitaire capaciteit over LI.
Deze trilling wordt in fig.5a gedempt door de diode Dl. Dl gaat
namelijk geleiden, zodra de collector meer negatief wil gaaadan de
batterij spanning.
Opmerking:
Behalve door kernverzadiging kan de schakeling ook door het eer
der in dit hoofdstuk beschreven effect terugkeren naar de stabiele
toestand. Ten gevolge van de ohmse weerstand van LI neemt na
melijk de in L 2 geïnduceerde spanning af naarmate de stroom door
L1 groter wordt.
Zodra de inductiespanning in L2 zo ver is gedaald, dat VI uit de
verzadigde toestand komt, gaat de weerstand van VI snel toenemen.
Daardoor neemt de inductiespanning in L2 weer af, enz. In zeer
korte tijd is V 1 dan eveneens gesperd.

15.4. A-stabiele blokkeeroscillator met transistor
Stel dat C 2 geladen is volgens de aangegeven polariteit en dat de
spanning over C2 groter is dan de batterijspanning (fig. 6a). In dat
geval is de basis van VI positief en VI is gesperd. C2 ontlaadt
zich via R naar -Ub« De spanning op de basis wordt dus steeds
minder positief. Op het moment t = 1 (fig. 6b) gaat de basis daardoor
negatief en de transistor gaat geleiden. De stroom door L1 gaat
vanaf nul toenemen en in L2 ontstaat een inductiespanning, waar
door VI in de verzadigde toestand komt.
Deze inductiespanning doet de basis extra negatief gaan en brengt
de transistor in de verzadigde toestand. Deze gedraagt zich als een
kortsluiting en de volledige batterijspanning staat nu over LI.
Daar LI en L2 vast gekoppeld zijn, ontstaat in L2 een inductie
spanning, die T x zo groot is als de batterijspanning. Zoals uit fig. 6d
blijkt, is C 2 nu via de geleidende basis-emitter diode aangesloten
op de serieschakeling van deze in L 2 geïnduceerde spanning en de
batterijspanning Ub. C 2 gaat zich daarom, zodra VI geleidend is
geworden, opladen tot een spanning (T + 1) x Ub*
Zodra C 2 geladen is, komt de transistor uit de verzadigde toestand,
omdat na het laden van C 2 de basisstroom van V1 af gaat nemen.
261

{!

!
!
1
'

*

=
s

Zodra de transistor uit de verzadigde toestand komt, neemt de inductiespanning in L2 af en wordt de transistor gesperd. De inductiespanning in L2 valt dan geheel weg en op de basis blijft enkel een
positieve spanning T x Ub staan, welke wordt veroorzaakt door de
serieschakeling van Ub en de opgeladen condensator C 2.
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Fig.6a
A-stabiele blokkeeroscillator.
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Collectorspanning.

Fig. 6d
Laadcircuitvoor C2.

'uB

Zoals uit fig. 6b blijkt, verloopt de spanning op de basis van VI
zaagtandvormig, zij het niet-lineair. De collectorspanning verloopt
impuls vormig (fig. 6c).
Via C 1 (fig. 6a) kunnen synchronisatie -impulsen worden
toegevoerd. Ze moeten een negatieve polariteit hebben en een dus
danige amplitude, dat de basis voortijdig negatief gaat. In dat ge
val wordt de frequentie van de blokkeeroscillator bepaald door de
frequentie van de synchronisatie-impulsen.
Om synchronisatie mogelijk te maken moet dus de eigen frequen
tie van de blokkeeroscillator lager zijn dan de gewenste frequentie.

TRIGGER
SIGNAAL O

Ub

O

;
Fig. 7
Synchronisatie en frequentiedeling met de a-stabiele blokkeeroscillator.
Uit fig. 7 blijkt hoe de a-stabiele blokkeeroscillator volgens fig. 6a
als frequentiedeler kan werken. De via C 1 toegevoerde
gestippeld getekende impulsen doen de basis niet negatief gaan.
Deze impulsen hebben daarom geen invloed.
De deelfactor in fig. 7 bedraagt drie. De deelfactor kan worden
ingesteld met R (fig. 6a). Wordt R vergroot, dan zal de deelfactor
hoger worden. Naarmate de deelfactor hoger is, wordt de kans op
instabiliteit in de deling groter. Bij hogere deelfactoren moet men
daarom de voedingsspanning stabiliseren en Si-transistoren
gebruiken, daar deze minder temperatuurgevoelig zijn dan Getransi storen.
In fig. 8 is een frequentiedeler volgens Intermetall getekend, welke
op het beschreven principe is gebaseerd. De basisweerstanden zijn
variabel en worden zo ingesteld, dat de deelfactor per trap 10 be
draagt. De voedingsspanning is gestabiliseerd en er zijn Si-tran
sistoren toegepast.

!
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De synchronisatie-impulsen voor de volgende trap worden afgenomen
over de emitterweerstanden. Deze emitterweerstanden beperken te
vens de instelstroom, indien een bepaalde trap niet wil oscilleren.
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Fig. 8 Schakeling met deel factor 1000 x.

Samenvatting
1. De a-stabiele blokkeeroscillator wekt impulsen op met een herhalingsfrequentie, die bepaald wordt door een RC-schakeling.
2. De mono-stabiele blokkeeroscillator geeft eenmalig een spanningsimpuls af, als hij wordt getriggerd.
3. De a-stabiele blokkeeroscillator wordt in TV-apparaten als
lijn- of rasteroscillator gébruikt.
4. De door een blokkeeroscillator afgegeven impulsen zijn van
korte tijdsduur.
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HOOFDSTUK XVI

SCHMITT-TRIGGER

16.1. Algemeen
De schmitt- trigger is een schakeling met twee toestanden. De uitgangsspanning kent dus slechts twee waarden. Welke van deze twee
waarden aanwezig is, wordt bepaald door de ingangsspanning.
Belangrijke eigenschappen van een schmitt-trigger zijn de niveaus,
waarbij de schakeling omklapt. Wordt de schakeling met een gelijk
spanning gestuurd, dan zal men de schakelniveaus zo dicht mogelijk
bij elkaar wensen.

16.2. Schakeling
In fig. 1 is de principeschakeling van de schmitt- trigger met transistoren gegeven. Daaruit blijkt, dat de transistoren een gemeen
schappelijke emitterweerstand hebben. Daarom kan men de schmitttrigger beschouwen als een 2-traps versterker met terugkoppeling,
waardoor een zeer hoge rondgaande versterking optreedt.
De werking is in principe als volgt:
Stel. dat de ingangsspanning het in fig. 1 gegeven verloop heeft. Van
het moment 0 tot het moment 1 is V 1 gesperd. De basis is geduren
de deze tijd immers positief. Daar VI gesperd is. is V2 ingesteld
door middel van een laagohmige basisspanningsdeler (R 1 + R3 en
R4) en een emitterweerstand '(Re)- De waarden zijn zodanig geko
zen, dat V 2 in de verzadigde toestand is. Op de uitgang staat dus
een spanning, die bepaald wordt door de deling van UB over R2 en
Re. De uitgangsspanning is dus laag. Vanaf het moment 1 gaat de
ingangsspanning in negatieve richting. Zodra de ingangsspanning
meer negatief gaat dan de waarde van de emitterspanning, begint
V 1 te geleiden , waardoor er extra stroom door R 1 vloeit en de collectorspanning van V 1 gaat dalen. Nu wordt ook de basis van V2
minder negatief, waardoor deze transistor uit de verzadigde toe
stand komt. Tenslotte gaat V 2 minder stroom trekken. Dit houdt in
dat de stroom door Re af wil gaan nemen, waardoor de emitter
spanning van V 1 minder negatief gaat worden. Daardoor zal de
stroom door V1 verder toenemen, enz.
We kunnen dus stellen dat de schakeling omklapt, zodra de ingangs
spanning het niveau 1 overschrijdt. Dit is dus op het moment 2 het
geval.
VI zal weer sperren, zodra de ingangsspanning het niveau 2 over
schrijdt.
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De over R 3 geschakelde speeding-up condensator versnelt het om
schakelproces, waardoor de flanken van de uitgangsspanning stei
ler zijn.
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Fig. 1
Schmitt-trigger met golfvormen.

16.3 Schakelversterker voor gelijkspanning
In fig. 2 is een schakelversterker volgens het schmitt- trigger prin
cipe getekend. Indien de ingangsspanning 0 V is, zal VI gesperd
zijn. V2 wordt dan via R2 tot'geleiding gebracht en het relais zal
aantrekken. Opdat de transistor in de verzadigde toestand is, dient
R2
absoluut te worden voldaan aan de voorwaarde: Rrel = 1» 25 x
hFE
De in geleiderichting staande Si-dioden (hiervoor kan men willekeu
rige typen gebruiken) nemen elk ca. 0,6 V van de batterij spanning.
De spanning over D 1 maakt de emitter van V1 positief, waardoor
deze ingesteld is bij ca. 0,6 V. Indien de ingangsspanning negatief
gaat, zal VI bij ca. -0,7 V gaan geleiden. Daardoor komt V2 min
der in geleiding. De stroom door de dioden neemt af en daardoor
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gaat de emitterspanning van V1 iets minder negatief. Hierdoor
komt V1 meer in geleiding en klapt de schakeling om. V1 is nu in
de verzadigde toestand. Daar er via R3 stroom door D 2 blijft vloei
en, zal V 2 bij een positieve basis-emitter spanning worden inge
steld.
De schakeling klapt weer om naar de toestand waarin V 2 geleidend
is, indien de ingangsspanning lager wordt dan ca. -0,6 V.
De hier beschreven schakeling is bijzonder geschikt voor de sturing
van magneetventielen en dergelijke, welke geschakeld moeten wor
den , indien een bepaald spanningsniveau overschreden wordt.
ca.

-0-24V

looon

f
BZY 83/01
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Fig.2
Schakelversterker volgens
schmitt- trigger principe.
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Samenvatting

I

1. De schmitt- trigger heeft tot doel de flanken van een signaal stei
ler te maken.
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TABEL
spannings
verhouding

vermogens
verhouding

dB
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U2
UI

UI
U2

P2
PI

PI
P2

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

1,01
1,02
1,03
1.05
1.06

0.989
0,977
0,966
0,955
0,944

1,02
1,05
1,07
1,10
1,12

0,977
0,955
0,933
0,912
0,891

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

1.07
1.08
1,10
1,11
1,12

0,933
0,923
0,912
0,902
0,891

1,15
1,17
1,20
1,23
1,26

0,871
0,851
0,832
0,813
0,794

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

1,13
1.15
1.16
1,17
1.19

0,881
0,871
0,861
0,851
0,841

1,29
1,32
1,35
1,38
1.41

0,776
0,759
0.741
0,724
0,708

1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

1.20
1,22
1.23
1.24
1,26

0,832
0,822
0,813
0,803
0,794

1.44
1,48
1,51
1.55
1,58

0,692
0.676
0.661
0.646
0,631

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0

1,29
1,32
1,35
1,38
1,41

0,776
0,759
0,741
0,724
0,708

1,66
1,74
1,82
1,90
1,99

0.603
0,575
0,550
0.525
0,501

3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

1,44
1,48
1,51
1,55
1,58

0,692
0,676
0,661
0,646
0,631

2,09
2,19
2,29
2,40
2,51

0,479
0,457
0,436
0,417
0,398

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

1,62
1,66
1,70
1,74
1,78

0,617
0,603
0,589
0.575
0,562

2,63
2,75
2,88
3,02
3,16

0,380
0,363
0,347
0,331
0,316

5,5
6,0
6,5
7,0
7.5

1,88
1,99
2,11
2,24
2,37

0,531
0,501
0,473
0,447
0.422

3,55
3,98
4,47
5.01
5.62

0,282
0.251
0,224
0,199
0.178

TABEL
spannings
verhouding

vermogens
verhouding

dB
U2
UI

UI
U2

P2
PI

PI
P2

8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

2,51
2,66
2,82
2,98
3,16

0,398
0,376
0,355
0,335
0,316

6,31
7,08
7,94
8,91
10,00

0,158
0,141
0,126
0,112
0,100

11,0
12,0
13.0
14.0
15.0

3,55
3,98
4,47
5,01
5,62

0,282
0,251
0,224
0,199
0,178

12,6
15.8
19.9
25.1
31,6

0,079
0,063
0,050
0,040
0,032

16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

6,31
7,08
7,94
8,91
10,00

0,158
0,141
0,126
0,112
0,100

39,8
50.1
63.1
79,4
100,0

0,025
0,020
0,016
0,013
0,010

0,056
0,032
0,018
0,010
0,006

3,16 x 102
103
3,16 x 103
104
3,16 x 104
3,16 x 105
6
10
3,16 x10 6
10 7

3,16 x 10-3
10-3
3,16 x 10-4
io-4
-5
3,16 x 10
10 -5
-6
3,16 x 10
-6
10
-7
3,16 x10
10 -7

3,16 x 107

3,16 x 10"?

25,0
30,0
35,0
40.0
45.0

17,8
31,6
56,2
100,0
177,8

io5

50.0
55.0
60.0
65,0
70,0

316
562
1.000
1.770
3.160

0,003
0,002
0,001
0.0006
0,0003

75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

5.620
10.000
17.800
31.600
56.200

0,0002
0,0001
0,00006
0,00003
0,00002

100,0
105.0
110.0
115.0
120.0

100.000
178.000
316.000
562.000
1.000.000

130.0
140.0
150.0
160.0
170,0

3,16 x 108
10
3,16 x 107
108
3,16 x 10 8

0,00001
0.000006
0,000003
0,000002
0,000001
3,16 x 10 -7

10“7
3,16 x 10 -8

io-8
3,16 x 10"9

108
3,16 x 108

109
3,16 x 109

ïoio

10"8
3,16 x10“9
10"9
3,16 x ÏO"10
10-1°

3,16 xÏO10 3,16 x ÏO"11
ÏO11
IQ -11
3,16 x ÏO11 3,16 x10 -12
10 12
10 -12
1013
1014
1015
10 16
10 17

io-13
ÏO-14
10 -15
10-16
10-17
269

ANTWOORDEN HOOFDSTUK I
1. 14,1 V
* C wordt opgeladen tot
de topwaarde van de ingangswisselspanning. De
voltmeter is aangeslo
ten op de serieschakeling
van de gelijkspanning
over C van 14,1 V en de
wisselspanning. De volt
meter wijst de gemid
delde waarde van de
spanning aan. Daar de
gemiddelde waarde van
de sinusvormige span
ning 0 V is, zal de me
ter dus 14,1 V aanwijzen.

b. Uu verloopt als volgt:
ov
-60V -

-150V •'

-240V -

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 2
1. a.
b.
c.
d.
e.
f.

0,1 A
1 mA
8 mA
7 mA
860 mW
53,2 mW

2. 28,2 V

3. ca 27 V
*C wordt in de positieve
periodehelft opgeladen
tot 28,2 V. De ontlaadstroom via R bedraagt
28,2 V/250 kft = 112,8 jzA,
indien we tenminste aan
nemen, dat de spanning
over C door de ontlading
nauwelijks zakt. Volgens
formule (4d) bedraagt de
spanningsdaling door de
ze ontlaadstroom gedu
rende een periode 2,26V.
De gemiddelde waarde
van de spanning is dus
28,2 V - 1,13 V « 27 V.
4. Uu verloopt als volgt:
BCV -

-30V

5. a. Diode en batterij om
draaien.
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2. a. 943 ft
b. 40,6 mA
c. ca 284 mW
3. a. 257 ft
b. 54,4 mA
c. 326 mW
4. a. 150 ft
b. 373 mW
c. 6,4 W
* De basisstroom van de
transistor is 50 maal
kleiner dan de belastingsstroom. De basisstroom
is dus gelegen tussen 0
en 16 mA. Door substi
tutie in (8) vindt men Rv.
Izmax is volgens (9)
53,3 mA. De dissipatie
in de transistor is maxi
maal, indien het produkt van spanning en
stroom maximaal is.
De spanning is maximaal
8 V. De stroom is maxi
maal 800 mA. De dissi
patie is dus maximaal
8 V x 800-mA = 6,4 W.

5. a. 10,5 V
b. 36,8 V
* Er is rekening gehou
den met Ube = 0,2 V.
6. a. 9 V
b. 16,4 V
*Er is rekening gehou
den met Ube = 0,2 V.

2. 1600 pF
3. 0 pF
* Daar de spanningen op
de elektroden van C ge
lijk zijn, vloeit er geen
stroom door C. De ge
nerator wordt dus niet
belast.
4. 200 pF

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 3
5. 2 kfi//l55 pF
1. At = 98,4
Dit volgt uit (6)
Ut = 9,84 mV
Ut = 0. Uu =0. At. Ua'
2. 990 mV
At = 99 volgens (6)
3. 952 mV
At = 95,2 volgens (6)

6. 50 kS2//9 pF
7. 100°
ANTWOORDEN HOOFDSTUK 9
1. a. 2 kfi
b. 4,15 mV
2. a. negatief
b. 80 mV

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5
3. 6 s.
1. a. 0,77 mV
b. 72 mV
c. 1,66 kQ
2. a.
b.
c.
d.

31,3 kfi
43,9 mV
0,98
43 mV

3. 1,23 mV

4.-1 mV
ANTWOORDEN HOOFDSTUK 10
1. a. Geen invloed.
b. Amplitude neemt toe,
daar er geen tegenkoppeling meer is.
c. Er treedt vervorming
op door oversturing.

ANTWOORD HOOFDSTUK 7
1. 0,1

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 8
1. a. 1 kfi
b. 10 V

2. a. De basis van VI Mhangt
nu los". V1 spert.
b. De basis van V 2 komt
meer aan +. V 2 gaat
meer geleiden.
c. Neen. VI versterkt
immers niet meer.
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3. 9,8 Hz. Volgt uit f =

2 7r KC

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 11
1. 5; -5

13. a.
b.
c.
d.
e.
f.

2. 4; -4

ongelijk 2*/2 dB
2V2 dB
251/2
251/2
14,9
spanningsversterking
en vermogensversterking.

14. 20
3. a. 1
b. 0,1
4. a. -20
b. verzwakt
5. a. 40
b. -20
c. 60
6. 9,54 dB; 20 dB

15. 7,3
* De verhouding bedraagt
16/3. Daarbij behoort
een spanningsverhouding
van 2,8.
16. 13,3; 18
ANTWOORDEN HOOFDSTUK 12
1.0110. Dit is een exclusive OR.

7. 35,6 dB; 11 dB
8. 4,77 dB
* Bij directe aansluiting
ontstaat over 750 ft een
spanning van 0,91 V.
Bij aanpassing moet een
transformator worden
genomen met een transformatieverhouding van
1 : \/l0. De spanning over
de primaire is dan y2 E.
De spanning over 750 ft
is dan VlO x 1/2 E. De
spanningsverhouding is
1,73.
9. 6

■0°—[

^—0°—

2.
B

3. In de F kolom komt 0 0 0 1
Het is een AND.

{>—1
4.

{>—*

5. In de F kolom komt 0 111
Het is een OR.
ANTWOORDEN HOOFDSTUK 13

10. 4

1. 1 ms.

11. 40

2. a. C = 0,5 /xF
b. f = 166 Hz

12. a. 80
b. 120
272

D->-

3. 50 nF

500 ixF

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 14
1. R1 = R4£ 1,25 kfl
Cl = C 2 = 7 nF

2. R 5 = 19,2 k8
C = 370 nF
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