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Voorbericht

De elektronicus wordt de laatste decennia nogal eens geconfronteerd met revo
luties in zijn vakgebied.
Geïntegreerde schakelingen - we leven snel, het is alweer gemeengoed - zijn
toch nog maar enkele jaren geleden met hun onstuimige groei begonnen.
De gedachtengang was aanvankelijk, dat een verarming van het vak het gevolg
zou zijn van de integratie van circuits. Het tegendeel is waar gebleken. De lineaire
en de digitale IC dragen juist bij tot een verruiming van het vakgebied in die
zin, dat de elektronicus meer de systeemgedachte, dan de (vrij eng begrensde)
circuitgedachte tot de zijne zal maken. Wie hier niet aan meedoet, staat niet
stil, maar raakt achterop.
Elke elektronicus zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de lineaire IC.
Het voor U liggende boekje is bedoeld om aan de toch al bijna onvoorstelbare
hoeveelheid vereiste kennis, datgene toe te kunnen voegen, wat U bij het toe
passen van lineaire geïntegreerde schakelingen aan kennis ontbreekt. Het boekje
pretendeert geenszins volledig te zijn, maar er is zorgvuldig nagegaan, wat wer
kelijk een nuttige bijdrage tot kennisvergroting zou kunnen zijn.
Best (N.Br.), december 1969

T. J. M. Hille
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De vlucht, die de „lineaire versterker in geïntegreerde halfgeleiderschakelingeri",
de laatste jaren heeft genomen, is welhaast kenmerkend voor de elektronische
revolutie die zich sinds de uitvinding van de transistor heeft voltrokken.
Het uitgebreide assortiment van verschillende schakelingen met onbegrensd
toepassingsgebied rechtvaardigt niet langer de historische benaming „operatio
nele versterker” of „analoge rekenversterker”, welke benamingen suggereren,
dat deze schakelingen uitsluitend rekenkundige bewerkingen verrichten. In
tegendeel, men kan eerder stellen, dat de digitale technieken het verrichten
van rekenkundige bewerkingen hebben overgenomen en de ontwikkeling van
de analoge technieken hoogstens hebben gestimuleerd omdat voor automati
sering de combinatie digitaal-analoog veelal tot de beste oplossing leidt.
Voorts heeft de fabricagetechniek van geïntegreerde halfgeleiderschakelingen,
voornamelijk de monolithische planair-epitaxiale techniek, niet in geringe mate
bijgedragen tot de mogelijkheid van seriefabricage van deze schakelingen met
een redelijk goede tot zeer goede kwaliteit, waarbij dan geconstateerd mag
worden dat de digitale geïntegreerde schakeling in de historie vooropgegaan is.
Tenslotte leidt de grote seriefabricage en de concurrentie tussen de fabrikan
ten onderling tot redelijke prijzen en kan men zelfs voor de industrietoepassingen spreken van goedkoop.
Sinds lineaire IC’s op de markt zijn verschenen, zijn de prijzen met sprongen
omlaag gegaan en het laat zich aanzien dat de tendens tot lagere prijzen de
komende jaren nog verder zal doorzetten. Het is zelfs nu al zo, dat door de
detailhandel IC’s, die aan de hoogste eisen voldoen, aangeboden worden voor
één tot enkele tientallen guldens.
Niet alleen de toepassingen, waarvan we er enkele weergeven, en niet alleen de
prijzen zijn interessant. De schakeling zelf, zijn opbouw, zijn geheel eigen ont9

werp, kortom de „lineaire IC” op zich is een uitermate interessant „ding”.
Men kan tot verrichtingen komen, die met discrete componenten niet haalbaar
zijn vanwege de prijs of zelfs omdat de mogelijkheid eenvoudig niet aanwezig is.
De beschouwingen beperken zich voorlopig tot de lineaire geïntegreerde scha
kelingen in monolithische constructie. Schakelingen met choppers en geïnte
greerde schakelingen in dunne- en dikke-filmtechniek vallen, op enkele uitzon
deringen na, buiten dit bestek.
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1. Fabricagetechniek

Enig inzicht in de fabricagetechniek zal voor een beter begrip van de geïnte
greerde schakeling uitermate nuttig blijken te zijn. De fabricage van geïntegreer
de halfgeleiderschakelingen in het algemeen, kent verschillende technieken.
Schakelingen met uitsluitend ohmse en/of capacitieve elementen worden vaak
in dunne-filmtechniek vervaardigd met als grondmaterialen tantaal, chroomnikkel of tin-oxyde. De dunne-filmtechniek maakt het in principe mogelijk,
combinaties van actieve en passieve componenten te vervaardigen, echter in
een relatief duur produktieproces. De cadmium-sulfidetechniek maakt het mo
gelijk veldeffecttransistoren in combinatie met passieve componenten op een
gemeenschappelijke grondslag (substraat) te vervaardigen.
Omvangrijkere schakelingen, waartoe de lineaire IC’s behoren, blijken echter
het best vervaardigd te kunnen worden in de monolithische silicium-planairepitaxiale techniek, zoals die ook wordt toegepast voor het vervaardigen van
transistoren. De actieve componenten (transistoren, dioden) blijken in deze
techniek kwalitatief beter uit te vallen, terwijl het paren (matchen) van tran
sistoren, doordat men het produktieproces beter in de hand heeft, ook meer
nauwkeurige resultaten oplevert. Zoals nog zal blijken is dit een van de redenen
waarom schakelingen in lineaire IC’s fundamenteel betere eigenschappen heb
ben dan dezelfde schakelingen met discrete componenten.
Bij vrijwel elk type gaat men uit van een P-substraat. Dit uitgangsmateriaal
ontstaat uit een getrokken siliciumkristal, waaraan tijdens de groei borium als
verontreiniging wordt toegevoegd. Het eerste produkt is een staaf van onge
veer 15 cm lang bij een doorsnede van ongeveer 2,5 cm. Deze staaf wordt met
een diamantzaag in plakjes (wafers) met een dikte van enkele tienden milli
meters gesneden (fig. 1). De schijfjes worden fijn gezandstraald en chemisch
geëtst, zodat het oppervlak uiterst glad gepolijst de volgende bewerking onder
gaat.
11
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Deze volgende bewerking is het laten oxyderen in een daartoe geschikte atmos
feer bij een temperatuur van 1200 a 1300 °Celsius. Aldus wordt het gepolijste
oppervlak bedekt met een inactief laagje siliciumdioxyde (kwarts) als bescherm
laag. Het ingekapselde schijfje is als P-substraat de basis voor het fabriceren
van een geïntegreerde schakeling in planair-epitaxiale techniek (fig. 2).
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De eerste stap om tot een werkelijke geïntegreerde schakeling te komen, is het
maken van de (N) collectoren van de transistoren. Hiertoe wordt het schijfje
eerst bedekt met een fotogevoelige lak, via een masker belicht en vervolgens
ontwikkeld. De niet-belichte gedeelten lossen op. Vervolgens wordt het sili
ciumdioxyde chemisch weggeëtst op die plaatsen welke niet door de filmlaag
van fotogevoelig materiaal, zijn beschermd. Het collectorvlak wordt dus als
het ware in de beschermende laag gegraveerd. Vervolgens wordt het schijQe in
12

een oven geplaatst waarin de atmosfeer (gas) N+ verontreinigd is en bij hoge
temperatuur wordt door diffusie het gegraveerde gedeelte een N-gebied (fig. 3).
Het diffusieproces waarborgt een lage inwendige collectorweerstand. De collec
tor wordt vervolgens afgemaakt door het laten vormen van een epitaxiale laag
(epitaxie-kristalgroei). Hiertoe wordt nu eerst het gehele inactieve laagje siliciumoxyde weggeëtsl. De schijfjes worden dan in een thermische reactie-oven
geplaatst waarin vluchtige gassen worden gebracht en door chemische reacties
groeit er N-gedoteerd silicium op het schijfoppervlak. De omstandigheden zijn
zodanig dat de groeilaag dezelfde kristalstructuur heeft als het oorspronkelijke
substraat, zodat de laag als een toevoeging of uitbreiding hiervan beschouwd
kan worden (fig. 4). De dikte en de weerstandswaarde van de epitaxiale laag
beïnvloeden de doorslag- en verzadigingskenmerken van de component (tran
sistor). Al tijdens de epitaxie start het oxydatieproces opnieuw, zoals reeds
eerder werd beschreven, zodat voor de volgende stap in het fabricageproces
weer uitgegaan kan worden van een beschermd systeem.
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Fig. 5

Bij de volgende stap worden isoleerbeddingen gemaakt om de verschillende
onderdelen, zoals weerstanden, dioden en transistoren elektrisch van elkaar te
isoleren (burried-layer-diffusie). Hiertoe worden sporen in het siliciumdioxyde
weggeëtst op dezelfde wijze als eerder werd beschreven voor de collectoruitsnijdingen, dus weer langs fotolithografische weg. Daarna worden de schijfjes
weer in een oven geplaatst en bij een bepaalde temperatuur blootgesteld aan een
borium-atmosfeer (P-donor). De isolatie bestaat dus uit twee banen P-silicium,
13

waartussen N-silicium (hel oorspronkelijke substraat), aldus twee dioden (PNovergangen) tegen elkaar in vormend (fig. 5). Wanneer het substraat later door
verbonden wordt met de meest negatieve potentiaal in de schakeling, in het
algemeen dus de negatieve voedingsspanning, is van elke transistor de collector
verbonden met de katode van deze diode, die dan nooit in geleiding kan ko
men. Ook hier wordt alweer tijdens het diffusieproces het gemaskerde gedeelte
opnieuw voorzien van een oxydelaag. Fig. 6 geeft een bovenaanzicht van het
produkt zoals het er nu uitziet, waarin drie collectoren in geïsoleerde vakken
ondergebracht zijn.
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Opnieuw wordt het schijfje gemaskeerd en geëist voor het gelijktijdig laten in
diffunderen van de basis-zones en de weerstanden. Ook hier wordt weer borium
gebruikt als diffusie-verontreiniger en groeien de bases en de weerstanden door
epitaxie. Een oxygeenatmosfeer in de oven her-oxydeert de uitsnijdingen in
het oppervlak van het schijfje en sluit deze af tegen vervuiling of beschadiging
(fig. 7a en 7b).
Een volgende uiterst nauwkeurige fotolithografische bewerking is het maskeren
en verwijderen van oxyde voor het laten indiffunderen van de emitters en de aansluitcontacten van de collectoren. Bij een hoge temperatuur (1200 °Q diffun-
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I
deert fosfor (N-gedoteerd) in het na etsen blootgestelde oppervlak. Wederom
vormt siliciumoxyde, naar gelang het diffusieproces vordert, een beschermende
laag. Zijwaartse diffusie brengi de overgang (junction) onder de beschermlaag.
Uit fig. 7b en 8b is duidelijk dat een gediffundeerde zone eindigt onder een
reeds bestaande oxydelaag. Het oxyde beschermt de feitelijke overgangen te
gen blootstelling aan de omgeving (zie ook fig. 8a en 9).
Transistoren en weerstanden zijn nu compleet. Ze moeten nog worden doorver
bonden om de gewenste schakeling tot stand te brengen. Dit wordt gedaan door
metaal op te dampen. Hiertoe moet echter eerst een gat gegraveerd worden
(ook weer door middel van fotolithografie), naar de juiste zones, zodat het
metaal contact kan maken (fig. 9 en 10).
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Fig. 10. Gegraveerde vlakken voor
aansluitingen en doorverbindin
gen.
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De schijfjes worden nu geplaatst in een hoogvacuümkamer waarin metaaldamp
aanwezig is. Het metaal is aluminium en wordt aan de kook gebracht door een
verhitte wolframgloeidraad. De metaaldamp slaat neer op de schijfjes en bedekt
deze geheel met een effen dun laagje. Deze bewerking wordt op vele duizenden
IC’s tegelijkertijd toegepast. In de volgende fotografische precisiebewerking
wordt de aluminiumlaag gemaskeerd en geëtst, waarna een patroon van door
verbindingen achterblijft tussen de onderlinge componenten van de schakeling.
Alle uitwendige aansluitingen - in-en uitgangen, voedingsaansluitpunten, aarde
enz. - worden naar de rand van het schijfje uitgevoerd als lange aluminium
strippen. De schijfjes worden tenslotte in een legeeroven geplaatst om een
goed contact tussen verbindingsstrippen en circuit-elementen te bevorderen
De IC is dan gereed voor inbouw in een van de vele standaardbehuizingen
(fig. 11).
16
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Het zal ongetwijfeld duidelijk zijn dat IC’s niet stuk voor stuk vervaardigd
worden. In werkelijkheid bevat een schijfje (wafer) een groot aantal IC’s, af
hankelijk van de omvang van de schakeling. Alvorens de IC’s te behuizen moet
(en) dan ook nog een (of zelfs meerdere) bewerking(en) ingelast worden, zoals het
testen en scheiden in afzonderlijke circuits (chips). De laatste bewerking lijkt
veel op glassnijden. Onnodig op te merken dat tussentijds nog een aantal tests
worden gedaan op goede werking en kwaliteit, alvorens de IC’s de fabriek
verlaten.

Fig. 11. Doorverbindingen (op
gedampt aluminium). Aan de uit
stekende vlakken worden de aansluitdradcn gelast d.m.v. thermocompressie.

Aangezien het fabricageproces in principe niet verschilt van dat van normale
planair-epitaxiale siliciumtransistoren, zijn de transistoren in geïntegreerde
schakelingen gelijk aan die van discrete eenheden.
Het belangrijkste verschil tussen discrete en geïntegreerde transistoren is de
extra-capaciteit, veroorzaakt door de isoleerbeddingen (dioden).
Geïntegreerde weerstanden echter, verschillen belangrijk met discrete uitvoe
ringen. Discrete weerstanden worden gemaakt in standaardseries en verschil
lende waarden worden bereikt door verschillen in soortelijke weerstand. In
geïntegreerde schakelingen kan de soortelijke weerstand van het materiaal niet
veranderd worden, omdat deze wordt bepaald door de vereiste optimale waarde
voor de (transistor)basisdiffusie. (Weerstanden worden in dezelfde fase gemaakt
als de bases.) De weerstandswaarde hangt dan in de eerste plaats af van zijn
17

meetkundige waarden (geometrie) en wordt bepaald door het produkt van
zijn diffusie-afhankelijke (sheet)vlakweerstand Rs en de verhouding tussen
zijn lengte en breedte (R = Rs • l/b). Dus een weerstand van hoge waarde is
lang en smal en een weerstand van lage waarde is kort en breed.
De capaciteit van een geïntegreerde condensator is gelijk aan het produkt van
zijn oppervlakte en de verhouding tussen de elektrische constante van het diffusiemateriaal en de dikte van de oxydelaag (C = O • EjcT). Aangezien d con
stant is, variëren condensatorwaarden direct met hun oppervlakte.
Nog een interessant aspect is de kostenfactor in relatie tot de soort geïntegreer
de component. Als we het beschreven produktieproces beschouwen, kunnen we
concluderen, dat voor verschillende soorten schakelingen de bewerkingen geen
kostenverschillen met zich mee zullen brengen. We kunnen dit het best verge
lijken met een voorbeeld uit de fotografie. Of er veel of weinig op een foto staat,
maakt wat betreft de prijs van een negatief of afdruk niets uit.
Wat bij IC’s wel in de kosten tot uitdrukking komt, is het aantal IC’s dat er uit
een schijfle (wafer) gesneden kan worden. De oppervlakte die de geïntegreerde
componenten in beslag nemen is dus wel van belang. Typisch hierbij is dat een
condensator van 10 pF een driemaal zo grote oppervlakte in beslag neemt, als
een transistor en een weerstand van een kilo-ohm een tweemaal zo grote opper
vlakte.
We krijgen hier te maken met het merkwaardige fenomeen, dat de ontwerpfilosofie er op gericht is een schakeling te maken met zoveel mogelijk actieve com
ponenten (transistoren, dioden), als daar weerstanden en condensatoren mee
uitgespaard kunnen worden. Dit is lijnrecht in tegenstelling met de ontwerpfilosofie voor schakelingen met discrete componenten.
Halfgeleidercomponenten zijn temperatuurgevoelig. De absolute weerstandswaarde van een halfgeleiderweerstand varieert over een temperatuurgebied van
45 °C aanzienlijk. Feitelijk kan men bij deze weerstanden nauwelijks een weerstandswaarde benoemen.
De verhoudingen tussen geïntegreerde weerstanden kan men echter zeer goed
constant houden, omdat deze bepaald worden door de meetkundige waarden
van de fotolithografische maskers, zoals die in het fabricageproces gebruikt
worden.
Men moet dus zorgen dat in het ontwerp van de schakeling de eigenschappen
bepaald worden door weerstandsverhoudingen en niet door absolute waarden.
18

Men beveiligt zich dan tevens tegen temperatuurvariaties, omdat deze de ver
houdingen niet verstoren.
Gelijktijdig op een schijfje (of op een chip) geïntegreerde transistoren hebben
- ook weer door de mogelijkheden die het beschreven produktieproces biedt het grote voordeel, in hoge mate gepaard (matched) te zijn, waardoor de in
vloeden van temperatuurvariaties zeer sterk geëlimineerd worden en nagenoeg
gelijke parameters aan de transistoren (en dioden) meegegeven worden. Dit
is een duidelijk pluspunt ten opzichte van schakelingen met discrete componen
ten.
Het komt er dus op neer dat de ontwerper van een geïntegreerde schakeling
zich het best kan houden aan de volgende regels:
a. Zoveel mogelijk actieve componenten gebruiken.
b. Gebruik maken van weerstandsverhoudingen en niet van absolute waarden.
c. In hoge mate gebruik maken van de gelijke parameters van de componenten.

19

2. Circuitopbouw

Aan de eigenschappen, grootheden en waardeverhoudingen, zijn bij halfge
leidercomponenten zekere grenzen te stellen. Deze begrenzingen spelen bij lineaire
IC’s een grotere rol dan bij digitale IC’s, omdat in lineaire schakelingen een gro
tere verscheidenheid aan onderdelen vereist is. Complementaire schakelingen,
hoge weerstandswaarden, ontkoppelingen met hoge condensatorwaarden zoals
elco’s en instelmogelijkheden, zijn in het algemeen niet realiseerbaar in geïn
tegreerde schakelingen en maken het onmogelijk een bepaalde bekende en ver
trouwde schakeling met discrete componenten om te transformeren tot een ge
ïntegreerde schakeling.
Bij geïntegreerde schakelingen in monolithische constructie is het bijzonder
moeilijk een absolute waarde van weerstanden na te streven, waarvan de tole
ranties nauwkeuriger zijn dan 20 k 30% van de nominale waarde, terwijl boven
dien de temperatuurcoëfficiënt van door diffusie ontstane siliciumweerstanden
met 0,2% per graad Celsius, zeer hoog genoemd mag worden. Dit betekent bij
voorbeeld voor een weerstand met een nominale waarde van 4000 Q. dat over
een temperatuurgebied van 45 °C(25-70 °C), met in acht nemen van de toleran
ties, de werkelijke waarde tussen de 2800 en 5700 Q. kan liggen - dus ruim een
factor twee spreiding in absolute waarde.
Hoge weerstandswaarden verlangen een relatief groot oppervlak en bemoeilij
ken de fabricage. Dit geldt in nog sterkere mate voor condensatoren.
Instellingen zijn mogelijk in de dunne-filmtechniek, maar vergen veel produktietijd, vergroten de kans op uitvallen aanzienlijk en zijn dus erg kostbaar.
Complementaire transistortrappen op een enkele silicium-grondslag zijn zonder
meer niet mogelijk, althans niet met gelijke parameters. Men zou een aantal
produktiefasen toe moeten voegen en bovendien de gelijke transistorparameters tijdens de produktie moeten testen, terwijl het zelfs dan vrijwel onmoge
lijk is goed gepaarde complementaire transistoren te verkrijgen.
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Tot hiertoe klinkt het verhaal niet bepaald bemoedigend. Gelukkigerwijs heeft
men door een speciale ontwerptechniek, waartoe de monolithische constructie
zich uitstekend leent, een aantal schakelingen weten te creëren, waarvan de
eigenschappen gelijk, of zelfs beter zijn dan die, welke bereikbaar zijn in scha
kelingen met discrete componenten. Zo, dat geeft de burger weer wat moed.
Deze ontwerptechnieken maken het mogelijk om de beperkingen, die de boven
genoemde opsomming inhouden, verregaand te omzeilen. Geïntegreerde com
ponenten hebben ook hun eigen goede eigenschappen zoals: nagenoeg gelijke
onderlinge waarden en parameters van zowel actieve als passieve componenten
en deze gelijkheid dan wel over een groot temperatuurgebied, een welhaast ideale
thermische koppeling door de gehele schakeling, de merkwaardig aandoende
economie waarbij men een groter aantal actieve componenten gebruikt (een
transistor meer of minder speelt nauwelijks een rol) en de aanwezigheid en
kennis van principiële schakelingen, waarvan de eigenschappen binnen wijde
grenzen onafhankelijk zijn van spreiding in parameters van de actieve com
ponenten (zgn. transistoronafhankelijkheid).
De hier te beschrijven ontwerptechnieken zijn gemakkelijk te realiseren in mono
lithische constructie.
Wanneer we te zijner tijd bestaande schakelingen zullen beschouwen, zal het
opvallen dat sommige schakelingen merkwaardig ingewikkeld aandoen en zal
men zich moeilijk kunnen onttrekken aan een veranderde denkwijze in circuitontwerp. Hierbij moet men dan wel overwegen, dat een circuitontwerp een
eenmalige kostenfactor is, terwijl een extra produktiefase onder alle omstandig
heden blijvend duurder zal zijn. Een eenvoudiger aandoende schakeling kan
dus in werkelijkheid duurder uitvallen. En tenslotte is de prijs in hoge mate be
palend in hoeverre er profijt getrokken kan worden van deze techniek.
Instelling van lineaire versterkers
Een transistor kan ingesteld worden met een als diode geschakelde transistor
in het basiscircuit (fig. 12). We moeten er van uitgaan dat het produktieproces
een zeer grote mate van gelijkheid in transistoren oplevert. De stroomversterkingsfactoren van TS1 en TS2 veronderstellen we dan ook gelijk, evenals de
basis-emitterspanningen. Op grond hiervan kan gesteld worden, dat de basis
sturing voor beide transistoren gelijk is, aangezien deze vanuit hetzelfde po
tentiaal gevoed worden (A). Vanwege de gelijke p's zijn dan ook de collectorstromen gelijk. De stroombron TS2 levert dan een stroom, die bepaald wordt
door de voedingsspanning + Vb en de weerstand R. Over een groot temperatuur21

gebied blijft /c2 gelijk aan Ia met een nauwkeurigheid die beter is dan 5 %,
zelfs bij dissipaties in TS2 van 100 mW. We moeten hierbij bedenken dat TS1
en TS2 dicht naast elkaar liggen en temperatuurinvloeden op beide transistoren hetzelfde effect hebben.
Zeer lage collectorstromen (enkele honderden pico-ampères) zijn in deze scha
keling alleen te realiseren, door voor R een hoge waarde te kiezen. De bezwaren
die hieraan kleven, hebben we reeds vernomen.
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Fig. 12. Stroombron.
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De schakeling van fig. 13 is een kleine uitbreiding van die van fig. 12 waarmee
met lage weerslandswaarden toch een stroombron met een uitgangsstroom
van enkele honderden pico-ampères gerealiseerd wordt, terwijl de schakeling
s „constante stroombron” bovendien kwalitatief bijzonder goed is.
torstromChakelin8 ^Ici>Ic* Wetmatig verbonden met een verschil in collececn verschil in basis-emitterspanning:
v bei — Kbe2 = AKbe
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Voor de basis-emitterspanning van een transistor geldt:

KBE = ^,n£
+ /• r
<1
Is
Hierin is K de Boltzman-constante, T de temperatuur in graden Keivin en q
de lading van een elektron, Is (saturation) de verzadigingsstroom die voor
transistoren in geïntegreerde schakelingen vaak niet groter is dan in de
orde van grootte 0,2 • 10'15 A, r is de som van alle inwendige (baan)weer
standen van de basis-emitterdiode en is ten opzichte van de weerstanden R±
en R2 zeer klein. De spanningsval I • r kan met een gerust geweten verwaarloosd
worden, zodat
K-T IC2
^ — ln ~
yBEl = —
r en KBE2 = — ln v5 en
isi
Q
Is%
AKbe =

K • T (~hi
/S2

9

-

= —-— (ln /ei — ln /si — ln Ic2 + 1° Is2)

_£i+
<1

Ic2

Isi

<1

Voor gelijke collectorstromen geldt dan:
A rr
K-T . Is2
AKbe = ——IQt$
Isj
Men heeft vastgesteld dat deze term in de uitdrukking voor A Vbe voor naast
elkaar geïntegreerde gelijke transistoren een waarde heeft van minder dan 0,5
mV. Deze waarde is vrij onafhankelijk van de stroomsterkte, hetgeen ook ver
wacht mag worden, aangezien Is constant is.
Het verschil in basis-emitterspanning van naastliggende geïntegreerde tran
sistoren, werkend met verschillende collectorstromen is dus, met een geringe
afwijking van maximaal 0,5 mV, bepaald door de vergelijking
AKBe =

Q

Ic2
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In de schakeling van lig. 14 is de collectorstroom van de als diode geschakelde
transistor TS1 in verhouding veel groter dan die van TS2. De emitter-basisspanning hiervan stuurt de stroombrontransistor TS2. Wanneer we voor het
gemak de basisstromen even verwaarlozen, is de stroombepalende weerstand
R2 af te leiden uit

~—y~ ln jr*

R2 =

q • 'c%

/c2

terwijl
lei =

en dus

K• T
*2 =

<7 ' Ic2

+ Vb - PjBE
*1

ln

( 4- Vb - Vbe
^C2 * ^1

De fout die we maken door de basisstromen te verwaarlozen is direct te be
palen. Ibi en Ib2 moeten van Ia respectievelijk /c2 afgetrokken worden.
Een interessante bijkomstigheid is, dat wanneer +Vb>Vbe en /<ci>/c2»
uitgangsstroom ongeveer varieert met de logaritme van de voedingsspanning.
Lineaire versterkers in geïntegreerde schakeling bestaan in verreweg de meeste
gevallen uit een of meer trappen differentiaalversterking. De goede werking
hiervan is in hoge mate afhankelijk van de mate van constantheid van de stroom
bron in de emitterleidingen. De ingestelde collectorstromen en spanningsversterking zullen dan ook weinig veranderen over een vrij groot gebied van
voedingsspanningsvariaties.
Uit de vergelijking voor A Vbe valt op te maken dat het verschil in basis-emitterspanning lineair verloopt met de temperatuur. Zonder compensatie zal dan
ook de uitgangsstroom dienovereenkomstig variëren. In de grafiek naast fig. 13
is dit tot uitdrukking gebracht voor een (niet-compenserende) weerstandsverhouding RJR2 met weerstanden waarvan de temperatuurcoëfficiënt nul is en
voor een (overcompenserende) weerstandsverhouding RJR2 bestaande uit
gediffundeerde, geïntegreerde weerstanden. De verhouding Ici/Icz is ongeveer
50.(/Cl~50/C2).
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Een aldus lineair ingestelde transistor zou door een laagohmige signaalbron
op A gestuurd kunnen worden. Andere mogelijkheden hiertoe bieden de scha
kelingen van fig. 15 en 16 voor respectievelijk transformatorkoppeling en RCkoppeling.
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Fig. 15. Versterker met transfor
matorkoppeling.

Fig. 16. Versterker voor RCkoppeling.

Via de secundaire winding van T, die uiteraard laagohmig dient te zijn, wordt
de instelling van TS2 onderhouden (fig. 15).
Een wat geraffineerder oplossing biedt de schakeling van fig. 16. Wanneer we
weer veronderstellen dat TSl en TS2, evenals R3 en gelijk zijn, zullen ook de
collectorstromen van TSl en TS2 gelijk zijn, omdat hun bases via een gelijke
weerstand vanaf een gemeenschappelijk spanningsknooppunt gestuurd worden.
+ VB - (/c + 2Ib)R1 - 7b*3 - Kbe = 0
Ic —

+ Vb — Vbe ~ 2 IbRj — /b^3
Ki

+ Vb — Vbe -(*♦»
h
Ri

en wanneer Vbe < + Vb en Ib < Ic wordt dit:
/Cl = IC2
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en wanneer Rx = 2 R2 is de collector van TS2 ingesteld op
+ Kb
£b~ —
Waarmee de enkele versterker ingesteld is op de helft van de voedingsspanning
(onafhankelijk van de grootte hiervan), voor optimale uitsturing en binnen
wijde grenzen onafhankelijk van de temperatuur. De goede werking hangt in
feite alleen af van hoe goed de componenten in het fabricageproces gelijk ge
maakt zijn.
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Fig. 17. Constante stroombron
met instelmogelijkheden (RCA).
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In een aantal lineaire versterkers in geïntegreerde schakeling komt men de veel
zijdig toepasbare constante stroombronschakeling van fig. 17 tegen. De aan
sluitingen A, B, C en D zijn bereikbare, naar buiten gevoerde aansluitingen. A
wordt in de meeste toepassingen met het nulpunt (aarde) van de rest van de
schakeling verbonden en C met de negatieve voedingsspanning. Doorverbin
dingen van B met C, D met C, en B én D met C verlenen de constante stroom
bron verschillende eigenschappen (instellingen) en daarmede de lineaire diffe26

rentiaalversterkers in welks emitters deze stroombron is opgenomen. Uiter
aard variëren met de gekozen aansluitingen ook de temperatuurgedragingen
van de schakeling. De fabrikanten verstrekken voor een aantal configuraties
van doorverbindingen in hun gegevensbladen karakteristieken, waarin het ver
band tussen de verschillende van belang zijnde grootheden in relatie met de
omgevingstemperatuur wordt weergegeven. We komen hier te zijner tijd bij de
bespreking van schakelingen nog op terug.
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Fig. 18. Darlington-schakeling.
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Fig. 19. Gewijzigde Darlingtonschakeling.
Om de ingang van een lineaire versterker extra hoogohmig te maken, wordt
graag gebruik gemaakt van een emitter-volgeringang. Een bekende en veelvuldig
toegepaste schakeling is de zogenaamde Darlington-schakeling (fig. 18). Om
een werkelijk hoogohmige ingangsweerstand te verkrijgen, moet de weerstandswaarde voor Rx hoog zijn. De basis-emitterspanning heeft een negatieve temperatuurcoëfficiënt en de weerstand een positieve. Dit betekent voor de parallelstroom door
bij hoge temperatuur een lagere waarde, waar juist een hogere
stroom zou moeten lopen om het temperatuureffect (hogere Vbe en P)y te
compenseren, en bij een lage temperatuur een hogere stroomwaarde die dan
ook eveneens ongewenst is en niet compenserend werkt.
Wanneer in serie met
een als diode geschakelde transistor wordt geplaatst
(fig. 19), kan de weerstandswaarde voor Rx meer dan een orde van grootte
kleiner zijn, terwijl de parallelstroom, in navolging van de constante stroom27

bronschakeling van fig. 14, een sterke positieve tempcratuurcoëfficiënt bezit,
zoals we die voor goede compensatie wensen.
De „gewijzigde Darlington-schakeling” komen we dan ook in diverse geïnte
greerde versterkerschakelingen tegen.
Verschuiving van gelijkspanningsniveaus (d.c. -levelshifting)
Zoals reeds eerder betoogd werd, vermijdt men in lineaire IC’s voorzover dat
mogelijk is, het gebruik van condensatoren. De versterkerschakelingen zijn
dan ook in het algemeen direct-gekoppelde versterkers (gelijkspanningsversterkers of d.c.-versterkers). Het is dan ook vaak noodzakelijk de meestal posi
tieve gelijkspanningsniveaus, waarop versterkte signalen zich aan de collec
toren bevinden, te verschuiven naar een lager niveau. Zeker daar, waar men de
uitgang van de versterker enkelvoudig (single ended) wil uitvoeren, zal men
een verschuiving naar 0 V willen bewerkstelligen, zodat het versterkte uit
gangssignaal wisselt om 0 V (aarde).
Een complementaire tussentrap, zenerdiodes en weerstandspanningsdelers kun
nen hier een oplossing voor geven en worden dan ook wel toegepast, al of niet
ten koste van versterking en/of bandbreedte. Bovendien heeft toepassing van
bovengenoemde mogelijkheden zijn beperkingen.
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Fig. 20. Schakeling waarmee
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Een aantrekkelijke oplossing, waar veel van de genoemde nadelen mee wordt
vermeden, biedt de schakeling van fig. 20. Er worden uitsluitend NPN-transistoren gebruikt. De eigenschappen kunnen bij geschikte dimensionering zo28

danig gemaakt worden, dat ze in wezen alleen van de weerstandsverhoudingen
afhangen. De schakeling transformeert tevens naar een lagere uitgangsimpedantie. De niveauverschuiving treedt op als spanningsval over ^ door de
collectorstroom van TS3. TS3 is in gemeenschappelijke-basisschakeling ge
schakeld (V0 = constant). Via R2 vindt een positieve terugkoppeling plaats. Een
daling van het (eerder versterkte) ingangssignaal £j aan de basis van TS2 als
gevolg van verliezen over
wordt door deze positieve terugkoppeling gecom
penseerd. Het is zelfs mogelijk dat versterking optreedt.
Wanneer de schakeling juist wordt gedimensioneerd geeft deze, naast de ge
wenste gelijkspanningsverschuiving, een aanzienlijke spanningsversterking, een
lage uitgangsimpedantie (enkele honderden ohms) en een uitsturingsgebied
bijna gelijk aan de voedingsspanningen.
Een andere mogelijkheid om te komen tot gelijkspanningsverschuiving ligt
in de toepassing van een complementaire tussentrap. Het maken van een PNPtransistor met dezelfde eigenschappen als een NPN-transistor is in het mono
lithische fabricageproces echter duur. Gemakkelijk realiseerbaar zijn PNPtransistoren met lage stroomversterkingsfactoren. Wanneer de schakeling het
toelaat, maakt men er toch wel gebruik van, al is dit op bescheiden schaal.
Men kent twee typen PNP-transistoren in lineaire IC’s van monolithische con
structie, nl. de zijdelings gediffundeerde (lateral) en de verticaal gediffundeerde
PNP-transistor.
Colleclorcontact
Basiscontact

Fig. 21. Dwarsdoorsnede zijdelingse
PNP-transistor.
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De zijdelingse PNP-transistor is in feite niets anders dan een normale NPNtransistor, uitgebreid met een extra P-difFusie voor de collector. Wat dus bij de
NPN-transistor de collector is, is bij dit type PNP-transistor de basis. Een en
ander wordt duidelijk aan de hand van fig. 21. Het vroegere P-basisgebied
wordt nu emitter en omgeven door een extra P (basisdiffusie)-gebied waarmee
de collector gevormd wordt.
29

De aldus verkregen PNP-transistor heeft een lage stroomversterking (maximaal
ca. 2), een parasitaire stroomversterking naar het P-substraat en een lage grensfrequentie. Dit laatste is zonder meer duidelijk als we de afmetingen van de
basis beschouwen.
Men kan aan deze beperkingen uiteraard door produktieverfijning en extra
produktiefasen veel ten goede veranderen, maar dan verliest de component
als zodanig veel van zijn aantrekkelijkheden (prijs!). Niettemin zijn er een aantal
toepassingen waar de zijdelingse PNP-transistor met succes gebruikt kan wor
den, hoewel dus met aanzienlijk mindere eigenschappen dan een discrete PNPtransistor. Bij de verticale PNP-transistor wordt het P-substraat gebruikt als
collector en de P-diffusie (basis) uit de NPN-transistor als emitter (fig. 22).
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Fig. 22. Dwarsdoorsnede verticale
PNP-transistor.
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De verticale PNP-transistor levert een hogere stroomversterking en grensfrequentie op dan de zijdelingse. Uiteraard heeft ook deze in zijn toepassing zijn
beperkingen. Het gebruik van het P-substraat doet dit al wel vermoeden. Meest
al wordt het substraat aangesloten aan de negatieve voedingsspanning. Men
gebruikt hem dan ook als emittervolger en als onderste transistor in een com
plementaire balansuilgang (single ended push pull), waarbij de collector direct
aan de negatieve voedingsspanning gelegd kan en moet worden.
In fig. 23 is een schakeling met complementaire tussentrap, gevormd door TS2
en TS3, weergegeven. De collector van TS3 presenteert dus het uitgangssignaal
op het gewenste nulniveau. Via R4 kan een terugkoppeling plaatsvinden. De
basis van TS2 kan op een vast potentiaal gebracht worden of ook voor een
negatieve terugkoppeling in de geïntegreerde schakeling gebruikt worden; al
of niet uitwendig te beïnvloeden.
In fig. 24 is een complementaire enkelvoudige uitgang weergegeven (s.e.p.p.).
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Wanneer bij de rustinstelling (Ku = 0) de uitgang op nul volt (aarde) gebracht
wordt, kan deze uitgangstrap uitgestuurd worden tot praktisch twee maal Vb
(bij symmetrische voedingsspanningen).
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Fig. 23. Complementaire tussen
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Fig. 24. Complementaire eindtrap, waarbij gebruik gemaakt
wordt van een verticale PNP-tran
sistor.

Kneepwcerstanden (pinch-resistors)
Voor het maken van hoge weerstandswaarden maakt men vaak gebruik van
zogenaamde kneepweerstanden. Dit zijn normale, gelijktijdig met de basis
diffusie vervaardigde weerstanden. De P-massa wordt verregaand gereduceerd
door een extra (N +) emitterdiffusie hier bovenop. Een en ander wordt duidelijk
aan de hand van fig. 25. De emitterdiffusie laat de „vlak”-weerstand toenemen
van de gebruikelijke 100 tot 200 O per oppervlakte-eenheid tot 10 kD of meer
per oppervlakte-eenheid, zodat tamelijk hoge weerstandswaarden vervaardigd
kunnen worden op hetzelfde kleine oppervlak als een lage weerstandswaarde.
De weerstand heeft echter enkele bedenkelijke eigenschappen, zoals valt op te
maken uit de karakteristiek van fig. 26. De weerstandswaarde verloopt met de
stroom (ofwel spanningsafhankelijke weerstand - vergelijk VDR) en de doorslagspanning is laag (5 tot 10 V). De weerstandskarakteristiek is slechts recht
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voor zeer kleine spanningsvallen. Bovendien zijn zowel de lineaire als niet
lineaire eigenschappen slecht gedefinieerd, terwijl men een produktiespreiding
van vier op een normaal noemt. Tenslotte heeft de weerstand nog een sterke
positieve temperatuurcoëfïïciënt, waardoor over een temperatuurgcbied van
—55 °C tot +125 °C nog eens een verloop van een factor drie op kan treden.
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Fig.25. Dwarsdoorsnede constructiekneepweerstand (pinch-resistor).
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Fig. 26. Karakteristiek van de
kneepwcerstand.

Een positieve eigenschap in de kneepweerstand is de hechte wederzijdse be
trekking tussen de weerslandswaarde en de transistorstroomversterkingsfactor
in hetzelfde produktieproces. Binnen een bepaald produktieproces is de stroomversterkingsfactor van een naastliggende transistor evenredig met de vlakweerstand (sheetresistance). Voorts hebben de weerstanden de neiging mee te gaan
met de als gevolg van temperatuurvariaties veranderde stroomversterkingsfactoren. Het gelijkmaken van kneepweerstanden gaat zeker even goed als het
gelijkmaken van gewone (basis)-weerstanden en wezenlijk beter dan met
stroomversterkingsfactoren het geval is, omdat stroomversterkingsfactoren
worden beïnvloed door onvoorspelbare randfenomenen, terwijl dat bij kneep
weerstanden niet het geval is.
Een toepassing vinden we in de schakeling van fig. 16 in de weerstanden R3 en
R4. Over deze weerstanden treden slechts kleine spanningsvallen op. Voor het
verkrijgen van een hoge ingangsimpedantie samen met voldoende stabiliteit
van de instelstroom, is het zeer plezierig als deze weerstandswaarden evenredig
zijn met de stroomversterkingsfactor. In dit geval is toepassing van deze weer
standen op zijn plaats.
32

Een andere toepassing vindt men in geïntegreerde schakelingen voor lage batterijspanningen (1,5 V), zoals bijvoorbeeld in gehoorapparaten worden toe
gepast. De spanningsafhankelijkheid en de doorslagspanning zijn hier van wei
nig invloed. Energieverlies is hier ongewenst en hoge weerstandswaarden nood
zakelijk. Het hangt dus van het ontwerp en het doel van de schakeling af, of
en in hoeverre deze weerstanden ondanks hun armzalige eigenschappen, toch
toegepast kunnen worden.
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3. Direct-gekoppelde versterkers
(cascadeversterkers)

Geïntegreerde versterkerschakelingen in monolithische constructie zijn in verre
weg de meeste uitvoeringen direct-gekoppelde versterkers. De economie in de
fabricagetechnieken leidt er nu eenmaal toe dat het gebruik van condensatoren
uit den boze is. In de vorige hoofdstukken is dit reeds uiteengezet. Dit wil niet
zeggen dat er in het geheel geen geïntegreerde versterkerschakelingen bestaan
met condensatoren. Men vindt ze wel, maar tot nog toe voornamelijk in h.f.schakelingen, brede bandversterkers en f.m.-schakelingen.
Men onderscheidt in direct-gekoppelde versterkers twee typen nl. de cascadeversterker en de differentiaalversterker of verschilversterker.
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Fig. 27. Eenvoudige directgekoppelde cascadevcrsterker.

Cascadeversterkers
Een eenvoudige configuratie van een cascadeversterker is weergegeven in fig. 27.
De collector-emitterspanningen (Kce) van TS1 en TS2 zijn tegelijkertijd de
basis-emitterspanningen (Kbe) voor respectievelijk TS2 en TS3. De stroomversterkingen van TS1 en TS2 komen praktisch geheel ten goede aan de stu34

ring van TS2 en TS3, zodat praktisch geen versterkte energie verloren gaat in
de collectorweerstanden. De (niet zo) goede werking hangt af van de verzadigingsspanningen (Kbe»u en KcEsat)» waarbinnen het werkpunt van de transistoren zich moet bevinden om althans lineaire versterking te verkrijgen. Niet
te ver van verzadiging is de versterking echter laag en de vervorming hoog.
Aan deze bezwaren wordt gedeeltelijk tegemoetgekomen door de eenvoud van
de schakeling en het hoge rendement. Een voordeel van de planair-epitaxiale
techniek is dat FeEsat hoger is dan KcEsat en beide een tegengestelde temperatuurcoëfficiënt bezitten. De eigenschappen van de versterker kunnen nog aan
zienlijk verbeterd worden door een over-all negatieve terugkoppeling aan te
brengen (fig. 28).
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Fig. 28. Cascadeversterker met
tegenkoppeling. De versterker
wordt door Rf tevens ingesteld.
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Het gelijkspanningsniveau waarop de uitgang zich bevindt, is ongeveer

• Fbe

en dus temperatuurafhankelijk.
Het is voor een beter inzicht in het gedrag van de cascadeversterker uitermate
nuttig even stil te staan bij een enkele trap.
Een enkele NPN-transistorversterktrap is weergegeven in fig. 29. Een emitterweerstand wordt niet gebruikt, omdat dan de versterking aanzienlijk daalt.
De gevolgen van variaties in /cbo en Afe, kunnen bij een wisselspanningsversterker door toepassing van een met een condensator ontkoppelde emitterweerstand en een laagohmige basisinstelling, aanmerkelijk gereduceerd worden,
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hetgeen hier niet mogelijk is. Wanneer we de gelijkspanningstoestand beschou1
wen, kunnen we de volgende overdrachtsfunctie afleiden:
/b =

Ei - VBE
Ri

IC = flFE (/B + /CBO)

Eu=+Vb-ICRL
— + Vb — Afe/bRl — /tfe/cboRl
= + Vb — Afe-Rl

Ei — Vbe
Ri

— Afe/cboRl

/zfeRl
= +Vb + ( Vbe — E{)
— Afe/cboRl
Ri
We kunnen hier enkele belangrijke conclusies uit trekken:
1. Een variatie in Kbe is niet te onderscheiden vaneen verandering in ingangs
signaal Ei.
2. De term Afe^cboRl vertegenwoordigt een veranderlijke spanning die even
eens niet te onderscheiden is van een verandering in ingangssignaal.
3. Dus, de uitgangsspanning Eu is buiten de normale afhankelijkheid van + Vb
en Ei, afhankelijk van de parameters Kbe> /*fe en /cboFilosoferen we nog even over het gedrag van deze parameters.
Kbe- Deze parameter hangt af van de emitterstroom en, wat van groter be36
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lang is, daalt met het stijgen van de temperatuur met ongeveer 2 mV/°C. In
een normale direct-gekoppelde versterker is dit gewoonlijk de belangrijkste
parameter. Het effect van deze parameter kan zeer aanzienlijk gereduceerd
worden door de direct-gekoppelde versterker uit te voeren als differentiaalversterker, die dan ook in lineaire geïntegreerde schakelingen veelvuldiger voor
komt dan de cascadeversterker. Maar hierover in hoofdstuk 4 meer.
Afe- Deze parameter hangt eveneens, maar wel beter berekenbaar, af van de
emitterstroom en varieert sterk met de temperatuur. De temperatuurcoëfficiënt
hiervan hangt ook nauw samen met de ingestelde stroom. De variatie bij lage
stromen (1 tot 100 jaA) over een groot temperatuurgebied (—55 tot +125 °C)
is gewoonlijk moeilijker te definiëren dan die bij een hoger stroomniveau en
een minder groot temperatuurgebied. In fig. 30 is een typisch verband tussen
//fe en de temperatuur weergegeven.

Fig. 30. Verband tussen (gelijk)stroomvcrsterkingsfactor Afe en
de temperatuur.
ICBO (PA)

Fig. 31. Verband tussen lekstroom
/CBO en de temperatuur.
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/cbo- Veelal is deze parameter verwaarloosbaar. De initiële waarde is zeer
laag, maar verdubbelt met ongeveer 8 tot 10 °C temperatuurstijging, zodat
in een versterker met een werkgebied van +25 tot +85 °C de lekstroom toe kan
nemen met meer dan 64 maal. Een typisch verband tussen /cbo en de tem
peratuur is weergegeven in fig. 31.
Stabiliteit in versterking
In de voorgaande afleiding ging het er om de invloed van het gedrag van de
parameters op het gelijkspanningsverloop (de drift) te onderzoeken. Voor het
benaderen van de stabiliteit in versterking kunnen we de vergelijking van de
basisstroom beter in een iets andere vorm gieten, omdat we hier uitsluitend het
versterkte signaal in verhouding tot het ingangssignaal willen beschouwen.
ib =

e\

Ri + n>b' + (^fe + 1) ' *«

Deze vergelijking gecombineerd met de vergelijkingen voor /c en eu:
f’c = Afe * *b =

ht<> • ei
R\ + rbb' + (^fe + 1) * J’e
eu = ic ’

leidt tot:

eu

A=ex

hrc *
jRi + rbb' + (hfe + 1) • re

Wanneer we veronderstellen dat Ri en Rl constant blijven, hangt de stabiliteit
in versterking nog af van drie parameters. De stroomversterking //fC, de sprei
ding in basisweerstand rbb' en de inwendige emitterweerstand re.
De spreiding in basisweerstand is in de toepassing van weinig betekenis. De
orde van grootte is enkele tienden van ohms.
De inwendige emitterweerstand (basis-emitterdiode) is gelijk aan:
re =

K-T
--j
Q* h

K,Tenq zyn we al eens eerder tegengekomen en zijn respectievelijk de Boltzmanconstante, de temperatuur in graden Kelvin en de lading van een elektron.
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re is 26,6 Q bij 25 °C en 7e = 1 mA.
Wanneer de inwendige bronweerstand Ri groot genoeg is, gaat de uitdrukking
over in:
A&
De versterking varieert dus direct met de stroomversterkingsfactor hft en is
dus sterk temperatuurafhankelijk en onderhevig aan spreiding in exemplaren.
Het is ook duidelijk in te zien dat de stabiliteit in versterking verbetert door het
aanbrengen van een externe emitterweerstand Re, waardoor de uitdrukking
overgaat in:
A

/lfe • Rl

(Afe + 1) (^e + re)

Rl
Re

wanneer

Re > rc, (/ife + 1) Re > Ri en hf0> 1
Jammer genoeg is onder deze conditie de spanningsversterking laag, zoals ge
makkelijk valt in te zien. In feite is het aanbrengen van een emitterweerstand
een vorm van tegenkoppeling. De praktijk is dan ook niet zo, dat men de afzon
derlijke versterkcrtrappen in zichzelf tegenkoppelt, maar dat men tenminste
drie trappen in cascade schakelt en een negatieve over-all-tegenkoppeling
aanbrengt, zoals in fig. 28 al is geschetst. De versterking kan door het kiezen van
Rf (f = feedback) en Rs (s = source) als het ware worden ingesteld. Wanneer
de verhouding in versterking zonder tegenkoppeling (openlusversterking) en
de versterking met tegenkoppeling (geslotenlusversterking) groot genoeg is,
wordt de versterking praktisch onafhankelijk van de stroomversterkingsfactoren
en de spreiding in exemplaren onderling, hetgeen vooral voor een stabiel ont
werp van belang is.
Geïntegreerde cascadeversterkers bestaan dan ook veelal uit drie versterkertrappen of - als dit er meer zijn - ze bieden door de uitwendige aansluitbaarheid de mogelijkheid van tegenkoppeling per drie trappen.
Een cascadeversterker in complementaire uitvoering, zoals die met discrete
componenten zeer goed te realiseren is, zou ten aanzien van de versterking
stabieler kunnen zijn. Het verloop als gevolg van variatie in Vbe blijft echter
gelden, terwijl de constructie van een PNP-transistor in monolithische geïnte39

greerde schakelingen, zoals reeds eerder werd betoogd, moeilijk te realiseren is.
Een dergelijke versterker zullen we dan ook in geïntegreerde uitvoering niet
tegenkomen.
Hoewel een geïntegreerde cascadeversterker zijn beperkingen heeft, wordt er,
in het bijzonder in Europa, toch een vermeldenswaardige hoeveelheid typen
vervaardigd en zijn ze voor vele toepassingen zeer geschikt, vooral daar, waar
het gelijkspanningsverloop er minder toe doet. We noemen in dit verband: ver
sterkers voor zeer lage spanningen zoals gehoorapparaten, voorversterkers in
kleine laagfrequentversterkers, microfoonvoorversterkers en dergelijke.
Praktische toepassingen
Een van de oudste toepassingen van de lineaire cascadeversterker vinden we in
de OM-200 (Philips, Mullard, Amperex en Siemens TAA-131), speciaal ont
wikkeld voor gehoorapparaten. De schakeling (fig. 32) is ondergebracht in een
plastic behuizing met afmetingen 2,65 x 2,80 x 1,1 mm. De versterker is
bestemd om te werken met batterijspanningen van 1,3 V, doch kan bedreven
worden tot maximaal 5 V. Bij 1,3 V batterijspanning is een uitgangsvermogen
van 200 pW, bij een vervorming kleiner dan 10%, bereikbaar.
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Fig. 32. Geïntegreerde versterkerschakeling OM-200 (Philips), speciaal ontwikkeld voor
gehoorapparaten.
In fig. 33 is een praktische gehoorapparatenschakeling weergegeven. Met de
tegenkoppelweerstand jRf kan de collectorstroom van de eindtransistor (bij
geen signaal) ingesteld worden tot op de aanbevolen waarde van 0,7 mA.
Een typische waarde voor Rf is 300 kfl. Bij een totaal-stroomverbruik van
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maximaal 1,2 mA is de versterking groter dan 75 dB. Het —3 dB-punt ligt op
minstens 20 kHz.
Door in plaats van een microfoon een spoeltje, gewikkeld op een staaf ferriet,
aan te brengen, kan men de schakeling zeer goed als zgn. „ringleiding-ontvanger”
gebruiken, een toepassing die eveneens vaak voor slechthorenden zeer geschikt
is om de geluidssterkte van het radio- of t.v.-apparaat voor de overige huisge
noten (of voor de buren) niet al te sterk op te behoeven voeren.
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Fig. 33. Schakeling van een
gehoorapparaat.
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De TAA-131 van Siemens is een van de uitvoeringsvormen van een drietrapscascadeversterker in de serie TAA-1X1.
De serie is afgeleid uit de beschreven basisschakeling en de uitvoeringsvormen
leiden tot een groot toepassingsgebied. In fig. 34 is een overzicht van deze
serie geschetst.
De TAA-111 en -121 zijn ondergebracht in een TO-5-omhulling. Het enige
verschil is, dat in de TAA-121 de collectorweerstand van de eindtransistor
ontbreekt en dus uitwendig en naar keuze aan te brengen is.
De TAA-131 en 141 zijn in schakeling gelijk, doch verschillen in behuizing.
De TAA-131 in plastic miniatuuruitvoering, die zich uitstekend leent voor toe
passing in gehoorapparaten, en de TAA-141 in TO-18 omhulling, meer bedoeld
voor opname in een uitgebreidere schakeling.
De TAA-151 in TO-5-omhulling (gelijk aan Philips TAA-293 in TO-74-omhulling) is wel de meest veelzijdige. Niet alleen de collectorweerstand van de
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Fig. 34. Overzicht van de
Siemens-reeks TAA-1X1.

eindtransistor is naar keuze aansluitbaar, maar ook de eerste transistor is vrij
wel los van de rest van de schakeling en alle emitters zijn naar buiten uitgevoerd.
Simpele doorverbindingen maken de schakeling gelijk aan die van de overige
uitvoeringsvormen. De „losse” eerste transistor biedt zelfs de mogelijkheid
er een versterker met differentiaalingang van te maken. In de in fig. 35 weer
gegeven cónfiguratie heeft men een balansingang en is TS3 als fasedraaier ge
schakeld. Aan collector en emitter ontstaan de versterkte signalen praktisch
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Fig. 35. Versterkermet
differentiaalingang (ba
lans) en fasedraaier.

even groot, doch in tegenfase met elkaar. Wenst men een enkele uitgang en
meer versterking, dan kan men de emitterweerstand van TS3 met een conden
sator ontkoppelen of vervangen door twee in serie geschakelde dioden in doorlaatrichting met een weerstand van 5,6 kfi naar 4- Vb- De uitgang is dan zoals
dat heet „single ended” en de versterking stijgt van ca. 20 dB tot ca. 40 dB.
In fig. 36 en 37 zijn enkele interessante karakteristieken van de TAA-1X1 als
cascadeversterker weergegeven.
dB
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Fig. 36. Frequcntiekarakteristick
van dc Iaagfrcquent-serie TAA1X1 (uitgangsspanning = 0,1 V;
+ Vb = 4,5 V).
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Fig. 37. Functionele samenhang van de laagfrequentversterkerseric TAA-1X1.
1. spanningsversterking A in afhankelijkheid van de voedingsspanning + Vb; T = 25 °C.
(getrokken kromme Rl = 500 Q; gestippelde kromme Rl = 5 Q).
2. spanningsversterking A in afhankelijkheid van de omgevingstemperatuur T; + Vl= 4,5 V.
3. vervormingsfactor in afhankelijkheid van de uitgangsspanning £a; + Vb = 4,5 V.
Voorversterker voor magnetodynamisch groeftast-element
Magnetodynamischc groeftast-elementen halen bij de weergave de hoge tonen
sterk op. Deze vervorming is lineair en wordt in het algemeen opgeheven door
43

een geschikte voorversterker, waarmee de frequentiekarakteristiek volgens de
internationale zgn. RIAA-kromme wordt gecorrigeerd en tevens extra verster
king wordt verkregen (magnetodynamische elementen zijn minder gevoelig
dan kristalelementen).
Een eenvoudige schakeling is te realiseren met de TAA-151 zoals in fig. 38 is
weergegeven. De frequentiekarakteristiek van deze versterker is weergegeven
in fig. 39.
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Fig. 38. Voorversterker voor
magnetodynamisch groeftastelement; spanningsversterking
bij ƒ = 1 kHz; A = 38 dB.
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Laat men het tegenkoppelnetwerk tussen 5 en 3 weg, dan verkrijgt men een
bredebandversterker. De instelling geschiedt met behulp van PI door de
(rust)collectorstroom van de eindtransistor in te stellen op 10 mA. De collectorstromen van de eerste twee transistoren zijn dan ingesteld op ongeveer 1 mA.
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Audiofrequentvoorversterker
Niet alleen bij gehoorapparaten, maar meer in het algemeen ook bij draagbare
apparatuur zoals cassettemagnefoons, zakradio’s en dergelijke, streeft men naar
verdergaande miniaturisering. Het zal duidelijk zijn dat juist voor deze appa
raten in de amusementssector de geïntegreerde versterker een grote bijdrage
gaat vormen.
Een aardig voorbeeld is de zakontvanger IC-2000 van Philips, hoewel dit zeker
nog niet de kleinste in de handel zijnde uitvoering van een zakradio is. In de
IC-2000 zijn twee geïntegreerde versterkerschakelingen opgenomen naast nog
drie gewone transistoren. De eerste IC vormt de middenfrequenttrappen en de
detectortrap, de tweede een laagfrequentvoorversterker.
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Een voorbeeld van een laagfrequentvoorversterker met de TAA-111 is de scha
keling van fig. 40. De versterker is met opzet als een driehoek getekend (een
algemeen gebruikt symbool om een versterker als zgn. „black box” aan te dui
den). Hieruit komt duidelijk naar voren met welk een gering aantal compo
nenten men een versterkertje bouwt (acht componenten inclusief de IC).
De spanningsversterking is groter dan 60 dB, de stroomafname, afhankelijk
van de hoogte van +Vb - bij 4,5 V maximaal 16 mA, bij 7 V maximaal 30 mA de vervorming bij een effectieve waarde van de uitgangsspanning van 1 V en
een belasting van 500 D, kleiner dan 3 %, de ingangsweerstand groter dan
3 kfl en de —3dB punten in de frequentiekarakteristiek op respectievelijk 80 Hz
en 150 kHz. De gelijkstroomtegenkoppeling, eenmaal in te stellen met behulp
van een potentiometer en vervolgens te vervangen door een vaste weerstand,
waarborgt een redelijke temperatuurstabiliteit.
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Wanneer in plaats van de TAA-111 de TAA-151 wordt gebruikt, ontstaan
door de flexibiliteit in aansluitmogelijkheden, interessante experimenteermoge
lijkheden.
Audiofrequenteindversterker
Hoewel er reeds volledig geïntegreerde audioversterkers bestaan met vermogens
tot 1,5 W, is een versterker waarvan de eindtrap gevormd wordt door transistoren toch de moeite van het bestuderen wel waard.
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Fig. 41. Audiofrequentversterker met een uitgangsvermogen van 3,4 W.
Een schakeling van een eindversterker met een af te geven vermogen van maxi
maal 3,4 W is weergegeven in fig. 41.
Als voorversterker wordt de TAA-151s gebruikt. (De s-uitvoering is geschikt
voor batterijspanningen tot 12 V, terwyl de niet-s-uitvoering geen hogere bat46

terijspanning kan verdragen dan 7 V.) De eindtrap is een complementaire eindtrap met transformatorloze uitgang. Vervorming wordt aanzienlijk gereduceerd
door de tegenkoppeling van de uitgang naar de emitter van de derde transistor
in de IC. De eindtransistoren moeten wel, zoals dat heet, gepaard zijn, d.w.z.
ze moeten geselecteerd zijn op gelijke stroomversterkingsfactoren.
De onderste grensfrequentie (—3dB) wordt bepaald door de koppelcondensatoren en ligt op ongeveer 25 Hz. De bovenste grensfrequentie wordt bepaald
door C4 en is met de gegeven waarde circa 25 kHz.

Fig. 42. Geluidssterkteregeling
binnen de geïntegreerde versterker.
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Wanneer men sterkteregeling wil realiseren binnen de versterker (het kan ook
aan de ingang van de versterker), kan men dat doen tussen de eerste en de
tweede transistor van de IC. Men mag daarmee natuurlijk de gelijkstroominstelling van de tweede transistor geen geweld aandoen. Een praktisch voorbeeld
vindt men in fig. 42. De potentiometer moet zodanig gekozen worden dat de
gelijkspanningsval over het ingeschakelde weerstandsgedeelte klein is ten op
zichte van de basis-emitterspanning van de tweede transistor. Een gunstige
waarde is 10 k£I.
De vervormingsfactor van de versterker is bij 3 W uitgangsvermogen kleiner
dan 3%.
Selectieve versterker
Een dubbel-T-filter is een selectief toonfilter, waarvan de impedantie in reso
nantie hoog is en daarbuiten laag. Het wordt gevormd door twee T-filters paral
lel, waarby in het ene filter de dwarscomponent de weerstand is en in het andere
1
de condensator (fig. 43). De resonantiefrequentie is gegeven doorfQ =
2n RC
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Door nu een dergelijk filter op te nemen in de negatieve terugkoppeling van
een versterker, verkrijgen we een selectieve versterker. Buiten resonantie is de
tegenkoppelimpedantie laag en de tegenkoppeling dus sterk en de versterking
laag. In resonantie is de tegenkoppelimpedantie hoog, de tegenkoppeling dus
gering en de versterking hoog.
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Fig. 43. Dubbel-T-filter.
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Fig. 45. Banddoorlaatkromme
van de selectieve versterker met
dubbel-T-filter; max.spanningsversterking =10 dB.

Als versterker kunnen we gebruik maken van dezelfde configuratie als die welke
voor de voorversterker voor magnetodynamisch groeftast-element werd ge
bruikt, echter onder weglating van de filters tussen de aansluitingen 5 en 3
(fig. 38 zonder 33k, 470, 0,47 (xF en 0,15 |xF).
De configuratie wordt dan als in fig. 44 is geschetst. Met de gekozen componentwaarden ligt de resonantiefrequentie op 1 kHz en is de filterkromme zoals
weergegeven in fig. 45.
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Een toepassing van de selectieve versterker is bijvoorbeeld het diaprojector
(wissel)-stuurapparaat. Op een geluidsband mengt men met het geluid voor de
begeleiding van de dia’s op de daartoe geschikte plaatsen gedurende enige tijd
(bijvoorbeeld 1 seconde) een toon. Men sluit de selectieve versterker aan op de
luidspreker. Gedurende de weergeeftijd van de toon filtert de selectieve ver
sterker deze toon uit het geluidmengsel. Men integreert het uitgangssignaal
van de selectieve versterker en bekrachtigt met een aparte versterker een relais,
waarmee de diasturing (wisseling) in werking wordt gesteld. Op deze wijze ver
krijgt men dus met behulp van een magnefoon een automatische diawisseling.
Met de TAA-151 (Siemens) en de TAA-293 (dezelfde schakeling met praktisch
dezelfde eigenschappen in TO-74-omhulling van Philips), zijn uiteraard nog tal
van andere interessante toepassingen te bedenken. We denken hierbij aan
Schmitt-trigger, mono- en multivibratorschakelingen, regelschakelingen, oscillatoren en dergelijke.
Ook een gecombineerd gebruik van verschillende soorten schakelingen is moge
lijk. Bijvoorbeeld de eerste transistor als middenfrequentversterker en de twee
overige als laagfrequentvoorversterker in een miniatuurontvangertje.
Deze toepassingen en nog vele andere gestalte geven, betekent een grote hoe
veelheid speel- en experimenteermogelijkheden, die men zo op het eerste ge
zicht van een zo eenvoudige schakeling niet eens zou vermoeden.
De lineaire cascadeversterker in zijn diverse uitvoeringsvormen is, voorzover wij
weten, een vrijwel uitsluitend Europese produktie-aangelegenheid. We noemen
in dit verband: Philips, Siemens, Mullard, La Radiotechnique en AmperexNew-York, als enige Amerikaanse fabrikant.
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Fig. 46. Principeschema van de geïntegreerde schakeling voor gehoorapparaten TAA-370
(Philips).
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Andere typen zijn de TAA-263, TAA-370 en TAA-480, waarvan de TAA-370
weer meer speciaal bestemd is voor toepassing in gehoorapparaten (fig. 46 en
47).
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Fig. 47. Aansluitingen en afmetin
gen van de TAA-370.

Enkele praktische opmerkingen
Wanneer men lineaire IC’s gaat gebruiken is het verstandig rekening te houden
met enkele aan de praktijk ontleende ervaringen. Het opstellen van een scha
keling, vooral bij experimenten, moet men met enige zorg doen. IC’s zijn in
principe hoogfrequent. Lange bedrading en aardlussen leiden tot oscilleren.
Wanneer de schakeling zich niet beperkt tot een enkele IC, is het verstandig de
IC (of ICs) dichtbij de voedingsspanningsaansluitpunten h.f. te ontkoppelen
met liefst keramische condensatoren (bijv. 0,1 p.F).
Het is beter de geïntegreerde schakelingen in de opstelling in te solderen. Het
gebruik van voetjes of plugjes leidt vaak tot onaangename bijverschijnselen.
Solderen moet men zo snel mogelijk doen en liefst met warmte-afvoer(tang)
dicht bij de behuizing. Dit geldt voor transistoren ook wel, maar er wordt vaak
tegen gezondigd en het gaat ook meestal wel goed. De consequenties bij IC’s
zijn echter ernstiger.
Het gebruik van een hogere voedingsspanning dan gespecificeerd, is eveneens
en nog sterker te ontraden dan bij transistoren. Een IC overlijdt geruisloos en
het is vaak lang zoeken naar de fout, omdat het testen van een IC meer vergt
dan het testen van een transistor en men daar zeker nog niet op is ingericht.
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4. Direct-gekoppelde versterkers
(differentiaalversterker of verschilversterker)

De in het voorgaande hoofdstuk besproken lineaire versterker is een van de
twee typen direct-gekoppelde versterkers. Hoewel de versterker zijn beperkin
gen heeft, is er toch een groot toepassingsgebied, voornamelijk in de elektro
nica in de amusementssector en, niet te vergeten, de gehoorapparaten. Voor
het versterken van gelijkspanningen is het type versterker echter volkomen on
geschikt. De mogelijkheden worden aanzienlijk uitgebreid door de directgekoppelde versterker als differentiaalversterker uit te voeren.

Fig. 48. Eentraps verschilversterker.

Differentiaalversterker of verschilversterker
De eenvoudigste vorm van differentiaalversterking is die, waarbij gebruik ge
maakt wordt van een enkele transistor met twee ingangen (fig. 48). Wanneer üïd)
en £i(2) gelijkvormig zijn, maar tegengesteld in fase, ontstaat aan de collector
de som van beide versterkte signalen. Het basissignaal inverteert hierbij aan de
uitgang, het emittersignaal niet. (Voor
is de transistor geschakeld in gemeenschappelijke-emitterschakeling en dus inverterend, voor üj(2) is de tran-
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sistor in gemeenschappelijke-basisschakeling geschakeld en niet-inverterend.)
Wanneer E\^ en E\(2) gelijkvormig zijn en dezelfde fase bezitten (men spreekt
ook wel van gelijkfasesignalen), dan kan het collectorsignaal nul zijn.
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Fig. 49. Toepassing eentraps
verschilversterker.
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Fig. 50. Differcntiaalversterkei

Een betekenisvolle toepassing van een differentiaalversterker is deze schakeling
echter niet. Tenminste niet in die zin waarin men een versterker een differen
tiaalversterker noemt. Meestal is EiQ) een zeker ingangssignaal wat ter ver
sterking wordt aangeboden en in een of meer volgende trappen een zekere be
werking ondergaat, waarna een gedeelte naar de emitter wordt teruggekoppeld
(fig. 49). Dit signaal kan dan van een geheel andere vorm zijn en op een geheel
ander impedantieniveau liggen dan het ingangssignaal E^2> Dit laatste - het im
pedantieniveau van de in fig. 48 aangegeven ingangen - verschilt aanmerkelijk.
De basisingang immers is redelijk hoogohmig en ongeveer gelijk aan /ife • ^eDe emitteringang is echter laagohmig en zelfs kleiner dan 1 • Re.
Wanneer we deze schakeling als differentiaalversterker willen gebruiken voor
gelijkvormige signalen die in tegenfase met elkaar zijn, dan zullen deze sig
nalen zich op een totaal verschillend impedantieniveau moeten bevinden. Het
zullen dus twee, in geaardheid verschillende sturende bronnen moeten zijn.
We kunnen natuurlijk ook het signaal £i(2) via een emittervolger koppelen
met de emitter van deze versterker (fig. 50). De emittervolger dient dan als impedantietransformator en de signaalbronnen van £j(1) en E^ zien dezelfde
ingangsimpedantie (vooropgesteld dat beide transistoren gelijk zijn). De ver52

sterker is nu een heuse differentiaalversterker geworden en wel een met een en
kelvoudige uitgang (differential-input, single-ended-output). In fig. 51, als een
iets beter schema, is dat wat duidelijker te zien. Een gebrek van de schakeling
is wel, dat TS2 geen spanningsversterking oplevert. In sommige schakelingen,
zoals bijv. vergelijkingsschakelingen, is dat geen bezwaar. E\(2) is dan een referentiespanning, waarmee Efa) wordt vergeleken, of omgekeerd (bijv. stabilisatieschakelingen in geregelde voedingen).
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Fig. 51. Differentiaalversterker.

•vB°Fig. 52. Long tailed pair.

Wanneer we TS2 echter ook in de spanningsversterking willen betrekken, is
dat zeker mogelijk. Hiertoe is het voldoende de collector van TS2 een weer
stand te verstrekken en het uitgangssignaal tussen de collectoren van TS1 en
TS2 af te nemen (fig. 52).
Deze schakeling wordt genoemd „Long Tailed Pair” (lange-staartschakeling),
en is in principe wel de meest gebruikelijke differentiaalversterkerschakeling,
in het bijzonder in geïntegreerde schakelingen. Enkele duidelijke voordelen
kunnen we direct al opnoemen. Meer versterking; beide transistoren doen mee
aan versterking. Minder gevoelig voor componentverschillen en variaties in
voedingsspanningen.
We zullen nu eerst de werking Van dit type versterker wat nader beschouwen.
„Long tailed pair”-differential amplifier
De benaming „differentiaalversterker” als vertaling van „differential amplifier”
is eigenlijk een verwarrende benaming. Er wordt mee gesuggereerd dat de
versterker differentieert - een rekenkundige bewerking uitvoert (differentiaal 53

differentiaalquotiënt). De zuiver Nederlandse benaming „verschilversterker”
is een betere en minder verwarrende benaming, die ook werkelijk iets zegt over
de functie van dit type versterker nl. het versterken van een verschilsignaal.
Dit impliceert, dat de versterker geen signalen versterkt die niet verschillen.
We veronderstellen, met fig. 52 voor ogen, dat -f£ïd) en —E\(2> gelijkvormige
signalen zijn van gelijke amplitude, doch tegengesteld in fase. Voorts dat TS1
en TS2 gelijk zijn en lineair ingesteld. Een positiefgaande verandering van
£i(!) aan de basis van TS1 betekent dat de transistor meer sturing krijgt en er
een grotere emitterstroom gaat lopen. Gelijktijdig treedt er echter een negatiefgaande verandering op aan de basis van TS2, waardoor de basissturing van deze
transistor verminderd wordt en er dus minder emitterstroom gaat lopen. Van
wege de gelijkheid in de stuursignalen en de gelijkheid van de transistoren zal de
emitterstroomvermeerdering van TS1 gelijk zijn aan de emitterstroomvermindering van TS2. De stroom door de staartweerstand Re zal dus constant blij
ven en daarmee de gemeenschappelijke-emitterspanning.
De ingangsspanning +£ï(i> veroorzaakt een basisstroom +/bü) en een collectorspanningsverandering —//fC(1) • ib^ • RL(i).
De ingangsspanning —£j(2) veroorzaakt een basisstroom —/b(2) en een collectorspanningsverandering +/ifC(2) • /'b(2) • /?l(2). De totale spanningsveran
dering eu (tussen de collectoren) is dan:
*u = Aftü) * l*b(i) * -KlQ) + /lfc(o) * *b(2) ’ ^U2)

We veronderstelden echter de parameters gelijk zodat:
eu = 2 • hfe ’ ib *

Veronderstellen we nu, dat Ufo en üï(2) gelijkvormig zijn, gelijk in fase en ge
lijk in amplitude. Een positiefgaande verandering aan beide bases zal voor beide
transistoren een vermeerdering in basissturing betekenen en een verhoging van
de (gelijke) emitterstromen. Beide collectorspanningen veranderen met een be
drag —//fe • ib • Rl doch blijven gelijk. De uitgangsspanning eu verandert niet
(blijft nul).
Hetzelfde geldt uiteraard voor negatiefgaande signalen aan beide bases.
We hebben hiermede twee belangrijke eigenschappen van de differentiaalversterker achterhaald nl.
54

1. Voor verschilsignalen aan de ingangen (differential-input) versterkingen
wel tweemaal de versterking van een enkele trap.
2. Geen versterking van signalen welke gelijke fase bezitten (common mode
signals).
De eerste eigenschap verwondert ons eigenlijk niet zo zeer. Wanneer we twee
transistoren gebruiken in plaats van een, mogen we immers wel wat verster
king verwachten en dan is de factor twee in vergelijking met cascadeversterkers
maar armzalig. De voordelen van dit type versterker zitten dan ook niet in de
versterking. De tweede eigenschap biedt echter meer perspectieven. Wat zijn
namelijk signalen van gelijke fase (common mode signals)?
Kortweg kunnen we stellen, dat vrijwel alle „stoorsignalen” signalen zijn met
gelijke fase. Onder stoorsignalen verstaan we bijvoorbeeld: variaties in voe
dingsspanningen, brom, sommige soorten ruis en niet te vergeten de variaties
in Vbe waarvan we in vorige afleveringen de temperatuurafhankelijkheid heb
ben beschouwd, en de variaties in lekstromen IcboIn het algemeen geldt dus dat „stoorsignalen”, die gelijkelijk (gelijkfasig) op
beide trappen inwerken, geen uitgangssignaal tot gevolg hebben (common mode
rejection).
Deze eigenschap maakt de schakeling, vooral voor het versterken van gelijk
spanningen, nu juist zo aantrekkelijk.
Nadere beschouwing
In het voorgaande hebben we de (eenvoudige) verschilversterker van fig. 52
wel geïdealiseerd voorgesteld. Hoewel veel van onze idealen realiseerbaar lijken
in het fabricageproces van lineaire geïntegreerde schakelingen, worden ze toch
hoogstens benaderd. Een korte beschouwing willen we aan het voorgaande nog
toevoegen zonder al te zeer te theoretiseren.
Ri. We hebben ons niet bekommerd om de inwendige weerstand van de stu
rende bronnen
en £j(2). Wanneer de inwendige weerstanden hoog zijn, gaat
de lekstroom Zcbo, hoe laag die ook mag zijn, een grotere rol spelen.
Re- Wanneer we de stroom j’b formuleren blijkt deze afhankelijk te zijn van de
inwendige weerstand van de sturende bron, de grootte van Vbe en de grootte
van de weerstand Re- De weerstand Re is, zoals uit het voorgaande is gebleken,
bedoeld als stroombron. Wil deze werkelijk als stroombron werken of dit al
leen maar benaderen, dan zullen we de waarde hoog moeten kiezen, waardoor
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de batterijspanning —Kb eveneens groot (laag) moet worden (enkele tientallen
volts).
Afe- Bovendien is de stabiliteit in versterking niet groot, omdat deze samenhangt
met Afe en dus sterk temperatuurafhankelijk is. Voor stabiliteit in verster
king bestaat het toverwoord „tegenkoppeling” en wel „negatieve stroomtegenkoppeling”, dit is eenvoudig te realiseren door het aanbrengen van emitterweerstanden (fig. 53). Wanneer Ri klein genoeg is (Ri > Afe • Rc) wordt de ver
sterking bij benadering bepaald door de verhouding Rc/Rl•Vb
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Fig. 53. Long tailed pair met
tegenkoppeling.

De versterking wordt dus niet meer door
lineaire IC's zeer
standsverhouding en dit is, zoals we reeds eerder zage ,
goed te realiseren.

i

VBE- Basis-emitterspanningen zijn nu eenmaal 0“V®r^^g1^°0p.
de transistor. In de differentiaalversterker (ideaal) e
Van belang is hoe gelijk de onderlinge Kbe . aan ^JJ^T^rnamet de temperatuur verlopen. Het fabricageproces waarborgt
het
te van gelijkheid (match). Het geüjke verloop met d®.?^^aar te piaatsen
best gewaarborgd door de transistoren zo dicht mogelij
J .
f sterk.
(te integreren). De thermische koppeling binnen een schil er (c ip 1
, :irer
Temperatuurverhoging door de omgeving of door dissipaties bmnen ae sc
zal dan ook op beide transistoren gelijkelijk inwerken. Het ver oo
echter niet lineair met de temperatuur. De fabrikanten geven mees
middeld verloop per graad Celsius over een bepaald temperatuurge ie
•
In vergelijking met de cascadeversterker is het verloop echter gere uc
van
ca. 2,5 mV/°C tot ca. 3 (iV/°C als typische waarde.
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Differentiaalversterker met constante stroombron
Bij de ideaal veronderstelde differentiaalversterker is de versterking voor sig
nalen met gelijke fase en amplitude (common mode signals) gelijk aan nul.
Door het (geringe) onderlinge verschil in Vbe, maar bovendien nog door (ge
ringe) onderlinge verschillen in basis- en emitterbaanweerstanden en in R^ en
Rcz (fig- 53), zal de versterking in het algemeen niet nul zijn.
Het ideaal is echter wel dichter te benaderen door de som van de twee emitterstromen zo constant mogelijk te houden. Dit kan, zoals al eens eerder werd
opgemerkt, bereikt worden door bijv. Re zeer groot te kiezen en de negatieve
voedingsspanning —Vb sterk negatief (enkele tientallen volts). De totale emitterstroom wordt dan immers bepaald door —Vb en Re en een gering spannings
verschil aan de bases (enkele microvolts) heeft geen invloed meer op de totale
emitterstroom.
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Fig. 54. Diffcrentiaalvcrsterker met transistor in plaats van
emitterweerstand als constante
stroombron.
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Een andere mogelijkheid is het toepassen van een constante stroombron in
plaats van een emitterweerstand Re (fig. 54). In hoofdstuk 2 is een dergelijke
constante stroomvoorziening reeds besproken.
De som der beide emitterstromen wordt dan constant gehouden op een waarde,
ingesteld door de basissturing van de constante stroombrontransistor. Een hoge
negatieve voedingsspanning is niet meer vereist, hetgeen de schakeling ook meer
aantrekkelijk doet zijn.
Zowel de differentiaalversterker met emitterweerstand, als die met transistor
als constante stroombron, komen veelvuldig voor in lineaire IC’s. Niet alleen
in de hier geschetste configuratie, maar ook in een aantal variaties hierop.
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In fig. 55 is een voorbeeld gegeven van een diflferentiaalversterker met zoge
naamde Darlington-ingang. Deze schakeling garandeert een hoge ingangsimpedantie.

-VB

Fig. 55. Differentiaalversterker met hoogohmigc Darlington-ingang en transistor als
constante stroombron.

De schakeling van fig. 56 biedt variatiemogelijkheden in de instelling van de
constante stroombrontransistor. Uiteraard variëren met de aansluitmogelijk
heden ook de eigenschappen (temperatuur) van de differentiaalversterker.
De differentiaalversterker wordt algemeen beschouwd als de optimale configu
ratie in geïntegreerde lineaire versterkers in monolithische constructie. Voor
algemene toepassingen geniet deze de voorkeur boven andere mogelijke typen
zoals bijvoorbeeld de al of niet tegengekoppelde cascadeversterker.
Resumerend stipuleren wij nog eens extra de redenen:
1. Men kan gebruik maken van de zeer goede balans tussen de differentiaalingangen, die het gevolg is van een grote mate van gelijkheid in basis-emitterspanningen en (kortsluit)stroomversterkingsfactoren van de transistoren,
die immers worden vervaardigd op precies dezelfde wijze en zeer dicht naast
elkaar geplaatst worden op dezelfde zeer kleine schilfer.
2. De differentiaalversterker kan uitgerust worden met een minimum (of geen)
aan condensatoren.
3. In het algemeen kan men het gebruik van hoge weerstandswaarden vermij
den, terwijl de versterking meer een functie van weerstandsverhoudingen
an van Volute weerstandswaarden is.
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4. De differentiaalversterker is als type versterker meer veelzijdig toepasbaar
dan andere mogelijke versterkerschakelingen. De schakeling is bruikbaar van
d.c. tot audio- en videofrequenties tot in het v.h.f.-gebied en kan worden in
gezet voor functies als: begrenzing, frequentievermenigvuldiging, a.m.- en
f.m.-schakelingen, detectoren, mengers, oscillatoren, a.s.r.-schakelingen,
meetschakelingen, analoog-digitaal-converters, operationele versterkers,
computerschakelingen enz., enz.
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Fig. 56. Differentiaalversterkcr met emittervolgeringang (hoogohmig) en „instelbare”
constante stroombron. Het schema is dat van de CA 3000 (RCA). De maximaal toelaatbare
voedingsspanning over de schakeling is 16 V. Punt 2 wordt meestal geaard, doch kan ook
dienst doen voor automatische sterkteregeling. Door al of niet kortsluiten van de punten 4
en 5 met 3 (de negatieve voedingsspanning) kiest men een bepaalde emittcrweerstand en/of
stelt men de temperatuurcompensatie, bewerkstelligd door de als dioden getekende en ge
schakelde transistoren Dl en D2, buiten werking. De instelmogelijkheden verlenen de ver
sterker uiteraard verschillende (temperatuur)eigenschappen.
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Koppeling met volgende trappen
Het uitgangssignaal van een differentiaalversterker kan balans (differentiaal)
afgenomen worden of enkelvoudig (single ended). Bij balansafname zal het uit
gangssignaal in de regel dienen als ingangssignaal voor een volgende trap differentiaalversterking (fig. 57).
-o*Vg

s]

Isjjs,_______ |________B

ing.1
ing.2

E® ISJ

S
,-vB

Fig. 57. Tweetraps differentiaalversterker.
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Fig. 58. Differentiaalversterker waarvan het uitgangssignaal zowel hoogohmig als laagohmig
afgenomen kan worden. Het schema is dat van de pA 730 (SGS-Fairchild). Toepassing als
operationele versterker.
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Om van een differentiaaluitgang te komen tot een enkelvoudige uitgang zijn
interessante schakelingen bedacht, waarvan we er hier enkele zullen bespreken.
In fig. 59 zijn de collectorweerstanden /?n en
van de differentiaal (ingangs)-versterker, gevormd door TS1 en TS2, gelijk. De bases van TS2 en TS3,
wederom twee gelijke transistoren, worden dus door gelijke weerstanden uit
een gemeenschappelijke spanning (vanuit het knooppunt met R3), gestuurd.
De collectorruststromen van TS1 en TS2 zijn gelijk. In totaal zijn dan ook de
basisstromen van TS3 en TS4 gelijk en vanwege de gelijke transistoren, ook
hun collectorruststromen. Als tweede trap is de combinatie TS3-TS4 dan ook
in balans.
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Fig. 59. Enkelvoudige uitgangstrap, gekoppeld aan een differentiaalversterker. De volledige ver
sterking van het differentiaalpaar
wordt hier benut (differcntial in
put - single ended output).
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TS3 werkt bovendien als eenmaalversterker, die de uitgangsspanning van TSI
inverteert en combineert met de uitgangsspanning van TS2 (door de omkering
hebben beide signalen dezelfde fase en ondersteunen elkaar).
We zien dus dat de volledige versterking van de differentiaalingangstrap wordt
benut en een enkelvoudige uitgang wordt bereikt, namelijk de collector van
TS4.
Een bijkomend voordeel van de schakeling is, dat wanneer de schakeling goed
in balans is, variaties in voedingsspanning worden gecompenseerd.
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Wanneer + Vb bijvoorbeeld toeneemt, zullen zowel /c3 als Ic.i toenemen, met
andere woorden de spanningsval over R4 neemt toe als + Vb toeneemt en de
uitgangsspanning jE^(o) neigt tot constant blijven.
Wanneer £^(0) verandert door ongelijkheid in componenten in de schakeling
heeft dit hetzelfde effect als een ingangssignaalverandering van ruwweg een
factor duizend kleiner (versterking ca. 60 dB).
Aangezien de collectorweerstanden van TS1 en TS2 in het algemeen klein zijn
(enkele kilo-ohms) wordt TS4 spanninggcstuurd. De versterking wordt hier
door niet zozeer door de stroomversterking van TS4 bepaald en is relatief over
een vrij groot temperatuurgebied constant.

TS3
Fig. 60. Gewijzigde Darlingtonschakeling. De als diode geschakel
de transistor werkt temperatuurcompenserend.

De eigenschappen van de hier beschreven tweede trap kunnen nog aanzienlijk
worden verbeterd door TS3 en TS4 een Darlington-ingang te verschaffen
(hoogohmig), waardoor de collectorbelasting van de eerste trap, die toch al
vanwege de lage weerstandswaarden niet al te rijk in zijn versterking zit, aan
zienlijk wordt gereduceerd. Uiteraard wordt dit dan een „gewijzigde Darlington-schakeling”, zoals die reeds eerder werd beschreven in hoofdstuk 2 en
waarvan het schema in fig. 60 nog eens wordt gegeven. De als temperatuurcompensatiediode geschakelde transistor TS7 kan voor beide zijden van de
tweede trap dienst doen.
Fig. 61 geeft de schakeling met complete uitbreiding weer. In wezen is de con
figuratie TS1-TS2-TS3-TS4 principieel dezelfde als die van fig. 59.
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De combinatie TS5-TS3 dient weer als versterker maal een en draagt nu via de
emittervolger TS8 bij aan de sturing van de combinatie TS6-TS4, zodat deze
laatste met het uitgangssignaal van TS2 de volledige differentiaalversterking van
de ingangstrap benut.
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Fig. 61. Differentiaalingangsversterker, gekoppeld met enkelvoudige uitgangstrap. De
tweede trap is uitgevoerd als „gewijzigde Darlington”.

De emittervolger TS8 houdt de invloed van de collectorstromen van de in
gangstrap buiten de combinatie TS5-TS3, hetgeen de balans van de tweede trap
ten goede komt.
TS7 is de al eerder genoemde, als diode geschakelde temperatuurcompenserende transistor.
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Uitgang-nulniveau
Het (rust)uitgangspotentiaal £u(o) van de versterkers van fig. 59 en 61 bevindt
zich in het algemeen op een zekere positieve gelijkspanningswaardc.
Voor verreweg de meeste toepassingen is het wenselijk, dat het nulniveau aan
de uitgang ook nul volt is. Bij symmetrische voedingsspanningen kan de ver
sterker dan meestal ook tot praktisch de waarde van die voedingsspanning,
symmetrisch uitgestuurd worden. Bij asymmetrische voedingsspanningen tot
praktisch de waarde van de laagste voedingsspanning.
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Fig. 62. Schakeling van de 702 (SGS-Fairchild, Motorola, Philips TAA-241/243 en vele
andere). Gclijkspanningsverschuiving én versterking wordt hier verkregen met uitsluitend
NPN-transistoren. De 702 wordt gebruikt met asymmetrische voedingsspanningen (bijv.
+ 12 V, —6 V), bestemd voor algemene toepassingen.
In hoofdstuk 2 zijn enkele veel gebruikte methoden beschreven, waarmee gelijkspanningsverschuiving gerealiseerd kan worden en die tevens nog verster
king opleveren.
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In fig. 62 is de uitgangstrap met gelijkspanningsverschuiving (d.c.-levelshifting)
en versterking waarbij uitsluitend NPN-transistoren worden toegepast, aan
de versterkerschakeling volgens fig. 59 gekoppeld. Het nu ontstane schema
(fig. 62) is het schema van een zeer bekende lineaire IC, namelijk dat van de 702.
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Fig. 63. Schakeling van de 709. (SGS-Fairchild, Motorola en vele andere). Gelijkspannings
verschuiving en versterking door middel van complementaire tussentrap. De uitgangstrap is
geschakeld in seriebalans (single endcd push pull). De 709 wordt gebruikt met symmetrische
voedingsspanningen (+ 15 V, — 15 V), bestemd voor algemene toepassingen.
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In fïg. 63 is een complementaire uitgangstrap gekoppeld aan de versterkerschakeling volgens fig. 61. Dit schema is eveneens het schema van een zeer bekende
(bijna beroemde) lineaire IC, namelijk de 709. Ook deze versterker wordt door
veel fabrikanten op de markt gebracht.
Beide typen versterkers worden overigens in verschillende uitvoeringen en
kwaliteiten op de markt gebracht.

66

5. Operationele versterkers

Inleiding
Geïntegreerde lineaire versterkers worden vaak in een adem genoemd met
operationele versterkers.
Gedeeltelijk is dit juist. Een aantal typen is zeker in te zetten voor rekenkundige
bewerkingen (operations), doch een minstens even groot aantal ook weer niet,
omdat ze niet voldoen aan de eisen, die aan een rekenversterker gesteld moeten
worden.
De terminologie, die gebruikt wordt in de gegevensbladen van lineaire IC’s
stoelt op de theorie van de operationele versterker, terwijl deze theorie ook
meestal wel toe te passen is op welk gebruik van de lineaire IC ook, of dit nu
een rekenkundige of zomaar een versterkergebruik is.
Al met al redenen genoeg om er in deze uitgave de nodige aandacht aan te wij
den. Hoewel dat iets meer dan oppervlakkig zal gebeuren, moeten we ons toch
wel realiseren, dat over dit onderwerp gemakkelijk een boek te vullen is (en
reeds meerdere gevuld zijn) en we bezwaarlijk binnen het kader van deze uit
gave de theorie hierover in extenso kunnen behandelen. Voor het verkrijgen
van een diepgaand inzicht in deze materie moeten we dan ook verwijzen naar
de wetenschappelijke literatuur en de navolgende beschrijvingen beschouwen
als een:
Inleiding tot de technologie van de operationele versterker
De „operationele versterkers” of ook wel in afschuwelijk Amerikaans „opamps”
welke benaming we bij het vasthouden van een „transistor met acht pootjes”
zo snel in de mond nemen, omvat in feite een groep versterkers, die ontwikkeld
werd voor het gebruik met negatieve terugkoppeling.
Versterking en bandbreedte van zo’n versterker zijn gewoonlijk zeer hoog.
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Aangezien de negatieve terugkoppeling bij grote bandbreedten gemakkelijk
leidt tot instabiliteiten (oscilleren), worden op dit punt de goede eigenschappen
in het algemeen gekortwiekt en wel onafhankelijk van de mate van terugkop
peling.
Lineaire (geïntegreerde) versterkers zijn operationeel in een schakeling waarin
gereguleerd negatieve terugkoppeling wordt toegepast en waarbij de aard van
de terugkoppeling (ohms, capacitief) de eigenschappen van de schakeling be
paalt.

©

Fig. 64. Invertcrende operationele
versterker (differentiaalingang
- enkelvoudige uitgang).

De „kale” versterker wordt beschouwd als „black box” en gesymboliseerd door
een liggende gelijkbenige driehoek, waarbij de top als pijlpunt de signaalvoortgangsrichting aangeeft.
Er zijn verschillende typen operationele versterkers. De meest gebruikte, aan
de hand waarvan het best een beschrijving gegeven kan worden, is het type:
„differentiaalingang en enkelvoudige uitgang”.
De gedaante van dit type in operationele versterkerschakeling is weergegeven
in fig. 64.
De differentiaalingang impliceert een ingang, waarbij het uitgangssignaal 180°
in fase verschoven wordt en een ingang, waarbij het uitgangssignaal niet in
fase verschoven wordt. Men spreekt van een „inverterende” en een „niet-inverterende” ingang (inverting en non-inverting input), respectievelijk aange
geven met een minteken en een plusteken.
In het volgende veronderstellen we eerst de impedanties Zf en Z\ ohms (Rf en R\).
De negatieve terugkoppeling brengt met zich mee, dat aan de (inverterende)
ingang wezenlijk aardpotentiaal heerst. Het punt A wordt virtuele aarde of
sommeerpunt genoemd. Het ingangssignaal kan zowel aan de inverterende als
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aan de niet-inverterende ingang worden aangeboden - in het eerste geval via
de weerstand R\, in het tweede geval rechtstreeks of via een weerstand.
Wanneer de ingangsspanning nul is, is de ingangsstroom eveneens nul, zomede
de uitgangsspanning.
Wanneer de bewering over het sommeerpunt waar is, moet de ingangsstroom
de terugkoppelstroom compenseren (of omgekeerd). De ingangsstroom is dan
ook het quotiënt van ingangsspanning en ingangsweerstand.
Ei
h = -h en Ix = —
Rï
De uitgangsspanning is dan het produkt van terugkoppelstroom en terugkoppelweerstand.
Eu = — /f • Rf = — E\
Eu
Rt
De versterking — = — — is in het ideale geval onafhankelijk van de eigenE\
R\
lijke versterker en wordt genoemd „geslotenlusversterking” (closed loop gain)
(fig. 65).

"/XV
Fig. 65. Vergelijking inverterende
operationele versterker met spanningshefboom.
De versterking tussen sommeerpunt (A) en uitgang wordt genoemd „openlusversterking” (open loop gain). Deze wordt door de fabrikant opgegeven bij
een bepaalde belastingweerstand Rl- De geslotenlusversterking wordt bepaald
door de discrete terugkoppelelementen. Door hiervoor nauwkeurige en stabiele
componenten te kiezen maakt men de versterking nauwkeurig en constant.
Aan de ideale versterker worden een aantal eigenschappen toegekend, waarvan
de voornaamste zijn:
openlusversterking oneindig;
bandbreedte oneindig;
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faseverschuiving 0° (afgezien van de omkering);
ingangsimpedantie oneindig hoog;
uitgangsimpedantie nul;
bij nul volt ingangsspanning, nul volt uitgangsspanning en geen verloop
met tijd en/of temperatuur (drift);
geen ruis, brom en oscillaties;
bij gelijkvormige, gelijkfasige en even grote ingangssignalen geen uitgangs
signaal (geen versterking voor common mode signals).
Niet-inverterende versterker
Wanneer we de sturende signaalbron aansluiten aan de andere ingang en de
negatieve terugkoppeling handhaven wordt de versterker niet-inverterend (fig.
66).

Fig. 66. Niet-invcrtcrcnde opera
tionele versterker.

Aangezien er geen ingangsstroom loopt, vormen R( en Ri een eenvoudige spanningsdeler.
Ri
£-i = Ri + -Rf • Eü
Vanwege de oneindig hoog veronderstelde spanningsversterking moet dit in
gangssignaal Ei.x gelijk zijn aan £ï.2.
Ei-i = Ek—2 =
De versterking
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A

Ri
• Eu
Ri + Rr
Ri + Rt
Ri

Rt
1 + Ri

In dit geval is de ingangsimpedantie zeer hoog (oneindig), de uitgangsimpedantie zeer laag (nul Q), terwijl de spanningsversterking altijd groter is dan een.
Wanneer R\ wordt weggelaten ontstaat een spanningsversterker maal een. Men
spreekt dan van een spanningsvolger (fig. 67). Voor Rf kan elke waarde tot kort
sluiting toe genomen worden, omdat wegens de oneindig hoge ingangsweerstand geen stroom in de terugkoppelweg loopt.

Fig. 67. Spanningsvolger.

In de praktijk is dat niet zo en is de schakeling van een spanningsvolger (ver
gelijk emittervolger) iets gecompliceerder, ook al omdat een dergelijke sterke
tegenkoppeling voor een lineaire IC gevaren met zich meebrengt.
Differentiaalversterker
Wanneer beide ingangen van de versterker voor signaalsturing worden ge
bruikt, ontstaat een combinatie van de niet-inverterende en de inverterende
operationele versterker. De werking kan het best worden ingezien door elke
ingang afzonderlijk te beschouwen (fig. 68).

Fig. 68. Verschil- of differentiaal
versterker als operationele versterker.

De uitgangsspanning, veroorzaakt door het ingangssignaal aan de inverterende
ingang blijft:
Rt
E\i—1 — * TT * £i—
Ri

Het uitgangssignaal als gevolg van het ingangssignaal aan de niet-inverterende
ingang is:
Eu—2

\

RU \Rt + Ri)

= (Ri + RA ( Rr \
\ Ri )\Rr + Ri)

• Ei—2

■ Ei—2

Rt

~ "d" Ei—2

De spanningsdeler aan de niet-inverterende ingang is bewust zo gekozen dat
de versterkingen voor beide ingangen gelijk zijn. Het totale uitgangssignaal is
dan:
Eu — Eu—2 "h Eu—i -•

Rr
Ri

• (Ei—2

Ei—i)

Andere typen operationele versterkers
Het hierboven beschreven type - differentiaalingangt enkelvoudige uitgang - is
een van de typen versterkers, die ingezet kunnen worden als operationele ver
sterker. Kenmerkend is: negatieve terugkoppeling, gebruik als inverterende
versterker of als niet-inverterende versterker met hoge ingangsimpedantie
(spanningsvolger). De versterker wordt vaak uitgevoerd met FET-ingangstrap.
Als type versterker is hij het meest veelzijdig en daardoor de populairste uit
voering in lineaire IC’s.
Enkelvoudige ingang - enkelvoudige uitgang (fig. 69)
Dit type versterker kan alleen gebruikt worden als inverterende versterker. De
ingangstrap is meestal wel differentiaal uitgevoerd (een ingang is binnen de ver
sterker op een vast potentiaal gebracht, meestal aarde). Er gelden dezelfde
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regels als voor de inverterende differentiaalversterker met enkelvoudige uit
gang.

-K

Fig. 69. Openlusrepresentatieinvcrtcr (enkelvoudige ingang enkelvoudige uitgang).

e«

"L

Differentiaalingang - differentiaaluitgang (fig. 70)
Dit type versterker kan gebruikt worden om van een enkelvoudig ingangssignaal
een differentiaaluitgangssignaal te maken. Een veel gebruikte toepassing vindt
men in servo-systemen.

Fig. 70. Openlusrepresentatie-differentiaalvcrstcrker (diflerentiaalingang - differentiaaluitgang).

Chopper-gestabiliseerde operationele versterkers (fig. 71)
Bij de chopper-gestabiliseerde operationele versterkers worden eigenlijk twee
versterkers gebruikt. De chopper-versterker is een gemoduleerde draaggolfversterker. De meest bekende toepassing is die van gelijkspanningsversterker.
Kenmerkend is de extreem lage drift.

Eio

t
Fig. 71. Openlusrepresentatiechopper-gestabiliseerde operatio
nele versterker.

T
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Kortweg komt de werking er op neer, dat de chopper het te versterken gelijkspanningssignaal omzet in een wisselspanning. Deze wordt dan door een wisselspanningsversterker versterkt, waarna er weer een gelijkspanning van wordt
gemaakt.
In het algemeen is de chopper-gestabiliseerde versterker uitgevoerd met een
enkelvoudige ingang en een enkelvoudige uitgang.
Wanneer de versterker een differentiaalingang heeft, is hij tevens geschikt voor
het versterken van wisselspanningen. Wanneer het signaal een gelijkstroomcomponent bevat, wordt de wisselspanningscomponent (a.c.-gekoppeld) aan de
niet-inverterende ingang aangeboden, de gelijkspanningscomponent via de
chopper (dus eveneens als wisselspanning), aan de inverterende ingang (Goldberg-versterker).
We zullen ons in dit bestand echter beperken tot de eerder genoemde typen
versterkers, die in lineaire geïntegreerde schakelingen voor algemene toepas
singen het meest voorkomen.
Enkele rekenschakelingen
De toepassingslaboratoria van halfgeleiderfabrikanten publiceren regelmatig
voorbeelden, waarin lineaire IC’s worden toegepast. Veel van deze voorbeelden
vinden hun oorsprong in de analoge rekenmachine. De rekenmachinetoepassingen vormen de basisschakelingen voor vele andere toepassingen en het is dan
ook bijna vanzelfsprekend, dat we even stilstaan bij enkele basisrekenschake
lingen.
Opteller (adder)
In fig. 72 is A virtueel aarde en
E\j

-/f=/l+/2+/3...+/n

E[-i , E{.2

R

Ej.3

—.
Ei-n.■

I R + R **'+ R"

Wanneer nu Rf = R, wordt Eu = - (E-^ + E\.2 + E\.z ... + £i.n).
De uitgangsspanning is de som van de ingangsspanningen. Wanneer een der
ingangsspanningen negatief is, keert de bijdrage tot de terugkoppelstroom U
van teken om en heeft dit hetzelfde effect als (de spanning) aftrekken.
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:
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Wanneer een van de weerstanden R een andere waarde heeft dan R( wordt de
desbetreffende ingangsspanning met hun verhouding als constante vermenig
vuldigd.

e;-3o-c==]

Rn

Fig. 72. Optelversterker.

Voorbeeld:
In fig. 73 is Rf = 100 K en Rx = 100 K. De versterking via deze ingang is dan
—1. De ingangsspanning (+5 V) veroorzaakt een uitgangsspanning van —5 V.
R2 = 25 K, R{ = 100 K. De versterking via deze ingang is —4. De ingangsspan
ning (+3 V) draagt —4 • 3 = —12 V bij aan de uitgangsspanning. Totaalbijdrage ingang 1 en 2 is nu (—5) -f (—12) = —17 V.

OCV)o-----

lOOk
Wk

Fig. 73. Voorbeeld van een optelling.

eu=

ft

(-U5M-4X3)*
{♦10x1) s -7 (V)

R3 = 10 K, R[ = 100 K. De versterking via deze ingang is —10. De ingangsspan
ning (—1 V) draagt —10 • —1 = +10 V bij aan de uitgangsspanning. De totale
uitgangsspanning wordt —17 + 10 = —7 V.
Verschilversterker (fig. 74)
De operationele versterker als verschilversterker (differentiaalversterker) is in
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feite al beschreven met fig. 68. Wanneer alle weerstanden gelijk zijn, is En =
— Ei.2 Eiml.

Fig. 74. Verschilversterker
(aftrekken).

Integrator (fig. 75)
Ook hier geldt, dat de stroom door de ingangsweerstand gelijk is aan de stroom
door de terugkoppelimpedantie, in dit geval dus de condensator, omdat de
ingangsstroom van de lineaire versterker nul is.
ei
R

--c•^
d/

t

1 \e"dt
ea=~RC
O

RC = T is de tijdsconstante van de integrator.

C

R

Ei°—CZZÏ

r
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Fig. 75. Integrator (helling of
rarap-voltage-generator).

Een speciale toepassing is het opwekken van een driehoeksspanning of hellinggenerator (rampgenerator). In dat geval wordt een blokspanning geïntegreerd.
De formule gaat dan over in:
eu =

t

6i ' RC

Als t = R C wordt eu = ex en heeft de integrator bij de ideale versterker zijn
eindwaarde bereikt.
Differentiator (fig. 76)
Als we weer vasthouden aan de gelijkheid van ingaande en teruggekoppelde
stroom geldt:
d ei
<?u
C-T- =
dt
Rr
zodat
ea= - C ■ Re ■

dei

jj

Et moet echter opgemerkt worden dat deze vorm van differentiëren geen prak
tische betekenis heeft. De capacitieve ingang is namelijk zeer ruisgevoelig en
de negatieve terugkoppeling open, wanneer geen ingangssignaal aanwezig is
(full open loop gain), zodat instabiliteit ontstaat. De schakeling zal zonder meer
oscilleren. In praktische schakelingen bestaan de componenten R en C uit
netwerkjes.

c

o--- 1|—1-0Fig. 76. Differentiator (theore
tische voorstelling).

•Ei

r

Bovenstaande uiteenzettingen zijn bedoeld om bij te dragen tot enig inzicht
in de analoge elektronische rekenarij. Men zal zich kunnen voorstellen, dat
meer gecompliceerde netwerken, waarin lineaire versterkers als actieve com77

ponenten zijn opgenomen, functies kunnen verrichten als delen, vermenigvul
digen, logaritmebepaling, goniometrische functies, enz.
Definities en beperkingen in geïntegreerde lineaire versterkers (operationele ver
sterkers)
De tot nu toe besproken toepassing van lineaire geïntegreerde versterkers als
operationele versterker, veronderstelde een ideale versterker met als voornaam
ste kenmerken:
oneindig hoge versterking;
oneindig hoge ingangsimpedantie;
oneindig hoge bandbreedte;
uitgangsimpedantie nul;
geen drift.
Het zal niemand verbazen te moeten vernemen, dat een versterker met deze
ideale eigenschappen niet bestaat.
Afhankelijk van de toepassing spelen de onvolkomenheden echter een minder
grote rol en wanneer men in een bepaalde toepassing iets kenmerkends wil
bereiken, is de ideale toestand daarvoor toch meestal wel zeer dicht te benaderen
door het kiezen van het juiste type. Een voorwaarde is dan wel, dat men kan
beschikken over een ruim assortiment aan typen versterkers, waaruit men die
met de voor het doel meest geschikte eigenschappen, die dan wél voldoende
zijn, kan kiezen. Welnu, aan de fabrikanten ligt het niet. Wie de advertenties
(vooral in de Amerikaanse literatuur) van LIC-fabrikanten regelmatig onder
ogen krijgt, moet welhaast de indruk krijgen dat hij voor het maken van een
keus door de bomen het bos niet meer zal zien.
De eigenschappen van de afzonderlijke typen versterkers kan men onderschei
den in de gegevensbladen (data-sheets), die elke fabrikant voor elk van zijn ver
sterkers uitgeeft.
Om het belang en het nut van parameters uit deze bladen te kunnen beoor
delen, zal men moeten weten wat er mee wordt bedoeld.
Hoewel er niet in alle opzichten door de fabrikanten eenduidige gegevens wor
den gepubliceerd en er ook nog wel verschillen in interpretatie mogelijk zijn,
is toch meestal wel te achterhalen wat men werkelijk aan informatie nodig heeft.
Er worden nu een aantal beperkingen van de lineaire IC besproken en er wordt
duidelijk gemaakt hoe deze gespecificeerd in de gegevensbladen tot uitdrukking
komen.
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Offset (.onbalans)
In gelijkspanningsversterkers wordt de nauwkeurigheid hoofdzakelijk beperkt
door de offsets (stroom- en spanningsofFset). Deze offsets zijn bovendien niet
constant, doch variëren met temperatuur, tijd, voedingsspanningsvariaties en
gelijkfasige ingangssignalen (common mode signals).
De ideale operationele versterker heeft een uitgangsspanning nul bij een ingangsspanning nul. Door onvermijdelijke ongelijkheden in de componenten onder
ling, zal dit in de praktijk niet bereikt worden. Aan de uitgang zal dan ook een
zekere afwijking van nul bestaan bij een ingangsspanning en stroom van nul.
Dit noemt men de „offset”.
Doorgaans brengt men deze ofTset terug op de ingang van de versterker en be
noemt dan een offset-spanning een een offset-stroom - „input-ofFset-voltage”
en „input-offset-current”. Aan de hand van fig. 77 wordt dit nader toegelicht.
De „input-offset-voltage” is de spanning die aan de ingang aangesloten moet
worden om nul volt uitgangsspanning te verkrijgen.

Rf

Fig. 77. Offset in operationele ver
sterkers.

Ib2 ——

i jRin

*Eu

jHü«l

De „input-bias-current” is het gemiddelde van de ingangsstromen naar de in
gangen, wanneer de uitgangsspanning op nul volt is afgeregeld.
/bias —

{bi_-Wb2
2

De „input-offset-current ” is het verschil tussen beide ingangsstromen, wanneer
de uitgangsspanning op nul is afgeregeld.
/os = /bi

/b2

De afwijking van nul aan de uitgang, kan volgens het schema van fig. 77 wor
den geschreven als:
79

4a-(,+s

* Vos + Ibi *

— A>2 ’ 7?eq

(-3)

De invloed van de bias-stromen op de offset is minimaal wanneer
•^cq(ual) —

Ri + Rr

AEa = (l + |-fJ • Vos + /os • Rr

in welk geval

N.B. Sommige fabrikanten specificeren een input-offset-current als het gemid
delde verschil van de ingangsstromen en geven dan geen bias-stromen op.
Op zichzelf is de offset niet zo’n bezwaar. Men kan in het ontwerp een nulinstelling opnemen. Wat echter wel een bezwaar vormt is de variatie in offset
(drift) met temperatuur en tijd. Deze variaties kunnen namelijk niet worden
onderscheiden van het ingangssignaal en zijn volkomen willekeurig.
De variaties in offset worden in de gegevensbladen gespecificeerd, echter als een
gemiddelde over een bepaald temperatuurgebied. Men kan dus hoogstens vast
stellen hoe groot de maximale offset binnen een bepaald temperatuurgebied is,
maar bij welke temperatuur dit maximum werkelijk optreedt is niet bekend.

R»

f—I Ri
Eu
(0)

♦vB

i

Fig. 78. OfTsct-compensatie als
extern signaal.

-vB

Offset-compensatie
Men kan bij een bepaalde temperatuur de optredende offset compenseren door
het aansluiten van een extra spanning. Een voorbeeld is gegeven in fig. 78.
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Wordt de temperatuur verder constant gehouden, dan resteert alleen nog de
drift (tijd). Afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid zal men meer of minder
vaak de afregeling moeten herhalen.
Bij een aantal schakelingen is het mogelijk zonder meer een potentiometer
aan te sluiten en de offset weg te regelen. Enkele hiertoe geschikte punten in de
schakeling zijn dan naar buiten uitgevoerd (fig. 79). Een dergelijke regelmoge
lijkheid wordt meestal in het gegevensblad opgenomen.

Rl
Eu

Fig. 79. Interne offset-compensatie.

I
Invloed van voedingsspanningen
„Supply-voltage-rejection-ratio” en/of „voltage-drift versus power supply”.
Variaties in voedingsspanningen dragen bij in de offset. Dat wil dus zeggen,
dat, wanneer bij een bepaalde voedingsspanning de uitgangsspanning op nul
is afgeregeld, een variatie in voedingsspanning deze nulling verstoort.
De voedingsspanningsvariatie wordt ook in dit geval teruggevoerd tot een
overeenkomende variatie in ingangsspanning die de optredende afwijking even
eens tot gevolg gehad zou kunnen hebben.
De gegevensbladen vermelden veelal deze bijdrage in offset. Deze wordt uit
gedrukt in |xV/V of ook wel in jxV/ %. Dit getal geeft dus een variatie in de
gespecificeerde offset ingangsspanning per volt of per percent voedingsspannings
variatie.
Common mode
Hiermede wordt bedoeld: het aansluiten van twee gelijkfasige, gelijkvormige
en even grote ingangsspanningen aan beide ingangen. (Dus zowel aan de in
verterende als aan de niet-inverterende ingang wordt eenzelfde signaal toege
voerd - het kan dus dezelfde signaalbron zijn, maar dit is niet noodzakelijk.)
De ideale versterker negeert CM-ingangssignalen - de uitgangsspanning blijft
nul.
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De definities, die met deze toestand samenhangen, vormen wel de grootste
bron van verwarring.
Maximum common mode voltage (ook wel ücM-rating)
De maximum common mode voltage is de maximale common mode spanning,
die aangesloten mag worden tussen ingang en aarde en waarbij de versterker
nog in zijn lineair gebied blijft werken. Hiernaast bestaat de „ Absolute maximum
common mode voltage”, zijnde de maximale spanning waarbij de versterker
nog niet kapot gaat. Vele fabrikanten geven de £cm- max op en bedoelen de
absolute ÜCM-maxCommon mode galn
De common mode-versterking is de verhouding tussen uitgangsspanning en
common-mode-ingangsspanning.
Eu
Acm = £cm
Common mode rejection ratio (CMRR)
Deze moeilijke kreet zegt iets over het onderscheid dat de versterker maakt
tussen de signalen op beide ingangen.
De CMRR wordt eveneens door fabrikanten verschillend gedefinieerd. Zoals
we reeds eerder opmerkten veroorzaken ingangssignalen aan de inverterende
en niet-inverterende ingang - welke gelijke fase, amplitude en vorm hebben in tegenstelling tot onze wensen, in het algemeen wel een uitgangssignaal.
Dit uitgangssignaal zou ook veroorzaakt kunnen worden door een gewoon
signaal aan een van de ingangen of door een variatie in offset-spanning.
De verhouding tussen de common-mode-spanning en de ingangsspanning (of
verandering in offset), die beiden dezelfde uitgangsspanning tot gevolg hebben,
wordt de „common mode rejection ratio” genoemd. De CMRR wordt uitge
drukt in dB.
Er zijn ook fabrikanten die de CMRR definiëren als de verhouding in commonmode-spanning en maximale variatie in offset-input-spanning, eveneens uit
gedrukt in dB’s.
Tenslotte kan men de CMRR nog definiëren als de verhouding tussen openlusversterking (open loop gain) en common mode gain, eveneens uitgedrukt in
dB’s.
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Uit het bovenstaande blijkt, dat de specificatie CMRR alleen van invloed kan
zijn bij het gebruik van de LIC als differentiaalversterker. Van belang is dan
ook, dat de netwerken (weerstanden) aan de ingangen zeer nauwkeurig ge
dimensioneerd en/of gelijk aan elkaar gemaakt worden.
Slewing rate
De eigenschappen rondom „slewing rate” zeggen iets over de kwaliteit van de
versterker.
Het beschrijft het gedrag van de versterker bij het aanbieden van een sprongfunctie aan de ingang van de versterker. Sprongfuncties bevatten, zoals be
kend wordt verondersteld, zeer hoge frequenties. Wanneer een sprongfunctie
aan de ingang wordt aangeboden, zal de uitgang vertraagd volgen met een
minder stijle helling. De „slewing rate” is de helling van deze flank en wordt
uitgedrukt in V/|xs.
De zeer hoge frequenties kunnen aanleiding zijn tot gelijkrichteffecten. (De
ingangssignalen kunnen overigens ook gelijkspanningscomponenten bevatten,
terwijl bij condensatorkoppeling het gelijkrichteffect kan ontstaan na de koppelcondensator en niet in de versterker zelf.)
Ei

Fig. 80. Gedrag van het uitgangs
signaal bij het aanbieden van een
stapfunctie als ingangssignaal.

overshoot

ïJj\

—i r~
slewing-rate
in V/jjs

recovery-time
from overload

Door het gelijkrichteffect zal het uitgangssignaal bij het aanbieden van een
sprongfunctie aan de ingang een overshoot te zien geven. Aan deze overshoot
wordt een grens gesteld, die wordt uitgedrukt in percenten van de zwaai die de
uitgangsspanning maximaal kan maken (deze grens wordt voornamelijk be
paald door de voedingsspanning). Een en ander is weergegeven in fig. 80. Uiter
aard bestaat er ook verband tussen de slewing rate en de grensfrequentie
waarbij de volledige spanningszwaai nog optreedt aan de uitgang.
Wanneer een versterker in verzadiging is gedreven en vervolgens weer terugkeert
in het lineair gebied, zal dit eveneens met vertraging gepaard gaan. Deze tijd
wordt de „overload recovery time” genoemd (hersteltijd na oversturing) en
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wordt vaak gespecificeerd als de tijd waarin de uitgangsspanning tot een per
centage (meestal tien) van de uitgangsspanningszwaai naar nul is teruggekeerd.
Openlusversterking (open loop gain)
De openlusversterking, in het ideale geval oneindig hoog verondersteld, is
eveneens een van de beperkingen in lineaire geïntegreerde versterkers welke als
operationele versterkers worden toegepast. Er worden specificaties over ver
strekt en men zal er rekening mee moeten houden.
De openlusversterking is niet in openlusconfiguratie te bepalen, omdat de ver
sterker dan instabiel is. Gegevens worden verstrekt onder bepaalde geslotenluscondities en belasting. De openlusversterking wordt dan gedefinieerd als de
verhouding tussen uitgangsspanning en ingangsspanning aan het sommeerpunt. Als regel worden grafieken weergegeven open loop gain versus frequency
met Rl als parameter bij een bepaalde gesloten lusconfiguratie. Rl is hierin
de parallelwaarde van de terugkoppelweerstand Rf en de belastingweerstand.
Geslotenlusversterking (fig. 81)
In de vorige aflevering werd de geslotenlusversterking afgeleid voor de ideale
versterker met oneindig hoge openlusversterking.
4CL = —

Rr
Ri

Zoals hiervoor uiteengezet, is de openlusversterking niet oneindig hoog.
De waarden Rf en Ri zijn effectief ook niet de uitwendig aangesloten weerstan
den Rf en R[. De werkzame weerstandswaarde is een waarde die samenhangt
met de inwendige weerstand van Nde versterker (die ook niet oneindig hoog is)
en van de uitgangsimpedantie (die niet nul is).

Eu
Rin

Fig. 81. Geslotenlusconfiguratie.
~r
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Om deze verschillen met de werkelijkheid in rekening te brengen en redelijk
goed benaderd toch een geslotenlusversterking te kunnen berekenen, moet de
bovenstaande uitdrukking voor de geslotenlusversterking gecorrigeerd worden
met een zekere factor.
Ad = —

Ri ’ €

e wordt meestal uitgedrukt in percenten en is een correctiefactor opgebouwd
uit de werkelijke openlusversterking, de waarden van de terugkoppelweerstanden en de ingangsweerstand van de versterker.
e=

1
• 100%
Aq • P
Ri =

Ri'

P = R( + Ri'
Rj • R'm
Ri + Rin

A0 is de open lusversterking die uit de door de fabrikant opgegeven karakteris
tieken kan worden afgeleid en/of als getal bij een bepaalde belasting wordt
opgegeven (meestal als min. open loop gain of ook wel als typische waarde).
Bandbreedte
Het aanbrengen van tegenkoppeling in een versterker brengt altijd het gevaar
van oscilleren met zich mee. Wanneer de lusversterking gelijk wordt aan —1
(hetgeen positieve terugkoppeling impliceert), zal de versterker oscilleren (stabiliteitscriterium van Nyquist- en Bode-diagram). Er moet dus voor worden
zorggedragen, dat de versterking tot 1 gedaald is, alvorens de faseverschuiving
tussen in- en uitgang 180° bereikt (afgezien van inversies). Men bereikt dit door
de frequentiekarakteristiek af te laten nemen met 6 dB per octaaf (of met ca. 20
dB per decade), te beginnen bij een relatief lage frequentie en zodanig dat de ver
sterking van één maal op de helling van de karakteristiek ligt (deze helling is 45°).
De faseverschuiving bij een versterking van één maal is dan 90° en de schake
ling kan niet oscilleren.
Om deze karakteristieken te verkrijgen, moeten uitwendig aan de lineaire IC
een aantal componenten aangebracht worden (R C -netwerken). Fabrikanten
geven karakteristieken bij bepaalde compensatienetwerken en men kan, afhan85

kelijk van de vereiste bandbreedte en geslotenlusversterking, kiezen welk net
werk het best toegepast kan worden.
Hoewel dit de veelzijdigheid in toepassing vergroot, is het nadeel toch wel, dat
de gebruiker zich moet verdiepen in de frequentiecompensatie en dat boven
dien de geïntegreerde schakeling ten onder gaat in een hoeveelheid omliggende
componenten en het voordeel van zijn geringe afmetingen niet meer zo uit de
verf komt. Sinds enige tijd zijn er echter lineaire IC’s verkrijgbaar, die deze
compensatie tot frequentie-afval met 6 dB per octaaf in zich verenigen. De
uitwendig aan te sluiten netwerken vervallen dan.
Er zijn ook typen versterkers, waarbij men door aansluiten van een conden
sator of een R C-netwerkje de nuttige bandbreedte kan vergroten. Deze toe
passing wordt dan eveneens in de gegevensbladen vermeld als aanbevolen net
werk.
Latch-up
De mogelijkheid bestaat, dat de ingangstrap van een versterker in verzadiging
komt (bijv. bij overschrijding van de max. common mode voltage).
Bij een versterker met differentiaal-ingang betekent dit voor de inverlerende
ingang, dat slechts de collector-basis(diode) resteert, en de transistor niet meer
als transistor werkzaam is. Men noemt dit de „latch-up-condititie”, voor welke
kreet we^wijselijk geen vertaling zullen bedenken.
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Fig. 82. Schakeling van een bevei
ligde en door externe frequentie
compensatie stabiel gemaakte ope
rationele versterker.
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Wanneer een versterker om de een of andere reden in deze toestand geraakt,
versterkt hij nog wel, maar de inverterende kant is een niet-inverterende ge86

1
worden. Bovendien bestaat bij voldoende hoge ingangsstromen het gevaar,
dat de schakeling kapot gaat. Men voorkomt „latch-up”, door ervoor te zor
gen, dat de teruggekoppelde stroom de maximale ingangsstroom, waarbij ver
zadiging op treedt, niet teboven gaat
heeft dus een minimale waarde).
Men kan daarnaast voorkomen, dat de basis-emitterspanning van de ingangstransistor te hoog wordt, door een diode naar aarde aan de ingang aan te slui
ten (£>2 in fig. 82).
Wanneer gevaar bestaat voor overschrijding van de maximaal toelaatbare ingangsspanning, dan verdient het aanbeveling de ingangen te beveiligen met
diodes antiparallel naar aarde geschakeld. Dit kunnen ook zenerdiodes zijn
(Dx en D2 in fig. 82).
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6. Enkele toepassingen

Een interessante toepassing van de lineaire geïntegreerde schakeling in de amusementselektronica vindt men in de Philips-zakradio IC-2000. De radio (uit
sluitend middengolf) is nog gedeeltelijk opgebouwd uit discrete componenten.
In fig. 83 is het blokschema van deze ontvanger weergegeven, waaruit we het
geïntegreerde gedeelte lichten en weergeven in fig. 84.

V
DISCRETE

DISCRETE
INGANGS TRAP
HF Versterker
Oscillator
M F Filter
(koppeling met
keramisch filter)

GE INTE-^1
GREERDE
M F VERSTERKER"
EN DEMOOULA

tor.nikomx"^

GEÏNTE
GREERDE
LF VOORVERSTERKER
TAA 263

COMPLEMENTAIRE
EINDTRAP
(Transformator loos)

Fig. 83. Blokschema van een Philips-zakradio IC-2000.

Het middenfrequentsignaal komt binnen op punt 6 van IC-1. IC-1 versterkt in
meerdere trappen het m.f.-signaal en demoduleert eveneens. Het laagfrequentsignaal komt op punt 1 naar buiten en wordt via de sterkteregelaar doorge
koppeld naar IC-2, de laagfrequent voorversterker. IC-2 is een drietraps cascadeversterker. Aan punt 3 verschijnt het versterkte laagfrequentsignaal,
waarmee de complementaire transformatorloze eindtrap gestuurd wordt.
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De condensator- en R C-netwerkjes rond de IC’s vormen de koppelelementen
tussen de verschillende trappen en de frequentiecorrigerende netwerkjes voor
een stabiele werking.
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Fig. 84. Middenfrequcntverstcrker en Iaagfrequentversterker van de IC-2000, opgebouwd
uit geïntegreerde schakelingen.
In fig. 85 vinden we het gedetailleerde schema van de middenfrequentversterker en demodulator. De hierin getekende dioden zijn in feite transistoren, die
als diode geschakeld zijn. Bedoeling en werking van deze schakeling, zal men
met het in voorgaande besprokene als achtergrond, gemakkelijk in kunnen
zien. Hetzelfde geldt voor het detailschema van de TAA 263 in fig. 86,
2

5l
I

Fig. 86. Detailschema geïntegreer
de laagfrequentstuurversterker
(TAA 263).
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waarvan in hoofdstuk 3 (cascadeversterkers), een uitgebreide beschrijving
werd gegeven.
Middenfrequentversterker en ratiodetector voor f.m.
Een toepassing, die voor het geluidsgedeelte van t.v.-ontvangers bijzonder ge
schikt is, is de CA 3042 van RCA. Deze geïntegreerde schakeling verenigt een
middenfrequentversterker, ratiodetector en laagfrequentversterker in zich, als
mede een spanningsstabilisatieschakeling om de benodigde voedingsspanning
van 11 V uit een hogere gelijkspanning (bijv. 140 V) te maken.

O.ISpF 4.7n

SOk
10' 9
0.15JJF

X

5
-f470'

ë

✓
/
1N319S

«O-L
40424

♦270V *140V

Fig. 87. f.m.-middenfrequentverstcrker, ratiodetector en laagfrequentstuurversterker met
de CA 3042 (RCA).

In fig. 87 is de complete schakeling weergegeven. Het (eerste) middenfrequent
bandfilter wordt aangesloten tussen 1 en 2 en in enkele versterktrappen ver
sterkt. Aan 11 en 12 wordt het demodulatorfilter aangesloten. De tap op de
secundaire van dit filter wordt aangesloten aan 9 en 10, de ingang van de demo
dulator. De uitgang van de demodulator (13) wordt condensator-doorgekoppeld
met de ingang van de laagfrequentvoorversterker (7). Hiertussen kan sterkteregeling plaatsvinden. De uitgang van de laagfrequentstuurversterker tenslotte (5)
stuurt de eindenergietransistor.
Fig. 88 geeft het schema van de geïntegreerde schakeling weer. Het energiever91
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bruik van de schakeling is ongeveer 250 raW. De ingangsweerstand van het
m-f.-gedeelte is 10 kD bij een capaciteit van 5 pF, de uitgangsweerstand is 100
kD bij een capaciteit van 4 pF. De spanningsversterking is ca. 70 dB en bij een
ingangsspanning van 150 |xV werkt de begrenzing. De a.m.-onderdrukking is
ca. 60 dB. Bij een frequentiedeviatie van ± 25 kHz is de l.f.-uitgangsspanning
van de detector ca. 250 mV, hetgeen in de l.f.-voorversterkertrap versterkt wordt
tot ca. 3 V. Bij 1,5 V uitgangsspanning is de vervorming kleiner dan 1 %. Uit
gangsweerstand van de l.f.-voorversterker is ca. 260 Cl, spanningsversterking
ca. 30 dB.
Ook door Philips is een geïntegreerde m.f.-versterker met ingebouwde ratiodetector uitgebracht onder het typenummer TAA-380 (deTAA-380 A-uitvoering
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Fig. 90. Toepassing TAA-380 voor t.v.-interdraagolfgeluidsgedeelte.
L-l - 13 wdg. gevlochten koperdraad 0,15 mm;
L-l - 2X9 wdg. gevlochten koperdraad 0,15 mm; bifilair gewikkeld;
L-3 - 6 wdg. gevlochten koperdraad 0,15 mm bifilair gewikkeld met L-l;
top-top-afstand van bandfilterkromme 120 kHz;
middenfrequentie/o = 5,5 MHz;
frequentiedeviatie ƒ = ± 25 kHz;
modulatiefrcquentie/m = 1 kHz;
omgevingstemperatuur Tamb = 25 °C;
begrenzing begint bij V\ = 400 (JtV (typ);
l.f.-uitgangsspanning bij V\ > 300 (jl V£u — 200 mVcff (typ);
a.m.-onderdrukking;
(fm = 1 kHz; m = 30%; Fj = 10 mV;) > 40 dB.
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is zonder ratiodetector). Het schema vinden we in fig. 89. Een toepassingsvoorbeeld uit de t.v.-sector is weergegeven in fig. 90.
Stereo-stuurversterker
De MC 1303 P van Motorola is een dubbel uitgevoerde tweetraps differentiaalversterker met enkelvoudige uitgang. Met behulp hiervan kan op relatief een
voudige wijze een stereo-stuurversterker worden gebouwd.
De toepassing van geïntegreerde schakelingen is hier een sterk voorbeeld. Wie
wel eens een hoogwaardige stereoversterker heeft gebouwd (of getracht heeft
te bouwen), zal geconfronteerd zijn met de problemen rond de invloed van beide
versterkers op elkaar en alle genereer- en hikgevolgen van dien. Juist de stuurversterker is de oorzaak van veel moeilijkheden, omdat de gevoeligheden daar
het grootst zijn en de uitvoering in discrete componenten door de complexiteit
van de schakeling, ook al is de lay-out van de print nog zo doordacht, zeer ge
makkelijk tot ongewenste koppelingen leidt.
In fig. 91 is het schema voor een kanaal weergegeven. De basisschakeling in
operationele versterkertechniek is in fig. 92 getekend en is te herkennen als
„spanningsvolger met versterking”. Deze basisschakeling werd gekozen, nadat
was gebleken dat dit het beste compromis was tussen lage ruis, geringe vervor
ming en het aantal uitwendige componenten.

ZF

Eu

V

Fig. 92. Basisschakeling stereostuurversterker.

Door voor de tegenkoppelimpedantie Zp de juiste frequentie-afhankelijke net
werken samen te stellen, ontstaan voor de diverse gebruikstoestanden de juiste
frequentiekarakteristieken. In de bovenste stand van de keuzeschakelaar is dat
voor de groeftaster de RIAA-karakteristiek (fig. 94) en in stand 2 en 3 voor ge96
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Fig. 94. Frequentiekarakteristiek in de stand Groeftaster RIAA-gccorrigeerde kromme.
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Fig. 95. Frequentiekarakteristiek in de stand Magnefoon NAB-gecorrigeerde kromme.

luidsband de NAB-kromme (fig. 95 voor respectievelijk 9,5 cm en 19 cm bandsnelheid. De tuner-ingang is buiten de gecorrigeerde eerste trap gehouden.
De eerste trap wordt gevolgd door een gebootstrapte emittervolger waarmee
(laagohmig) het toonregelcircuit gestuurd wordt. De laatste trap, een helft
van de MC 1303 P, versterkt als brede bandversterker het signaal met 40 dB.
De zwaai van de uitgangsspanning is 5 Veg.
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Fig. 96. Voeding voor de stereo stuurversterker.
De eisen, die aan de voedingsspanningen gesteld moeten worden, zijn niet zeer
kritisch. Het eenvoudigste is wel een aparte wikkeling op de voedingstrafo met
gelijkrichter en gestapelde zenerdiodes. Beter is uiteraard een dubbele wikkeling
met separate positieve en negatieve voedingsspanning ten opzichte van aarde
(fig. 96).
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46
71
27
68,72
13
13
50

Fabricagetechniek . .
Fasedraaier................
Feedback ....................
FET-ingangstrap . . .
Filterkromme . . . .
Fotogevoelige lak . .
Frequentiecompensatie
Full open loop gain .

11
42
39
72
. 48
. 12
86
77
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Gegevensbladen
Gehoorapparatenschakeling .... 40
55
Gelijke fase . .
83
Gelijkrichteffccten

35
Gelijkspanningsnivcau
Gelijkspanningsvcrloop
38
Gelijkspanningsverschuiving ... 64,75
Gelijkstroomtegenkoppeling .... 45
Gcslotenlusversterking ... 39,69,84
Gewijzigde Darlington-schakeling . 28,62
Grondslag
11
83

Hersteltijd
Impedantieniveau . . .
Impedantietransformator
Input-bias-current . . .
Input-offset-current . .
Instabilitciten................
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Inversies........................
Inverterend....................
Integrator........................
Isoleerbeddingen . . . .
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79
79
68,77
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85
51,68
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Junction
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Kneepweerstanden
Koppeling ....
Kristalgroei . . .
Kristalstructuur .

31
60
13
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Laagfrequentversterker
Langc-staartschakeling
Latch-up....................
Latch-up-conditie . .
Lekstroom................
Levelshifting................
Long tailed pair . . .

45,91
53
86
86
55
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Match
Maximum common mode voltage . .
Middenfrequentversterker................
Middcnfrcquentversterker en demo
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Monolithische silicium-planair-epitaixalc techniek............................

56
82
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89
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NAB-kromme
Negatieve stroomtegenkoppeling . . 56
68,70
Niet-invcrterend
Non-inverting .
68
Nulinstelling. .
80
Nulniveau . .
64
Nyquist ....
85
i

Onbalans...................
Ontkoppelen................
Offset...........................
Offsetcompensatie . .
Opamps.......................
Open loop gain ....
Openlusconfiguratie .
Openlusversterking . .
Operations...............
Operationele versterker
Opteller ....................
Optelverstcrker . . .
Oscilleren....................
Over-all-tcgenkoppeling
Overdrachtsfunctie . .
Overload recovery time
Overshoot ................

79
50
. 79
80
67
69,84
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39,69,84
67
67
74
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50,68, 85
39
36
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21,36,54,78
Parameters
Parasitaire stroomversterking ... 30
31
Pinch-resistors
. 50
Praktijk . .
11,12
P-substraat .
Rampgenerator
.. . .
Ratiodetector................
RC-koppeling................

Referentiespanning . . .
Rekenkundige bewerking
Rekenschakeling . . . .
Rekenversterker . . . .
RIAA-kromme
.. . .
Ringleiding-ontvanger .

77
91
25
53
67
74
67
44,96
41

56,58
Schilfer...................................
17
SchijQe...................................
47
Selectief toonfilter .....
48,49
Selectieve versterker ....
73
Servo-systemen...................
18,32
Sheetresistance ...................
12
Siliciumdioxyde....................
Single-ended ....................... 43,53,60
Single-ended-push-pull . . . . . . 30
83
Slewing-rate...........................
68
Sommeerpunt.......................
39
Source...................................
Spanningsafhankelijke weerstand . . 31
Spanningsversterking....................... - - 39
Spanningsstabilisatieschakeling • • 91
Spanningsvolger............... ...
71
Spanningsvolger met versterking . . 96
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Spreiding................
20,39
83
Sprongfuncties . . .
Stabiliteit................
38, 56
Stabilisatieschakeling
53
Stereo-stuurversterker
96
55
Stoorsignalen . . .
55
Stroombron ....
Stroombrontransistor
24, 57
Stroomversterkingsfactoren .... 58
Substraat
11,13
Supply-voltage-rcjection-ratio ... 81
Tegenkoppeling
39,47,56
Temperatuurcoëfficiënt ... 20,24,37
45
Temperatuurstabiliteit
Terugkoppeling . . .
68
21
Thermische koppeling.
Transformatorkoppeling
25
Transistoronafhankelijkheid .... 21

Tijdconstante

76

VDR............................
31
Vcrgelijkingsschakeling
53
56
Verloop ....................
Vcrschilversterker .... 34,51,54,75
30
Verticale PNP-transistor
35
Vcrzadigingsspanningen
68
Virtuele aarde ....
31,32
Vlak-weerstand . . .
81
Voltage-drift................
Vocdingsspanningsvariatie .... 81
46
Voorversterker ....
Wafer............................
Wcerstandsspanningsdeler
Zcnerdiode....................
Zijdelingse PNP-transistor
Zijwaartse diffusie . . .
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