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Voorbericht bij de tweede druk

BIBLIOTHEEK
\
&V.H.R,
Zoals reeds in het voorbericht van de vorige vier delen werd opgemerkt, is
door de verdere ontwikkeling van de transistortechniek en het ontstaan van de
geïntegreerde schakeling een drastische uitbreiding van de behandelde stof
noodzakelijk geworden.
Na de vijfde druk van de eerste twee delen is inmiddels gebleken, dat de serie
verder dient te worden uitgebreid en wel met de behandeling van nieuwe halfgeleider-elementen als de triac, de diac, de Hall-generator, de fluxistor en de
licht-emitterende diode.
De tweerichtings-thyristor, ook wel triac genoemd, heeft reeds diverse interes
sante toepassingsgebieden gevonden, zoals de regeling van wisselstromen door
fase-aansnijding, waarbij er slechts een gering vermogenverlies optreedt in
het rcgel-element.
De Hall-generator is een halfgeleider-element, dat een spanning afgeeft, wan
neer het element zich in een magnetisch veld bevindt. Ook de toepassing van
deze generatoren heeft de laatste tijd een vlucht genomen, zodat het zeker ge
rechtvaardigd is deze elementen eveneens te behandelen. In één adem bespreken
we dan meteen de fluxistor, een weerstandselement waarvan de weerstandswaarde kan worden gevarieerd onder invloed van een magnetisch veld.
Tenslotte komt in dit vijfde deel de licht-emitterende diode aan de orde, waar
van de ontwikkeling momenteel in volle gang is. Licht-emitterende dioden
zijn waarschijnlijk de toekomstige lichtbronnen voor vlakke kleuren TVschermen. Toepassingsgebieden zijn thans al de alfa-numerieke indicatoren
voor tellers en digitale frequentiemeters.
Gaarne spreek ik mijn dank uit tot degenen, die aan de totstandkoming van
deze uitgave hebben medegewerkt.
Zoetermeer, februari 1970.
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1. Tweerichtings-thyristoren en -dioden;
triacs en diacs

Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we de grondslagen behandelen van de tweerichtingsthyristor. Dit nieuwe element, dat in de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur
bekend staat als de triac (triode AC-switch) is al geruime tijd verkrijgbaar en
heeft diverse interessante toepassingsgebieden gevonden. De tweerichtingsthyristor kan men zich vervangen denken door twee anti-parallel geschakelde
thyristoren. Door deze anti-parallelschakeling kan men in wisselstroomcircuits
de effectieve stroomsterkte regelen door aansnijding van zowel de positieve als
de negatieve fase van de wisselstroom. Toepassingsgebieden, die aanspreken zijn
het gebruik van de triac om het toerental van motoren en de lichtsterkte van
verlichtingslampen te regelen. Daar de regeling van de stroomsterkte door
fasehoek-besturing geschiedt, treedt er slechts een gering vermogenverlies op
in het regel-element.
Alvorens de triac te bespreken, zullen we eerst nog enige aandacht wijden aan
de diverse meerlagendioden, hetgeen nodig is om de tweerichtings-thyristor
volledig te kunnen begrijpen.

Shockley- of vierlagendiode
Uit deel II is bekend, dat we ons de Shockley- of vierlagendiode en de thyristor
vervangen kunnen denken door een bi-stabiele schakeling, welke gevormd wordt
door twee complementaire transistoren. In fig. 1-1 is de vierlagendiode en zijn
transistor-equivalent weergegeven.
Als we op een vierlagendiode in de doorlaatrichting een spanning aansluiten,
9

zal de diode, indien de aangesloten spanning lager is dan de doorbreek- of kipspanning, niet geleiden. De transistoren, waaruit we ons de vierlagendiode
vervangen kunnen denken, staan in hun afknijppunt ingesteld.
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Fig. 1-1. Shockley- of vierlagen
diode.
a. opbouw van het element;
b. vierlagendiode als pnp- en
npn-transistor in een bislabiele configuratie;
c. symbool;
d. equivalent transistorschema.
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Fig. 1-2. /-F-karaktcristiek van
een Shockley- of vierlagendiode.

Wanneer we de reeds aanwezige anodespanning verhogen en wel zodanig dat
de kip-spanning wordt overschreden, dan wordt door de aan sperrende pnovergang heersende veldsterkte de lekstroom dermate vergroot, dat de equiva
lente transistoren in een werkpunt worden ingesteld, waarbij de stroomversterking groter is dan 1. Dit betekent dat de pnp-transistor sturing krijgt via de
npn-transistor en deze transistor stuurt weer de pnp-transistor in het equiva
lente schema. Kortom, er treedt door de rondkoppeling een lawine-effect op,
dat resulteert in het in verzadiging sturen van de beide transistoren. De vier
lagendiode is in geleiding gekomen.
De /- K-karakteristiek van de Shockley-diode ziet er dan ook uit, zoals in
fig. 1-2 is weergegeven.
We zien, dat in het eerste kwadrant inderdaad de diode stroom gaat trekken na
het overschrijden van een bepaalde positieve anodespanning Kbo- In de sper10

richting zal de diode eveneens na het overschrijden van een bepaalde spanning
gaan geleiden, maar hier vertoont het element een constante spanningskarakteristiek, zoals ook optreedt bij de zenerdiode.
De vierlagendiode blijft in de doorlaatrichting geleiden, zolang er voldoende
stroom blijft vloeien om de transistoren in het equivalente schema een stroomversterking te geven groter dan 1. Daalt de stroom beneden deze minimale
waarde, welke de houdstroom /h wordt genoemd, dan komt de diode in de
oorspronkelijke sperrende toestand terug.

Fig. 1-3. Shockley- of vierlagen
diode als schakel-elcment.
a. de wisselspanning over
schrijdt de kip-spanning Kbo
niet, waardoor er in de be
lasting geen stroom gaat
vloeien;
b, c. op de wisselspanning wordt
door middel van het triggercircuit een impulsspanning
gesuperponeerd, die de kipspanning overschrijdt;
d. bij het overschrijden van de
kip-spanning na een fasehoek
97 gaat er stroom vloeien in de
belastingsweerstand. Als de
wisselstroom door de nul
gaat, schakelt de vierlagen
diode weer af.
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De Shocklcy- of vierlagendiode kan gebruikt worden om een belasting aan een
wisselspanningsbron te schakelen, zoals in fig. 1-3 is geïllustreerd.
Wanneer we door middel van het triggercircuit kortstondig een naaldvormige
impuls opwekken, wordt de kip-spanning Vbo overschreden en komt de diode
in geleiding. Het afschakelen van belasting geschiedt op het moment dat de
wisselstroom door de nul gaat. Bezwaar van het gegeven circuit is, dat slechts
alleen de positieve fase van de wisselspanning aan de belasting kan worden
toegevoerd. Het ligt dan ook voor de hand dat, om beide fasen te kunnen
benutten, in serie met de verbruiker twee Shockley-dioden in anti-parallelschakeling moeten worden opgenomen, zoals in fig. 1-4 is weergegeven.
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Fig. 1-4. Twee Shockley-dioden
in anti-parallclschakeling.

Tweerichtings-schakeldiode
Deze diode vertoont zowel bij een positieve als bij een negatieve anodespanning
het kip-effect.
In feite kan men zich de tweerichtings-schakeldiode vervangen denken door
twee vierlagendioden, die anti-parallel geschakeld zijn. De middelste pn-overgangen kunnen, zoals in fig. 1-5 gestippeld is weergegeven, met elkaar door
verbonden worden, waardoor een opbouw wordt verkregen, zoals geïllustreerd
in fig. l-5b. In feite is er hier sprake van een vijflagendiode, zoals uit de figuur
blijkt. Met de tweerichtings-schakeldiode zijn zeer eenvoudige schakelingen
voor het besturen van wisselstroombelastingen samen te stellen.
Men past hierbij uiteraard dioden toe, waarvan de kip-spanning Vbo groter
is dan de maximale waarde van de aangelegde wisselspanning. De maximale
waarde van de wisselspanning bereikt dus niet de doorslagspanning, zodat de
diode in geen van beide richtingen zal geleiden.
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Fig. 1-5. Tweerichtings-schakeldiode.
a. anti-parallelschakeling van twee vierlagendioden;
b. praktische opbouw van de schakeldiode;
c. /-F-karakteristiek van de schakeldiode;
d. symbool van de tweerichtings-schakeldiode;
/f = stroom in de voorwaartse richting (F = forward);
Ir = stroom in de tegenwaartse richting (R = reverse).
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Fig. 1-6. Tweerichtings-schakeldiode in een wisselstroomketen.
a. wisselstroomcircuit;
b. superpositie van de triggerimpuls op de wisselspanning waardoor de kip-spanning
in de positieve en negatieve fase van wisselspanning wordt overschreden.
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Superponeert men op de wisselspanning een ontsteek- of triggerimpuls, die de
kip-spanning van de diode doet overschrijden, dan komt het schakelelement in
geleiding. Het is duidelijk dat, wanneer men de diode in beide richtingen wil
doen geleiden, men tijdens de positieve fase van de wisselspanning een positiefgaande triggerimpuls en gedurende de negatieve fase een negatiefgaande impuls
moet genereren.
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Fig. 1-7. Tweerichtings-schakeldiode als schakelelement.
a. de wisselspanning overschrijdt
de kipspanning Vbo niet, waar
door er in de belastingsweerstand
geen stroom gaat vloeien;
b, c. op de wisselspanning wordt
d.m.v. een triggercircuit een im
pulsspanning gesuperponeerd,
die de kip-spanning over
schrijdt ;
d. bij het overschrijden van de kipspanning na een fasehoek <p,
gaat er stroom vloeien in de be
lastingsweerstand. Dit geschiedt
zowel gedurende de positieve als
negatieve fase. Als de wissel
stroom weer door de nul gaat,
schakelt de vierlagendiode af.

Als de diode eenmaal in geleiding is gekomen, blijft hij geleiden totdat de nuldoorgang van de wisselstroom wordt bereikt. Daarna treedt de spertoestand
weer in.
In fig. 1-7 is afgebeeld, wat er precies geschiedt, als we een wisselspanning,
waarop een ontsteekimpuls wordt gesuperponeerd, op een schakeldiode met
belasting aansluiten. We zien dat inderdaad gedurende de positieve fase van de
14

wisselspanning op het moment, dat de trigger-impuls optreedt, in de schakeldiode stroom gaat vloeien (in fig. l-7d gearceerd weergegeven). In de nuldoorgang van de stroom schakelt de diode weer af en komt vervolgens weer in
geleiding bij de negatiefgaande triggerimpuls tijdens de negatieve fase van de
wisselspanning.
Verschuift men de onsteekimpulsen langs de tijd-as, dan wordt de wisselstroom
op een ander tijdstip aangesneden. Ligt het punt van aansnijding meer naar
rechts, dan wordt de effectieve waarde van de wisselstroom geringer en wordt
er ook een kleiner vermogen aan de belasting afgegeven.
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i

Fig. 1-8. Fasehoek-besturing.
a. 80% van het maximaal vermogen wordt overgedragen;
b. 50% van het maximaal vermogen wordt overgedragen;
c. 20% van het maximaal vermogen wordt overgedragen.

In fig. 1-8 is weergegeven hoe men zich de fasehoek-besturing, zoals de aan
snijding van de fasen in vakkringen wordt genoemd, moet voorstellen. In
fig. l-8a wordt 80 % van het maximaal vermogen aan de belasting overgedragen,
in fig. l-8b 50 % en in fig. l-8c nog maar 20 %.
We zullen aanstonds zien, dat de tweerichtings-schakeldiode dikwijls gebruikt
wordt in combinatie met een triac om bij het overschrijden van een bepaalde
aangelegde spanning de triac spontaan te ontsteken. We passen dan een
laagvermogen-type tweerichtingsdiode (diac) toe.
Symmetrische trigger-dioden
Het woord trigger, dat stamt uit de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur, betekent
in feite trekker in de betekenis van een trekker van een geweer. De benaming is
duidelijk: de trekker moet spontaan een lawine-effect inluiden.
15

Een triggersignaal is om deze reden een naaldvormig signaal. In oscilloscopen
wordt een dergelijk signaal bijvoorbeeld gebruikt om een zaagtandoscillator
te starten. Men verwarre triggeren niet met synchroniseren! Bij synchronisatie
wordt er herhaaldelijk en met gelijke tussenpozen een impuls gegeven om een
opgewekt signaal in de pas van de synchronisatie-impulsen te laten lopen. Bij
een trigger-signaal gaat het in principe om een signaal, dat op willekeurige
tijdstippen kan optreden. Symmetrische triggerdioden treft men dan ook aan
in triggerschakelingen om spontaan en eenmalig een verschijnsel in te luiden.
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Fig. 1-9. Opbouw van de drielagendiode (diac).
a. opbouw;
b. symbool;
c. ƒ-K-karakteristiek.

Daar de dioden speciaal voor triggerdoeleinden worden gebruikt, zijn ze meestal
niet geschikt om gedurende langere tijd een aanzienlijke stroom te voeren. Door
het lawine-effect geven zij gedurende een korte tijd een sterke stroomimpuls
en dienen daarna zo snel mogelijk te doven.
In principe kan een symmetrische triggerdiode uit vijf lagen bestaan, zoals de
tweerichtings-schakeldiode. In de praktijk laat men de n-gebieden weg en ver
krijgt men een drielagenstructuur, zoals in fig. 1-9 is weergegeven. Als men op
deze diode een spanning aansluit is altijd één pn-verbinding geleidend en de
andere sperrend, waarover dan de volle spanning optreedt. Bij het overschrijden
van de kip-spanning treden in het grensvlak van de sperrende pn-overgang
grote veldsterkten op, waardoor een lawine-effect optreedt, die het gehele
systeem in geleiding brengt. De verandering in de /-K-karakteristiek van deze
diode is niet zo spontaan als bij de vijflagendiode, zoals fig. l-9c illustreert.
Er wordt op gewezen, dat men de symmetrische triggerdiode in de vakliteratuur
dikwijls diac noemt. Trigger-dioden ontsteken in het algemeen bij lage voe
dingsspanningen van bijv. 35 V, terwijl de vijflagendioden bij veel hogere span
ningen het beschreven lawine-effect vertonen.
16

De thyristor of bestuurbare gelijkrichter
De thyristor is evenals de Shockley-diode een vierlagendiode. Alleen is de
thyristor uitgerust met een aparte ontsteek-elektrode, die de Shockley-diode
mist.
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Fig. 1-10. Thyristor of bestuurbare gelijkrichter.
a. opbouw van de thyristor;
b. diode-equivalent;
c. symbool;
d. transistorequivalent.
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Fig. 1-11. /-K-karakteristiek van
de thyristor.
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De ontsteek- of poortelektrode (gate) is verbonden met een p-laag, die met de
kathode een pn-overgang vormt (zie fig. l-10a).
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Als men de poort- of ontsteekelektrode niet gebruikt, gedraagt de thyristor zich
als een normale vierlagendiode, hetgeen dus wil zeggen, dat de diode alleen in
geleiding komt bij het overschrijden van een bepaalde anodespanning (kipspanning).
In fig. 1-H is de I- K-karakteristiek van de thyristor weergegeven. We kunnen
bij bestudering van de karakteristiek vaststellen dat het element bij een lagere
anodespanning in geleiding zal komen, naarmate de ontsteekstroom, toegevoerd
aan de poort (gate), groter is.
De thyristor kan men zich evenals de vierlagendiode vervangen denken door
een bi-stabiele schakeling met complementaire transistoren, waarbij de basis
van de onderste (npn)-transistor als ontsteekelektrode naar buiten is uitgevoerd.
De sper-karakteristiek van de thyristor is gelijk aan die van een normale Sidiode. Bij het overschrijden van een bepaalde sperspanning treedt het zenereffect op, hetgeen betekent, dat het element hier een constante spanningskarakteristiek gaat vertonen (zie fig. 1-11).
We merken nog op, dat de thyristor in de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur
ook wel aangeduid wordt met Silicon controlled rectifier, afgekort met SCR.
Voor het ontsteken van een thyristor is slechts een gering stuurvermogen aan
de ontsteekelektrode vereist. Om een orde van grootte te geven voor een thy
ristor, die 20 A moet schakelen, kan men dikwijls volstaan met een stuurstroom
van ca. 100 mA. Vanzelfsprekend is de grootte van de anodespanning van invloed
op de vereiste stuurstroom, zoals uit de karakteristiek van fig. 1-11 blijkt. Het
inschakelen gaat vrij snel en wel in een tijd < 10 jas voor normale vermogensthyristoren.
De doorlaat- of restspanning van de thyristor ligt, evenals bij de vierlagendiode,
tussen de 0,5 V en 2 V. Thyristoren worden tegenwoordig niet alleen in de
zwakstroomtechniek toegepast, maar ook in de sterkstroomtechniek. Een
fabrikant, die gespecialiseerd is in zware thyristoren voor stcrkstroomdoeleinden, is AEG.
De zware thyristoren hebben een robuuste uitvoering en zijn voorzien van een
schroefbevestiging, waardoor het element bevestigd kan worden op een koel
element. Voor wisselstroomschakelingen, waarbij men de beide fasen door een
thyristor wil laten schakelen, dient men evenals bij de Shockley-diode gebruik
te maken van twee anti-parallel geschakelde thyristoren.
Het is duidelijk, dat men gezocht heeft naar een nieuw element, dat de beide
anti-parallel geschakelde thyristoren in zich verenigt. Dit element is tegen
woordig op de markt en wel onder de naam tweerichtings-thyristor of triac.
18

Een firma, die veel baanbrekend werk met betrekking tot de triac heeft ver
richt, is General Electric.
Triacs

Deze benaming voor de tweerichtings-thyristor, die momenteel veel in vak
kringen wordt gehoord, is een afkorting van „TRIode AC switch”.
Een triac leent zich in het bijzonder voor aansnijding van zowel de positieve
als de negatieve fase van de wisselstroom in een belastingsweerstand.
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Fig. 1-12. Tweerichtings-thyristor of triac.
a. opbouw van het schakelelement;
b. symbool;
c. /-^-karakteristiek;
iF = stroom in de voorwaartse richting (F van forward);
ir = stroom in de tegenwaartse richting (R van reverse).

Zoals reeds is opgemerkt, treedt er bij fase-aansnijding (fasehoek-besturing)
vrijwel geen vermogensverlies op in de triac, vandaar dat het element in de
regeltechniek van wisselstromen een ongekende belangstelling geniet. In fig.
1-12 is de geometrische opbouw van een triac weergegeven.
Ook deze samenstelling kunnen we ons, zoals bij de tweerichtings-schakeldiode
vervangen denken door twee anti-parallel geschakelde thyristoren. Als ontsteekelektrode G wordt zoals uit fig. 1-12 blijkt een n-geleidende zone in een
19

p-laag gelegeerd. Deze pn-verbinding dient voor de ontsteking van het schakelelement in beide richtingen. Als men aan uitgang A2 een positieve spanning
t.o.v. Al aansluit en tevens aan de gate een positieve spanning t.o.v. Al laat
optreden, dan werkt het schakelelement als een gewone thyristor.
De ontsteekstroom brengt de overgangslaag LI in geleiding, waardoor het
bekende lawine-effect optreedt en het element spontaan gaat geleiden.
Keren we de spanning tussen A2 en Al om en maken we de poortelektrode
positief t.o.v. Al, dan vloeien ladingdragers in het p-gebied en bewegen zich
naar de grenslaag L2. Dit heeft een verplaatsing van ladingdragers in n3 tot
gevolg, die de overgang tussen n3 en p2 welke in de sperrichting is aangesloten,
beïnvloedt. Hierdoor vergroot zich de lekstroom en tengevolge hiervan krijgen
de transistoren in het equivalente transistorschema een dusdanige sturing, dat
de stroomversterking groter dan 1 wordt. De triac komt in geleiding.
Tabel 1-1. Werkkwadranten van een triac.
Spanning ontsteekelektrode
t.o.v. Al

Spanning van A2
t.o.v. Al

Werkkwadrant

positief
negatief
positief
negatief

positief
positief
negatief
negatief

I(+)
I (—)

m(-f)

m(-)

In fig. 1-12b is het symbool van de triac weergegeven, zoals men deze in prak
tische schema’s aantreft. De I- F-karakteristiek ziet eruit zoals in fig. 1-12c
is geïllustreerd.
De triac kan zoals uit het bovenstaande blijkt, zowel door negatieve als door
positieve impulsen getriggerd worden. Men kan de triac dan ook in principe
op 4 verschillende manieren gebruiken, zoals uit tabel 1-1 blijkt.
De triac is het gevoeligst bij gebruik in het eerste kwadrant met positieve poortspanning en -stroom en in het derde kwadrant met negatieve poortspanning
en stroom. De tweerichtings-thyristor komt weer in de spertoestand terug als
de belastingsstroom beneden de houdstroom In daalt. Bij wisselstroom zal
dit geschieden als de stroom bij de wisseling van de fasen door de nuldoorgang
gaat en dit gebeurt iedere halve periode.
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Bij het regelen van wisselstromen door fasehoek-besturing worden de ontsteekimpulsen voor de tweerichtingsthyristor in het algemeen ontleend aan een
diac om een spontane ontsteking bij een goed gedefinieerde ingangsspanning
te verkrijgen. Van spreiding in de ingangskarakteristieken en gevoeligheidsverschillen in de verschillende werkkwadranten heeft men dan vrijwel geen
hinder.
Als de diac kipt, wordt er in alle gevallen voldoende stroom aan de gateelektrode toegevoerd om de triac spontaan te doen geleiden, mits men natuurlijk
stuurt uit een voldoende ‘harde’ spanningsbron. In fig. 1-13 is een triac weer
gegeven, waarbij de ontsteking spontaan wordt ingeluid bij het overschrijden
van de kip-spanning van de diac.

Fig. 1-13. Triac met diac als
trigger-element.
a. diac extern opgenomen;
b. diac bij de triac ingebouwd.

Er zijn reeds fabrikanten, die de diac meteen bij de triac inbouwen, zoals RCA,
die een triac met ingebouwde diac in de handel brengt onder de typering 40 432.
Het betreft hier een triac voor 220 V netspanning en een doorlaatstroom in
beide richtingen van 6A.
Triacs zijn als tweerichtings-thyristoren geschikt voor het schakelen van rela
tief grote stromen. Voor kleinere stromen en vermogens hebben deze schakel21

elementen ook andere namen, zoals de Silicon Bilateral Switch (SBS) van
General Electric.
De bi-switch, die evenals de diac gebruikt wordt voor het ontsteken van de
triac bestaat uit twee bi-stabiele schakelingen als geïntegreerd circuit uitge
voerd. In fig. 1-14 is het schema van een bi-switch van General Electric type
2N4991 met symbool weergegeven. We zien, dat de schakeling inderdaad be
staat uit twee anti-parallel geschakelde bi-stabiele circuits met complementaire
transistoren.
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A

Fig. 1-14. Schema en symbool
van de bi-switch.

Tenslotte kennen we nog de „Silicon Controlled Switch” (SCS), die zowel ont
stoken als gedoofd kan worden met een triggersignaal. In fig. 1-15 is de opbouw
van een dergelijke thyristor met zijn vervangingsschema weergegeven. De
gevoeligheid van de ontsteekelektrode is veel groter dan die van de doofelektrode. Een en ander is duidelijk, want bij het doven dient de basisstroom
van de pnp-transistor in fig. 1-15c door de triggerimpuls te worden onderdrukt.
Bij een symmetrische schakeling komt dit neer op de helft van de in de keten
vloeiende anodestroom.
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Fig. 1-15. Silicon Controlled Switch (SCS).
a. opbouw;
b en c. transistorequivalent;
d en e. symbolen voor de SCS.

Fig. 1-16. General Electric triacs
SC41D (6A) SC46D (10A) en
SC51D (15A) voor press-fitmontage.
Het rate-effect
Onder het rate-effect wordt verstaan het verschijnsel, dat bij snelle spannings
veranderingen in het belastingscircuit een spontane ontsteking van de triac
kan plaatsvinden tengevolge van de verschuivingsstroom in de verschillende
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lagen, waaruit een triac is samengesteld. Deze verschuivingsstroom treedt op
als gevolg van de aanwezige parasitaire capaciteiten tussen de verschillende
lagen (te vergelijken met de diëlektrische verschuiving, zoals die bij conden
satoren optreedt).
Van dit rate-effect heeft men hinder, wanneer een belasting zich inductief
gedraagt. In een inductieve schakeling, zoals in fig. 1-17 is weergegeven, ijlt
de stroom na op de aangelegde spanning.
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✓
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Belaslingsstroom

/

0

MM
v Spanning over
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Overshoot
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Fig. 1-17. Triac met een inductieve belasting.

Daar de triac in de nuldoorgang van de belastingsstroom ophoudt te geleiden,
wordt de stroom in de zelfinductie plotseling onderbroken, waartegen het
element zich zal zetten. Kortom, er wordt een inductiespanning opgewekt, die
inderdaad de stroom zal trachten te onderhouden via de aanwezige parasitaire
capaciteiten. De opgewekte spanning heeft in het algemeen een zeer hoge
waarde en is gesuperponeerd op de reeds aanwezige wisselspanning.
De eigen capaciteiten van de triac maken deel uit van de parasitaire capacitei
ten, parallel aan de belasting en deze capaciteiten zullen dan ook snel door de
opgewekte inductiespanning worden geladen. Dit laden veroorzaakt de reeds
genoemde verschuivingsstroom in het diëlektricum die voor injectie van ladings
dragers zorg draagt en de triac wederom spontaan doet ontsteken. Uiteraard is
dit niet de bedoeling, zeker niet als men een wisselstroom tracht te regelen
d.m.v. fasehoek-besturing.
Een remedie tegen het verschijnsel is over de triac een RC-netwerk te plaatsen.
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Dit netwerk dempt de inductieve keten, waardoor de inductiespanning niet de
vereiste waarde kan aannemen, om ontsteking te veroorzaken. In de vaklitera
tuur worden praktische waarden van weerstand en condensator genoemd van
100 D en 0,1 {xF, waardoor dv/dt begrensd wordt tot 1 V per microseconde.
Geen spontane ontsteking bij inductieve belastingen
Als een belasting zich inductief gedraagt, kan het even duren voordat de stroom
in de triac een dusdanige waarde aanneemt dat de houdstroom wordt over
schreden. Wanneer de ontsteekimpuls aan de gate alweer verdwenen is, voordat
de houdstroomwaarde is bereikt, blijft de triac niet in geleiding. Dit euvel

300mA

Houd •
stroom

Som van beide stromen

\

Belas! ingsstroom
cH
dt= L
R-C stroom

Fig. 1-18. Stroom uit het RC-netwerk zorgt bij impulsbesturing en inductieve belasting
voor de noodzakelijke stroom in de triac, teneinde het element in geleiding te houden.
treedt in het algemeen op, wanneer de zelfinductie in het belastingscircuit een
aanzienlijke waarde vertegenwoordigt en de gate impulsvormig wordt be
stuurd. Immers di/dt = EjL, hetgeen inhoudt, dat bij een grotere zelfinductie
di/dt kleiner wordt. Het duurt bij een groter zelfinductie langer voordat een
bepaalde stroomwaarde wordt overschreden.
De oplossing is hier de ontsteekimpuls dermate te verbreden, dat op het mo
ment van het overschrijden van de houdstroom deze impuls nog werkzaam is.
Overigens kan ons hier het dempingsnetwerk eveneens uitstekende diensten
bewijzen, zoals fig. 1-18 illustreert. Op het moment, dat de triac wordt ont
stoken kan de vereiste houdstroom geleverd worden door de condensator, die
met de serieweerstand parallel aan de triac is opgenomen. Deze condensator
dient zolang een ontlaadstroom te geven, tot de zelfinductie de vereiste minimale
houdstroom heeft overgenomen.
Te grote stroom bij bet inschakelen van een triac
Als een triac ontstoken wordt, zal er het eerste moment slechts in de onmiddellijke nabijheid van de stuurelektrode geleiding mogelijk zijn. De totale
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belastingsstroom vloeit dan over een naar verhouding klein oppervlak van de
pn-samenstellingen. Is deze inschakelstroom te groot, dan kan plaatselijk een
te sterke verhitting optreden, die tot vernieling van de triac aanleiding kan geven.
Dit geldt in het bijzonder voor toepassingen waar condensatoren door een
triac worden ontladen.
Om de triac zo snel mogelijk volledig te doen geleiden, kan het wenselijk zijn
de gate flink te oversturen. Impulssturing is hierbij dan meestal gewenst, om
de toelaatbare gate-dissipatie niet te overschrijden.
De hier besproken verschijnselen met betrekking tot inductieve en capacïtieve
belastingen bij de triac gelden uiteraard ook voor circuits waarin gewone
thyristoren zijn opgenomen.
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Fig. 1-19. Het ontstoren van een triac.
Voor belastingen groter dan 150 W en kleiner dan 1000 W kan men voor L een waarde
aanhouden van 100 (aH en voor C een waarde van 0,1 (aF.
Het ontstoren van triacs
De triac heeft evenals de gewone thyristor een snelle inschakelkarakteristiek.
Het element schakelt in slechts enkele jas de belastingsstroom in van nul tot
de eindwaarde. Deze snelle stroomverandering veroorzaakt bij ohmse en
capacitieve belastingen door de aanwezige bedradingszelfinducties en parasi
taire capaciteiten slingerverschijnselen (oscillaties), die als ernstige storing op
radio-ontvangers zijn waar te nemen. Daar in regelcircuits voor het lichtnet
deze storing zich 100 maal per seconde herhaalt, nemen we het schakelen van
de triac dan ook waar als een hinderlijk geratel.
Het is noodzakelijk hiertegen maatregelen te nemen door in de keten van de
triac een ondoorlaatfilter bestaande uit een L en een C op te nemen, zoals in
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fig. 1-19 is weergegeven. Dit LC-filter moet natuurlijk dusdanig in het circuit
worden opgenomen, dat geen overbrugging van het filter door een parasitaire
capaciteit kan plaatsvinden, want anders heeft het nog geen zin. Zo zal men
dan ook het filter nooit opnemen in serie met een elektrode, waarmee een
koelplaat is verbonden. Daar A2 van de triac meestal gemonteerd wordt met
een heatsink, dienen we dan ook het filter in serie met Al op te nemen zoals
de fig. 1-19 weergeeft.
Het filter heeft wel weer de vervelende consequentie, dat bij het in geleiding
komen van de triac oscillaties optreden, die gesuperponeerd zijn op de belastingsstroom. Bij kleine belastingsstromen is het dan ook niet denkbeeldig, dat
de negatieve fasen van de oscillatie de triac in omgekeerde richting polariseren.
Bij snelle typen betekent dit het uit geleiding raken van de triac, hetgeen ver
meden moet worden.
Bij een filter met een kwaliteitsfactor Q van 2,5, zoals in fig. 1-19 is weergegeven,
zal bij belastingen van minder dan 100 W of bij belastingen met een geringe
inductieve component, het bovengenoemde verschijnsel kunnen optreden zoals
de oscillogrammen in fig. l-20a en l-20b duidelijk illustreren.

L
60 watt
a)

Fig. 1-20. Oscillaties, welke tengevolge van het ontstoringsfilter op de triacstroom
kunnen optreden.
a. bij een belasting van 60 W;
b. bij een belasting van 150 W.
Een verkleining van de kwaliteitsfactor kan men verkrijgen op een wijze, zoals
in fig. 1-21 is weergegeven. Hier is een deel van de filtercapaciteit overbrugd
met een dempingsweerstand van 82 Q. De componentenwaarden zijn zo ge
kozen, dat dezelfde filterwerking als in fig. 1-19 wordt verkregen. In een
triac-circuit, dat ontstoord is, kan het filter er ook oorzaak van zijn, dat de
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triac niet datgene doet, wat men ervan verwacht. Bij impulsbesturing is het
zeer wel denkbaar, dat de triac spontaan start, maar prompt weer wordt ge
doofd door dé negatieve fase van de oscillatie.
Het is dan alsof er niets gebeurt, hoewel er wel degelijk een ontsteking heeft
plaats gehad. Bij een voldoende brede ontsteekimpuls zal men weinig merken
van het tussentijds doven van de triac, wel zal de HF-storing toenemen. Bij
professionele schakelingen is het dan ook beslist nuttig met een oscilloscoop
te onderzoeken of de triac inderdaad zijn functie correct vervult.
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Fig. 1-21. Gedempt ontstoringsfilter.
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Fig. 1-22. Fundamenteel circuit
van een statische schakelaar.

De triac als statische schakelaar
In de praktijk komt het veelvuldig voor, dat men een wisselstroom moet
schakelen op commando van een signaal, afkomstig van een regelcircuit.
Dit regelcircuit dient in het algemeen gescheiden te zijn van de wisselstroomketen. Een conventionele methode om dit te realiseren is gebruik te maken van
een laagspannings-relais in combinatie met een magneetschakelaar. Met een
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stel contacten van het relais wordt de bekrachtigingsspoel in de magneetschakelaar bekrachtigd, waardoor de contacten in de wisselstroomketen worden
gesloten.
Het is duidelijk, dat in dit voorbeeld de functie van de magneetschakelaar
kan worden overgenomen door een triac, zoals in fig. 1-22 is weergegeven.
De triac wordt in deze eenvoudige schakeling getriggerd door de over de
triac optredende wisselspanning als de relaiscontacten, hier van een reed-relais,
worden gesloten. De weerstand R1 fungeert hier als begrenzingsweerstand om
de gate-stroom tot een veilige waarde te beperken. Daar de triac slechts een
geringe stuurstroom vraagt voor het schakelen van grote wisselstromen zijn
ook diverse andere laagvermogen-schakelelementen i.p.v. het reed-relais te
gebruiken, zoals thermostaten, programmaschakelaars, pneumatische schakeBelasltng

Belasting

X

Gloeïstroom
transformator

@|

GE A14D ! I
220V~

p ƒ1,0

220V

220V~

Triac
R1

Fig. 1-23. Statische schakelaar
met drie posities.

Fig. 1-24. Ontsteken van een
triac door kortsluiting van de
secundaire wikkeling van een
transformator in het triggercircuit.

laars e.d. In fig. 1-23 is een schakeling weergegeven, waarmee het mogelijk is een
wisselstroom te verkrijgen, zowel gedurende de volledige periode als gedurende
een halve periode van de wisselstroom. Als we nl. de schakelaar in stand 2
brengen, is het slechts gedurende de positieve fase van de wisselstroom mogelijk
de triac te triggeren met gevolg, dat de positieve fasen alleen worden door
gelaten. Brengen we de schakelaar in stand 3, dan wordt de triac gedurende
zowel de positieve als tijdens de negatieve fase in geleiding gebracht.
Stand 1 is de uit-stand. In deze situatie wordt de triac niet getriggerd en vloeit
er geen stroom in de belasting.
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Rii de schakeling in fig. 1-24 is in het ontsteekcircuit van de triac de primaire
wikkeling van een glocistroomtransformator opgenomen. De zelfinductie van
deze primaire wikkeling is zo groot, dat de wisselstroom (magnetiseringsstroom) die in de wikkeling vloeit, niet toereikend is om de triac te ontsteken.
In dit verband wijzen we op de weerstand Rl, welke tussen de gate en het
voet punt van de schakeling is aangebracht om ervoor te zorgen, dat de triac
niet op de magnetiscringstroom ontsteekt.
Belasting

Belasting

Lichtnet

lichtnet

OC
♦ >

Fig. 1-25. Ontsteken van een
triac met een gelijkspanning.

Fig. 1-26. Ontsteken van een
triac door het in verzadiging
sturen van een npn-transistor
in het triggercircuit.
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Fig. 1-27. Ontsteken van een
triac door het in verzadiging
sturen van een pnp-transistor in
het triggercircuit.

Sluiten we echter de secundaire wikkeling kort, dan daalt de impedantie van
de primaire wikkeling en vindt er door de toegenomen wisselstroom in deze
wikkeling een spontane ontsteking plaats.
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In fig. 1-25 is een schakelcircuit met triac weergegeven, waarin de tweerichtingstransistor via een schakel-element gestuurd wordt uit een gelijkspanningsbron.
Door deze gelijkspanningssturing is het mogelijk de schakelaar te vervangen
door een pnp- of npn-transistor, zoals in de figuren 1-26 en 1-27 wordt geïllu
streerd.
De weergegeven transistoren kunnen weer gestuurd worden door een CdS-cel,
een fototransistor of een thermistor.
Regeling van wisselstromen door middel van fasehoek-besturing
Een schakeling, waarmee we de grootte van een wisselstroom op eenvoudige
wijze kunnen regelen, behoeft slechts uit een gering aantal componenten te
bestaan, zoals ook blijkt uit fig. 1-28.
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Als de spanning over Cl de kip-spanning van de diac overschrijdt, zal de
condensator zich ontladen over de diac en het ingangscircuit van de triac. Er
vindt ontsteking plaats.
Het tijdstip, waarbij de diac het kip-effect vertoont, wordt bepaald door de
faseverschuiving, die het netwerk R1C1 veroorzaakt. Deze faseverschuiving is
instelbaar met Rl. Verkleinen we Rl, dan vindt de triggering van de triac op
een vroeger tijdstip in de fase plaats en zal er gedurende een langere tijd van
de periode stroom in de belastingsweerstand vloeien. Kortom er wordt in dit
geval een groter vermogen aan de belasting afgegeven.
De schakeling heeft het bezwaar, dat er in de regeling een dodegang optreedt.
Als we namelijk de wisselstroom van nul naar een bepaalde waarde omhoog
willen regelen, gebeurt er aanvankelijk niets. Vindt er eenmaal triggering plaats,
dan gaat er een stroom vloeien, die groter is dan we zouden verwachten. We
kunnen dit verschijnsel het best verklaren aan de hand van fig. 1-29. In deze
figuur is zowel de aangelegde wisselspanning als de in fase verschoven spanning
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over de condensator Cl in een tijd-diagram weergegeven. We zien in het
diagram, dat op het tijdstip /0 de kip-spanning van de diac wordt overschreden.
Op dit tijdstip wordt de triac dus getriggerd. Door de negatieve weerstand die
de diac bij het kippen vertoont, vindt er een gedeeltelijke ontlading van conden
sator Cl plaats. Er treedt een spanningssprong over Cl op, welke tot gevolg
heeft, dat bij de ompoling van een lagere negatieve spanningswaarde kan wor
den uitgegaan. Dit betekent, dat in de positieve fase en later ook in de volgende
negatieve fase in een vroeger stadium het ontstekingstijdstip wordt bereikt
(/2). In fig. 1-29 is de verschuiving van het ontstekingstijdstip aangegeven met
de fasehoek <p.
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Fig. 1-29. Tijd-diagram van de
optredende spanningen in fig. 1-7.
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Fig. 1-30. Regeling van de belastingsstroom zonder hysteresis.

Door dit hysteresis-verschijnsel is het onmogelijk met de gegeven schakeling
bijvoorbeeld de lichtsterkte van een verlichtingslamp langzaam van nul naar
een bepaalde waarde omhoog te draaien.
We kunnen de regelschakeling in dit opzicht verbeteren door aan het circuit
een extra RC-netwerk toe te voegen, zoals in fig. 1-30 is weergegeven. Met deze
regelschakeling is het mogelijk het vermogen, dat aan de belasting wordt af
gegeven te variëren tussen 5 en 95 %. Ook het hysteresis-effect, zoals dat op
treedt bij de schakeling van fig. 1-28 verdwijnt vrijwel geheel. Als R1 groot is
zal Cl hoofdzakelijk geladen worden via R3 uit het faseverschuivend netwerk
R2C2. Hierdoor wordt niet alleen het regelbereik uitgebreid, maar ook het
hysteresis-verschijnsel verminderd omdat Cl gedeeltelijk wordt herladen van
uit C2 na het kippen van de diac. R3 moet zo afgeregeld worden, dat de scha
keling geen geleiding meer geeft als R1 op maximale weerstand wordt ingesteld.
Het hysteresis-verschijnsel, de dode gang in de regeling, kan volledig geëlimi
neerd worden als we schakelingen toepassen, zoals weergegeven in fig. 1-31
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en 1-32. In de schakeling van fig. 1-31 wordt de tijdsbepalende condensator Cl
na iedere positieve halve periode volledig ontladen. Zodra immers de negatieve
fase van de wisselspanning optreedt gaan Dl en D2 geleiden en wordt Cl snel
ontladen tot een spanning van tweemaal de stapspanning van de dioden. Met
deze nieuwe beginvoorwaarde begint het laden van Cl gedurende de negatieve
fase van de wisselspanning. Zodra het knooppunt Dl Cl negatiever wordt
dan de stapspanning van D2, gaat Dl sperren en wordt Cl verder geladen via
Rl, waarbij dan de gewenste faseverschuiving tussen netwisselspanning en het
ontsteken van de triac wordt verkregen.
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Fig. 1-32. Symmetrisch ontsteekcircuit ter voorkoming van
het hysteresis-effect.

De gegeven schakeling is alleen bruikbaar wanneer de belasting zuiver ‘ohms’
is, omdat de ontsteekhoek niet over het gehele bereik symmetrisch is. Als een
symmetrische triggering vereist wordt, kan men beter de schakeling van fig. 1-32
toepassen. In dit circuit zijn twee diodenetwerken aangebracht. Telkens, wan
neer de ingangswisselspanning door de nul gaat, wordt Cl ontladen en boven
een spanning van ca. 0,5 V vindt er lading van de condensator plaats, zowel
gedurende de positieve als negatieve fase, waardoor de gewenste faseverschui
ving tussen de ingangsspanning en de spanning over Cl wordt verkregen. De
spanningssprong die optreedt tengevolge van de plotselinge ontlading door
de diac heeft dan geen invloed meer op het tijdstip van ontsteken in de volgende
fase.
In fig. 1-33 is een regelschakeling met triac weergegeven, waarin de triac getriggerd wordt door een unijunctiontransistor*. De UJT is hier opgenomen in
* Inzake de werking van een UJT raadplege men deel II, blz. 86.
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een relaxatieschakeling, een schakeling waarbij aan de emitter van de UJT een
zaagtandvormig signaal optreedt. Bij het overschrijden van Vp vertoont de
UJT een negatieve weerstand en wordt Cl snel ontladen. Door deze ontlading
ontstaat in de primaire van Tl een kortstondige impuls, waardoor de triac
wordt ontstoken. De bruggelijkrichter zorgt ervoor, dat zowel gedurende de
positieve als gedurende de negatieve fase van de wisselspanning de schakeling
gevoed wordt uit een positieve, met een zenerdiode gestabiliseerde spanning.
De thermistor bepaalt hoe lang het duurt voordat de eerste triggerimpuls de
triac ontsteekt, na het passeren van de nuldoorgang. Als R4 zich als een kleine
weerstand gedraagt, zal het langer duren voordat het ontstekingstijdstip wordt
bereikt.
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Fig. 1-33. Schakeling voor proportionele temperatuurregeling met grote nauwkeurig
heid.
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In fig. 1-34 is een circuit met een triac weergegeven, die op ongeveer dezelfde
wijze werkt als de schakeling uit fig. 1-24.
De voedingsspanning voor de thyristor in de schakeling wordt vanaf de
primaire wikkeling getransformeerd naar de secundaire wikkeling. Over de
thyristor is deze secundaire spanning werkzaam.
Als de elektrode geen contact maakt met het wateroppervlak in het vat, zal
de thyristor sturing krijgen via de gevoeligheidsregelaar Rl. Als de thyristor
eenmaal geleidt, wordt de secundaire van de gloeistroomtransformator kort
gesloten en neemt de primaire stroom toe. De stijging van de primaire stroom
doet de triac ontsteken. Het tijdstip, waarbij in de fase van de wisselstroom de
ontsteking optreedt, is instelbaar met de potentiometer Rl. Maakt de elektrode
contact met het water, dan wordt de thyristor niet meer getriggerd. Er vloeit
dan geen stroom meer in de triac.
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Fig. 1-35. Complementaire dimschakeling.
In fig. 1-35 tenslotte is een complementaire dimschakeling weergegeven waarin
triacs zijn toegepast. De schakeling vertoont veel overeenkomst met de schake
ling in fig. 1-30.
Als R3 in de middenstand staat, branden beide gloeilampen even sterk. Brengen
we de instelling vanuit het midden, dan gaat de ene lamp sterker en de andere
zwakker branden. De totale lichtsterkte (som van beide lampen 1 en 2) is
constant binnen 15 %.
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Hef Hall-effect
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De afbuiging van ladingsdragers doet een potentiaalverschil ontstaan in het
Hall-element en wel loodrecht op de richting van de stroom en de richting van
het magnetisch veld (fig. 2-1). Het potentiaalverschil is aan de zijvlakken meetbaar.
De grootte van de spanning is evenredig met het produkt van de stroomsterkte
in de geleider en de sterkte van het magnetisch veld. We kunnen voor het HallefFect dan ook de volgende fundamentele formule geven:
VH= b-Rn (J B)

(1)

Hierin is Vh de aan de zijvlakken verkregen Hall-spanning, Rh de Hallconstante, b de breedte van het Hall-element, J de stroomdichtheid in het
element en B de magnetische veldsterkte. Het produkt van / en B is een vectorprodukt, hetgeen wil zeggen, dat de Hall-spanning afhankelijk is van de richting
van het veld t.o.v. het Hall-element. Brengen we de hoek, die de richting van
het veld heeft t.o.v. Hall-element in rekening, dan geldt de volgende formule
VH = b-RH x J B sin 0 (2)
waarbij 0 de hoek is tussen de richting van het magnetisch veld en het vlak,
waarin zich het Hall-element bevindt.
Daar de stroomdichtheid in het Hall-element afhankelijk is van de afmetingen
van het element kunnen we voor J ook schrijven:
J=

Ic
O

(3)

In deze formule is Ic de bekrachtigingsstroom, die in het Hall-element vloeit
en O de doorsnede van het element. O is gelijk aan de breedte maal de dikte
van het element.
Als we formule 3 substitueren in formule 1 dan krijgen we:
Vh = b-RH \
Rh

Ic
O

= -7 [**

B] = b • Rh

Ic
'B\ =
bxd
(4)

Bij metalen is de Hall-spanning klein, daar de snelheid van de vrije lading
dragers hier gering is, hetgeen wil zeggen, dat er per tijdseenheid door de lading
dragers slechts weinig krachtlijnen worden gesneden. Bij halfgeleiders is de
snelheid door de geringere dichtheid van vrije ladingdragers in het materiaal
veel groter.
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Door de sterke afbuiging van de ladingdragers in het magnetisch veld ver
schuiven bij halfgeleiders de equipotentiaallijnen (lijnen met gelijke potentiaal)
zich dan ook sterker, waardoor een naar verhouding hogere spanning aan de
zijvlakken van het Hall-element ontstaat.
Hall-generatoren worden uit verbindingen van driewaardige en vijfwaardige
elementen vervaardigd, zoals Indiumarsenide (In As) en Indiumantimonide
(In Sb).
Toepassingen van het Hall-effect
Zoals uit formule 4 blijkt, is de Hall-spanning evenredig met het produkt van
twee ingangsgrootheden nl. 7c en B. Is een van de grootheden nul, dan is ook
de uitgangsspanning nul. Houden we 7c constant dan is Vh evenredig met B.
Wordt daarentegen B constant gehouden, dan is Vh evenredig met Ic. Wisselt
een van beide ingangsvariabelen van teken, dan verandert ook de uitgangs
spanning van teken.
Een voor de hand liggende toepassing voor het Hall-element is het meten van
magnetische veldsterkten door het constant houden van de bekrachtigingsstroom /c- Weer andere toepassingen maken gebruik van de eigenschap dat
de uitgangsspanning afhankelijk is van het produkt van twee ingangsvariabelen.
Zowel 7c als B kan men opwekken met twee spanningen, waardoor de Hallgenerator bruikbaar wordt voor de vermenigvuldiging van analoge grootheden.
Als we veronderstellen, dat de krachtlijnen van een magnetisch veld het Hallelement steeds onder een hoek van 90 graden snijden en dat de ingangsspanningen een lineair verband hebben met de grootheden B en 7c dan kunnen we
voor de Hall-spanning ook schrijven:
VH =KVxVy

(5)

Vx is hier de door de grootheid Xgeleverde spanning, welke Ic of B veroorzaakt.
Fyde door de andere grootheid Y geleverde spanning, welke op haar beurt B
of Ic levert. K is een constante. Het aantal mogelijke combinaties van Vx en
Vy is praktisch onbegrensd. Beide kunnen gelijkspanningen, een gelijkspanning
en een wisselspanning of beide wisselspanningen zijn. Bovendien kunnen de
beide ingangsvariabelen complex zijn, dus combinaties van gelijke wissel
spanningen. Een aantal mogelijkheden van ingangsvariabelen en de afhanke
lijkheid van Vh van deze grootheden zijn gegeven in tabel 2-1. Het mechanisme
van het Hall-effect is sterk afhankelijk van de structuur van het toegepaste halfgeleidermateriaal. In tegenstelling met transistoren en dioden is het element
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volledig onafhankelijk van oppervlakte-invloeden, reststromen en stapspanningen. Een Hall-element heeft dan ook een goede stabiliteit, is gemakkelijk
reproduceerbaar en heeft een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur. Zoals
uit formule 1 blijkt, is voor het verkrijgen van een hoge Hall-spanning een grote
Hall-constante Rh noodzakelijk. Daar de uitgangsspanning bovendien even
redig is met de stroomdichtheid in het element, moet de elektrische weerstand
van het halfgeleidermateriaal laag zijn om de warmte-ontwikkeling in het
materiaal te beperken.
Tabel 2-1
V%
X
X
X sin uit
X sin uit

Vy

Y
Y sin uit
Y sin uit
ysind>

Vh
evenredig met:
XY
XY sin uit
Va x XY( 1 — cos 2 uit)
Va x XY {cos (uit + <£) — cos (cot—&)}

De ruis, die een Hall-generator opwekt, is een thermische ruiscomponent
afkomstig van het materiaal, waaruit het element is samengesteld. In verband
hiermee is het ook gunstig de inwendige weerstand zo klein mogelijk te houden,
zeker bij toepassingen waar het om kleine uitgangsspanningen gaat.
Hall-generatoren worden ondergebracht in allerlei behuizingen, afhankelijk
van het toepassingsgebied. Met de zeer kleine Hall-sonden kunnen magnetische
velden ook op moeilijk toegankelijke plaatsen worden gemeten. Zoals reeds
opgemerkt, is de Hall-spanning een directe maat voor de sterkte van het magne
tisch veld, indien de bekrachtigingsstroom constant wordt gehouden. Het feit,
dat de Hall-spanning afhankelijk is van het vectorieel produkt van stroomsterkte
en magnetische veldsterkte, kan benut worden voor vermogensmetingen. Vooral
bij snelle veranderingen bij vermogensmetingen is de Hall-generator bijzonder
geschikt. Door de dunne lagen, waaruit Hall-generatoren zijn samengesteld, is
de grensfrequentie hoog. Hall-generatoren zijn door hun snelle responsie dan
ook geschikt voor het lezen van informatie van magneetband. De Hall-sonde
registreert hierbij niet de verandering van het veld met de tijd, zoals bü gewone
weergeefkopjes, maar de absolute waarde van de veldsterkte. Vooral bij elek
tronische besturingen van fabricageprocessen waarbij magnetische trommels
en magneetbandapparaten als geheugens worden toegepast, heeft dit statisch
uitlezen voordelen.
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Magnetisch bestuurbare weerstanden - fluxistoren
Het feit, dat bij een Hall-generator een afbuiging van vrije ladingdragers optreedt
onder invloed van een magnetisch veld, betekent in feite eveneens dat de
bekrachtigingsstroom moet veranderen, want bij een afbuiging van de lading
dragers neemt de geleidingsweg toe en dientengevolge de weerstand van het
kanaal. Op dit principe berust de fluxistor (fig. 2-2).

Fig. 2-2. Opbouw van een fluxistor.

b)

Fig. 2-3. Verplaatsing van la
dingsdragers in een fluxistor die
voorzien is van loodrecht op de
stroomrichting aangebrachte
kortsluitstrippen.
a. zonder magnetisch veld
(5 = 0);
b. met magnetisch veld lood
recht op het vlak van teke
ning (.B =f= 0).

De afbuiging van de ladingdragers begint steeds bij de ingangselektrode die
een betere geleiding heeft dan halfgeleidermateriaal. Hiermee is te verklaren,
dat bij grote Hall-hoeken korte leidingen met brede contactelektroden een
hogere weerstandsverhoging vertonen dan langwerpige. Om deze reden zijn er
bepaalde constructies voor de fluxistor ontwikkeld teneinde een grotere ef
fectieve breedte te verkrijgen. Zo heeft men een geschikt kanaal van een bepaald
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halfgeleiderelement o.a. voorzien van loodrecht op de stroomrichting liggende
kortsluitstrippen, zoals fig. 2-3 illustreert.
Produktietechnisch is het eenvoudiger het effect van de kortsluitstrippen te
verkrijgen door aan een geschikt halfgeleidermateriaal, zoals indium-antimonide ca. 1,8 % nikkel-antimonide toe te voegen. Indien men deze samenstelling
volgens een bepaald temperatuurverloop laat verharden verkrijgt men een
naaldvormige structuur in het halfgeleidermateriaal, hetgeen hetzelfde effect
geeft als de contactstrippen. De naalden in de genoemde structuur hebben
een gemiddelde lengte van 50 |xm en een diameter welke kleiner is dan 1 (xm.

Fig. 2-4. Voorstelling van de geIeidingswegen van ladingsdra
gers in het indiumantimonidenikkelantimonide-eutekticum
van een fluxistor.

Zonder
magneetveld

Met
magneetveld

Als we op een fluxistor een spanning aansluiten, bewegen de ladingdragers zich
in het halfgeleidermateriaal loodrecht op de richting van de naalden (fig. 2-4).
Brengen we daarentegen de fluxistor in een magnetisch veld, dan worden de
ladingdragers afgebogen over de Hall-hoek a. Zoals uit de figuur blijkt, wordt
dan de geleidingsweg groter en neemt dientengevolge de weerstand van het
kanaal toe. De hierbeschreven technologie voor de fluxistor met naaldvormige
structuur werd ontwikkeld op het Siemens-laboratorium. Het is met dit element
mogelijk een weerstandsverhoging van 20 maal te verkrijgen, indien men ’de
fluxistor in een magnetisch veld brengt met een sterkte van 1 Wb/m2.
Toepassingen voor de fluxistor
Daar de fluxistor zich als een variabele weerstand gedraagt, welke kan variëren
van 1000 O. tot 200 kfl zijn eenvoudig schakelingen te ontwikkelen, die deze
weerstandsvariatie omzetten in een signaalspanning, welke aan automatiserings
apparatuur kan worden toegevoerd.
De fluxistoren zijn evenals de Hall-generatoren ook bijzonder geschikt voor
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het vaststellen van de sterkte van magnetische velden. Er worden veldsonden
in de handel gebracht voor het meten van axiale velden in kleine gaten tot 2 mm
diameter. Deze sonden kan men nog gebruiken bij zeer lage temperaturen
bijvoorbeeld die waarbij helium vloeibaar wordt (4,2 °K). Een andere interes
sante toepassing is de sterkteregelaar, waarbij men in een luchtspleet van een
magneet een fluxistor aanbrengt. Door de magneet of de fluxistor mechanisch
een andere positie in het magnetisch veld te geven kan men de weerstand van
de fluxistor variëren. Vanzelfsprekend kan men natuurlijk bij deze toepassing
ook door verandering van de stroomsterkte in de spoel, indien men een elektro
magneet gebruikt, een weerstandsverandering te weeg brengen. Evenals bij de
cadmium-sulfidecel met verlichtingslampje is ook deze regeling contactloos,
hetgeen grote voordelen biedt.
Besturingsschakeling met Hall-generator
De besturingsschakeling, waarvan in fig. 2-5 het schema is gegeven, wordt
gebruikt voor de automatische besturing van produktiemachines. De gegevens
voor de produktie worden geschreven op een magneetband en deze informatie
wordt tijdens de produktie magnetisch uitgelezen met een Hall-generator.
Zoals in de vorige paragrafen werd uiteengezet, levert een Hall-generator een
uitgangssignaal, dat evenredig is met de magnetisering van de magneetband,
overeenkomstig de formule:
Vh= bRn-V-B)
Hierin is, zoals bekend, Vu de Hall-spanning, Rh de Hall-constante, J de
stroomdichtheid in het Hall-element en B de veldsterkte veroorzaakt door de
magnetisering op de band.
Bij inductieve leeskopjes, zoals bij de geluidsregistratie (bandrecorders) worden
gebruikt is de uitgangsspanning evenredig met de verandering in de magneti
sering overeenkomstig de relatie:
dB
Vk = K —
dt
Een Hall-generator geeft dan ook bij een stilstaande magneetband, wanneer
deze althans gemagnetiseerd is, een uitgangsspanning, in tegenstelling tot de
gewoue lees- of weergeefkop.
Met Hall-generatoren kan om deze reden de op de magneetband geschreven
informatie statisch worden uitgelezen, d.w.z. dat men de informatie nog kan
lezen als de band niet beweegt.
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Daar de magnetisering op een magneetband zeer gering is, is de verkregen
uitgangsspanning van de Hall-generator uiteraard ook klein.
Daar gelijkstroomversterkers, die een grote versterking en weinig drift geven,
moeilijk te realiseren zijn, is in de gegeven schakeling gebruik gemaakt van het
chopper-principe.
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Dit principe is hier op een eenvoudige wijze te verkrijgen nl. door de bekrachtigingsstroom 7c uit een wisselspanningsbron te ontlenen (w2 op de nettransformator).
Aan de uitgangsklemmen van de Hall-generator ontstaat hierdoor een wissel
spanning, die dezelfde frequentie heeft als de netwisselspanning. De amplitude
van de uitgangsspanning is evenredig met de sterkte van het magnetisch veld
dat de magneetband in de Hall-generator veroorzaakt.
De ohmse nulcomponent van de Hall-spanning kan met de potentiometers in de
schakeling worden weggeregeld.
De uitgangsspanning van de Hall-generator wordt vervolgens via de transfor
mator T2 aan een gevoelige wisselspanningsversterker toegevoerd, alwaar de
component op een flink spanningsniveau wordt gebracht. Daarna vindt detectie
plaats en zal afhankelijk van de fase, die de Hall-spanning heeft met de net
wisselspanning (ontleend aan w3 van Tl) het ene of het andere relais bekrach
tigen, afhankelijk van de richting van het magnetisch veld, dat op de Hallgenerator werkzaam is.
De toegepaste magnetogramsondc SBV 535 van Siemens heeft ook een schrijfwikkeling. Deze wikkeling dient om met hetzelfde element tevens informatie op
de band te kunnen schrijven.
De toegepaste germanium-transistoren zijn vanzelfsprekend te vervangen door
de tegenwoordig alom gebruikte silicium-npn-transistoren, waarbij men zich
dan wel moet realiseren, dat de voedingsspanning, de elco’s en de dioden in de
fasedetector qua polariteit moeten worden omgekeerd.
Technische gegevens:
Netwisselspanning: 220 V; 50 Hz
Transformatoren:
Tl: M42/15 Dyn. BI. IV/0,35; blikjes om en om gerangschikt
wl = 4500 wdg CuL 0,09 mm 0
w2 = 120 wdg CuL 0,20 mm 0
w3 = 600 wdg CuL 0,15 mm 0
w4 = 720 wdg CuL 0,20 mm 0
T2: M 30/7 Dyn. BI. IV/0,35; luchtspleet 0,3 mm; blikjes in één richting’gerangschikt
wl = 400 wdg CuL 0,22 mm 0
w2 = 5600 wdg CuL 0,05 mm 0
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T3: M30/7 Dyn. BI. IV/0,35; Iuchtspleet 0,3 mm; blikjes om en om gerangschikt
wl = 3000 vvdg
CuL 0,07 mm 0
w2 = w3 = 3000 wdg CuL 0,06 mm 0
Gl: seleengelijkrichter B 30 C 250
Relais: Trls 65 A, volgens TBv 3504/5 (Siemens)
Meetschakeling voor het meten van hoge gelijkstromen met een Hall-generator
Deze meetschakeling, waarvan in fig. 2-6 het schema is weergegeven, leent zich
bijzonder voor inbouw in een stroomtang voor het meten van grote gelijk
stromen. Om de geleider, waarin we de stroom willen meten, onstaat bij
stroomdoorgang een magnetisch veld, die door de stroomtang gebundeld wordt.
In de Iuchtspleet van de stroomtang is een Hall-generator aangebracht, waarvan
de bekrachtigingsstroom constant gehouden wordt.
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Fig. 2-6. Meetschakeling voor het meten van hoge gelijkstromen.
45

De Hall-spanning Vu is dan een directe maat voor de sterkte van het magnetisch
veld en daarmee samenhangend de stroom in de geleider.
De stroomtang kan men zo uitvoeren, dat bij de maximaal te meten stroomsterkte de inductie in de luchtspleet de 1 Wb/m2 niet overschrijdt.
De meetschakeling kan worden gevoed uit droge batterijen. Om de capaciteit
van de batterijen volledig te kunnen benutten, werd een zeer hoge verandering
van de batterijspanning toegestaan, waarmee rekening is gehouden bij het
ontwerpen van de schakeling. De voedingsspanning mag variëren tussen 3,5
en 7 V.
In de stabilisatieschakeling is een 6 V-zenerdiode toegepast. Een 6 V-diode
heeft de kleinste temperatuurcoëfficiënt. Daar aangenomen is dait de meet
schakeling nog bij 3,5 V moet kunnen werken, dient voor de zenerdiode een
transistor-omvormer te worden toegepast om de genoemde lage spanning
omhoog te transformeren. Deze omvormer bevindt zich links onder in het
schema. De stabilisatieschakeling, die de voedingsspanning voor de Hallgenerator constant moet houden, is een seriestabilisator van conventionele
bouw. Met de weerstand R1 wordt de bekrachtigingsstroom op 150 mA inge
steld. De spanningsdeler parallel aan de Hall-generator compenseert de ohmse
nulcomponent van het element.
Hall-generatoren moeten met een bepaalde weerstand worden afgesloten opdat
de Hall-spanning en veldsterkte over een groot bereik een lineair verband met
elkaar hebben. Voor veldsterkten van 0 tot 1 Wb/m2 moet deze weerstand
bij de hier toegepaste Hall-generator EA218 een waarde hebben van 6 Ü.
De meter, die aangesloten wordt, moet daarom een inwendige weerstand van
ongeveer deze grootte hebben en kan direct geijkt worden in ampères.
Technische gegevens:
Meetbereik: ongeveer 5 tot 500 A
Transformator T: Siferrit-schaalkern B 65541 T 26 A (Siemens)
wl = 25 wdg 0,35 CuL
w2 = 12 wdg 0,12 CuL
w3 = 75 wdg 0,1 CuL
Schakelversterker met Hall-generator
Bij de regeling en besturing van industriële processen wordt een permanente
magneet in combinatie met een Hall-generator dikwijls gebruikt om tellingen
of digitale metingen te verrichten. Het uitgangssignaal van de Hall-generator
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wordt dan meestal toegevoerd aan een elektronische teller. Het is daarom nood
zakelijk, dat de Hall-impulsen steile flanken hebben, hetgeen te verkrijgen is
door de Hall-generator te verbinden met een schakelversterker, waarvan in fig.
2-7 het schema is weergegeven.
In deze schakeling worden de Hall-impulsen aan een Schmitt-trigger toegevoerd,
die kipt, wanneer de Hall-spanning een bepaalde waarde overschrijdt. Inzake
de werking van een Schmitt-trigger raadplege men ‘Transistoren, deel II*,
blz. 44.
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Fig. 2-7. Schakelversterker met Hall-generator.

Aan de toegepaste ferriet-Hall-generator SBV 539 van Siemens wordt een bekrachtigingsstroom van 50 mA toegevoerd. Deze stroom wordt door een aparte
24 V voedingsspanning geleverd, want het bekrachtigingscircuit voor de Hallgenerator moet altijd van het uitgangscircuit en de schakeling, die hierop is
aangesloten, galvanisch gescheiden zijn.
Als de bekrachtigingsstroom door een netgelijkrichter geleverd wordt, moeten
we ervoor zorgen, dat er geen rimpel kan optreden, want, zoals bekend, is deze
rimpel dan ook merkbaar op de uitgangsspanning. Voor het verkrijgen van het
magnetisch veld kan men permanente ferriet-magneten toepassen. In de proef
opstelling werd een magneet gebruikt met afmetingen van 3x3x5 cm.
Bij het gebruik van meerdere magneten bij het tellen moeten we er wel voor
zorgen, dat de ene magneet niet de andere beïnvloedt, want anders geeft de
Hall-generator niet zijn maximaal bereikbare Hall-impuls af. Als minimale
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afstand voor twee magneten kan men ruwweg 10 mm aanhouden, zonder
merkbare responsievermindering. De afstand tussen Hall-generator en magneet
moet kleiner dan 22 mm zijn.
Met potentiometer R1 kan de aanspreekgevoeligheid van de schakeling worden
ingesteld. Tevens wordt dan de nulcomponent van Hall-generator gecompen
seerd. Bij de experimentele schakeling bleek R1 een instelling te moeten hebben
van ca. 70 Cl. De toegepaste germaniumtransistoren kunnen ook hier vervangen
worden door silicium-npn-transistoren, waarbij we dan tevens de polariteit van
de voedingsspanning, elektrolytische condensator en diode, moeten omkeren.
Schakelversterkers met fluxistoren
In de vorige paragrafen hebben we geleerd, dat de fluxistor een halfgeleider
element is, waarvan de weerstand te veranderen is d.m.v. een uitwendig mag
netisch veld. De weerstand is hierbij niet afhankelijk van de polariteit van dit
veld. Door deze eigenschappen kunnen fluxistoren als contactloze schakelaars
worden toegepast.
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Fig 2-8. Schakelversterker met
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Voor het opwekken van het magnetisch veld kunnen zowel permanente
magneten als elektromagneten worden toegepast. Bij gebruik van permanente
magneten verandert men de positie van de magneet t.o.v. de fluxistor om een
weerstandsverandering te verkrijgen. Bij de elektromagneten kan men tevens
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door verandering van de bekxachtigingsstroom in de spoel een weerstandsvariatie opwekken.
In fig. 2-8 en fig. 2-9 zijn twee versterkers weergegeven, die geschikt zijn om de
weerstandsverandering van een fluxistor om te zetten in een impulssignaal.
In feite zijn de twee schakelingen Schmitt-triggers, waarin de fluxistor deel
uitmaakt van de ingangsspanningsdeler van één van de transistoren uit de
triggers (TS1).
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In de rusttoestand zijn de transistoren TS1 en TS2 door de over de emitterweerstanden Rei en Re2 optredende spanningsval in de niet-geleidende toe
stand. Wanneer nu de fluxistor beïnvloed wordt door een magnetisch veld,
neemt de weerstand van dit element toe en krijgt TS1 sturing indien de emitterspanning, die bepaald wordt door de spanningsdeler Re2, KL en Rei wordt
overschreden. De spanningsdeler zorgt bij deze Schmitt-trigger met comple
mentaire transistoren voor de drempelspanning. Het feit dat TS1 sturing krijgt,
betekent, dat deze transistor stroom gaat trekken, waardoor TS2 ook sturing
krijgt. TS2 gaat dus eveneens geleiden. Over Re2 neemt, omdat TS2 gaat
geleiden, de spanning toe met gevolg dat in R2 minder stroom gaat vloeien.
Hierdoor komt voor TS1 meer sturing beschikbaar, omdat de stroom in Re2
is afgenomen. Kortom er treedt door deze meekoppeling een lawine-effect op,
waardoor de schakeling snel naar de andere toestand (beide transistoren in
geleiding) omkipt. De grootte van Re2» die de mate van meekoppeling bepaalt,
is afhankelijk van de collectorstroom, die in TS2 vloeit.
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Ais de beide transistoren stroom trekken, wordt het relais bekrachtigd. De twee
schakelingen onderscheiden zich slechts van elkaar in het type fluxistor. In
de schakeling van fig. 2-8 wordt de temperatuurafhankelijkheid van de
fluxistor FP30D220 door de thermistor K 15 b 150 gecompenseerd. De serieschakeling van de thermistor en de 150 Q. weerstand in de emitter van TS1
compenseert zowel het temperatuurverloop van de kanaalweerstand als de
temperatuurafhankelijkheid van de weerstandsverandering, die de fluxistor
geeft.
De aanspreekgevoeligheid van de schakelversterkers is in te stellen met Rl,
welke als potentiometer is uitgevoerd. Correctie is ook mogelijk met de vaste
weerstand van 150 Q, hetgeen weliswaar ten koste gaat van de temperatuurstabiliteit van de schakeling. Verkleinen we de emitterweerstand dan neemt de
gevoeligheid toe. Alleen wanneer de fluxistor aan geringe temperatuurschom
melingen wordt blootgesteld, is verkleining van de emitterweerstand toe
laatbaar.
Ais permanente magneten voor de besturing van fluxistoren is een ferrietmagneet
te gebruiken met afmetingen van 3x3x5 mm.
Voor een goede bundeling van de krachtlijnen verdient het aanbeveling de
fluxistoren op een ferromagnetisch materiaal aan te brengen.
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3. Licht-emitterende dioden

Inleiding
Uit de fysische grondslagen van de transistor en de diode, behandeld in het
eerste deel, is bekend dat, indien we een pn-verbinding in de doorlaatrichting
aansluiten, minderheidsladingdragers (gaten en elektronen) zowel in het pgebied als in het n-gebied van de diode worden geïnjecteerd, waardoor de aan
het grensvlak optredende potentiaalsprong wordt verkleind. Er treedt geleiding
op, waarbij elektronen-gatenparen recombineren. De energie, die hierbij vrij
komt, wordt omgezet in warmte.
Bij de licht-emitterende diode, afgekort met LED, wordt de energie, die bij het
recombineren van ladingdragers vrijkomt, omgezet in fotonen, waardoor de
diode licht uitstraalt.
De golflengte van het licht is afhankelijk van de grootte van de verboden zone
tussen valentie- en geleidingsband of van grootte van het gebied tussen een
donor- resp. acceptorniveau en één van de genoemde banden. De lichtgevende
dioden, die tot dusver leverbaar waren, straalden licht uit in het infra-rode
gebied. Op het ogenblik is men bezig met de ontwikkeling van LED’s, die
eveneens in het zichtbaar spectrum van het menselijk oog licht geven. Er zijn
momenteel al dioden, die groen licht geven hetwelk goed kan worden waarge
nomen, omdat ons oog voor dit groene licht het gevoeligst is.
Voor de licht-emitterende diode zijn talloze interessante toepassingen, zeker
wanneer men het opgewekte licht in diverse kleurschakeringen kan realiseren.
Wat bij de lichtopwekking ook belangrijk is, is het rendement, dat op dit
ogenblik nog het grootst is bij de dioden die infra-rood licht geven. Dit zijn de
dioden met de intermetallieke halfgeleiders zoals gallium-arsenide (GaAs).
Voor de kleuren met hogere lichtfrequentie is het rendement lager. Tot dusver
zijn voor de dioden slechts elementen gebruikt uit groep III en V van het
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periodiek systeem. Er worden pogingen ondernomen eveneens samenstelling
uit de groepen II en VI toe te passen.
De juiste dosering van verontreinigingen, waarmee samenhangend de bandafstand, bepalen niet alleen de kleurfrequentie, maar ook het kwantumrendement.
De snelheid, waarmee lichtgevende dioden kunnen worden gemoduleerd is voor
vele toepassingen belangrijk. Deze modulatiesnelheid blijkt het hoogst te zijn
bij de halfgeleiders, waarbij het terugvallen van ladingdragers van geleidingsband
naar valentie direct geschiedt, dus niet via donor- of acceptomiveaus.
De snelle responsie van de huidige infra-rood-diode betekent, dat in combinatie
met een infra-rood-detector, hetwelk een fotodiode kan zijn, impulsen met hoge
frequentie kunnen worden overgebracht, waardoor een galvanische scheiding
tussen een informatiebron en een informatieverwerkend systeem kan worden
verkregen. We denken hierbij aan de koppeling van computers aan telefoon-,
telegraaf- en telexnet voor time-sharing-doeleinden. Deze netten moeten
galvanisch gescheiden zijn van de computer opdat bij defecten in de computer
de genoemde netten geen schade kunnen ondervinden. De dioden kunnen met
andere digitale circuits gemakkelijk worden geïntegreerd, waardoor in de toe
komst complete zend-ontvangers voor gemoduleerd licht beschikbaar zullen
komen. Zelfs het overbrengen van televisiesignalen d.m.v. gemoduleerd licht
behoort tot de mogelijkheden.
Licht-emitterende dioden hebben geen gloeidraden, zoals de gewone indicatorlampjes. De levensduur van LED’s is dan ook vele malen groter dan die van
genoemde gloeidraadlamp. Ook in de verlichtingssector zal op uitgebreide
schaal van licht-emitterende dioden, die verschillende kleuren kunnen uit
stralen, gebruik kunnen worden gemaakt.
Een ander interessant toepassingsgebied voor de LED vinden we bij de optische
afbeelding van alfa-numerieke grootheden (cijfers en letters). We denken hierbij
aan cijfer-indicatoren voor elektronische tellers, frequentiemeters e.d. en aan
de afbeelding van letters en cijfers voor fotografische regeldrukkers. Door de
enorme snelheid, waarmee LED’s het licht kunnen schakelen, behoren zeer snel
le regeldrukkers voor computers in de toekomst tot de mogelijkheden.
De snelle responsie van de LED en het feit, dat diverse kleuren licht kunnen
worden opgewekt, moet het mogelijk maken een vlak kleuren-tv-scherm te
ontwikkelen met miljoenen LED’s in matrixvorm. Met de thans in volle ont
wikkeling zijnde maskertechniek voor LSI (Large Scale Integration) moet het
op de duur mogelijk zijn tegen lage kostprijs dergelijke schermen te vervaar
digen. De indrukwekkende matrixselectie in MOS- of bipolaire techniek kan
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dan gelijktijdig met het scherm geïntegreerd worden. LED’s zijn beter schokvast dan gloeilampen, waardoor ook voor automobielen toepassing van de
LED interessante perspectieven biedt.
Halfgeleider-lasers
De LED-laser is eveneens een diode met een grote dichtheid van overtollige
ladingdragers, die zich rechtlijnig bewegen. Door de uiteinden van bewegingsbaan te voorzien van reflecterende oppervlakken zullen opgewekte fotonen zich
in het gebied heen en weer bewegen en hierbij andere elektronen-gatenparen
stimuleren tot recombinatie.
De reflectoren, die slechts een deel van het licht reflecteren zijn geplaatst op
een afstand, welke het veelvoud is van de golflengte van het opgewekte licht.
Hierdoor ontstaat resonantie, waardoor een staande golf wordt opgewekt,
welke waarneembaar is als een coherente lichtstraal. Door het inducerend effect
van de fotonen op andere elektronen-gatenparen in de pn-verbinding is het
rendement van de laser hoger dan van een gewone licht-emitterende diode.
Extra elektronen-gatenparen kunnen ook worden opgewekt door een geschikt
kristal te bombarderen met vrije elektronen of het kristal optisch te exciteren
met een fotonenstraal van voldoende korte golflengte.
Recombinatie-effect — het ontstaan van fotonen
De elektronen in kristallijne stoffen kunnen in het atoom slechts bepaalde
energieniveau’s innemen. Deze toelaatbare energietoestanden bevinden zich
in de valentie- en in de geleidingsband.
In een volmaakte halfgeleider (dus niet verontreinigd met atomen van een
ander element) zullen bij nul graden Kelvin alle lagere energiebanden, zoals
de valentieband, geheel gevuld zijn. De eerste band, die niet volledig bezet is,
blijkt de geleidingsband te zijn.
De geleidingsband en de valentieband worden gescheiden door de zgn. verboden
zone, waarin bij een ideale halfgeleider geen energieniveau’s mogelijk zijn.
In de kristalstructuur van een halfgeleider kunnen echter verontreinigingen
worden gebracht, waardoor wel energieniveau’s mogelijk zijn in de verboden
zone (donor- en acceptomiveau’s). Als de verontreinigingsatomen elektronen
in de geleidingsband veroorzaken, worden zij donors genoemd, waardoor dan
n-geleidend halfgeleidermateriaal ontstaat. Geleiding door positief geladen
53

gaten kan plaatsvinden in de valentieband. Verontreinigingen, die dergelijke
gaten in de genoemde band veroorzaken, worden acceptoren genoemd.
Een voorstelling van de energiebanden is weergegeven in fig. 3-1. De een
voudigste recombinatie van ladingdragers is de van band-naar-band-recombinatie,d.w.z. de directe combinatie van een vrij elektron en een vrij gat (1 in fig. 3-1).
In vele praktische gevallen komt echter de recombinatie tot stand via niveaus
in de verboden zone veroorzaakt door verontreinigingen (2 in fig. 3-1).
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Een elektron wordt eerst gevangen door een donor-atoom en recombineert ver
volgens direct met een gat of met een gevangen gat in een ondiep acceptorniveau. De foton-energie, welke bij deze recombinatie wordt opgewekt, is
minder dan bij de van band-naar-band-recombinatie.
Fotonen met kleinere energieniveaus kunnen opgewekt worden, als een diep
liggend verontreinigingsniveau voor de overgang van ladingdragers wordt
gebruikt, zoals geïllustreerd in 3 van fig. 3-1 voor het geval van een diep donor
niveau.
Een bekend begrip in de halfgeleidertechniek is het Fermi-niveau. Het be
schrijft de verdeling van elektronen over de energietoestanden in de halfge
leider. In een n-geleidend halfgeleidermateriaal (waarin dus elektronen vrije
ladingdragers zijn) is het Fermi-niveau aan de rand van de geleidingsband
gelegen. Bij p-geleidende halfgeleiders daarentegen ligt het Fermi-niveau bij de
rand van de valentieband. Bij thermisch evenwicht is de Fermi-energie constant
voor het gehele halfgeleiderkristal. Een kristal, dat een p- en een n-geleidend
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gebied heeft (pn-verbinding) zal dan ook een energiediagram hebben zoals in
fig. 3-2 is weergegeven. In de thermische evenwichtstoestand ontstaat er een
potentiaalverschil tussen n-laag en p-laag van de verbinding, in de figuur
aangegeven met Eb. Als een externe spanning wordt aangesloten met de pluspool aan de p-laag en de minpool aan de n-laag, zal het potentiaalverschil
afnemen en neemt de stroom van gaten en elektronen in de pn-verbinding toe.
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De verbinding is dan in de doorlaatrichting gepolariseerd. We krijgen dan een
energiediagram zoals in fig. 3-3 is weergegeven. Aangezien er geen merkbare
opbouw van lading noch in p-laag, noch in de n-laag kan plaatsvinden, zal de
doorlaatstroom, die in de verbinding vloeit, oorzaak zijn van recombinatie
van elektronen-gatenparen, met gevolg een opwekking van fotonen omdat er
bij de recombinatie, als de ladingsdragers naar hun resp. energiebanden
terugvallen, energie vrijkomt.
De totale energie van de fotonen zou gelijk zijn aan de elektrische energie,
welke aan de diode wordt toegevoerd, als uitsluitend fotonen zouden zijn op
gewekt en er geen verliezen in het materiaal en aansluitingen zou optreden.
In de praktijk echter is het kwantumrendement van licht-emitterende dioden
slechts een paar procent.
De energie van de geëmitteerde fotonen hv is gelijk aan de grootte van de ver
boden zone, terwijl de golflengte van het uitgestraalde licht gelijk is aan
1,24 x Eg, waarbij Eg de grootte van de verboden zone in eV voorstelt.
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Tabel 3-1. Eigenschappen van bekende halfgeleidermaterialen

Materiaal

Ge
Si
SiC
InSb
InAs
GaSb
InP
GaAs
AlSb
GaP
AlAs
A1P
BP
CdTe
Cd Se
ZnTe
CdS
ZnSe
ZnO
ZnS
bü 300 °K. ** IA =
i = indirect;
d = direct.

Bandafstand
in eV*
0,66
1,09
2,2-3,0
0,18
0,36
0,7
1,26
1,43
1.6
2,24
2,3
2,4
1,44
1,67
2,26
2,41
2,7
3,3
3,6
10*1#m

\ A**

Overgang

Dosering

Lasereffect

n, p
n, p
n, p
n, p
n, p
n, p
n, p
n, p
n, p
n, p

neen
neen
?
ja
ja
ja
ja
ja
neen
neen

t
18 800
11400
5630-4130
69 000
34 500
17 700
9 850
8 680
7 750
5 540
5 400

d
d
d
d
d
i
i

5170
8 620
7 430
5 490
5 150
4 600
3 760
3 450
0,1 nm

d
d
d
d
d
d
d

n, p
n, P
n, p
n
P
n
n
n

ja
ja
neen
ja
neen
ja
ja

De maximaal bereikbare energie blijkt dus ongeveer bepaald te worden door
de verboden zone; de golflengte echter eveneens.
Er zijn een groot aantal elementen en samenstellingen, met een verboden zone,
die het mogelijk maken licht op te wekken van diverse frequenties van ultra
violet door het zichtbare spectrum naar het infra-rood. In tabel 3-1 zijn een
aantal elementen en samenstellingen van elementen gegeven, die geschikt zijn
voor LED’s, terwijl voorts gegevens inzake de grootte van de verboden zone,
de golflengte van het opgewekte licht, het feit of direct of indirecte overgang
van valentie naar geleidingband plaatsvindt en tenslotte of er een spontaan
laser-efifect optreedt, dat zoals eerder besproken een verhoging van het kwantumrendement van de diode kan geven. GaAs en GaP hebben een goed kwantumrendement. Bij Ge en Si is dit rendement laag, zodat deze halfgeleiders
niet bruikbaar zijn voor de LED.
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In fig. 3-4 is tenslotte een grafiek weergegeven, waarin het verband tussen de
grootte van de verboden zone in eV en de golflengte van het opgewekte licht tot
uitdrukking komt. In de grafiek is ook de gevoeligheidskarakteristiek van ons
oog als functie van de golflengte in nm afgebeeld. We zien, dat ons oog inder
daad het gevoeligst is voor groen en geel licht.
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Fig. 3-5. Cijferindicator-unit van
Hewlett Packard.
Schakelingen met licht-emitterende dioden; optische elektronica
Hewlett-Packard brengt een cijferindicator-unit voor instrumentatie-doeleinden op de markt, waarmee het mogelijk is decimale cijfers weer te geven.
In fig. 3-5 is een afbeelding van de indicator gegeven, welke in een behuizing is
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ondergebracht met de afmetingen van 2,5 x 1,25 x 0,4 cm. In de omhulling
zijn tevens de schakelversterkers voor de dioden en de decoderende circuits
ondergebracht. De schakelversterkers en het decodercircuit zijn als geïnte
greerde schakeling uitgevoerd. De dioden geven helder rood licht.
De indicator-unit dient gestuurd te worden uit een informatiebron met een
8-4-2-1 binair gecodeerde decimale uitgang van bijvoorbeeld een teller of een
ander meet- of gegevensverwerkend instrument.
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Fig. 3-6. Licht-emitterende diode
en fototransistor in één behui
zing (Texas Instruments TIXL
103).

Fig. 3-7. Overdracht van een 125
kHz signaal met behulp van een
LED en een fototransistor.

Texas Instruments brengt een geïntegreerde schakeling uit, waarin zich een
licht-emitterende diode met er vlak tegen aan een fotodetector bevindt. In
fig. 3-6 is het schema van deze optisch gekoppelde isolatorschakeling, die relais
en transformatoren kan vervangen, weergegeven.
De isolatieweerstand bij 100 V bedraagt tussen in- en uitgang 1012 O hetgeen
een bijzonder hoge waarde is.
De licht-emitterende diode in de schakeling is een gallium-arsenide diode
terwijl zich voor de lichtdetectie in de schakeling een silicium fototransistor
bevindt. De diode emitteert licht met een golflengte van 0,9 {xm. Voor dit licht
is ook de fototransistor het gevoeligst.
De „optisch gekoppelde isolatoren” kunnen gebruikt worden zowel voor
lineaire als digitale informatie-overdracht. Toepassing van de geïntegreerde
schakeling ter vervanging van een transformator in een 120 kHz versterker is
weergegeven in figuur 3-7. Een toepassing van het circuit voor digitale doel
einden is te vinden in fig. 3-8.
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De digitale schakeling is een NOR-gate.
Dergelijke schakelingen zijn geschikt voor de koppeling van centrale processoren (computers) aan sub-systemen. Het kan voorkomen, dat op de aarde van
signaalverbindingen storing staat en dat een ander sub-systeem of de centrale
computer hiervan hinder ondervindt. Een direct koppeling (doorverbinding
van de twee aardaansluitingen) kan dan ook veel narigheid geven, hetwelk
voorkomen kan worden door het toepassen van de hier beschreven combinatie
van licht-emitterende diode en fototransistor. De circuits kunnen we dan
galvanisch volledig van elkaar gescheiden houden.

Tl XL 103

Fig. 3-8. NOR-gate met
LED en fototransistor.
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In fig. 3-9 is een voorbeeld gegeven van het zichtbaar uitlezen van een flip-flop,
hier van het JK-type. Met de uitgangen Q en —Q zijn twee LED’s verbonden; de
een geeft groen licht de ander rood. Men kan met deze indicatoren meteen de
inhoud van de flip-flop aflezen, een 1 of een nul.

groen

Fig. 3-9. Zichtbaar uitlezen van
een JK-flipflop d.m.v. twee
LED’s (1 is groen; 0 is rood).

In fig. 3-10 is een idee gegeven van hoe men met behulp van een licht-emitterende diode en een fotodetector een chopperschakeling kan verkrijgen. Chopperschakelingen worden o.a. gebruikt om in combinatie met een wisselspanningsversterker uiterst kleine gelijkspanningen te versterken. Met de chopper aan de
ingang wordt de gelijkspanning omgezet in een impulsspanning. De hoogte van
de impulsen is afhankelijk van de grootte van de gelijkspanning. De verkregen
impulsspanning wordt vervolgens versterkt en daarna weer gelijkgericht tot
een gelijkspanning.
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Fig. 3-10. Chopper met LED en
fotodetector.
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Fig. 3-11. OR-poort met LED’s
en fototransistor (D).

Bij een wisselspanningsversterker heeft men door de wisselspanningskoppeling
tussen de verschillende versterkertrappen vrijwel geen hinder van drift, waardoor
een hoge versterking kan worden toegelaten.
In fig. 3-11 is een fundamentele schakeling voor een OR-poort met LED*s
weergegeven.
Als tenminste één van de LED’s licht geeft, vertoont de fotodetector een lage
weerstand. Met deze schakeling is het ook weer mogelijk de aarde van het
stuurcircuit gescheiden te houden van het gemeenschappelijk voetpunt van de
fotodetectoren.
Een AND-poort met LED’s is te vinden in fig. 3-12. Hier moeten alle LED’s
licht geven om een laagohmige verbinding tussen de uitgangsklemmen van de
fotodetector te veroorzaken. Geeft een of verschillende LED’s geen licht, dan
is de weerstand tussen de uitgangsklemmen van de detector hoog. Ook hier
weer het voordeel, dat de aarde van het stuurcircuit van de LED’s gescheiden
kan zijn van de aarde van de fotodetector.
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Een toepassing, welke vooral voor filmers van belang is, is de registratie van
geluid op de film met behulp van een LED (fig. 3-13). Het feit, dat een LED
een snelle responsie heeft, betekent, dat zelfs de hoogste geluidsfrequenties
lichtmodulatie veroorzaken. Als de film voldoende snel wordt voortbewogen
langs een nauwe lichtspleet of een lichtgeleider moet een redelijke geluids
kwaliteit met dit systeem kunnen worden bereikt. De snelle responsie van een
LED maakt het ook mogelijk in combinatie met een fototransistor thyristoren
en triacs te triggeren voor het regelen van bijvoorbeeld wisselstromen door
fasehoek-besturing. Het stuurcircuit is door de lichtkoppeling galvanisch ge
scheiden van het sterkstroomcircuit. Sturing van de LED kan ook hier weer
geschieden met logische schakelingen uit bijvoorbeeld automatiseringsap
paratuur.
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Fig. 3-12. AND-poort met
LED’s en fototransistoren (D).
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Geludsspoor

Fig. 3-13. Registratie van geluid
op film d.m.v. een LED.

In de literatuur wordt als toepassingsmogelijkheid voor de LED ook nog het
gebruik in ontstekingscircuits van automobielen genoemd. Een fundamentele
schakeling voor deze toepassing is gegeven in fig. 3-14.
De spleet in de schijf, die gekoppeld is met de krukas, laat het licht door op het
moment dat er ontsteking plaats moet vinden. Het licht treft de fotodetector en
deze zorgt er weer voor, dat de schakeltransistor wordt dichtgezet.
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Door het ontbreken van de stroom in de bobine ontstaat aan de secundaire
wikkeling een hoge spanning, die een vonk tussen de contacten van de bougie
doet ontstaan.
Accu
Bobine!

LED

Chopper

f

Naar
stroomverdcler

i ' -tvrvrv.

Fig. 3-14. LED toegepast in een
ontstekingssysteem van een au
tomobiel.

Detector

Tenslotte geven we in fig. 3-15 nog een schema van een cijferindicator voor
decimale cijfers. Met de 13 LED’s is het mogelijk ieder decimaal getal van
0 t/m 9 weer te geven, zoals de figuur illustreert. De LED’s zijn met de besturingscircuits geïntegreerd en in één omhulling ondergebracht. Deze cijferindi
cator, welke door Monsanto werd ontwikkeld, is bestemd voor numerieke
uitlezing van tellers en elektronische tijdklokken e.d.

^=^cpé

’H>

<H

Vcc
5

g>—&=>*

0=»
03

O
2
C
13

1
4
7

a)

<h

=■

b) IBEIHBbnElBD
Fig. 3-15. Cijferindicator met LED’s.
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Naast de licht-emitterende dioden is aan de besturingscircuits nog een vier
voudige inverter, een drievoudige poort met drie ingangen en twee dubbele
poorten met vier ingangen toegevoegd voor de decimaal naar cijferrij-vertaling.
De decimale ingangssignalen worden ontleend aan een BCD- naar decimale
vertaler. Er is geen besturing van de dioden 8 en 13 vereist, daar deze LED’s
bij alle cijfers moeten branden.
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4. Thermistoren
=

Inleiding
Thermistoren worden gemaakt van halfgeleidende oxyden, mengsels van
koper-, mangaan- en nikkeloxyden. Thermistoren worden ook wel NTCweerstanden genoemd (Philips).
Eigenschappen
Het verband tussen de weerstand en de temperatuur van een thermistor kan
als volgt worden uitgedrukt:
R = AeBlT
Hierin is R de weerstand bij een absolute temperatuur Ty A en B zijn constanten
voor een bepaalde weerstand en e is het grondtal van de natuurlijke logaritmen
(e = 2,718). Het exponentieel weerstandsverloop van een thermistor, zoals
hierboven gegeven, kan voor verschillende toepassingen bezwaarlijk zijn. Het
is dikwijls noodzakelijk, dat de karakteristiek voor een bepaalde toepassing,
een meer lineair verloop krijgt.
In de praktijk wordt dit gerealiseerd door of parallel aan de thermistor of in
serie ermee een lineaire weerstand op te nemen.
Het resulterende netwerk krijgt dan een temperatuurcoëfficiënt, die kleiner is
dan die van de thermistor alleen.
In fig. 4-1 is op een logaritmische schaal de weerstand van een thermistor als
functie van de temperatuur weergegeven.
In fig. 4-2 is de weerstand vaneen thermistor, geshunt door een vaste weerstand
als functie van de temperatuur op een lineaire schaal uitgezet.
De referentietemperatuur 7o in fig. 4-2 is de temperatuur, waarbij de thermistor
en de vaste weerstand gelijke weerstandswaarden hebben. Hierbij is aange64
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standen.
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Toepassingen
De thermistor is zeer geschikt voor temperatuurmetingen door zijn kleine af
metingen, de grote temperatuurcoëfficiënt en de bestendigheid van het element
tegen elektrische en mechanische schokken. De thermistor moet dan ook als de
concurrent gezien worden van de kwik- en alcoholthermometer, de thermokoppelmeter en de thermometer met platinaweerstanddraad.
Een thermistor wordt veel toegepast als de temperatuuraflezing op afstand moet
geschieden. Ook vindt men een thermistor, waar een kwik- of alcoholthermo
meter niet kan worden gebruikt cn waar kleine afmetingen van het temperatuurgevoelig element een vereiste zijn.
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Fig. 4-3. Schakeling voor het meten
van de temperatuur in het bereik
van 0-50 graden Celsius.
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Bij het meten van de temperatuur wordt in de praktijk de thermistor meestal
opgenomen in één van de takken van een weerstandsbrug zoals in fig. 4-3 is
weergegeven.
Het is mogelijk de meter, die in de schakeling als brugdetector fungeert, te ijken
in de temperatuur.
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Het is dan echter aan te bevelen de voeding van de brug te stabiliseren. In
fig. 4-3 is de voeding van de schakeling niet gestabiliseerd. Wel is aan de schake
ling een aantal netwerken toegevoegd, voor de nulinstelling en de ijking.
In stand 2 van de standenschakelaar wordt de nulinstelling gecontroleerd en in
stand 3 wordt dc meter gekalibreerd. Als de schakelaar in stand 1 wordt terug
gebracht dient de meter de juiste temperatuur aan te geven.
De schakeling kan ook zo worden uitgevoerd, dat men de potentiometer, waar
mee de brug in balans wordt ingesteld, een ijking geeft in temperatuur. Bij de
meting brengen wc de brug dan in evenwicht en lezen op de schaal van de poten
tiometer de temperatuur af.
Het is belangrijk op te merken, dat er niet een al te grote stroom door de thermistor mag vloeien daar in dat geval door de ontwikkelde warmte fouten in de
temperatuurmeting kunnen ontstaan. Voor andere praktische schakelingen
wordt verwezen naar blz. 70.
Temperatuurregeling
Schakelingen voor temperatuurregeling wijken in wezen weinig af van die voor
temperatuurmetingen. In de meeste gevallen wordt de thermistor weer opge
nomen in een brugschakeling en wordt het signaal, dat bij onbalans ontstaat,
aan een regelversterker toegevoerd. Deze regelversterker op haar beurt beïn
vloedt de omstandigheden, waarin de thermistor verkeert zodanig, dat de brug
weer in balans komt (tegenkoppeling).
In fig. 4-4 is een brugschakeling weergegeven, die een versterker met thyratron
stuurt. Met de variabele weerstand wordt de negatieve voorspanning ingesteld,
die aan het rooster van het thyratron is aangelegd. Bij een bepaalde tempera
tuur krijgt de buis een zodanige instelling, dat zij in geleiding komt en het
relais wordt bekrachtigd.
Een temperatuurverschil van 1 graad Celsius is nodig om het relais in de anodeleiding van het thyratron te openen of te sluiten. Met het relais wordt een verhittingselement in- en uitgcschakeld.
De temperatuurregelaar van figuur 4-4 is van het zgn. aan/uit-type. Vanzelf
sprekend is het ook mogelijk continu regelende schakelingen met thermistoren
te maken.
In de continu-regelaar wordt het foutsignaal gebruikt om de stroom in een verhittingselement te veranderen. Dit kan bijv. geschieden door het verhittingselement als belastingsweerstand voor een buis- of transistorversterker te
kiezen.
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Bij temperatuurmeting en temperatuurregeltoepassingen bestaat een thermistor
meestal uit een elementje van thermisiormateriaal, dat is ondergebracht in een
glazen buisje. Het element is in direct contact gebracht met het glas om een
zo goed mogelijke warmteoverdracht te garanderen.
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Fig. 4-4. Temperatuur-regelschakeling met thermistor
F15 (ITT-standard).

In sommige gevallen, waar de meetstroom nogal groot is wordt geadviseerd een
thermistor van het schijftype toe te passen. De snelheid, waarmee de thermistor
zich aanpast aan plotselinge temperatuurschommelingen is afhankelijk van de
grootte van het element. In de praktijk ligt zij voor een thermistor in glazen
omhulling in de orde van enkele seconden en voor robustere uitvoeringen in de
orde van minuten.
Temperatuurcompensatie
In vele schakelingen treden er bij temperatuurveranderingen ontoelaatbare
wijzigingen op in de grootheden van de componenten.
Iedere spoel gewikkeld van koperdraad bijv. zoals de afbuig- en focusseringsspoel van een beeldbuis en een spoeltje in een precisiedraaispoelmeter, vertoont
bij temperatuurverandering een wijziging in de ohmse weerstand en dientenge
volge een verandering in de stroom.
Koper heeft een relatief kleine positieve temperatuurcoëfficiënt, vergeleken met
de veel grotere negatieve temperatuurcoëfficiënt van een thermistor. Hier is
een compensatie van temperatuureffectcn zeer eenvoudig te realiseren.
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We kunnen een thermistor in serie met de spoel opnemen. Mocht de compen
satie te groot zijn dan kan de thermistor met een lineaire weerstand worden
geshunt. Met de shuntweerstand kan de effectieve temperatuurcoëfficient van
het netwerk worden verkleind.
Halfgeleiders hebben in het algemeen een grote negatieve temperatuurcoëfficiënt, welke dikwijls moet worden gecompenseerd om een goede werking van
een versterker te kunnen garanderen.
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Fig. 4-5. Balansversterker klasse B.
Een thermistor zorgt voor stabili
satie van het instelpunt.
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In fig. 4-5 is een schakeling van een balans-eindversterker weergegeven. Een
probleem is hier de collectorstroom van de transistor over een groot temperatuurbereik constant te houden. Om dit te verkrijgen moet de basis-emitterspanning VCb van de transistor ongeveer veranderen met —2,5 mV per graad
Celsius. De aangewezen plaats in de schakeling om hier een thermistor op te
nemen is de onderste tak van de basisspanningsdeler. Een thermistor alleen zou
een veel grotere compensatie geven dan —2,5 mV/graad Celsius. De correctie
moet dus worden verkleind en dit kunnen we doen door parallel aan de ther
mistor nog een lineaire weerstand te plaatsen, zoals in de schakeling weer
gegeven.
Het meten van vermogens met behulp van een thermistor
Voor vermogensmetingen kan het onbekende l.f.-, h.f.- of microgolfsignaal
worden toegevoerd aan een thermistor. Door vergelijking met een gelijkstroommeting kan hierbij worden bepaald, welke wisselstroom-energie er vereist is voor
een bepaalde verandering in de weerstand van de thermistor.
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Bij frequenties lager dan 10 MHz is het aan te bevelen om de h.f.-energie toe te
voeren aan een gloeidraad, die zich in de buurt van de thermistor bevindt. In dat
geval blijft het circuit van de meetschakeling en de h.f.-schakeling van elkaar
gescheiden.
Een praktische schakeling van een vermogensmeter, die gestabiliseerd is tegen
veranderingen in de omgevingstemperatuur, is een brugschakcling van een stel
gelijke thermistoren van het indirect verhitte type. Het onbekende vermogen
wordt toegevoerd aan de verhittingsdraad van de ene thermistor en het gelijkstroomvermogen wordt toegevoerd aan de draad van de andere thermistor.
Door de brug met de gelijkstroom in balans terug te brengen kan op een een
voudige wijze het onbekende vermogen worden bepaald.
Praktische schakelingen voor het nieten van de temperatuur
Thermometers worden meestal gebruikt voor metingen in een beperkt temperatuurgebied. We noemen in dit verband de thermometer, die we in vele huis
kamers aantreffen om de kamertemperatuur te meten.
Hier stellen we prijs op een nauwkeurige meting in het temperatuurgebied
liggend tussen 15 en 30 graden Celsius.
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Fig. 4-6. Temperatuurmeter volgens
het brugprincipe.
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Fig. 4-7. Temperatuurmeter met gcvoeligheidsinstelling.

Een ander voorbeeld: De koortsthermometer, die in het gebied van 35 tot 41
graden Celsius wordt gebruikt. Deze laatste thermometers zijn dan ook uit
sluitend voor dit gebied geschikt en zijn beslist niet voor andere doeleinden te
gebruiken.
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De elektronische temperatuurmeter, volgens het brugprincipe leent zich in het
bijzonder voor nauwkeurige temperatuurmetingen in een beperkt temperatuurgebied.
Stel, we willen de in fig. 4-6 weergegeven schakeling gebruiken voor het meten
van de kamertemperatuur.
Met de regelweerstand R3 kunnen we de schakeling bijv. zo instellen, dat 15
graden Celsius overeenkomt met een nul-uitslag van de meter.
Als we een gevoelige meter gebruiken, is het mogelijk een volle uitslag van de
meter te verkrijgen bij een temperatuur, die slechts enkele graden hoger ligt.
De instelling van de brugschakeling wordt vergemakkelijkt, als we de regel
weerstand R3 en de vaste weerstand R4 vervangen door drie andere weer
standen, waarvan er één een potentiometer is. De gemodificeerde schakeling
vinden we in fig. 4-7.
In deze schakeling is bovendien een regelweerstand opgenomen, waarmee we
de gevoeligheid van de meterschakeling kunnen instellen.
De gevoeligheidsregelaar is R6, die in serie met de meter is opgenomen.
Als we R6 groter maken door de regelweerstand te vergroten, dan neemt de
gevoeligheid af.
We merken hierbij op, dat hoe groter de weerstand kan worden gekozen, hoe
meer lineair de temperatuuraflezing op de meter wordt.
Een derde schakeling, die eveneens op het brugprincipe berust, is weergegeven
in fig. 4-8.
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Fig. 4-8. Gevoeliger brugschakeling.
Ook hier geldt, dat de brug in evenwicht is, als de weerstanden in de brugtakken
zich op dezelfde wijze verhouden. De schakeling in fig. 4-8 is gevoeliger dan de
eerste twee schakelingen, omdat hier twee NTC-weerstanden worden toege
past.
71

Stel, dat de beide weerstanden in de schakeling aan een temperatuurverhoging
worden blootgesteld.
De ohmse weerstand van de thermistoren daalt hierdoor en de brug geraakt uit
evenwicht.
De bovenste NTC-weerstand trekt de ene kant van de meter naar de + 6 V, de
onderste thermistor trekt de andere kant van de meter naar aarde.
Het is duidelijk, dat op deze wijze een grotere gevoeligheid wordt verkregen.
De vraag is, hoe kunnen we de schakeling geschikt maken voor verschillende
meetgebieden?
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Fig. 4-9. Temperatuurmeter volgens
het brugprincipe met twee NTCweerstanden.

Fig. 4-10

De beste oplossing is de weerstanden R2 en R3 als regelbare weerstanden uit te
voeren. Vanzelfsprekend nemen we in serie met de regelweerstanden een begrenzingsweerstand op (fig. 4-9). Een andere mogelijkheid tot correctie vinden
we nog in fig. 4-10. We brengen hier de brug in evenwicht met de potentiometer
R6.
Temperatuurmeetschakelingen, waarin een versterker wordt gebruikt
Het is duidelijk, dat we in deze temperatuurschakelingen gebruik zullen maken
van een transistor, omdat bij deze versterker de voeding erg eenvoudig is.
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In fig. 4-11 is een temperatuurmeetschakeling weergegeven, waarin het brugprincipe wordt toegepast.
De transistor wordt in de schakeling gestuurd door de NTC-weerstand. Als de
temperatuur stijgt en dus de weerstand van de thermistor daalt, krijgt de tran
sistor meer sturing en gaat er een grotere stroom vloeien in de collectorleiding.
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Fig. 4-11. Temperatuurmeter met
versterker. Transistoren: AC125BC157-BC177.
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Fig. 4-12. Temperatuurmeterschakeling voor een ongevoeliger meter.
Transistoren: AC125-BC157-BC177.

De grotere collectorstroom veroorzaakt een hogere spanningsval over R 4, met
als gevolg, dat klem A van de meter meer positief wordt. De meter slaat uit.
Het in evenwicht stellen van de brugschakeling geschiedt weer met een potentiometer, in fig. 4-11 met R7.
De gevoeligheid stellen we in met de serie-weerstand R3, die zich in het basis
circuit van de transistor bevindt.
Een andere meetschakeling, waarin een versterker is toegepast, vinden we in
fig. 4-12.
We vinden in dit schema weer het oorspronkelijke brugprincipe van fig. 4-3
terug.
Tussen de punten A - B van de brug bevindt zich hier een transistorversterker
met meter. Als de brug in evenwicht is, hetgeen we weer kunnen instellen met
de potentiometer R4, krijgt de transistor geen sturing.
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Raakt de brug door temperatuurverhoging uit evenwicht, dan gaat er een
basisstroom vloeien, die we a' maal versterkt in de collectorlciding terug
vinden.
De versterkte collectorstroom wordt met de draaispoelmeter gemeten.
We merken bij deze schakeling op, dat het gebruik van een gevoelige meter niet
noodzakelijk is.
Het opnemen van de begrenzingsweerstand in de collectorleiding is een vereiste,
teneinde de meter tegen overbelasting te beschermen.
Een bezwaar van de schakeling is, dat een dubbele voeding nodig is, nl. een
batterij voor de brug en één voor de versterkerschakeling.
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Fig. 4-13. Temperatuurmeter met
staartschakeling. Transistoren:
AC125-BC157-BC177.

Een andere versterkerschakeling waarin we ook weer het brugprincipe kunnen
terugvinden, is weergegeven in figuur 4-13.
Deze versterkerschakeling met transistoren is een differentiaalversterker.
De gevoeligheid van deze schakeling is zeer groot.
De weerstanden Rl, R2, R3, R9, R10 en R11 vormen weer een brug.
Met de regelweerstanden R2 en R10 kan de brug weer in evenwicht worden ge
bracht. In dat geval is er geen spanningsverschil tussen de punten A en B.
Stel nu eens, dat door een temperatuurverhoging de weerstandswaarde van de
NTC-weerstanden afneemt.
De basis van Tl wordt dan meer negatief en deze transistor krijgt meer sturing.
Er gaat een grotere collector- en emitterstroom lopen. De vergrote collector
stroom doet de collectorspanning van Tl meer positief worden.
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De vergrote emitterstroom doet de spanningsval over de emitterweerstand niet
veranderen. Want als de spanning over deze weerstand meer negatief gaat
worden, zal T2 minder stroom gaan trekken.
De som van de emitterstromcn van Tl en T2 blijft constant.
Het feit, dat T2 minder stroom gaat trekken, betekent, dat de collectorspanning
van T2 meer negatief zal worden. Als de spanning aan de basis van T2 constant
gehouden zou worden, zou een weerstandsverandering van de NTC-weerstand
R1 reeds een flinke metcruitslag ten gevolge hebben. De basisspanning van T2
wordt echter niet constant gehouden.
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Fig. 4-14. Temperatuurmectschakeling met één NTC-wecrstand.
Transistoren OC71-OC73-AC125.
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De NTC-weerstand RU verandert ook. De daling van de weerstandswaarde
van deze thermistor heeft tot gevolg, dat T2 nog minder stroom gaat trekken.
De collectorstroom van Tl stijgt hierdoor nog meer, zodat een nog groter
spanningsverschil over de meter ontstaat en een nog grotere uitslag wordt ver
kregen.
Door de grote gevoeligheid is het nogal moeilijk de brugschakeling in evenwicht
te krijgen. Geadviseerd wordt dan ook, voor de instelpotentiometers kleine
weerstandswaarden te kiezen, aangevuld met vaste weerstanden. Dit vereen
voudigt de evenwichtsinstelling van de brug in belangrijke mate.
In figuur 4-14 is een zelfde versterkerschakeling met één NTC-weerstand gegeven.
Deze schakeling werkt op dezelfde wijze als de schakeling van figuur 4-13.
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5. Cadmiumsulfide-cellen of fotoweerstanden

Inleiding
Cadmiumsulfide-cellen of CdS-cellen worden ook wel onder andere namen in
de handel gebracht. We noemen de LDR-weerstand, die door Philips wordt
geleverd en de meer algemene benaming fotoweerstand.
Het is reeds lang bekend, dat CdS-kristallen fotogeleidende eigenschappen
hebben. Eerst in 1955 werd van deze eigenschappen een praktisch gebruik ge
maakt door R. H. Bude en andere fysici.
Het goedkope cadmiumsulfide blijkt een grote lichtgevoeligheid te bezitten en is
bovendien in staat relatief grote stromen te voeren.
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Fig. 5-1. Opbouw van een CdS-cel.
Aansluitingen

Eigenschappen van een CdS-cel
In fig. 5-1 is de opbouw van een CdS-cel weergegeven. De gevoeligheid hangt
nauw samen met de elektrodenconstructie. Hoe groter en fijner het elektroden
systeem, des te gevoeliger de cel.
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Van grote betekenis is ook de golflengte van het licht, dat op de cel valt, het
geen moge blijken uit de karakteristieken van figuur 5-2. We zien, dat de ge
voeligheid een piek vertoont in het gebied tussen 5200 en 5500 A.
De CdS-cel is niet in staat snelle lichtveranderingen te volgen. Bij een licht
sterkte van 1000 lux moeten stijg- en daaltijden worden verwacht, die in orde
liggen van 10 ms. In vergelijking met andere fotogevoelige elementen is dit
bepaald slecht te noemen. CdS-cellen komen dus uitsluitend in aanmerking
voor toepassingen, waarbij de snelheid geen rol speelt.

Fig. 5-2. Spectrale gevoeligheid
vao een CdS-cel (1 A = 0,1 nm).

Het veranderen van de gevoeligheid bij temperatuurschommelingen is over het
algemeen zeer gering te noemen. De lekstroom verandert wel met de tempera
tuur, maar hiervan zal men eerst hinder krijgen als met zeer geringe licht
sterkten moet worden gewerkt.
Het fotogeleidend materiaal is bijzonder gevoelig voor vocht. Het is dan ook
noodzakelijk de cel hermetisch af te sluiten, waarvoor de fabrikanten zorg
dragen. Bij veroudering blijken de eigenschappen van de cel niet belangrijk te
veranderen.
De grote gevoeligheid en lage prijs in vergelijking met andere fotogevoelige
elementen heeft de belangstelling voor de cellen de laatste jaren sterk doen toe
nemen. Belangrijke toepassingen van de laatste tijd zijn wel de automatische
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in- en uitschakeling van straatverlichting, de automatische dimschakelingen
voor automobielen en de leesmachine voor blinden.
Toepassingen
Zoals reeds werd opgemerkt kan een CdS-cel een relatief grote stroom scha
kelen, bijv. om een relais te bekrachtigen. Wanneer we een dergelijke cel in serie
met de spoel van een relais op een spanning aansluiten, is een schakelcircuit
verkregen, waarmee de straatverlichting kan worden ontstoken.
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Fig. 5-3. Fotoschakelaar voor
straatverlichting.
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Fig. 5-4. Schakeling van een
thermisch relais.

In fig. 5-3 is het schema weergegeven van een schakeling met CdS-cel, die men
in een straatlantaarn kan aantreffen, vervaardigd door Toshiba, Japan.
De diode en afvlakcondensator zorgen ervoor, dat van de 100 volt wisselspan
ning een gelijkspanning wordt gemaakt voor het voeden van de schakeling met
de cadmiumsulfide cel.
Ook vindt de CdS-cel toepassing in thermische relais volgens een schakeling,
weergegeven in fig. 5-4.
Bij verlichting van de cel zal de gloeidraad worden verhit. De gloeidraad is op
gesteld in de nabijheid van een bimetaalschakelaar. Het is duidelijk, dat bij
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een bepaalde verlichting een dermate sterke verhitting optreedt, dat het bimetaal
zal reageren.
Deze schakeling heeft het voordeel dat er een zekere vertraging bestaat tussen
het trefFen van de cel door een lichtbundel en het reageren van de bimetaalschakelaar. Bovendien zal deze slechts kunnen reageren op voldoende lange
lichtimpulsen en dus niet op korte lichtflitsen.
Automatische dimschakelaar voor auto’s
Deze schakeling biedt de automobilist ’s avonds uitstekende diensten, als hij
dikwijls van groot- op dimlicht moet overschakelen. Met een CdS-cel is dit
schakelen nl. automatisch te realiseren. Het is duidelijk, dat de automatische
dimschakeling de veiligheid van het verkeer ten goede komt. In figuur 5-5 is een
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Fig. 5-5. Automatische dimschakelaar.

eenvoudige dimschakeling weergegeven. De verandering in de stroom, tenge
volge van het naderen van een tegenligger wordt met de transistor 2SB55
versterkt en aan een primair relais toegevoerd. Dit relais op haar beurt schakelt
een secundair relais, een vermogenstype, waarvan de contacten de grote stro
men van de autolampen gemakkelijk kunnen schakelen. Wegens het feit, dat de
schakeling reeds moet reageren als een tegenligger nog ver verwijderd is, zal een
grote gevoeligheid noodzakelijk zijn, die hier verkregen wordt met de in de
schakeling aanwezige transistor.
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Schakeling voor het meten van de lengte van zeer dun draad
Bij het meten van de lengte van zeer dun draad met mechanische tellers is de
kans zeer groot, dat door de weerstand, die de spoel ondervindt van de teller,
draadbreuk of rekken van het draad optreedt. Met voordeel kan dan ook voor
het meten van draad gebruik worden gemaakt van een optische telinrichting
met cadmiumsulfide-cel. In figuur 5-6 is het principe van het foto-elektrisch
tellen weergegeven. In combinatie met een transistor kan de cel gemakkelijk de
stroom van een elektromechanische teller schakelen. Het schema van de
CdS-schakeling is in figuur 5-7 weergegeven.
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Produktie-startschakelaar
Vele industriële processen zijn tegenwoordig volledig geautomatiseerd. Om te
voorkomen, dat een machine vast loopt, als er tijdens de vervaardiging van een
produkt iets mis gaat, bevindt zich aan het eind van de produktieband een
inrichting, die controleert of het vervaardigde voorwerp inderdaad de produktiemachine verlaat. Eerst als het voorwerp de uitgang van de machine heeft
bereikt, mag de fabricage van het volgend exemplaar beginnen.
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Fig. 5-8. Schakeling voor het automatisch starten en stoppen van een trein.
Het ontdekken of het produkt de uitgang van de machine heeft bereikt, ge
schiedt veelal met een microschakelaar.
Dit gaat vanzelfsprekend goed zolang het voorwerp een flink gewicht heeft.
Moeilijker wordt het bij plastic produkten die weinig gewicht hebben, zoals
bijv. een kunstbloem. In zulke gevallen zal men zijn toevlucht moeten zoeken
tot een optische indicator, die dan uitgerust kan zijn met een CdS-cel. In prin
cipe kunnen we hiervoor de schakeling van figuur 5-7 toepassen.
Automatisering van modelspoor
Bij de automatisering van modelspoor, dat tegenwoordig door velen als hobby
wordt beoefend, kan men op uitgebreide schaal gebruik maken van de goed
kope cadmiumsulfide-cellen.
Als voorbeelden noemen we het starten en stoppen van de trein op een station
met een cel die kortstondig wordt verlicht. Verder het automatisch bedienen van
een overweg door een lampje op de trein, die CdS-cellen bij de overweg belicht.
Voorts het automatisch inschakelen van de interieurverlichting in personen81
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rijtuigen, wanneer de trein een tunnel inrijdt en tenslotte nog de noodrem als
twee treinen op elkaar inrijden.
In fig. 5-8 is een schema weergegeven, waarmee het automatisch stoppen en
starten van een trein is te realiseren. Fig. 5-9 geeft de schakeling, waarmee
automatisch de interieur-verlichting van de personen-rijtuigen kan worden
ontstoken, terwijl in fig. 5-10 tenslotte een schema wordt gegeven van een scha
keling, waarmee automatisch de spoorwegbomen kunnen worden bediend.
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CdS-ceilen in film- en fotocamera’s
De laatste tijd worden steeds meer CdS-cellen voor automatische belichtingsinstelling in foto- en filmcamera’s toegepast. Deze cel is nl. veel gevoeliger dan
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de selenium(Se)cel. Als een bezwaar zou kunnen worden aangevoerd de kwikcel, die de spanning voor de belichtingsregeling moet leveren.
Er is een Japanse camera in de handel vervaardigd door de Tokio Optical Co
Ltd., een eenogige reflex-camera, waarin een CdS-cel geplaatst is achter de
spiegel.
Een deel van het licht, dat op de spiegel valt, gaat door een opening en treft de
CdS-cel. Er wordt hier dus een meting gedaan van het licht, dat werkelijk op de
film valt. De belichtingsregeling van de nieuwe camera is daardoor zeer nauw
keurig.
Lichtsterktemeting van ultraviolet licht
Bij deze meting laat men na filtering het ultraviolet licht vallen op een luminescerende plaat. Bij de plaat is een CdS-cel opgesteld, die een verminderde weer
stand te zien geeft, wanneer er licht op valt. Door de grote gevoeligheid van de
cel is zelfs de geringe verlichting door de luminescerende plaat goed meetbaar.
Automatische contrast- en lichtsterkte-regeling in een TV-ontvanger
Deze schakeling zal velen niet onbekend zijn. Vrijwel alle moderne TV-ontvangers zijn met automatische contrast- en lichtsterkteregeling uitgerust, waar
bij men ook inderdaad van een cadmiumsulfide-cel gebruik maakt.
Kraakvrije sterktcregeling
Dit idee van kraakvrije sterkteregeling is van grote betekenis geworden voor
de geluidsterkteregeling bij elektronische orgels. Regeling van de sterkte is voort
durend noodzakelijk met gevolg, dat conventionele potentiometers spoedig
versleten zijn.
Bij een orgel kan men heel eenvoudig met één van de pedalen de lichtsterkte
regelen, die op de cel valt. Een soepele regeling is hierbij mogelijk, terwijl kraken
uitgesloten is. In figuur 5-11 is het schema van een kraakvrije potentiometer
weergegeven.
Eenvoudige spanningregelaar voor een laagvermogen-voeding
In fig. 5-12 is de schakeling weergegeven. Als de netspanning stijgt, zal het
lampje sterker gaan branden en zal de CdS-cel een lagere weerstand gaan ver
tonen. Dit heeft tot gevolg, dat de spanningstoename aan de uitgang van de
schakeling wordt gecorrigeerd. Er heeft dus inderdaad stabilisatie plaats.
83

Voor een daling van de netspanning kan men op dezelfde wijze de spanningscorrectie beredeneren.
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Fig. 5-11. Kraakvrije sterkteregeling met CdS-cel.
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Fig. 5-13. Logische schakelingen
met CdS-cellen en neonbuisjes.

Toepassing in een logisch circuit
Met behulp van een neonbuisje en een CdS-cel kan gemakkelijk een AND/OR
schakeling worden gerealiseerd met aantrekkelijke eigenschappen.
In fig. 5-13 zijn voorbeelden van deze schakelingen met de genoemde bouw
elementen weergegeven.
Opgemerkt dient te worden, dat er in feite geen galvanische koppeling bestaat
tussen een uitgang en een ingang van een schakeling, hetgeen voor sommige toe
passingen aantrekkelijk kan zijn. Raytheon brengt momenteel een neonbuisje
met CdS-cel in één capsule in de handel onder de naam Raysistor.
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6. Spanningsafhankelijke weerstanden;
VDR-weerstanden

Inleiding
VDR-weerstanden zijn keramische weerstanden van een bijzonder materiaal,
waarvan de weerstand in een bepaald bereik afhankelijk is van de aangelegde
spanning. VDR-weerstanden zijn dan ook Voltage Dependent Resistors
(spanningsafhankelijke weerstanden), de aanduiding, waaronder Philips de
weerstanden in de handel brengt. In de Angelsaksische landen spreekt men ook
wel van varistoren.
Eigenschappen
Varistoren hebben een exponentiële stroomspanningskarakteristiek. Voor het
element geldt:
spanningsgradiënt\"
/=
constante
of
of

V
n = A' V"
K,
V = B'l"n
ƒ=

(1)
(2)

hierin is: / = de gelijk- of wisselstroom door de VDR-weerstand;
V = de spanning over het element; n = een exponent, die de steilheid van de
stroomspanningskarakteristiek bepaalt. A en B zijn constanten.
VDR-weerstanden bestaan uit siliciumcarbide-korrels en een bindmiddel,
samengeperst tot schijven van verschillende grootte. De elektrische eigen
schappen hangen in sterke mate af van de afmetingen van de schijf.
Een messinglaag aan beide zijden van de schijf vormen de ohmse contacten van
de VDR-weerstand. Bij sommige uitvoeringen worden deze ohmse contacten
tegen de schijven gesoldeerd.
85

Het siliciumcarbide is gevormd tot korrels, die als kleine gelijkrichters kunnen
worden opgevat.
De rangschikking is echter zo willekeurig, dat men aan de weerstanden geen
polariteit kan toekennen. Bij de VDR-weerstand is er dus geen sprake van een
sper- en een doorlaatzijde, niettegenstaande het gelijkrichtend effect van het
siliciumcarbide.
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Fig. 6-1. /-^-karakteristiek van
een VDR-weerstand.
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In fig. 6-1 is de I- K-karakteristiek van een VDR-weerstand weergegeven.
We zien, dat bij een stijgende spanning over het element de dynamische weer
stand afneemt. De karakteristieken van VDR-weerstanden hebben veel over
eenkomst met de doorlaatkarakteristiek van een halfgeleiderdiode.
In de gegeven grafiek wordt bij een stroom groter dan 1 A de spanning over de
VDR-weerstand onafhankelijk van de stroom. Het element gedraagt zich in dit
gebied dus als een spanningsstabilisator.
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De varistor heeft een groot aantal interessante toepassingsmogelijkheden,
waarvan we er een aantal bespreken.
Toepassingen
In televisie-ontvangers wordt de VDR-weerstand gebruikt om piekspanningen,
die over transformatoren optreden, af te klemmen. Als voorbeeld noemen
we de toepassing in de rasterafbuigingsgenerator (figuur 6-2). In de eindtrap
van deze generator treedt over de primaire spoel van de uitgangstransformator
bij de terugslag van de rasterzaagtand een hoge inductiespanning op, die tot
doorslag van de isolatie in de trafo aanleiding kan geven. Met een varistor
kunnen we deze hoge piekspanning onderdrukken. Bij deze weerstand neemt
immers bij een toenemende spanning de dynamische weerstand af en wordt de
piekspanning sterk begrensd.

PCLB2

Uitgangstrafo

Albuigspo^V

Fig. 6-2. VDR-weerstand in de
rasterafbuigingsgenerator.

t

In transistorschakelingen wordt ook op uitgebreide schaal gebruik gemaakt
van varistoren. We denken aan het afvangen van spanningspieken bij induc
tieve belastingen in collectorleidingen van transistoren.
Transistoren worden zeer veel toegepast in omvormerschakelingen (figuur
6-3). Bij deze omvormers kan het voorkomen dat, wanneer de belasting wegvalt,
er veel te hoge piekspanningen aan de collector van de schakeltransistor op
treden.
Deze piekspanningen zullen in het algemeen de maximaal toelaatbare collectorspanningen overschrijden, met het gevolg dat de transistoren worden
vernield.
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Fig. 6-4. VDR-weerstand voor de begrenzing van spanningspieken; het
voorkomen van vonken.
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Ook hier zal men veel nut kunnen hebben van de eigenschappen van de varistor.
Als bij toepassing van een varistor de belasting mocht wegvallen, dan zullen de
optredende piekspanningen door de niet-lineaire stroomspanningskarakteristiek
van het element worden begrensd.
Bij parallelschakeling van een VDR-weerstand aan een inductieve belasting
(figuur 6-4) bijv. een relaisspoel is het mogelijk de varistor zo te kiezen, dat de
ruststroom in de weerstand 0,1 is van de stroom, die door de inductieve be
lasting vloeit.
Als we de I- K-karakteristiek van een VDR-weerstand bestuderen, blijkt, dat het
element ook geschikt is als spanningsstabilisator. Als we in serie met de varistor
een ohmse weerstand schakelen, zoals in fig. 6-5 weergegeven, dan kunnen we
over deze weerstand een klemspanning afnemen waarvan de procentuele spanningsschommelingen veel kleiner zijn, dan die van de ingangsspanning.
De beste stabilisering verkrijgen we, als zowel de verhouding V\/Vu als de
stroom door de varistor groot is t.o.v. de belastingsstroom.
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Fig. 6-5. Principe van een spanningsstabilisatie.

Fig. 6-6. Brugschakeling.

Een andere stabiliseringsschakeling is weergegeven in fig. 6-6. In deze schake
ling vormen twee ohmse weerstanden en twee varistoren een weerstandsbrug.
De stabilisering van deze schakeling is beter dan die van figuur 6-5.
Varistoren treft men ook wel in serie met relaisspoelen aan. Bij de serieschakeling wordt een grotere aanspreek- en afvalgevoeligheid van het relais verkregen.
Bij een kleine spanningsverhoging neemt de stroom veel sterker toe door de
niet-lineaire stroomspanningskarakteristiek van de varistor.
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Transistoren
Theorie en praktijk
De transistortechniek heeft de laatste jaren zo’n grote ontwikke- K'l
ling doorgemaakt dat de nieuwe druk van dit veelgevraagde boek K 'j
in 5 delen moet worden gesplitst.
In deze serie is zowel praktische als theoretische informatie ver
zameld door een auteur, die al meer dan 10 jaar ervaring heeft
met transistoren en andere halfgeleiders.
Meer dan 250 schakelingen komen ter sprake uit de geluidsver
sterker-, de radio-, de schakel-, de meet- en de regeltechniek.
In het eerste deel worden de fysische en technische grondslagen van
de transistor, alsmede geluidsversterkers en radioschakelingen
behandeld.
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In het tweede deel worden besproken de onderwerpen: osei Matoren,
zenders, multivibratoren, thyristoren, unijunctiontransistoren,
veldeffecttransistoren, schakelingen met fotodioden en meetschakelingen.
Het derde deel behandelt de geïntegreerde schakelingen voor digi
tale toepassingen, zoals de diverse vormen van logica, tellers en
frequentiedelers en computerschakelingen.
In het vierde deel worden bouwontwerpen gegeven van geluidsver
sterkers, zowel voor monaurale als voor stereoweergave, terwijl
voorts een 2-meter-converter en een kortegolfontvanger voor de
amateurbanden worden besproken. De geluidsversterkers, de
2-meter-converter en de kortegolfontvanger zijn in gedrukte be
drading uitgevoerd. De printplaatjes voor de genoemde bouw
ontwerpen zijn te bestellen.
In het vijfde deel tenslotte komen thermistoren, spannings-afhankelijke weerstanden, cadmiumsulfide-cellen of fotow«
tweerichtings-thyristoren (triacs), licht-emitterende
Hall-generatoren met hun toepassingsgebieden aan d
wijl in dit deel ook een zender-ontvanger voor de 2-i
wordt behandeld.
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