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1. TRANSISTORS ALS SCHAKELAARS

1.1. INLEIDING

Bij de meeste systemen die informatie in digitale vorm verwerken, kunnen de elektrische
variabelen welke deze informatie voorstellen in principe twee waarden aannemen. Zo
kunnen de gegevens worden gecodeerd in de vorm van een spanning of een stroom, die in
het ideale geval slechts twee duidelijk gescheiden waarden kan aannemen; een andere
wijze van voorstelling is die door pulsen van een bepaalde vorm welke op een gegeven
tijdstip al of niet ontvangen worden. Bij sommige informatieverwerkende systemen
geschiedt de voorstelling door het faseverschil dat een sinusvormig signaal ten opzichte van
een standaardsignaal vertoont. Uiteraard zijn nog ettelijke andere representatievormen
of ‘schrijfwijzen’ mogelijk.
De schakelingen die in digitale systemen worden gebruikt, moeten dus reageren op
signalen die twee waarden kunnen aannemen; zogenoemde binaire signalen, d.w.z. signalen,
die twee waarden kunnen aannemen. Verder stelt men de eis dat de uitgangssignalen
binnen bepaalde waarden blijven. Deze vereisten wijken volkomen af van die waaraan
analoge informatieverwerkende systemen moeten voldoen, want in dit laatste geval heeft
men te maken met continue variabelen waarbij de schakelingen een lineair verband tussen
de in- en uilgangsvariabclen moeten leveren, ook wanneer deze aan snelle en grote ver
anderingen onderhevig zijn.
De situatie wordt daarbij nog gecompliceerd door variaties ten gevolge van toleranties
van de voeding, van componenten, vervorming en ruis. Zo blijkt het in de praktijk niet
mogelijk om de informatie voor te stellen door twee exact bepaalde spanningsniveaus,
omdat de beide spanningswaarden altijd een zekere spreiding vertonen waardoor men
steeds met de in fig. 1.1 afgebeelde spanningsbanden moet werken. In het geval van systemen
die de informatie in de vorm van pulsen coderen welke op een gegeven ogenblik al of niet
worden ontvangen, is de grote moeilijkheid gelegen in het onderscheiden van stoorsignalen
en pulsen die in vorm of aankomsttijd meer of minder van het ideaal afwijken. Het voor
naamste probleem van de ontwerper van digitale schakelingen is dan ook in de regel dat
hij ervoor moet zorgen dat de schakelingen de juiste logische functie vervullen, ondanks
het feit dat de beide waarden waarmee men werkt doorgaans een zeer grote spreiding
vertonen en elkaar zelfs bijna kunnen overlappen. Waar het hierbij om gaat is dat de
schakeling de beide toestanden steeds moet kunnen onderscheiden. In het voorbeeld van
fig. 1.1 valt de nadruk zodoende op de verboden zone tussen de beide spanningsbanden.
De ontwerper moet ervoor zorgen dat de uitgang van een digitaal circuit onder geen enkele
omstandigheid in deze verboden zone komt te liggen (behalve gedurende de overgang van
de ene toestand naar de andere), en dat de schakeling altijd eenduidig reageert op ingangsspanningen die binnen de bereiken aan weerszijden van deze verboden zone vallen.
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(b)
Fig. 1.1. Voorstelling van een binaire variabele door middel van twee spanningsniveaus.

Transistors worden in digitale systemen voor verschillende doeleinden gebruikt. Soms
past men ze toe om een bepaalde logische bewerking te realiseren. Andere toepassingen
ervan zijn isolering, vermogensversterking en het verbeteren en op peil brengen van de
signaalvorm. Dergelijke schakelingen bezitten geen geheugen, in die zin dat de waarde van
de uitgangsvariabele altijd alleen afhangt van de grootte van de ingangsvariabele (of
variabelen) op dat ogenblik. Circuits van dit type noemen we in het vervolg niet-regeneratieve
schakelcircuits. Alle vertragingen die in dergelijke niet-regeneratieve schakelingen optreden
zijn uitsluitend het gevolg van de beperkingen van de gebruikte onderdelen.
Er zijn ook digitale schakelingen op basis van transistors welke wél een geheugen
bezitten, in die zin dat de uitgang van de schakeling met opzet afhankelijk wordt gemaakt
van het verleden van de ingangsvariabele. Dergelijke circuits kunnen worden gebruikt om
pulsen op te wekken, hetzij continue, hetzij alleen als reactie op de ontvangst van een
bepaald ingangssignaal. Een schakeling van dit type kan in de regel worden opgevat als
een positieve terugkoppeling (meekoppeling); ze worden in het vervolg als regeneratieve
schakelcircuits aangeduid.
De kenmerken van transistorkarakteristieken die deze onderdelen in het algemeen zo
bij uitstek geschikt maken voor schakelcircuits zijn voor regeneratieve en niet-regeneratieve
schakelingen in wezen dezelfde. We willen daarom in dit hoofdstuk beginnen met de
elektrische eigenschappen van schakeltransistors onder de loep te nemen, en de bespreking
van bepaalde circuitconfiguraties uitstellen tot de hoofdstukken 2 en 3.
De meeste in digitale systemen toegepaste schakelingen gebruiken ofwel sterk nietlineaire onderdelen als diodes om de variabelen die de informatie voorstellen weer op peil
te brengen, ofwel transistors welke op een niet-lineaire wijze worden ingezet om de beide
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toestanden van de uitgangsvariabelen te scheiden. In het laatste geval zijn het de emitteren/of collector-‘diodes’ die de niveaus bepalen. Hoewel het zeker mogelijk is om transistorschakelingen te ontwerpen welke tweewaardige signalen ontvangen en leveren en daarbij
toch een lineaire versterking vertonen, is dit althans voor digitale systemen geen gebruikelijke
werkwijze. Reageert het systeem namelijk op een uitgesproken niet-lineaire manier, dan
wordt daardoor het onderscheid tussen de beide toestanden van de ingangsvariabelen
vergemakkelijkt, terwijl bovendien de uitgangsvariabelen minder gevoelig worden voor
de parameters van de transistors en andere componenten, zodat ze beter op peil blijven.
In de praktijk bereikt men een dergelijke extreme niet-lineariteit door de binaire informatie
weer te geven door de AAN- en UIT-toeslanden van een pn-junctie; in wezen geschiedt
de weergave dus door twee toestanden, veeleer dan door twee spanningen of stroomniveaus.
Digitale circuits zijn te onderscheiden aan de hand van het soort transistorwerking
waarop hel onderscheid tussen de twee toestanden van de schakeling gebaseerd is. In de
praktijk komen de drie volgende categorieën voor:
1. In de ene toestand bevindt de transistor zich in het afsnijgebied, gekenmerkt door
tegenvoorspanning over beide juncties, terwijl de andere toestand in het verzadigingsgebied
is gelegen, gekenmerkt door doorlaatvoorspanning over beide juncties. Dergelijke
schakelingen heten verzadigende circuits; ze hebben in de regel geen diodes of andere
niet-lineaire elementen nodig om de impulsen op peil te brengen, omdat de transistor zelf
op zo’n uitgesproken niet-lineaire wijze wordt gebruikt.
2. In de ene toestand bevindt de transistor zich weer in het afsnijgebied, maar de andere
toestand ligt nu in het (normale) actieve gebied, waarbij over de emitterjunctie een doorlaaten over de collectorjunctie een tegenvoorspanning is aangelegd. Dergelijke niet-verzadigende schakelingen gebruiken dikwijls diodes om het uitgangsniveau op het met het
actieve transistorgebied overeenkomende peil te brengen.
3. Beide toestanden liggen in het (normale) actieve gebied, maar op twee aanmerkelijk
verschillende punten hierin. Deze schakelingen, die eveneens niet-verzadigend zijn, vereisen
meestal diodes om de niveaus van beide toestanden op peil te brengen.
Zoals uil het bovenstaande blijkt werken alle drie de systemen in wezen met het onder
scheid tussen twee toestanden; spannings- en stroomniveaus mogen variëren, maar met
de beperking dat één niveauband de diode of transistor altijd in dezelfde toestand brengt,
terwijl de andere niveauband steeds in de tegenstelde toestand moet resulteren.
We zullen hier vooral de nadruk leggen op verzadigende schakelingen en niet-verzadigende schakelingen waarbij de ene toestand in het afsnijgebied is gelegen (dus de boven
staande groepen 1 en 2), omdat deze circuittypen in digitale systemen het meest worden
toegepast.
De werking die met het afsnijgebied overeenkomt wordt meestal als UIT-toestand
aangeduid. In de UIT-toestand zijn de klemstromen, die het gevolg zijn van de onttrekking
van thermisch vrijgemaakte minderheidsdragers, zeer zwak en nagenoeg onafhankelijk
van de junctiespanningen. Verder is de concentratie van de minderheidsdragers binnen het
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hele basisgebied verwaarloosbaar klein vergeleken met die in de evenwichtssituatie.
De toestand die in het normale actieve gebied of hel verzadigingsgebied is gelegen noemt
men de AAN-loestand. In beide gevallen is een doorlaatvoorspanning over de emitlerjunctie aangelegd, waarvan de waarde laag en weinig afhankelijk is van de klemstromen.
Bevindt de transistor zich in hel verzadigingsgebied. dan slaat er een doorlaatvoorspanning
over de collector-basisjunctic. waarbij de spanningen van alle klemmenparen gering zijn
en nauwelijks afhangen van de klemstromen. In zowel het normale actieve als het verza
digingsgebied is de concentratie van de minderheidsdragers binnen het grootste deel van
de basis groter dan de evenwichtsconccntratie, zodat de betreffende opslag van overmaatdragers positief is.
Een transistor die als gevolg van de omringende schakeling alleen kan werken in de
bovenbeschreven AAN- en UIT-toestanden mag worden opgeval als een schakelaar die
bestuurd wordt door de lading in het basisgebied. Deze lading kan twee vormen aannemen:
een overmaat mobiele ladingdragers die zich binnen hel gehele neutrale basisgebied
kunnen bewegen, of als een ongeneutraliseerde lading van de doopstofionen in de basis
helften van de beide ruimteladingslagen. Aangezien de meerderheidsdragers de basis in
hoofdzaak via de basisaansluiting in- en uitstromen, staan zowel de overmaat-lading in
het neutrale basisdeel als de ladingen in de ruimteladingslagen onder controle van de
basisstroom. Een transistor kan zodoende van de ene toestand in de andere worden
omgeschakeld door lading toe of af te voeren via de basisaansluiling.
We beginnen onze analyse van schakeltransistors en digitale circuits met een onderzoek
van de AAN- en LJIT-toeslandcn, alsmede de voornaamste kenmerken van de overgang
hiertussen.

1.2. MODELLEN VAN SCH AK ELTR A NS1STORS

1.2.1. Inleiding
Ons beeld van de toestanden van een schakeltransistor is gebaseerd op drie eenvoudige
vervangingsschema's (modellen), die het elektrische gedrag van transistors beschrijven en
dit in verband brengen met de fysische aspecten van de transistorwerking:
1. Het Ebers-Moll-model, dat een verband levert tussen de klemstromen en de klemmen
spanningen (onder stationaire omstandigheden).
2. Het ladingopslagmodel, dat verband legt tussen de klemstromen en de overmaatlading in de basis bij het omschakelen.
3. Het leeggelopen-laagmodel, dat een verband geeft tussen de ladingen in de beide
helften van de dipoollaag en de junctiespanning.
Deze modellen zijn elders in deze serie in detail behandeld. We zullen hier daarom
alleen een kort overzicht van de modellen zelf en de benodigde vergelijkingen geven.
14
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1.2.2 Het Ebers-Moll-model
De niet-lineaire (stationaire) ///-karakteristieken van een transistor worden bij benadering
gegeven door de Ebers-Moll-vergelijkingen, die voor een pnp-transistor als volgt luiden :

4 = 4s(e"'EB,kr- l)-abR/cs(ect,Cü/kT- 1)

(1.1a)

4 = - «bF 4s(eet'EB,kr -1)4- Ics^cUcD,kT ~ 1)

(1.1b)

De coëfficiënten abF en abR stellen de kortsluitstroomversterkingsfactoren in de voorwaartsrespectievelijk omkeerrichting voor, terwijl IES en Ics de kortsluitverzadigingsstromen van
de juncties zijn. Voor deze parameters geldt de volgende wederkerige betrekking

(1.1c)

abF 4s = abR 4s

4

4

^EB

(a)

ÜCB

t4

«bp4

ab«4

E

«bp4

abR 4

C

E

(b)

4s

4s

4

4
B

4

(C)

4bo

4bo

4

B

Fig. 1.2. Modellen voor het niet-lineaire stationaire gedrag van transistors. In de modellen b en c
stellen de diodesymbolen geïdealiseerde pn-junctiediodcs voor, die gekenmerkt worden door de
erboven vermelde verzadigingsstromen. a. Definitie van de klemvariabelen; b. model met generators
die door de diodestromen worden gestuurd; c. model met generators die door de klemstromen
worden gestuurd.
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Een alternatieve vorm van (1.1a) en (1.1b) is:

4= — abitZc+ 4Bo(eCÜED/ir — O

(lid)

^c=-abF4 + /cBo(eeüCB/*r-l)

(1-le)

De coëfficiënten fEBO en ICBO zijn de verzadigir.gsstromen van de juncties bij open kring:
4bO — 4s(1 — abFabR)

(1.11)

ZcBO = Zes O ~ abFabR)

(lig)

De overeenkomstige vergelijkingen van een npn-transistor verschillen alleen in die zin
dat het teken van de stromen en de spanningen omgekeerd moet worden. De verzadigingsstromen en korlsluitstroomversterkingen worden voor zowel pnp- als npn-transistors
altijd als positieve getallen geschreven. Fig. 1.2a geeft een beeld van de genormaliseerde
definities van de klemvariabelen waarop deze vergelijkingen gebaseerd zijn. Fig. 1.2b en
1.2c geven twee alternatieve modellen van het stelsel vergelijkingen.
Hoewel de nauwkeurigheid van het Ebers-Moll-model beperkt wordt door enkele nogal
ingrijpende fysische vereenvoudigingen, is het toch een nuttig en belangrijk hulpmiddel,
dat een redelijk uitgangspunt levert voor de beschrijving van het stationaire gedrag van
schakeltransistors.

1.2.3. Het ladingopslagmodel
Als we de componenten verwaarlozen van het deel van de klemstromen dat nodig is om
de ladingen in de ruimteladingslagen te veranderen, krijgen we het volgende verband
tussen de klemstromen van een pnp-transistor en de voorwaarts- en omkeercomponenten
van de overmaat-ladingopslag in het basisgebied:
d</fF
[ Q*7

Qf
<8= "

dt

tbf

g*

| dt?R
dr /

tBR

ƒ1
1
qt<7f
ic= - - + qR - 4- —
*r

*F

/I

,

1 \ ,| dt
d^F
?F

'e = <7f I —i------ ) +
'tf

tbf/

dt

*Br

qR

-------dt
df
tr

(1.2a)

(1.2b)
(1.2c)

De ladingopslagparameters tf, tbf, tr en rBR zijn als positieve grootheden gedefinieerd.
Verder komen positieve waarden van qF en qR overeen met positieve concentraties van
overmaat-dragers, dat wil zeggen qF en qR zijn positiefals er een doorlaatvoorspanning over
de betreffende junctie staat. Dit heeft tot gevolg dat de ladingopslagvergelijkingen van
een npn-transistor alleen verschillen in een omkering van de klemstroomtekens. De
parameters rBF en tbr karakteriseren de recombinatie in de basis bij injectie in respec16
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tievelijk voorwaarts- en omkeerrichting. Meestal ligt hun waarde in het gebied tussen
10 ps en 10 ns. De parameters rF en tr leggen verband tussen de voorwaarts- en omkeercomponenlen van de overmaat-basislading en de overeenkomstige componenten van
respectievelijk collector- en emitterstromen. Er bestaat een eenvoudig verband tussen de
ladingopslagparameters en de stationaire kortsluitstroomverslerkingen van de gemeenschappelijkc-emitlerconfiguratie in voorwaarts- en omkeerrichting. Uit een nadere
beschouwing van (1.2) blijkt dat
«cF

4
4
_4

“cR “ 4

tbf

l/CD = O

thr
Ued = O

(1.3a)

*F

(l-3b)

Tr

en tr zijn dus één a twee machten van tien kleiner dan tbf en rnR. Tenslotte leggen de
Boltzmann-vergelijkingen bij de juncties nog een verband tussen de beide componenten
van de basislading en de junctiespanningen:
tf

<7f

<7r =

4s

(1.4a)

1/tf+ 1/t,BF
4?s__

1/tr+ 1/tbr

fecUcn/kT_ | j

(1.4b)

Het ladingopslagmodel geldt alleen als de overmaat-lading in de basis zo langzaam
verandert dat het verloop opgevat mag worden als een opeenvolging van stationaire
toestanden. Schakeltransistors voldoen in de regel aan deze voorwaarde, omdat de nuttige
schakelsnelheid wordt beperkt door de conditie dal de schakeling een zekere versterking
moet leveren.

1.2.4. De lading in de ruimteladingslaag
In de ruimteladingslaag wordt bij de pn-junctic lading opgeslagen in de vorm van nietgeneutraliseerde doopstofionen. Aangezien de grootte van deze lading afhangt van de
junctiespanning, gaan veranderingen in deze spanning gepaard met een stroom van meerderheidsdragers die de ladingopslag vergroot of verkleint. Het leeggelopen-laagmodel,
waarin de beweeglijke lading in de ruimteladingslaag wordt verwaarloosd ten opzichte
van de lading van de onbeweeglijke doopstofionen, vergemakkelijkt de analyse van de
ruimteladingslaag en levert redelijk nauwkeurige resultaten, behalve in het geval van
doorlaatvoorspanning.
De toepassing van deze benadering op een abrupte junctie leidt tot de conclusie dat de
ladingopslag aan weerskanten van de dipoollaag rechtevenredig is met (i//0 — (7)-, waarin
ip0 de contactpotentiaal van de junctie voorstelt en U de spanning die op de junctie is
aangelegd. De verandering vanuit de evenwichtswaarde (U = 0) van de ladingopslag aan
17
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weerskanten van de dipoollaag hangt dus op de volgende manier met de spanning samen:
Qu

[W1 ~ 0Ao - CO1]

(1 -5a)

De ladingverandering qv is negatief voor tegenvoorspanning (U < 0) en positief voor
doorlaatvoorspanning (U >0); de waarde komt zonder meer overeen met de lading van de
meerderheidsdragers welke aan weerskanten van de ruimteladingslaag opgeteld moet
worden als de spanning van 0 op U wordt gebracht.
Voor een junctie met een lineair verlopende doopstofverdeling geldt in plaats hiervan
(l-5b)
Fig. 1.3 geeft een beeld van het verband tussen qö en U voor zowel abrupte als geleidelijke
juncties. Merk op dal de ladingverandering groter is bij tegenvoorspanning (in welk geval
de junctiespanning tientallen volt kan veranderen) dan bij doorlaatvoorspanning (in welk
geval de junctiespanning slechts enkele tienden volt varieert).
De ladingverandering qu kan ook worden uitgedrukl in de differentiële capaciteit van
de ruimteladingslaag. Cj. Een dergelijke beschrijving is dikwijls handiger dan (1.5), omdat
de fabrikant in de regel Ci voor een bepaalde tegenvoorspanning opgeefl, alsook de
spanningsafhankelijkheid ervan. Aangezien Cj per definitie dqv/dU is, kunnen we qv
schrijven als
Qu

=J o Cj(x)dx

(1.6a)

De ladingverandering kan direct worden uitgedrukt in de differentiële capaciteit bij U:

9u = [Cj(C)t/]M(C)

(1.6b)

De positieve dimensieloze factor M ligt voor een geleidelijke junctie tussen 1 en 1|, en
voor een abrupte junctie tussen 1 en 2. Bij grote tegenvoorspanningen (U <$ — t/<0) gaat M
naar de bovenste limiet.

1.3. DE STATIONAIRE TOESTANDEN VAN D E SCH A K ELTR A NS ISTOR

1.3.1. De UIT-toestand
De UIT-loesland van de schakeltransistor komt overeen met de werking ervan in het
afsnijgebied, met tegcnvoorspanning over beide juncties (transistor gesperd). In deze
toestand zijn de klemstromen volgens (1.1):
4 “ “ 4s(l — abF)

UCB<-kT/e
4 = -4s(l-«bR)
U^-kT/e
4 = ~ (4 + 4) = 4s0 “ abF) + 4s(l ” abR)
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(1.7a,b,c)
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Fig. 1.3. De invloed van de junctiespanning op de lading in de ruimteladingslaag.

Deze stromen, die onafhankelijk zijn van UEB en (7CB zolang de spanningen negatief zijn
en meer dan 0,1 V bedragen, liggen voor germaniumtransistors in de regel in het microampèregebied, en voor siliciumtransistors in het nanoampèregebied. Doordat ze veroor
zaakt worden door de thermische vrijmaking van minderheidsdragers zijn ze uiteraard
sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij de meeste germaniumtransistors ligt de gemeten
temperatuurafhankelijkheid dicht bij de theoretische waarde van ongeveer 10% per graad
Celsius, welke karakteristiek is voor de thermische paarvorming binnen de neutrale
gebieden nabij de juncties. Veel siliciumtransistors vertonen daarentegen een temperatuur
afhankelijkheid van de UIT-stromen welke veel zwakker is dan men op grond van de
temperatuurcoëfficiënt van 16% per graad Celsius voor de thermische paarvorming zou
verwachten. Dit gedrag wordt veroorzaakt door het feit dat de waargenomen UIT-stromen
in siliciumtransistors dikwijls worden overheerst door paarvorming in de ruimteladingslaag
en oppervlaktelekstromen, die beide in het Ebers-Moll-model worden verwaarloosd.
Fig. 1.4 geeft een beeld van de temperatuurafhankelijkheid van de verzadigingsstromen
in zowel germanium- als siliciumtransistors.
De tegenspanningen die men op een UIT-transistor kan aanleggen worden beperkt door
ofwel de doordringing, ofwel het lawincdoorbraakeffect. Treedt doordringing op. dan
neemt de differentiële weerstand tussen collector en emitter plotseling zeer sterk af. Bij veel
moderne schakeltransistors treedt de lawinedoorbraak eerder op dan de doordringing.
Dit houdt in dat naarmate de junctiespanning de lawinedoorbraakspanning dichter
19
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Fig. 1.4. Typische verzadigingsstroom/temperatuurcurvcn. a. Temperatuurafhankelijkheid van de
collectorverzadigingsslroom van twee gelegeerde germaniumtransistors; b. temperatuurafhanke
lijkheid van de collectorverzadigingsslroom van een gediffundeerde siliciumtransistor.

benadert, de betreffende junctiestroom vrijwel zonder limiet toeneemt. De lawinedoorbraakspanning van de collectorjunctie ligt in de regel boven 100 V, maar de emitterjunctie
kan al bij een veel lagere spanning ‘doorbreken'. Emitterdoorbraakspanningen van 3 V
zijn bij gediffundeerde transistors niet ongebruikelijk. De fabrikant geeft doorgaans beide
doorbraakspanningen op. Speelt de doordringing een rol, dan wordt ook die meestal
vermeld.
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In de UIT-toestand is de in de basis opgeslagen overmaat-lading verwaarloosbaar
klein; die in de ruimteladingslagen kan daarentegen zeer aanzienlijk zijn. We hebben al
gezien dat deze lading uitgedrukt kan worden in de differentiële capaciteit van de ruimtelading Cj en de junctiespanning U, volgens (1.6b).
Samenvattend kunnen we zeggen dat de klemstromen van een schakeltransistor in de
UIT-toestand verwaarloosbaar klein zijn, zodat de klemspanningen uitsluitend worden
bepaald door het circuit waar de transistor deel van uitmaakt. Deze klemspanningen
beheersen de ladingen in de ruimteladingslagen van de juncties.
1.3.2. De AAN-toestand
In de AAN-toestand staat er een doorlaatvoorspanning over de emitterjunctie van de
transistor. Ligt de AAN-toestand binnen het verzadigingsgebied, dan kan ook over de
collectorjunctie een voorspanning in de doorlaatrichting aangelegd zijn. De Ebers-Mollvergelijkingen kunnen worden gebruikt om de doorlaatvoorspanning over een dergelijke
junctie uit te drukken in de klemstromen. Uit (l.ld) volgt voor een pnp-transistor met
UEB>5kT/e:

kT
UEB « — In
e

A; + ^bR Ic
AeBO

kT
% — In
e

__ Ai

abR)^C

(1

AeBO

(1.8a)

En verder volgt uit (1.1e) voor UCB> 5kT/e’.
ldEB ~

kT
In
e

/c T«bi A:

4'BO

kT
% — In
e

-«bF4+(l~«bFHc
*CBO

(1.8b)

Bij vaste klemstromen variëren de doorlaatvoorspanningen op dezelfde manier met de
temperatuur als de doorlaatspanning over een pn-junctiediode (lagendiode) bij een vaste
stroom. Zo neemt de absolute grootte van de junctiespanningen af bij stijgende temperatuur,
en wel met ca. 1 a 3 mV per °C, voor zowel silicium- als gcrmaniumtransistors. Fig. 1.5
geeft enkele typische voorbeelden hiervan. Uit de krommen van fig. 1.5b blijkt verder
duidelijk dat de doorlaatvoorspanning over een junctie niet sterk afhankelijk is van de
grootte van de klemstromen; zo heeft een honderdvoudige verandering van de stroomsterkte ongeveer evenveel effect als een 30%-verandering van de absolute temperatuur.
Ligt de AAN-toestand binnen het verzadigingsgebied, dan speelt ook de collectoremitterspanning UCE een interessante rol. Uit (1.8) volgt voor deze spanning, die we met
L/ce(SAT) aanduiden, voor een pnp-transistor:

l/CE(SAT) = UCÜ — UED

/cT,

— In
e

0 ~ gbF) 4bo
^cbo

x

acF A)/A?~ 1

A)/A? + (1 — abf<).

(1.9a)

Passen we hierop de reciprociteitsbetrekking toe (zie (1.1c, f, g))
abF^EBO = abR A?BO
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dan kunnen we de waarde van C7ce in de verzadigde toestand in een wat handzamer vorm
uitdrukken:
kT r
acF A}/4?~ 1
t/CE(SAT) = —In abR
(1.9b)
e
L
W^c + (1 — abR)acF.
De transistor bevindt zich in het voorwaarts-verzadigingsgebied als er een doorlaatvoorspanning over beide juncties staat en de stromen de emitler in- en de collector uitvloeien.
In dit geval is de colleclorstroom negatief (Zc< 0). evenals C7ce(SAT). Met andere woorden,
de doorlaatvoorspanning over de emitterjunctie is groter dan die over de collectorjunctie.
De transistor bevindt zich altijd in het voorwaarts-verzadigingsgebied als de stromen vol
doen aan de ongelijkheid acPIü/Ic> 1.
In het tegenovergestelde geval dat de stroom de collector binnen- en de emitter uitvloeit
zegt men dat de (verzadigde pnp-)transistor zich in het omkeer-verzadigingsgebied bevindt.
In dit geval is de doorlaatvoorspanning over de collectorjunctie groter dan die over de
emitterjunctie, zodat UCE positief is. Volgens (1.9b) betekent dit dat de collectorstroom
positief is (Ic >0) en — (acR + 1) 1B//C > 1.
De temperatuurafhankelijkheid van (7CE(SAT) kan ook uit (1.9b) worden afgelezen.
We hebben al vastgesteld dat acFen abR niet erg temperatuurafhankelijk zijn. Hieruit volgt
dat voor constante klemstromen het argument van de logaritme in (I.9b) bij benadering
onafhankelijk is van de temperatuur. l/CE(SAT) varieert zodoende lineair met de absolute
temperatuur; fig. 1.6a en b geven enkele typische voorbeelden uil de praktijk.
De voorspellingen van het Ebers-Moll-model zoals die in (1.9b) zijn samengevat, moeten
echter in het geval van matige en sterke stromen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd
worden. De verzadigingskarakleristieken van een transistor kunnen namelijk aanzienlijk
beïnvloed worden door effecten als de stroomafhankelijkheid van acF en acR, de spanningsverliezen binnen de basis-, emitler- en collectorgebieden, en andere verschijnselen welke
met sterke injectie gepaard gaan. Dit heeft lot gevolg dal de karakteristieken in de praktijk
veel sterker afhangen van de.vorm en opbouw van de transistor dan men aan de hand van
(1.9b) zou menen. Deze analyse geeft dan ook niet meer dan een indicatie van de manier
waarop de ‘junctiecomponenten’ van de verzadigingsspanning afhangen van stroom en
temperatuur. Daarbij heeft het aandeel van de spanningsvallen van hel halfgeleidermateriaal in de ‘verzadigingsspanning’ de neiging om met de temperatuur toe te nemen
(vanwege de temperatuursinvloed op de dragersbeweeglijkheid) en met hogere stroomsterkten terug te lopen (wegens de geleidbaarheidsmodulatie door de ovcrmaat-ladingdragers). In het geval dal de verzadigingskarakleristieken een kritische factor vormen,
zoals in sommige vermogensschakelaars en digitale schakelingen, is het in de regel nodig
om voor het betreffende transistortype terug te vallen op experimentele gegevens, omdat
de bovenstaande, op het Ebers-Moll-model gebaseerde theorie een al te vereenvoudigd
beeld geeft.
In de AAN-toestand wijken de ladingen in de ruimteladingslagen slechts weinig af van
die in de evenwichtssitualie, zoals in fig. 1.3 te zien is, terwijl de overmaal-ladingopslag in

23

I
o*
'g 0,25'

|/c| = 100mA
|/B| =5 mA

M

&

Ö
| 0.20
o

g

helling « 0,5 mV°C“ 1
Q

0,15

<

GO
ui

___ L

(a)

-60 -40 -20

I
0

I
20

i
40

I
60

I
80

_|
100

7], junctietemperatuur (°C)

>

/c//B=10

E 0,6
100

& 0.S

I

0,4

u
R

(b)

“

0,3

helling % 0,8 mV °C" 1 50

20
10

V7 , Ir = 1 mA
helling ~ 0,2 mV- C 1
I
I
I
I
I
I
I
|
0
-50 -25 0 25 50 75 100 125 150
7], junctietemperatuur (°C)

0,1 t"
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de basis juist zeer aantrekkelijk kan zijn. De totale overmaat-lading in de AAN-toestand
is uiteraard
= +
Het voorwaarts-actieve gebied wordt gekenmerkt door tegenvoorspanning over de collectorjunctie. qR is dus verwaarloosbaar klein en de totale basis
lading voor een gegeven 7c-waarde kleiner dan deze in het verzadigingsgebied zou zijn.
Onder stationaire omstandigheden wordt de maximale collectorstroom welke een
gegeven basisstroom kan onderhouden zonder dat de transistor het verzadigingsgebied
verlaat, bepaald door:
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Uit deze voorwaarden blijkt hoe belangrijk de kortsluitstroomversterking in schakelcircuits is. Hoewel acF en acR in zowel het Ebers-Moll- als het ladingopslagmodel als
constanten worden opgevat, blijken deze parameters in de praktijk aanzienlijk met de
collectorstroom en de temperatuur te verlopen. Fig. 1.7 geeft een typisch beeld hiervan
voor acF.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de schakeltransistor in de AAN-toestand wordt
gekenmerkt door een zeer geringe emitter-basisspanning. Ligt de AAN-toestand in het
verzadigingsgebied, dan staat ook over de collectorjunctie een doorlaatvoorspanning,
terwijl alle klemspanningen klein zijn en slechts weinig afhangen van de klemstromen.
In beide gevallen worden de klemstromen hoofdzakelijk bepaald door de schakeling
waarvan de transistor deel uitmaakt.
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1.4. DE OVERGANGEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE TOESTANDEN
1.4.1. Inleiding
Nu we de stationaire karakteristieken voor de AAN- en UIT-toestanden van een schakeltransistor kennen en een beeld hebben gekregen van de ladingen binnen de ruimteladingslagen en het basisgebied bij deze verschillende toestanden, kunnen we de beschouwing
uitbreiden tot de overgangen tussen deze toestanden en de eruit voortvloeiende ladingsveranderingen. Als voorbeeld nemen wc een pnp-transistor; voor npn-uitvoeringen gelden
volkomen analoge overwegingen.
Om een schakeltransistor .AAN te schakelen moeten we lading toevoeren aan de basis
ervan. Deze is nodig voor de neutralisatie van de ladingen in de ruimteladingslagen in de
UIT-toestand, en verder om het basisgebied voldoende overmaat-lading te leveren om de
door het circuit vereiste collectorstroom in de AAN-toestand te onderhouden. Bij het uit
schakelen van de schakeltransistor moeten we het omgekeerde doen: alle overmaat-lading
uit het basisgebied afvoeren en bovendien zoveel lading aan de ruimteladingslagen ont
trekken dat ze de junctiespanningen kunnen onderhouden welke door het circuit worden
bepaald als de transistor UIT is (gesperd is). Merk op dat zowel bij het in- als het uitschakelen
de basislading alleen verandert als gevolg van recombinatie of een stroom via de basisaan
sluiting.
We willen hier niet ingaan op de fundamentele vergelijkingen welke de ladingopslag
beschrijven, (1.2), en volstaan met op te merken dat het ladingopslagmodel een zeer grove
benadering vormt, doordat de ladingen in de ruimteladingslagen qVE en quc worden
verwaarloosd. Bij de snelle overgangen zoals die in schakeltransistors voorkomen, spelen
qUE en quc echter dikwijls een belangrijke rol, wat de reden is dat we in dit stadium de
invloed van de capaciteiten van de ruimteladingslagen meer in detail moeten bezien.
De intrinsieke ladingopslagvergelijkingen (1.2) kunnen gemakkelijk zo worden uit
gebreid dat ook de invloeden van qUE en quc in rekening worden gebracht. We zullen hier
alleen het resultaat vermelden, en wel voor een pnp-transistor:

-B = -^
*bf

•

Qf ,
Tf

«c =----- + qR
'e =

d
“ TI 0?F + <7r + Que + Quc)
dz
tbr

(1.10a)

1
1
d
— + — + ~rt (<?r+Quc)

(1.10b)

4r_

tbr

dz

’
1
Qr
----- b <7f(-----1-----Tr
tf
tbf

d
dz

ïr

(1.10c)

Onder de ladingen qUE en quc verstaan we hier de ladingopslag in de emitter- en collectorruimteladingslagen minus de ladingopslag bij die toestand waarbij de junctiespanning
nul is.
Bij deze analyse zijn de volgende regels aangehouden:
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1. Positieve waarden van qF en qR komen overeen met positieve concentraties van overmaat-dragers (dat wil zeggen doorlaatvoorspanning). Deze ladingcomponenten zijn zo
doende gedefinieerd in de overmaat-dragersconcenlralies, en slechts indirect in de ladingopslag door de minderheids- of meerderheidsdragers.
2. Positieve waarden van qUE en quc hebben betrekking op doorlaatvoorspanning over
de betreffende junctie.
Het inwendige fysische gedrag van een npn-transistor onderscheidt zich van dat in een
pnp-uitvoering alleen in die zin dat de rollen van gaten en elektronen verwisseld zijn. De
ladingopslagvergelijkingen van een npn-transistor verschillen dan ook alleen in de omkering
van het teken van alle drie de klemslromen van (1.10), zodat voor een npn-uitvoering elke
term rechts van het gelijkleken een tegengesteld leken krijgt.
Fig. 1.8a geeft een voorbeeld van een eenvoudig schakelcircuit met één transistor. Bij
een dergelijke schakeling zijn we in de regel geïnteresseerd in de waarde van /c(f), u0(t) of
bepaalde schakeltijden. De basisstroom zal in het algemeen afhangen van de junctiespanningen, welke een niet-lineair verband vertonen met de voorwaarts- en omkeercomponenten
van de basislading, die op hun beurt afhangen van het verleden (de voorgaande waarden)
van de basisstroom. Deze situatie is betrekkelijk gemakkelijk te beschrijven in de vorm van
een stelsel simultane differentiaalvergelijkingen, maar de oplossing daarvan is dan in de
regel alleen langs numerieke weg mogelijk. Om nu enkele algemene aspecten van de schakellijden te illustreren zullen we voor hel ogenblik aannemen dal de basisstroom uitsluitend
wordt bepaald door de externe stuurkring (in dit geval u, (t) en RB). Het komt erop neer dal
we aannemen dal de basissturing benaderd kan worden door een stroombron. In de praktijk
blijkt dat dit voor schakelcircuils dikwijls opgaat doordat uEB klein is ten opzichte van de
equivalente Thévenin-bronspanning van de stuurkring.
Helaas blijft (1.10) niet-lineair, zelfs voor hel geval van een stroombron waarbij iü(t)
bekend is, in die zin dal de ladingen qUF en quc nict-lineaire functies van respectievelijk
t/EB en uCB zijn, en deze spanningen zijn immers via de externe circuitparamelers Ucc, RL etc.
met de transistorklemslromen verbonden. Om deze reden worden de volledige lading
opslagvergelijkingen maar zelden toegepast. In plaats ervan gebruikt men vereenvoudigde
vergelijkingen welke slechts over een beperkt werkgebied gelden. Deze vereenvoudigde
versies worden in de volgende paragrafen afgeleid.
Laten we om de gedachten te bepalen aannemen dat we de transistor in fig. 1.8a van hel
afsnij- naar het verzadigingsgebied willen omschakelen, en de vergelijkingen willen afleiden
om voor dit geval /c(t) en de schakeltijden te berekenen. Bij de overgang van het afsnij- naar
het verzadigingsgebied gaat de transistor meerdere keren in een nieuwe toestand over. Om
de notatie vast te leggen zijn in fig. 1.8c en d de betreffende tijdsintervallen in termen van het
ic- en <7B-verloop gedefinieerd. Alle spanningen, stromen en ladingen worden in deze tijden
uitgedrukt. Ook de specifieke vormen van het ic en qB-verloop in elk gebied worden in de
volgende paragrafen toegelicht.
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Fig. 1.8. Het verloop van enkele variabelen in een eenvoudige getransistoriseerde schakelaar:
a. schakeling; b. bronspanning; c. collectorstroom; d. overmaat-lading in het basisgebied.
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1.4.2. De overgangen door het afsnijgebied
In dit gebied zijn qF en qR bij benadering nul, zodat de totale basisstroom beschikbaar is
om de lading in de ruimteladingslagen te veranderen. Voor het afsnijgebied kunnen we
(1.10) zodoende .vereenvoudigen tol
d
zb

= —

(<Zue + Quc)

dquc

(1.11a)

'c=d7

(1.11b)

,E~"dT

(IHc)

Wordt de stuurspanning van de transistor u, op het tijdstip t = t0 van een zekere bekende
tegenvoorspanning Ul0 omgeschakeld, zoals in fig. 1.8b is geïllustreerd, dan kunnen we
(1.11a) integreren tot
|

— [QueGo) — 9l/eG i)] + D/izcOo)— 9uc(fi)]

./ r0

(1-12)

waarin, zoals hierboven opgemerkt is, c/c/eGo) en Quc^o) de ladingen in de ruimteladingslagen zijn op het tijdstip t0. Omdat iq aangenomen wordt de constante waarde UI0 te
houden gedurende hel interval t < t0, kunnen we qUE(t0) en quc(t0) bepalen uit (1.5) of (1.6),
met behulp van
^eb(^o) ~ ~

^cbGo) ~ — Ucc~ Ui0

Hierbij is aangenomen dat de door (1.7c) gegeven kleine, positieve basisstroom die in de
UlT-toesland vloeit zo klein is dat de spanningsval over RB verwaarloosd mag worden.
Op het tijdstip t0 gaat de basisstroom in naar een negatieve waarde over, dat wil zeggen een
stroom van elektronen die in de n-basis wordt gevoerd. Als gevolg hiervan worden de
ruimteladingslagen ontladen.
Aan het eind van het betreffende interval zijn de ladingen per definitie gÜE(G)en 9uc(ri)Nemen we aan dat het circuit van het afsnij- naar het actieve gebied wordt geschakeld, dan
geeft r, het ogenblik aan waarop het werkpunt van het afsnij- naar het actieve gebied over
gaat. Dit vindt plaats als de doorlaatvoorspanning over de emitterjunctie enkele tienden
volt bedraagt. Voor een siliciumtransistor zijn de junctiespanningen op dit ogenblik
ongeveer
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C/eb('i)« +0,4 V

^cb(G)^ -t7cc + 0,4V
Lel er op dat l/EB en UCÜ tussen t0 en f1 in gelijke mate veranderen. De ladingen <7uE0i)en
tfucOi) zijn uit (1-6) te vinden met behulp van deze spanningen. Doordat iB(t) bekend is
verondersteld kunnen we nu (1.12) oplossen voor het tijdsinterval (lt —10), dat meestal de
vertragingstijd td wordt genoemd. Dit is het tijdsverloop dat nodig is om doorlaatvoorspanning over de emitter-basisjunctie te realiseren.
Gedurende de vertragingstijd neemt de collectorstroomwaarde in feite toe tot boven die
in de UIT-toesland (zie (1.11b) en fig. 1.8c), doordat aan de collectorhelft van de ruimteladingslaag meerderheidsdragers toegevoerd moeten worden. De verdeling van de basisstroom tussen collector en emitter wordt bepaald door de veranderingssnelheden van
qUE en quc. In de regel is de collectorstroom gedurende dit interval echter verwaarloosbaar
ten opzichte van die in de AAN-loestand.
Fig. 1.9 geeft een beeld van het spannings- en ladingsverloop in de tijd r0< t< tj voor
het speciale geval van een stapvormige (sprongvormige) verandering van de basisstroom.
1.4.3. De overgang door het actieve gebied
Als de emitterjunctie een doorlaatvoorspanning krijgt gaat de basis een zekere overmaatlading vertonen, waardoor er een aanzienlijke collectorstroom gaat vloeien. Omdat de
collectordiode een tegenvoorspanning te zien geeft, geldt qR « 0, waardoor (1.10a) en
(1.10b) vereenvoudigd kunnen worden tot

Tbf

-

d

tt^f + ^ize + ^c)

df

<7f , d(]uc
zc—--------F
dt

(1.13a)
(1.13b)

Deze vergelijkingen kunnen nog verder vereenvoudigd worden voor de volgende twee
situaties, die in de praktijk veel voorkomen.
a. Uiteindelijke toestand in het actieve gebied gelegen, kleine belast ingsweerstand. Als de
belastingsweerstand klein is mogen we aannemen dat de collectorstroom in (1.13b) over
heerst wordt door de ó/p/Tp-term, terwijl de dr/yc/dr-term dan verwaarloosd mag worden
aangezien Ai/Cli klein zal zijn. Dit leidt tot

ic ~ ~<7f/tf

(1.14)

Deze benadering is analoog aan de klein-signaalbenadering in het geval van het hybride
n-model, waarbij men de belasting van Qz op de uitgang verwaarloost maar die op de
ingangskring in rekening brengt. Combinatie van (1.13a) an (1.14) geeft:
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Fig. 1.9. Dc overgang door het afsnijgebied. De transistor gaat het actieve gebied binnen op het
tijdstip i = G- Voor t0< l < it is de overmaat-lading in de basis bij benadering nul. a. Basisstroom;
b. emitter-basisspanning; c. lading in dc emitter-ruimteladingslaag; d. collector-basisspanning;
e. lading in de collcctor-ruimteladingslaag.

dic
d
‘b = f’c/acF+TF “TT---- t: (Que^Quc)
at
dt

(115)

Hiermee kan men nu ic(r) bepalen voor een bekende basisstuurstroom, na de ladingen
qUE en quc in de collectorstroom uitgedrukt te hebben. De lading in de emitter-ruimte
ladingslaag qUE is direct verbonden met ic via de inwendige lading-spanningsbctrekking
van de transistor. De lading in de collector-ruimteladingslaag daarentegen is met ic
verbonden door de parameters van de schakeling waarin de transistor is opgenomen. In
het algemeen zijn beide betrekkingen niet-lineair.
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Fig. 1.10. De overgang door het actieve gebied. De transistor gaat het verzadigingsgcbied binnen
op het tijdstip t = t2. Voor t0 < t < t2 is de omkeercomponent van de ovcrmaat-ladingopslag in hel
basisgebied bij benadering nul. a. Basisstroom; b. emitter-basisspanning; c. lading in de emitterruimteladingslaag; d. collector-basisspanning; e. lading in de collector-ruimteladingslaag; f. voorwaartscomponent van de basislading: g. collectorstroom.
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b. Snelle oversteking van het actieve gebied. Wordt de transistor van de begintoestand in
het afsnijgebied omgeschakeld naar een uiteindelijke toestand die diep in het verzadigings
gebied ligt, dan wordt het actieve gebied zo snel doorlopen dat bijna alle basisstroom nodig
is voor de verandering van de ladingopslag, zodat er relatief gezien vrijwel geen stroom
voor recombinatie wordt verbruikt. Dit houdt voor (1.13a) in dat de basisstroom over
heerst wordt door de beide laatste termen.
Aan het eind van het doorlopen van het actieve gebied, dat wil zeggen op het tijdstip t2,
bereikt de collectorstroom een verzadigingswaarde die bepaald wordt door de parameters
van de externe schakeling:
»c(U)=^c(SAT)% -Ucc/Rl

(1.16)

De tijd die nodig is voor het oversteken van het actieve gebied, vinden we door integratie
van (1.13a) (waarbij we </f/tbf verwaarlozen) en substitutie van tf/c(SAT) voor — qF(t2)-.

|

« 'rF/c(SAT)4- [<7ue(G) —tft/E^a)] + [/ZucG i)— ^ucG?)]

(1-17)

Als iB(t) bekend is, kunnen we deze vergelijking oplossen voor de stijgtijd tr, het tijdsverloop
tussen het ogenblik waarop de voorspanning over de emitterjunctie in de doorlaatrichting
begint en het moment dat de transistor het verzadigingsgebied bereikt. Dus
(1-18)

tr=G-tl

De tijd die nodig is voor de volledige overgang van UIT naar AAN is
tAAN=G-<0 = ïd + tr

(L19)

Fig. 1.10 geeft een beeld van het verloop van de verschillende stromen en ladingen tijdens
de overgang van het actieve gebied; ook deze gelden weer voor het eenvoudige geval van een
stapvormige puls van de basisstroom.
1.4.4. Het verzadigingsgebied
Is de basisstroom ruimschoots voldoende om de transistor tot verzadiging uit te sturen,
zoals in par. 1.4.3b is aangenomen, dan gaat de opslag van overmaat-lading in de basis
qB = qF + qR nog enige tijd na het tijdstip t2 (als de transistor juist verzadigd is) door. Nauw
keuriger gezegd, de verhoging van qB gaat door totdat het netto-effect van de recombinatie
precies gelijk is aan de uiteindelijke waarde van de basisstroom. In het verzadigingsgebied
zijn t/BE en uCB beide vrijwel constant, zodat qUE en quc niet noemenswaard veranderen.
Het gedrag van qF en qR wordt gedurende dit tijdsverloop daarom bepaald door

iB(r) ~

<?F

t/R

tbf

tbr

d /
Wf + 4r)

(1.20a)
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+ qR(

;C(SAT) =

\ tr

Tf

tbr/

d</R
dr

(1.20b)

De homogene oplossingen (dat wil zeggen de eigen frequenties van de open kring) van
gF(f) en qR(t) bij verzadiging leiden tot twee exponentiële krommen, waarvan de tijd
constanten voor typische waarden van aeF en acR ver uiteen liggen. Uit een nauwkeurige
analyse blijkt dat de snelle kromme een herverdeling van de lading tussen qF en qR voorstelt.
Men kan het beschouwen als het ‘heen en weer klotsen’ van de lading tussen de ene kant
van het basisgebied en de andere. De langzame kromme daarentegen stelt de gelijktijdige
toe- of afneming van qF en qR voor, die tenslotte resulteert in de door de basisrecombinatie
bepaalde waarden. In de meeste gevallen is de tijdconstante van de snelle kromme zo kort
dat men mag aannemen dat het ‘klotsen’ onmiddellijk is afgelopen, zodat de transistor in
de verzadigingstoestand beschouwd mag worden als een systeem met één tijdconstante.
Wordt de verzadigingstijd echter door één tijdconstante beheerst, met name de grootste
zoals dat hierboven is beschreven, dan moet het mogelijk zijn om (1.20) te benaderen door
een tweetal vergelijkingen met slechts één onafhankelijke ladingsvariabele. We bereiken
dit door een relatie tussen qF en qR te postuleren. Hiertoe drukken we qF(t) uit als de som
van twee ladingscomponenten:

<7f(0 = <?bo + *7fs(0

(1.21a)

De lading <7BO, die niet afhangt van de tijd, is de basislading die de transistor op de grens
van het verzadigingsgebied moet bevatten (waarbij de omkeercomponent van de basis
lading nul is). Dan geldt

<7bo = - tF/c(SAT)

(1.21b)

De lading ^(r) stelt hel deel van qF voor dat uitgaat boven de lading die nodig is om de
transistor op de grens van het verzadigingsgebied te brengen
In deze componenten van qF uitgedrukt, kunnen we de totale overmaat-lading in de basis
qB(t) schrijven als:

(1.21c)

9b(0 = <7fW + <7r(O = <7bo + <7s(0
waarin

?s = <7fs(Ö + <7rW

0-21d)

Het ligt voor de hand dat qs(t) de overmaat-basislading in het verzadigingsgebied voorstelt.
Deze verdeling van qD in qBO en qs is in fig. 1.11 in beeld gebracht.
Substitutie van (1.21a) voor qF in de ladingopslagvergelijking voor de collectorstroom
(1.20b) levert

/c(SAT)
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^BO

1
_ <?fs(0 + 9r(0 ( — + ~
tbr
*F
Vr

dr

(1.22)

overmaat-dragersconccntratie

grens van collectorruimteladingslaag

A
oppervlak van driehoek
x'""'' OAW stelt qF voor

grens van emitterruimtcladingslaag

B

gearceerde oppervlak
stelt qs voor
oppervlak OBW
stelt </BO voor

C

.oppervlak van driehoek
OCW stelt qR voor

------- >- x
W

0

Fig. 1.11. Componenten van de ovcrmaat-basislading in het verzadigingsgcbied. De driehoekige
oppervlakken zijn evenredig met de getekende ladingcomponenten, maar de evenredigheidsconstanten zijn niet gelijk.

ofwel, mei behulp van (1.21b), de definitie van t/BO:
9fs(0(- ) = <7r(0(— + —

\tf/

\Tr

Tbr/

d<7R
dt
at

(1.23)

We zullen nu een benadering invoeren die neerkomt op het verwaarlozen van de snelle
‘klots-kromme’ zoals die hierboven is beschreven. We nemen aan dat <7FS(f) en qR(t) tijdens
de omschakeling dezelfde verhouding vertonen als onder stationaire omstandigheden. Anders
uitgedrukt: we verwaarlozen de d</R/dt-term in (1.22) en (1.23). Deze beperking aangaande
het verband tussen </FS(t) en qR(t) maakt het, in combinatie met de definitie van qs(t),
mogelijk om de ladingopslagvergelijking van de basisstroom (1.20a) in qs(t) alleen uit te
drukken. Het resultaat van deze algebraïsche manipulatie van de drie lineaire vergelijkingen
is een lineaire differentiaalvergelijking:

-B(0=.

<7s(')

<ks(0

Ts

dt

tbf

(1-24)

waarin rs is
«bF(TF + gbRTR)

• Ts =

(1.25a)

1 — abFabR
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ofwel, in termen van acF en acR:

= («eR-H)rF4-otcRrR
aeF+l-acRacF

(1.25b)

Uil (1.24) blijkt dal de ladingopslagparameter in het verzadigingsgebied, rs, de schijnbare
levensduur is die de recombinatie van qs kenmerkt; het is een ‘verschoven' gemiddelde van
tbf en tbr, waarbij de mate van verschuiving wordt bepaald door de verhouding van
tjFs en (?r i*1 <7s-

De eerste term rechts van hel gelijkleken in (1.24) kunnen we in 7C(SAT) uitdrukken:
Qbo

— /C(SAT)

TBF

(1.26a)

tbf

ofwel
Qbo

Jc(SAT)

tbf

«eF

~ — 7BO

(1.26b)

Deze term komt overeen met de basisstroom IBO die de transistor op de grens van het
verzadigingsgebied nodig heeft. Een alternatieve vorm van de lineaire ladingopslagvergelijking in hel verzadigingsgebied is derhalve
*B (0 ~ AjO

_(<ls
Vs

d(7s\
dt )

(1-27)

In deze vorm legt de ladingopslagvergelijking de nadruk op het feit dat het deel van de
basisstroom dat niet nodig is om de transistor op de grens van het verzadigingsgebied te
brengen, rechtstreeks via de ladingsconlinuïteilsvergelijking is verbonden met de extra verzadigingslading in de basis.
Is de basislading bekend, dan kan men zowel (1.24) als (1.27) gebruiken om qs(r) te
vinden. De begintoestand voor deze vergelijkingen, dat wil zeggen de omstandigheden die
gelden bij het ingaan van de verzadiging (tijdstip t2 in fig. 1.8), is uiteraard

9s(G) = 0

(1.28)

Fig. 1.12 geeft een beeld van hel algemene gedrag van de ladingen en klemvariabelen
tijdens hel verzadigingsinterval, waarbij weer een stapvormige puls van de basisstroom is
gepostuleerd.

Fig. 1.12. Gedrag in het verzadigingsgebied. a. Basisstroom; b. emitter-basisspanning; c. lading in
de emitter-ruimteladingslaag; d. collector-basisspanning; e. lading in de collector-ruimteladingslaag; f. voorwaartscomponent van de basislading; g. omkeercomponent van de basislading;
h. verzadigingscomponent van de basislading; i. collectorstroom.
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1.4.5. Overgang van de AAN- naar de UIT-toestand
In de voorgaande drie paragrafen hebben we de vereenvoudigde ladingopslagvcrgclijkingcn
afgeleid zoais die gelden voor de drie werkgebieden van de transistor: het afsnij-, het actieve
en het verzadigingsgebied. Hierbij is een volledig overzicht gegeven van de verschijnselen
die zich bij het inschakelen van de schakeltransistor voordoen. In deze paragraaf zullen we
dezelfde vergelijkingen gebruiken, maar nü om het gedrag van de transistor bij het uit
schakelen te berekenen. Zolang de AAN-tocstand onveranderd blijft, wordt de schakel
transistor gekenmerkt door een constante basisslroom /B en een constante collectorstroom
/C(SAT). De overgang naar de UIT-toestand wordt ingeleid door een verlaging van de
basisstroom, zodat overmaat-dragers aan de basis worden onttrokken, hetzij via de basis
aansluiting, hetzij door recombinatie.
Het is praktisch om de overgang bij het uitschakelen in drie stadia te verdelen, op de
wijze van fig. 1.13.
1. Ligt de AAN-loestand in het verzadigingsgebied, dan doet zich een interval voor
gedurende welke tijd overmaat-dragers aan de basis worden onttrokken zonder dat dit
met een verandering van de collectorstroom gepaard gaat. Dit interval is afgelopen als
gR = 0, op welk tijdstip de doorlaatvoorspanning over de collectorjunclie ten einde is en
de transistor uit het verzadigingsgebied naar het actieve gebied overgaat. We zullen de
duur van deze opslagvertragingstijd aanduiden met ts. Gedurende dit tijdsverloop zijn de
veranderingen van de ladingen in de ruimteladingslagen uiteraard verwaarloosbaar klein.
2. Naarmate de transistor het voorwaarts-actieve gebied verder doorloopt, leidt de
voortgaande onttrekking van overmaat-lading aan het basisgebied tot een verlaging van ic.
Het betreffende interval, aan het eind waarvan de transistor het afsnijgebied bereikt, heet
de afvaltijd t(.
3. De uitschakel-basisstroom onttrekt meerderheidsdragers aan de ruimteladingslagen,
waardoor de absolute grootte van de ladingen in de ruimteladingslagen quc en qUE wordt
verhoogd. Dit interval is afgelopen als de junctiespanningen de stationaire waarden be
reiken welke met de UIT-toestand overeen komen. In het UIT-gebied kan de uitschakelbasisstroom uiteraard niet langer gehandhaafd worden; de basisstroom moet dan tot de
door (1.7c) gegeven waarde dalen, waarmee de overgang voltooid is.
Bij de bepaling van de opslagvertragingstijd is het zeker mogelijk om uit te gaan van de
voorwaarts- en omkeercomponcnten van de basislading, en zo de tijd te vinden die nodig is
om </R tol nul te reduceren. Ook nu echter is hel in hel algemeen praktischer om in termen
van gsen ts te werken. We krijgen de opslagvertragingstijd tsdan door oplossing van (1.24)
naar q$(t), uitgaande van de beginvoorwaarde dat qs(0) wordt gegeven door — (/B- /Bo)TS’
Fig. 1.13. De overgang van AAN naar UIT. Als de basisstroom op het tijdstip t = t3 omkeert, begint
qs te dalen. Op het tijdstip r = t4 gaat de transistor het actieve gebied binnen, en het afsnijgebied op
r = r5. Omstreeks dit tijdstip krijgt de emittcrjunctie een tegenvoorspanning, terwijl de transistor
niet langer een basisstroom kan onderhouden, a. schakeling: b. bronspanning; c. basisstroom;
d. voorwaartslading; e. omkeerlading: f. collectorstroom.
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en dan de tijd te bepalen waarvoor qs(t) = Q.
De berekening van de afvaltijd is volkomen analoog aan die van de slijgtijd in par. 1.4.3.
Past men een oversturing toe bij het uitschakelen, dat wil zeggen een positieve basisstroom
gedurende het uitschakelinterval, dan mogen we de recombinatiecomponent van de basis
stroom dikwijls verwaarlozen, hetgeen voor de afvaltijd t{ de volgende betrekking levert

( 4(0dt» — tf7C(SAT) 4- [^{/e(U)“-9ue(G)] + D?uc(U) —(k/cta)]

(1-29)

waarin t4 het ogenblik voorstelt dat de transistor het actieve gebied binnengaat, en t5 het
moment dat de collectorstroom tot nul gereduceerd is.
Bij sommige schakelcircuits wordt de overgang naar de afsnijtoestand ingeleid door de
basisstroom eenvoudig tot nul terug te brengen. In dit geval loopt de overmaat-basislading
uitsluitend ten gevolge van recombinatie terug. Bij dit type schakelingen is het praktisch om
de afvaltijd te definiëren als het interval tussen 100% en 10% stroomsterkte, hetgeen in dit
speciale geval neerkomt op 2,3 tbf.
De tijd die de tegenspanningen over de juncties nodig hebben om de stationaire UITwaarden te bereiken, kunnen we berekenen uit de verandering die de ladingen in de ruimte- .
ladingslagen daartoe moeten ondergaan, precies als bij de berekening van de vertragingstijd.
Fig. 1.13 geeft een beeld van het algemene gedrag van stromen, spanningen en ladingen
gedurende de overgang van AAN naar UIT, voor het eenvoudige geval van een constante
uitschakel-basisstroom gedurende het uitschakelinterval.
1.4.6. De bepaling van tf en ts aan de hand van bekende transistorparameters
Fabrikanten van transistors vermelden in hun technische gegevens de schakelparameters
van hun transistors dikwijls in termen van de vertragingstijd, stijgtijd, opslagtijd en afval
tijd als functies van de collectorstroom, inschakel- en uitschakelbasisstroom. Deze metingen
voert men uit door aan de transistor een stapvormige (abrupte) verandering van de basis
stroom aan te leggen. Voor deze speciale omstandigheden kan men eenvoudige uitdruk
kingen afleiden om de bovengenoemde intervallen in de ladingopslagparameters uit te
drukken. Houdt men bijvoorbeeld de basisstroom gedurende het uitschakelinterval con
stant op een waarde ZBI, dan kan men (1.12) en (1.17) oplossen, hetgeen resulteert in
td

[(Ii/eGo) —4ue(*i)] + [<7(/c(fo)~ <7uc(G)]
tf/c(SAT)

+ [^(/EQi) —gt/etG)] + [(?uc(G)~^uc(U)]
4i

als we aannemen dat

«eF|ZBil>|Zc(SAT)|.
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(1-30)

4i
(1.31)

Stellen we de inschakel-basisstroom op ZB1 en de abrupte verandering van de uitschakelbasisstroom op /B2, dan wordt de opslagtijd volgens (1.24)
ts~ ts In

A>2~~ Ail

(1.32a)

^B2~ Zc(SAT)/aeF

Is de uitschakel-basisstroom voldoende groot, dan mogen we de initiële helling van de
exponentieel in qs(t) extrapoleren, hetgeen resulteert in een opslagtijd van

t,« tsi

ZB1-/c(SAT)/qcF\

Am-Ai 2
/
Bij een grote uitschakel-basisstroom wordt de afvaltijd volgens (1.29):
'f =

— tf/c(SAT) + [<7pE(t4) — guE^s)] + [ffi/cM —ffi/cUs)]

Au

(1.32b)

(1-33)

Volgens deze vergelijking zou de afvaltijd onafhankelijk moeten zijn van de inschakelbasisstroom /B1. Uit metingen blijkt echter wel een zekere afhankelijkheid, die waarschijn
lijk wordt veroorzaakt door de opslag van lading in verder weg gelegen delen van het basis
gebied.
De bovenstaande uitdrukkingen kunnen in combinatie met (1.6) voor de bepaling van
<7UEen quc worden gebruikt om rFen ts te bepalen aan de hand van de gegevens in transistorcatalogi. Men dient hierbij echter wel te bedenken dal deze vergelijkingen niet in het alge
meen toegepast mogen worden voor de berekening van schakcltijden in schakelcircuits. Ze
gelden met name niet voor hel gebruikelijke praktijkgeval waarbij de betreffende transistor
wordt gestuurd door een andere transistor, omdat de basisstroom dan in het algemeen geen
abrupte verandering te zien geeft. Wc komen hierop terug in par. 2.2.3.
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2. N1ET-REGENERATIEVE SCHAKELCIRCUITS

2.1. TRANSISTOR FUNCTIES IN NIET-REGENER ATIEVE SCHAKELINGEN

Transistors worden in niet-regeneratieve schakelcircuits voor de volgende functies toe
gepast :
1. het uitvoeren van een logische bewerking;
2. het standaardiseren van een signaal;
3. vermogensversterking;
4. isolatie.
Fig. 2.1a geeft een voorbeeld van een getransistoriseerde schakeling die een logische
bewerking uitvoert, namelijk die van inversie (complementatie, complementering). Het
betreft hier een eenvoudige versterker met de transistor in de gemeenschappelijke-emitterconfiguralie, waarop een zodanige voorspanning is aangelegd dat het geheel de (stationaire)
overdrachtskarakteristiek van fig. 2.1b levert. Uit deze karakteristiek blijkt meteen dat de
schakeling slechts twee, in wezen van de transistorkarakteristiek onafhankelijke uitgangs
waarden kan leveren als de ingang niet meer dan twee ver uiteenliggende niveaus ter
beschikking staan. Nauwkeuriger gezegd, als uA minder dan ca. 1,1 V bedraagt is de
transistor gesperd en uB ongeveer 10 V (de collectorvoedingsspanning). Is uA daarentegen
meer dan ca. 6,5 V, dan is de transistor verzadigd en uB nagenoeg nul. Deze betrekkingen
zijn samengevat in tabel 2.1:
tabel

2.1. Spanningsbetrekkingen

uA (in V)

uB (in V)

<1,1
>6,5

-10
~ 0

In een digitaal systeem komen de spanningen i/A en uB overeen met de binaire variabelen
a en b. De verhouding tussen de waarden van de binaire variabele en het bereik van de
fysische variabele is vrij willekeurig. Om de gedachten te bepalen zullen we hier de volgende
betrekking aannemen:
spanningsbereik
0- + 1 V
+ 7- +10V

waarde van de binaire variabele

0
1

De logische betrekkingen tussen de binaire variabelen die de overstuurde versterker levert
zijn in tabel 2.2 weergegeven; men spreekt in dit geval van complementatie (inversie): de
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Fig. 2.1. Een getransistoriscerde omkecrschakeling die de logische bewerking van complementering
uitvoert. De spanningen zijn gemeten ten opzichte van de aarde, a. Schakeling; b. (stationaire)
overdrachtskaraktcristiek.
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variabele b is het complement (de geïnverteerde) van a.
tabel

2.2. Waarheidstabel

a

b

O
1

1
O

Hoewel.de voornaamste functie van de ‘omkeerschakelaar' van fig. 2.1 bestaat uit het uit
voeren van de voorgeschreven logische bewerking, die inverteren of complementeren wordt
genoemd, vertoont dit circuit daarnaast nog enkele andere nuttige eigenschappen. Zo is
bijvoorbeeld de uitgangsvariabele van een veel constanter niveau dan de ingangsvariabele.
Zolang men niet beneden de doorbraakspanning van de emitterjunctie komt levert elke
willekeurige ingangsspanning, van enkele volt negatief tot ca. 1.1 V positief, een uitgangsspanning die zeer dicht bij 10 V ligt, omdat de transistor zich in het afsnijgebied bevindt.
Aan de andere kant resulteert elke willekeurige ingangsspanning vanaf ca. 6,5 V tot een
limiet welke afhangt van de energiedissipatie in de ingangsweerstand, in een verzadiging
van de transistor en als gevolg daarvan een uilgangsspanningdie ten naaste bij 0 V bedraagt.
Bovendien levert de omkeerschakelaar (of omkeerversterker) een vermogensversterking.
Als a de waarde 1 heeft kan men het circuit opvatten als een ingangsweerstand van ca.
10 kQ. Heeft daarentegen de uitgangsvariabele b de waarde 1 dan is de uitgangsweerstand
1 kQ. De omkeerversterker kan zodoende met tot drie overeenkomstige schakelingen
worden belast (alle met een ingangsweerstand van 10 kQ) vóórdat de variabele uB, die in
dit geval de uitgang is, beneden de voorgeschreven ondergrens van 7 V komt. De omkeer
schakelaar vertoont dus een zekere versterking welke dikwijls logische versterking wordt
genoemd. Omdat het circuit drie andere kan besturen waarvan de ingangsvariabele overeen
komt met de eigen vereiste ingang, zegt men dat het een fan-out verhouding van 3 heeft
(zie par. 4.4.7).
Ten slotte levert de omkeerschakelaar nog een isolatie in die zin dat de ingangsvariabele
uA vrijwel niet wordt beïnvloed door de schakeling welke door de uitgangsvariabele mb
wordt bestuurd.
Fig. 2.2 geeft een ander voorbeeld van het gebruik van een transistor in een niet-regeneratief schakelcircuit. De parameterwaarden zijn zo gekozen dat de transistor verzadigd is als
één of meerdere ingangsvariabelen een spanning hebben die overeenkomt met de 1-waarde
van de betreffende binaire variabele. (We nemen aan dat de overeenkomst tussen de spanning
en de betreffende binaire variabele dezelfde is als die bij fig. 2.1. Dat wil zeggen, de meest
positieve spanning stelt de 1-waarde van de binaire variabele voor.) Dit heeft tot gevolg dat
de binaire uitgangsvariabele d alleen 1 is als a noch b noch c is 1. Men noemt dit circuit
daarom een NOR-poort, NOR-poort-schakeling of NOR-schakeling. De logische toe
passingen van dergelijke schakelingen komen in par. 4.4.6 ter sprake.
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Fig. 2.2. Logische schakeling met transistor en weerstanden.

Hoewel de transistor in dit circuit in wezen een ‘omkeerder' is en als zodanig een zekere
logische functie verricht, is de voornaamste taak ervan toch het op peil brengen van het
signaal. Merk op dat de basisstroom van de transistor een bijna drievoudige variatie
vertoont al naar gelang er één, twee of drie ingangsvariabelen in de 1-toestand zijn. Doordat
de transistor echter onder al deze omstandigheden verzadigd blijft, is de uitgangsspanning
uD vrijwel onafhankelijk van de basisstroom.
Bij beide in deze paragraaf behandelde voorbeelden is de AAN-toestand van de transistor
in het verzadigingsgebied gelegen. Verzadigende schakelingen van dit type worden meer in
detail besproken in par. 2.2. Een andere categorie van schakelcircuits, de niet-uerzadigende,
waarbij de AAN-toestand in het voorwaarts-actievc gebied ligt, wordt in par. 2.3 bezien.

2.2. VERZADIGENDE SCHAKELINGEN

2.2.1. Inleiding
Het hart van de meeste verzadigende schakelcircuits wordt gevormd door de in fig. 2.1
afgebeelde overstuurde versterker met transistor in de gemeenschappelijke-emitterconfiguratie. Dit circuit kan eenvoudig als een omkeerder worden gebruikt, om het com
plement te leveren van een binaire variabele of om een 'signaal te standaardiseren, of het
kan ook in combinatie met andere elementen worden ingezet voor het uitvoeren van in
gewikkelder logische bewerkingen.

2.2.2. Stationaire omstandigheden
De uitgangsspanning van een verzadigende transistorschakelaar zal alleen redelijk ge-
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standaardiseert! zijn als de transistor zich hetzij in het afsnij-, hetzij in het verzadigingsgebied bevindt. De circuitparameters, de amplitudebereiken van het ingangssignaal en de
belasting die door de schakeling wordt gestuurd moeten zo zijn gekozen dat de AANtoestand in het verzadigingsgcbied ligt, met doorlaatvoorspanning over beide juncties, en
de UIT-toestand in het afsnijgebied, met over beide juncties een tegenvoorspanning. Dit
alles geldt onder stationaire omstandigheden.
Verzadiging van de transistor treedt op als de basisstroom voldoende groot is om de
recombinatie aan te vullen van de overmaat-basislading die voor de colleclorstroom in de
AAN-toestand nodig is. Deze hangt uiteraard alleen af van de schakeling, en niet van de
transistor. Als we de grootte van de stationaire collectorstroom in de AAN-toestand met
|/C(SAT)| aanduiden, is de overmaat-basislading die nodig is om de transistor op de rand
van het verzadigingsgebied te brengen (L/Cb = 0) eenvoudig tf|/c(SAT)|, waarin tf de
voorwaarts-ladingopslagparameler is. De absolute waarde van de hiervoor vereiste basis
stroom is

141 =

tf|/c(SAT)|

|/c(SAT)|

TBF

aeF

(2-1)

waarin rBF de effectieve levensduur in het basisgebied bij injectie in de voorwaartsrichting
voorstelt, en acF de kortsluitstroomversterking in de voorwaartsrichting bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting.
De door (2.1) gegeven basisstroom is de minimale stroomsterkte die verzadiging van de
transistor tot gevolg heeft. In de praktijk is de basisstroom altijd groter dan dit minimum,
zodat de transistor een grotere overmaat-lading in de basis heeft dan in feite nodig is om de
door de schakeling bepaalde collectorstroom te onderhouden. Deze extra basislading heeft
het effect van een tegencomponent, waarmee een zekere doorlaatvoorspanning bij de
collectorjunctie gepaard gaat.
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de stationaire basisstroom de door
(2.1) gegeven waarde te boven moet gaan. In de eerste plaats vertonen transistors van een
zelfde type altijd een zekere variatie van aeF, die soms zeer aanzienlijk kan worden. Veel
transistortypen vertonen een spreiding van 2 in acF voor een gegeven werkpunt, terwijl
tienvoudige spreidingen niet zelden voorkomen. Het ligt voor de hand dat een circuit dat
goed moet werken met een willekeurige transistor van een bepaald typenummer, zo ont
worpen moet zijn dat ook de exemplaren met de minimale gespecificeerde acF-waarde nog
voldoende basisstroom leveren. Als gevolg hiervan krijgen de exemplaren met grotere
acF-waarden ruimschoots voldoende basisstroom.
In de tweede plaats hangt de collectorstroom in de AAN-toestand af van de belasting
van de schakeling, en deze is in het algemeen niet constant. Aangezien aan (2.1) moet worden
voldaan voor de hoogst mogelijke waarde van |/C(SAT)|, zal de basisstroom meer dan vol
doende zijn voor werkomstandigheden waarbij de collectorstroom onder dit maximum
blijft.
In de derde plaats doen zich altijd zekere variaties in de componentwaarden en voedings-
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spanningen voor, hetgeen resulteert in fluctuaties van de basisstuurstroom en de belastingsstroom. De schakeling moet zo ontworpen zijn dat de basisstroom altijd voldoende groot
is om de transistor in het verzadigingsgebied te houden, zelfs onder de meest ongunstige
combinatie van component- en voedingsspanningswaardcn. Dit houdt in dat de basis
stroom onder de meeste omstandigheden ruimschoots voldoende zal zijn.
Eén van de technieken welke de schakelingsontwerpcr gebruikt om er zeker van te zijn
dal het circuit in de juiste toestand blijft, ondanks transislorvariaties van exemplaar tot
exemplaar, belastings- en stuurstroomvariaties, en toleranties in de componenten en de
voedingsspanning, noemt men 'worsl-case'-ontwerp. Dit omvat de bepaling van de meest
ongunstige combinatie van circuit- en componentparameters, onder de meest ongunstige
externe omstandigheden, aan de hand waarvan de schakeling dan zo wordt gespecificeerd
dat de juiste werking ook in dit allerongunstigste geval nog gegarandeerd blijft. Een derge
lijke benadering is wel uitermate voorzichtig, want het is goed mogelijk dat deze on
gunstigste combinatie een bijzonder onwaarschijnlijke toestand is. Daar staat tegenover
dat het ontwerp dan onder alle denkbare omstandigheden goed functioneert, tenzij er
natuurlijk een onderdeel uitvalt.
De UIT-toestand van een schakeltransistor komt overeen met de werking in het afsnijgebied, waarbij over beide juncties een tegenvoorspanning staat. In alle schakelcircuits
krijgt de collectorjunclie een tegenvoorspanning als de basisstroom wordt verlaagd. Bij de
volgende bespreking van de omstandigheden in de UIT-toestand volstaan we daarom met
de emitterjunclie onder de loep te nemen.
Dergelijke schakelcircuits, zoals die in fig. 2.1 en 2.2, omvatten soms een voorspanningskring die ervoor zorgt dal de cmitterjunctie een tegenvoorspanning krijgt als de ingangs
signalen zodanig zijn dat de transistor UIT (gesperd) moet zijn. De grootte van de tegen
voorspanning over de emitterjunclie is niet kritisch; een tegenspanning van ca. 0,1 V
resulteert al in een maximale verlaging van de collectorstroom, zodat grotere tegenspanningen geen effect van betekenis hebben op de collectorstroom in de UIT-toestand. Het
heeft dus geen zin om het circuit zodanig te ontwerpen dat de emitterjunclie in de UITtoestand een grote tegenvoorspanning te zien geeft. Te grote waarden ervan leiden zelfs tot
een verhoging van de lading in de emitler-ruimteladingslaag. waardoor de vertragingstijd
onnodig toeneemt (zie par. 1.4.2).
In de meeste moderne transistors zijn de verzadigingsstromen /ES en I^zo klein dat de
collectorstroom van een schakelaar in de UIT-toestand in grote trekken onafhankelijk is
van de spanning over de emitterjunclie, zolang deze minder dan enkele tienden volt in de
voorwaarlsrichling bedraagt. Dit is geïllustreerd in fig. 2.3, waarin /c is uitgezet tegen UBE
vooreen siliciumschakellransistor. Een schakeicircuit met deze transistor en een collector
stroom in de AAN-toestand van enkele milliampère bevindt zich in feite al in de UITtoestand als de emitter-basisspanning minder dan ca. 0,3 V is. Beneden deze spanning, die
de basis-emitterdrempelspanning UUET wordt genoemd, heeft de injectie van niinderheidsdragers in de basis door de emitterjunclie geen noemenswaard effect op de collectorstroom.
Germaniumtransistors hebben lagere drcmpelspanningen, omdat de verzadigingsstromen
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Fig. 2.4. Logische poonschakeling met direct-gekoppelde transistors.

groter zijn. In de regel liggen de waarden voor germanium bij kamertemperatuur in het
gebied van 0,1 a 0,2 V. De drempelspanningen zijn direct verbonden met de exponentiële
temperatuurafhankelijkheid van de verzadigingsstromen, zodat hun temperatuurcoëfïiciënt
van -2 tot —3 mV per graad Celsius bedraagt.
Het feil dat een transistor in de praktijk al gesperd is bij geringe doorlaatspanningen op
de emilterjunctie, vindt zijn weerslag in het ontwerp van schakelcircuits. Zo bezit de tweede
transistor in de directgekoppelde poort van fig. 2.4 geen voorziening om de emitterjunctie
in de UIT-toestand een tegenvoorspanning te geven; het is namelijk voldoende om te
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werken met de kleine emitter-basisspanning welke bij benadering gelijk is aan de verzadigde
collector-emitterspanning van de eerste transistor. Deze spanning, die het verschil is van de
voorwaartsspanningen op de beide juncties van de eerste transistor, is lager dan de drempelspanning van de tweede transistor. Als gevolg hiervan is de tweede transistor UIT als alle
transistors die hem sturen AAN zijn.
In de praktijk doen zich dan ook bij directgekoppelde circuits van dit type met siliciumtransistors geen moeilijkheden voor. In het geval van germaniumtransistors daarentegen
gaan (doordat de drempelspanningen zoveel lager liggen) andere effecten meespelen, met
name de weerstand van het collectormateriaal. Directgekoppelde logische schakelingen
met germaniumtransistors voldoen dan ook alleen als de transistors zorgvuldig op lage
t/CE(SAT)-waarden zijn geselecteerd.
Om een goede werking van een getransistoriseerde schakeling te bereiken moet men bij
het ontwerp ervan de stationaire UIT-toestand onder de meest ongunstige omstandigheden
in aanmerking nemen, hetgeen meestal neerkomt op de maximale toegestane omgevings
temperatuur, aangezien de verzadigingsstromen daarbij hun hoogste waarden krijgen.
2.2.3. De omschakeltijd
Het voornaamste deel van de schakeltijd van verzadigende getransistoriseerde schakelcircuits wordt gevormd door de opslagvertragingstijd. Zoals in de voorgaande paragrafen
al naar voren is gekomen, is de stationaire basisstroom in de AAN-toestand altijd groter
dan de minimale waarde die nodig is om de transistor te verzadigen. Dikwijls is de basis
stroom in deze toestand enkele malen groter dan minimaal vereist is. Er wordt dienten
gevolge in de AAN-toestand een extra lading in het basisgebied opgeslagen, die onttrokken
moet worden, hetzij door recombinatie. hetzij door een uitschakelbasisstroom, vóór er een
tegenvoorspanning over de collectorjunctie mogelijk is die de collectorstroom kan ver
lagen. Fig. 2.5b geeft een typisch spanningsverloop van het circuit van Hg. 2.5a. In dit geval,
waarbij de stationaire basisstroom in de AAN-toestand veel groter is dan de benodigde
minimumwaarde, is de opslagvertragingstijd ongeveer gelijk aan de som van vertragings-,
stijg- en afvaltijd. Deze situatie leidt tot een aanmerkelijke vervorming van de impuls.
De schakeltijden van een dergelijk circuit kunnen berekend worden aan de hand van
het ladingopslagmodel. Bij de meeste verzadigende schakelingen wordt de basisstuurstroom hoofdzakelijk bepaald door de externe basisweerstand en de amplitude van de
ingangsspanning, en slechts in veel geringere mate door de emitter-basisspanning van de te
schakelen transistor. Dergelijke circuits mogen zodoende als stroomgestuurd worden op
geval, zodat we de omschakelanalyse van par. 1.4 zonder meer mogen toepassen.
De opslagvertragingstijd kan gereduceerd worden door het aanleggcn van een basis
stroom in omgekeerde richting, die overmaat-dragers van de basis afvoert, waardoor de
opslag van de overmaat-dragers sneller terugloopt. Een dergclijke tijdelijke basisstroomcomponent kunnen we realiseren door de basisweerstand te overbruggen met een ver
snellingscondensator, op de wijze van fig. 2.6. In de AAN-toestand is de spanning over deze
condensator |/B| R, zodat er een lading |/B| RC in wordt opgeslagen. Stellen we C zo in dat
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de lading van de condensator gelijk is aan of groter is dan de totale overmaat-basislading
in de AAN-toestand, dan wordt deze overmaat zeer snel gecompenseerd door een stroom
stoot ten gevolge van de ontlading van C als de ingangsspanning plotseling daalt. Hierdoor
worden zowel de opslagvertragingstijd als de afvaltijd bekort.
De versnellingscondensator levert bovendien een impulsachtige inschakelstroom bij
het inschakelen van de transistor, waardoor ook de vertragingstijd en de stijgtijd worden
gereduceerd.
Bij het spanningsverloop van fig. 2.6 en de bespreking ervan zijn we er stilzwijgend van
uitgegaan dat de stijg- en afvaltijden van de ingangsimpuls verwaarloosbaar klein zijn ten
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Fig. 2.6. Bekorting van de opslagvertragingstijd door middel van een versnellingscondensator.
Merk op dat de totale uitschakeltijd, turr, veel kleiner is dan zonder de versnellingscondensator.
a. Schakeling; b. vorm van de in- en uitgangspulsen.

opzichte van de responsietijden van de transistor, en dat de pulsbron de piekstromen
welke bij de impulsachtige componenten van de basisstroom voorkomen ook inderdaad
kan leveren. In de meeste praktische schakelcircuits wordt aan geen van deze beide voor
waarden voldaan. De stuurpulsen hebben stijg- en afvaltijden welke vergelijkbaar zijn
met de responsietijden van de te sturen transistor, en de stuurstroompieken worden door
de schakeling beperkt. We zullen de gevolgen van deze beperkingen illustreren aan de hand
van het eenvoudige directgekoppelde circuit van fig. 2.7a. We nemen aan dat in de beginstand de eerste transistor UIT is, zodat de tweede transistor AAN is en overstuurd wordt
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door dc stationaire basisstroom welke Uc via Rï en R3 levert. Verder nemen we aan dat de
eerste transistor zodanig wordt gestuurd dal tijdens de overgang van UIT naar AAN de
overmaat-lading in de basis ervan met een constante snelheid toeneemt. De overeen
komstige toeneming van de collectorstroom in de voorwaartsrichting duiden we aan met a.
Fig. 2.7b geeft een benaderend vervangingsschema van deze schakeling, dat geldt
tot het ogenblik dat de eerste transistor verzadigd raakt. Hierin is de basisemitterspanning
van de tweede transistor verwaarloosd ten opzichte van de collectorspanning van de
eerste, en verder aangenomen dal de eerste transistor verzadigd is vóórdat de tweede het
afsnijgebied bereikt. Bij het bereiken van het verzadigingspunt daalt de basisstroom iB2
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Fig. 2.7. Schakelingen die bij de analyse van de schakeltijden worden gebruikt: a. direct-gekoppelde
omkcerschakelaars; b. vervangingsschema dat geldt totdat de eerste transistor verzadigd wordt.
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Fig. 2.8. Stroomverloop als de eerste transistor van UIT naar AAN wordt geschakeld. R staat voor
de vervanging van de parallelle weerstanden: Rt||R2. De veranderingssnclheid van de collector
stroom van de eerste transistors waarvoor deze krommen gelden is a = (4/5)(l/RC)(l7c/R1).
a. Collectorspanning van de eerste transistor; b. basisstroom van de tweede transistor.------ zonder
versnellingscondensator,------met versnellingscondensator.
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van de eerste transistor plotseling tot nul.
We willen nu het effect van de condensator C bepalen op de basisslroom iB2 en de collecloraardespanning van de eerste trap, uï. Dit vereist de oplossing van de vergelijking voor een
RC-kring met één tijdconstante, die wordt gestuurd door een combinatie van een constante
spanningsbron en toenemende stroombron, zoals in fig. 2.7b is getekend.
De analyse van het vervangingsschema levert het verloop van fig. 2.8a en b; de onder
broken lijnen stellen het verloop voor zonder condensator. Uit deze krommen blijkt dat
de tijd die de eerste transistor nodig heeft om van UIT naar AAN over te gaan als gevolg
van de versnellingscondensator toeneemt. De tijd die de tweede transistor voor het uit
schakelen nodig heeft, kan er echter aanzienlijk door bekort worden, omdat de versnellingscondensalor overmaat-lading aan de basis onttrekt welke anders zou moeten recombineren
vóórdat de tweede transistor het verzadigingsgebied kan verlaten. De zo afgevoerde
overmaat-lading wordt voorgesteld door het gearceerde gebied in fig. 2.8b. Zou deze lading
niet door de tegenstroom van C worden gecompenseerd, dan zou deze alleen door recombinatie afgevoerd kunnen worden, hetgeen in een verlenging van de opslagvertragingstijd van de tweede transistor zou resulteren. Uiteraard kan de uitschakel-basisstroom die
C levert de opgeslagen lading niet zo snel afvoeren als de impulsachtige component van de
omgekeerde basisstroom in het spanningsgestuurde circuit van fig. 2.6. De relatieve
uitschakeltijden zijn voor beide gevallen te bepalen met behulp van (1.29).
De eerste transistor moet een collectorstroom (/BM + l/c/R]) kunnen leveren, waarin JBM
de piekamplitude van de omgekeerde basisstroom is, zoals die in fig. 2.8b is weergegeven.
Hoewel deze piekstroom in ons illustratieve voorbeeld geen moeilijkheden oplevert,
moeten we ook nagaan hoe de situatie in een praktische schakeling is.
Voor de bepaling van de invloed van de versnellingscondensator bij het uitschakelen van
de eerste transistor kunnen we uitgaan van een vervangingsschema analoog aan dat van
fig. 2.7b. De condensator veroorzaakt een snellere toeneming van de overmaat-basislading
in de tweede transistor dan zonder dit element het geval zou zijn, waardoor zowel de vertragingstijd als de stijgtijd worden bekort. In veel gevallen wordt de eerste transistor al
gesperd vóórdat de collectorspanning ervan de stationaire waarde bereikt. In die situatie
wordt de basisstroom beschreven door een eenvoudige RC-vervalfunctie.
Gebruikt men een versnellingscondensator in een verzadigende schakelaar, dan moet
men de logische versterking en de schakelsnelheid tegen elkaar afwegen. Men kan namelijk
alleen een snellere schakeling bereiken door de transistor met grotere piekstromen te sturen,
waardoor de inwendige ladingopslag sneller verandert. Dit houdt echter in dat de uitgang
van een gegeven poort minder andere schakelingen kan sturen.

2.2.4. Geklemde schakelingen (Claniped Circuits)
Een beperking van de tot dusver behandelde schakelcircuits is dat de collectorspanning
in de UIT-toestand afhangt van de belasting die door het circuit wordt gestuurd. Aangezien
de collector-emitteraansluitingen van de transistor in de UIT-toestand als een open circuit
opgevat mogen worden, wordt de stationaire collectorspanning in feite bepaald door een
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Fig. 2.9. Klemdióde die de collectorspanning in de UlT-toestand stabiliseert.

spanningsdeler bestaande uit de collectorweerstand en de equivalente belastingsweerstand,
zodat deze spanning bij veranderingen van de belasting fluctueert. We kunnen deze
variatie uitschakelen door een vermogensbron en een diode op de manier van fig. 2.9 aan te
sluiten. De diode ‘klemt’ de collectorspanning bij ongeveer UD volt, zodat deze niet tot het
hogere niveau van de collectorvoedingsspanning kan stijgen.
Zonder uitwendige belasting is de diodestroom

4> _

UC-UD-UF

(2.2)

waarin UF de spanningsval over de diode in de doorlaatrichting voorstelt. De belastingsstroom kan zodoende tussen nul en een door (2.2) gegeven maximale waarde variëren
voordat de diode open gaat en de collector-emitterspanning af begint te nemen.
De klemdióde maakt de uitgangsspanning in de UIT-loestand minder gevoelig voor
variaties in de collectorvoedingsspanning en weerstanden. Bovendien verlaagt hij de
differentiële uitgangsweerstand als het circuit gesperd is. Als gevolg hiervan is de uitgang
bij gebruik van een klemdióde minder gevoelig voor ruis. Ook beperkt de klemdióde de
tijd welke de uitgangsspanning nodig heeft om van de ene toestand in de andere over te
gaan; het verloop van de spanning wordt namelijk beperkt tot het begindeel van een
exponentiële kromme waarvan de asymptoot buiten het gebied van de uitgangsspanningen
ligt. Voor al deze voordelen moet men de prijs betalen van een hogere energiedissipatie en
een wat ingewikkelder circuitconfiguratie.

2.2.5. Schakelingen voor gebruik niet capacitieve belastingen
De overgestuurde gemeenschappelijke-emitterversterker voldoet niet voor het sturen van
belastingen met een grote shuntcapaciteit, zoals met name kabels of uitgebreide bedradingen
die vertonen. Deze moeilijkheid is het gevolg van het asymmetrische karakter van de uit
gang die de overgestuurde versterker levert; bij het inschakelen kan de versterker uitgangsstromen leveren die veel groter zijn dan de stationaire stroom in de collcctorweerstand,
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maar bij het uitschakelen kan de belastingsstroom de stroom door de collectorweerstand
nooit overtreffen, doordat de collectorslroom van de transistor niet van richting kan
omkeren.
Fig. 2.10a is een illustratief voorbeeld van het schakelgedrag van een overgestuurde
versterker met een capacitieve belasting. We nemen eenvoudigheidshalve aan dat de
collectorstroom van de transistor zo snel.op de stuurstroom reageert dat de betreffende
vertraging verwaarloosbaar is ten opzichte van de responsietijd van de uitgangsspanning.
(Als de responsietijden van vergelijkbare duur zijn kunnen we de vertragingstijden berekenen
met behulp van de ladingopslagvergelijkingen.) De transistor wordt gestuurd door een
stapvormige basisstroomimpuls met een amplitude /B, zoals in fig. 2.10b is getekend. Als
gevolg hiervan wordt de collectorstroom aanvankelijk
,C=acF^B

(2.3)

Deze collectorstroomwaarde blijft onveranderd totdat de transistor verzadigd is, op welk
ogenblik het niveau plotseling tot de stationaire waarde Uc/Rc daalt. Het zo verkregen
verloop van de collcctorspanning is in fig. 2.10c afgebeeld. In het getekende geval is de
amplitude van de basisstroom ongeveer driemaal zo groot als de stroom die nodig is om
de transistor juist te verzadigen, zodat de collectorspanning in ongeveer een halve tijd
constante tot nul daalt.
Op het ogenblik dat de basisstroom in tegengestelde richting gaat vloeien neemt de
collectorstroom bijna onmiddellijk tot nul af. Dit heeft tot gevolg dat i/CE exponentieel tot
de collectorvoedingsspanning oploopt, hetgeen de stijgtijd ongeveer zes maal zo lang maakt
als de afvaltijd.
Er zijn verscheidene modificaties in dit circuit mogelijk om de tijd die nodig is voor het
opladen van de condensator bij het uitschakelen van de schakeltransistor te bekorten. Men
kan bijvoorbeeld een emittervolger toepassen, zoals in fig. 2.11a is getekend. Verloopt de
condensatorstroom zo langzaam dat de dynamische eigenschappen van de emittervolgertransistor hierbij buiten beschouwing mogen blijven, dan verlaagt de stroomversterking
van de emittervolger de tijdconstante voor het opladen van de condensator tot ongeveer
^cQaeF2» waarin aeF2 de kortsluitstroomversterking in de voorwaartsrichting van de
tweede transistor is. De emittervolger heeft echter geen effect bij het ontladen van de
condensator, omdat hij de emitterstroom in de tegengestelde richting niet kan verwerken.
Om deze reden is de diode toegevoegd, waarlangs de stroom de emittervolger bij het ont
laden kan passeren. Met dit circuit kunnen beide overgangstijden tot een fractie van een
tijdconstante worden gereduceerd.
Fig. 2.11b geeft een alternatieve oplossing, met een tweetal complementaire transistors
in een uitgangsemittervolger. In dit circuit wordt de condensator opgeladen via de bovenste
transistor en ontladen via de onderste. Het resultaat is dat zowel bij op- als ontladen stroom
versterking optreedt, en de stijg- en afvaltijden overeenkomstig gereduceerd worden.
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Fig. 2.10. Responsie van een overgestuurde versterker met een capacitieve belasting: a. schakeling;
b. stuurpuls aan de basis; c. responsie van de colleclorspanning.
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2.3. NIET-VERZADIGENDE SCHAKELINGEN

2.3.1. Inleiding
Zoals in de voorgaande paragrafen is gebleken veroorzaakt de opgeslagen overmaat-lading
welke met een AAN-toestand in het verzadigingsgebied gepaard gaat, altijd een vervorming
van de puls. Omdat deze de vorm aanneemt van een pulsverbreding, wordt de maximale
herhalingssnelheid van de schakelaar erdoor beperkt. Wel kunnen de nadelige gevolgen van
overmaat-ladingopslag ten dele worden uitgeschakeld door de sturende puls een bepaalde
vorm te geven, maar de erdoor veroorzaakte vertraging kan in praktische schakelaars toch
niet volledig worden geëlimineerd, aangezien de piekuitschakelstroom door hel circuit
wordt beperkt.
Er zijn daarom verschillende schakelingen ontwikkeld welke ten doel hebben om de
verzadiging van de transistor onmogelijk te maken. In hel algemeen is de werking ervan op
één van de beide volgende principes gebaseerd: ze gebruiken ofwel klemdiodes om de
collector-basisspanning te beperken zodat er geen doorlaatvoorspanning over de collector
junctie kan ontstaan, ofwel ze beperken de collectorstroom in de AAN-toestand tot een
waarde waarvoor het verlies over de belastingsweerstand onvoldoende is om de transistor
te verzadigen. We zullen nu de karakteristieken bezien van de beide soorten gelransistoriseerde schakelcircuits waarvoor de AAN-toestand in het actieve gebied ligt in plaats van
in het verzadigingsgebied.
2.3.2. Het gebruik van klemdiodes om verzadiging te voorkomen
De AAN-toestand van het in fig. 2.12a afgebeelde circuit ligt in het actieve gebied doordat
de diode bij de collectoruitgang u2 belet om beneden de waarde (Us — UF) te dalen, waarin
UF het verval in voorwaartse richting over de diode voorstelt. Er blijft een tegenvoorspanning
over de collectorjunctie staan, zelfs als de stuurstroom om de transistor in de AAN-toestand
te brengen die door iq en RB wordt geleverd veel groter is dan die welke Rc toelaat, te weten
(Uc— Us + Uf)/Rc. De collectorstroom neemt toe tot acFIB, waarin Iü de basisstroom in de
AAN-toestand voorstelt, waarna de extra collectorstroom via de klemdiode verloopt.
In de praktijk past men deze opstelling zelden toe om een niet-verzadigende schakelaar
te krijgen. Het nadeel ervan is dat er een extra voedingsspanning nodig is, terwijl bovendien
de maximale schakelsnelheid toch nog door ladingopslageffecten beperkt kan worden:
ladingopslag in de transistor in de vorm van qF, en ook in de klemdiode met zijn doorlaatvoorspanning. Hel circuit van fig. 2.12b is al een praktischer oplossing om verzadiging van
de transistor te vermijden. De diode krijgt een doorlaatvoorspanning als de transistor het
actieve gebied verlaat, waardoor de overmaat-basisstroom via de diode in de collectorkring
afgevoerd wordt en qR dus geen grote waarde kan aannemen. Hierbij wordt weliswaar lading
in de diode opgeslagen, maar een diode herstelt zich in de regel sneller dan een verzadigde
transistor.
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2.3.3. Stroomgesluurde schakelingen
Het is in het algemeen onmogelijk om niet-verzadigende schakelcircuits te ontwerpen
waarbij de verzadiging wordt verhinderd door een beperking van de basisstroom. De
stroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting acF varieert van exemplaar
tol exemplaar veel te veel om een goede beheersing van de colleclorstroom in de AANtoestand door middel van de basisstroom mogelijk te maken.
De collectorstroom daarentegen heeft men wel in de hand; hiermee kan men verzadiging
voorkomen door de schakeling zo te ontwerpen dat de emitter-siroom in de AAN-toestand
wordt bepaald door het circuit en in wezen onafhankelijk wordt van de basisstroom.
Schakelingen die hierop gebaseerd zijn, noemt men stroomgestuurde logische schakelingen
(CML-schakelingen, naar hel Engelse current-mode logic circuits). Fig. 2.13a geeft een
eenvoudig voorbeeld van een dergelijke CML-schakeling.
De vaste stroom Io welke door de stroombron wordt geleverd, wordt tussen transistor en
diode verdeeld op een wijze die bepaald wordt door de ingangsspanning
Is iq lager dan
de referentiepotentiaal UR, dan is de transistor gesperd en vloeit de /0 vrijwel geheel naar
de diode. Het circuit bevindt zich dan in de UIT-tocsland en de uitgangsspanning u2 is dan
ongeveer gelijk aan de collectorvoedingsspanning Uc. Bij het oplopen van de ingangs
spanning begint de transistor te geleiden, waardoor de stroom zich tussen diode en transis
tor splitst. Zodra ut iets groter is dan de referentiepotentiaal UR krijgt de diode een tegenvoorspanning, waarna alle /0 via transistor en belasting verloopt. Dit is de AAN-toestand
van de schakeling, die gekenmerkt is door een uitgangsspanning Uc— ZOKC (zonder externe
belasting). De vaste stroom /0 wordt door de ingangsspanning u, hetzij naar de transistor,
hetzij naar de diode gestuurd. Dit gedrag is samengevat in de stationaire overdrachtskarakteristiek van fig. 2.13b.
Het gebied van ingangsspanningen waarbinnen de overgang van UIT naar AAN plaats
vindt, op de stationaire overdrachtskarakteristiek aangeduid met 2Au, is zeer smal.
Spanningsveranderingen van slechts enkele tienden volt zijn voldoende om de stroom van
de diode naar de transistor te sturen.
De opwaartse knik in de karakteristiek bij iii = Uc — 1ORC geeft het punt aan waar de
transistor verzadigd is. In de praktijk zorgt men ervoor dat CML-schakelingen altijd
beneden dit punt werken door de ingangsspanning te beperken.
Verder wordt in de praktijk de stroombron vervangen door een weerstand en een nega
tieve spanningsbron. Deze wijziging heeft lot gevolg dat de stationaire overdrachts
karakteristiek in het gebied van de AAN-toestand een geringe positieve helling vertoont.
Verder wordt de diode die de constante stroom in de UIT-toestand van de schakeling
verzorgt dikwijls vervangen door een tweede transistor. Deze beide veranderingen, die in
fig. 2.14 in beeld zijn gebracht, leiden ertoe dat men dan beschikt over twee complementaire
uitgangen (en desgewenst nog een extra ingang bij de tweede basis). Als gevolg hiervan kan
dit circuit, dat de fundamentele bouwsteen van alle CML-schakelingen vormt, naar keuze
als omkerende of niet-omkerende versterker worden gebruikt.
De in fig. 2.14 vermelde elementwaarden komen goed overeen met die in praktische
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Fig. 2.13. CML-schakeling: a. fundamentele schakeling; b. overdrachtskarakteristiek.

CML-schakelingen. De waarden van de uitgangsvariabelen gelden bij benadering en zijn
gebaseerd op de veronderstelling dat de stroom die tussen de transistors wordt omge
schakeld een constante waarde van 10 mA heeft. In feite verschilt de stroom in de emitter60

+10 V

200 0

200 0
+ 10 V]

-8 V»
l+l V|

10 k

| Io & 10 mA

-10 V
Fig. 2.14. Een CML-schakeling die complementaire uitgangen levert. De spanningen tussen haakjes
komen met de verschillende toestanden van de transistors overeen; de bovenste spanningen treden
op als de linkertransistor AAN is, de onderste als de linkertransistor UIT is.
weerstand enigszins tussen de beide toestanden onderling.
De in fig. 2.14 vermelde waarden van de ingangs- en uitgangsvariabelen illustreren een
lastig aspect van CML-schakelingen: de spanningsniveaus die de binaire waarden van de
uitgangs-variabelen voorstellen verschillen van de spanningsniveaus bij de ingang. CMLschakelingen kunnen dus niet direct worden gekoppeld.

2.3.4. De koppeling van CML-schakelingen
De bovenstaande en in fig. 2.14 geïllustreerde niet-aanpassing van de gelijkstroonmiveaus
kan op verschillende manieren overbrugd worden als men een CML-schakeling door een
ander wil sturen (bijvoorbeeld via logische diodeschakelingen).
Fig. 2.15a geeft een oplossing hiervoor, waarbij zenerdiodes zijn toegepast. Het gelijkstroomniveau van de uitgangsspanning u2 wordt door de zenerdiode ten opzichte van het
gelijkstroomniveau van de collectorspanning naar beneden verschoven, en wel met een
waarde die gelijk is aan de doorbraakspanning van de zenerdiode. Het spanningsverschil
tussen de beide niveaus wordt bepaald door de collectorbelastingsweerstanden en de
constante stroom die naar de ene of de andere transistor wordt gestuurd. Men kan dus
desgewenst de uitgangsniveaus direct laten overeenkomen met de ingangsniveaus door een
juiste keuze van de belastingsweerstanden en de zenerdiode. Gebruikt men de signalen van
beide collectors van de CML-schakeling, dan kan men uiteraard aan beide zijde zenerdiodes
toepassen om de niveaus op peil te brengen.
Een andere methode om stroomgestuurde schakelcircuits direct te koppelen is om
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gebruik te maken van de complementaire eigenschappen van npn- en pnp-transistors, op
de manier van fig. 2.15b. Bij een geschikte keuze van de referentieniveaus UR1 en UR2 zullen
de uitgangsniveaus van de tweede CML-schakeling (t/2) compatibel zijn met die van de
ingangsspanning
Ofschoon twee omkeerschakelaars normaliter niet direct gekoppeld

(a)

+ ^R2

U1
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I-

Fig. 2.15. Koppelcircuits voor gebruik in CML: a. zenerdiodekoppeling; b. complementaire
koppeling.

62

worden, zoals in dit circuit is gedaan, maar in de praktijk gescheiden zijn door één of meer
logische bouwstenen, geeft het voorbeeld toch een goed beeld van de algemene gang van
zaken bij de complementaire koppeling.

2.3.5. De vertragingstijden van CM L-schakelingen
Bij gebruik van gelijke transistors kunnen stroomgestuurde logische schakelcircuits
sneller werken dan verzadigende schakelingen. Dit betrekkelijke voordeel is voornamelijk
te danken aan het feit dat de ladingopslagtijd (die een onvermijdelijk bijverschijnsel van de
AAN-toestand in het verzadigingsgebied is) nu wordt vermeden. Verder werken CMLschakelingen in het algemeen met kleine spanningsuitslagen en hoge collectorstromen,
waardoor de vereiste veranderingen in de ladingen van de ruimteladingslagen sneller tot
stand gebracht kunnen worden. Tenslotte worden deze schakelingen in de regel gestuurd
door bronnen met een betrekkelijk lage impedantie, zodat de piekbasisstroom tijdens de
overgangen zeer hoog kan zijn, hetgeen de tijd bekort die voor de verandering van de
overmaat-lading in de basis nodig is. Al deze factoren tezamen leiden ertoe dat CMLschakelingen twee a vijf maal zo snel zijn als verzadigende circuits met vergelijkbare
transistors. Uiteraard moet men hiervoor de prijs betalen van een grotere vermogensdissipatie en een ingewikkelder schakeling. Deze laatste factor is minder belangrijk aan het
worden gezien het toenemende gebruik van geïntegreerde schakelingen, welke het mogelijk
maken om transistors aan een digitale bouwsteen toe te voegen zonder dat dit in de kostprijs
veel uitmaakt.
De berekening van de vertragingstijden van een CML-schakeling is ingewikkelder dan
die bij een verzadigende schakeling, eenvoudig omdat de CML-schakeling gestuurd wordt
door een bron met een zeer lage impedantie. De basisstroom wordt zodoende niet uit
sluitend bepaald door de parameters van het stuurcircuit, waardoor men de transistor in
het algemeen niet als uitsluitend stroomgestuurd mag opvatten
We kunnen de betreffende aspecten illustreren en tegelijkertijd een zeker inzicht krijgen
in de aard van de vertragingstijden aan de hand van de twee-transistorschakeling van fig.
2.16. We nemen hierbij aan dat de equivalente Thévenin-bronspanning op het tijdstip t = 0
abrupt van AU beneden het referentieniveau overgaat op AU boven dit niveau, waardoor
een kortstondige impuls wordt geleverd die afgelopen is als de stroom /0 van transistor 1
naar transistor 2 is overgeschakeld. Het gaat ons er nu om hoe lang deze verandering
duurt. De totale vertragingstijd is opgebouwd uit de stijgtijd van de ene en de afvaltijd van
de andere collectorstroom. We nemen aan dat de beide transistors identiek zijn en dat ze
gekenmerkt worden door een ladingopslagparameter in de voorwaartsrichting tf. Aan
gezien het hierbij gaat om zeer snelle veranderingen zullen we de effecten van recombinatie
in de basis buiten beschouwing laten. Tenslotte nemen we ook nog aan dal de basisstroom
altijd klein is ten opzichte van de collectorstroom.
Deze laatste veronderstelling houdt in dat de som van de collectorstromen binnen het
circuit constant moet zijn:
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*ci+*c2“- 'o

(2.4)

terwijl het ladingopslagmodel, als we de ladingen in de ruimteladingslagen en de recombinatiecomponenlen van de basisstroom verwaarlozen, voorschrijft dat
,•

_

d,’ci

(2.5a)
_

d*C2

(2.5b)

/B2-TF-dr
De basisstromen moeten derhalve gelijk en tegengesteld zijn

(2-6)

*B1 = “ *B2

Volgens de spanningswet van KirchhofT geldt voor de kring van basis naar basis
US“ ^R = UBE1 — MBEl ~ WBE2 + ^S*B1

(2.7)

Tenslotte levert het ladingopslagmodel, waarin aangenomen wordt dat de ladingverdelingen die met qP en qR overeenkomen zowel voor en na als tijdens het schakelen een drie
hoekige vorm hebben, de volgende betrekkingen tussen de momentele emitter-basisspanningen en de momentele collectorstromen:
(2.8a)

icl-abFZES(e‘?MBE‘,*T-l)

+ l/c

1 *ci

I

MJ

— |AG

(a)

(b)

Fig. 2.16. Schakeling die voor de bepaling van schakeltijden wordt gebruikt: a. schakeling; b. stuurpuls.
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'c2 = abF/ES(c—kT-l)

(2.8b)

Hierin zijn de constante termen die met Ics overeenkomen verwaarloosd. Deze vergelij
kingen zijn minder nauwkeurig dan (2.5), en vormen dan ook de zwakke schakel bij onze
analyse van de vertragingstijden. Ze leiden niettemin tot resultaten die aanzienlijk beter
zijn dan die welke men krijgt door aan te nemen dat de spanningsvallen over de emitterbasisjunctie constant zijn.
Deze zeven betrekkingen kunnen gecombineerd worden tot een enkele niet-lincaire
differentiaalvergelijking, welke bij integratie de basis- en collcctorstromen als functies van
de tijd levert. Het is helaas niet mogelijk om een analytische oplossing af te leiden, maar de
numerieke integratie van de differentiaalvergelijking levert geen moeilijkheden.
Om een beeld te geven van het algemene karakter van de vertragingstijden, is ici (0 en
i'bi(0 berekend voor AC/%7 kT/e. Dit komt neer op een totale i/s-verandering van ca.
0,35 V, hetgeen voldoende is voor een meer dan duizendvoudige verandering van de collectorstroom in elke transistor. De parameter RsIo komt in de oplossing voor, deze is gesteld
op

kT
100 — = 2,5 V
e

^sA)

(2-9)

In de praktijk is de ingangsspanningszwaai in de regel veel groter dan 0,35 V, om een
voldoende groot onderscheid tussen de toestanden te garanderen, ondanks variaties in de
voeding en componenttoleranties. Grotere spanningen leiden niet tot een versnelling van
de omschakeling en kunnen deze in feite zelfs vertragen door de introductie van een
vertragingstijd vóórdat de gesperde transistor naar het actieve gebied kan overgaan.
Het zo verkregen verloop van de basis- en collectorstroom in de tijd is in fig. 2.17 in
beeld gebracht. Voor de gekozen parameterwaarden ligt de 10%-90°(,-responsietijd van
de collectorstroom omstreeks 10 rF. Verder vertoont de basisstroom een scherpe aanvangs-

'Bl/A *

0

AU = 7 kT/e
Rsl0=lOQkT/e
*ci/A> . uiteindelijke waarde
1,0
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i I i I i I
I i
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2
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8
(b)

blJ = 1 kT/e
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(a)
Fig. 2.17. Verloop van dc basis- en collectorstroom als een CML-omkecrschakelaar wordt AANgeschakeld: a. genormaliseerde basisstroom; b. genormaliseerde collectorstroom.
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piek die weinig invloed heeft op het gedrag van de collectorstroom, dus slechts een zeer
geringe ladingverplaatsing vertegenwoordigt- Opvoering van hetzij de equivalente
Thévenin-bronweerstand, hetzij de collcctorruststroom leidt tot een toeneming van de
responsietijd.
Hoewel dit voorbeeld in feite al te zeer is vereenvoudigd, geeft het toch een goed beeld van
het algemene karakter van het omschakelgedrag van stroomgestuurde schakelcircuits. In
de regel is het nodig om de tijdafhankelijkheid van de emitter-basisspanning in rekening te
brengen, aangezien de bronweerstand gering is. In dit voorbeeld is het ladingopslagmodel
toegepast om het verband te leveren tussen de emitter-basisspanning en de collectorstroom.
Omdat dit verband onherroepelijk sterk niet-Iineair is, zijn de differentiaalvergelijkingen
die het systeem beschrijven in het algemeen eveneens niel-lineair.
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3. REGENERATIEVE SCHAKELCIRCUITS
3.1. INLEIDING

De in hoofdstuk 2 behandelde schakelcircuits hadden alle het kenmerk gemeen dat de
momentele toestand van hel circuit, en daarmee de momentele waarden van de uitgangsvariabelcn, op elk ogenblik uitsluitend werden bepaald door de ingangsvariabelen op
datzelfde moment. Dit betekent dat de uitgang van een niet-regeneratieve schakeling een
enkelvoudige functie van de ingang of ingangen op elk ogenblik is, met uitzondering van
de vertragingstijden die bij hel omschakelen optreden.
We zullen nu onze aandacht richten op regeneratieve schakelcircuits, die zeer in hel
algemeen gesproken worden gekenmerkt door het feit dat het signaal binnen hel circuit
zowel van de uilgangs- als van de ingangsvariabelen afhangt. Dal wil zeggen dal de uitgang
van de schakeling ergens teruggevoerd en met de ingang gecombineerd wordt, zodat het
geheel vanuit de signaalrichting gezien een positieve terugkoppeling vertoont. Deze
positieve terugkoppeling kan verkregen worden door de externe koppeling van de uitgang
van de versterker terug naar de eigen ingang, of ook hel gevolg zijn van een terugkoppelingseffect in het inwendige van de transistor, bijvoorbeeld lawinevermenigvuldiging. In sommige
gevallen is het moeilijk om de terugkoppeling binnen een circuit duidelijk uil te laten komen,
maar dit neemt niet weg dat de positieve terugkoppeling het wezenlijke kenmerk is dal alle
regeneratieve schakelcircuits verbindt.
Het zal blijken dat deze schakelingen in het algemeen uitgangen hebben die ten gevolge
van de positieve terugkoppeling niet alleen afhangen van de momentele waarden van de
ingangsvariabelen, maar ook van het voorgaande gedrag van deze variabelen. Dit betekent
dat regeneratieve schakelcircuits in het algemeen een geheugen vertonen, en hel is juist dat
kenmerk dal ze zo veelzijdig bruikbaar maakt.

3.2. POSITIEVE TERUGKOPPELING IN VERSTERKERS

3.2.1. Inleiding
Ter illustratie van de gevolgen van positieve terugkoppeling in versterkers gebruiken we
het eenvoudige versterkercircuit van fig. 3.1 met twee transistors. Bij de beschouwing van
de signaaldoorgang van de ingang u, naar de uitgang uo mogen we deze versterker opvatten
als te zijn opgebouwd uit twee gemeenschappelijke-emittertrappen die direct gekoppeld
zijn via de Kul-RB,-spanningsdeler. De beide gemeenschappelijke-emittertrappen hebben
een emitterweerstand gemeen, en het is die verbinding welke verantwoordelijk is voor de
positieve terugkoppeling. Om vast te stellen langs welke weg de terugkoppeling verloopt
zullen we de gevolgen nagaan van een differentiële (zeer geringe) toeneming van de ingangs67
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Fig. 3.1. Twcelrapsversterkcr met positieve terugkoppeling. De vermelde spanningen zijn gemeten
ten opzichte van de aarde.

spanning ut. Verhoging van u, leidt tot een grotere doorlaatvoorspanning over de emitlerjunctie van de eerste transistor, resulterend in een differentiële toeneming van de betreffende
collectorstroom, ici. Als gevolg hiervan nemen zowel de collector-aardespanning uï van
de eerste transistor als de basis-aardespanning van de tweede transistor u3 af. De tweede
transistor werkt als een emitlervolger met een extra belastingsweerstand in de collector.
Er treedt daardoor een differentiële verlaging van de emitter-aardespanning u2 °P’ d*e °P
zijn beurt tot een grotere toeneming van de doorlaatvoorspanning op de emitterjunctie
van de eerste transistor leidt dan met de beginstijging van u, alleen gepaard zou gaan.
Beschouwen we nu de emitter-basisjunctie van de eerste transistor als een optelpunt, dan
is duidelijk dat het signaal dat door de emittervolger wordt geretourneerd het ingangs
signaal versterkt, want het signaal wordt bij het optelpunt als gevolg van het geretourneerde
signaal groter dan de verandering in de ingangsspanning alleen. Dit nu is het kenmerk van
positieve terugkoppeling. Gezien vanuit het standpunt van de signaaldoorgang binnen de
terugkoppellus bestaat de versterker uit een gemeenschappelijke-basistrap, waarvan de
uitgang via een emittervolger wordt teruggevoerd naar de eigen ingang.

3.2.2. Stationaire overdrachtskarakteristieken
Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in het gedrag van deze schakeling zullen we
de stationaire overdrachtskarakteristiek bepalen die uo met u( verbindt. We gaan hierbij
uit van twee veronderstellingen omtrent de gelijkstroomkarakteristieken van de transistor:
1. de basisstroom is verwaarloosbaar klein;
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2. de emitler-basisspanning is in de AAN-toestand nul.
Deze voorwaarden brengen geen verandering van betekenis in het algemene karakter van
onze resultaten, maar leiden wel tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de analyse.
Is de ingangsspanning voldoende klein, dan zal de ingangslransistor gesperd zijn en de
uitgang ervan onafhankelijk zijn van het ingevoerde signaal. We kunnen een schatting
maken van de maximale waarde van u, waarvoor de ingangslransistor gesperd is, door te
bedenken dat de voorspanning op de tweede transistor zodanig is dat deze onder de
betreffende omstandigheden door de spanningsdeler bestaande uil RB1, RB2 en RC1 op
een bepaald punt binnen het actieve gebied wordt gebracht. Uit onze eerste vooronder
stelling volgt voor de basis-aardespanning van de tweede transistor
______ ^B1_______
«<3 =

(3-1)

^B1 + ^B2 + ^C1

Voor de in fig. 3.1 vermelde numerieke waarden bedraagt u3 op grond hiervan 2,5 V.
Volgens onze tweede vooronderstelling is de eerste transistor zodoende gesperd bij elke
ingangsspanningswaarde beneden
^Bt_________

Bl + ^B’ + ^Cl

= 2,5 V

(3.2)

Voor ingangsspanningen beneden deze kritische grens krijgt de uitgangsspanning de
constante waarde
R ->

MO = ^C~lC2 ^C2 = Uc~u2 '= 5 V
R-e

(3-3)

Het betreffende deel van de stationaire overdrachtskarakteristiek in fig. 3.2 eindigt bij
punt a.
Als de ingangsspanning de door (3.2) gegeven kritische waarde bereikt, begint de
ingangslransistor te geleiden. Als gevolg hiervan dalen u, en u3, waardoor de stroom in de
uilgangstransistor terugloopt. Dit veroorzaakt een stijging van de uitgangsspanning tot
het niveau van de voedingsspanning, te weten 10 V. Bovendien daalt de emilterspanning
naarmate de stroom in de uitgangstransistor afneemt. De resulterende positieve terug
koppeling zal de doorlaatvoorspanning over de ingangslransistor verhogen, waardoor de
collectorstroom ervan nog meer toeneemt.
Het gebied van de stationaire overdrachtskarakteristiek waarvoor beide transistors in
het actieve gebied zijn, eindigt als de collectorstroom in de tweede transistor nul wordt.
Op dit punt is de stroom in de emitterweerstand precies gelijk aan de collectorstroom
van de eerste transistor. De collector-aardespanning van de eerste transistor moet aan de
volgende knooppuntvergelijking voldoen
Uc~Ul
^C1

“i_____

- *ci +

(3-4a)

+ Rü2
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Aangezien
l/2 = u1

Rfll
Rfll + Rfl’

geldt voor de collectorstroom icl als iC2=0:

i = “2 = u
Rül
lCl
Re
“* (Rbi + *B2)Re

(3.4b)

De overeenkomstige waarde van ub die juist gelijk is aan u2, bedraagt

M — (ƒ ___________ Rbi____________ « 1,7 V
C Rbi + Rb2 + Rci + (Rei Rbi/Re)

(3-5)

De bijbehorende waarde van de uitgangsspanning is

uo = Uc = 10 V

(3.6)’

aangezien de tweede transistor zich op de grens van het afsnijgebied bevindt.
Uit een vergelijking van (3.2) en (3.5) blijkt dat ulc kleiner is dan ub. Dit is juist voor elke
keuze van parameters waarvoor RCiRbi/Re niel nu* is. Hadden we een nauwkeuriger
transistormodel gebruikt, dat ook rekening houdt met de basisstroom en de van nul
verschillende emitter-basisspanning, dan zouden de voorwaarden waaronder w,c kleiner is
dan uu restrictiever zijn. Het betreffende deel van de stationaire overdrachtskarakteristick
heeft een negatieve helling, zoals in fig. 3.2 te zien is. Het deel van de overdrachtskarakteristiek tussen de punten a en c is een rechte lijn, omdat beide transistors zich over dit hele
bereik van de uitgangsspanningen in het actieve gebied bevinden, en onze vooronder
stellingen aangaande de transistorkarakteristieken een per-gebied-rechtlijnig gedrag im
pliceren.
Overigens kunnen we de vorm van het lijnstuk ac van de karakteristiek verifiëren door
een rechtstreekse berekening. Bij deze analyse moeten we dan ito als onafhankelijke
variabele nemen en de overeenkomstige waarde van iq bepalen. Dit teneinde vaagheden te
vermijden, aangezien de overdrachtskarakteristick wel een eenduidige functie van uo is,
maar een driewaardige functie van voor ulc< u,< ub.
We willen de analyse van het circuit in het gebied van de negatieve helling illustreren aan
de hand van een beschouwing van punt p in fig. 3.2, halverwege ab, waarvoor i/o = 7,5 V.
Op dit punt is de collectorstroom van de tweede transistor
*C2 —

Uc-uo = (10-7,5)V
= 1,25 mA
RC2
2000 Q

De collectorstroom van de eerste transistor is
Uc~ui
*ci —
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Rei

«1_____

RjJl + Rfi2

(3-7a)

«ü (V)

c

10

8
l .
i
I
I

6

5
4

i

l

1

I
I
l
I
•i
I
i

1

«Ic

2

0

-\P
l\
I \
I >
—I------I
I
I
. I
I
I
I
Jj___
2

I
l
I
I
I
I
l
I
Wlu

1
3

w. (V)

Fig. 3.2. Overdrachlskaraktcristick van de versterker in fig. 3.1.

Vanwege de emittervolgerwerking is er echter een eenvoudig verband tussen de emitterspanning u2 en nlt zoals reeds eerder is gebleken:
—

«2

Uj ss ut/4

Kb1 + *B2
Tenslotte kunnen we u2 nog uitdrukken in de colleclorstromen:

U2 = Oei + ZC2)^E

(3.7b)

(3.7c)

De combinatie van de drie voorafgaande vergelijkingen geeft:
u2«2,1

V

De bijbehorende waarde van de ingangsspanning u( op punt p is derhalve
Ui = u2 % 2,1 V

hetgeen inderdaad, binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van deze berekeningen, halverwege
de eindpunten u!a en u,c ligt.
Deze berekening illustreert de invloed van de terugkoppeling, want voor een toeneming
van de uitgang§spanning (van 5 V naar 7,5 V) is een afneming van de ingangsspanning nodig
(van 2,5 V naar ongeveer 2,1 V). De negatieve helling van de overdrachtskarakteristiek
waar beide transistors zich in het actieve gebied bevinden, is een gevolg van de positieve
terugkoppeling. Binnen dit gebied levert de terugkoppeling meer dan voldoende impuls
bij het optelpunt om de gewenste uitgang te leveren. Als gevolg hiervan moet de externe
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ingangsspanning afnemen om een toeneming van de uitgangsspanning te bewerkstelligen.
Vanuit ons terugkoppelingsstandpunt gezien kunnen we het eenvoudig zo stellen, dat als
beide transistors zich in het actieve gebied bevinden de terugkoppeling positief is en dat
de grootte van de lusversterking meer dan 1 bedraagt.
3.2.3. Stabiliteitsoverwegingen
Zoals we hierboven hebben gevonden is de overdrachtskarakteristiek in het gebied
uIC<U|<ub een driewaardige functie van u,. Men zou dus mogen verwachten dat de
schakeling bij een gegeven ingangsspanning binnen dit bereik zich op drie verschillende
werkpunten kan bevinden. We zullen nu de stabiliteit van deze werkpunten onderzoeken,
waarbij zal blijken dat het punt op het lijnstuk met de negatieve helling instabiel en in de
praktijk dus niet te verwezenlijken is.
De beide werkpunten op de horizontale delen van de overdrachtskarakteristiek hebben
betrekking op de werking met de ene of de andere transistor gesperd, zoals in par. 3.2.2 is
aangetoond. Dit betekent dat de differentiële lusversterking bij beide werkpunten in wezen
nul is, de terugkoppellus is onderbroken en de uitgang onafhankelijk van de ingang. Hieruit
volgt dat deze werkpunten stabiel zijn.
Het werkpunt op het lijnstuk van de overdrachtskarakteristiek met de negatieve helling
stelt de werking met beide transistors in het actieve gebied voor. We kunnen enkele
belangrijke conclusies omtrent de stabiliteit van dit werkpunt trekken door eenvoudig
de lusversterking onder deze omstandigheden te berekenen. We hebben al gevonden dat
de terugkoppeling halverwege dit lijnstuk positief is. We willen nu nagaan wat de grootte
is van dc lusversterking T, waarbij zal blijken dat |T| meer dan 1 bedraagt. In deze toestand
heeft het circuit dientengevolge een pool in de rechtervlakhelft, zodat het werkpunt in
stabiel is. Elke afwijking van het evenwicht ter plaatse van het werkpunt veroorzaakt
zodoende een reactie waarvan de amplitude met de tijd toeneemt, waardoor het systeem
naar de ene of de andere zijde uit het gebied met de negatieve helling wordt gedreven. Dit
werkpunt is dus onstabiel, en het systeem zal op dit punt nooit in evenwicht zijn.
Om nu de lusversterking te berekenen nemen we aan dat en uo constant zijn voor een
werkpunt dat in het gebied van de negatieve helling ligt, waar beide transistors zich dus in
het actieve gebied bevinden. Van dit systeem willen we het differentiële gedrag onderzoeken;
een bruikbaar differentieel model ervan is in fig. 3.3a weergegeven. Hierin zijn de transistors
voorgesteld door elementaire modellen van het n-type met alleen rn en gm (gemeenschappelijke-emitterconfiguratie).
In fig. 3.3b is hetzelfde model getekend, maar nu zo dat de nadruk valt op een verdeling
van het circuit in twee stukken: een kern bestaande uit een unilaterale tweetrapsversterker
en daaronder een terugkoppelnetwerk dat een klein deel van de uitgangsstroom onttrekt
Fig. 3.3. Differentieel model voor de berekening van de lusversterking: a. differentieel model van dc
schakeling in fig. 3.1; b. model om de nadruk te leggen op de terugkoppeling; c. het verbreken van
de lus bij A'A; d. het verbreken van de lus bij B B.
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en een terugkoppelspanning bij de ingangsspanning optelt. Dit model vertoont dus een
transimpedantieterugkoppeling.
Helaas is bij dit circuit het signaal dat via de terugkoppellus in de voorwaartsrichting
passeert zo groot dat het niet verwaarloosd mag worden ten opzichte van het signaal dat
via de versterker verloopt. Het is daardoor niet mogelijk om dit netwerk op de klassieke
terugkoppclingsmanier voor te stellen. Wel echter kunnen we de lusversterking af identifi
ceren, waarbij het geen verschil maakt of we de terugkoppelfactoren a en ƒ al of niet in een
geschikte terugkoppelvorm kunnen gieten. Bij de in par. 3.4 ter sprake komende bistabiele
multivibrators is het zelfs onmogelijk om een bepaalde ingang aan te wijzen, zodat de
terugkoppelvorm enigszins willekeurig wordt.
Met behulp van de algemene z-parametervoorstelling van twee vierpolen die op de wijze
van fig. 3.3b verbonden zijn, ofwel door directe berekening aan de hand van fig. 3.3b, kan
men bewijzen dat de lusversterking bepaald kan worden door de lus als volgt te ‘verbreken'.
De kring wordt op een willekeurige geschikte plaats geopend en de spannings- of stroomversterking berekend nadat aan de uitgangen van de resulterende versterker een weerstand
is toegevoegd om de belasting op deze uitgangen als de kring gesloten is in rekening te
brengen. Wat we hierbij doen is in wezen proberen te bepalen of de versterker in fig. 3.3b
voldoende uilgangsvermogen kan leveren om het eigen ingangssignaal in stand te houden.
Zijn de belastingseffecten op de juiste manier in rekening gebracht, dan kunnen we de
eventuele instabiliteit nagaan door aan te tonen dat hetzij de spannings-, hetzij de stroom-,
hetzij de vermogensversterking in de kring groter is dan 1.
Een mogelijke methode om de lus te verbreken is in fig. 3.3c in beeld gebracht. Als de
schakeling van fig. 3.3a verbroken wordt op de punten A'A en van A' naar de aarde op de
bovenbeschreven manier een belasting wordt toegevoegd, is de grootte van de lusversterking
gelijk aan U'/U. (Bij deze en volgende berekeningen van lusversterkingen wordt het
inkomende bronsignaal U, in fig. 3.3a uiteraard op nul gesteld.) Om nu de juiste belasting
te vinden merken we om te beginnen op dat de ingangsweerstand van de tweede transistor
volgens fig. 3.3a wordt gegeven door:
Kjn = ric2+ (1 +«02)

||

(3.8a)
I 1 +«01 /
Omdat voor bijna alle werkpunten RE >rKi/(l +a01) kunnen we Rin benaderen door

D
/l+«02\
(3.8b)
Kin^rB2 + rHi I—----\l+«oi/
Als de differentiële stroomversterkingen a01 en a02 bij benadering gelijk zijn, is Rin ongeveer
r„i + rn2. Zo volgt uit fig. 3.3a dat de juiste belasting tussen punt A' en de aarde is

K = (Kinl|KBi) + KB2
Uit een beschouwing van fig. 3.3a en c blijkt dat voor de lusversterking geldt
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(3.9)

T = —
U

x-^

(^inlI^Bl) + ^B2

■

X (Jml Rc 111^

(3.10)

We stellen a01=a02= 100 en nemen een werkpunt onder de loep waarbij elke transistor
een collectorruststroom van ca. 1 mA heeft; dit levert voor Rin = rnï + rn2 ~5 kQ. De
betreffende lusversterking wordt ongeveer 2,6. Aangezien we een positieve terugkoppeling
hebben en de grootte van de lusversterking meer dan 1 blijkt te zijn, concluderen we dat
het circuit in deze situatie onstabiel zal zijn. Let er echter op dat de lusversterking via Rin van
de werkpunten van beide transistors afhangt; wordt de ruststroom van één van beide
verlaagd dan gaat de bijbehorende r„ omhoog, waardoor de lusversterking terugloopt.
De kring zou evengoed verbroken kunnen worden bij B B in fig. 3.3a. In het geval van
sturing door een stroombron, zoals in fig. 3.3d, wordt de berekening bijzonder eenvoudig
omdat we voor de berekening van de responsiestroom /' niet eerst de weerstand R' be
hoeven te vinden. Het zal duidelijk zijn dat een weloverwogen keuze van het breekpunt de
bepalingen aanmerkelijk kan vereenvoudigen. Het ligt hierbij voor de hand dat plaatsen
waar de ‘uitgangsweerstand’ van de verbroken lus hetzij zeer hoog (zoals in dit voorbeeld),
hetzij zeer laag is de beste perspectieven bieden.
Een derde methode om de lusversterking te berekenen berust op het feit dat vanuit het
standpunt van de signaalstroom door de lus gezien, het geheel de indruk maakt van een
gemeenschappelijke-basisversterker die een gemeenschappelijke-collectorversterker stuurt.

Fig. 3.4. Een alternatieve vorm van het differentiële model.

Fig. 3.4 geeft een beeld van deze opvatting. Let er op dat de bron I7j in dit schema niet meer
voorkomt. Ook nu kan de lus weer op verschillende plaatsen worden verbroken. Een
bijzonder handig punt is echter in de gemeenschappelijke-basisversterker. Om precies te
zijn: we ‘verbreken' de afhankelijke bron door aan te nemen dat de a0/rgenerator een
onafhankelijke bron a0/J is, en berekenen de resulterende stroom die door rnl/a01 gaat.
De verbreking van de lus door de afhankelijke bron onafhankelijk te maken van de sturende
variabele is een bijzonder praktische methode mits de lus volledig verbroken kan worden
door de generator onafhankelijk te maken en de belasting daardoor niet wordt verstoord.
Het is echter geen ‘universele' methode, zoals bijvoorbeeld al uit de schakeling van fig. 3.3a
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blijkt. Want ook al maken we hierin de generator gm2 Ub onafhankelijk, dan wordt hierdoor
de kring toch niet geheel verbroken, terwijl het onafhankelijk maken van de generator
0mi Ua de belasting op de ingang verandert, zodat precies als in onze voorgaande be
rekeningen een extra belasting moet worden ingevoerd.

3.2.4. Schijnbare overdrachtskarakteristieken
Uit de bovenstaande bespreking is gebleken dat de enige stabiele werkpunten van de
schakeling op de horizontale delen van de stationaire overdrachtskarakteristiek liggen.
Een beschouwing van de ingangs- en uitgangsvariabelen van het circuit leidt zodoende tot
de slotsom dat de schakeling de overdrachtskarakteristiek van fig. 3.5 vertoont. De pijlen
geven de richting aan waarin de lijnstukken doorlopen kunnen worden. Als u, vanaf een
waarde beneden u(c toeneemt, bevindt de schakeling zich in een toestand die gekenmerkt is
door uo = 5V (transistor 1 is gesperd). Komt u, boven ub, dan bereikt de ingangstransistor
het actieve gebied, waardoor het circuit regeneratief overschakelt naar de toestand die
gekenmerkt wordt door uo= 10 V (transistor 2 is gesperd). Neemt U] vanuit een punt hoger
dan uu af, dan wordt weer teruggeschakeld, maar nu bij uIc. Het lijnstuk ab wordt altijd
naar boven toe doorlopen, en het lijnstuk cd altijd naar beneden toe.
Bij ingangsspanningen tussen uIc en ula kan de schakeling zich in beide toestanden be
vinden, afhankelijk van de voorgeschiedenis van het ingangssignaal. Dit circuit vertoont
zodoende een zeker ‘geheugen', in die zin dat in het geval van ut bijvoorbeeld 2,0 V, wo 10 V
bedraagt als de laatste waarde van ut boven 2,5 V heeft gelegen en niet beneden 1,7 V,
terwijl uo = 5V als de situatie juist omgekeerd is geweest.
3.2.5. Categorieën van regeneratieve schakelcircuits
In de praktijk beschikt men over een rijke verscheidenheid van regeneratieve schakel
circuits, welke aanzienlijke verschillen ten aanzien van gcdragsdetails vertonen. Dit neemt
echter niet weg dat de eenvoudige tweetrapsversterker die het uitgangspunt van onze
besprekingen heeft gevormd, toch een goede illustratie levert voor een behandeling van de
verschillende soorten regeneratieve schakelcircuits.
De schakeling van fig. 3.1 kan gebruikt worden als aniplitudescheider (amplitudediscriminator) of triggerschakeling. De uitgang van een dergelijk circuit heeft een twee
waardig (binair) karakter, waarbij de uitgangstoestand wordt bepaald door de stationaire
waarde van de ingangsspanning. Deze afhankelijkheid is uiterst niet-lineair, zoals blijkt
uit de overdrachtskarakteristiek van fig. 3.5. De eigenschappen van triggerschakelingen
worden in par. 3.3 behandeld.
Het circuit van fig. 3.1 heeft een bistabiel karakter als de ingangsspanning ervan constant
op een waarde wordt gehouden die in het gebied ligt waar de lusversterking van de schake
ling meer dan 1 kan bedragen. De uitgangsspanning kan dan slechts twee verschillende
waarden aannemen, terwijl de toestand van de schakeling alleen veranderd kan worden
door de toevoer van een verstoring die beide transistors in het actieve gebied brengt.
Fig. 3.6 geeft een voorbeeld van een bistabiel circuit op basis van de versterker van fig. 3.1.
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Fig. 3.6. Een regeneratieve bistabiele schakeling.
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De door R, en R2 gevormde spanningsdeler wordt zo gekozen dat de basis-aardespanning
van de eerste transistor in het bistabiele gebied ligt (u,c< u,< ub in fig. 3.5). Is het circuit
in de stabiele toestand met de tweede transistor gesperd, dan kan men het in de andere
toestand triggeren door een negatieve impuls toe te voeren aan het met ‘triggeringang’
aangeduide punt. Men dient hierbij goed onderscheid te maken tussen een triggerschakeling
en een triggeringang. Een triggerschakeling heeft twee stabiele toestanden, waartussen de
overgang plaats vindt als een langzaam veranderend ingangssignaal bepaalde kritische
niveaus overschrijdt, hetzij naar boven, hetzij naar beneden. Een triggeringang is een snel
pulsachtig signaal dal een toestandverandering van een regeneratieve schakeling veroor
zaakt. Is de trigger voldoende groot, dan zal de toestand van de schakeling regeneratief
veranderen, waarbij de eerste transistor wordt gesperd. Eenmaal in deze toestand gekomen
is voor een toestandverandering een trigger in positieve zin nodig. In par. 3.4 zullen we
nader ingaan op bistabiele schakelingen.
De eigenschappen van een regeneratief schakelcircuit kunnen gemodificeerd worden
door toevoeging van energieverzamelende elementen die één of beide stabiele werkpunten
van de schakeling onderdrukken. Het gebruik van een energieverzamelend element in een
regeneratieve schakeling is geïllustreerd in het circuit van fig. 3.7, een modificatie van onze
basisschakeling waarbij een condensator in het terugkoppelnet is opgenomen. De weer-

+ UC

Ri

C

IItriggeringango

■o u0

1F

*2

Fig. 3.7. Een regeneratieve schakeling waarin het opnemen van een condensator leidt tot een monostabiel gedrag.
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standen R3 en R4 zijn zo gekozen dat de rechtertransistor in het actieve gebied werkt. De
weerstanden Rt en R, zijn zo gekozen dal de linkertransistor gesperd is en over de emitlerjunctie ervan een tegenvoorspanning staat. Deze toestand van de schakeling is stabiel, hij
blijft onbeperkt gehandhaafd omdat de lusversterking nul is. Overgang in de tegenover
gestelde toestand, waarbij de rechtertransistor wel en de linker niet gesperd is, kan alleen
geschieden door middel van een voldoende sterke triggerpuls in positieve richting. Deze
triggerpuls brengt de eerste transistor op de rand van de geleiding, waarna het circuit
regeneratief omschakelt naar een toestand die gekenmerkt wordt door een open eerste
en gesperde tweede transistor. Gedurende deze regeneratieve overgang is de lusversterking
groter dan 1, omdat de spanning over de condensator niet ogenblikkelijk kan veranderen.
De toestand waarin het circuit door de triggerpuls wordt gebracht kan echter niet voor
onbeperkte duur in stand worden gehouden: de spanning over de condensator neemt met
de tijd af, zodat de tweede transistor bij hel toenemen van de basis-aardespanning met de
tijd de geleidingsdrempel steeds dichter benadert. Als de geleiding van de tweede transistor
begint, schakelt het circuit regeneratief terug naar de oorspronkelijke toestand, om daar
te blijven tol weer een triggerpuls wordt ontvangen.
Aangezien dit circuit maar één stabiele toestand bezit, wordt het een monostabiele
schakeling genoemd. De tijd gedurende welke het in de andere, metastabiele toestand
blijft wordt bepaald door de circuilparameters die de condensatorontlading beheersen.
Dit heeft ertoe geleid dal monostabiele schakelingen dikwijls worden ingezet om pulsen
van een voorgeschreven amplitude en duur te leveren als responsie op een triggerpuls.
Op de eigenschappen van monostabiele schakelingen wordt in par. 3.5 nader ingegaan.
Men kan de energieverzamelende elementen ook zodanig in de schakeling opnemen
dat beide toestanden van het circuit metastabiel worden, en slechts een beperkte tijd
gehandhaafd blijven. Een dergelijk circuit, dal men astabiel noemt, schakelt tussen de
beide toestanden heen en weer, en wel met een snelheid die door de lading en ontlading van
de energieverzamelende elementen wordt bepaald. Schakelingen van dit type zijn nietlineaire oscillatoren; ze worden veel toegepast voor het opwekken van periodieke golfvormen en impulstreinen. Hun eigenschappen worden nader belicht in par. 3.6.

3.3. TR1GGERSCHAKELINGEN

De emittergekoppelde versterker die in par. 3.2 als basis heeft gediend voor onze bespreking
van regeneratieve schakelcircuils, is de getransistoriseerde versie van de Schmitt-triggerschakeling. De toepassing van hel circuit als amplitudescheider is gebaseerd op de aan
wezigheid van twee stabiele uitgangsniveaus en de keuzemogelijkheid door middel van
de ingangsspanning, zoals uit de overdrachtskarakteristiek van fïg. 3.5 blijkt. De werking
van de schakeling wordt geïllustreerd door de golfvormen van fig. 3.8.
Het niveau van de ingangsspanning waarbij hel circuit van toestand verandert ligt bij
afnemende spanning niet op hetzelfde peil als bij toenemende spanning. Het verschil van
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Fig. 3.8. Responsie van een Schmitt-triggerschakcling op een ingangssignaal: a. ingangsspanning;
b. uilgangsspanning.

de beide ingangsspanningen noemt men de hysterese van de triggerschakeling. Is de opzet
van de schakeling eenvoudig om het tijdstip te bepalen waarop de ingangsspanning zekere
kritische niveaus passeert, dan is de grootte van de hysterese niet van belang. Is het daaren
tegen de bedoeling om het tijdinterval te bepalen gedurende welke de ingangsspanning
boven een kritische drempelwaarde blijft, dan moet men de hysterese zo klein mogelijk
maken.
De hysterese van een triggerschakeling is een bijverschijnsel van de regeneratieve overgang tussen de beide toestanden, en het is niet mogelijk het effect geheel te elimineren ais
de spanning twee bepaalde niveaus moet kunnen aannemen. Uit de bespreking van par. 3.2
is gebleken dat er altijd hysterese optreedt als er een werkgebied is waarvoor beide transis
tors zich in het actieve gebied bevinden en de lusversterking meer dan 1 bedraagt. Een
dergelijk gebied is dus onmisbaar als men een regeneratieve schakelwerking wil bereiken.
We kunnen de grootte van de hysterese reduceren door de lusversterking te verlagen.
In de volgende paragraaf zal blijken dat deze verlaging leidt tot een vertraging van de
regeneratieve overgang. Verder gaat het circuit zich eenvoudig als een versterker met de
niet-lineaire overdrachtskarakteristiek van fig. 3.9 gedragen als de lusversterking beneden
de kritische waarde 1 komt.
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Fig. 3.9. De invloed van de lusversterking T op de overdrachtskarakteristiek van een- triggerschakcling.

3.4. BISTABIELE SCHAKELINGEN

3.4.1. Inleiding
Een gebruikelijke uitvoering van een bistabiele schakeling is die op basis van twee transis
tors met een symmetrische resistieve collector-basiskoppeling. Een schakeling van dit type,
weergegeven in fig. 3.10, mag öpgevat worden als een directgekoppelde tweetrapsversterkcr.
bestaande uit gemeenschappelijke-emittertrappen, met een positieve lusversterking die
ontstaat door de uitgang direct met de ingang te verbinden. Bistabiele schakelingen worden
dikwijls flipflops genoemd.
Er zijn twee methoden om te bepalen of een schakeling zoals die in fig. 3.10 bistabiel is,
welke tevens een richtsnoer bij het ontwerp van dergelijke circuits leveren. De eerste is om
te onderzoeken of er twee stabiele toestanden mogelijk zijn, in elk waarvan tenminste één
transistor zich niet in het actieve gebied bevindt. Bestaan deze toestanden, dan zal de
schakeling bistabiliteit vertonen. De tweede mogelijkheid is om de differentiële lus
versterking te bepalen met beide transistors in het actieve gebied. De configuratie van het
circuit moet uiteraard zodanig zijn dat beide transistors door de voorspanning tegelijk in
het actieve gebied kunnen worden gebracht. Is de lusversterking groter dan 1, dan zal het
circuit door regeneratie in de ene of de andere richting worden gedreven totdat tenminste
één transistor het actieve gebied verlaat (dat wil zeggen gesperd of verzadigd wordt). Dit
houdt in dat een lusversterking van meer dan 1 een noodzakelijke voorwaarde voor de
bistabiliteit is. We zullen beide methoden om de bistabiliteit te controleren demonstreren
door ze toe te passen op de schakeling van fig. 3.10.
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Fig. 3.10. Symmetrische bistabiele schakeling: a. gebruikelijke voorstelling; b. anders voorgesteld
om de nadruk te leggen op de tweetrapsversterker.
3.4.2. Analyse van de twee stabiele toestanden
Aangezien de schakeling symmetrisch is en we eenvoudigheidshalve aannemen dat de
transistors identiek zijn, hoeven we maar naar één stabiele toestand te zoeken; de tweede
volgt dan uit symmetrie-overwegingen. Laten we aannemen dat transistor T, gesperd is.
De basisstroom van T2 is dan
»B2 =

^c~“be
kc+kb

De collectorstroom van Tj is

^c~hce
RC
Verzadiging van deze transistor is verzekerd als
lC2 —

f B2 > ^C2/aeF

(3.1 la)

In de regel is de voedingsspanning Uc veel groter dan uBE en uCE, zodat (3.11a) vereen
voudigd kan worden tot

(3.11b)
Rc
De circuitconfiguratie garandeert dat in het geval van siliciumtransistors Tj gesperd
blijft als T2 verzadigd is, omdat uCE bij verzadiging lager is dan uBE bij de geleidingsdrempel

aeF >
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(zie par. 1.3.2 en 2.2.2). Indien derhalve aan de voorwaardc van (3.11b) wordt voldaan,
blijkt Tj inderdaad gesperd te zijn, waarmee de aanwezigheid van twee stabiele toestanden
verzekerd is. Bij germaniumtransistors kan in het bijzonder bij hoge temperatuur het
verschil tussen L7CE(SAT) en uBE bij de geledingsdrempel te klein zijn om een betrouwbare
werking te garanderen. In dergelijke schakelingen is de basis daarom dikwijls met een voe
dingsspanning verbonden (voor npn-transistors negatief), welke ervoor zorgt dat er een
tegenvoorspanning over de emitterjunctie van de ene transistor staat als de andere transistor
verzadigd is.

3.4.3. Berekening van de differentiële lusversterking
De berekening van de lusversterking is gebaseerd op een differentieel model van de scha
keling, afgebeeld in fig. 3.11. Aangezien we hierbij niet geïnteresseerd zijn in de snelheid
van de regeneratieve schakelwerking, zijn de condensators in het hybride-n-model weg
gelaten. Verder zijn in het model ook de gevolgen van basisdiktemodulaties verwaarloosd.
Gezien vanuit een terugkoppelstandpunt vormt de configuratie van fig. 3.11 een transadinittantieterugkoppeling. De ‘uitgang’ bij de punten o-o' wordt via de lerugkoppelingsadmittantie 1 /RB teruggevoerd naar de ‘ingangspunten’ i-i'. We kunnen nu de lusversterking
berekenen door het terugkoppelnetwerk bij de ingangspunten te verbreken en de stroomoverdrachtverhouding van de versterkeringang naar de kortgesloten uitgang van het
terugkoppelnetwerk te berekenen. Hierbij moet dan wel de belasting op de ingangsaansluiting van de versterker worden verdisconteerd.
Een equivalente methode om de lusversterking te bepalen is de terugkoppellus bij
één van de afhankelijke generatoren te verbreken, zoals in par. 3.2.3 is behandeld. Als wc
bijvoorbeeld in fig. 3.11 aannemen dat de rechterstroomgenerator een stroom levert van
<7m2^2 en dan de resulterende waarde van U2 berekenen, is de lusversterking eenvoudig
l72/^2- Om de berekening te vereenvoudigen nemen we aan dat Rn veel groter is dan rx.
Hiervan uitgaande wordt de lusversterking
Ui =(

-9m2&c

/

Gi

~ 9 ml
^2

(3.12a)

^c+rit2 +
U'i
\Rc+rn^Ru
Is / „ klein ten opzichte van (Rc+^b)» dan kunnen we dit vereenvoudigen tot

<4

«o*c \2
(3.12b)
U'2
Rc+
'
Lel er hierbij op dat als de bovenstaande benaderingen gelden, de lusversterking alleen via
de variatie van a0 met de stroom van het stroomniveau afhangt. Aan beide uiteinden van
het actieve gebied neemt de lusversterking echter af doordat rn toeneemt, en niet langer
verwaarloosbaar is ten opzichte van (Ra + Rc). De voorwaarde dat de lusversterking
zoals die door (3.12b) wordt gegeven groter moet zijn dan 1, blijkt zodoende gelijk te zijn
aan de voorwaarde die (3.11b) oplegt ten aanzien van het bestaan van twee stabiele toe
standen.
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Fig. 3.11. Differentieel model van de bisiabiele schakeling in Hg. 3.10
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Fig. 3.12. Multivibrator, getekend als twee omkeerschakelaars met terugkoppeling: a. schakeling;
b. (stationaire) overdrachtskarakteristiek.
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3.4.4. Voorwaarden voor de bistabiliteit
We zijn nu in staat om met een redelijke nauwkeurigheid te bepalen welke voorwaarden
noodzakelijk en voldoende zijn om de bistabiele werking van een multivibrator te garan
deren. Men kan zich het beste een idee vormen van deze omstandigheden door de bistabiele
multivibrator op te vatten als twee gekoppelde omkeerversterkers. Het resultaat hiervan
is samengevat in fig. 3.12. De positieve terugkoppelingslus van de multivibrator is bij de
ene collector verbroken, zoals in fig. 3.12a te zien is; in fig. 3.12b is de overdrachtscurve
uC2 versus uB1 uitgezet (we nemen aan dat Rn > Rc, zodat op de i/C2-aansluitingen geen
‘belasting’ nodig is om de omstandigheden bij gesloten kring te simuleren). Sluiten we nu
de lus van fig. 3.12a door de onderbroken lijn, dan levert dit voor fig. 3.12b een extra
beperking: uC2 = nB1, een 45°-diagonaal in het uC2-uBI-vlak. In het getekende geval zijn
er drie mogelijke werkpunten, waarvan A en C stabiel zijn, en B een onstabiel evenwichts
punt. Men kan het circuit zo inrichten dat men het door de toevoer van een geschikt
triggersignaal van A naar C of omgekeerd van toestand kan omschakclen.
Eén manier om de bistabiliteit aan te tonen is dus om het bestaan te bewijzen van de
twee stabiele werkpunten A en C. Uit de configuratie van fig. 3.12b blijkt duidelijk dat er
nog een tweede manier is, namelijk aan te tonen dat bij punt B de helling van de Wc2-uim_
karakteristiek groter is dan 1, dat wil zeggen dat de differentiële lusversterking op dit punt
meer dan 1 bedraagt. We kunnen deze beide voorwaarden in de volgende, meer algemene
vorm gieten:
1. Een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor bistabiele werking is het bestaan van
twee stabiele (gelijkstroom)toestanden van het circuit, in elk waarvan tenminste één
transistor zich niet in het actieve gebied bevindt.
2. Een alternatieve noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de bistabiliteit is dat
de differentiële lusversterking bij gelijkstroom met beide transistors in het actieve gebied
groter is dan 1 voor één mogelijk gelijkstroomwerkpunt (dit werkpunt zal dan instabiel
zijn).
Past men voorwaarde 2 toe, dan is hel belangrijk om bovendien te controleren dat de
ene ofwel de andere transistor werkelijk verzadigd is bij de punten A en C. Wordt namelijk
niet aan deze voorwaarde voldaan, dan zal hel circuit door regeneratie weliswaar naar hel
ene of het andere uiterste van het actieve werkingsgebied worden gedreven, maar de re
generatie kan mogelijk ophouden voordat een van beide elementen uit het actieve gebied
wordt gedrongen. Ofschoon een dergelijk circuit dan in formele zin wel bistabiel is, kunnen
de uitgangen waarschijnlijk een grote spreiding vertonen, terwijl de werking naar alle
waarschijnlijkheid in kritische mate afhangt van de transistorparameters. Voor de meeste
toepassingen levert de eerste voorwaarde een gemakkelijkere controle op de bistabiliteit,
omdat we zowel bij 1 als bij 2 uiteindelijk toch de aanwezigheid van de beide stabiele toe
standen buiten het actieve gebied moeten controleren.
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3.4.5. Schakelsnelheid
Het gedrag tijdens de regeneratieve overgangen tussen de stabiele toestanden wordt in de
eerste plaats bepaald door de snelheidsbeperkingen van de transistors. De berekening van
het schakelinterval tussen het tijdstip waarop een triggcrimpuls het systeem in het actieve
gebied met een grote lusversterking stuurt en het tijdstip dat één transistor uit het actieve
gebied wordt gedreven, komt neer op een lastige niet-lineaire analyse die we hier niet zullen
uilvoeren. We kunnen echter een goed inzicht krijgen in de parameters die de schakelsnel
heid beïnvloeden door een analyse van de schakeling van fig. 3.13, met behulp van een ver
eenvoudigd ladingopslagmodel waarin de capaciteiten van de ruimleladingen buiten be
schouwing zijn gelaten. We nemen aan dat de transistors, die zich beide in hel actieve gebied
bevinden, identiek zijn en dal de ladingopslagparameters voor de voorwaartsrichting rBF
en tf zijn.
Het externe circuit kan door twee lusvergelijkingen worden beschreven als we aannemen
dat de spanningsval van emitter naar basis te verwaarlozen is. Deze vergelijkingen zijn:
^C~

+ fB2)^C — 0

(3.13a)

o

(3.13b)

Uc ~ *B 1 ^B ~ (fC2 + *B1)

De transistors kunnen beschreven worden door de ladingopslagvergelijkingen. Voor T(
geldt volgens (1.2)
*ci =
<7fi , d^Fi
'BI = — + -7—
Tbf
dt

+ c/c

/?c
U2

!‘c*

'C2 |

Fig. 3.13. Schakeling die voor de analyse van omschakelintervallen wordt gebruikt.
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Na eliminatie van (/F1 uit deze vergelijkingen krijgen we
*ci .
'b 1 —------- h

acF

di'ci
tF

(3.14a)

dt

waarin de gelijkheid <xcF = tbf/tf is gebruikt. Voor T, krijgen we evenzo
iC2
'B2 = — +

aeF

tf

diC2
—

(3.14b)

dr

Eliminatie van jB1 en in2 uit (3.13) en (3.14) levert hel volgende paar gekoppelde differentiaal
vergelijkingen :
d/C2

Uc
'Cl + i('c2+IUF:ïïr)
= Rc
dz

1

Ta

+ 1c2 = rc~

(3.15a)

(3.15b)

waarin de constante A de lusversterking van de schakeling is voor lage frequenties (zie
par. 3.4.3, alleen gebruiken we hier de parameter acF voor grote signalen in plaats van a0).

A =

«cF*C Y
Rc "+■

(3-16)

'

De lijdafhankelijkheid van de collectorstromen gedurende het omschakclinterval wordt
beheerst door de homogene vergelijkingen die resulteren als de rcchterleden van (3.15) nul
worden gesteld. Om de eigenfrequenties te vinden nemen we aan dat de stromen complexe
exponentiëlen zijn, hetgeen dan de volgende betrekkingen voor de complexe amplituden
levert:
41 --- 7^(1+STBf)

O

“77 (1 +stBf) + 4a — 0

(3.17a)
(3.17b)

De karakteristieke vergelijking wordt dus
1 -

1 + stbf

~7A~

2

I =0

(3-18)

en de eigenfrequenties worden

j'A-l
Si =

(3.19a)

Tuf
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s2 = -

v' A + 1

(3.19b)

*BF

Let er op dat voor een lusversterking A groter dan 1 het circuit één pool heeft in de rechteren een andere in de linkervlakhelft. De karakteristieke toestand die bij de eigenfrequentie
op s2 in de linkerhelft van het s-vlak hoort, wordt volgens (3.17) beschreven door
4i = /c2

(3.20a)

In deze symmetrische toestand nemen de collectorstromen dus beide exponentieel met de
tijd af. De toestand die bij de pool op s = Sj in de rechlervlakhelfl hoort, is daarentegen
antisymmetrisch en gekenmerkt door

4, = -42

(3.20b)

Voor deze toestand gedragen de collectorstromen, die nu exponentieel toenemen met de
tijd, zich alsof ze op een wip zitten: de betreffende fysische situatie kan opgevat worden als
het exponentieel oplopen van de ene collectorstroom naar de verzadigingswaarde, terwijl
de andere collectorstroom exponentieel afneemt naar de afsnijwaarde. De antisymmetrische
toestand komt dus overeen met de overgang tussen de beide toestanden.
Als we hu aannemen dat de lusversterking A veel groter is dan 1, volgt uit (3.20) dat de
volledige homogene oplossingen van de collectorstromen ais functie van de tijd worden
gegeven door
jci

iC2

« K1e^/tDF + K2e"7T,,IBF
-Kïe^r/TBF + K,e"'/T,/rBF

(3.21a)
(3.21b)

De eerste term in elke vergelijking overheerst altijd elke overgang omdat hij met de tijd
toeneemt, terwijl de tweede tot nul daalt. Het zal uit (3.21)duidelijk zijn dat vooreen snelle
schakeling rBF klein moet zijn, en de lusversterking groot.
De schakelsnelheid van een bistabiel circuit kan opgevoerd worden door een versnellingscondensator parallel aan te brengen met elk van de beide weerstanden in de kruisverbin
dingen. Het effect hiervan is dat de lusversterking voor snelle veranderingen verhoogd
wordt, waardoor een snellere verandering van de inwendige lading in de transistors
mogelijk wordt.

3.4.6. Triggeroverwegingen
Bistabiele schakelcircuits kunnen zo gemaakt worden dat ze omschakelen door een
triggerpuls die het systeem in een toestand brengt waarbij beide transistors zich in het
actieve gebied bevinden, zodat de ‘wipwerking’ in de juiste richting begint. De triggerpulsen kunnen aan de basis of ook aan de collector worden toegevoerd, en kunnen een
zodanige polariteit hebben dat ze de AAN-transistor UIT schakelen, of omgekeerd.
Fig. 3.14a geeft een voorbeeld waarbij de triggerpuls aan de basis wordt aangelegd. Als T,
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+ UC

uitgang

uitgang

a

b

(a)

-Uc
+ UC

uitgang

o
a

uitgang

o
b

(b)
- Un
Fig. 3.14. Het triggeren van bistabicle schakelingen.
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AAN is, kan men de schakeling in de andere stabiele toestand triggeren door een negatiefgaande puls bij ingang a aan te leggen. Deze triggerpuls moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen. In de eerste plaats moet de amplitude groot genoeg zijn om de verzadigingslading
<?s van de AAN-transistor af te voeren, en daarnaast voldoende lang duren om deze tran
sistor zo lang onverzadigd te houden dat de tweede transistor de tijd krijgt om de geleidingsdrempel te bereiken, waarna de regeneratie de situatie overneemt. In de tweede plaats moet
de bronimpedantie van het circuit dat de triggerpuls levert zo groot zijn dat de belasting
die het oplegt de lusversterking niet tot minder dan 1 verlaagt, omdat dit de regeneratieve
overgang van de ene toestand in de andere zou verhinderen. Hoewel het circuit onder
dergelijke omstandigheden nog wel van toestand kan veranderen, zou de omschakeling
niet op de snelle, vastomlijnde manier geschieden die kenmerkend is voor regeneratief
schakelen.
Er zou een onduidelijke situatie kunnen ontstaan als er aan beide bases van de bistabiele
schakeling tegelijkertijd triggerpulsen werden aangelegd. We kunnen deze mogelijkheid
elimineren door de triggeringangen te ‘poorten', op de wijze van fig. 3.14b. De UITtransistor levert een tegenvoorspanning op de diode die met de basis ervan verbonden is,
waardoor de doorgang van de triggerpuls wordt verhinderd. De diode bij de basis van de
AAN-transistor vertoont daarentegen een geringe doorlaatvoorspanning, zodat de
triggerpuls welke aan die zijde van de schakeling wordt aangelegd normaal kan passeren.
De configuratie van fig. 3.14b wordt wel voor zogenaamde tweedelers gebruikt. De beide
triggeringangen worden dan gekoppeld, zodat elke triggerpuls een toestandverandering
van de schakeling veroorzaakt. Beide uitgangsspanningen gaan dan één maal volledig
heen en weer voor elke twee ontvangen ingangspulsen. In cascade geschakeld kunnen
dergelijke circuits dienen om pulsen van een binair talstelsel te tellen.
3.4.7. Complementaire bistabiele schakelingen
Er zijn uiteraard nog ettelijke andere bistabiele schakelingen met twee transistors mogelijk.
Eén variant is in fig. 3.15 afgebeeld, hierin zijn de complementaire eigenschappen van pnpen npn-transistors benut. De ene stabiele toestand van dit circuit wordt gekenmerkt door
het feit dat beide transistors AAN zijn; in de andere toestand zijn beide transistors UIT.
Dit circuit is bijzonder praktisch als de toepassing ervan met zich meebrengt dat de
schakeling veel meer tijd in de UIT- dan in de AAN-toestand verkeert. Onder deze om
standigheid kan men het energieverbruik zeer laag maken.
3.5. MONOSTABIELE SCHAKELINGEN

3.5.1. Inleiding
Men kan een bistabiel schakelcircuit een monostabiele werking geven door één van de
evenwichtstoestanden te onderdrukken. Twee typische configuraties hiervoor zijn in
fig. 3.16a en b weergegeven. Beide circuits kunnen op twee manieren werken, die alleen
verschillen in de keuze van de stabiele toestand.
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+ Cc

*b

Kc

o uitgang
Kd

AM/-----

Kc

I
Fig. 3.15. Complementaire bistabiele schakeling.

3.5.2. De kruiselings gekoppelde schakeling
Dc gebruikelijke werking van de in fig. 3.16a afgebeelde kruiselings gekoppelde schakeling
is die waarbij Rn2 zo wordt gekozen dat T, in dc stabiele toestand verzadigd blijft. De door
Kl}1 geleverde resistieve kruiskoppeling houdt Tj dan gesperd. Wordt het circuit nu door
een triggerpuls in een toestand gebracht waarvoor beide transistors zich in het actieve
gebied bevinden, dan treedt een regeneratieve schakeling op waarbij het circuit overgaat
naar een metastabiele toestand, gedefinieerd door T2 UIT en Tj AAN. Gedurende deze
toestand neemt de basis-aardespanning van T, exponentieel toe naar Ucc met een tijd
constante RU2C. Aan de metastabiele toestand komt zodoende een einde door een tweede
regeneratieve overgang als T2 de geleidingsdrempel bereikt, dat wil zeggen wanneer i<B2
enkele tienden volt positief is. Fig. 3.16c geeft het typische verloop van enkele variabelen,
waarbij is aangenomen dat het circuit wordt getriggerd op het tijdstip t = 0.
Er moet een zekere tijd verlopen tussen de regeneratieve overgang die de metastabiele
toestand beëindigt en het bereiken van het stationaire evenwicht in de stabiele toestand.
Gedurende dit herstelinterval wordt de tijdbepalende condensator via RC1 tot Ucc op
geladen. Wordt de schakeling opnieuw getriggerd vóórdat de oplading voltooid is, dan zal
dit leiden tot een verkorting van de metastabiele toestand.
De duur van het interval wordt bepaald door het opladen van de condensator C. Vóór
het triggeren van de schakeling bedraagt de spanning over C
Uc ~ f-^cc

(3.22)
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«BI
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I
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t
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0
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T
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t
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Fig. 3.16. Schakelingen die een monostabiel gedrag kunnen vertonen: a. circuit met kruiselingse
koppeling; b. emittergekoppelde schakeling; c. golfvormen voor dc in (a) afgebeelde schakeling.

92

Bij het omschakelen van het circuit daalt de basis-aardcspanning van de tweede transistor
uB2 derhalve tot ongeveer — Ucc. Aangezien intussen uB2 oploopt naar + 17CC, is de meta
stabiele toestand beëindigd na een tijd T, gegeven door

T « RB2C In 2 % 0,69 RB2C

(3.23)

De voorspanningen in de kruiselings gekoppelde schakeling kunnen ook zo worden
aangelegd dat T2 UIT en T, AAN is in de stabiele toestand. Een dergelijkc opstelling is
in fig. 3.17 weergegeven. Bij deze methode levert de tijdbepalende condensator de basis
stroom voor de AAN-transistor in de metastabiele toestand. Het herstelinterval is af
gelopen als de basisstroom beneden het niveau daalt dat nodig is om de verzadiging te
handhaven. Deze situatie wordt in de regel in veel sterkere male door de transistorparameters bepaald dan de geleidingsdrempel die het eind van het interval bij de voor
gaande schakeling bepaalde. Dit kan ertoe leiden dat de spreiding van de tijdwaarde in
het tweede geval groter is.
3.5.3. De emittergekoppelde schakeling
Ook de emittergekoppelde schakeling kan op twee manieren worden gebruikt. Bij het in
Tig. 3.16b afgebeelde circuit is de stabiele toestand gekenmerkt door T, AAN en
UIT.
Wordt de schakeling door een triggerpuls in de metastabiele toestand gebracht, dan wordt
T, gesperd. Het tijdinterval eindigt als de basis-emitterspanning van deze transistor de
geleidingsdrempel bereikt.
Bij de alternatieve (minder gebruikelijke) opzet van fig. 3.17b ontvangt de transistor die
in de metastabiele toestand AAN is basisstroom via de tijdbepalende condensator. Deze
schakeling heeft het nadeel dat geen van de collectorspanningen gedurende het herstelinterval constant is, zodat het circuit geen rechthoekige uitgangspuls levert.
3.5.4. Voorwaarden voor monostabiel gedrag
Uit de voorgaande bespreking volgt dat de voorwaarden die tezamen genomen noodzakelijk
en voldoende zijn voor het monostabiele gedrag van een circuit worden gegeven door:
1. Zonder condensator(s) mag er maar één stabiele toestand mogelijk zijn, waarbij
tenminste één transistor zich niet in het actieve gebied bevindt.
2. Het interne gelijkstroomnetwerk moet zodanig zijn dat beide transistors zich ge
lijkertijd in het actieve gebied kunnen bevinden.
3. In dit actieve gebied moet de grootte van de differentiële lusversterking bij een zekere
frequentie meer dan 1 zijn, terwijl de terugkoppeling verder positief moet zijn om een
regeneratief gedrag te garanderen.
Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan staat vast dat er een metastabiele toestand
mogelijk is, zodat het circuit een monostabiel gedrag vertoont.
Het is in het algemeen een eenvoudige zaak om bij een circuit als dat van fig. 3.16a
na te gaan of aan deze voorwaarden wordt voldaan. De eerste heeft uitsluitend betrekking
op de voorspanning in de stabiele situatie, en kan dus op het circuit van fig. 3.16a worden
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Fig. 3.17. Monostabiele schakelingen waarin de stroom in de tijdbepalende condensator direct
wordt beïnvloed door de transistorkarakteristieken.

toegepast zonder dat hierin de condensator C is opgenomen. De tweede voorwaarde
betekent voor dit circuit dat er een zekere gelijkstroomspanning [7B2 moet zijn waarvoor
zowel Tj als T2 zich in het actieve gebied bevinden. Wordt ook hieraan voldaan, dan
moet men een berekening opstellen aan de hand van het differentiële actieve-gebiedmodel
met de condensator C kortgesloten om te garanderen dat de terugkoppeling positief is en
dat de grootte van de lusversterking meer dan 1 bedraagt.
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3.6. ASTABIELE SCHAKELINGEN

3.6.1. Schakelingsconfiguraties
Een regeneratief schakelcircuit dat geen stabiele toestand bezit en daardoor voortdurend
heen en weer schakelt tussen twee metastabielc toestanden wordt een vrijlopende ofastabiele
multivibrator genoemd. Elk monoslabiel circuit kan men een astabiel gedrag opleggen
door de voorspanning en gelijkstroomkoppeling zo in te stellen dat beide transistors zich
in het actieve gebied bevinden als hel cnergieverzamelende element tijdelijk is uitgeschakcld.
Zo kan men het kruiselings gekoppelde circuit van fig. 3.16a astabiel maken door KB2 op te
voeren, zodat T, als C verwijderd is zich in het actieve gebied bevindt, en verder de waarden
van RB1 en KB3 zo in te stellen dat Tj zich tegelijkertijd in het actieve gebied bevindt. Als
nu de tijdbepalende condensator weer wordt aangesloten, drijft de positieve terugkoppeling
het circuit uit hel quasi-lineaire gebied in de verzadigde toestand. Deze situatie blijft echter
niet in stand, doordat de condensalorlading verloopt en hel circuit weer terugvall naar de
stationaire situatie met beide transistors in het actieve gebied. Het circuit keert dus weer
terug binnen het actieve gebied en vertoont dan een regeneratieve overgang door het quasilineaire gebied naar de tweede verzadigde toestand, waar het een zekere lijd in de andere
melastabiele toestand verblijft.
Hoewel men astabiel gedrag zeker kan bereiken met een enkel tijdbepalend element,
worden de schakelingen in de praktijk toch zelden op deze manier opgebouwd. Dergelijke
schakelingen functioneren namelijk alleen goed als de voorspanningsnetwerken en de
gelijkstroomkoppeling tussen de trappen heide transistors in het actieve gebied houden

+ UC

+ l/c

Kc

«B

«b

I
(b)
(a)
Fig. 3.18. Astabiclc multivibratorschakelingen : a. schakeling met kruiselingse koppeling: b. emittergckoppelde schakeling.
95

als de lus wordt verbroken door de condensator te verwijderen. Het kan moeilijk zijn om
te garanderen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan bij de ongunstigste combinatie van
component- en transistortoleranties. Om deze reden gebruiken de meeste astabiele scha
kelingen twee condensators, waarmee men de voorspanningsomslandigheden van de
beide transistors onafhankelijk van elkaar kan instellen. Fig. 3.18 geeft voorbeelden van
configuraties met kruiselingse koppeling en met em itterk oppel in g.

3.6.2. Voorwaarden voor astabiel gedrag
De twee voorwaarden die tezamen genomen noodzakelijk en voldoende zijn om de astabiele
werking van een schakeling te garanderen zijn:
1. Als de condensators verwijderd zijn moet het gelijkstroomwerkpunt van de schakeling
zodanig zijn dat beide transistors zich in het actieve gebied bevinden.
2. In dit actieve gebied moet de grootte van de lusversterking meer dan 1 zijn bij een
zekere van nul verschillende frequentie om de regeneratieve werking te garanderen, en
minder dan 1 voor gelijkstroom om bistabiele werking onmogelijk te maken.
Het is ook in dit geval eenvoudig om na te gaan of een bepaald circuit aan deze voor
waarden voldoet. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk dat de transistors in de schakeling van
fig. 3.18a zich in het actieve gebied zullen bevinden als de condensators worden verwijderd.
Wordt aan de eerste voorwaarde voldaan, dan moet men op basis van het differentiële
actieve-gebiedmodel een berekening maken met de koppelingscondensators kortgesloten
om te garanderen dat de lusversterking groter dan 1 is. De lusversterking van deze schakeling
is voor gelijkstroom uiteraard nul, zodat aan de laatste voorwaarde eveneens wordt voldaan
en de astabiele werking zodoende gegarandeerd is.

3.7. SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN VOOR BISTABIEL, MONOSTABIEL EN

ASTABIEL GEDRAG

In par. 3.4.4, 3.5.4 en 3.6.2 zijn de voorwaarden genoemd die noodzakelijk en voldoende
zijn om hetzij bistabiel, monostabiel of astabiel gedrag van een multivibratorschakeling
te verzekeren. Als besluit van onze bespreking van multivibrators is het praktisch om deze
voorwaarden te vergelijken, teneinde de indeling van een gegeven circuit in één van deze
drie subcategorieën te vergemakkelijken. Deze vergelijking wordt alleen in termen van
noodzakelijke voorwaarden vervat. De exacte formulering van de noodzakelijke en voldoende
voorwaarden voor elk werkingstype is in de bovengenoemde paragrafen te vinden.
Bij de vergelijking van de drie gedragspatronen, is het duidelijk dat het in alle drie ge
vallen noodzakelijk is dat de grootte van de lusversterking voor een zekere frequentie
meer dan 1 bedraagt om de regeneratieve werking te garanderen. De voorwaarden ten aan
zien van de differentiële lusversterking voor gelijkstroom in het actieve gebied zijn daaren
tegen verschillend voor de drie schakelingstypen, zoals in tabel 3.1 is samengevat, en deze
kunnen dus worden gebruikt om de schakelingen te onderscheiden.
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TABEL 3.1

Lusversterking
bij gelijkstroom

Schakeling

|T| > 1
|T| < 1

bistabiel of monostabiel
monostabiel of astabiel

De tweede onderscheidingsmogelijkheid wordt geleverd door de voorwaarde omtrent het
aantal stabiele toestanden, zoals die in tabel 3.2 zijn samengevat.
TABEL 3.2

Aantal stabiele
toestanden

Schakeling

2
1
0

bistabiel
monostabiel
astabiel

Er is al in par. 3.4.4 op gewezen dat voor de juiste werking nodig is dat bij deze stabiele
gelijkstroomtoestanden tenminste één transistor zich buiten het actieve gebied bevindt.

3.8. REGENERATIEVE SCHAKELINGEN MET ÉÉN TRANSISTOR

3.8.1. Inleiding
Zoals uit verschillende voorbeelden is gebleken, vormt de voorwaarde dat er een positieve
terugkoppeling bestaat met een lusversterking groter dan 1 een basisvereiste voor elk
circuit dat een regeneratieve schakelwerking moet vertonen. Elke versterker die als basis
voor een regeneratief schakelcircuit moet dienen, moet dus een spannings- of stroomversterking vertonen die positief en meer dan 1 is als de versterker is aangesloten op een
belastingsimpedantie die gelijk is aan de ingangsimpedantie.
Hieruit volgt dat elk regeneratief schakelcircuit met één transistor een transformator
moet bevatten. Wordt de transistor in de gemeenschappelijke-emitterconfiguratic gebruikt,
dan is de lusversterking weliswaar groter dan 1 als de gemeenschappelijke-emittertrap
door de eigen ingangsweerstand wordt belast, maar dan is een transformator noodzakelijk
om de fase om te keren (de differentiële versterking van een gemeenschappelijke-emittertrap
is negatief). Zowel de gemeenschappelijke-basis- als de gemeenschappelijke-collectorconfiguraties vereisen een transformator, in dit geval niet voor een omkering van de fase
maar om in het ene geval stroomversterking en in het andere geval spanningsversterking
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tc kunnen leveren.
Circuits met één transistor en transformatorkoppeling kunnen als monostabiele en als
astabiele multivibrators worden gebruikt. Bistabiele werking is niet mogelijk omdat de
transformatorkoppeling niet werkt voor gelijkstroom.
3.8.2. Monostabiele blokkeeroscillators
Regeneratieve schakelingen met een enkele transistor en een transformator worden veelal
blokkeeroscillators genoemd. De transistor kan op elk van de drie mogelijke manieren
worden aangesloten. We zullen het gedrag van blokkeeroscillators beschouwen aan de
hand van het gemeenschappelijke-emittercircuit van fig. 3.19. Bij onze analyse zullen we
uitgaan van een drastisch vereenvoudigd transformalormodel, dat volkomen wordt
bepaald door de wikkelverhouding en de magnetiserende inductantie. In werkelijkheid
hangt het gedrag van blokkeeroscillators zeer sterk af van de transformator, die zelden
lineair is en meestal een aanzienlijke lekinductantie vertoont.
Deze schakeling wordt normaliter in een stabiele UIT-toestand gehouden door de
tegenvoorspanning UR. Wordt nu de transistor door een triggerpuls op de geleidingsdrempel gebracht, dan doet zich een regeneratieve overgang voor waarbij de transistor
naar een metastabiele verzadigde AAN-toestand omschakelt. In deze situatie is de spanning
over de collectorwikkeling van de transformator ongeveer Uc. De spanning aan de onder
zijde van de basiswikkeling van de transformator wordt dan
”b , ,
,,
UB — --- t/c— ^B

(3-24)

«c

+ UC

-u*

nb: ne

Fig. 3.19. Monostabiele blokkeeroscillator in gemecnschappelijke-emitteraansluiting.
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De basisstuursiroom is ongeveer
- UC-UB
nc

(3.25)

'o

De, colleclorstroom bestaat uit twee componenten. De ene is de gereflecteerde basisstuurstroom, gegeven door (nc/nb)iB. De andere component is het gevolg van het opladen
van de magnetiserende inductantie van de transformator. Deze tweede component neemt
met de tijd toe omdat er een constante spanning over de transformator is aangelegd.
De metastabiele toestand eindigt als de collectorstroom het niveau overschrijdt dal de
transistor bij verzadiging kan onderhouden voor de door (3.25) gegeven basisstuursiroom,
dus als

ic = acF/0

(3.26)

Op dit ogenblik gaat de transistor hel actieve gebied binnen, en de hieruit voortvloeiende
«CE

'b

'2±

I/C-^B
«B

(a)

01

T

t

0I

= lo

t

T
(c)

'c
mbe

i
I

aeF 4)

/

>■ t

helling =l/c/Lm

ƒ

0
-/o
«b

ÏÏ

T

t

(d)
(b)
Fig. 3.20. Responsie van een monostabicle blokkeeroscillator: a. collector-emitterspanning;
b. basisstroom; c. basis-emitterspanning; d. colleclorstroom.
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regeneratieve overgang schakelt het systeem terug naar de stabiele UIT-toestand.
Fig. 3.20 geeft een beeld van het verloop van de variabelen voor deze eenvoudige blokkeeroscillator. Bij de bepaling van ic(t) is aangenomen dat de transformator in wezen
lineair is voor het gebruikte stroombereik en gekenmerkt wordt door een magnetiserende
inductantie Lm. Dit betekent dal de magnetiseringscomponent van de collectorstroom
lineair met de tijd toeneemt met een snelheid van Uc/Lm A s-1. De duur van de metastabiele toestand is ongeveer
T

'J

( aeF A) “
\

»b

/

(3-27)

Bij sommige blokkceroscillatorcircuits bestaat de transformatorkem uit een materiaal met
een uitgesproken nict-lineaire permeabiliteit, dal plotseling bij een kritische fluxdichlheid
wordt verzadigd. Bij zo’n kern neemt de magnetiserende component van de collectorstroom
veel sneller toe na de knik in de magnetiseringscurve, zoals in fig. 3.20d is getekend. De
duur van het interval hangt in een dergelijk circuit direct af van de fluxdichlheid die voor
de verzadiging nodig is, en slechts in veel mindere mate van de transistorstroomversterking
dan in een schakeling met een bijna lineair magnetisch materiaal.
De exponentieel afnemende pieken die de collector- en basisspanningen vertonen na de
overgang naar de stabiele UIT-toestand, houden verband met de afneming van de energieopslag in de kern gedurende de metastabiele AAN-loestand. Als de transformator een
goede koppeling met lage verliezen bezit, kunnen deze pieken zeer hoge maximale legen
spanningen over de transistorjuncties veroorzaken. Krijgt één van beide juncties een sterke
lawinedoorbraak te verwerken, dan kan de transistor door een te hoog oplopen van de
temperatuur worden beschadigd. Dit is de reden dat bij de meeste schakelingen in de
praktijk een diode over een van de transformatorwikkelingen wordt aangebracht om de
spanningspiek bij het uitschakelen te beperken. Een dergelijkc diodeklem vertoont een
doorlaatvoorspanning bij het uitschakelen van de transistor, zodat hij dan de energie die
in de magnetiserende inductantie is opgeslagen absorbeert. Wel veroorzaakt deze uit
breiding van de schakeling een toeneming van de tijd die het circuit nodig heeft om zich na
het aanleggen van een puls te herstellen, waardoor de maximale toegestane schakelfrequentie wordt gereduceerd.
De uitgang van de blokkeeroscillator kan direct van de collector worden afgenomen,
of ook via ‘een derde transformatorwikkeling. Deze schakelingen kunnen een zeer lage
impedanliebelasting van zeer hoge stroompulsen voorzien, doordat de basisstuurstroom
in de AAN-toesland zeer groot kan zijn.
De analyse van de overgangsintervallen van de blokkeeroscillator is lastig vanwege het
niel-lineaire karakter en de omschakeleigenschappcn van zowel transistor als transforma
tor. In het algemeen kan men zeggen dat een grote lusversterking tol snellere schakeling
leidt. Om deze reden brengt men meestal een versnellingscondensator aan over de slroombeperkende weerstand van de basis. Verder leidt de lekinductantie van de transformator
tot een langzamere schakeling, doordat de verandering van de basisslroom erdoor wordt
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beperkt. Dit betekent dat transformators in blokkeeroscillators een goede koppeling moeten
vertonen.

3.8.3. Astabiele blokkeeroscillators
Het normale blokkeeroscillatorcircuit kan men ook een astabiele of vrijlopende werking
geven door de basisvoorspanning zodanig te veranderen dat de transistor bij het verbreken
van de terugkoppellus naar het actieve gebied overgaat. Een typisch voorbeeld hiervan is
in fig. 3.21 afgebeeld.
Bij het begin van de AAN-toestand is de spanning uc over de condensator bijna nul.
In de AAN-toestand levert de transformator de basissluurstroom, en wel via de conden
sator en de stroombeperkende weerstand RDl. Dit brengt met zich mee dal de basisslroom
in de voorwaartsrichting exponentieel naar nul gaat. Precies als in de monostabiele versie
neemt de collectorstroom met de tijd toe ten gevolge van de magnetiserende inductantie
van de transformator. De AAN-toestand eindigt wanneer de basisstroom niet langer vol
doende groot is om de voor verzadiging benodigde collectorstroom van de transistor te
leveren. Na de regeneratieve overgang naar de UIT-toestand krijgt de emitterjunctie een
tegenvoorspanning door de spanning over de condensator. Het circuit wordt in de UITtoestand ‘geblokkeerd’ totdat de basis-emitterspanning die via RB2 naar Ucc oploopt de
geleidingsdrempel bereikt, waarna dan een regeneratieve overgang naar de AAN-toestand
optreedt.

+ f^cc

Uc r=C Rb2

Kb.

Fig. 3.21. Vrijlopende blokkeeroscillator.
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3.9. REGENERATIEVE SCHA KELINGEN DIE IN HET LAWINEGEBIED OPEREREN

De gemeenschappelijke-emitterkarakteristieken van transistors vertonen, zoals in fig. 3.22
geïllustreerd is, een negatieve differentiële weerstand bij de werking boven hun houdspanning. Dit betekent dat één manier om transistors als schakelaars te gebruiken is ze op
een bistabiele manier in het lawinegebied te laten werken (dit gebied is gekenmerkt door
het gegeven dat de collectorspanning groter is dan de houdspanning). Als bijvoorbeeld de
transistor waarvan de karakteristieken in fig. 3.22 zijn afgebeeld bij een constante negatieve
basisstroom ter grootte van /a in een circuit met de getekende bclastinglijn is opgenomen,
zijn er drie mogelijke werkpunten in het lawinegebied, aangegeven met (1), (2) en (3). Uit
een onderzoek van de onbalans bij een geringe uitwijking uit deze evenwichtspunten blijkt
dat punt (2) instabiel is, terwijl de punten (1) en (3) wel stabiel zijn. Een transistor die op
deze manier wordt gebruikt, kan dus in één van de beide stabiele toestanden verkeren, en er
door een geschikt triggersignaal tussen heen en weer geschakeld worden. Punt (3), met de
hoge spanning en lage stroomsterkte, stelt de werking in het afsnijgebied voor waarbij
beide juncties een lawinevermenigvuldiging vertonen. Punt (1), met de veel grotere stroomsterkte, ligt in het actieve gebied. Hoewel de collector-emitterspanning bij punt (1) niet
klein is, is deze toch redelijk bepaald, zodat een bistabiele transistor in het lawinegebied
althans vanuit de collector-emitterklemmen gezien als een schakelaar opgeval mag
worden.
In veel praktische schakelingen worden door het circuit geen belangrijke beperkingen
aan de basisstroom opgelegd; het is veeleer zo dat het circuit de emitter-basisjunctie in de
lage-stroomloestand een zekere tegenvoorspanning oplegt, in plaats van bij lawinedoorbraak. In dergelijke gevallen ligt het werkpunt op het snijpunt van de stationaire
belastinglijn en de curve die de collector-verzadigingsstroom bij lawinedoorbraak weer
geeft. Op deze kromme, die in fig. 3.22 met een onderbroken lijn is aangegeven, is de emitterstroom bij benadering nul, en
— Ic.
Bij een schakelaar in het lawinegebied gaan de overgangen tussen de verschillende
toestanden gepaard met de regeneratieve opbouw of afneming van overmaat-lading in
de basis, alsook een verandering van de ladingen in de ruimteladingslagen. Een analyse
van de schakeltijden is lastig, en de resultaten zijn dan nog zo gecompliceerd dat ze voor
het praktische ontwerp maar van beperkt nut zijn. Wel kan men er uit afleiden dat er een
ondergrens aan de schakeltijd wordt gesteld door rF, de ladingopslagparameter in de
voorwaartsrichting.
Fig. 3.23a geeft een voorbeeld van een bistabiele schakeling van het lawinetype, terwijl
het bijbehorende deel van de collectorkarakteristiek in fig. 3.23b is weergegeven. In de
UIT-toestand staat er een tegenvoorspanning over de emitterjunctie van — UB; de basis
en collectorstroom zijn dan beide zeer klein. In de AAN-toestand staat er een doorlaatvoorspanning over de emitterjunctie ten gevolge van de door de lawine geïnduceerde
basisstroom door RB; de collectorstroom wordt nu alleen door de collectorbelastingsweerstand beperkt.

i

gebied van positieve
basisstroom

gebied van negatieve
^1) basisstroom

\
\

\

\

/B=
\

belastingslijn |

\\

\

II

I
I
I

\
\

ff" ic=m(uce)iC}BO

*-/b = 0

i
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___ uL V(.v)
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Fig. 3.22. Uitgangskaraktcristieken van een npn-transistor in de gemeenschappelijke emitteraansluiting. waarin het lawinegebied tussen de houdspanning Us en de lawinedoorbraakspanning
U, duidelijk te zien is. A/(l/CE) stelt de lawinevermenigvuldigingsfactor voor.
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Fig. 3.23. Bistabiele werking van een transistor in het lawinegebied: a. schakeling; b. collectorkarakteristieken en belastingslijn.
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Fig. 3.24. Een monostabiele pulsgenerator die in het lawinegebied werkt: a. schakeling; b. collectorkarakteristieken en belastingslijnen.
De overgang van UIT naar AAN kan ingeleid worden door aan de basis of aan de collec
tor een positieve puls toe te voeren. Deze triggerpuls veroorzaakt een momentele ver
schuiving van de belastinglijn naar rechts, waardoor de stabiele UIT-toestand wordt
onderdrukt. Het circuit wordt van AAN naar UIT geschakeld als de belastinglijn door
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een triggerpuls met tegengestelde polariteit tijdelijk beneden de constante-basisstroomkarakteristiek wordt verschoven. Men kan dit bereiken door middel van een negatiefgaande puls aan de collector toe te voeren, of door een puls die een tegenvoorspanning over
de emitterjunctie levert.
Bistabiele schakelingen in het lawinegebied worden slechts zelden toegepast omdat de
transistordissipatie in de AAN-toestand zeer groot is. Een veel gebruikelijker uitvoering is
het monostabiele type, dat in lig. 3.24 is weergegeven. Dit circuit bevindt zich in de stabiele
UIT-toestand als er een tegenvoorspanning over de emitterjunctie staat. De gelijkstroombelastingslijn, met de helling — 1/RC, wordt zo gekozen dat hij de karakteristiek bij con
stante omkeerbasisstroom in het lawinegebied niet snijdt. Als de schakeling door een puls
aan hetzij de basis, hetzij de collector in de AAN-toestand wordt getriggerd, neemt de
collectorstroom langs de dynamische belastingslijn met helling — 1/KL abrupt toe tot het
aangegeven punt, dat gekenmerkt kan zijn door een zeer hoge collectorstroom. Deze
situatie is echter niet stabiel, en de collectorstroom neemt bij het opladen van de conden
sator weer snel af. Als de condensator een waarde heeft bereikt waarvoor de karakteristiek
voor constante basisstroom evenwijdig loopt aan de dynamische belastingslijn (aangegeven
met /T in fig. 3.24b), schakelt het systeem terug naar een toestand van lage stroomdoorgang.
Het monostabiele circuit in het lawinegebied kan uitgangspulsen leveren die zeer hoge
stroomsterkten combineren met zeer snelle stijgtijden. De grote snelheid is een gevolg van
het feit dal de inwendige terugkoppeling die verbonden is met de lawinevermenigvuldiging
zeer snel kan oplopen. De maximale herhalingsfrequentie van de schakeling wordt beperkt
door de transistordissipatie in de metastabiele AAN-toestand.
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4. SCHAKELALGEBRA EN LOGISCHE BOUWSTENEN

4.1. INLEIDING

Aangezien dit boek voornamelijk betrekking heeft op de toepassing van halfgeleider
componenten in digitale schakelingen, is het niet de bedoeling om hier een volledige en
exacte afleiding van de schakelalgebra (Boole-algebra) te geven. Voor veel lezers zal de
inhoud van dit hoofdstuk meer het karakter hebben van een herhaling, maar omdat de
notatie en voorstellingswijze van de Boole-algebra zoals die voor elektronische circuits
wordt gebruikt, enigszins afwijkt van die bij een meer formele behandeling van de Boolealgebra, lijkt het toch nuttig om hier een overzicht te geven van de later te gebruiken regels
en betrekkingen.
De algebra zoals die normaliter voor technische problemen wordt toegepast, gebruikt
het hele gebied van de getallen, inclusief complexe en irrationale getallen. In de schakel
algebra staan een variabele slechts twee waarden of toestanden ter beschikking. Dit maakt
de Boole-algebra van nature uitermate geschikt voor de beschrijving van schakelingen die
slechts twee verschillende toestanden kunnen aannemen, en gestuurd worden door alsmede
signalen leveren die binnen één van twee niet-overlappende bereiken liggen. In de hoofd
stukken 2 en 3 hebben we al met een aantal van dergelijke schakelingen kennis gemaakt.
In dergelijke gevallen kunnen we de schakelalgebra gebruiken om de logische werking van
de schakelingen bondig te beschrijven, en de signaalverwerkende eigenschappen van in
gewikkelde groepen schakclcircuits beknopt en eenduidig uit te drukken. Dit maakt de
schakelalgebra een nuttig hulpmiddel bij de analyse en het ontwerp van schakelcircuits.
De twee waarden van een Boolese of binaire variabele worden meestal voorgesteld door
de symbolen 0 en 1, al worden daarnaast voor speciale toepassingen ook wel andere vormen
gebruikt, zoals ‘waar’ en ‘niet waar’, met betrekking tot een uitspraak; AAN en UIT, met
betrekking tot een schakelaar; of‘stel’ (‘set’) en ‘herstel’ (‘reset’), met betrekking tot een
bistabiele schakeling.
Door het zeer beperkte aantal waarden dat de variabele kan aannemen verschillen de
regels van de schakelalgebra sterk van die van de gewone algebra. Een schakelalgebra kan
gedefinieerd worden in termen van drie bewerkingen: complementering (inversie), optelling
(additie), en vermenigvuldiging (multiplicatie); ze worden hieronder beschreven.
In het vervolg worden de Boolese optelling en vermenigvuldiging symbolisch voorge
steld door een plusteken ( + ) respectievelijk een punt (•).
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4.2. FUNDAMENTELE BOOLESE BETREKKINGEN

4.2.1. Definities
Een Boolese variabele, x, heeft twee mogelijke waarden, 0 en 1. Deze waarden sluiten
elkaar per definitie uit, dat wil zeggen

als x # 1, geldt x = 0
als x # 0, geldt x = 1
Een Boolese functie is bepaald als er een betrekking is gegeven tussen twee of meer on
afhankelijke Boolese variabelen. Uiteraard moeten alle Boolese variabelen die in een der
gelijke functie voorkomen aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

4.2.2. Postulaten
Voor de drie fundamentele bewerkingen van optelling, vermenigvuldiging en complemenlering gelden de volgende postulaten; alle Boolese betrekkingen kunnen uit deze drie
postulaten worden afgeleid.
Optelling

Vermenigvuldiging

Complementering

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

00 = 0
10 = 0
01=0
11 = 1

0' = 1
l' = 0

De complementering is hierboven aangeduid door een accentteken, daarnaast wordt ook
wel een liggende streep gebruikt, bijvoorbeeld x. Het nadeel hiervan is dat de streep in een
zeer ingewikkelde Boolese uitdrukking tot verwarring kan leiden als men successievelijke
en meervoudige complementering moet aangeven.
4.2.3. Secundaire betrekkingen
Van de bovenstaande postulaten kan men eenvoudig enkele betrekkingen afleiden die
nuttig zijn bij de manipulatie van algebraïsche uitdrukkingen van Boolese functies.
(Opmerking. Zijn twee variabelen naast elkaar geschreven dan wordt een Boolese vermenig
vuldiging bedoeld, bijvoorbeeld xy=x-y.)
Optelling

1. wet van 0
2. wet van 1
3. idempotentiewet
4. complementariteitswet
5. adjunctiviteitswet
6. commutativiteitswet

0+x=x
l+x=l
x 4- x = x
x+x' = l
(x')=x
X +ƒ=v + x

Vermenigvuldiging

0-x = 0
1 x=x
xx = x
xx'=0
X)> = J'X
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7. associativiteitswet
8. distributiviteitswet
9. absorptiewetten

(wetten van
De Morgan)

10. Ie dualiteitswet
11. 2e dualiteitswet

x4-(y 4- z) = (x 4- y) 4- z
x(yz}=(xy)z
x 4- yz = (x 4- y) (x 4- z) x(y 4- z) = xy 4- xz
x4-xy=x
x(x4-y)=x
x4-x'y = x4-y
(x4-y)=x'y'
(xy)'=x'4-y'

Ten aanzien van de distributiviteit zegt de tweede helft van de wet (no. 8) dat de Boolese
vermenigvuldiging distributief is ten aanzien van de optelling, precies als bij de gewone
algebra. De eerste helft zegt dat, in tegenstelling tot de gewone algebra, de Boolese op
telling distributief is ten aanzien van het vermenigvuldigen. Dit betekent dat we bij hel
linkerlid eerst het produkt yz moeten vormen, alvorens het bij x op te tellen, terwijl hel
rechterlid voorschrijft dal we eerst y bij x moeten optellen en z bij x, om pas daarna het
produkt van de uitkomsten te vormen. Het bewijs van deze regel volgt in een latere para
graaf.
De absorptiewetten (no. 9), kunnen afgeleid worden met behulp van de eerste distri
butiviteitswet, in combinatie met varianten van de voorgaande betrekkingen.
4.2.4. Het gebruik van de dualiteitswetten
De dualiteitswetten (wetten van De Morgan) zijn bijzonder nuttig waanner het er om gaat
het complement van een Boolese functie te vinden. Om namelijk het complement van een
functie te bepalen die bestaat uit de som van meerdere variabelen, schrijft men eenvoudig
van elke ongecomplementeerde variabele het complement, terwijl men van elke gecomple
menteerde variabele eveneens de inversie schrijft, dat wil zeggen de variabele zonder meer.
Vervolgens vervangt men de plustekens door punten. Bijvoorbeeld
(x + y' + z')' = x'-yz

We kunnen dezelfde bewerking uitvoeren bij een uitdrukking die uit de som van een aantal
produkttermen bestaat, bijvoorbeeld:
(x y + xy' z' + yz)'

(x'yy-fcy'z'y-fyz)'

(x + y)-(x' + y + z){y' + z)

De dualiteitswetten zijn bijzonder belangrijk als men met ingewikkelde Boolese uit
drukkingen te maken heeft. Door de successieve toepassing van deze stellingen en de
bovenvermelde wetten kan men een uitdrukking die op het eerste gezicht een hopeloos
ingewikkelde indruk maakt soms tot betrekkelijk eenvoudige proporties terugbrengen.
De dualiteitswetten belichten ook het dualiteitsaspect dat het fundament van de hele
schakelalgebra vormt. Elke stelling of functie heeft een duale, die gevonden kan worden door
de beide leden van de door de stelling of functie voorgestelde gelijkheid te complementeren.
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Zoals we nog zullen aantonen kan men deze, dualiteit ook uitbreiden tot schakelingen.
Men kan met behulp van de dualiteitswetten aantonen dat de gehele algebra afgeleid kan
worden met alleen de ( + ) en (') bewerkingen, ofwel alleen de (•) en (') bewerkingen.
Hiervan maakt men bij het ontwerp van praktische digitale schakelingen veelvuldig
gebruik.
4.2.5. De interpretatie van Boolese bewerkingen
De zojuist beschreven bewerkingen bezitten bijzonder praktisch toepassingen, zoals we nu
willen aantonen.
Complementering (')
Het complement is de ontkenning of het omgekeerde van de informatie die door de functie
wordt voorgesteld: als bijvoorbeeld de variabele A de (toe)stand van een deur voorstelt en
/1 = 1 aangeeft dat de deur open staat, betékent A'=l dat de deur niet open staat.

Vermenigvuldiging (•)
De logische vermenigvuldiging kan opgevat worden als het taalkundige ‘en*-begrip. Als
bijvoorbeeld de variabelen A en B de toestanden van twee deuren voorstellen en elke
variabele 1 is als de betreffende deur open staat, is A ■ B een variabele die alleen 1 is als beide
deuren open staan.
Optelling ( + )
De logische som stelt de ‘of-betrekking in niet-uitsluitendc betekenis voor. Als we weer
het bovenstaande voorbeeld nemen, betekent A + B= 1 dat de deuren A of B open zijn,
of beide.

Som modulo twee (©)
De som modulo twee (negatie van equivalentie) is geen onafhankelijke bewerking als
zodanig: zij kan uitgedrukt worden in termen van de eerder genoerhde bewerkingen. Zij
komt echter zo veelvuldig voor dat men haar soms als op zichzelf staande bewerking
beschouwt teneinde een omslachtige uitdrukking te vermijden. De som modulo twee stelt
de ‘of-betrekking in uitsluitende betekenis voor; zo betekent A@B=Ï dat deur A of
deur B open is, maar niet beide. We kunnen deze bewerking met behulp van de bovenstaande
regels nog wat uitwerken. A©B kan symbolisch worden uitgedrukt als:
A®B = (A + B)(AB\
= (A +B)(A'+ B')
= AA' + AB' + BA' + BB'
= AB' + BA'

(dualiteitswet)

Het complement van A(®B is:
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= (AB' + BA')'
= (AB')'(BA')'
= (A' + B)(B’ + A)
= A'B'-vAA' + BB ' + BA
= AB + A'B'
Het is leerzaam om deze schakelalgebraïsche resultaten te controleren door beide leden
in ‘logische woorden' uit te drukken, waarbij blijkt dat de vergelijkingen inderdaad kloppen.

4.3. DE WAARHE1DSTABEL

4.3.1. Analyse van een Boolese functie
Het begrip ‘waarheidstabel’ neemt een belangrijke plaats in de schakelalgcbra in; het
betreft hier eenvoudig een volledige ‘lijst’ (analyse) van alle mogelijke waarden van de
variabelen in een Boolese functie. Aangezien elke variabele slechts twee waarden kan
aannemen, moet de waarheidstabel van een Boolese functie met n variabelen uit 2n termen
bestaan om alle mogelijke combinaties te omvatten. Heeft men eenmaal een tabel van dit
type opgesteld, dan kan men extra kolommen toevoegen voor allerlei combinaties van deze
variabelen of hun accenttermen (complementen) en uiteindelijk de waarde van de hele
functie zelf. Het ligt zodoende voor de hand dat het gebruik van een waarheidstabel om
de juistheid van een Boolese functie te controleren een bewijs door ‘volledige inductie’
vormt, aangezien alle mogelijke toestanden erin verdisconteerd zijn.
Een waarheidstabel is dikwijls een nuttig hulpmiddel om bepaalde vergelijkingen die
men niet helemaal vertrouwt te controleren. Het omgekeerde is eveneens mogelijk: we
tabel

4.1. Waarheidsiabel voor x + yz = (x + y)(x + z)

Waarden voor
variabelen
X

0
0
0
0
1

0

o
1
1

1

o
o

1
1

1
1
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Linkerzijde van
vergelijking

Rechterzijde van
vergelijking

(x+yz) x + y x + z

(x + y)(x + z)

z

yz

0
1
0
1
0

o
o
o

o
o
o

1

1
1
1

1
0
1

o
o
o
1

1
1

o
o

o
1

1
1
1
1
1

o

1

1

1
1
1
1

0
0
0
1
1

1
1
1

kunnen ook uitgaande van een waarheidstabel een Boolese functie afleiden (synthese) en
aan de hand daarvan een schakeling ontwerpen die het praktische analogon vormt van
de door de tabel uitgedrukte gelijkheid.
Laten we als voorbeeld de functie x + yz = (x + y)(x4-z) op deze wijze helemaal uit
schrijven (tabel 4.1); dit is de distributiviteitswet voor de optelbewerking (par. 4.2.4).
Aangezien de resultaten zo sterk afwijken van de gewone algebra levert de tabel niet
alleen het overtuigende bewijs van de juistheid maar ook een zeker inzicht in het ‘waarom’
van de betrekking.
Aangezien de waarden aan weerszijden van de gelijkheid x + yz = (x + y)(x + z) voor elke
mogelijke combinatie van de waarden klopt, is de betrekking hiermee geverifieerd.
Laten we als tweede voorbeeld nog de waarheidstabcllen opstellen van de som modulo
twee en het component ervan, zoals deze in par. 4.2.6 zijn afgeleid:

A@B = AB' + A'B
(A®B)' = AB + A'B'

De resultaten zijn in tabel 4.2 en 4.3 weergegeven.
tabel

A

B

o o
o 1
1
1

4.2. Waarheidstabel voor A®B = AB' + A'B

A'

B

AB'

A'B

1
1

1
0
1

o
o

o

o

1

1
1

o o
1 o

tabel

1

o o

AB+A'B = A®)B

o
o

o

4.3. Waarheidstabel voor

A

B

A'

B'

AB

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1

o

1

o
o
o

o
o

1

o

1

A'B'
1

o
o
o

= AB + A'B'

AB + A'B' = (A®B)'
1

o
o
1

We zien nu waarom de som modulo twee de ‘of-betrekking in uitsluitende betekenis is
genoemd: de functie is namelijk alleen 1 als A of B 1 is, maar niet als A en B beide 1 zijn.
Elke willekeurige Boolese uitdrukking kan op een dergelijke manier bewezen worden,
maar ofschoon de methode een overtuigend bewijs van de ‘waarheid’ van een betrekking
levert, wordt het geheel in het geval van een functie met een groot aantal variabelen zo
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ingewikkeld dat het dan in de regel handiger is om de algebraïsche manipulatie direct üit
te voeren, met behulp van de bovenstaande regels.
4.3.2. De synthese van een Boolese functie
In par. 4.3.1 is gedemonstreerd hoe een Boolese functie geanalyseerd kan worden door het
uitschrijven van een waarheidstabel die alle mogelijke combinaties omvat van de waarden
welke de variabelen kunnen aannemen. De omgekeerde werkwijze, de afleiding van een
Boolese functie uit een gegeven waarheidstabel met de waarden van de gegeven variabelen,
is een bijzonder nuttige techniek. Precies als bij de analyse moet de tabel 2n termen bevatten
als n het aantal variabelen van de Boolese functie is. Men gaat als volgt tewerk. Eerst stelt
men een lijst op van alle mogelijke toestanden van de variabelen, bij voorkeur als een
binaire opeenvolging, en dan, in een parallelle kolom, de waarde van de gewenste functie
voor elke plaats in de tabel. De functie kan dan direct samengesteld worden door haar te
schrijven als de som van alle termen (elk uitgedrukt als het Boolese produkt van alle
onafhankelijke variabelen) waarvoor de functie de waarde 1 heeft. Dat wil zeggen elke rij
van de tabel waarvoor de functie de waarde 1 heeft draagt een term tot de som bij. Een
alternatieve mogelijkheid is om de som van de complementen op te schrijven voor alle
termen waarvoor de functie de waarde 0 heeft. De resulterende Boolese functie kan dan
door schakelalgebraïsche manipulatie vereenvoudigd worden.
Als een voorbeeld van deze synthesetechniek zullen we de Boolese functie F(x, y)
beschouwen waarvoor de volgende waarheidstabel geldt:
tabel

x

0
' 0
1
1

4.4. Waarheidstabcl voor F(x, y)

ƒ F(x, y)

0
1
0
1

1
1
0
1

Als we de som uitschrijven van het Boolese produkt van x en y voor elke rij in de label
waarvoor F (x, y) = 1, levert dit
F (x, y) = x' y' + x' y + xy

Met behulp van de eerder gegeven betrekkingen kunnen we deze uitdrukking vereen
voudigen tot:

F(x, y) = x'(y'+ y) + xy
■ - x+xy
= (x'+x)(x' + y)
F(x,y) = x! + y
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De alternatieve methode om de functie af te leiden, door de termen te gebruiken waarvoor
de functie nul is, levert:
F(x,y) = (x/)'
= x.'+ y

(dualiteitswet)

Elke willekeurige samengestelde functie kan op een dergelijke manier gesynthetiseerd
worden.
Soms kan men regelmatigheden in de tabel opmerken die het mogelijk maken om de
termen groepsgewijze tussen haken te vatten, waardoor men de uitdrukking op een
/eenvoudiger manier kan schrijven. Verder zijn er reductietechnieken ontwikkeld om
dergelijke tabellen en/of stelsels termen systematisch tot een zo eenvoudig mogelijke vorm
terug te brengen-een soort ‘kleinste gemene veelvoud’ methode. Enkele van deze technieken
zijn in de opgegeven literatuur beschreven.

4.4. BASISFUNCTIES EN LOGISCHE BOUWSTENEN

4.4.1. Inleiding
Ofschoon men voor de algebraïsche beschrijving van een digitaal systeem een groot aantal
logische functies kan gebruiken, zijn deze toch alle gebaseerd op slechts drie fundamentele
bewerkingen, te weten complementering ('), optelling ( + ) en vermenigvuldiging (■). Het
is altijd mogelijk om een Boolese functie in termen van hetzij optelling en complementering
alleen, hetzij in vermenigvuldiging en complementering alleen uit te drukken. In een
digitaal systeem blijkt het echter praktischer om over apparatuur te beschikken waarmee
alle drie de bewerkingen uitgevoerd kunnen worden.
Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien is er een eenvoudige transistorschakeling, de
omkeerschakelaar of -versterker, die gebruikt kan worden om de algebraïsche comple
mentering uit te voeren. In hoofdstuk 5 en 6 zal blijken dat er anders schakelingen met
transistors en diodes zijn die toegepast kunnen worden om de bewerkingen van optelling
en vermenigvuldiging te realiseren. Dit maakt het gewenst om over blokschema’s te
beschikken die deze basisbewerkingen en hun combinaties in Boolese functies op een ge
normaliseerde manier weergeven. Een dergelijke grafische voorstelling van de algebraïsche
betrekkingen kan zowel bij de analyse als de synthese van digitale systemen goede diensten
bewijzen. We beginnen met een overzicht van eenvoudige blokschema’s voor fundamentele
algebraïsche bewerkingen; de praktische uitvoeringen van deze schakelingen worden in de
hoofdstukken 5, 6 en 7 behandeld.

4.4.2. Inversie (complementering)
De omkeerschakelaar voert de eenvoudigste algebraïsche bewerking uit. In fig. 4.1 is de
waarheidstabel en het blokschema van een omkeerschakelaar weergegeven. Er is een
enkele ingang, overeenkomend met een Boolese variabele x, en een uitgang in de vorm van
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i

y=x'

x
Ö1

£
1
0

(a)
(b)
Fig. 4.1. Omkeerschakelaar, die de logische bewerking van completering uitvoert: a. blokschema;
b. waarheidstabel.

A
B

ABC

C

ingangen
A _ö c
O 0 o
O 0 1
O 1 o
O 1 1
1 0 o
1 0 1
1 1 o
1 1 1

uitgang
ABC
0
O
0
0
0
0
0
1

(b)
(a)
Fig. 4.2. EN-poort met drie ingangen: a. blokschema (symbool voor blokschema’s); b. waarheids
tabel.

A
B
C'

(ABC)' = A + B' + C’

(a)

(b)

ingangen
B C
0 O O
0 O 1
0 1 o
0 1 1
1 O o
1 o 1
1 1 o
1 1

J_

uitgang
(ABC)
1
1
1
1
1
1
1
0

Fig. 4.3. NAND-poort met drie ingangen: a. blokschema; b. waarheidstabel.

de Boolese functie }'=x'. De omkeringsbewerking wordt dikwijls verkregen als een
‘bijprodukt* van andere bewerkingen, zoals nog zal blijken.
4.4.3. De EN-poort
De EN-poort (AND gate) voert de Boolese vermenigvuldiging (•), zie par. 4.2.5, van meer
dere variabelen uil. Dit circuit wordt een EN-poort of -poortschakeling genoemd omdat
de ingangen een beperkende rol spelen bij de bepaling van de uitgang. Immers, de uitgang
bevindt zich alleen in de 1-toestand als alle ingangen tegelijkertijd in de 1-toestand zijn.
Verkeert één ervan in de O-toestand, dan geldt hetzelfde voor de uitgang. Fig. 4.2 geeft een
blokschema en de waarheidstabel voor een EN-poort met drie ingangen.
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4.4.4. De NAND-poort
Bevat de bovenstaande EN-poort bovendien een omkecrschakelaar voor de uitgang, dan
spreekt men van een NAND-poort (zie fig. 4.3). Worden de ingangen gevormd door de
Boolese variabelen A, B en C, dan levert het geheel als uitgang (ABC)'. We kunnen dit
met de dualiteitswet uitwerken tot

(ABC)' = A' + B' + C'
Deze schakeling leidt dus tot de volgende situatie: als één van de variabelen A, B of C zich
in de O-toestand bevindt is de uitgang in de 1-toestand; omgekeerd geldt dat de uitgang
zich alleen in de O-toestand zal bevinden als alle ingangsvariabelen in de 1-toestand zijn.
Deze situatie is in de tabel van fig. 4.3 samengevat.

4.4.5. De OF-poort
De OF-poort (OR gate) voert de Boolese optelbewerking van meerdere variabelen uit.
Het blokschema van een OF-poort met drie ingangen is in fig. 4.4 weergegeven, tezamen
met de waarheidstabel ervan. Hieruit blijkt dat de uitgang alleen in de 1-toestand verkeert
als één of meer van de ingangsvariabelen in de 1-toestand zijn. Omgekeerd is de uitgang
alleen in de O-toestand als alle ingangsvariabelen in de 0-tocstand zijn.

A
B
C

A+B+C

(b)

(a)

ingangen
uitgang
A B C A i-B+C
0 0 o
0
0 0 1
1
1
0 1 o
0 1 1
1
1 0 o
1
1 0 1
1
1 1 o
1
1
1 1 1

Fig. 4.4. OF-poort met drie ingangen: a. blokschema; b. waarheidstabel.

A
B
C

(A + B + C)'= A'B'C'

(a)

(b)

ingangen uitgang
.1 B_ c|(x + B + CF
o 0 O
1
o 0 1
o
o j O
o
o 1 1
o
1 0 O
o
1 o 1
o
1 1 o
o
1 1 1
o

Fig. 4.5. NOR-poort met drie ingangen: a. blokschema; b. waarheidstabel.
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4.4.6. De NOR-poort
Beschikt de bovenstaande OF-poort bovendien over een omkeerschakelaar voor de
uitgang, dan wordt de uitgang geïnverteerd en spreekt men van een NOR-poort (zie fig.
4.5). Zijn de ingangsvariabelen bijvoorbeeld A, B en C, dan wordt de uitgang in dit geval
(A + B + C)'.
Deze werking heeft als resultaat dat de uitgang in de 0-toestand verkeert als één van de
ingangsvariabelen in de 1-toestand is. De uitgang kan alleen in de 1-toestand zijn als alle
ingangsvariabelen in de 0-toestand verkeren. Deze betrekking is in de tabel van fig. 4.5
weergegeven.
4.4.7. Fan-in en fan-out van logische bouwstenen
In de, hoofdstukken 5 en 6 zal blijken dat de schakelingen die gebruikt worden om de
fundamentele logische bewerkingen uit te voeren, altijd maar een beperkt aantal in- en
uitgangen kunnen verwerken. Het maximale aantal onafhankelijke ingangsvariabelen dat
op een logische bouwsteen aangesloten kan worden noemt men de maximale fan-in. Bij
een praktische uitvoering van een EN-poort met bijvoorbeeld ten hoogste vijf ingangen
(in fig. 4.2 is een dergelijke poort met drie ingangen weergegeven), spreekt men van een '
fan-in van vijf.
Ook hel aantal logische bouwstenen dat een gegeven schakeling kan sturen, wordt
beperkt door omstandigheden die van het circuit afhangen. Dikwijls wordt deze beperking
bepaald door de maximale uitgangsstroom die een getransistoriseerde schakelaar kan
verwerken. Hel maximale aantal logische bouwstenen dat voor een gegeven bouwsteen
gestuurd kan worden noemt men de maximale fan-out.
Fan-in-en fan-oul-beperkingen zijn onafscheidelijk verbonden met de praktische details
van een gegeven circuit, en het is dan ook belangrijk om de beperkingen in gedachten te
houden bij het optellen van logische blokschema’s: geen enkele logische bouwsteen mag
immers zodanig worden aangesloten dat er meer ingangen of uitgangen optreden dan de
schakeling kan verwerken.

4.4.8. Signaalvoorsielling en logische functie
Als een elektronisch circuit wordt gebruikt om een logische bewerking te mechaniseren of
te realiseren, moet men het signaal ofde mechanische variabele bepaalde bereiken toekennen
die met de beide toestanden van de betreffende binaire variabele overeenkomen. In het
geval dat een binaire variabele in een bepaald systeem bijvoorbeeld door spanningsniveaus
wordt voorgesteld, zoals in hoofdstuk 1 is behandeld, moet men bepaalde niet-overlappende
spanningsbereiken selecteren die met de twee waarden van de binaire variabele overeen
komen.
In de voorgaande bespreking van fundamentele logische poortschakelingen is nog niets
gezegd omtrent de betrekking tussen de fysische en de Boolese variabelen. We willen nu
eerst enkele gebruikelijke signaalvoorstellingen definiëren en aantonen dat de logische
werking van een poortschakeling volkomen kan veranderen als de signaalvoorsielling
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wordt gewijzigd. Om de gedachten te bepalen zullen we aannemen dat de Boolese variabelen
worden voorgesteld door spanningsniveaus, maar volkomen analoge overwegingen gelden
voor andere keuzen van fysische variabelen.
Wc kunnen vier verschillende methoden van spanningsvoorstelling onderscheiden:
1. Positieve voorstelling. Het spanningsbereik dat aan de 1-toestand wordt toegewezen,
is positiever dan dat van de 0-toestand.
2. Negatieve voorstelling. Het spanningsbereik dat aan de 1-toestand wordt toegewezen,
is negatiever dan dat van de O-toestand.
3. Bipolaire voorstelling. Dit is een speciaal geval van de positieve voorstelling waarbij
de spanningsbereiken een gelijke absolute grootte hebben maar een tegengestelde polari
teit, bijvoorbeeld 4-5 tot 4-6 V en —5 tot —6 V.
4. Omgekeerde voorstelling. Dit is een speciaal geval van de negatieve voorstelling waarbij
de spanningsbereiken een gelijke absolute grootte hebben maar tegengestelde polariteit.
Uit een beschouwing van deze verschillende vormen van spanningsvoorstelling kunnen
we een belangrijk principe afleiden. Een poortschakeling die voor een positieve voorstelling
de Boolese EN-bewerking uitvoert, zal de Boolese OF-bewerking uitvoeren in het geval van
een negatieve voorstelling, en omgekeerd. Evenzo geldt dat een schakeling die voor een
positieve voorstelling de Boolese NAND-bewerking uitvoert, de Boolese NOR-bewerking
levert als er een negatieve voorstelling wordt gebruikt, en omgekeerd. We zullen hier niet
ingaan op het bewijs van deze stellingen, maar het zal duidelijk zijn dat de keuze van de
spanningsvoorstelling een grote invloed heeft op de vorm van de logische vergelijkingen
die voor een gegeven type poortschakeling opgesteld moeten worden.

4.5. BOOLESE VARIABELEN EN BINAIRE GETALLEN

Aangezien de Boolese variabele slechts twee waarden kan aannemen, is hij bijzonder
geschikt voor de voorstelling van gewone rekenkundige bewerkingen in het binaire tal
stelsel (tweetallige stelsel).
We hebben al gezien dat het belangrijk is om een goed onderscheid te maken tussen de
optel- en vermenigvuldigingsbewerkingen in de Boolese algebra en die van de gewone
(binaire) rekenkunde. Evenzo is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de waarden
0 en 1 die een Boolese functie kan aannemen en de telsymbolen 0 en 1 zoals die in het
tweetallige stelsel worden gebruikt. Om dit onderscheid te vergemakkelijken drukt men
soms de Boolese variabelen vet. Hoewel het niet vet drukken aanvankelijk verwarrend kan
werken, zal hel bij enig nadenken in de regel wel duidelijk worden welke van de twee in een
gegeven stadium van het probleem bedoeld is.

117

4.6. DE SYNTHESE VAN EEN BOOLESE FUNCTIE AAN DE HAND VAN EEN STELSEL
BINAIRE GETALLEN

Bij hel praktische ontwerp van digitale systemen heeft men meestal te maken met allerlei
rekenkundige bewerkingen met binaire getallen. Doordat de rekenelementen meestal in
termen van Boolese bewerkingen zijn gedefinieerd, is het in de regel nodig om Boolese
functies af te leiden die deze bewerkingen voorstellen. Ter illustratie van deze techniek
zullen we het geval beschouwen dat twee binaire getallen opgeteld moeten worden; de
gang van zaken wordt hieronder voor het gemak samengevat.
We gaan uit van twee binaire getallen A en B. plus een (twcelallen)overdracht of-transport
C en een som S. We zullen een index gebruiken om de betreffende macht van 2 aan te
duiden; zo is ?l0 de coëfficiënt (1 of 0) die hoort bij de term 2°, etc. Een binair getal kan zo
doende worden geschreven als

-4= ï*j2J
De optelling van twee binaire getallen A en B neemt dan de volgende vorm aan:
A = Aiï + Ai-, 2f“1 +... +A, 21 +>l020
B = B,2, + Bl_12,-* + ... + Bl 2l + B02°
C = Ci2, + C/_12‘-1-|-... + C121

(Co

0)

S = Si2i + Si_1 2'-I + ... + S1 21+S02°

De overdracht is op de gebruikelijke wijze gedefinieerd. Ao en Bo zijn de minst belangrijke
‘bits’ van de getallen A en B. Als >l0 = 1 en B0=l wordt hun som 0 met een overdracht,
zodat Cj = 1 opgeteld moet worden bij de som van A{ en B,, etc. We zullen nu een label
opstellen van de binaire waarden (tabel 4.5) van de drie termen 4,, B, en Cj, tezamen
met de som en de overdracht naar de volgende kolom.
Lel er op dat de posten in deze tabel binaire getallen zijn; het geheel vormt een illustratie
van de binaire optelbewerking.
Laten we nu ons standpunt omtrent de bovenstaande symbolen wijzigen en A b Bi en C,
in tabel 4.5 als Boolese variabelen opvatten, terwijl Si en C2 nu eveneens als Boolese
functies van deze drie variabelen worden beschouwd. Tabel 4.5 kan dan worden opgevat als
de waarheidstabel van deze functies. Op basis van deze gegevens kunnen we Boolese
uitdrukkingen afleiden voor Sj en C2, op de wijze van par. 4.3.2. Elke uitdrukking zal een
term in de drie onafhankelijke variabelen bevatten voor elke rij in de label waarvoor de
functie de waarde 1 heeft.
Hoewel de zo verkregen uitdrukkingen met behulp van de fundamentele Boolese regels
uit hel begin van dit hoofdstuk vereenvoudigd kunnen worden, is het mogelijk om enkele
van de bewerkingen te elimineren aan de hand van bepaalde regelmatigheden in de tabel.
We willen deze techniek aan het volgende voorbeeld illustreren.
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tabel

4.5. Tabel van binaire waarden voor een eentraps binaire opteller

Binaire waarden
Bi

C,

0
0
0
0
1
1

o
o

o

1
1

1
1

1
1

o
o

1

o
1

o
1

o
1

Som

Overdracht
C2

0
1
1
0
1
0
0
1

o
o
o
1

o
1
1
1
i

Merk op dat in de somkolom Si de waarde 1 heeft voor vier combinaties van de waarden
van de variabelen Aif Bl en Cv Aangezien het hier een OF-gedrag of logische som betreft,
kunnen we Sj direct uitschrijven:
S, = A\ B\ O, + A\ Bt C\+AlB'l C\+Aï Bl Cl

= Cï(AïBl + A\B\) + C'l(AïB\+A\Bl)

De uitdrukkingen tussen de haken stellen zoals men zich zal herinneren respectievelijk
(4i©5!)' en (4i©5t) voor, zodat de som te vereenvoudigen is tot

S^Cj/l^J' + C'iMieöi)
De uitdrukking voor de overdracht naar de volgende kolom is
C2 — 41 5! Ct + A i Bt Ct + At B j C i + /I j B i C {
= (A\Bl + AlB\)Cl+AïBi(Cï + C'l)
= (A\Bï+AiB\)Cl+AlBl
= M 1© B1) C i 4- A1 B1

Laten we ter illustratie van de vereenvoudigingstechniek de bovenste uitdrukking voor
C2 nemen en daar de laatste term, A1 Bx Cb tweemaal bij optellen. Uit de idempotentiewet
voor de optelling volgt dat de functie hierdoor niet wordt veranderd. Hergroepering van
de termen in paren geeft het nieuwe resultaat

C2 = (4i + 51)C1+4i5i
hetgeen eenvoudiger is dan de voorgaande uitdrukking.
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A! o

4,B,

Bi o

BtC,

oC2

Ci o

/liC,

Fig. 4.6. Blokschema van uitdrukking voor C,.

In het speciale geval van de laatste kolom geldt altijd Co = 0 en (?ó= 1 want er kan immers
nooit een overdracht zijn. De eerste som en overdracht worden zodoende

Sq = Aq@Bq = Aq Bq + AqBq
en

C i — Ao Bq
Als voorbeeld van het gebruik van blokschema’s om Boolese functies voor te stellen en
als eerste stap bij de realisering van een voorgeschreven logische bewerking, is in fig. 4.6
één mogelijk blokschema weergegeven voor de bovenstaande C2-overdrachtuitdrukking.
Hierbij is aangenomen dat alleen EN- en OF-poortcn beschikbaar zijn. Waar dat nodig is
moeten de complementen van de variabelen dus door middel van omkeerschakelaars
worden verkregen. Uit fig. 4.6 blijkt verder dat de synthesemethode een logisch karakter
vertoont. De binnenste produkttermen worden gevormd in EN-poorten, waarvan de
uitgangen in een OF-poort worden opgeteld. De andere termen worden op een overeen
komstige manier gevormd en gecombineerd tot de hele functie compleet is.
Als de in dit voorbeeld gebruikte functie in een andere algebraïsche vorm wordt uit
gedrukt, kan dit ook tot een andere logische vorm leiden. In het algemeen gesproken kan
een'gegeven Boolese functie in allerlei verschillende logische vormen gerealiseerd worden.
Een belangrijke taak van de ontwerper op dit gebied is dan ook de selectie van de vorm die
het best aangepast is aan het toegepaste soort schakelingen.
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5. PASSIEVE LOGISCHE SCHAKELINGEN

5.1. INLEIDING

Eris een aantal verschillende schakelingstechnieken ontwikkeld voor het uitvoeren van
Boolese functies en bewerkingen. Deze technieken kunnen in twee enigszins willekeurige
categorieën worden verdeeld die we zullen aanduiden met actieve en passieve logische
schakelingen. De verschillende logische-schakelingstechnieken hebben namen gekregen
die tot op zekere hoogte een beeld geven van de betreffende schakelingsconfïguratie.
Enkele van de meer gebruikelijke zijn:
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Fig. 5.1. De lineaire optelling van drie binaire signalen (0 of 4-1 V).
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Actieve logische schakelingen
RTL-schakelingen
Logische schakelingen met weerstanden en transistors
(Resistor-Transistor Logic)
DTL-schakelingen
Logische schakelingen met diodes en transistors
(Diode-Transistor Logic)
DCTL-schakelingen
Logische schakelingen met direct gekoppelde transistors
(Direct-Coupled-Transistor Logic)
CML-schakelingen
Logische schakelingen met stroomsturing
(Current-Mode Logic, ook wel Emitter-Coupled Logic (ECL) genoemd)
Logische schakelingen met transistorgestuurde transistors
TTL-schakelingen
(Transistor-Transistor Logic)
Passieve logische schakelingen
Continuity Logic
Logische schakelingen met weerstanden
(Resistor Logic)
Logische schakelingen met diodes
(Diode Logic)

CL-schakelingen
RL-schakelingen

DL-schakelingen

In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de RL- en DL-schakelingen, in de eerste
plaats gezien vanuit het standpunt van de Boolese bewerkingen. De laatste paragraaf is
gewijd aan een meer gedetailleerde analyse van de ‘worst case’-omstandigheden die bij
DL-schakelingen kunnen optreden. Actieve schakelingen worden in de hoofdstukken 6
en 7 behandeld.
5.2. RL-schakelingen

5.2.1. Lineaire optelling van binaire signalen
Laten we beginnen met een beschouwing van het weerstandsnetwerk in fig. 5.1, om na te
gaan of het een Boolese bewerking van binaire signalen kan leveren. We zullen hierbij de
Boolese 0 voorstellen door 0 volt en de Boolese 1 door +1 volt. (Voor het gemak zullen
we in dit hoofdstuk steeds de positieve voorstelling gebruiken.) Het is duidelijk dat de
uitgangsspanning een lineair verband vertoont met de ingangsspanningen. Nauwkeuriger
uitgedrukt, als de ingangsspanningen slechts de waarden 0 en + 1 V kunnen aannemen,
zal de uitgang een waarde hebben van 0, 0,25, 0,5 of 0,75 V, al naar gelang 0, 1,2 of 3 van
de ingangen zich op het 1 V niveau bevinden. Dit verband is weergegeven in de tabel van
fig. 5.1. Het is duidelijk dat de voorstelling tussen de ingang en de uitgang veranderd is.
5.2.2. Binaire detectie en niveauherstelling
We hebben nu wel een voorbeeld gegeven van de lineaire optelling van binaire signalen.
maar de uitgang bezit geen binaire vorm meer omdat er immers vier verschillende span
ningsniveaus optreden. Om deze uitgang weer in binaire vorm te gieten willen we een ideale
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Schmitt-trigger gebruiken als de,tector en niveauherstellcr (zie par. 3.2 en 3.3). Het symbool
van de Schmitt-trigger is in fig. 5.2a afgebeeld; de details van de schakeling zijn van geen
belang voor het ovcrhavige onderzoek. We nemen aan dat de uitgang + 1 V is (Boolese 1)
voor elke willekeurige ingangsspanning boven een kritische waarde, terwijl voor elke
willekeurige ingangsspanning beneden deze kritische waarde de uitgang 0 V bedraagt
(Boolese 0). Het kritische niveau is instelbaar door middel van de voorspanning. Elke
afwijking van het ingangsniveau in de omgeving van deze kritische spanning wordt door
de Schmitt-trigger hersteld. In feite bestaat de werking ervan uit een omzetting van de
niveauvoorstelling aan de ingang in een toestandvoorstelling in het inwendige (namelijk
de eigen toestand), en uiteindelijk weer terug naar een niveauvoorstelling bij de uitgang.
Het resultaat is een aanzienlijke verbreding van de toegestane ingangsniveaus.
Omwille van de duidelijkheid is aangenomen dat de voorspanning in grootte en teken
gelijk is aan de kritische spanning. Het ligt voor de hand dat dit eenvoudig een zaak is van
de afspraak van het teken en de versterking binnen het circuit. De spanningsoverdrachtskarakteristiek van deze detector is in fig. 5.2b in beeld gebracht.
5.2.3. De OF-poori
Fig. 5.3 geeft een voorbeeld van een OF-poort op basis van weerstanden (RL-schakeling).
De voorspanning van de detector is op 0,12 V ingesteld, zodat de uitgang +1 V zal zijn
(Boolese 1) voor elke ingang boven deze waarde. Het is duidelijk dat bij deze instelling van
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Fig. 5.2. Ideale Schmitt-trigger: a. symbool voor blokschema’s; b. spanningsovcrdrachtskaraktcristiek.
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Fig. 5.3. OF-poort op basis van weerstanden. F = /4 + B + C. a. schakelingsconfiguratie; b. voorspanningsinstelling van de Schmitt-trigger; c. spanningsovcrdrachtsfunctie van de Schmitt-triggcr.
de voorspanning de uitgang -F 1 V zal zijn als één of meer van de ingangen A, B en C een
+1 V waarde vertoont, zodat het resultaat in termen van Boolese variabelen uitgedrukt
wordt: F = A + B + C, hetgeen een OF-poort betekent. (We geven de knooppunt-aardespanning en de bijbehorende Boolese variabele aan met dezelfde letter.)

5.2.4. De EN-poori
Fig. 5.4 geeft een voorbeeld van een EN-poort op basis van weerstanden (RL-schakeling).
De voorspanning van de detector is op 0,62 V ingesteld, zodat de uitgang alleen +1 V
wordt indien alle drie de ingangen A, B en C tegelijkertijd + 1 V zijn; in termen van Boolese
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Fig. 5.4. EN-poort op basis van weerstanden. F = ABC. a. schakelingsconfiguratie; b. voorspanningsinstelling van dc Schmitt-triggcr; c. spanningsovcrdrachtsfunctie van de Schmitt-trigger.

variabelen is de uitgang dus F = ABC, hetgeen een EN-functie inhoudt.
5.2.5. Beperkingen van de RL-techniek
In de praktijk blijken de geïdealiseerde bovenstaande voorbeelden voor de meeste toe
passingen in digitale logische systemen niet erg goed te voldoen. Enkele van de nadelen
die zich dan voor blijken te doen zijn:
1. er treedt een wisselwerking op tussen de ingangssignalen via de optelweerstand, die
als een gewone koppeling gaat fungeren;
2. doordat er een detector nodig is bij de uitgang van elke poortschakeling kan het hele
netwerk nogal uitgebreid worden';
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3. er is een aanzienlijke versterking vereist om de ingangen weer op het niveau van de
Boolcse variabelen te brengen;
4. het voorspanningsniveau van elke detector moet apart ingesteld worden om elke
poortschakeling het geschikte spanningsniveau te geven.
Vanwege deze moeilijkheden wordt de lineaire optelling van binaire signalen niet zo veel
toegepast. Dit neemt niet weg dat er bepaalde gespecialiseerde doeleinden zijn waarvoor
RL-schakelingen een bijzonder nuttige rol kunnen spelen. Zo kunnen ze goed gebruikt
worden om aan te geven of hel aantal 1-ingangen groter of kleiner is dan een gegeven getal,
m. Middels het voorspanningsniveau van de detector kan men elke willekeurige m-waarde
instellen. Door meerdere circuits tegelijk toe te passen, in combinatie met omkeerschakelaars, kan men het voorkomen van een gegeven exact getal n vaststellen. Voor dit laatste
doel blijkt een diodematrix echter in de regel praktischer, zoals in par. 5.3.5 zal blijken.

5.3. DL-schakelingen
5.3.1. Niet-lineaire optelling van binaire signalen
Als we de ingangsweerstanden in fig. 5.1 vervangen door een niet-lineair weerstandselement, dan wordt daardoor het onderscheid tussen de uitgangssignalen veel gemakke
lijker. Een diode is een sterk niet-lineair element, met een AAN-UIT-stroomverhouding
die dikwijls boven 106 ligt. Dit maakt het mogelijk om poortschakelingen te ontwerpen
met veel ingangen, waarin tegelijkertijd de wisselwerking van de ingangssignalen en de
grote spreiding welke kenmerkend zijn voor RL-schakelingen worden vermeden.
Laten we om de lineaire en niet-lineaire optelling van binaire signalen te vergelijken, de
ingangsweerstanden in fig. 5.1 op de wijze van fig. 5.5a door diodes vervangen. In dit voor
beeld zullen we de diode opvatten als een ideale schakelaar waarvan de weerstand en spanningsval bij doorlaatvoorspanning nul zijn, terwijl hij bij tegenvoorspanning in het geheel
geen stroom doorlaat. Als in het voorgaande geval zullen weer ingangssignalen van 0 en
4-1 V worden gebruikt om de Boolese waarden 0 respectievelijk 1 voor te stellen.
Men ziet gemakkelijk in dat de uitgang 1 V is als één of meer van de ingangen 1 V
bedraagt, en alleen 0 V is als alle ingangen 0 V zijn. Hel circuit voert dus de Boolese
optelbewerking uit (4-) zondat dal daarvoor een spanningsscheider (spanningsdiscriminator) nodig is. Hieruit blijkt dal de niet-lineaire optelling van binaire signalen hel bijzonder
eenvoudig maakt om Boolese logische schakelingen te ontwerpen die ook een binaire
uitgang hebben.
5.3.2. De diode-EN-poort
Aangezien de spanningsval van een siliciumdiode in de doorlaatrichting tussen 0.5 en
1,0 V kan liggen, is de bovenstaande schakeling geen erg praktische oplossing als de logische
spanning niet veel hoger dan deze waarden ligt. Een meer op de praktijk afgestemde schake
ling is in fig. 5.6 afgebeeld. Hierin stelt 4- 5 V een Boolese 1 voor en — 5 V een Boolese 0.
De ‘optelweerstand’ wordt op 4-30 V gebracht om een eenduidige schakelwerking en een
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Fig. 5.5. De niet-lineaire optelling van binaire signalen die de Boolese OF-bewerking voorstek,
F = A + B + C (positieve voorstelling). In de spanningstabel is de diode als een ideale schakelaar
opgevat.

betrekkelijk snelle oplading van de capaciteiten in het circuit te bereiken. In de kolom van
de uitgangsspanningen (lig. 5.6d) is aangenomen dat er in de diode een doorlaatspanningsval van 0,5 V optreedt. Hoewel de niveaus van de uitgangsspanningen dus niet precies
samenvallen met die van de ingangssignalen, is de ‘verboden’ zone tussen het ‘0’ en het
‘1’ niveau ook in dit geval nog zeer breed en eenduidig.
De uitgang van deze EN-poort moet noodzakelijkerwijs het meest negatieve van de
ingangssignalen volgen, aangezien diodes met minder negatieve ingangssignalen een tegenvoorspanning krijgen. Merk op dat voor het behoud van de logische niveaus in DLschakelingen nodig is dat tenminste één diode altijd in de geleidende toestand verkeert.

5.3.3. De diode-OF-poort
Fig. 5.7 geeft een beeld van een diode-OF-poort. Hierin zijn de diodes omgekeerd, terwijl
de ‘optelweerstand’ op — 30 V is gebracht. Let er op dat ook in dit geval de uitgangs
spanningen niet precies gelijk zijn aan het niveau van de ingangssignalen die de Boolese
variabelen voorstellen. Het zal duidelijk zijn dat de uitgang van deze OF-poort altijd het
meest positieve van de ingangssignalen moet volgen, aangezien diodes met een minder
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Fig. 5.6. Diode-EN-poort (positieve voorstelling). Waarheidstabellen zijn in (c) en (d) afgebeeld.
De spanningsval over de diode in de doorlaatrichting is op 0,5 V gesteld.

positieve ingang een tegenvoorspanning krijgen.

5.3.4. Meertrapsdiodepoorten
De twee hierboven beschreven uitvoeringen van diodepoorten kunnen gecombineerd
worden om complexere functies te verrichten. Hierbij kan men de uitgang van één poort
als ingang van één of meer andere laten optreden. Ten gevolge van de doorlaatspanningsval
binnen de diodes hebben de spanningsniveaus de neiging om meer en meer af te wijken van
de oorspronkelijke ingangssignalen naarmate meer poortschakelingen doorlopen worden.
Dit maakt het op een gegeven punt nodig om een schakeling op te nemen die de niveaus
weer op peil brengt. Het circuit kan bestaan uit een flipflop, een omkeerversterker of een
buffer waarvan de uitgang op de twee vereiste spanningsniveaus is geklemd.
Fig. 5.8 geeft een eenvoudig voorbeeld van het op peil brengen van de beide niveaus.
De functie © (OF in uitsluitende betekenis) wordt verzorgd door twee EN-poorten
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Fig. 5.7. Diodc-OF-poort (positieve voorstelling). Waarheidstabellen zijn in (c) en (d) afgebeeld.
De spanningsval over de diode in de doorlaatrichting is op 0,5 V gesteld.

waarvan de uitgangen worden opgeleid in een OF-schakeling. De resulterende functie is
F = A©B = AB' + A' B.
Door het signaal eerst via de diode-EN-schakeling en dan door de diode-OF-schakeling
te leiden worden de oorspronkelijke logische niveaus weer ongeveer hersteld, en wel door
dat de spanningsvallen binnen de diodes elkaar ongeveer compenseren. Zou men daaren
tegen twee EN-poorten achter elkaar toepassen, dan zou het spanningsverlies tweemaal
zo groot worden als dat in de tabel van fig. 5.6. Hetzelfde geldt voor twee OF-poorten. Dit
maakt hel gewoonlijk aan te bevelen om gecompliceerde bewerkingen door middel van
poortschakelingen uit te voeren met een combinatie van EN- en OF-poorlen.
5;3.5. Diodeniatrices (decodeernetwerken)
Tegenwoordig verstaat men onder een diodematrix een diodenetwerk waarvan de ingangen
worden gestuurd door spanningsniveaus die geleverd worden door een teller of register
met n trappen. (Een teller of register bestaat uit een complex van geheugenelementen,
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Fig. 5.8. Voorbeeld van een mecrtraps-diodepoort waarmee men de som modulo twee-functie kan
realiseren. In tabel (d) komt tot uitdrukking dat men door de signalen eerst door EN-poorten en
vervolgens door de OF-poort te leiden, de logische niveaus weer op peil Brengt.
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lï

bijvoorbeeld bistabiele multivibrators, waarvan de uitgang een binair getal voorstelt.)
De matrix heeft tot 2n uitgangsaansluitingen, elk overeenkomend met een specifieke toe
stand van de teller of het register. In de praktijk is een diodematrix eenvoudig een grote
groep poortschakelingen die alle door eenzelfde bron of bronnen worden gestuurd.
Diodematrices worden veel toegepast als adreskeuzeschakclingen, omdat elke uitgang
een afzonderlijk adres in een geheugen kan voorstellen. Soms worden ze decodeernetwerken
genoemd, omdat ze de binaire voorstelling van het getal in het ingangsregister decoderen
in een signaal van een uitgangsaansluiting dal karakteristiek is voor het betreffende getal.
Fig. 5.8 geeft een voorbeeld van een eenvoudige matrix met acht uitgangen; vanwege
zijn typische opbouw spreekt men in dit geval veelal van een rechthoekig matrix. Dikwijls
echter leidt een dergelijke simpele benadering van het decodeerprobleem tot ingewikkelder
systemen dan in feite nodig is. Een weloverwogen toepassing van de Boolese betrekkingen,
in het bijzonder de dualiteitswetten, zal in de regel tot een eenvoudiger vorm leiden.
Doordat het echter zeer gemakkelijk is om een ingewikkelde Boolese functie in matrixvorm
te realiseren wordt het systeem toch nog veel gebruikt.
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5.3.6. Beperkingen van de DL-schakelingen
Eén van de beperkingen van de DL-schakclingen (waar reeds terloops op is gewezen) is een
gevolg van de doorlaatspanningsval over de diode. Dit verlies kan in de geleidende toestand
aanzienlijk zijn, en is bovendien een functie van de temperatuur, zoals in fig. 5.10 en 5.11 in
beeld is gebracht. (Vergelijk deze diodecurven met die voor de junctiespanning van een
transistor UEB als functie van de temperatuur, fig. 1.5b.) Verder hebben de diodes in een
gegeven schakeling niet alle dezelfde U/-karakteristieken. Al deze verschillende spanningsvallen leiden tot een ongewenste spreiding in het spanningsniveau van de poortuitgangen.
Ook kan het gedrag van diodepoorten nadelig worden beïnvloed door verzadigingsstromen in de tegenrichting, welke het aantal in een schakeling te gebruiken diodes kunnen
beperken. Fig. 5.12 geeft een typisch beeld van de verzadigingsstroom van een silicium
diode uitgezet tegen de temperatuur. (Vergelijk deze figuur met de overeenkomstige
grafiek voor een siliciumtransistor, fig. 1.4b.) Doordat de lekstroom zelfs bij 100°C nog
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Fig. 5.12. Typische verloop van de verzadigingsstroom Zo van een siliciumdiode met de temperatuur.
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Fig. 5.13. Grafische analyse van de ongunstigste combinatie van werkomstandigheden van een
eenvoudige schakeling met een weerstand en een diode.

slechts in het microampèregebied ligt, is de invloed van de verzadigingsstroom in de tegenrichting voor de meeste poortschakelingen met siliciumdiodes te verwaarlozen. Bij
schakelingen met germaniumdiodes blijven de verzadigingsstromen echter nog een pro
bleem vormen.
Om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de variaties in de diodekarakteristieken,
voedingsspanningen, weerstandswaarden, logische niveaus etc. voor een gegeven schakeling
is het in de regel nodig om een zogenaamde worst-case-analyse uit te voeren, dat wil zeggen
een analyse van het circuit voor die combinatie van parameterwaarden welke tot een
extreme waarde van de gewenste variabele leidt.
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We zuilen deze techniek illustreren aan de hand van het overigens zeer elementaire
voorbeeld van de schakeling en diodekarakteristieken van lig. 5.13. Stel dat de weerstand
R ten gevolge van fabricagetoleranties kan schommelen tussen de waarden R(max) en
R(min), en dat de voedingsspanning Us tussen L/S(max) en l/s(min) kan liggen. Worden nu
door de punten l/s(min) en l/s(max) belastingslijnen getrokken die R(max)en R(min) voor
stellen, dan stelt het gebied in lig. 5.13b tussen de diode- en de belastingslijnen (gerasterd
aangegeven) de meetkundige plaats voor van alle mogelijkc werkpunten van het in fig.
5.13a gegeven circuit. De meest ongunstige waarden van C/o en /F zijn in het diagram
aangegeven.
Er is nog een andere factor die een belangrijke rol speelt bij DL-schakelingen, en dat is
de capaciteit van de diode en de opslagtijd van de minderheidsdragers, welke tezamen de
snelheid van de diodepoort beperken. De invloed ervan kan gereduceerd worden door de
waarde van de belastingsweerstand te verlagen, teneinde de oplaad- en herstelverbinding
een lagere weerstand te geven.

5.4. ONTWERPPROBLEMEN BIJ DL-SCHAKELINGEN

5.4.1. Inleiding
In deze paragraaf zullen we enkele van de vraagstukken belichten welke een rol spelen bij
het ontwerp van DL-schakelingen. Hierbij zullen twee fundamentele problemen naar
voren komen. In de eerste plaats leidt het gebrek aan isolatie tussen de diodepoorten onder
ling tot een aanzienlijke wisselwerking van de verschillende elementen. In de tweede plaats
worden de mogelijkheden van deze techniek in hoge mate beperkt door het ontbreken van
versterking. Om deze redenen worden diodepoortschakelingen met meer dan vier trappen
maar zelden toegepast. Zoals in hoofdstuk 6 en 7 zal blijken vertonen poorten die uit actieve
elementen zijn opgebouwd zowel versterking als isolatie, wat dan ook de reden is dat ze de
meertrapsdiodepoorten in de hedendaagse digitale systemen vrijwel geheel hebben ver
drongen. (De bedoeling van deze paragraaf is om meer inzicht te geven in de werking van
diodepoorten en tevens een inleiding te vormen tot de methodiek van de ‘worsl-case’analyse en -ontwerp. Omdat diodepoorten tegenwoordig veel minder worden gebruikt dan
transistorpoorten. is de tekst zo geschreven dat de paragraaf zonder veel bezwaar over
geslagen kan worden.)
Bij onze bespreking zullen we steeds uitgaan van de diode-EN-schakeling (positieve
voorstelling); de uitbreiding van de analyse tot OF-poorten is betrekkelijk simpel. Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat alle diodes van een gegeven schakeling identiek zijn,
een voorwaarde waaraan tegenwoordig bij de geïntegreerde schakelingen op siliciumbasis
in hoge mate wordt voldaan.
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TABEL 5.1

Variabele

Symbool

bclastingsstroom
bronspanning
. O-niveau
1-niveau
bronstroom
voedingsspanning
doorlaatspanning op de diode
doorlaatstroom van de diode
verzadigingsstroom van de
diode in de tegenrichting
(positief gedefinieerd)

4
t/io

4
üsi

UF

4
4

Tabel 5.1 en fig. 5.14 geven een overzicht van de variabelen die hierbij een rol spelen. Elk
ervan kan een maximale en een minimale waarde aannemen, afhankelijk van factoren als
fabricagetoleranties, temperatuur en de toestand van de belastings- en stuurcircuits.
Uiteraard kunnen sommige ervan zowel positieve als negatieve waarden aannemen, maar
om verwarring te voorkomen worden de termen maximum en minimum in algebraïsche
zin gebruikt (dat wil zeggen —6 is minder dan +3).
De precieze waarde van de belastingsstroom IL wordt uiteraard bepaald door het net
werk dat door deze schakeling wordt gestuurd, bijvoorbeeld een tweede EN-poort, een
OF-poort of een transistor. Om de bespreking zo eenvoudig mogelijk te houden zullen we
beginnen met aan te nemen dat de EN-poort een emittervolger stuurt, zoals in fig. 5.14a is
getekend.
5.4.2. De bronstroom
Laten we allereerst de bronstroom berekenen (/s) die nodig is voor de werking van het
circuit onder de meest ongunstige combinatie van omstandigheden. De analyse kan ver
deeld worden in de drie volgende stappen:
1. We moeten de toestanden van de niet-lineaire elementen in de schakeling bepalen die
voor de variabelen in kwestie de meest ongunstige omstandigheden met zich meebrengen.
Gewoonlijk komt dit erop neer dat we moeten beslissen welke ingangsvariabelen in de
O-toestand en welke in de 1-toestand moeten verkeren.
2. Voor de aldus bepaalde toestand moeten we de schakeling analyseren om de betrekking
te vinden tussen de schakelingsparameters en de betreffende variabele, in dit geval de
bronstroom Js.
3. In de zo afgeleide vergelijking worden tenslotte de ongunstigste omstandigheden van
voedingsspanning, weerstandswaarden etc. ingevuld. Dikwijls kan men de ongunstigste
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Fig. 5.14. EN-poort op basis van diodes, die een cmittervolger stuurt: a. schakeling; b. schakelingstoestand voor de ongunstigste bronbelasting.
toestand van een gegeven parameter al door een beschouwing van de vergelijking vinden,
maar zelfs als dit niet mogelijk is kan altijd partiële differentiatie uitkomst bieden. In
voorkomende gevallen moeten we daarbij controleren dat de ongunstigste waarden niet
zo extreem zijn dat ze de in punt 1 bepaalde toestanden van de niet-lineaire elementen
zouden veranderen.
Het zal bij enig nadenken duidelijk zijn dat de maximale waarde van Is in de getekende
richting, aangeduid met /s(max), optreedt als de poortuitgang in de 0-toestand verkeert
(positieve voorstelling) en over diode
een doorlaatvoorspanning staat, terwijl over de
andere diodes een tegenvoorspanning is aangelegd. Dat is dus de ongunstigste toestand
van de schakeling, waar het ons in dit geval om gaat. De ingangsspanningswaarden die tot
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deze toestand leiden zijn A j Ul0 en A 2 ^3 — ■ .. = AM = Ui i; de situatie is weergegeven in
fig. 5.14b.
Om nu de betrekking Is en de schakelingsparameters bij deze circuittoestand te vinden,
stellen we eerst de ‘belasting’ van de diode Dj voor door de Thévenin-vervangingswaarde.
Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat de emittervolger de poort niet belast. De Théveninweerstand waarmee Dj wordt geconfronteerd is dan
^Th =

1

(5.1)

en de Thévenin-bronspanning is volgens fig. 5.14b

^s.Th = ^si + (M — 1)IOR i — Ul0

(5-2)'

waarin M de fan-in van de poort voorstelt, dus het aantal diode-ingangen die bij het centrale
knooppunt tezamenkomen.
De stroom /s kan nu grafisch worden bepaald door de belastingslijn overeenkomend met
een weerstand RTh en een spanning Us Th in te tekenen in een diodekarakteristiekenschaar
op de manier van fig. 5.13b. Uit deze figuur blijkt dat de ongunstigste situatie van de bron
belasting, dat wil zeggen de situatie waarvoor bij de gegeven Thévenin-belasting de meeste
diodestroom vloeit, optreedt bij de maximale diodetemperatuur en de laagste spanning die
nog binnen het bereik van de fabricagetolerantie ligt. Deze omstandigheden definiëren dus
de curve die men bij de grafische analyse moet gebruiken.
Het ligt voor de hand dat 1$ maximaal zal zijn voor Us Th maximaal. De in (5.2) in te
vullen waarden zijn dus

l/si = Usi(max)
/0 =70(max)
UI0 = Uio(min)
De term met Rr in (5.2) is in de regel niet de overheersende factor, in welk geval men voor
/?! de minimumwaarde, Kjmin) moet nemen.
5.4.3. De uitgangsstroom (fan-out)
Enigszins afwijkende overwegingen gelden bij de berekening van de maximale uitgangs
stroom die een diode-EN-poort kan leveren, dat wil zeggen de maximale belastingsstroom
welke men aan het circuit kan onttrekken. We nemen aan dat de schakeling ontworpen
moet worden om willekeurige belastingen te sturen, zodat we zowel positieve als negatieve
waarden van de belastingsstroom IL in onze overwegingen moeten betrekken. Fig. 5.15
geeft een tweetal schema’s hiervoor, waarin de belasting door een variabele stroombron
is voorgesteld.

a. Positieve belastingsstroom. Laten we eerst de beperkingen ten aanzien van de positieve
belastingsstroom bepalen die zich zouden kunnen voordoen als de schakeling een OF-poort
moet sturen. We nemen aan dat de ingangen vaste spanningsniveaus hebben, At, A2,...»
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Fig. 5.15. Berekening van de beperkende toegestane belastingsstroom van een diode-EN-poort
a. ongunstigste toestand van de schakeling voor de levering van een positieve belastingsstroom;
b. ongunstigste toestand van de schakeling voor de levering van een negatieve belastingsstroom.
Am; de fundamentele beperking die het circuit dan aan de positieve belastingsstroom
oplegt is dat het uitgangsspanningsniveau (UL in fig. 5.15a) bij het stijgen van de belastings
stroom daalt totdat de diodes die AAN moeten zijn een tegenvoorspanning krijgen. Op dit
punt wordt het niveau van de uitgangsspanning praktisch onafhankelijk van dat van de
ingangsspanning, zodat de poort niet langer naar wens functioneert. Om deze reden
moeten we voor de doorlaatstroom van de diode in de AAN-toestand een ondergrens of
drempel vaststellen, teneinde er zeker van te zijn dat die diodes niet van toestand omkeren.
De diodes immers welke AAN moeten zijn moeten dat ook blijven, om de uitgangsspanning
binnen het juiste bereik te houden. We zullen deze drempelwaarde 4r noemen. De on
gunstigste situatie ten aanzien van de positieve belastingsstroom doet zich in het circuit
voor als alle diodes AAN zijn en de bovengenoemde stroom IF1 voeren.
Nu de diodetoestanden vast staan, kunnen we het verband bepalen tussen de belastings-
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stroom IL en dc schakelingsparameters in deze toestand. Optelling van de stroom bij het
centrale knooppunt in fig. 5.15a levert

4=

Usi-(Ui+Uft)

(5-3)

- A1/FT

waarin UFT de doorlaatspanningsval binnen de diode voorstelt die met de voorgeschreven
drempelwaarde van de diodestroom overeenkomt. Het is duidelijk dat /L uiteenlopende
waarden kan aannemen, al naar gelang van de schakelingsparameters. Het gaat ons echter
om de ondergrens van IL als de doorlaatstromen over de diodes hun kleinste toegestane
waarden hebben. Uit (5.3) volgt dat het ongunstigste geval zich voordoet als de uitgang in
de 1-toestand verkeert:
Ui = L7n (max)
*4i = Usi(max)
Rj = Rj (max)

Verder moet de diodespanningsval UFT maximaal zijn voor de gegeven stroom ZFT. We
moeten Upy dus aan de hand van de diodekarakteristiek voor lage temperatuur bepalen,
bij de bovenste spanningsgrens van het diodetolerantiebereik.
Het ligt voor de hand dat de schakeling een veel grotere belastingsstroom kan leveren
als de uitgang in de O-toestand is.
b. Negatieve belastingsstroom. Vervolgens willen we de beperkingen ten aanzien van de
negatieve belastingsstroom bepalen. De belastingsstroom zou negatief zijn als bijvoorbeeld
de onderhavige EN-poort gebruikt zou worden om een andere EN-poort te sturen, zoals
bij de bespreking in par. 5.4.2 is gebleken. Als wc nu teruggaan naar fig. 5.15b, zien we dat
merendeel van de belastingsstroom die naar het optelknooppunt vloeit op de weg naar de
signaalbron door de diodes moet gaan, aangezien we immers vooropstellen dat de uitgangsspanning UL binnen een bepaald bereik moet blijven. De beperking ten aanzien van IL is in
dit geval dus een gevolg van de beperking van de maximale bronstroom 7S, een vraagstuk
dat reeds in par. 5.4.1 is behandeld.
Bij enig nadenken zal het duidelijk zijn dat de ongunstigste situatie voor de berekening
van de maximale toegestane negatieve belastingsstroom zich voordoet als de uitgang in de
O-loestand verkeert, dezelfde situatie dus als bij de berekening van Zs(max) in par. 5.4.2.
De ongunstigste toestand van de schakeling doet zich dus voor bij één diode-ingang op
Ul0 en alle andere diodes gesperd; bijvoorbeeld /l, = L/I0, en A2 = .■■ = ASf = Ull. Door dan
de stromen bij het centrale knooppunt op te tellen vinden we voor ZL:

4

— /s(max) +

+ (M-l)/0

(5-4)

waarin t/FS de doorlaatspanningsval van de diode is die met de voorgeschreven diodestroom Zs(max) overeenkomt. Het is duidelijk dat de ongunstigste omstandigheden dezelfde
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*

zijn als die in par. 5.4.2.
De betreffende waarde van de hierboven berekende belastingsstroom (5.3) of (5.4) kan
gebruikt worden om het aantal diode-EN- of -OF-poorten of transistorschakelingen te
bepalen dat door deze EN-poort gestuurd kan worden. Dit aantal, dat we aangeven met N,
heet defan-out van een poorlschakcling. Uil de bovengenoemde vergelijkingen blijkt dal
als de voedingsspanning L/S1 veel groter is dan de spanningsniveaus van de signaalbron
t/I0 en L/n (hetgeen in de regel het geval is), de fan-out in de eerste plaats wordt bepaald door
de voedingsspanning L/S1 en de optelweerstand /?„ en pas in de tweede plaats door de
spreiding (maximum-minimum) van de verschillende spanningsniveaus.
(5.4) geeft aan dat als een EN-poort wordt gebruikt om andere EN-poorten te sturen,
|/L| < |/s(max)|, zodat de fan-out zeer beperkt kan zijn. Om een fan-out van meer dan 1 te
bereiken moeten de stroomniveaus in de tweede poort aanzienlijk lager zijn dan die in de
eerste.

5.4.4. De keuze van de optelweerstand
In de beide voorgaande paragrafen hebben we ons bezig gehouden met de beperkingen ten
aanzien van de bron- en belastingsslromen zoals die voor de diodc-EN-poort gelden.
In deze paragraaf zullen we een ontwerpaspect van de diodepoort onder de loep nemen:
hoe we de waarde van de optelweerstand Rt moeten kiezen als de maximale toegeslane
bronslroom /s(max) en de andere ongunstigste omstandigheden met betrekking tol de
belasting door de aangesloten EN- of OF-poorten worden bepaald. We zullen hierbij
aannemen dat het ontwerp voor belasting door zowel EN- als OF-poorten geschikt moet
zijn. Wat minder stringente beperkingen ten aanzien van de schakeling gelden als van te
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Fig. 5.16. Diode-EN-póort die een OF-poort stuurt.
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voren al vast staat dat de EN-poort ofwel alleen andere EN-poorten, ofwel alleen OFpoorten moet sturen.
a. Berekening van Rt (max). Laten we eerst de maximale toegestane waardevan R{ be
rekenen, aangeduid met R,(max). De bovengrens van R{ wordt bepaald door de voor
waarde dat de stroom door Rx voldoende groot moet zijn om de gewenste positieve belaslingsstroom te leveren, tegelijk met een minimale doorlaatstroom /FT door de diodes
(dat wil zeggen, de diodes mogen niet van toestand veranderen). Dit is dezelfde voorwaarde
die in par. 5.4.2a is gesteld. De ongunstigste situatie ten aanzien van de positieve belastingsstroom doet zich kennelijk voor bij belasting door een OF-poort (fig. 5.16), met diode Dx
AAN en diodes Dy en D. UIT. De belastings-U/-karakteristieken worden dan gegeven
door de vergelijking

/L«(UL+GS3)G3
waarin we eenvoudigheidshalve de diodespanningsval in de OF-poort verwaarlozen. (Let
er op dat G3 en l/S3 zonodig de Thévenin-vervanging van een ingewikkelder belasting op de
OF-poort mogen voorstellen.) Door de stromen weer bij het l/L-knooppunt op te tellen
vinden we voor R{
ÜSL-Ul-ÜFT

(5-5)

waarin de fan-in M volgens fig. 5.16 3 bedraagt. (5.5) levert voor R, een aantal waarden,
afhankelijk van de aangenomen parameterwaarden. Het gaat ons nu om de ondergrens
ervan, want dat is de maximale waarde van R} die ook onder de ongunstigste omstandig
heden nog een juiste werking garandeert. Uit een nadere beschouwing van (5.5) blijkt dat
de ondergrens overeenkomt met de situatie waarbij
USi = Usi(min)

U\ = Un (max)
US3 = ^S3 (max)

G3 = G3(max)

Verder nemen we om Upy maximaal te maken voor de gegeven diodestroom /FT aan dat
Dfl, Db en Df een lage temperatuur hebben, terwijl we ook de hoogste spanning van hun
tolerantiebereik aanhouden. De waarde van R] kan niet groter zijn dan met (5.5) overeen
komt als de bovenstaande parameterwaarden erin worden ingevuld, willen de diodes
Da, Db en Dc ook onder de ongunstigste omstandigheden nog de vereiste minimale stroom
ontvangen. Zou daarentegen de belastingsweerstand Rx lager zijn dan R, (max), dan
zouden de belastingsstroom en de stromen door de diodes D„, Db en Df alle toenemen,
waardoor de uitgangsspanning enigszins zou stijgen.
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b. Berekening van Rl(min). Het ligt voor de hand dat aan R, ook een ondergrens gesteld
wordt [aangeduid met R, (min)]. Er is al op gewezen dat de diodestromen toenemen als
Rj wordt verlaagd, en dat de ondergrens van Rj wordt bepaald door de maximale diodeslroom, of de maximale bronstroom /s(max). De ongunstigste situatie ten aanzien van de
bronbelasting doet zich voor als één diode alle stroom voert, zodat bijvoorbeeld A = 171O
en B = C=Un (zie par. 5.4.2). De situatie wordt nog meer beperkt als de EN-poort een
andere EN-poort stuurt, fig. 5.17. De ongunstigste omstandigheid ten aanzien van de
tweede EN-poort is dat alleen de diode Dv geleidt. Het betreffende G/-verband van de
belasting is

/L«(l/L-l/S2)G2
als we weer de diodespanningsval van de tweede poort verwaarlozen.
Door de stromen bij het knooppunt UL op te tellen krijgen we
_ ____________ Us i ~ C7io ~ ^fs___________
1 " /S(max) + (GIO+GFS-GS2)G2-(M-1)/O

(5.6)

waarin UFS de doorlaatspanningsval over de diode voorstelt welke met de diodestroom
/s(max) overeenkomt. Deze vergelijking levert een bereik voor Rp waarvan de exacte
waarde weer afhangt van USi, etc. Het gaat ons nu om de bovengrens van dit bereik waarbij
nog een juiste werking onder de ongunstigste omstandigheden verzekerd is. Volgens (5.6)
zijn deze omstandigheden gekenmerkt door
GS1
Gl0
Us2
Io
G2

= Gsi(max)
= Gl0(max)
= Usi (max)
=70(max)
= G2(max)

tabel

(omdat de factor van G2 negatief is)

5.2

Variabele

Symbool

Max. waarde

Min. waarde

temperatuur
bronspanning
0-niveau
1-niveau
voedingsspanning
poortweerstanden

T

100 °C

25 °C

^10

-4,5 V
+ 5,5 V
+ 33 V
20 kQ

-5,5 V
+ 4,5 V
+ 27 V
25 kQ

U"
^Sl> ^S2» ^S3

R2, r3

c. Een numeriek voorbeeld. Het volgende numerieke voorbeeld van een EN-schakeling met
vijf diodes is bedoeld als illustratie van de berekening van Rjmax) en R, (min). We gaan
uit van de in tabel 5.2 vermelde spreidingen van de variabelen.
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Fig. 5.17. Diode-EN-poort die een tweede EN-poort stuurt.

De voedingsspanningen zijn meer dan vijf maal zo groot als het logische niveau van 5 V
gekozen, teneinde de stromen door stromen door de optelwecrstanden en daarmee de
diodestromcn redelijk constant te houden bij veranderingen van de uitgangstoestand. Het
ligt voor de hand dat deze methode in het algemeen resulteert in een nauwer verband tussen
de uitgangs- en de ingangsspanningsniveaus, doordat de veranderingen in de doorlaatspanningsvallen in de diodes erdoor worden gereduceerd.
Bij de bepaling van de waarden van Zs(max) en UFS, en ZFT en UFT is rekening gehouden
met de bronbelasting, terwijl daarnaast ook de bovenstaande overwegingen meespreken
om weer de doorlaatspanningsvallen in de diodes zo laag mogelijk te maken. Uit fig. 5.10
is bijvoorbeeld af te lezen dal men de verandering in de spanningsval over de diode tot
minder dan 200 mV kan beperken door de diodestroom tussen 0,1 mA en 6 mA te houden.
Als we aannemen dat 6 mA geen te hoge stroom is om aan de bron te onttrekken, kunnen
we /s(max) = 6 mA en 4t = 0,1 mA stellen. l/FS is reeds gedefinieerd als de doorlaatspanningsval bij hoge temperatuur die overeenkomt met een diodestroom Zs(max), zodat
volgens fig. 5.10 en 5.11 voor UFS de waarde 0,6 V volgt. We weten reeds dat UFT de doorlaatspanningsval over de diode bij lage temperatuur is die met een diodestroom ZFT
overeenkomt, op basis waarvan fig. 5.10 hiervoor dc waarde
= 0,51 V levert. Tenslotte
volgt uit fig. 5.12 nog Zo= 10 nA bij 25°Cen 1,5 /A bij 100°C. Substitutie van deze waarden
in (5.5) en (5.6) levert
Kt(max) =

27-5,5-0,51
(5,5 + 0,51 + 33)0,04 + 5x0,1

(eenheden V, mA. kQ, mS)
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10,2 kfi

R! (min) =

33 + 5,5-0,6
6 +(- 5,5 + 0,6 - 33) 0,04 - 4 x 0,001

9,2 kQ

(eenheden V, mA, kQ, mS)
Merk op dat volgens (5.5) en (5.6) Rj (max) en Rt (min) volkomen onafhankelijk zijn, in
die zin dat ze verschillende netwerkparameters bevatten. Als de berekende waarden on
verenigbaar zijn, dus R, (max) < R, (min), moeten we een zekere verandering in de netwerk
parameters aanbrengen om nog tot een bruikbare oplossing te komen. Als daarentegen
Rj (max) > R] (min) is bij het ontwerp naar alle waarschijnlijkheid een te grote veiligheids
marge aangehouden, bijvoorbeeld doordat er een te grote belasting op de bron voorzien is.

5.4.5. De responsietijd van diodepoorten
Bij onze voorgaande beschouwingen van diodepoorten en hel ontwerp ervan zijn alleen
gelijkstroombelastingcn in rekening gebracht. De dynamische belasting welke gepaard
gaal met het op- en ontladen van de belastingscapaciteit legt daarnaast nog een tweede
beperking op aan dc keuze van het impedantieniveau van de poortschakeling. Er zijn twee
ladingopslageffecten die de responsietijd van diodepoorten beïnvloeden: ladingopsiag in de
neutrale gebieden en de ruimteladingsgebieden van de diodes, en capacitieve effecten die
hun oorsprong vinden in de rest van het netwerk. De ladingopslageffecten zijn in moderne
snelle schakeldiodes dusdanig gereduceerd dat de responsietijd van de meeste diodepoorlen tegenwoordig bijna uitsluitend wordt beheerst door dc invloed van bedradings- en
belastingscapaciteilcn. In fig. 5.18 zijn al deze capaciteiten samengevat in een effectieve
belastingscondensator C.
o. Stijgtijdberekeningen. Laten we eerst de stijgtijd van de EN-poort in fig. 5.18a berekenen.
Wc zullen dc situatie analyseren waarbij de poortuitgang aanvankelijk in de 0-toestand
verkeert, met de diode D, AAN (^, = UI0) en alle andere diodes UIT (A2 = A3 = ...= AM =
Un). Nadat de overgang voltooid is, dat wil zeggen als de poortuitgang de 1-toestand heeft
bereikt, zullen alle diodes AAN zijn en evenveel geleiden (Al = A2 = ... =XM = CZ|1).
Op het tijdstip z = 0 verandert de spanning A{ plotseling van L7I0 naar Un. Doordat de
spanning op de condensator C niet onmiddellijk kan volgen, zal de positieve spanningsimpuls resulteren in hel uitschakelen van diode D,. De condensator begint dan via R, op
te laden en de uitgangsspanning stijgt exponentieel. Het opladen gaat door tot de uitgangsspanning boven Utl komt, op welk ogenblik alle diodes overgaan in de AAN-toestand.
Een schakelingsmodel (vervangingsschema) dat de situatie gedurende het oplaadinterval weergeeft is in fig. 5.18b afgebeeld. De stroombron M/o stelt de tegenstroom van
alle diodes voor. In het afgebeclde circuit is geen belasting op de poort opgenomen, behalve
dan de condensator, maar het is een eenvoudige zaak om ook de belastingseffecten in reke
ning te brengen, zoals nog zal blijken. Bij een nadere beschouwing blijkt dat de spanning uL(t)
een enkelvoudig exponentieel gedrag vertoont, en met een tijdconstante R, C oploopt naar
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het niveau USÏ + MI0 R,, zoals in fig. 5.18c is getekend. Let er op dat de tegenstroom van de
diode deze gang van zaken versnelt. De uitgangstoestand
mlL=o

— ^io + C/F (beginwaarde)

(5.7)

L.
o

/of

D,
0
17|O

t
Ax

D2

A2 = UXï

--'4

Dm

c _L

“l(0

A< = <Ai

(a)

Ri

Wn—T—
I's.

t

m/4O

d=C

«l(0
■o

(b)

“l(0

USi+MIoRx —

Un + L/F
(eindwaarde) ~
t

0

t/io+ t/F (beginwaarde)
(c)
Fig. 5.18. Berekening van de stijglijd van een EN-poort: a. EN-poori met capacitieve belasting;
b. vervangingsschema voor de lading (r >0); c. verloop van uL(r).
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waarin UF(beginwaarde) de spanningsval over de diode vóór de impuls voorstek, legt het
verloop van de uitgangsspanning volkomen vast:
ml(0

-t/RiC
R i)(l — e~',KlC) + [u,o+ t/F(beginwaarde)] e~"
RlC

= (^si +

(5.8)

Deze vergelijking geldt tot het tijdstip in fig. 5.18c, op welk ogenblik (althans als eerste
benadering) de diodes alle in de AAN-toestand overgaan en de uitgangsspanning wordt

uL =

(eindwaarde)

(5.9)

waarin UF (eindwaarde) de spanningsval over de diode in de 1-toestand voorstelt.
Door nu (5.8) en (5.9) gelijk te stellen kunnen we de tijd lt vinden, de stijgtijd van de
schakeling. Het resultaat hiervan is
tr = tj = Rj c In

l/si + M/o R i — —
(beginwaarde)
C7S1 4- MI0 R i — Un — UF (eindwaarde)

(5.10a)

hetgeen voor kleine Io en kleine diodespanningsval ten opzichte van 1/S1 vereenvoudigd kan
worden tot

,r~RiCln^lz£“>

(5.10b)

usi-un

Voor L/S1 > l/|o en
~

R C

(^11 — t/io)

kan (5.10b) nog verder worden vereenvoudigd tot

(5.10c)

US1

Hetzelfde resultaat kan men uit fig. 5.19a aflezen door aan te nemen dat de condensator
wordt opgcladen door een stroombron USï/R{. De tijd tr komt dan overeen met de tijd die
de condensatorspanning nodig heeft om van L7|0 over te gaan op Un.
Bij de voorgaande afleiding is aangenomen dat er geen resistieve belasting op de poortschakeling was aangelegd. Gelukkig is het een betrekkelijk eenvoudige zaak om ook de
invloed van de belasting in rekening te brengen. Als we mogen aannemen dat de belasting
lineair is, mogen Us j en R ( in fig. 5.18b en (5.8) en (5.10) worden vervangen door de Théveninvervanging van L/S1, R{ en de belasting. Is de belasting niet-lineair, dan kunnen we het
probleem oplossen als opeenvolging van lineaire vraagstukken door een groepsgewijze
lineaire analyse toe te passen. Let er op dat in beide gevallen een belastingsstroom die bij
de uitgangsklemmen naar buiten vloeit leidt tot een vertraging van de gang van zaken,
terwijl een belastingsstroom die naar binnen vloeit deze versnelt (vat de stroombron MI0
in fig. 5.18b op als een belastingsstroom).
Bij het schema van fig. 5.18a is aangenomen dat de diodecapaciteit te verwaarlozen is
ten opzichte van die van bedrading en belasting. Als dit niet het geval is moet de oplossing
enigszins gemodificeerd worden, want de capaciteit van diode D, zal de impuls op het
tijdstip t = 0 direct doorgeven aan de uitgang.
Hierdoor wordt de begintoestand van de impuls veranderd, maar het verloop van uL
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voor t >0 blijft een exponentieel met één tijdconstante.
Uit (5.10b) blijkt dat de slijgtijd bekort kan worden door de waarde van de optelweerstand K, te verlagen. We zien dus op grond van de afleiding in par. 5.4.4b, in het bijzonder
(5.6), dat bronbelasting en slijgtijd bij het ontwerp van een EN-poort tegen elkaar af
gewogen moeten worden.

b. Berekeningen van de afvaltijd. In fig. 5.18 is te zien dat de afvaltijd van de EN-poort
bijzonder kort gemaakt kan worden doordat de condensator C snel ontladen kan worden
via één of meer diodes met een doorlaatvoorspanning. De afvaltijd wordt dus direct
bepaald door het stroomvoerende vermogen van de signaalbron en de weerstand van de
diode in de doorlaatrichting.
De stijg- en afvaltijden van een diode-OF-poort wordt op een overeenkomstige manier
berekend als die in het voorbeeld van de EN-poort. Het voornaamste verschil is dat de
slijgtijd nu wordt bepaald door het stroomvoerend vermogen van de signaalbron, terwijl de
afvaltijd wordt bepaald door de KC-tijdconstante van het netwerk.
Merk op dat tijdens het AAN- en UIT-schakelen van de diodes de werkelijke stromen
nogal ingewikkelde functies van de netwerkparameters kunnen zijn. Dikwijls veroorzaakt
het niet-lineaire gedrag van de diodes een afronding van de hoeken van de golfvormen,
terwijl de zelfinductie tot geringe overgedempte trillingen leidt. Dit alles heeft tot resultaat
dat de feitelijke golfvorm van uL(r) een wat ingewikkelder karakter draagt dan de verge
lijkingen in deze paragrafen voorspellen.
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6. ACTIEVE LOGISCHE SCHAKELINGEN

6.1. INLEIDING

De vijf gebruikelijke soorten actieve logische schakelingen die in dit hoofdstuk worden
behandeld, zijn:

Logische schakelingen met weerstanden en transistors
(Resistor-Transistor Logic)

RTL-schakelingen

Logische schakelingen met diodes en transistors
(Diode-Transistor Logic)

DTL-schakelingcn

Logische schakelingen met direct gekoppelde transistors
(Direct-Coupled-Transistor Logic)
Logische schakelingen met transistorgesluurde transistors
(Transistor-transistor Logic)

Logische schakelingen met stroomsturing
(Current-Mode Logic; ook wel ECL genoemd)

DCTL-schakelingen
TTL-schakelingen

CM L-schakelingen

Uit overwegingen van laag energieverbruik en eenvoud werken RTL-, DTL-, DCTL- en
TTL-schakelingen meestal met de transistors in het verzadigingsgebicd, wat de reden is
dat ze bij de volgende bespreking voornamelijk vanuit dit standpunt zullen worden bezien.
Het is zeker mogelijk om vergelijkbare schakelingen te ontwerpen met diodeklemmen of
nauwkeurig ingestelde werkpunten die zo zijn ontworpen dat juist geen verzadiging op
treedt. Met name CML-schakelingcn, die in par. 6.5 ter sprake zullen komen, worden wel
op deze wijze gebruikt.
Alle drie de bekende versterkerschakelingen, te weten de gemeenschappclijke-basis-,
gemeenschappelijke-collector- en gemeenschappelijke-emitterconfiguratie komen in de
praktijk van de logische schakelingen voor. Van deze drie wordt de gemeenschappelijkeemitteraansluiting het meest toegepast, hetgeen verband houdt met de vermogensversterking. Bij alle volgende logische schakelingen is steeds de gemeenschappelijke-emilterconfiguratie gebruikt, met één uitzondering (TTL-schakeling).
Veel van de problemen die zich bij de beschreven schakelingen voordoen kunnen ver
holpen worden door het gebruik van meer geavanceerde netwerken. Nu geïntegreerde
schakelingen meer en meer ingang vinden is het grotere aantal transistors dat in deze
gecompliceerdere circuits nodig is niet langer een handicap. Bij geïntegreerde schakelingen
is de fabricage van een transistor dikwijls niet moeilijker dan die van een weerstand, waar
tegenover staat dat het bijzonder lastig kan zijn om hierin zelfinducties en condensators
met een flinke capaciteit te vervaardigen.
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6.2. RTL-SCH AKELINGEN

6.2.1. Inleiding
De lineaire optelling van binaire signalen in een weerstandsnetwerk is in par. 5.2 be
schreven. Hierbij is opgemerkt dat de mogelijkheden van deze techniek aanzienlijk worden
beperkt door de eisen waaraan de detector en de niveauhersteller moeten voldoen. Door
nu een transistor aan te sluiten aan de uitgang van een geschikt ontworpen weerstandsnelwerk, kunnen we tegelijkertijd de gevoeligheid verbeteren, stroom en spanningsversterking bereiken en het niveau weer op peil brengen. Men spreekt in dit geval van
RTL-schakelingen.
+ l/cc
«L

/l

Rb

A c----- 7W---Rb
B O;------—

pc

■o U uil

p.

CO----- V/v---o

■o

Fig. 6.1. Fundamentele RTL-NOR-poort. Boolese uitgang is F = (A + B+C)'= A'B'C'.

6.2.2. De fundamentele RTLrpoort
Fig. 6.1 geeft een beeld van de basisuitvoering van een RTL-poort. Het is duidelijk dat als
een positief signaal aan één van de ingangen wordt toegevoerd, er een collectorspanning
zal vloeien die de uitgangsspanning Uo verlaagt tot de spanning

UO=UCC—ICRL

(niet verzadigd)

(6.1)

Als de basisstuurstroom voldoende groot is zal de collectorjunctie verzadigd raken,
waardoor de uitgangsspanning dan wordt

C/o= l/CE(SAT) (verzadigd)

(6.2)

Bevindt de transistor zich eenmaal in hel verzadigingsgebied, dan wordt de uitgangs
spanning betrekkelijk constant en onafhankelijk van de basisstuurstroom. Onder deze
omstandigheden heeft de toevoer van positieve signalen aan de andere ingangen alleen tot
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gevolg dat de transistor nog verder verzadigd wordt, waarbij de uitgangsspanning echter
maar weinig verandert. Deze verzadigde toestand kan gedefinieerd worden als de BooleseO
(overal in het hoofdstuk zullen we de positieve voorstelling gebruiken, tenzij anders is
aangegeven), die zal bestaan uit een betrekkelijk smalle band van spanningswaarden om
een nominale l/CE(SAT).
Stel nu dat er signalen die de bovenbeschreven 0 voorstellen op alle ingangen van de
poort worden aangelegd (fig. 6.1). De emitter-basisjunctiè krijgt dan een doorlaatvoorspanning gelijk aan t/CE(SAT), die voor germaniumlransistors 50 a 100 mV kan bedragen,
en 100 a 300 mV voor siliciumtransistors. Dergelijke lage doorlaatvoorspanningen resul
teren in uiterst lage waarden van de collectorstroom Ic. Dit heeft tot gevolg dat de uitgangs
spanning tot Ucc zal oplopen, en wel tot
L/o = ^cc~ ^c^l ~ Ucc

(6.3)

waarbij aangenomen is dat er geen belastingsstroom loopt.
Om een nuttige logische functie te vervullen moet de schakeling echter een zekere be
lasting sturen. Er zal een extra stroom (/L) door RL vloeien, waardoor de uitgangsspanning
tot beneden de door (6.3) gegeven waarde van Uo daalt, en wel tot
Uo=Ucc-(Ic+Il)Rl

(6.4)

Deze uitgangsspanning is gedefinieerd als de Boolese 1; de waarde ervan vertoont uiteraard
een zekere spreiding met als bovengrens Ucc. Om te zorgen dat er een goede scheiding
ontstaat tussen de uitgangsspanningen die de 0 en de 1 voorstellen, moet men ontwerpregels voor de toegestane belasting opstellen. Het ligt voor de hand dat de minimum
waarde van de 1-toestand groter moet zijn dan de maximumwaarde van C/ce(SAT) die
de nultoestand voorstek, wat dan de ruimte moet leveren voor de benodigde ‘verboden’
zone zoals die in par. 1.1 is beschreven.
6.2.3. De gemodificeerde RTL-poort
We hebben er al in par. 2.2.4 op gewezen dat het gebruik van klemdiodes de responsietijd
van een getransistoriseerde schakeling kan verbeteren, en de collectorspanning bij ge
sperde transistor kan stabiliseren. Een voorbeeld hiervan is in fig. 6.2 afgebeeld, waarin een
diodeklem is toegevoegd aan een RTL-poort. Normaliter is de spanning UCL veel lager dan
Ucc. Als het circuit zich in de 1-toestand bevindt zal de uitgangsspanning zodoende on
geveer gelijk zijn aan (7CL, en betrekkelijk onafhankelijk zijn van de belasting die op de
poort is aangesloten, als de belastingsstroom zo klein is dat de klemdiode als gevolg van de
stroom door RL een doorlaatvoorspanning vertoont.
Een voorspanningsweerstand die met een afzonderlijke voorspanningsbron is verbonden
zorgt ervoor dat de transistor volledig gesperd is, zelfs als L/CE(SAT) op de ingangen A, B
en C wordt aangelegd. Bovendien wordt de uitschakeltijd bekort doordat de negatieve
basisstroom een oversturing in de omkeerrichting levert.
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+ Ccc

RL
'l

Rb

■o uitgang
|'CL

Rb

B o----- TvV—
Rb

+ ^CL

co—yw—

6.2.4. De fan-out bij in cascade geschakelde RTL-circuits
Weer een andere beperking gaat een rol spelen als de RTL-poort alleen wordt gebruikt om
andere RTL-poorten te sturen, op de wijze van fig. 6.3a. Als P gesperd is, moet Uo nood
zakelijkerwijs voldoende positief zijn om de Q-transistors tot in het verzadigingsgebied
uit te sturen. Als maar aan deze voorwaarde is voldaan komt de precieze waarde van Uo er
nu minder op aan, omdat de voorstelling nu in termen van de toestanden van de transistors
Qj,.... Qn ofwel de spanningen ervan IZQ1, ..., UQN wordt uitgedrukt, en niet in termen van
Uo.
Om de verzadiging van de transistors Qn ..., QA. (die identiek gesteld zijn), te verzekeren
moet

4(Q) >

(6.5)
acFKLQ

zodat

^be(Q)^^beo

(

(6.6)

waarin CUEO per definitie de basis-emitterspanning aan de grens van het verzadigingsgebied
voorstelt. Als op alle ingangen van P een spanning van t/CE(SAT) wordt aangelegd, geldt
t/BE(P) ~ ^ce(SAT) zoals in het schema is aangegeven, waardoor de collectorstroom van P
zo klein zal zijn dat hij ten opzichte van IL verwaarloosd mag worden. Onder deze om
standigheden kan het netwerk dat de verschillende trappen verbindt, worden voorgesteld
op de manier van fig. 6.3b. Aan de hand van dit schema blijkt dat
Ccc~ CÜC(Q)
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= N/B(Q)

(6-7)

ücc
«B

^LP
«B

°——

o-AA/V

> czMliA

«B

-AAV

l /ci

*B

^B

p

B o—

r*AA/V

l/CE(SAT)

«B

«B

co-aa/v-1

Ucc

i
i

i
i
I

^LP

«B

-Vv\^

O<4l.

w» i

«b/N

^B

o-AAA-*
*B

^be(Q)

(b)
Fig. 6.3. RTL-poort; a. in 1-toestand die N andere poorttransistors stuurt; b. in de 1-toestand die een
fan-out van N andere poorttransistors stuurt.

Door nu de gelijkheden in (6.5) en (6.6) te gebruiken om /U(Q) en l/BF(Q) te elimineren,
kunnen we (6.7) oplossen naar Nmax, het maximale aantal RTL-schakelingen dat door de
poort P kan worden gestuurd:

/vmax
r

®cF

I _ ^beo\ _
' Ucc)
«L

(Eenvoudigheidshalve hebben wc aangenomen dat RL

(6-8)
^LP— KLQ.)

6.3. DTL-schakelingen

DTL-schakclingen vormen een logische uitbreiding van de DL-schakelingen aan de ene
kant, en RTL-schakelingen aan de andere kant. DL-schakelingen hebben het nadeel dat
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+ Ucc

+ ^cc
C

O<4l.

HH

Rx

-avr2

+ ^CL

R3

-u
Fig. 6.4. DTL-NAND-poort. Boolese uitgang voor positieve voorstelling is F = (ABC)' = A' + B' +
C'.

+ UCC
-t/BB

C

Rx
Ux

il
Wv
R2
Ri

-u
Fig. 6.5. DTL-NOR-poort. Voor positieve voorstelling is de Boolese uitgang F = (A + B + C)'.

er een grotere spreiding in het logische-spanningsniveau optreedt naarmate er meer en
meer poorten in cascade worden geschakeld. Ook treedt er een extra belasting van de
sturende bron op, die immers de lekstromen in de tegenrichting moet verwerken. Het lijkt
daarom een logische gedachte om aan de uitgang van elke poortschakeling een transistor
toe te voegen, die isolatie levert, grotere stuurstromen mogelijk maakt en bovendien hel
logische niveau weer op peil brengt. In het algemeen gebruikt men hiervoor omkeerversterkers, waardoor de uitgangen worden omgezet in NAND- en NOR-functies. Voor
beelden van dergelijke combinaties zijn in fig. 6.4 en 6.5 in beeld gebracht, waarin weereen
positieve logische voorstelling en positieve signaalspanningsniveaus zijn gebruikt.
154

De weerstanden Rt, R2 en R3 vormen een spanningsverdelend, niveauverlagend net
werk. Bij de NAND-schakeling (fig. 6.4) worden de weerstanden zo gekozen dat als aan de
Boolese betrekking A = B = C= 1 wordt voldaan, alle diodes geleiden en de basis van de
transistor voldoende positief wordt uitgestuurd dat de transistor in verzadiging gaat. De
uitgangsspanning is dan L/CE(SAT), die de Boolese 0 voorstelt. Schakelt één van de in
gangen over naar de Boolese 0 dan blijft de betreffende diode geleiden, terwijl de andere
worden gesperd. In deze situatie moet dan aart de basis een negatieve spanning worden
aangelegd om de transistor te sperren. De collectorspanning loopt op tot Ucc totdat de
klemdiode gaat geleiden, waardoor de uitgang op het logische niveau C7cl wordt geklemd,
dat de Boolese 1 voorstelt. De condensator C is een versnellingscondensator die overstuurstroom aan de basis levert, waardoor de inschakeltijd wordt bekort. Een te grote ©ver
sturing kan echter leiden tot een overmatige opslagvertraging en overeenkomstig langere
uitschakeltijden als de transistor slechts gedurende korte perioden AAN is. Deze aspecten
zijn besproken in par. 1.4 en 2.2.3.
De NOR-poort van fig. 6.5 vertoont een ongeveer overeenkomstige werking, met dit
verschil dat het niveauverschuivende netwerk Rx, R2 en R3 zo is ontworpen dat de transis
tor AAN is als één of meer van de ingangen bij A, B of C hoog is; hij wordt gesperd als
alle ingangen laag zijn. Bij sommige ontwerpen is het mogelijk om de weerstand R3 in de
NOR-poortschakcling weg te laten.
Als een EN- en een OF-diodenetwerk in cascade worden geschakeld, met daarachter
een omkeerversterker, spreekt men van een tweetrapspoort (‘doublé level gating').. Het
geheel kan dan als een fundamentele bouwsteen worden opgevat (zie fig. 6.6). Deze combi
natie heeft het voordeel van een kleinere verlaging van het logische niveau dan voor elke
poort apart zou gelden, omdat de diodespanningsvallen elkaar gedeeltelijk opheffen (zie
par. 5.3.4).
De fan-in van DTL-poorten wordt beperkt door dezelfde factoren die voor de fan-in van
een diodepoort gelden (zie par. 5.4). De fan-out van DTL-poorten wordt uiteraard veeleer
beperkt door het transistordeel dan door de diodes.

6.4. DCTL-schakelïngen
6.4.1. Inleiding
Fig. 6.7 geeft een beeld van een eenvoudige DCTL-NOR-poort. In het algemeen vervullen
transistors in dergelijke schakelingen een beperkende rol, en in dit speciale geval fungeren ze
als optelelementen. Bovendien leveren de transistors in de DCTL-poort isolatie en niveauherstelling bij elke uitgang. Normaliter vereisen de poorten slechts een gering aantal
componenten, waarvan bovendien de configuratie bijzonder eenvoudig is. Dit voordeel
van DCTL-schakelingen komt vooral tot zijn recht in miniatuur- en geïntegreerde schake
lingen.
Bij het ontwerp van DCTL-schakelingen zou men zowel van verzadigde als van onver155 >

4- Ucc
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■o uitgang

D

+ t/cL
F o
-V

Fig. 6.6. Tweetraps-poort. Voor positieve voorstelling is de Boolese uitgang F = (AB + CD + F\.

+ ucc

/l

o C/Ujt
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P.

ó

■

A

P.x

B

~

C

Fig. 6.7. Vereenvoudigde versie van de DCTL-NOR-poort. De Boolese uitgang is F = (A + B + C)'.

zadigde transistors uit kunnen gaan. De verzadigde toestand biedt echter het voordeel van
een grotere stroomdoorgang en een lager instclvermogen, terwijl men hierbij bovendien
beschikt over een ingebouwd ‘klemniveau’. Hiervoor moet men echter de prijs betalen van
snelheidsbeperkingen ten gevolge van de opslag van minderheidsdragers. Vanwege hun
eenvoud, lagere kostprijs en lager energieverbruik worden tegenwoordig vrijwel alleen
DCTL-poorten met verzadigde transistors toegepast.
6.4.2. De NOR-poort
Fig. 6.8 geeft het schema van een DCTL-NOR-poortschakeling die een fan-out van N
andere NOR-poorten stuurt. Een positieve spanning op een van de ingangen, A, B of C,
schakelt Pn P2 of P3 AAN, zodat de uitgangsspanning van de P-poort daalt tot f/CE(SAT).
Als alle ingangen A, B en C laag zijn, stijgt de spanning DCE1 tot Ucc totdat de gestuurde
transistors Qn ..., W, gaan geleiden.
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+ ucc

+ Lee
«L

P;

P3

*B

B

«B

£5

poortingangen
fan-in = M = 3
fan-out = N
poortbelastingen

+ L~c

Fig. 6.8. DCTL-NOR-poort met drie uitgangen, die N andere poorttransistors stuurt.

De juiste werking van DCTL-schakelingen hangt grotendeels af van de volgende voor
waarden.
1. De weerstanden RL en RB moeten een zodanige waarde hebben dat als de P-poort
UIT is de poorten Q tot en met W altijd AAN zijn.
2. Als de P-poort AAN is moeten de poorten Q tot en met W UIT zijn. Hiervoor is nodig
dat

^bet>L'ce(SAT)

(6.9)

waarin UBET per definitie de basis-emitterdrempelspanning is, dat wil zeggen de spanning
waarbij de transistor juist begint te geleiden (zie par. 7.4.3 voor een nauwkeurigere definitie).
Het verschil tussen de twee spanningen UBET en UCE(SAT) is de spanningsmarge AT.
Zoals nog zal blijken is deze spanningsmarge direct verbonden met de ruisongevoeligheid
van DCTL-schakelingen, aangezien de schakeling in de verkeerde toestand kan overgaan
als de ruis A gaat overtreffen (zie par. 7.4 voor een nadere beschouwing hiervan).
Let er op dat de toestanden waar we het nu over hebben worden bepaald door de transis
tor, die respectievelijk UIT of AAN (verzadigd) moet zijn. Dit zijn betrekkelijk goed
157

bepaalde toestanden, die vrij exact beschreven kunnen worden in termen van de transistorstromen. Met name de collectorstroom in de AAN- en UIT-toestand kan vele ordes van
grootte verschillen, maar dit grote stroomverschil (en de goede beschrijving van het werk
gebied van de transistor) leidt toch slechts tot betrekkelijk geringe veranderingen van de
collectorspanning.
De in de basisaansluiting opgenomen weerstanden
dienen om de basisstromen gelijk
te maken en zo verschillen in werking ten gevolge van ongelijke l/BE-karakteristieken te
reduceren. Dit aspect wordt in het volgende hoofdstuk, par. 7.3.4 en 7.3.5, nader toegelicht.
DCTL-schakelingcn zijn gevoelig voor te grote collectorlckstromen, en wel om de
volgende reden. De collectorstroom die door /CBO wordt veroorzaakt, leidt tot een verjaging
van de uitgangsspanning vanwege het verval over RL. Als deze verlaging te groot wordt kan
de uitgang zo klein worden dat deze de transistors in de gestuurde trap niet langer AAN kan
schakelen. Dit verschijnsel is vooral belangrijk bij hogere temperaturen en bij germaniumtransistors. In het geval van schakelingen die met zeer lage energieniveaus werken kan hel
een beperkende factor worden.

+ Ucc
«L

<Ah,

Fig. 6.9. DCTL-NAND-poort. De Boolese uitgang is F = (ABC)'.
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6.4.3. De NAND-poort
Fig. 6.9 geeft een uitvoering van een DCTL-NAND-poort weer. Er vloeit alleen een stroom
door de in cascade geschakelde transistors als de spanningen aan de ingangen A, B en C
tegelijkertijd ‘hoog' zijn. Bestaat de cascadeschakeling uit M identieke transistors, dan is
de ingangsspanning die nodig is om de laatste transistor AAN te schakelen ongeveer

U = C/be+(M-1)(7ce(SAT)

(6.10)

Het wellicht belangrijkste nadeel van deze schakeling is de inherente beperking van de
fan-in. Als de poortschakeling AAN is zal de uitgangsspanning Ml/CE(SAT) zijn. Om te
voorkomen dat deze spanning een door de poort gestuurde transistor AAN schakelt, is het
nodig dat

MDce(SAT)<1/bet

(6.11)

Het is mogelijk om deze moeilijkheid gedeeltelijk te omzeilen door één of meer diodes in
serie te schakelen met elke door deze poort gestuurde basis, waardoor de drempelspanning
van de gestuurde poort wordt verhoogd. Hiervoor is echter weer een hogere stuurspanning
nodig. Een andere methode is om de basisstuurstroom naar de Q-transistors op te voeren,
waardoor de verzadiging groter en C/ce(SAT) lager wordt. Beide technieken echter leiden
tot een grotere energiedissipatie, wat dan ook de reden is dat deze vorm van DCTL-NANDpoorten niet veel wordt toegepast.
6.4.4. DCTLromkeerversterkers en -buffers
Omdat één element van een NOR-poort al een omkeerschakelaar is, worden poorten met
meerdere ingangen dikwijls als omkeerversterkers gebruikt door eenvoudig de ongebruikte
ingangen met de aarde (of helemaal niet) te verbinden. Men kan een niet-omkerende buffer
vormen door twee dergelijke omkeerversterkers in cascade te schakelen.

4- Ucc

+ ucc

«L

uit o-

in

I';

o uit
in

Fig. 6.10. DCTL-flipflop (bistabiele multivibrator), verkregen door het verbinden van twee NORpoorten. De triggers zijn met de andere poortingangen verbonden.
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6.4.5. De DCTLrflipflop (bistabiele multivibrator)
Fig. 6.10 geeft een DCTL-flipflop weer met transistors als triggers. We kunnen dit circuit
samenstellen door twee DCTL-NOR-poorten te verbinden, en wel zodanig dat de UCE(SAT)
van de transistor aan de ene kant de tegenovergestelde transistor UIT houdt. Dit levert dan
een configuratie waarbij de basisstroom van de AAN-transistor wordt toegevoerd via de
tegenovergestelde belastingsweerstand.
6.4.6. Beperkingen van DCTLrschakelingen
De voornaamste eisen waaraan transistors in DCTL-schakelingen moeten voldoen zijn:
1. gelijke transistorparameters, vooral ten aanzien van UBE;
2. lage /CBO;
3. lage UCE(SAT);
4. een bruikbare waarde van aeF (dat wil zeggen acF > 10).
Een belangrijk nadeel is de beperkte fan-in en fan-out (zie hoofdstuk 7). Een tweede
nadeel is de grote ruisgevoeligheid, die een gevolg is van het feit dat L7BET slechts weinig
groter is dan UCE(SAT). Bij hoge temperaturen kan deze marge voor silicium transistors
soms niet meer dan 0,1 V bedragen. Omdat de voedings- en signaalspanningen zo klein
zijn, kunnen de signaalstromen in de gemeenschappelijke aarde of andere naburige
geleiders leiden tot ‘logische-ruisspanningen' tussen deze geleiders onderling. Deze
geleiders kunnen met allerlei verschillende schakelingen in verbinding staan, waardoor
koppeling van logische ruis in verschillende delen van het logische systeem kan optreden
die een foutieve werking veroorzaakt. Op al deze aspecten wordt in hoofdstuk 7 nader
ingegaan.
De DCTL-opbouw is oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik met germanium oppervlaktebarrièretransistors. In die tijd leverde het gebrek aan uniformiteit van de t/DEkarakteristieken grote moeilijkheden op, terwijl men bovendien te kampen had met grote
collectorlekstromen en een lage acF. Het bereiken van een aanvaardbare ruismarge vereiste
dan ook een zorgvuldige selectie van de transistors. De komst van de planaire, epitaxiale
siliciumtransistors met hun lage collectorlekstromen en hoge t/BE-drempelspanningen,
heeft tot een hernieuwde belangstelling voor de DCTL-techniek geleid. Voor de verschillen
in de beperkingen van silicium- en germaniumtransistors wordt de lezer naar de hoofd
stukken 1 en 2 terug verwezen.

6.5. CM L-schakelingen
6.5.1. Inleiding
Zoals in par. 2.3.3 is behandeld gebruiken CML-schakelingen een constante stroom, die
van de ene transistor naar een andere wordt geschakeld. Schakelingen waarin deze ‘stroomstuurtechniek’ wordt toegepast kunnen gebruikt worden om logische functies te vervullen,
en bovendien verbonden worden tot een flipflop.
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Ofschoon CML-schakelingen zowel kunnen werken met transistors in het verzadigingsals in het actieve gebied, heeft men er meestal de voorkeur aan gegeven om verzadiging te
vermijden, teneinde korte schakeltijden te bereiken. Op deze manier zijn schakeltijden van
de orde van 1 ns of minder met CML-schakelingen mogelijk.

6.5.2. De fundamentele CML-poort.
Fig. 6.11 geeft het fundamentele schema van een CML-poort. De combinatie van de weer
stand Rc en de spanning — Ucc levert een stroombron van ongeveer /0, die bij hel knoop
punt K wordt geïnjecteerd. De configuratie van het circuit lijkt op die van een differentieversterker.
We gaan ervan uil dat om te beginnen een negatief signaal aan de ingangen A, B en C
wordt toegevoerd. De transistor Qo, waarvan de basis op de aarde is aangesloten, zal
zodoende AAN zijn en een collectorstroom IC = IO voeren, terwijl de transistors Qn Q, en
Q3 gesperd zullen zijn. Als nu één of meer van de ingangen A, B en C positief is, wordt de
betreffende transistor(s) AAN-gcschakeld. Een gering verschil in logische spanning, waar
van de grootte afhangt van de basis-emittcrdrempelspanning en de acF van de transistors,
is al voldoende om de constante stroom Io van de ene kant van het circuit naar de andere
te schakelen.
Het ligt voor de hand dal als men verzadiging wil vermijden, er een verschuiving moet
zijn in het niveau van de logische spanningsvoorstelling tussen ingang en uitgang. De
spanning van het ingangssignaal moet heen en weer gaan tussen een gegeven negatieve en
een zekere positieve waarde, terwijl de overeenkomstige uitgangsspanning Uo altijd
positief moet zijn. Als we de invloed van de externe belastingsslroom builen beschouwing
laten zijn de niveaus van de uilgangsspanningen bij benadering
UOI = Ucc

(6.12)

f^oo

(6.13)

aannemende dat
Rc.
Om nu de uitgang van deze poort op de ingangen van andere, overeenkomstige poorten
aan te sluiten, moeten we de uitgangsspanningsuitslag weer terug brengen (door middel
van een zenerdiode of een resistieve spanningsdeler met — Ucc als ingang), zodat UO0 en
UOI weer een negatieve respectievelijk positieve waarde krijgen (zie par. 2.3.4). Een andere
oplossing is om complementaire poorten te gebruiken. Bij deze opstelling laat men een
pnp-poort direct een npn-poort sturen, zodat de signaalniveaus compatibel zijn. Een
uitgebreidere bespreking hiervan is in par. 2.3.4 te vinden.
6.5.3. Modificaties van CMLrschakelingen
Op het basisschema van fig. 6.11 zijn een aantal variaties mogelijk. Zo kan men de uitgangen
op bepaalde spanningsniveaus klemmen om de niveaus van de uitgangssignalen bij lage
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Fig. 6.11. CML-poort. Merk op dat zowel de logische OF- als de NOR-bewerking wordt geleverd.
De Boolese uitgangen zijn zodoende l£> =(?4 + B + C)' en \/Q = A + B + C.
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Fig. 6.12. CML-flipflop met triggertransistors als ingangen.

impedantie precies vast te leggen. Het is gebruikelijk om de weerstand Rc te vervangen door
een actieve stroombron, in casu een transistor in gemeenschappelijke-basisaansluiting.
Als de t/Q-uitgang niet wordt benut kan men Qo door een diode vervangen (zie par. 2.3.3).
Wordt de uitgang van de poort in fig. 6.11 op spanningsniveaus geklemd die slechts een
zeer geringe fluctuatie van het uitgangssignaal mogclijk maken, dan kan men een zeer
snelle schakelwerking bereiken. Liggen daarentegen de niveaus van de klemspanningen
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ver uiteen, dan vertoont de spanningsvoorstelling van het logische signaal een grote marge,
wat de schakeling een grote ongevoeligheid voor ruis levert. Het grotere spanningsverschil
leidt echter door de toegenomen veranderingen in de ladingopslag binnen de circuitcapaciteiten tot lagere schakelsnelheden.
Soms trekt men profijt van het difTerentiekarakter van CML-schakelingen om signalen
tussen verschillende circuits met omgekeerde draadparen over te brengen. De ingang van
Qo in fig. 6.11 wordt dan verbonden met de ‘referentiekant’ van het tweetal signaaldraden,
waardoor men common-modc rejection en een grote ongevoeligheid voor ruis bereikt.

6.5.4. De CM Lrflipflop
Fig. 6.12 geeft een schema van twee fundamentele CML-omkeerschakelaars die tot een
CML-flipflop zijn verbonden. Het referentieniveau van de voorspanning wordt hierbij
geleverd door de tegenovergestelde transistor. De koppelweerstanden dienen om de voor
spanning op de voor AAN en UIT vereiste niveaus te brengen. Als ingangen zijn triggertransistors genomen, in plaats daarvan kan men de flipflop ook aan de bases triggeren door
middel van een enigszins afwijkende schakeling.
6.5.5. Voordelen en beperkingen van CM Lrschakelingen
Omdat CML-schakelingen zo zijn ontworpen dat ze in het actieve gebied werken, zullen
ze in de regel sneller zijn dan verzadigende schakelingen. Past men grote signaalveranderingen toe, dan worden ze zeer ongevoelig voor ruis (wat dan wel enigszins ten koste van
de snelheid gaat).
CML-schakelingen zijn minder afhankelijk van de transistorkarakteristieken dan de
eerder behandelde logische schakelingen. Het voornaamste nadeel van CML-circuits is
hun betrekkelijk hoge energiebehoefte en het grotere aantal componenten dat in de regel
voor een gegeven logische functie vereist is. Meestal worden ze toegepast op plaatsen waar
een maximale snelheid en/of ruisongevoeligheid nodig is.

!!

6.6. TTL-schakelingen
Alle tot nu toe beschreven logische schakelingen waren gebaseerd op transistors in de
gemeenschappelijke-emitterconfiguratie. TTL-schakelingen daarentegen gaan uit van de
gemeenschappelijke-basisaansluiting. Fig. 6.13 geeft een vereenvoudigde versie van een
TTL-NAND-poort. De transistors Qn Q2, Q3 en Q4 functioneren als een poort die de
uitgangstransistor Qo naar keuze kan sperren of tot verzadiging kan uitsturen. De emilters
van de ingangstransistors Qn Q2, Q3 en Q4 vormen de poortingangen. De logische niveaus
zijn bij benadering

Uo = UCE(SAT)

(6-14)
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Fig. 6.13. Fundamentele TTL-NAND-poort. De Boolese uitgang is F = (ABCD)'.

Ucc~ A.

(6-15)

De waarde van L7BB wordt zo gekozen dat voor alle voorgeschreven belastingsomstandig
heden de volgende ongelijkheid geldt
Uo + 1/beo < ^bb < t/i + ^BET

(6-16)

Het linkerlid van (6.16) heeft betrekking op de AAN-schakelvoorwaarde van Qp ..., Q4.
terwijl het rechterlid de UIT-schakelwaarde voorstelt. Een bijkomende eis is dat de spanning
bij het collectorknooppunt H met Qo AAN niet zo ver kan dalen dat er een doorlaatvoorspanning kan optreden over de collector-basisjunctie van bijvoorbeeld QP
Gaan we weer van een positieve voorstelling uit, dan is de uitgang van de TTL-poort in
fig. 6.13 een NAND-functie van de ingangsvariabelen. De spanningsoscillaties bij de basis
en de collectorknooppunten G en H stellen beide EN-functics van de ingangsvariabelen
voor, maar ten opzichte van de uitgangsspanningszwaai is de spanningsvoorstelling bij
deze knooppunten in waarde verschoven.

6.7. GEÏNTEGREERDE LOG ISCH E SC H A K EL ING E N
6.7.1. Inleiding
Veel van de beperkingen van de beschreven logische schakelingen vloeien voort uit het
feit dat het bij het gebruik van losse onderdelen gewenst is om het totale aantal compo
nenten om redenen van kostprijs en betrouwbaarheid zo klein mogelijk te houden. Verder
is het in verband met de doorgaans grote fabricagetoleranties van transistors en diodes
noodzakelijk om een strenge selectie toe te passen, wil men goede prestaties bereiken.
Voor geïntegreerde schakelingen gelden enkele van deze beperkingen slechts in veel
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geringere mate. De kostprijs van een geïntegreerde schakeling met een dozijn of meer tran
sistors kan vergelijkbaar zijn met die van een enkele transistor. Ook is aangetoond dal
'dergelijke geïntegreerde schakelingen niet minder betrouwbaar behoeven te zijn dan een
losse transistor.
In geïntegreerde schakelingen is het dikwijls gemakkelijker om een transistor te ver
vaardigen dan een weerstand met nauwe toleranties of hoge weerstandswaarde. Dit heeft
ertoe geleid dat nieuwe en verbeterde logische schakelingen worden ontworpen waarin veel
meer transistors worden toegepasl dan in de conventionele schakelingen. Hierin worden
met name veel transistors ingezet om weerstanden te vervangen, dikwijls als constante
stroombron of collectorbelasting. Bovendien is in deze ontwerpen profijt getrokken van de
grote uniformiteit van drempelspanningen die transistors op geïntegreerde schakelingen
onderling vertonen.
In de volgende paragraaf zullen we een voorbeeld bespreken van de TTL-poort van
par. 6.6 in een geïntegreerde versie.

6.7.2. Een geïntegreerde TTL-poort
Fig. 6.14 geeft een geïntegreerde uitvoering van de TTL-poort weer, waarvan het ingangsdeel vrijwel overeenkomt 'met dat van de poort in fig. 6.13. De mulli-emitteringangstransistor is het analogon van Qn Q2, Q3 en Q4 in fig. 6.13. Het voornaamste onderscheid
tussen deze geïntegreerde versie en de TTL-poort in par. 6.6 betreft hel uitgangsdeel (dat
overigens niet had behoeven te verschillen van de uitvoering met losse componenten). De
logische uitgangsniveaus zijn bij benadering
^oo

l/CE(SAT)

Uoi = £/cc-C/be(Q4)-C/d -

(6.18)
acF

(6.19)

De werking van de poort is als volgt. Als een of meer van de ingangen ‘laag’ is, wordt Qj
verzadigd waardoor Q2 en Q3 UIT worden geschakeld. Via RL en de diode D vloeit echter
een stroom naar de basis van Q4, die deze transistor AAN schakelt. Transistor Q4 is in de
gemeenschappelijke-basisconfiguratie aangesloten, zodat hij een grote positieve stroom /L
kan leveren.
Als nu alle ingangsspanningen ‘hoog’ zijn, wordt transistor Q, gesperd, aannemend dat
Rb en Rg geschikt gekozen zijn, waardoor Q2 en Q3 verzadigd worden. De spanning bij het
knooppunt K wordt dan

t/K=^BE(Q3) + C/CE(SAT)(Q2)

(6.20)

en de uitgang wordt
Uo = UCE (SAT)

(6.21)

Men kan nu het doel van de diode D inzien. Zou deze namelijk niet aanwezig zijn, dan
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Fig. 6.14. Geïntegreerde TTL-NAND-poort die geen last heeft van enkele van de beperkingen
welke de eenvoudige poorten met losse componenten kenmerken.

zou over Q4 in deze toestand een doorlaatvoorspanning UK — Uo = C/Be(Q3) staan, waar
door een aanzienlijk deel van de stroom onttrokken zou worden. Toevoeging van de diode
resulteert in feite in een diodespanningsdeler, waardoor de ingangsspanning van Q4 wordt
verlaagd tot t/BE(Q3)/2, en een overeenkomstig grote verlaging van de collectorstroom van
Q4 wordt bereikt. Twee diodes in serie zouden de drempelspanning nog meer verhogen en
dus tot een nog grotere marge leiden.
Aangezien Q3 nu verzadigd is kan het circuit een aanzienlijke negatieve belastingsstroom verwerken. Omdat zowel bij de ‘hoge’ als de ‘lage’ toestand een grote belastingsstroom toegestaan is, kan de fan-out van deze schakelingen zeer groot zijn. Bovendien
biedt de schakeling het voordeel dat in beide richtingen grote stromen beschikbaar zijn
om externe capaciteiten te sturen, zodat de stijg- en afvaltijden beide zeer laag kunnen zijn.
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7. ONTWERPPROBLEMEN BIJ DCTL-SCHAKELINGEN

7.1. INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk is een beschrijving van enkele typische digitale schakelingen
gegeven. Dit hoofdstuk is bedoeld om een inzicht te bieden in de experimentele en ana
lytische methodiek die men bij het ontwerp van digitale circuits toepasl. We zullen onze
aandacht concentreren op DCTL-schakelingen, omdat deze een bijzonder eenvoudige
opbouw hebben welke een betrekkelijk directe analyse mogelijk maakt. In beginsel zijn
de hierbij optredende moeilijkheden echter identiek aan of althans karakteristiek voor veel
van de problemen die bij andere vormen van logische schakelingen optreden. Deze laatste
worden nader behandeld in hoofdstuk 8. We zullen slechts enkele van de belangrijkste
ontwerpproblemen behandelen; in de hoofdslukken 1 en 2 zijn daarnaast al enige aspecten
van de overgangen tussen de verschillende toestanden belicht.
Er zijn allerlei verschillende technieken toegepast bij het ontwerp van logische schake
lingen. Het Ebers-Moll-model voor grote signalen geeft een vrij nauwkeurig beeld van de
gelijkstroomomstandigheden. Helaas kunnen de niet-lineaire vergelijkingen die bij een
volledige analytische benadering optreden bijzonder ingewikkeld worden als men ook de
wisselwerkings- en belastingsinvloeden in rekening brengt. De meest exacte methode waar
over we op het ogenblik beschikken is een analyse waarbij men de schakeling opvat als te
zijn opgebouwd uit een meer of minder groot aantal lineaire delen of groepen. Door de
bewerking met een computer uit te voeren kan men het geheel in een voldoende groot aantal
‘stukken’ verdelen, waardoor hel niet-lineaire model goed wordt benaderd. Bij een derge
lijke nauwkeurige analyse moet men over een groot aantal meetresultaten aangaande de
karakteristieken van de gebruikte componenten beschikken. De analyse heeft doorgaans
betrekking op een vrij groot deel van de logische schakeling, zodat zelfs zwakke wissel
werkingen erin opgenomen worden.
We zullen echter zien dal het mogelijk is om al redelijk bruikbare richtlijnen voor hel
praktische ontwerp af te leiden aan de hand van enkele zeer eenvoudige modellen. Wel moet
men bedenken dal geen enkele analyse van dit type een compleet beeld kan geven van de
logische prestaties. Door echter een aantal van deze eenvoudige oplossingen te vergelijken
en te bestuderen kan men echter een behoorlijk volledig overzicht van de schakeling krijgen.
We zullen in dit hoofdstuk geen complete worsl-case-analyse uityoeren, maar wel de
eerste twee stappen van de drie waaruit een dergelijke analyse beslaat. Deze zijn volgens
hoofdstuk 5:
1. De bepaling van de toestanden van de niet-lineaire elementen in hel circuit die tol de
ongunstigste omstandigheden ten aanzien van de betreffende variabele leiden. In de regel
komt het hierop neer dat men moet beslissen welke variabelen het 0- en welke hel 1-niveau
moeten hebben. Soms is het niet zo eenvoudig om in te zien welke toestanden in de on
gunstigste combinatie resulteren. In dergelijke gevallen is hel nodig om meerdere mogclijke
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circuittoestanden te analyseren om te bepalen welke ervan de ongunstigste is (zie bijvoor
beeld par. 7.6).
2. De analyse van deze toestand om de betrekking te vinden tussen de circuit parameters
en de variabele in kwestie.
3. De invulling van de ongunstigste omstandigheden van voedingsspanning, weerstandswaarden etc. in de zojuist afgeleide vergelijking. Dikwijls kan men de ongunstigste limiet
waarde van een gegeven parameter al uit de vergelijking zelf vinden, maar als dit niet moge
lijk is kan men de oplossing altijd bepalen door partiële differentiatie. Tenslotte moeten we
nog controleren dat de ongunstigste waarden niet zo extreem zijn dat ze de in punt 1
bepaalde toestanden van de niet-lineaire elementen veranderen.
Zoals vermeld zullen we in dit hoofdstuk alleen de beide eerste punten behandelen. Omdat
de derde stap (de invulling van de meest ongunstigste waarden van voedingsspanningen etc.)
betrekkelijk simpel is, zij het soms wel erg bewerkelijk, is deze fase buiten beschouwing
gelaten.
Dit hoofdstuk is verdeeld in drie secties, waarin achtereenvolgens de uitgangsparameters
(fan-out), de spanningsmarge en de ingangsparameters (fan-in) worden behandeld. Hoewel
deze drie aspecten, zoals nog zal blijken, niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn, is het
toch praktisch om ze apart te bespreken, opdat de voornaamste kenmerken ervan bijeen
genomen kunnen worden.

7.2. G EL IJ K ST ROOM VOOR W A ARDEN IN D CTL-SCH A K EL 1 NG EN

Er zijn drie voorwaarden waaraan de gelijkstroomkring moet voldoen om een goede
werking van DCTL-schakelingen te verzekeren:
1. De uitgangsstroom die een gegeven poort kan leveren moet gelijk of groter zijn dan
de maximale stroom die nodig is om volgende schakelingen te sturen.
2. De spreiding in t/BE-/B-karakteristieken moet voldoende klein zijn om de basisstuurstromen van transistors met parallelle ingangen redelijk gelijk te houden.
3. Er moet een voldoende grote spanningsmarge zijn tussen de (JCE(SAT) van een AANtransistor en de UBET (basis-emitterdrempelspanning) van een UlT-transistor, opdat de
beide toestanden duidelijk onderscheiden zijn.
Bij de eerste voorwaarde gaat het om het afwegen van energieverbruik en schakelsnelheid, bij de tweede om de uniformiteit van transistorkarakteristieken, en bij de derde
om de ongevoeligheid voor ruis. Aangezien deze drie aspecten met elkaar gelieerd zijn
moet men, om er zeker van te zijn dal aan alle voorwaarden tegelijkertijd wordt voldaan,
een successievelijke benadering toepassen bij het ontwerp.
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7.3. DE U1TGANGSPARAMETERS (FAN-OUT)

7.3.1. Een eerste benadering op basis van identieke transistors en grote Ucc
Fig. 7.1 geeft een gegeneraliseerd beeld van een DCTL-NOR-poort met een fan-out van
N omkeerschakelaars. Laten we om te beginnen aannemen dat hierin identieke npnsiliciumtransistors zijn gebruikt met verwaarloosbaar kleine lekstromen, en verder dat
Ucc veel groter is dan t/CE(SAT) en UBE.
Als de sturende poort, P, gesperd is, zijn de collectorstromen van Pi tot en met PM zeer
klein, zodat we ze voorlopig op nul stellen. Als het circuit in deze toestand verkeert, vloeit
er een stroom /L via RLP naar de bases van de N transistors Q1? Sp T,, ..., die hierdoor
AAN-geschakeld worden. Als eerste benadering geldt voor de beschikbare stuurstroom
7l = Ucc/RLp

(7.1)

Het is echter niet voldoende dal een gestuurde transistor alleen AAN is, want voor de
werking als DCTL-poort is het nodig dal de transistor tot in het verzadigingsgebied wordt
uitgestuurd. Hiertoe moet de basisstroom van bijvoorbeeld Qj voldoende groot zijn om
de verzadiging van deze transistor te garanderen. We kunnen deze voorwaarde schrijven als

Zb(SAT) >

/C(SAT)
acF

Ucc
acF RLq

(7-2)

Het grootste aantal transistors Q,, S15 T1?.... dat door de sturende poort P in het verzadi
gingsgebied kan worden gestuurd heet de maximale fan-out van de poort, meestal aan
geduid met Nmax. Om dit grootste aantal te bereiken is het nodig dat de volgens (7.1)
beschikbare stuurstroom IL gelijk is aan Nmas maal de vereiste basisstroom /b(SAT) in (7.2).
Uit deze beide vergelijkingen volgt dan voor de maximale fan-out

Nmax

gcF^LQ
^LP

acF

(73)

^LQvoor RLp = ^
lq- Deze uitdrukking voor de maximale fan-out is erg optimistisch en geldt
alleen voor het onderzochte geïdealiseerde voorbeeld. In de praktijk kunnen een aantal
bijkomende belastingen en beperkingen de waarde van Nmax tot minder dan een vijfde
hiervan reduceren.
Doordat de fan-out in de praktijk zoveel lager blijkt te zijn lijkt het wellicht logisch om
transistors met een zeer hoge acF te gebruiken, teneinde een zo groot mogelijke waarde van
de fan-out te bereiken. Het blijkt echter dat het voor het realiseren van korte schakellijden
noodzakelijk is dat de levensduur van de minderheidsdragers in de transistor tot een mini
mum wordt beperkt (zie par. 1.4), en deze voorwaarde houdt helaas een drastische ver
laging van de acF in.
Laten we vervolgens enkele van de redenen bespreken die verantwoordelijk zijn voor het
grote verschil tussen de praktische fan-out en de waarde die door (7.3) wordt gegeven.
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Fig. 7.1. Gegeneraliseerde voorstelling vaneen DCTL-NOR-poorl die N omkeerschakelaars stuurt
De spanningen gelden voor de poort UIT en de omkeerschakelaars AAN.
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7.3.2. De invloed van C/ce(SAT), [7BE en de collectorstroom in de UIT-toestand (identieke
transistors)
Als we de invloeden van UBE en L/CE(SAT) in rekening brengen krijgen we voor de stromen
in (7.1) en (7.2) al meer nauwkeurige uitdrukkingen:

4=

Ucc ~ Ube

(7.4)

^lp

/b(SAT) =

1 C/CC-^ce(SAT)
acF

(7-5)

^LQ

Ook vloeit er een geringe collectorstroom in alle gesperde transistors, Pi tot en met PM,
ten gevolge van de kleine voorwaartsspanning over de basis-emitterjunctie van deze
transistors (die we gelijk veronderstellen aan de UCE(SAT) van een voorgaande AANpoort). Deze voorspanning in de voorwaartsrichting kan oplopen tot vijf a tien maal kT/e.
We zullen de stroom in de UlT-toestand aangeven met /F; de Ebers-Moll-vergelijkingen,
(1.1b), leveren hiervoor
4 « abF 7ESect,CB(SAT),kT

(7.6)

Optelling van de stromen in de verbinding tussen de P-poort en de andere poorten levert
de fundamentele stroomvergelijking voor fan-out-berekeningen
N

Af

1

i

(7.7)

Substitutie van de stromen uit (7.4) en (7.5) resulteert voor dit eenvoudige geval van iden
tieke transistors en 7?LQ=RLS=KLT=...

Ucc-^be = /V[UCC-L/CE(SAT)]
^LP

acF^LQ

+ MIF

(7.8)

Oplossing van (7.8) levert voor de maximale fan-out
N
'’max

—et

^LQ

®cF
klp

^CC ~~ ^BE ~ M 4

^Zcc ~ ^ce(SAT)

LP

(7-9)

waarin
de door (7.6) gegeven voorwaartsstroom in elke transistor van de P-poort is.
Invulling van de typische waarden /ES= 10-9 A en L/CE(SAT) = 10(kT/e) levert voor /F de
waarde van ongeveer 20 /(A. De stroom MIF in (7.9) kan dus belangrijk worden in schake
lingen met lage vermogensniveaus werken.
Een typische waarde voor de uitdrukking tussen haakjes in (7.9) ligt in de orde van J,
zodat voor
de waarde van de maximale fan-out tot bijvoorbeeld J(acF) wordt
teruggebracht. Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor het nog steeds grote verschil tussen
deze factor en het getal van aeF/5 dat voor veel DCTL-schakelingen in de praktijk geldt.
De eerste houdt verband met de oversturing van de basis die uit snelheidsoverwegingen
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gewenst is. De tweede heeft betrekking op de ongelijke verdeling Van de stroom over de
transistors Q1? ShT„ ... ten gevolge van ongelijke L7BE-karakteristieken.

7.3.3. Oversturing van de basis (identieke transistors)
Bij de bovenstaande betrekkingen is uitgegaan van de veronderstelling dat elke transistor
Qi, SpTp ..., slechts tot de grens van het verzadigingsgebied wordt uitgestuurd. Deze
voorwaarde leidt tot een beperking van de inschakelsnelheid en bovendien tot een betrek
kelijk grote l/CE(SAT)-waarde, waardoor weer de spanningsmarge en zodoende de ruis
ongevoeligheid van de poort wordt verlaagd, zoals in par. 7.4.1 is verklaard. Om deze
redenen is het gewenst om een extra basisstroom toe te voeren, uitgaande boven die welke
nodig is om de transistor tot de grens van het verzadigingsgebied uit te sturen. Een derge
lijke oversturing resulteert in een snellere inschakeling van de transistor, die dieper in het
verzadigingsgebied wordt gestuurd (zie par. 1.4).
We willen nu een inschakel-overstuurfactor n invoeren, de verhouding tussen de feitelijke
basisstroom en de basisstroom die nodig is voor verzadiging (gelijkstroom):
n =

7b
_ 7b ^LQ
aeF
/c(SAT)/aeF “ Ucc

(7.10)

Wordt de transistor slechts tot de grens van het verzadigingsgebied gestuurd, dan is n — 1.
maar bij uitsturing tot binnen het verzadigingsgebied wordt n > 1.
Laten we daarom aannemen dat de basisstroom naar elke transistor Q„ St, T„ ...,
met een factor n wordt vermenigvuldigd. We moeten dan (7.9) als volgt veranderen

Nmax

gcF ^lq [~Ucc ~

nRLp

~ A//F RL

1/cc-C/ce(SAT)

(7.H)

Door weer de term tussen vierkante haken gelijk te stellen aan J en een overstuurfactor van
n = 3 in te voeren om de schakelsnelheid te verbeteren krijgen we voor RLQ = Rlp een nieuwe
waarde Nmax = aeF/4, hetgeen al een benadering levert van de Nmax in veel praktische
schakelingen. Om de grootste schakelsnelheden te bereiken moet men de oversturing nog
meer opvoeren, waardoor /Vmax nog sterker gereduceerd wordt.

7.3.4. Basisstroomaantrekking (stationaire gelijkstroomsituatie, niet-identieke transistors)
Er is nog een ander verschijnsel dat de fan-out zoals die door (7.9) wordt gegeven, verlaagt,
en dat is de zogenaamde stroomaantrekking (current hogging) die het gevolg is van de
ongelijkheid in de ingangskarakteristieken van de gestuurde transistors Qp SpTp ...
Deze leidt ertoe dat de transistor met de kleinste basisstroom voor een gegeven UBE minder
stroom krijgt dan de andere transistors, omdat deze laatste de beschikbare stroom ‘naar
zich toe halen’. Dit maakt het dan nodig om de fan-out te beperken tot een aantal waarbij
de transistor met de laagste basisstroom voor een gegeven spanning t/BE nog verzadigd
wordt.
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Fig. 7.2. Geïdealiseerde (7BE-/B-karakieristieken van een eenvoudige getransistoriseerde schakeling
bij uilsturing tot in het verzadigingsgebied: a. schakeling: b. ingangskarakteristieken van twee
verschillende transistors A en B.
Fig. 7.2b geeft een geïdealiseerde basis-emitterkarakteristiek die optreedt als de scha
keling in fig. 7.2a uit het afsnij- naar het verzadigingsgebied wordt gestuurd. De vorm van
de curve is te verklaren aan de hand van de Ebers-Moll-vergelijking voor de basisstroom
van een npn-transistor:
4 = 7^(1 -abF)(eu™'kT- 1) + 7CS(1 -abR)(e-eüCD/*T- 1)

(7.12)

Als (1 — abR) > (1 — abF) vertoont de basisstroomkarakteristiek een scherpe knik op het
punt waar de collector-basisjunctie een doorlaatvoorspanning gaat krijgen, doordat de
tweede term in (7.12) dan snel gaat domineren voor — UCÜ >kT/e.
Fig. 7.2b geeft de ingangskarakteristiek weer die optreedt als er in de schakeling van
fig. 7.2a twee geheel verschillende transistors worden gebruikt. Uit (7.12) zal duidelijk zijn
dat dergelijke verschillen ontstaan door het uiteenlopen van de verzadigingsstromen en/of
versterkingsfactoren van de beide transistors. (Denk er hierbij echter aan dat deze karakte
ristiek ook een functie is van RL en Ucc, die wc bij deze meting vast hebben verondersteld.)
In fig. 7.2 is te zien dat als beide transistors met dezelfde basisspanning UBE worden
gestuurd, transistor A sterk verzadigd zal zijn en een grote basisstroom zal voeren, terwijl
transistor B maar juist verzadigd is. Het is praktisch om de verhouding van de basisstromen
onder deze omstandigheden voor te stellen door een parameter e, gedefinieerd als
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Fig. 7.3. Gemeten ingangskarakteristieken van het circuit in fig. 7.2a. Dc spanning 0 is buiten liet
beeld gelaten om een betere resolutie te bereiken, a. karakteristieken van tien willekeurige uitge
zóchte siliciumtransistors; b. karakteristieken van de twee extreme exemplaren in (a); c. dezelfde
transistors als in (b), maar nu over een groter stroombereik uitgezet, (in deze en volgende oscilloscoopfoto’s vertonen de curven een aanzienlijke hysterese, ten gevolge van capacitievc verschijn
selen. Het effect is vooral uitgesproken als de opnemer bij een zeer hoge gevoeligheid wordt ge
bruikt. Als men numerieke waarden van de curven wil aflezen moet men het gemiddelde van dc twee
hystereselijnen aanhouden.)

4o(B)l U

be —

(7.13)
^DEOlB)

£ wordt dus gemeten met transistor B aan de grens van het verzadigingsgebied; het ligt
voor de hand dat e > 1.
Als we er nu van uitgaan dat de N in fig. 7.1 gestuurde transistors de niet-uniformiteit van
fig. 7.2 kunnen vertonen, blijkt bij enig nadenken dat de fan-out het meest beperkt zal
worden als er één weinig stroom voerende transistor is met een basisspanning t/nEO(B) en
een stroom 1BO(B), terwijl de (N — 1) andere transistors met dezelfde spanning en een stroom
/b(A) = £/uo(B) werken.
Substitutie van deze parameters in de fundamentele vergelijking voor de fan-out voor

fig. 7.1
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Fig. 7.4. De invloed van een extra weerstand in de basisaansluiting: a. schakeling; b. genieten
ingangskarakteristiek (/B versus de stuurspanning UD) van de schakeling in (a), met de transistors
A en B van Hg. 7.3b en c; c. gemeten ingangskarakteristiek, maar nu met grotere /?B-waarden.
Let op de verandering in de stroomschaal.

N

M

(7.14)

4 = Z4 + Ü4
i

i

levert

^CC~ ^beo(B)

7^ lp

= /Bo(B)4-(N-1)£/bo(B)4-M/f

Omdat transistor B maar juist verzadigd is geldt
aeF(B)/BO(B) =/c(SAT)

^cc-^ce(SAT)

T^lq
Onder deze omstandigheden krijgen we voor de maximale fan-out
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(7.15)

■

Nmax

acr(B) Rlq f Ucc~ ^beo(B) ~ MIpR^p
^LP
Ucc~ UCe(SAT)

(7.16)

Fig. 7.3a is een foto van de ingangskarakteristieken van het circuit in fig. 7.2a, voor een
groep van tien willekeurig gekozen 2N708-transistors. De curven van de twee extreme
exemplaren van deze groep zijn in fig. 7.3b en c nogmaals weergegeven met andere verticale
schalen om e te berekenen. Voor dit voorbeeld blijkt e ongeveer 70 te zijn. Uit (7.16) zal
duidelijk zijn dat de fan-out enorm verlaagd wordt in het geval van transistors met een
dergelijke grote spreiding in de karakteristieken.
7.3.5. De invloed van stroombeperkende weerstanden in de basisaansluitingen (niet-identieke
transistors)
Een voor de hand liggende methode om de stroomaantrekking tegen te gaan is het opnemen
van een stroombeperkende weerstand (padding resislor) Rlt in elke basisaansluiting, om
de basisstromen gelijk te maken. In fig. 7.4 is het effect te zien van de toevoeging van een
basisweerstand aan de beide transistors A en B van fig. 7.3b en c. Het is duidelijk dat de
helling van de karakteristiek in het verzadigingsgebied sterk terugloopt naarmate Ru wordt
opgevoerd, waardoor c drastisch verlaagd wordt. In fig. 7.5 is e uitgezet tegen Ru. In de
praktijk worden bij DCTL-schakelingen dikwijls Ru-waarden van de orde van 1 kQ toe
gepast, hetgeen voor de onderhavige twee transistors een c-waarde van 3 levert.
Fig. 7.6 geeft het schema van de NOR-poort compleet met basisweerstanden. De
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Fig. 7.5. e uitgezet tegen RB zoals die uit de krommen in fig. 7.4 volgt.
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toevoeging van de weerstanden in de basisaansluitingen maakt de fan-out-berekening wat
ingewikkelder doordat de omkeerschakelaars nu niet langer een gelijke basisspanning
hebben. Als we de spanning op het centrale knooppunt met UD aanduiden, geldt voor tran
sistor Qi
(7-17)

t/D=t7BE(Q1) + /B(Q1)^B

Ucc

Ucc

Uce(SAT)
------------o

Rl

Z/F

R»
Qi

U u°
p.

l7Cc
«l

Uce(SAT)

Uce(SAT)

1/Ce(SAT)

L/CE(SAT)
■ o

fan-in = M

rd

S,

U<x
Rl

L/ce(SAT)
----------- o

Rü

I
I
I

T.

N omkeerschakelaars

Fig. 7.6. Schakelingsconfiguratie van een DCTL-NOR-poort met stroombeperkende weerstanden
in de basisaansluitingen. De spanningen gelden voor P UIT, Q|t S15 Tj AAN.
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Een overeenkomstige uitdrukking geldt voor de transistors S^T,,
en door nu alle
stromen bij het knooppunt UD op te tellen (dat wil zeggen bij (7.7)), krijgen we
UCC-UD

£

klp

1

—2= £/b + M/f

(7-18)

Omdat het verband tussen l/BE en Iü niet-lineair is, zijn (7.17) en (7.18) moeilijk op te lossen,
tenzij langs grafische weg. De grafische benadering wordt het eenvoudigst als we hierbij
genoegen nemen met de N voor dé ongunstigste omstandigheden, in plaats van de algemene
oplossing. Met name kunnen we door het uitzetten van de belastingslijn op een grafiek met
een representatieve ingangskarakteristiekenschaar bepalen welke transistor het moeilijkst
te verzadigen is. (Ten gevolge van de aanwezigheid van RB is dit niet noodzakelijkerwijs de
transistor met de hoogste l/BEO, zoals in par. 7.3.4.) Ook kunnen we uit de grafiek de hoogste
vereiste basisstroom aflezen, en daarmee de stroomverhouding e.
Fig. 7.7b geeft een hypothetische spreiding weer van de ingangskarakteristieken voor
het circuit in fig. 7.7a. De positie van het verzadigingspunt van elke transistor is met een
klein cirkeltje aangegeven. (7.17) is als een 'belastingslijn' uitgezet op de karakteristieken
voor twee mogelijke keuzen van de weerstandswaarde RB, aangeduid met RB en KB. Zoals
vermeld is de ongunstigste omstandigheid die waarbij de ‘slechtste’ transistor nog juist
verzadigd is, en alle andere transistors tot ver in het verzadigingsgebied zijn uitgestuurd.
De belastingslijn moet dus zodanig zijn gelegen dat alle verzadigingspunten eronder liggen.
Hebben bijvoorbeeld alle transistors stroombeperkende weerstanden ter waarde van RB,
dan wordt de belastingslijn voor R'B door het verzadigingspunt 1 getrokken, om er zeker
van te zijn dat de transistor juist verzadigd is en alle andere transistors ver in het verzadi
gingsgebied werken. Voor dit geval geldt e' = ^/^boi • Als deze c-waarde nog te groot is, kan
men de basisweerstand opvoeren tot een waarde RB. In dat geval blijkt dat de positie van de
belastingslijn door transistor T2 wordt bepaald, zodat de nieuwe stroomverhouding wordt
e" = ^u4/7bo’ • (Merk op dat deze berekening van e door middel van de belastingslijn overeen
komt met de bepaling van e door het uitzetten van /B tegen UD, op de wijze van fig. 7.4.
Fig. 7.7 is voor deze berekening echter handiger omdat de niet-lineaire karakteristiek niet
voor elke nieuwe waarde van RB apart uitgezet behoeft te worden.)
We kunnen nu deze grafisch gevonden waarden gebruiken om (7.17) en (7.18) voor de
fan-out op té lossen. Stel dat de zo berekende waarde van ê" een ‘redelijke’ stroomver
houding voorstek (dat wil zeggen veel kleiner dan de waarde van 70 waarmee we begonnen
zijn). De ongunstigste spreiding van de ingangskarakteristieken voor RB = RB doet zich
voor als één transistor de kenmerken heeft van T2 en alle andere die van T4. In deze situatie
wordt (7.18):
Ucc-Up = IBo2 + (N-l)e'rIBO2 + MIF
^LP

Deze vergelijking kan in combinatie met (7.17) en de betrekking voor de basisstroom in T2
op de grens van het verzadigingsgebied
179

----- ■>■ UbE

ÜjjEOZ

10

U'D

3chakeHn6>W°s<
r te vinden : a..chakeling
<" W'
..,-nnsügsu transistor
de sc—
UBE) van

wGttX - déCngska^-&
fcterisüeken
Ub
teüsche verdeling

180

Ud

ft

Ai O 2 ~

C/cc-LrCE(SAT)
acF2^L2

worden gebruikt om de gezochte uitdrukking van de maximale fan-out te vinden:
gcl- 2 ^1.2
^max

£ RiP

t/BEO2 — M/F Rh,.
^cc-^ce(SAT)

1

•

1

£’J

£"Rlp

(7.19)

Let er op dat in deze vergelijking specifieke waarden van enkele van de parameters voor
komen, te weten acF2, R'ü, RL2, l/BEO2 en e", omdat we hierin al de ongunstigste stroomverdeling in rekening hebben gebracht door middel van de grafische analyse van fig. 7.7.
Bij de verdere uitwerking van de ongunstigste omstandigheden voor N mogen deze para
meters niet worden veranderd; alleen de resterende parameters moeten nog de ongunstigste
waarden krijgen. Een voorbeeld van dit aspect is dat uit fig. 7.7 blijkt dat acF2 niet de kleinste
acF van deze groep is, ook al volgt uit de ‘conventionele' vergelijking voor de ongunstigste
omstandigheden. (7.19), uiteraard dat aeF = acF(min). (Deze algemene opmerking geldt ook
voor (7.16).)
(7.19) levert een zekere leidraad bij de keuze van een geschikte waarde van Rü. Naarmate
KB groter wordt gekozen neemt £ af (zie fig. 7.4, 7.5 en 7.6), terwijl Nmstx aanvankelijk stijgt
doordat de eerste term in (7.19) overheerst. Voor grote RB-waarden gaat £ echter naar 1,
terwijl dan de laatste term in (7.19) gaat domineren en uiteindelijk de fan-out tot nul zal
reduceren (omdat dan niet langer voldoende stroom wordt geleverd om de transistors te
verzadigen). Om nog als DCTL-poort bruikbaar te zijn is normaliter een N van tenminste
2 vereist, hetgeen uiteraard een bovengrens stelt aan Rfi.

7.3.6. Oversturing van de basis (niet-identieke transistors)
In par. 7.3.3 is de invloed van de schakelsnelheid op de fan-out bestudeerd. Omdat toen is
aangenomen dat alle transistors identiek waren, was het mogelijk om bruikbare antwoorden
af te leiden in termen van een overstuurfactor n voor de stationaire situatie. In par. 7.3.4 en
7.3.5 is het effect van niet-identieke transistors op de poortuitgang berekend, waarbij
echter de schakelsnelheid buiten beschouwing is gelaten en alleen is verlangd dat alle tran
sistors in de stationaire situatie verzadigd waren. Voor de oplossing konden we dan ook
uitgaan van de stationaire niet-lineaire ingangskarakteristieken van de schakeling.
De volgende stap is nu logischerwijze de berekening van de fan-out bij gebruik van nietidentieke transistors en oversturing om korte schakeltijden te bereiken. Helaas is dit een
niet-lineair dynamisch probleem dat te ingewikkeld is om in het kader van dit boek te
worden behandeld. Het is echter betrekkelijk eenvoudig om de resultaten van par. 7.3.3
(identieke transistors) zodanig te modificeren dat in de overstuurberekeningen ook het
effect van de stroombeperkende basisweerstanden in rekening wordt gebracht.

181

7.4. DE SPANNINGSMARGE

7.4.1. Specificatie van de spanningsmarge
We hebben er ai in de inleiding op gewezen dal voor de DCTL-schakeling van fig. 7.1 ten
aanzien van de (gelijkstroom) voorspanning geldt dat de verzadigingsspanning van de
collector L/CE(SAT) lager moet zijn dan de basis-emitterspanning die nodig is om de vol
gende transistor AAN te schakelen. Hel verschil tussen deze twee spanningen is de spanningsmarge d,
d = L7BE-C/CE(SAT)

(7.20)

Dit is de waarde die een ruisspanning le boven moet gaan om een verkeerde overgang van
de ene toestand in de andere te veroorzaken.
Om de gedachten te bepalen willen we bij de nu volgende bespreking van de spanningsmarge uitgaan van een eenvoudige DCTL-schakeling bestaande uit drie in cascade ge
schakelde omkeerversterkers, weergegeven in fig. 7.8a. Fig. 7.8b geeft een beeld van de
‘spanningsband’ voor de spanningsoverdrachtskarakteristieken van de P-omkeerversterker in deze cascadeschakeling. Als de ingangsspanning naar transistor P lager is dan de
drempelspanning t/BET,is transistor P UIT,endeuitgangsspanning UDgelijk aan L7BE(SAT),
de basis-emitterspanning van de verzadigde gestuurde transistor Q, zoals in fig. 7.8b te zien
is. Is daarentegen de ingangsspanning naar P groter dan C/BEO, dan is transistor P ver
zadigd, waardoor de uitgangsspanning UD daalt tot UCE(SAT).
De spanningsmarge van het circuit in fig. 7.8a kan nu gevonden worden door aan te
nemen dat transistor K verzadigd is en te berekenen welke grootste waarde van de ruis
spanning en nog verwerkt kan worden zonder dat een ongewenste omschakeling optreedt.
Als transistor K verzadigd is, geldt 17CE(K)= L/CE(SAT), terwijl transistor P verondersteld
wordt gesperd le zijn. Als we voorschrijven dat transistor P onder deze omstandigheden
nooit verzadigd mag worden, volgt uit fig. 7.8b dat de ruisspanning en nooit groter mag zijn
dan UBEO—UCE(SAT). oftewel de spanningsmarge is
Aq = ^beo~ UCE(SAT)

(7.21)

Stellen we daarentegen de stringentere voorwaarde dal transistor P nooit in het actieve
gebied mag overgaan als transistor K. verzadigd is. dan geldt volgens fig. 7.8b voor de
spanningsmarge
^t= (7Bet-^ce(SAT)

(7.22)

In feite ligt een realistische waarde van de spanningsmarge ergens tussen de beide door
(7.21) en (7.22) gegeven uitersten. Om dit in te zien zullen we het circuit van fig. 7.8a nader
onder de loep nemen. Als transistor K AAN is, moet transistor P UIT zijn, en transistor Q
AAN. In feite interesseert de precieze toestand van P ons echter niet, zolang Q inderdaad
maar AAN is, want bij de uitgangsvoorstelling gaat het immers om de toestand van Q.
De vereiste situatie kan dus gedefinieerd worden in termen van de basisspanning of de
182

I
+ ^cc
o

+ UCC
Rlp

^LQ

^LK

O

Q

o

o

T

o

(a)

max L/Beo(Q)
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Fig. 7.8. De spanningsmarge: a. fundamentele DCTL-schakeling: drie in cascade geschakelde
omkeerversterkers; b. geïdealiseerde DCTL-spanningsoverdrachtskarakteristiek van de transistor
P, waarin het ‘bandbegrip’ van de spanningsmarge duidelijk naar voren komt.
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basisstroom van transistor Q op de grens van het verzadigingsgebied:
4(Q)

(7.23)

AïO

ofwel

^be(Q)^^beo

P-24)

Om deze ongelijkheden met C/BE(P) in verband te brengen moeten we de stromen op het
t/D-knooppunt sommeren. De stroom door RLP is

4=

Ucc ~
^LP

^cc~ ^be(Q)
^LP

(7.25a)

(7.25b)

en de collectorstroom van transistor P is volgens (1.1)
IC(P)

IES^u^lkT

(7.26)

Optelling van de stromen bij het C/D-knooppunt en oplossing naar t7BE(P) levert

kT
Ucc~ ^be(Q) ~Wb(Q)
^be(P) = — In
abF^ES^LP
e

(7.27)

Substitutie van [7BE en /B uit (7.23) en (7.24) levert ons een ongelijkheid in termen van de
beperkende waarde UÜEL voor de basis-emitterspanning van transistor P:
kT , F ^CC~ ^BEO ~ ^LP Aiol
Ube(P)«17bel = — In
L
abF^ES^LP
J
e

(7.28)

Om er zeker van te zijn dat de schakeling altijd voldoet aan de eisen die (7.23) en (7.24)
stellen, moet de ruisspanning en dus altijd lager zijn dan l/BEL — t/CE(SAT), dat wil zeggen
de spanningsmarge is

zJL=^BEL-t/cE(SAT)

(7.29)

Bij enig nadenken wordt het duidelijk dat (7BEL altijd tussen L/BEO en (7BET ligt, zodat de
spanningsmarge die uit (7.29) volgt eveneens tussen de waarden van (7.21) en (7.22) is
gelegen.
Om de ongunstigste situatie voor dL te bepalen, kiezen we de maximale l/CE(SAT) voor
de transistors in kwestie, en de minimale C/BEL. Op basis van (7.28) houdt deze laatste
voorwaarde in dat we de minimale Ucc en de maximale abF, IES en RLP moeten kiezen.
Vanwege de niet-lineaire betrekking tussen (7BEO en Ino is het echter niet zonder meer
duidelijk welke transistor de ongunstigste combinatie van deze laatste parameters ver
toont. Het vraagstuk heeft een grote overeenkomst met dat van par. 7.3.5, wat voor ons
aanleiding is om ook in dit geval op een grafische oplossing over te gaan. Fig. 7.9 geeft een
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Fig. 7.9. Constructie met bclastingslijn, om de ongunstigste combinatie van l/BEO en /uo te vinden.
4- Ucc

+ C/cc

+ ^cc

Fig. 7.10. DCTL-omkeerschakelaars met stroombcperkende weerstanden in de basisaansluitingen.

hypothetische spreiding weer van 7BO-l/BEo_^ara^ter’s0eken van een aantal transistors.
Om hieruit de ongunstigste situatie voor A te vinden moeten we volgens (7.28) de maximale
waarde van de som (t/BEO +/BO/?LP) gebruiken, en deze kan gemakkelijk bepaald worden
door de RLP-belastingslijn in te tekenen waarvoor alle L/BEO-/no’Punten hetzij op of onder
de lijn vallen, zoals in fig. 7.9 is weergegeven. Deze constructie levert de ongunstigste
transistor, en daarmee tevens de ongunstigste l/BEO-ZBo-combinatie voor gebruik in (7.28).
Fig. 7.10 geeft een schema van dezelfde schakeling met toegevoegde stroombeperkende
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weerstanden in de basisaansluitingen; de redenen hiervoor zijn in par. 7.3.4 en 7.3.5
behandeld. De bepaling van de spanningsmarge is nu wat ingewikkelder, omdat UD niet
langer gelijk is aan de basisspanning van transistor Q. In dit geval geldt

Vd=*MQ) + *b/b(Q)

(7-30)

Substitutie van deze uitdrukking voor UD in (7.25a) levert na sommering van de stromen en
oplossing naar C7BE(P) op dezelfde wijze als in het voorgaande voorbeeld, de volgende
betrekking voor de beperkende basisspanning in het geval dat extra basisweerstanden zijn
toegepast:

kT
^be(P)< ^bel = — l’1
e

f7cc— L^beo~ (*b + Rlp) Aio
^bF^ES^LP

(7.31)

De uitdrukking voor de spanningsmarge, (7.29), blijft onveranderd. De grafische methode
van fig. 7.9 kan ook nu weer gebruikt worden om de ongunstigste l/BEL te vinden, met dit
verschil dat de belastingslijn nu wordt bepaald door (RB+RLp)Nadat aldus de basisvergelijkingen voor de berekening van de spanningsmarge zijn
afgeleid, zullen we in de volgende paragrafen de uitdrukkingen bepalen van de transistorspanningen L/CE(SAT), l/BET en [7BEO die van belang zijn voor de berekening van d.
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Fig. 7.11. t/CE(SAT) uitgezet tegen de overstuurfactor n.
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7.4.2. De collector-verzadigingsspanning L/CC(SAT)
In hoofdstuk 1 is al een vergelijking afgeleid voor de collector-verzadigingsspanning in
termen van Zc en ZB, zie (1.9b). We kunnen deze wat vereenvoudigen door het verband
in de overstuurfactor n uit te drukken. Substitutie van Zc(SAT)/ZB = aeF/n in (1.9b) en om
kering van de polariteit om deze in overeenstemming te brengen met een npn-transistor
levert
kT
1
kT
n+a
L/ce(SAT) = ^— In — + — In
n~\
e
abR
e

(7-32)

waarin a gedefinieerd is als
a = acF(l—abR)

De minimale waarde van C/ce(SAT), overeenkomend met een grote oversturing, is volgens
(7.32)
kT
1
t/CE(SAT) = — In —
(7.33)
e
abR
Fig. 7.11 is een grafiek van (7.32) voor een transistor met acF=30. Veel hedendaagse
schakeltransistors hebben abR-waarden die tussen 0,1 en 0,5 liggen. Zogenaamde chopper(triller-) en symmetrische transistors, die ontworpen zijn voor uitzonderlijk lage foutspanningen, kunnen abR-waarden hebben die tot 0,9 oplopen, maar de schakelsnelheid
ervan is in het algemeen veel lager dan die van transistors voor gebruik in logische scha
kelingen.
In de technische gegevens van de fabrikanten is de collector-verzadigingsspanning
meestal tegen ZB of Zc uitgezet, met de andere stroom als parameter. Een typisch voorbeeld
hiervan is in fig. 7.12 overgenomen. De onderbroken lijn stelt de waarde voor bij constante
ZC/ZB; hieruit blijkt dat er invloeden optreden welke niet inbegrepen zijn in (7.32). De
voornaamste bijkomende effecten zijn de spanningsval over collector, emitter en bedradingsweerstanden, alsook de variatie van acF met het stuurstroomniveau. Al deze verschijn
selen zijn niet in eenvoudige analytische uitdrukkingen te vatten, zodat we moeten afgaan
op experimentele gegevens.

7.4.3. De basis-emitterdrempelspanning l/BET
De basis-emitterdrempelspanning t/BET is in hoofdstuk 6 gedefinieerd als de spanning
waarbij de transistor juist begint te geleiden. Aangezien de l/BE-ZB-karakteristiek een
exponentieel karakter heeft, is er geen bepaalde waarde die men de drempelspanning kan
noemen. Doordat de collectorstroom echter zo snel met (JUE toeneemt, kunnen we C/nET
definiëren als die waarde van l/BE waarbij een verwaarloosbaar kleine collectorstroom Z^
kan vloeien (verwaarloosbaar klein ten opzichte van de normale werkstroom). Dus voor
t/BE gelijk aan Z7BET geldt
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Fig. 7.12. Maximale l/CE(SAT) uitgezet tegen de basisstroom Iü. Let op de toeneming van 17CE(SAT)
bij grote basisstuurstroom, bij gelijkblijvende Ic/Io = 10 (onderbroken lijn).
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(7.34)

/c = /cr = y/c(SAT)

waarin ;•< 1. Volgens de Ebers-Moll-vergeiijkingen (1.1) geldt voor een npn-lransistor in
hel actieve gebied het volgende verband tussen de basisspanning en /c

,,

^be ~

kT 1°\ F
e

1

—
L^bF7ESJ

(7-35)

Na substitutie van (7.34) levert dit als definitie voor de drempelspanning van een npntransistor
-/c(SAT)

^bet ~ ~ ln|-— abF^ES
e
L

(7.36)

Uil (7.36) blijkt duidelijk dat t/BET niet uitsluitend door de transistor zelf wordt bepaald,
want /C(SAT) hangt mede van de schakeling af.
7.4.4. De basisspanning op de grens van het verzadigingsgebied, UBEO
De spanning UBEO, gedefinieerd als de basis-emitterspanning op de grens van het verzadi
gingsgebied, hangt ook van het externe circuit af, wat dan ook de reden is dat deze para
meter normaliter niet in transistorcatalogi wordt vermeld. Het is echter mogelijk om een
schatting te maken van UBEO aan de hand van de gepubliceerde (7BE(SAT)-waarde, de
basis-emitterspanning als de transistor zich in het verzadigingsgebied bevindt. Deze laatste
parameter wordt meestal opgegeven voor een vaste stroomverhouding /c//B=10 binnen
de schakeling, zoals in fig. 7.13 is geïllustreerd. De waarde van l/BE(SAT) zal 10 a 50 mV
boven die van l/BEO liggen, omdat deze laatste op de grens van het verzadigingsgebied

188

wordt gemeten. In fig. 7.13 zijn tevens curven voor 17CE(SAT) opgenomen, zodat men deze
grafiek kan gebruiken om de spanningsmarge volgens (7.21) of (7.29) te schatten.
7.4.5. Ruis in digitale schakelingen
De ruis in digitale apparatuur kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Onder de
invloeden van buitenaf zijn te noemen:
1. Elektromagnetische straling die wordt opgevangen door een geleider in de schakeling
welke als antenne fungeert.
2. Het elektrische net en contactvonkcn van andere apparatuur in de omgeving, zoals
roterende machines of apparatuur met contactors.
Deze externe ruisbronnen kunnen ten dele worden onderdrukt door afscherming en
filters.
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Fig. 7.13. Limieten van de verzadigingsspanningen voor een siliciumtransistor.
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Daarnaast kan de ruis echter ook zijn oorsprong vinden binnen de digitale apparatuur
zelf. Zo kan een logische ruis worden opgewekt door de snelle schakeling van sterke stromen
naar aardingsbussen, in het bijzonder bij prints met logische schakelingen. De spanhingsvallen die als gevolg hiervan over de aansluitingsinduclanties optreden kunnen versterkt
en doorgegeven worden, wat tot ongewenste overgangen in poortschakelingen en flipflops
kan leiden.
De beste methode om logische ruis ten gevolge van de bovengenoemde effecten te
reduceren, is wellicht het gebruik van een groot geaard vlak waar alle schakelingen via zo
kórt mogelijke aansluitingen mee verbonden zijn. Een dergelijk systeem kan de pieken in
de logische ruis verlagen tot een tiende van de waarden die bij conventionele bedrading
kunnen optreden, omdat hierdoor zowel de aansluitingsinductantie als het skineffect
gereduceerd worden. Uiteraard moeten we er ook op letten dat de totale doorsnede van
elke geleider die als gemeenschappelijke terugvoerleiding wordt gebruikt, groot genoeg is
om de spanningsval voor gelijkstroom en lage frequenties onder de gegeven omstandig
heden voldoende laag te maken.

7.5. INGANGSPARAMETERS (FAN-IN)

7.5.1. Inleiding
De ideale situatie zou zijn dat men een onbeperkt aantal collectors van transistors op een
DCTL-poort zou kunnen aansluiten, maar precies als in het geval van de fan-out wordt
men ook bij de fan-in geconfronteerd met allerlei verschijnselen die de waarde in de
praktijk beperken. In een DCTL-NOR-poort zijn deze in de regel terug te voeren tot be+ Ucc
o

+ Ucc

+ ^cc
^LQ

^LP

</ch(SAT)
------- o

^LK

Q
1/ce(SAT)
M

K
y

M ingangen
(fan-in)
Fig. 7.14. Omkeerschakelaar-NOR-poort-omkeerschakelaar.

—
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F
perkingen van de spanningsmarge of de schakelsnelheid.

7.5.2. De invloed van de fan-in op de spanningsmarge
Om de invloed van de fan-in op de spanningsmarge te illustreren zullen we het circuit van
fig. 7.8a modificeren door de transistor P te vervangen door een NOR-poort, zoals in
fig. 7.14 is getekend. Precies als in par. 7.4.1 willen we de spanningsmarge berekenen bij
de ingang naar Pi als transistor K AAN is, en alle transistors in de P-poort verondersteld
worden UIT te zijn. De in de figuur aangegeven spanningen gelden voor deze situatie.
Eenvoudigheidshalve zullen we hier alleen de spanningsmarge volgens de betrekkelijk
eenvoudige voorwaarde

do=UBEO-L/CE(SAT)

(737)

behandelen. (De bespreking kan gemakkelijk uitgebreid worden tot de meer realistische
criteria van (7.28) en (7.29)) Wc willen dus de variatie van de spanning t/BEO van de tran
sistor Pj onderzoeken die optreedt als de fan-in M wordt veranderd.
We onderzoeken hiertoe eerst de ingangskarakteristieken van de transistor P, in de
NOR-poort van fig. 7.14, waarbij we er van uitgaan dat de ingangen van alle transistors
P] ... Pv gestuurd worden met identieke golfvormen. Als M groter wordt neemt de col
lectorstroom van transistor Pt af waardoor de ingangskarakteristiek van transistor Pj
gemodificeerd wordt. Fig. 7.15 geeft een beeld van de ingangskarakteristieken van een
siliciumtransistor in een NOR-poort met een fan-in van M = 1, 2, 5 en 10. De invloed van
de basisspanning UBEO is hierin duidelijk herkenbaar: naarmate het aantal ingangstransistors groter wordt, verschuift de knik in de curve naar links, zodat UBEO afneemt. Deze
verplaatsing kan als volgt worden verklaard. Als alle transistors in de P-poort in fig. 7.14
zich op de grens van het verzadigingsgebied bevinden, is de collectorstroom in elke tran
sistor

/c(SAT) = 1 ^cc-^ce(SAT)

(7-38)

De collectorstroom in elke verzadigde transistor loopt dus terug naarmate M groter wordt.
De basisstroom op de grens van het verzadigingsgebied is per definitie
7bo

ZC(SAT)
acF

(739)

/BO zal dus ook afnemen naarmate M groter wordt gemaakt, en uit de exponentiële be
trekking tussen IBO en UBEO volgt dat L7BEO eveneens moet afnemen.
Uit de bovenstaande bespreking, en vooral uit Tig. 7.15, zal duidelijk zijn dat de spannings
marge zlo (in dit geval de A die voor de ingang van de P-poort geldt) lager wordt als men M
opvoert.
Een bijkomend effect op de spanningsmarge doet zich voor doordat L/CE(SAT) van M
afhangt, maar deze invloed is meestal gering ten opzichte van de hierboven besproken
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Fig. 7.15. De invloed van de fan-in, M, op de basis-emitterspanning bij verzadiging, (/beo- a- voor
de meting gebruikte schakeling. Stuurstroom van P2, P3 ... is gelijk aan die van Pj ;b. gemeten curven.

192

verandering van C/BEO met M.

7.5.3. De invloed van de fan-in op de schakelsnelheid
De teruggang van de collectorstroom met toenemende M (7.38) leidt tot een verlaging van
de schakelsnelheid van de transistor, een effect dat bij grote M-waarden een rol van
betekenis kan gaan spelen. Als we aannemen dat de basisstuurstroom van een transistor
in de P-poort constant blijft, resulteert de teruggang van de collectorstroom in een toe
neming van de oversturing. Dit zal de inschakeltijd iets bekorten, maar de uitschakeltijd
belangrijk doen toenemen, als gevolg van de overmatige opslag van minderheidsdragers
in het basisgebied en doordat er geen overeenkomstige uitschakeloversturing optreedt in
het onderhavige circuit.
7.5.4. De ingangskarakteristiek van een verzadigde poortschakeling (identieke transistors)
Wordt een NOR-poort gebruikt om direct andere NOR-poorten te sturen, een situatie die
in par. 7.6 wordt behandeld, dan moeten we de ingangskarakteristiek weten van één
transistor in een poort als de andere (M — 1) transistors in die poort verzadigd zijn. Om een
voorbeeld te nemen zullen we stellen dat we de ingangskarakteristieken van transistor Pt
in fig. 7.16a willen bepalen wanneer alle transistors in de P-poort behalve P, AAN zijn.
De resultaten van deze meting zijn in fig. 7.16b weergegeven. Ter vergelijking zijn
ook twee krommen opgenomen die gelden voor vaste collectorspanningen, f/CE = 0 en
C7ce = 4- 4 V. Dc vier curven ertussen geven de ingangskarakteristiek van P t weer als (M — 1)
verzadigde transistors op dc poort worden aangesloten (M= 1, 2, 5 en 10). De M = 1-curve
geldt voor dc transistor P] alleen, en vertoont zodoende de scherpe omslag bij het intreden
van de verzadiging zoals in par. 7.3.4 is behandeld. Voor M groter dan 1 wordt (7CE van P,
bijna constant gehouden op een laag niveau, doordat de andere (M — 1) transistors ver
zadigd zijn. Dc karakteristieken van deze schakeling lijken zodoende veel op die van een
enkele transistor in het geval van een lage vaste collectorspanning.
De knik in dc M=l-curve (overeenkomend met de grens van het verzadigingsgebied)
treedt niet op bij M >1, doordat de collectorspanning dan door de andere verzadigde
transistors op zo’n laag niveau wordt gehouden dat verzadiging in transistor P, al bij een
zeer lage l/BE-waarde van bijvoorbeeld 0,1 V plaats vindt. Aangezien het nulpunt van deze
curven onderdrukt is zou een dergelijke knik voorbij de linkergrens van de grafiek liggen.
De naar links gerichte verschuiving van de ingangskarakteristiek van Pj bij opvoering
van M beïnvloedt de fan-out van elke sturende transistor die met de ingang van Pj ver
bonden is. Dit is één van de wisselwerkingen tussen ingangs- en uitgangsparameters waarop
al eerder is gezinspeeld; het effect wordt in de volgende paragraaf nader bezien. Verder kan
deze verplaatsing onder bepaalde omstandigheden de spanningsmarge beïnvloeden.

193

l/CC

Ai
P, 4-0,6

P2 4-0,6

^BE

~o(a)

l/CE = 0 V

M = 10521 l/CE = 4V

Ib (M)
100
90

-

80

70

60

,l/cc = 4V.
RL = 4k

50

4444 4444 4444 4-M4-

*W44- 4444

40

30
20
10

(b)

o
250

500

750

^BE (m^)

Fig. 7.16. Ingangskarakteristieken van één poortingang van een DCTL-NOR-poort waarvan de
andere (M-l) transistors AAN blijven. Twee referentiecurven voor (7CE = 0en L/CE = 4 V zijn eveneens
opgenomen, a. schakeling; b. ingangskarakteristieken van de schakeling in (a).
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7.6. DE FAN-OUT VAN EEN NOR-POORT DIE ANDERE NOR-POORTEN STUURT
(IDENTIEKE TRANSISTORS)

7.6.1. Inleiding
Tol dusver zijn de fan-in, fan-out en spanningsmarge besproken voor het geval dat een
NOR-poort belast is met N gelransistoriseerde omkeerversterkers. Eén zo’n omkeerschakelaar noemt men wel een standaardbelasting, aangezien de ingang ervan een redelijk
eenvoudige en voorspelbare karakteristiek heeft (als we ervan uitgaan dat een stroombeperkende weerstand in de basisaansluiting wordt toegepast). Omkeerversterkers worden
dikwijls op poortuitgangen aangesloten om isolatie en stuurvermogen te leveren, zodat de
berekeningen in de voorgaande paragrafen een nuttige beschrijving van praktische scha
kelingen leveren.
Om redenen van eenvoud, kostprijs en snelheid worden NOR-poorten ook wel gebruikt
om direct andere NOR-poorten te sturen; fig. 7.17 geeft een voorbeeld hiervan. Men krijgt
in dit geval te maken met de wisselwerking tussen fan-in en fan-out, doordat de fan-outbelasling die de P-poort moet sturen nu afhangt van de fan-in-karakteristieken van de
gestuurde poorten.
Om nu de ongunstigste situatie ten aanzien van de fan-out van de P-poort in fig. 7.17
te berekenen moeten we uiteraard de situatie nemen waarbij alle transistors in de P-poort
UIT zijn, waardoor de transistors Q15 St, T,, ... AAN moeten zijn. Ook hier echter is
niet zonder meer duidelijk welke toestand van de transistors Q2, Q3, ..., S2, S3, ... nu de
ongunstigste situatie met zich meebrengt. Om deze reden zullen we in de volgende para
grafen twee mogelijke toestanden van deze transistors behandelen. Eén ding staat echter
wel vast: op grond van par. 7.5.2 en 7.5.4 kunnen we voorspellen dat deze schakeling grote
problemen ten aanzien van de gelijke stroomverdeling opwerpt, zelfs in het hier aangeno
men geval van identieke transistors. Met name blijkt uit fig. 7.15 en 7.16 dat de ingangskarakleristiek van één transistor in een NOR-poort een functie is van de fan-in van die
poortschakeling. Zijn de gestuurde poorten niet in dezelfde toestand, of hebben ze niet
dezelfde fan-in, dus MQ^MS, dan treedt er een ongelijke stroomverdeling (stroomaantrekking) op, precies als in het geval van de omkeerschakelaars met niet-identieke ingangs
karakteristieken (par. 7.3.4 en 7.3.5). Om deze ongelijkheid te reduceren zijn in fig. 7.17
stroombeperkende weerstanden in de basisaansluitingen opgenomen, zoals in par. 7.3.5 is
voorgesteld.
7.6.2. De fan-out als de gestuurde poorten verzadigd zijn
Een mogelijk ongunstigste fan-out-situatie kan zich in fig. 7.17 voordoen als:
1. de sturende P-poort UIT is.
2. in de Q-poort alleen transistor Qt AAN is.
3. alle andere gestuurde poorten S, T, ... AAN zijn en verzadigd, met behalve St, Tn ...
ook tenminste S2, T2, ... AAN.
In fig. 7.16 zijn de betreffende ingangskarakteristieken weergegeven die we nodig hebben
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Fig. 7.17. Gegeneraliseerde voorstelling van een DCTL-NOR-poort die N andere, overeenkomstige
poorten stuurt. De spanningen gelden voor de P-poort UIT en de andere poorten AAN.

om de stroomvcrdeelfactor e onder deze omstandigheden te bepalen. In tegenstelling tot
de berekening in par. 7.3.5 (of, juister gezegd, fig. 7.7), kan er hier geen verschil van inzicht
bestaan welke transistor het moeilijkst te sturen is. In dit geval krijgt de transistor in de
poort met één transistor AAN (in het veronderstelde geval QJ de minste stroom. Uit
fig. 7.16 blijkt dat de ongunstigste toestand van de poorten S, T, ... die is waarbij alle
transistors AAN zijn. Onder deze aangenomen omstandigheden zouden we de waarde
van e kunnen bepalen door een RB-belastingslijn in fig. 7.16 in te tekenen. De fan-outvergelijking wordt dan volgens (7.19):

N _ geF(Q)^LO P^CC~ UbEO (Q) ~ Mp IF RLl,
Ucc- UCE(SAT)
^lp

T‘4
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Deze vergelijking kan nog worden uitgebreid om ook de invloed van niet-identieke
transistors te omvatten met behulp van de in par. 7.3.5 ontwikkelde begrippen.
7.6.3. De fan-out als de basisstuurstromen van de gestuurde poorten identiek zijn
Een tweede mogelijk ongunstigste fan-out-situatie zou zich in Tig. 7.17 kunnen voordoen
als:
1. de sturende P-poort UIT is.
2. alleen transistor Q, in de Q-poorl wordt gestuurd, dat wil zeggen Q2, Q3, ... UIT.
3. alle andere transistors S2, S3, T2, T3, ... van de gestuurde poorten gestuurd worden
door andere poorten waarvan het signaal identiek is met dat naar Qn S,, Tn ...
De ingangskarakteristieken die we in dit geval voor de berekening van e moeten ge
bruiken zijn in fig. 7.15 afgebeeld. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat deze omstandig
heden met identieke basisstuurstromen altijd lot een lagere e-waarde leiden (voor een
gegeven waarde van de stroombeperkende weerstand in de basisaansluiting) dan de in de
vorige paragraaf behandelde situatie met S2, S3, T2,T3, ... alle verzadigd. Dit wordt ook
bevestigd door een vergelijking van fig. 7.15 met fig. 7.16. Hieruit blijkt dus dat de situatie
met identieke basisstuurstromen nooit de ongunstigste kan zijn.

7.7. TEM PERATUURINVLOEDEN

De voornaamste temperatuurinvloeden op de werking van DCTL-schakelingen zijn wel de
verandering van de spanningsmarge als gevolg van de temperatuurcoëfficiënten van UBE
en L7ce(SAT), en de verandering van de fan-out ten gevolge van de temperatuurcoëiïiciënt
van aeF. In fig. 1.5 en 1.6 zijn respectievelijk UBE(SAT) en UCE(SAT) uitgezet tegen de tem
peratuur. Deze gegevens zijn ontleend aan literatuur van de fabrikant. Uit deze curven
blijkt wel dat de spanningsmarge aanzienlijk afneemt bij stijgende temperatuur.
De maximale fan-in en maximale fan-out hebben de neiging om bij temperatuurstijging
toe te nemen, doordat beide direct afhangen van aeF, die zoals in fig. 1.7 te zien is met de
temperatuur toeneemt. Dit betekent dat de ongunstigste fan-in en fan-out-omstandigheden
altijd bepaald moeten worden bij de laagste werk temperatuur (indien lekeffecten ver
waarloosd mogen worden).
Een ander belangrijk thermisch effect is het resultaat van de bekende snelle toeneming
van de collectorlckstroom met de temperatuur (fig. 1.4). Bij hogere temperaturen kan deze
stijging een aanzienlijke teruggang van de maximale fan-out ten gevolge hebben. Voor
germaniumtransistors kan de verlaging van de fan-out als gevolg van de collectorlekstroom
bij hogere temperaturen de toeneming ten gevolge van de hogere aeF overtreffen.
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junctie-oppervlakte, oppervlakte van een junctiedoorsnede
versterking
differentiële capaciteit van een ruimteladingslaag (van een junctie)
differentiële capaciteit van de collector-ruimteladingslaag
differentiële capaciteit van de emitter-ruimteladingslaag
niet-lineaire ladingopslag in een ruimteladingslaag
diffusiestroomcoëfficiënt van de ladingdragers (zie opm. 1)
elektrische veldsterkte
elektronlading, elementaire lading (1,6-10 -19Q
grondtal van de natuurlijke logaritmen
frequentie
geleidbaarheid, conductantie, differentiële geleidbaarheid
combinantie, de combinantieparameter zoals die in ‘geconcentreerde’ (lumped)
modellen wordt gebruikt
diffusantie, de diffusantieparameter zoals die in ‘geconcentreerde’ (lumped)
modellen wordt gebruikt
stroomsterkte, elektrische stroom (zie opm. 2)
de verzadigingsstroom van de collectorjunctie met niet-aangesloten emitter
kortsluitverzadigingsstroom van de collectorjunctie, dat wil zeggen de ver
zadigingsstroom wanneer de emitter kortgesloten is met de basis
kortsluitverzadigingsstroom van de emitterjunctie, dat wil zeggen de verzadi
gingsstroom wanneer de collector kortgesloten is met de basis
stroom in de doorlaatrichting van een junctiediode
stroom in de tegenrichting van een junctiediode
verzadigingsstroom van een geidealiseerde junctiediode
(elektrische) stroomdichtheid. De indices p en n duiden gaten- respectievelijk
elektronenstroomdichtheid aan
constante van Boltzmann (1,38 10 ’23 J °K-*)
inductantie
diffusielengte van de ladingdragers (zie opm. 1)
karakteristieke lengte van de exponentiële doopstoffenverdeling in een transistor
met geleidelijke basisdoping (drifttransistor)
extrinsieke Debije-lengte
intrinsieke Debije-lengte
dikte, totale dikte van de uitputtingslaag bij een junctie
dikte van het deel van de uitputtingslaag dat in het n-materiaal ligt
dikte van het deel van de uitputtingslaag dat in het p-materiaal ligt
vermenigvuldigingsfactor van de lawinestroom

voor berekeningen met grote signalen gebruikte vermenigvuldigingsfactor van
de junctiecapaciteit
N
netto-doopstoffenconcentratie, dat wil zeggen donorconcentratie minus acceptorconcentratie
acceptorconcentratie aan de p-kant van een abrupte junctie
nap
donorconcentratie aan de n-kant van een abrupte junctie
NDn
acceptorconcentratie
NA
donorconcentratie
Nd
elektronenconcentratie (zie opm. 3)
n
overmaat-elektronenconcentratie (zie opm. 3)
n'
«i, /i,(7') intrinsieke dragersconcentratie
complexe amplitude van de overmaat-gatenconcentratie
Pn
gatenconcentratie
P
overmaat-gatenconcentratie (zie opm. 3)
P'
totale ladingopslag aan overmaat-minderheidsdragers in de basis
9b» 9b
ladingopslag in de basis op de grens van het verzadigingsgebied
9bo
voorwaartscomponent van t/B
9f
omkeercomponent van
9r
extra verzadigingslading in de basis
9s
lading in de collector-ruimteladingslaag, gemeten ten opzichte van de lading bij
9uc
ï/cb = 0
lading in de emitter-ruimteladingslaag, gemeten ten opzichte van de lading bij
Que

c/eb=o

9n
%
r
S
s
T

h
U, u
ü>
Us
Us
w
X

y

totale overmaat-ladingopslag aan elektronen
totale overmaat-ladingopslag aan gaten
weerstand
storantie, storantieparameter zoals die in ‘geconcentreerde’ (lumped) modellen
wordt gebruikt
complexe frequentievariabele
temperatuur in °K, absolute temperatuur
opslagvertragingstijd van een junctiediode
spanning, potentiaal, spanningsverschil tussen twee punten (zie opm. 2)
lawinedoorbraakspanning
houdspanning
voedingsspanning
dikte, van het neutrale basisgebied van een transistor of van een diode met
één dunne ‘zijde’
longitudinale plaatscoördinaat (dat wil zeggen gemeten loodrecht op de junc
ties) in het eendimensionale model
transversale coördinaat (dat wil zeggen evenwijdig aan de juncties gemeten) in
het actieve basisgebied van een transistor
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stroom versterking, differentiële stroomversterkingsfactor bij gemeenschappelijke-basisschakeling
stroomversterking voor grote signalen in de voorwaartsrichting (gemeenschappelijke-basisconfiguratie)
idem in de omkeerrichting
stroomversterking, differentiële stroomversterkingsfactor bij gemeenschappelijke-emitterconfiguratie
stroomversterking voor grote signalen in de voorwaartsrichting (gemeenschappelijke-emitterconfiguratie)
idem in de omkeerrichting
gateninjectierendement van een pn-junctie
(vóór een variabele) geeft een geringe verandering aan
recombinatie in een transistorbasis, verlies aan emitterrendement
verlies aan recombinatie in een transistorbasis
absolute permittiviteit
modulatiefactor
complexe diffusielengte (zie opm. 1)
ladingsdichtheid (van de ruimlelading)
levensduur van overmaat-ladingdragers (zie opm. 1)
effectieve levensduur in het basisgebied bij injectie in de voorwaartsrichting
effectieve levensduur in het basisgebied bij injectie in de omkeerrichting
parameter die de ladingopslag bij injectie in de omkeerrichting bepaalt
parameter die de ladingopslag bij injectie in de voorwaartsrichting bepaalt
(= — 9bf/Zcf)
elektrostatische potentiaal
contactpotentiaal, ‘ingebouwde’ potentiaal, elektrostatische potentiaal van een
junctie in de evenwichtssituatie
hoekfrequentie
frequentie waarvoor |ac| = 1 ( = gm/Cn + CJ
hoekfrequentie waarvoor de differentiële component van de basisstroom die
nodig is voor het laden van de overmaat-ladingopslag in de basis, gelijk is aan de
differentiële collectorstroom

OPMERKINGEN

1. Bij diiïusiestroomcoëiïiciënten, beweeglijkheden, levensduren en diiïusielengten worden
de indices n en p in verband met diodes gebruikt om aan te geven dat de betreffende para
meters de dynamische eigenschappen beschrijven van de minderheidselektronen respec
tievelijk -gaten. In verband met transistors geven de indices e, b en c aan dat de betreffende
parameters betrekking hebben op de minderheidsdragers in respectievelijk emitter-,
basis- en collectorgebied. In de enkele gevallen dat de beweeglijkheid of de diffusiestroom
coëiïiciënten van meerderheids-dragers bedoeld worden, zijn dubbele indices gebruikt om
elke verwarring uit te sluiten.
2. Stromen en spanningen van diode- en transistorelektroden zijn op de volgende wijze
aangeduid:
Bij diodes:
gelijkstroom- en werkpuntvariabelen: symbolen in hoofdletters;
totale momentele variabelen: symbolen in kleine letters;
diiïerentiële variabelen: A vóór de symbolen in hoofdletters.
Bij transistors:
indices geven de elektrode aan waarheen de stroom vloeit, of het tweetal elektroden
waartussen het spanningsverschil bestaat;
gelijkstroom- en werkpuntvariabelen: symbolen in hoofdletters met indices in hóófd
letters ;
totale momentele variabelen: symbolen in kleine letters met indices in hoofdletters;
diiïerentiële momentele variabelen: symbolen in kleine letters met indices in kleine
letters;
complexe amplitudes van diiïerentiële componenten: symbolen in hoofdletters met
indices in kleine letters.
3. Bij de dragerconcentraties worden de halfgeleidergebieden aangegeven door de indices
n of p voor een diode, of e, b en c voor een transistor. Een tweede index o geeft de thermische
evenwichtswaarde van de betreiïende concentratie aan.
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Dit zesde deel van de Technica-serie over
halfgeleiders behandelt de transistorschakelingen
die verband houden met digitale systemen. Het is
een geschikt leerboek voor het begrijpen en het
ontwerpen van dit soort schakelingen; het geeft
inzicht in de principiële werking en opbouw van
elektronische rekenmachines.
Niveau: eind HTS-elektrotechniek, ook THwerktuigbouwkunde, scheikunde, natuurkunde.
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