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Voorbericht

De ontwikkeling van de actieve componenten heeft de laatste twintig jaren een
stormachtige groei doorgemaakt. De oorzaak hiervan was het feit, dat veel techno
logische Problemen konden worden opgelost, waardoor het mogelijk werd om bepaalde eenmalige laboratoriumresultaten om te zetten in produktieprocessen. De
eerste stap in die richting vormde de introductie van de planaire techniek (Fair
child 1960). Spoedig gevolgd door de MOS-techniek (Motorola 1964). Dit opende
uiteindelijk de weg tot zeer complexe, gei'ntegreerde (digitale) schakelingen. De
large scale Integration (LSI) was een feit geworden.
In het begin van de zeventiger jaren leidde dit o.a. tot de microprocessor, het signaalverwerkend element uit een microcomputer. Deze technologie opende de weg
tot een vergaande automatisatie, een ontwikkeling die thans nog in volle gang is.
Het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet in zieht, want „very large scale
Integration” (VLSI) heeft zieh inmiddels al aangediend. De körnende jaren zal de
elektronica dan ook worden gekenmerkt als het tijdperk van de „chip”, het stukje
silicium waarin een groot aantal componenten onlosmakelijk zijn ondergebracht.
Verder zijn zowel de dünne- als dikkefilmtechniek in opkomst, waardoor de
gedrukte bedrading waarschijnlijk weer iets aan belangrijkheid zal inboeten. De
oude vertrouwde elektronenbuis werd de laatste jaren geheel verdrongen en is
thans vrijwel alleen nog van betekenis als remplace artikel.
In dit boek is alleen aandacht besteed aan z.g. multi purpose onderdelen, d.w.z.
onderdelen die niet voor een speciaal doel zijn ontwikkeld.
D. J. W. Sjobbema

V

'

)

1

1

?

»
!

li '

Inhoud
i G. MURO
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Stroomgeleiding in halfgeleiders ....
Inleiding.....................................................
Kristalstructuur van Silicium en germanium
PN-overgang............................................

11
11
13
22

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Kristaldiode.........................................................................
Inleiding..................................................................................
Stroom/spanningskarakteristiek...........................................
Invloed van de temperatuur op de diodekarakteristiek. . .
Verschiller.de soorten kristaldioden......................................
Opto-elektrische dioden.....................................................
Halfgeleiderlaser...................................................................
Foto-elementen...................................................................

26
26
26
30
34
56
62
65

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Hall-generator . .
Hall-effect . . .
Hall-spanning . .
Toepassingsgebied

70
70
71
73

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Halfgeleidertechnologie................................................
Fabricageproces van chemisch zuiver germanium . .
Fabricageproces van chemisch zuiver silicium . . .
Planaire techniek..........................................................

74
74
76
79

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Bipolaire lagentransistor ....
Inleiding...........................................
NPN-transistor..................................
PNP-transistor..................................
Symbolen voor bipolaire transistoren
Drie fundamentele schakelingen . .
Transistorkarakteristieken ....
Transistor met belastingsweerstand .
Transistor als signaalversterker . .
Het verband tussen ICo en I Co’
Invloed van de temperatuur op de werking
Het begrip stabiliteit..................................
Invloed van de gatenopzamelcapaciteit. .
Darlington transistoren.............................

82
83
84
85
85
87
92
93
95
96
100
103
105

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

82

.

Bipolaire transistor, voorgesteld door een actieve vierpool . . .
Overzicht van karakteristieke eigenschappen van de drie fundamentele schakelingen..............................................................
Type-aanduiding van halfgeleiders...........................................

105

110
110

6.7.

.
Veldeffecttransistoren.................................
.
Inleiding.........................................................
Indeling van veldeffecttransistoren ....
De J-FET.....................................................
De MOS-FET................................................
Nadere beschouwing van J-FET en MOS-FET
Vergelijking tussen unipolaire, bipolaire transistoren en elektronenbuizen......................................................................................
Versterker voor een condensatormicrofoon..................................

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Thyristor, diac en triac .
Werking van de thyristor
Triac........................
DiTriac........................

.
•
•
•

124
124
129
135

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Analoge gei'ntegreerde schakelingen..................................
Fabricageproces in grote lijnen......................................
•
Formeren van de onderdelen...........................................
Herhaalde diffusie..........................................................
•
Overzicht fabricagefasen gei'ntegreerde schakelingen . •
•
Begraven laag...................................................................
Filosofie van de schakelingopbouw..................................
Vergelijking van discrete en gei'ntegreerde componenten . . .
Ontwikkeling van een gei'ntegreerde schakeling........................
Toepassing van gei'ntegreerde schakelingen.............................
Codering.................................................................................

.

136
136
138
145
145
146
147
147
148
149
150

9.

Digitale gei'ntegreerde schakelingen
Inleiding......................................
RTL...........................................
DTL...........................................
TTL...........................................
Unipolaire technieken ....

.

5.14.
5.15.
5.16.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

107
107

•
•
•
•
.

110
111
117
120
123
123

152

152
153
153
153
156

Complementaire MOS (CMOS)

157

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Hybridische schakelingen........................
Inleiding.....................................................
Hybridische dunnefilmschakelingen. . .
Opdampen................................................
Belichten en etsen..................................
Afwerken van de Substraten...................
Hybridische dikkefilmschakelingen . . .
Voor- en nadelen van dikkefilmschakelingen

159
159
161
161
162
162
163

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.

Microprocessors en microcomputers . .
De CPU.....................................................
Terug in de tijd......................................
Fabricage-technieken.............................
Getalwcergave...........................................
Geheugenorganisatie..................................
Geheugcnvormen......................................
Busstructuur...........................................
Interne organisatie van een microprocessor
Uitvoering van een instructie...................
Direct Memory Access (DMA) . . . .
Interrupts................................................
Het programmeren..................................
Kostenbeschouwing en toepassingsgebied .

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

De elektronenbuis . . . .
Hoogvacuümbuizen . . . .
Diode..................................
Triode..................................
Tetrode..................................
Pentode..................................
Hexode..................................
Codering van elektronenbuizen

9.6.

159

164
165
166
169
170
171
171
172
174
174
178
178
179
. 180
.
.

182
182

186
188
196
199
201
202

!

:
)
;

1. Stroomgeleiding in
halfgeleiders
1.1. Inleiding
Om de werking en de eigenschappen van actieve componenten te kunnen verklä
ren, is enige kennis van de fysica van vaste stoffen onontbeerlijk. Dit is dan ook de
reden waarom dit boek begint met een körte verhandcling over de structuur van
vaste stoffen en die van halfgeleiders in het bijzonder.
Het woordje „half’ duidt reeds aan, dat deze stoffen afwijkende eigenschappen
hebben ten opzichte van geleiders, zoals metalen. De voornaamste verschillen zijn:
1. bij stijgende temperatuur wordt de elektrische weerstand van een geleider groter; die van een halfgeleider daarentegen kleiner,
2. bij zeer läge temperaturen heeft een geleider een zeer läge weerstand, terwijl
een halfgeleider zieh bij een dergelijke temperatuur als een isolator gedraagt,
3. de temperatuurcoefficient van een geleider is over het gehele temperatuurgebied positief, bij een halfgeleider praktisch over het gehele gebied negatief,
4. bij de meeste geleiders wordt de weerstand niet beinvloed door het opvallende
licht. Bij halfgeleiders is dit wel het geval (de weerstand wordt in dat geval
kleiner),
5. onregelmatigheden in het kristalrooster hebben bij een geleider een verhoging
van de elektrische weerstand tot gevolg, bij een halfgeleider is juist sprake van
het tegenovergestelde.
De bekendste halfgeleiders zijn de elementen silicium (Si) en germanium (Ge),
alsmede een aantal verbindingen (tabel 1-1). In fig. 1-1 is van een aantal stoffen
(geleiders, halfgeleiders en isolatoren) de specifieke weerstand aangegeven. De
stoffen met halfgeleidereigenschappen bezitten afhankeliik van de soort en de
samenstelling, een specifieke weerstand tussen 10-4 en 10l2 £2 cm.
Tabel 1 — 1. De bekendste anorganische halfgeleiders zijn:
germanium
silicium
indium antimonide
indium arsenide
indium fosfide
gallium arsenide
lood sulfide

Ge
Si
InSb
InAs
InP
GaAs
PbS
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K + L+M + N =2 + 8+18 + 4

Fig. 1-3

1.2. Kristalstructuur van silicium en germanium
Het silicium-atoom bezit 14 elektronen, die zijn verdeeld over drie schillen, de
K-schil en de L-schil zijn volledig bezet, terwijl de M-schil vier elektronen bevat
(elektronenverdeling 2 + 8+4). De M-schil heeft met acht elektronen een stabiele
edelgasconfiguratie (argon), zodat de elektronen in de M-schil valentie-elektronen
zijn, die de binding met naburige atomen tot stand brengen.
In fig. 1-2 is het vereenvoudigde model van een silicium-atoom afgebeeld, waarbij
is aangenomen dat alle elektronen cirkelvormige banen beschrijven rondom de
atoomkern.
Het germaniumatoom bezit 32 elektronen, die over vier schillen zijn verdeeld.
Dit houdt in, dat de K-schil, de L-schil en de M-schil volledig zijn bezet, terwijl de
N-schil vier elektronen bevat (elektronenverdeling 2 + 8 + 18+4) (fig. 1-3).
Opmerking: De edelgasconfiguratie treedt alleen op als de ondergroepen s en p
volledig zijn bezet. Zie tabel 1-2. Bij silicium betekent dit, dat er 4 elektronen
ontbrekcn om tot de argonconfiguratie te körnen, terwijl er bij germanium 4 elek
tronen ontbreken om de kryptonconfiguratie te verkrijgen.
Tabel 1-2
Elektronenschil

K

L

Ondergroep

S

S

P

S

p

helium
neon
argon
krypton

2
2
2
2

2
2
2

6
6
6

2
2

66
10

M

N
d

S

pdf

2

6

De atomen van bovengenoemde elementen gaan steeds een homopolaire of covalente binding aan met de naburige Si- of Ge-atomen, waarbij ernaar wordt gestreefd om een stabiele edelgasconfiguratie tot stand te brengen. Het resultaat is
een groepering van de atomen tot een bepaald patroon, het z.g. kristalrooster. In
dit geval een kubisch kristalrooster ook wel aangeduid als diamantrooster (elek
tronenverdeling van diamant 2 + 4). Diamant is echter een isolator.
In fig. 1 -4 is aangegeven op welke wijze de atomen (Si dan wel Ge) zieh groeperen. Deze figuur heeft betrekking op het kristalrooster van zowel silicium als
germanium, omdat beide atoomsoorten vier valentie-elektronen bezitten. Het
atoom A heeft een binding aangegaan met vier naburige atomen (B, C, D en E),
die elk eveneens vier valentie-elektronen bezitten. De atomen B, C, D en E bevinden zieh elk in een hoekpunt van een denkbeeidige kubus, die in fig. 1-4 gestippeld is aangegeven, terwijl het atoom A zieh in het zwaartepunt van deze kubus
bevindt. Om hetgeheel beter te kunnen overzien, wordt het kristalrooster gewoonlijk niet ruimtelijk getekend, doch in een plat vlak geprojecteerd. Fig. 1-4 ziet er
13

Fig. 1-4

dan uit als afgebeeld in fig. 1—5. De twee gestippelde lijntjes tussen elk paar
atomen geven aan, dat de binding tussen deze atomen door twee valentie-elektronen wordt onderhouden. Het atoom A is b.v. door twee valentie-elektronen met
het atoom B verbonden, namelijk een valentie-elektron van A en een van B. De
twee elektronen zijn nu als het wäre gemeengoed geworden van beide atomen. Als
gevolg hiervan ontstaat een stabiele binding, want de N-schil van beide atomen
bevat nu acht elektronen. Vier van het atoom zelf en vier van de atomen waarmee
het desbetreffende atoom een binding heeft aangegaan. Van elk van deze atomen
een valentie-elektron.
1.2.1. Geleidingselektronen
Door het opnemen van energie, die in de vorm van wärmte of licht van buitenaf
wordt toegevoerd, kan een valentie-elektron zijn plaats in het bindingspatroon verlaten. Het is in dat geval overgegaan van valentie-elektron tot geleidingselektron.
Met andere woorden het is een mobiele ladingdrager geworden, die geen binding
meer heeft met het atoom waartoe het oorspronkelijk behoorde. Dit „vrijkomen”
van een valentie-elektron Staat bekend als generatie. Naarmate de temperatuur van
het halfgeleidermateriaal stijgt en er dus meer energie wordt toegevoerd, zullen meer
valentie-elektronen vrijkomen. Dit betekent, dat het aantal geleidingselektronen
toeneemt en de weerstand van het halfgeleidermateriaal daalt. De geleidingselek
tronen verzorgen namelijk in belangrijke mate de stroomgeleiding.
De vereiste hoeveelheid energie waarbij generatie optreedt en dus indirect de
temperatuur, is afhankelijk van de soort halfgeleidermateriaal. Bij silicium is het
verschil in energie tussen het hoogste energieniveau van de valentie-elektronen en
14

het laagste energieniveau van de geleidingselektronen gelijk aan 1 ... 1,3 eV. Voor
germanium bedraagt dit verschil 0,6 ... 1,0 eV.
1.2.2. Gaten
Een valentie-elektron dat door het opnemen van energie geleidingselektron wordt,
laat in het valentiepatroon van het kristalrooster een open plaats achter. In fig. 1—6
is de situatie afgebeeld waarbij een valentie-elektron van het atoom B, als gevolg
van energietoevoer van buitenaf, het atoomverband verlaat. Genoemd elektron,
dat zieh nu als geleidingselektron door het kristalrooster beweegt, laat in de buitenste schil van het atoom B een lege plaats achter, in fig. 1 —6 aangegeven met o.
Het atoom B is nu veranderd in een positief geladen ion, want het elektrisch evenwicht is verstoord. De atoomkem bezit in deze toestand n J. een grotere lading dan
die van de bijbehorende elektronen. De absolute waarde van de lading van genoemd
ion is gelijk aan die van het ontbrekende elektron. De lege plaats die is ontstaan in
de buitenste schil van het atoom (B in fig. 1—6) wordt gewoonlijk aangeduid als
een elektronenhiaat of gat. Een dergelijk gat, dat een positieve lading vertegenwoordigt, kan zieh eveneens door het kristalrooster verplaatsen. Springt een nabu
rig valentie-elektron in het desbetreffende gat, dan laat het in het eigen atoomver
band een gat achter. In fig. 1—7 springt een valentie-elektron van atoom D in het
gat bij atoom A. Dit betekent, dat het gat in de buitenste schil van A verdwijnt
terwijl een nieuw gat ontstaat in de buitenste schil van D. Het gat heeft zieh zodoende verplaatst van A naar D. Het gat verplaatst zieh dan ook voortdurend met
ogenschijnlijk willekeurige bewegingen door het kristalrooster.
Een situatie als afgebeeld in fig. 1—8 ontstaat als binnen het materiaal een elektro
statisch veld aanwezig is. Het gemiddelde yan de gatenbewegingen verplaatst zieh
nu in de richting van de kleinere potentiaal (—), zodat kan worden gesproken van

een gatendrift. Het gemiddelde van de bewegingen van de geleidingselektronen
verplaatst zieh daarentegen in de richting van de grotere potentiaal (+), zodat
tegelijkertijd een elektronendrift optreedt.

--O
—-O

+
• geleidingselektron
O gat

Fig. 1-8
Een gat gedraagt zieh bijgevolg als een deeltje met een positieve lading. Uit het
bovenstaande volgt, dat in een zuivere halfgeleider d.w.z. een halfgeleider waarin
zieh geen vreemde atomen (verontreinigingen) bevinden, het bestaan van een ge
leidingselektron automatisch vergezeld gaat met de aanwezigheid van een gat. Dit
betekent, dat het aantal gaten gelijk is aan het aantal geleidingselektronen. Een
geleidingselektron dat een gat opvult, eindigt zijn bestaan als geleidingselektron,
doch laat daarmee tevens een gat verdwijnen. Dit effect wordt recombinatie genoemd. Bij een bepaalde temperatuur, d.w.z. als een vastgestelde hoeveelheid energie
aan het kristalrooster wordt toegevoerd, ontstaat een evenwicht waarbij evenveel
geleidingselektronen en gaten door generatie ontstaan als ec door recombinatie
weer verdwijnen. Voor een zuivere of intrinsieke halfgeleider geldt dan ook:
aantal gaten = aantal geleidingselektronen.
1.2.3. Extrinsieke halfgeleiders
In het voorgaande was sprake van intrinsieke halfgeleiders d.w.z. van halfgeleiders
waarin geen verontreiniging aanwezig is, dus b.v. zeer zuiver silicium.
Wordt een geringe hoeveelheid van een vijfwaardig element, zoals arsenicum (As),
aan het vierwaardige halfgeleidermateriaal toegevoegd, dan wordt gezegd, dat het
halfgeleidermateriaal is verontreinigd met arsenicum. Opgenomen in het kristal
rooster van de halfgeleider neemt het As-atoom de plaats in van een vierwaardig
halfgeleider-atoom. Vier van de vijf valentie-elektronen van het As-atoom gaan in
dat geval een covalente binding aan met de omliggende halfgeleideratomen, terwijl het vijfde valentie-elektron overblijft. Dit is de situatie zoals die is afgebeeld
in fig. 1—9. Het vijfde valentie-elektron zal door thermische energie reeds bij
kamertemperatuur zijn binding met het As-atoom verbreken en zieh als geleidings
elektron door het kristalrooster bewegen. Het As-atoom is nu geen atoom meer,
doch een positief geladen As-ion. Een As-atoom, dat op deze manier leverancier is
van een geleidingselektron wordt donor genoemd. In een dergelijke halfgeleider,
16

C®)
die wordt aangeduid als extrinsieke halfgeleider, heerst steeds volume-neutraliteit,
zodat:
e_ +g+ +D+ = 0
e_ volumedichtheid van de geleidingselektronen,
g+ volumedichtheid van de gaten,
D+ volumedichtheid van de donors.
Uit dit verband volgt direct, dat het aantal geleidingselektronen in halfgeleidermateriaal, dat is verontreinigd met een vijfwaardig element, groter is dan het aan
tal gaten. Het verschil in aantal tussen beide is gelijk aan het aantal donors. Halfgeleidermateriaal dat op deze manier is verontreinigd, wordt N-materiaal genoemd.
Voor N-materiaal kan het volgende Schema worden opgesteld.
* -.donors (positieve lading)
verontreiniging
✓ "' ____________
■^'geleidingselektronen (negatieve lading)
N-materiaal

meerderheidsdragers

^geleidingselektronen
v

|

■

/ thermische energie

} minder-

*^gaten (positieve lading)

heidsdragers

— halfgeleideratomen (neutraal)
N - materiaal

®

®
©°
O

®

O

gat

•

geleidingselektron

® donor
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In N-niateriaal worden de geleidingselektronen gewoonlijk aangeduid als meerderheidsdragers, omdat ze de meerdere zijn in aantal. De gaten worden automa
tisch de minderheidsdragers genoemd.
Om een idee te geven van de mate van verontreiniging, waarbij silicium als halfgeleidermateriaal is gekozen, zij vermeld dat deze veelal 1 : 107 bedraagt. Dus
een donoratoom op 107 Si-atomen. Een eveneens veel toegepaste, sterkere verontreiniging is 1 : 104. Laatstgenoemd materiaal wordt aangeduid als N+. Het
plusteken heeft daarbij betrekking op de sterkere verontreiniging. De specifieke
weerstand van eerstgenoemd N-materiaal bedraagt » 5 12 cm, terwijl de speci
fieke weerstand van N+ materiaal % 0,03 £2 cm is.
Een geheel andere situatie doet zieh voor, als aan het vierwaardige halfgeleidermateriaal een geringe hoeveelheid van een driewaardig element, zoals indium of
gallium wordt toegevoegd. Het driewaardige atoom wordt in dat geval eveneens
opgenomen in het kristalrooster van het halfgeleidermateriaal; (fig. 1-10). Dit
betekent, dat het driewaardige atoom een covalente binding aangaat met vier
omringende niet-driewaardige atomen, waarbij een van de vier bindingen slechts
door een valentie-elektron wordt onderhouden en wel door het valentie-elektron
van het desbetreffende vierwaardige halfgeleideratoom. Genoemde open plaats
kan worden ingenomen door een valentie-elektron, dat de binding onderhoudt
tussen twee naburige vierwaardige atomen. Bij kamertemperatuur is de thermische
energie in het kristalrooster reeds voldoende groot om dit te doen plaatsvinden.

SP

In fig. 1-10 springt een valentie-elektron van het atoom D over naar het drie
waardige atoom A. Wanneer een valentie-elektron in zo’n geval overspringt,
completeert genoemd elektron het valentiepatroon van het halfgeleidermateriaal
bij het driewaardige atoom, doch laat ergens in het kristalrooster een open plaats
achter. Aldaar ontstaat dan een gat in het valentiepatroon. Het driewaardige
atoom accepteert als het wäre een vierde valentie-elektron en wordt zodoende
aangeduid is acceptor. Een acceptor is niet elektrisch neutraal doch vertegenwoordigt een negatieve lading, waarvan de absolute grootte gelijk is aan die van
een elektron.
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Vanwege de volumeneutraliteit geldt voor vierwaardig halfgeleidermateriaal, dat
met een driewaardig element is verontreinigd:
e_ +g++A_ = 0
e_ volumedichtheid van de geleidingselektronen,
g+ volumedichtheid van de gatcn,
A_ volumedichtheid van de acceptors.
Een halfgeleider die met een driewaardig element is verontreinigd, wordt gewoonlijk aangeduid als P-materiaal, waarmee wordt te kennen gegeven, dat het aantal
mobiele ladingdragers met een positieve lading (gaten) groter is dan het aantal
mobiele ladingdragers met een negatieve lading (geleidingselektronen). Bij P-mate
riaal zijn de gaten de meerderheidsdragers en de geleidingselektronen de minderheidsdragers. Voor P-materiaal kan het volgende Schema worden opgesteld.
acceptors (negatieve lading)
' -- verontreiniging
+r' gaten (positieve lading)

meerder
heidsdragers

P-materiaal
_

gaten (positieve lading)
> thermische energie

jr' "geleidingselektronen (negatieve lading) }
— halfgeleideratomen (neutraal)

minderheidsdragers

P -materiaal

O

©
O
O

o

©

©

O

o

•

geleidingselektron

O

gat
acceptor

©

Om een idee te geven van de mate van verontreiniging, waarbij weer silicium als
halfgeleidermateriaal is gekozen, zij vermeld, dat deze veelal 1 : 106 bedraagt. Dus
een acceptor-atoom op 106 Si-atomen. Een eveneens veel gebruikte, sterkere graad
van verontreiniging is 1 : 104. Laatstgenoemd materiaal wordt gewoonlijk aange
duid als P+. Het plusteken heeft wederom betrekking op de sterkere verontreini
ging. De specifieke weerstand van eerstgenoemd P-materiaal bedraagt « 2 fl cm en
dat van P+ materiaal 0,005 £2 cm. Als regel wordt het P-materiaal sterker veront
reinigd dan het N-materiaal.
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Als vijfwaardige verontreiniging komen de volgende elementen in aanmerking:
dement
elektronenconfiguratie
stikstof
2-5
fosfor
2-8-5
arsenicum
2-8-18-5
antimoon
2-8-18-18-5
Als driewaardige verontreiniging
dement
elektronenconfiguratie
2-3
borium
2-8-3
aluminium
gallium
2-8-18-3
indium
2-8-18-18-3
1.2.4. Specifieke weerstand van een halfgeldder
Dank zij de aanwezigheid van geleidingselektronen en gaten, dus mobiele ladingdragers, bezit een halfgeleider zoals silicium het vermögen om een elektrische
stroom te geleiden. Er zijn hier dus twee soorten ladingdragers met verschillend
teken aanwezig (gaten + en geleidingselektronen—), zodat:
/ = (n+ e+ v+ + n_ e_ v_) A
I
n+
e+
v+
n_
e_
v_
A

stroom door de halfgeleider,
volumedichtheid van de gaten,
lading van een gat,
driftsnelheid van de gaten,
volumedichtheid van de geleidingselektronen,
lading van een geleidingselektron,
driftsnelheid van de geleidingselektronen,
doorsnede van de halfgeleider.

De beweeglijkheid van een mobiele ladingdrager wordt gedefmieerd als:
v
U
p = — waarbij E =
E
l
Substitutie hiervan in de reeds eerder vermelde formule geeft:
/ = (n+ e+ p+ +n_e_ p_)EA
I
p+
p_
E
A
U
/
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stroomsterkte,
beweeglijkheid van de gaten,
beweeglijkheid van de geleidingselektronen,
elektrostatische veldsterkte binnen de halfgeleider,
doorsnede van de halfgeleider,
spanning over de halfgeleider,
lengte van de halfgeleider.

:

Na enige herleiding wordt dan onderstaande relatie verkregen:
1

)

n+ e+ jji+ + n_ e_ (J_

zodat de specifieke weerstand
1
P=

n+ e+ n+ + n_ e_ ß_

Voor zeer zuiver halfgeleidermateriaal is n+ = n_ =n, terwijl de absolute waarde
van e+ en e_ eveneens dezelfde is. De formule voor p kan in dat geval worden vereenvoudigd tot:
1
p =------------------n • e (p+ + p_)

!

In tegenstelling tot metalen is de specifieke weerstand van een halfgeleider niet
alleen afhankelijk van de volumedichtheid en de beweeglijkheid van de geleidingselektronen, doch ook van de volumedichtheid en de beweeglijkheid van de gaten.
Hoewel de volumedichtheid van de geleidingselektronen en de gaten in het
laatste geval even groot is. Vastgesteld is verder, dat de beweeglijkheid van de ge
leidingselektronen (p_) veel groter is dan die van de gaten (p+). In tabel 1—3 zijn
de waarden van p+ en p_ voor enkele halfgeleiders vermeld.

:

;
!

Tabel 1-3
materiaal

Ge
Si
InSb
InAs
InP
GaAs
CdTe
HgTe
PbS
SiC

smeltpunt

°c

940
1420
523
940
1070
1240
1040
640
1110

cm2/V.s
3900
1350
80.000
30.000
4000
5000
600
17000
600
100

1900
480
800
200
200
2000
50
400
20

Wanneer sprake is van N-materiaal mag bij benadering worden gesteld dat
1
p = -—j - ; terwijl voor P-materiaal geldt p =
'»+ e+ n+
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;

1.3. PN-overgang
Worden twee verschilfende metalen met elkaar in contact gebracht, dan treedt aan
het grensoppervlak tussen beide metalen een potentiaalsprong op. Tussen zink en
koper bedraagt deze potentiaalsprong b.v. 1 V. Iets dergelijks doet zieh voor wanneer een metaal en een halfgeleider met elkaar in contact worden gebracht, alsmede
bij contact tussen een intrinsieke en een extrinsieke halfgeleider en tussen P- en
N-materiaal.
©
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©
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Fig. 1-11
In fig. 1-11 is een dergelijke overgang tussen P- en N-materiaal afgebeeld. Beide
materiaalsoorten gaan vrij abrupt in elkaar over, waarbij de kristalstructuur van
beide soorten halfgeleidermateriaal ook in het overgangsgebied gehandhaafd blijft.
In de figuur zijn de donors aangegeyen met het symbool ©, de gaten met O, de
geleidingselektronen met • en de acceptors in het P-materiaal met 0. De volumedichtheid van de gaten in het P-materiaal is groter dan die van de gaten in het
N-materiaal, terwijl de volumedichtheid van de geleidingselektronen in het N-ma
teriaal groter is dan de volumedichtheid van de geleidingselektronen in het P-mate
riaal. Dit betekent, dat er diffusie van mobiele ladingdragers (gaten en geleidingselektronen) optreedt, d.w.z. er begeven zieh gaten van het P-materiaal naar het
N-materiaal, terwijl geleidingselektronen van het N-materiaal naar het P-materiaal
oversteken. Deze diffusiestromen van gaten en geleidingselektronen hebben een
vereffenende werking op de volumedichtheid van beide soorten ladingdragers in
het P- en het N-materiaal.
(Iets dergelijks treedt op als twee mimten gevuld met gas met elkaar in verbinding
worden gebracht).
Door het contactvlak zouden dan ook Sterke diffusiestromen vloeien, wäre het
niet, dat nog een ander verschijnsel optreedt. Door genoemde diffusie ontstaat een
verschil in lading tussen het P- en N-materiaal, waarbij het P-materiaal negatief
wordt t.o.v. het N-materiaal. Dit ladingsverschil veroorzaakt in het overgangsge
bied een sterk elektrostatisch veld dat verdere diffusie van gaten en geleidingselektronen tegenwerkt. Op een gegeven ogenblik treedt dan ook een evenwichtstoestand op, waarbij de sterkte van het veld juist groot genoeg is om een verdere
diffusie van gaten en geleidingselektronen te beletten. Er ontstaat nu een scherpe
grens tussen het P- en het N-materiaal, die wordt aangeduid als PN-overgang
(Engels: PN-junctiori).
In de onmiddellijke omgeving van deze overgang bevindt zieh zowel in het P- als in
het N-materiaal een ruimtelading. In het P-materiaal wordt deze veroorzaakt door
22

acceptors en gediffundeerde elektronen; in het N-materiaal door donors en gediffundeerde gaten.
Geleidingselektronen en gaten zijn mobiele ladingdragers, d.w.z. ze zijn in Staat
om zieh in het kristalrooster te verplaatsen. Dit betekent, dat deze ladingdragers
het gebied waar het Sterke elektrostatische veld aanwezig is weer verlaten en zieh
verder in het kristal bewegen. De ruimteladingin het overgangsgebied (in fig. 1-12
gearceerd aangegeven) wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de donors
en de acceptors in deze zone, dus door plaatsgebondcn ladingen. De grenszone
waarin zieh gecn mobiele ladingdragers meer bevinden, wordt aangeduid als de
leeggelopen zone (Engels: depletion layer).
leeggelopen zone
N
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Io
©
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Fig. 1-12

©
richting elektrostatische
veldsterkte

Fig. 1-13

Het geheel, bestaande uit P-materiaal, overgangszone en N-materiaal is echter
elektrisch neutraal, want er zijn van buitenaf geen ladingdragers aan toegevoerd,
terwijl er ook geen ladingdragers het materiaal hebben verlaten. De lengte van de
grenszone tussen het P- en het N-materiaal wordt bepaald door de mate van diffusie van mobiele ladingdragers. Dit laatste is weer een gevolg van het verschil in
volumedichtheid van de donors en de acceptors. De mate van verontreiniging van
het P- en het N-materiaal bepaalt zodoende de lengte van de grenszone.
Is de volumedichtheid van de donors en de acceptors in resp. het N- en het P-materiaal even groot, dan zal de overgangszone in het P-materiaal dezelfde lengte heb
ben als die in het N-materiaal. Het contactvlak ligt in dat geval in het midden van de
grenszone (fig. 1 — 12). Is de volumedichtheid van de donors echter groter dan die
van de acceptors, dan is de lengte van de grenszone in het N-materiaal kleiner dan
de lengte van deze zone in het P-materiaal. Dit is de situatie als afgebeeld in
fig. 1—13. In het algemeen gesproken kan worden gesteld, dat de mate van ver
ontreiniging van de beide materiaalsoorten verschillend is. De sterkte van het elek
trostatische veld is daarbij echter steeds gericht van het N-materiaal naar het Pmateriaal. De aanwezigheid van dit veld houdt automatisch in, dat er een potentiaalsprong optreedt, waarbij de grenszone in het P-materiaal negatief is t.o.v. de
grenszone in het N-materiaal. De grootte van genoemde potentiaalsprong wordt
bepaald door de temperatuur van het halfgeleidermateriaal en de mate van veront
reiniging. Bij kamertemperatuur is de potentiaalsprong (veelal aangeduid als diffusiespanning) in de orde van grootte van 0,4 V bij germanium en 0,8 V bij silicium.
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1.2.1. PN-overgang aangesloten op een externe spanning
Wordt een PN-overgang niet aangesloten op een externe spanning, dan ontstaat
een evenwichtstoestand tussen de diffusiedrang van de mobiele ladingdragers en
de invloed van het elektrostatische veld in de overgangszone op deze ladingdragers.
Het gevolg is, dat er geen stroom meer door genoemde zone vloeit. Dit laatste betekent, dat er in een bepaald tijdsbestek evenveel elektronen van het P-materiaal
naar het N-materiaal oversteken als er van het N-materiaal naar het P-materiaal
gaan. Hetzelfde geldt voor de gaten die de grenszone passeren. Over de grenszone
heerst dan de eerder genoemde diffusiespanning U0.
Deze toestand verändert echter wanneer het geheel van P- en N-materiaal met de
daartussen gelegen grenszone op een externe spanning wordt aangesloten. Wordt
op het geheel een spanning f/B aangesloten, zoals afgebeeld in fig. 1 — 14, dan is
de polariteit van de aangelegde spanning tegengesteld aan die, welke aanwezig is
over de grenszone. Wordt de weerstand van het P- en het N-materiaal verwaarloosd,
dan is de spanning over de grenszone kleiner geworden en bedraagt nu (UQ — C/B) V.
Dit betekent, dat het eerder genoemde evenwicht tussen diffusiedrang en elektro
statische veldsterkte is verstoord. Het directe gevolg is, dat de meerderheidsdragers
nu in grotere aantallen de grenszone kunnen passeren. Dit laatste afhankelijk van
de grootte van de aangelegde spanning t/B. Zoals uit fig. 1-14 blijkt, is de lengte
van de grenszone in deze toestand kleiner geworden.
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Fig. 1-14

h

Fig. 1-15

Wordt de PN-overgang aangesloten op een externe spanning (/B, waarvan de pola
riteit dezelfde is als die, welke over de grenszone aanwezig is, dan bedraagt de
spanning over de grenszone (U0 + f/B) (fig. 1-15). Dit betekent, dat de elektro
statische veldsterkte in de grenszone groter is dan zonder i/B, zodat het eerder
vermelde evenwicht wederom is verstoord. In fig. 1 — 15 komt dit tot uitdrukking
doordat de grenszone in deze toestand veel langer is geworden. De overgang is nu
volkomen geblokkeerd voor de meerderheidsdragers, indien de aangelegde spanning
voldoende groot is. De minderheidsdragers daarentegeri kunnen de grenszone gemakkelijker overschrijden. Dit laatste wil zeggen, dat de gaten in het N-materiaal
zieh naar het P-materiaal begeven, terwijl omgekeerd de geleidingselektronen uit
het P-materiaal naar het N-materiaal gaan. Het aantal minderheidsdragers is echter
beperkt omdat ze alleen door thermische energie bij de halfgeleider-atomen ont24

staan. Dit betekent, dat de stroom van minderheidsdragers ondanks de hogere
spanning over de grenszone toch beperkt (vrijwel constant) blijft.
1.2.2. Ven tielwerking van de PN-o vergang
De PN-overgang gedraagt zieh als een ventiel voor een elektrische stroom. Voor
het geval dat £/B en U0 een tegengestelde polariteit hebben is het ventiel geopend,
terwijl het blokkeert wanneer (/B en UQ dezelfde polariteit hebben. In het eerste
geval wordt gesproken van de doorlaatrichting en in het tweede geval van de sperof blokkeerrichting. Opgemerkt dient nog te worden dat in de blokkeerrichting
altijd een zeer kleine stroom van minderheidsdragers door de PN-overgang vloeit.
Deze stroom wordt in het vervolg aangeduid als lekstroom.

(a)

{5H
meuw

(k)

Fig. 1-16

Een dergelijk elektrisch ventiel wordt in de elektronica aangeduid als de kristaldiode en aangegeven door het symbool dat is afgebeeld in fig. 1-16. De pijlpunt
geeft daarbij de richting aan waarin de meerderheidsdragers door de diode vloeien.
De aansluitingen (elektroden) van de kristaldiode worden resp. aangeduid als
anode (a) en kathode (k). De meerderheidsdragers vloeien zodoende steeds van
anode naar kathode door de diode.
Uit het bovenstaande volgt:
anode positief t.o.v. kathode — de diode geleidt,
anode negatief t.o.v. kathode - de diode blokkeert.
De overgang halfgeleider/metaal komt bij alle componenten waarin halfgeleiders
een rol speien ter sprake. Denk hierbij aan het contact tussen het halfgeleidermateriaal en de aansluitdraden. Er kunnen zieh nu twee situatie’s voordoen:
1. de overgang gedraagt zieh als een zuivere weerstand,
2. de overgang gedraagt zieh als een kristaldiode.
Doorslaggevend is in dat geval de toestand van de meerderheidsdragers in de directe
nabijheid van de grenszone in het halfgeleidermateriaal.
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2. Kristaldiode

2.1. Inleiding
Kristaldioden kunnen aan de hand van het halfgeleidermateriaal worden verdeeld
in germaniumdioden, siliciumdioden en dioden met andere soorten halfgeleider
materiaal zoals gallium-arsenide en indium-fosfide. Afgaande op de eigenschappen
is de volgende indeling te maken:
— gelijkrichtdioden,
— avalanche-en Z-dioden,
— capaciteitsdioden,
— tunneldioden,
— fotodioden,
— lichtemitterende dioden (LED’s),
— dioden met speciale eigenschappen zoals schottky-dioden, gunn-dioden, laserdioden, enz.
Al deze dioden hebben echter gemeen dat de werking berust op bepaalde eigen
schappen van het halfgeleidermateriaal en op een enkele uitzondering na ook de
gevormde PN-overgang. Er zijn daarbij dioden die worden gevormd door twee verschillende soorten halfgeleidermateriaal en dioden die uit drie verschillende soor
ten halfgeleidermateriaal zijn samengesteld. Enkele voorbeelden van laatstgenoemde dioden zijn:
P

N

N+

Hier zijn twee lagen sterk verontreinigd halfgeleider
materiaal (P+ en N+) van elkaar gescheiden door een
laag minder sterk verontreinigd P materiaal.
Deze combinatie spreekt voor zichzelf.
Hier worden de lagen P+ en N+ materiaal van elkaar
gescheiden door een laag intrinsiek materiaal (een
z.g. PIN diode).

Opmerking: Bij enkele speciale dioden komt ook nog de overgang metaal/halfgeleidermateriaal ter sprake.
2.2. Stroom/spanningskarakteristiek
Zoals in het voorgaande reeds is uiteengezet, bestaat een kristaldiode in het algemeen uit N-materiaal en P-materiaal, die over een bepaald oppervlak vrij abrupt
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in elkaar overgaan. De grenszone tussen beide soorten halfgeleidermateriaal is
daarbij zeer kort (in de orde van enkele juni). Dit betekent, dat er in deze zone
onder normale omstandigheden geen geleidingselektronen en gaten ontstaan, terwijl er evenmin recombinaties plaats vinden. Het directe gevolg is, dat de stroom
van gaten en geleidingselektronen door deze zone vrijwel constant blijft.

Rn

I
j

Rp

%

kristol

PN overgang

diode

Fig. 2-1

Zowel het N-materiaal als het P-materiaal vertegenwoordigen een bepaalde, zij het
geringe weerstand. Bij benadering kan een kristaldiode dan ook worden voorgesteld door een serieschakeling van een ideale PN-overgang en twee weerstanden.
In fig. 2-1 is dit in de vorm van een blokschema voorgesteld, waarbij Rn en
resp. de weerstand is, die het N- en het P-materiaal biedt.
De stroom die door een ideale kristaldiode vloeit, d.w.z. door een diode vloeit
waarvan zowel Rn als Rp nul zijn, is te berekenen met de formule:
Is (e qt/d - 1 )
k T

Id

Hierin is:
stroom die door de diode vloeit,
/s verzadigingsstroom. (Dit is de maximale stroom in de blokkeerrichting),
q lading van een elektron (1,59 • KT19 C),
k constante van Boltzmann (1,38 • 10“23 J/K),
f/d spanning over de diode, afkomstig van een externe spanningsbron. (In de
doorlaatrichting is Ud positief en in de blokkeerrichting negatieQ,
T absolute temperatuur in K,
e grondtal van het natuurlijke logaritmenstelsel (e = 2,72).
Bij kamertemperatuur (20°C) bedraagt het quotient q/kT « 40, bovenstaande
fonnule kan dan worden vereenvoudigd tot:

u

(e 40

fd

U

De volgende tabel geeft een idee van de relatie tussen +Ud en +/d bij 20°C.

+Ud =0
=
=
=
=

1/40V
1/20 V
1/10 V
1/5 V

+/d =0
= l,72/s
= 6,4 7S
= 53,6 /s
= 2980 /s
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Uit deze tabel blijkt, dat de stroom in de doorlaatrichting reeds bij een geringe
spanningstoename zeer sterk oploopt. In deze richting kan ook maar een beperkte
spanning worden toegelaten, indien geen speciale maatregelen worden genomen.
Opmerking: Ondanks deze eigenschap is men er tegenwoordig toch in geslaagd
omdioden te construeren die geschikt zijn voor grote strömen en hoge spanningen.
Voor germaniumdioden ligt het werkgebied in de doorlaatrichting gewoonlijk
tussen 0,15 en 0,4 V, terwijl het voor siliciumdioden veelal varieert tussen 0,6
en 2 V. Dit laatste vindt zijn oorzaak in het feit, dat de verzadigingstroom in de
blokkeerrichting (/s) bij Silicium ongeveer 1000 maal kleiner is dan bij germanium.
In de blokkeerrichting neemt de stroomsterkte zeer snel toe, totdat de z.g. verzadigingsstroom /s is bereikt. Bedraagt de spanning waafop de diode is aangesloten
(-£/d) achtereenvolgens 0, -1/40, -1/20 en -1/10 V, dan is de diodestroom /d
resp. 0, -0,63 /s, -0,86 /s, en -0,98 /s. De grootte van /s is bij germanium veelal
in de orde van grootte van enkele tientallen /iA en bij siliciumdioden enkele tientallen nA.
Opgemerkt wordt dat /s sterk afhankelijk is van de temperatuur van het kristal,
omdat /s wordt bepaald door de minderheidsdragers in het halfgeleidermateriaal.
In fig. 2-2 is een grafiek afgebeeld, die voor een ideale diode het verband aangeeft tussen enerzijds de aangelegde spanning (Ud) en anderzijds de diodestroom
(/d) die als gevolg van deze spanning door de diode vloeit. In deze grafiek, de z.g.
ideale diodekarakteristiek, is de spanning (f/d) längs de horizontale as uitgezet en
wel zodanig dat de positieve waarden (spanning in de doorlaatrichting) zieh rechts
van het nulpunt bevinden, terwijl de negatieve waarden (spanning in de blokkeer
richting) links van dit punt zijn uitgezet. De sterkte van de stroom in de doorlaat
richting is boven het nulpunt längs de verticale as aangegeven, terwijl de stroom
sterkte in de blokkeerrichting längs diezelfde as, doch nu beneden het nulpunt
300pA
+I<j

200

100
-Ud ■+-------

mV 200

100

0
0

100

200 mV
----- *■ +Ud

50 !
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Fig. 2-2
28

is uitgezet. De schaalverdeling voor wat betreft de stroomsterkte is echter verschal
lend voor de doorlaatrichting en de blokkeerrichting, omdat de eerstgenoemde
stroom aanzienlijk groter is dan die in de blokkeerrichting.
Wordt de diodestroom (/d) bij verschillende waarden van de spanning Ud gemeten,
dan blijkt, dat de eerder berekende waarden van de ideale diode alleen maar voor
kleine spanningen overeenkomen met de gemeten waarden. Welke zijn deze verschillen en hoe zijn ze te verklären?
Allereerst de verschillen in de doorlaatrichting. Zoals reeds vermeld, neemt de
stroom zeer sterk toe, naarmate de spanning (+£/d) groter wordt. Dit betekent, dat
de invloed van de elektrische weerstand van het N- en het P-materiaal niet meer
mag worden verwaarloosd, zodat nu geldt:
Ud = ^ideaal + 7d (Rn + Rp)
waarbij /d (/?n + Rp) groter wordt, naarmate de stroom toeneemt.
In fig. 2—3 is naast de ideale diodekarakteristiek ook nog een diodekarakteristiek
afgebeeld die het werkelijke verband tussen de spanning £/d en de stroom /d weergeeft. In de doorlaatrichting is het verschil tussen beide karakteristieken het spanningsverlies in het P- en het N-materiaal. Een nadere beschouwing van de relatie
tussen de stroomsterkte en genoemd spanningsverlies leert dat dit niet-lineair is. In
het algemeen gesproken zal de weerstand van genoemde materialen kleiner worden
naarmate de stroom erdoor groter wordt.
In de blokkeerrichting treedt eveneens een verschil op tussen de berekende waar
den en de gemeten waarden. Genoemd verschil is een gevolg van de volgende factoren:
1. er vloeit een lekstroom längs de oppervlakte van het diodemateriaal, waardoor
de verzadigingsstroom met een bepaald bedrag moet worden vergroot,
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... grotere waarden van de spanning (~Ud) verkrijgen de geleidingselektronen
2* DlJ 8
^ (je grenszone een zodanige snelheid, dat er bij botsingen nieuwe
^leklineselektronen en gaten worden gevormd. Dit verschijnsel Staat bekend
als het avalanche-effect. De diodekarakteristiek in de blokkeerrichting buigt
zieh hierdoor meer naar beneden dan is afgebeeld in fig. 2-2,
3 bij nog grotere waarden van de spanning over de grenszone wordt de elektrostatische veldsterkte daarin zo groot, dat er elektronen uit het atoomverband
vrijkomen. De weerstand van de PN-overgang wordt hierdoor vrij plotseling
zeer klein, waardoor Is sterk toeneemt. Dit verschijnsel Staat bekend als het
zenereffect.
2.3. Invloed van de temperatuur op de diodekarakteristiek
Zoals reeds eerder vermeld, heeft de temperatuur een grote invloed op de eigenschappen van een diode. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de vorm van de diode
karakteristiek (fig. 2-4). Een stijging in temperatuur betekent een toename van
de minderheidsdragers en dus een grotere verzadigingsstroom /s. Bij veel dioden verdubbelt /s wanneer de temperatuur van de PN-overgang 10 tot 15°C stijgt.
In de doorlaatrichting wordt de diodekarakteristiek eveneens beinvloed door de
temperatuur, iets dat resulteert in een naar links schuiven van de diodekarakteris
tiek. Dit laatste wordt veroorzaakt door het feit dat de serieweerstanden R? en
kleiner worden, aangezien bij stijgende temperatuur meer ladingdragers (zowel minderheids- als meerderheidsdragers) vrijkomen. Vanzelfsprekend mag bij
dit alles de maximaal toelaatbare temperatuur, die door de fabrikant wordt vermeid, nooit worden overschreden. Bij de keuze en montage van een diode dient
zodoende in veel gevallen rekening te worden gehouden met het elektrisch vermögen dat in de diode in wärmte wordt omgezet en de mate van warmte-afvoer.
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2.3.1. Inwendige weerstand van een kristaldiode
Onder de inwendige weerstand van een kristaldiode wordt de vervangweerstand
verstaan, m.a.w. de diode wordt vervangen door een weerstand waarvan de grootte
gelijk is aan die van de desbetreffende diode. Voor een ideale diode, d.w.z. een
diode waarvan het P- en het N-materiaal geen weerstand bezitten, geldt bij 20°C:
40 Ud
Ai='s(e
-1)
De inwendige weerstand is nu gelijk aan het quotient /?^ = ^j^-(wisselstroomweerstand). Uitwerking hiervan geeft:
d
1
40/d
waarbij /s is verwaarloosd t.o.v. /d.
Voor niet-ideale dioden komt hierbij nog de weerstand van het P- en het N-mate
riaal, zodat de totale weerstand in de doorlaatrichting gelijk is aan:
R^ =

1
40 Id

+

+ Rp

Van een kristaldiode wordt gewoonlijk de /d/£/d karakteristiek gepubliceerd, zo
dat de wisselstroomweerstand uit deze grafiek moet worden bepaald. In fig. 2—5
is het doorlaatgedeelte van een dergelijke karakteristiek afgebeeld. De stroom (+/d)
is zoals gewoonlijk weer längs de verticale as uitgezet en de aangelegde spanning
(+f/d) längs de horizontale as. Allereerst wordt gevraagd de weerstand van deze
diode te bepalen bij aansluiting op een gelijkspanning (/A.
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Uit de karakteristiek volgt dat de diodestroom /A is. De vervangweerstand van de
diode bedraagt dan:
UA

R= —
In fig. 2-5 komt dit overeen met de cotangens van de hoek y, want de rechthoekszijde A-£/A van de driehoek A-O—UA komt in lengte overeen met de
stroom /A, terwijl de lengte van de zijde 0—UA overeenkomt met de aangelegde
spanning UA. De gelijkstroomweerstand is echter geen constante, deze varieert n.l.
voor de verschillende waarden van de aangelegde spanning. Dit komt omdat de
diodekarakteristiek geen rechte lijnis.Wordt de aangelegde spanning opgevoerd tot
b.v. UE, dan heeft dit tot gevolg dat de stroom toeneemt tot /E. De gelijkstroom
weerstand is in dat geval:
Uv
R=—
JE

De hoek </> is nu groter dan bij f/A het geval is. Dit laatste houdt in dat cotangens
V? en dus ook de gelijkstroomweerstand kleiner is geworden. Uit het bovenstaande
volgt, dat wanneer de gelijkstroomweerstand van een kristaldiode wordt vermeld,
hierbij steeds de gelijkspanning dan wel de gelijkstroom moet worden aangegeven
waarbij deze weerstand is gemeten.
De wisselstroomweerstand wordt gedefinieerd als:
AUd
Om de wisselstroomweerstand van het instelpunt B, gelegen op de IJUd karak
teristiek te bepalen (fig. 2-6) wordt in B een raaklijn aan de karakteristiek ge-
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trokken. De lengte van genoemde raaklijn speelt daarbij geen rol, dit in tegenstelling tot de helling van de raaklijn t.o.v. de horizontale as. Genoemde helling wordt
in fig. 2-6 bepaald door de verhouding:
AE
cot = —
CE
Aangezien de lengte van AE overeenkomt met het spanningsverschil (Uq — UA) en
de lengte CE met het verschil in stroomsterkte (/c — /A) kan worden geschreven:
cot <p =

^C-^A = AUd
___
—^A

Ook hier geldt weer dat bij R~ steeds moet worden vermeld voor welke waarde
van de gelijkspanning ((/d) of gelijkstroom (/d), dus de instelling van de diode,
deze R~ is bepaald.
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Bij wijze van voorbeeld worden nu van een diode van het type OA91 de gelijk
stroom- en de wisselstroomweerstand bepaald bij 25°C. Gegeven is dat de desbe
treffende weerstanden betrekking hebben op een gelijkspanning van £/d = 0,5 V.
De stroom (7d) bij deze spanning bedraagt 1,6 mA (fig. 2—7). De gelijkstroomweerstand bij deze instelling bedraagt:
R=

^d

0,5

'd

1,6 X IO"3

= 312,5 Sl
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Om de wisselstroomweerstand te bepalen is in het instelpunt A (t/d = 0,5 V) een
raaklijn aan de diodekarakteristiek getrokken, waarna de wisselstroomweerstand
bij genoemd instelpunt als volgt is te berekenen:
0,7-0,5
= 143 12
R~ =
(3— 1,6)10-3

2.3.2. Capaciteit van een kristaldiode
Als een kristaldiode op een gelijkspanning wordt aangesloten en wel zodanig dat
de diode omgekeerd evenredig met deze spanning verändert,
materiaal, die door een isolator (de grenszone) van elkaar worden gescheiden. Dit
betekent, dat de beide soorten halfgeleidermateriaal en de grenszone tezamen een
condensator vormen. De capaciteit van deze condensator wordt voornamelijk bepaald door de lengte van de grenszone, die op haar beurt weer afhankelijk is van
twee factoren, n.L:
1. de mate van verontreiniging van het halfgeleidermateriaal,
2. de grootte van de aangelegde gelijkspanning (in blokkeerrichting).
Wordt laatstgenoemde gelijkspanning groter, dan wordt de grenszone langer, iets
dat tot gevolg heeft dat de capaciteit van de gevormde diode afneemt. Verändert
de aangelegde spanning in grootte, dan heeft dit tot gevolg dat de capaciteit van
de diode omgekeerd evenredig met deze spanning verändert.
Een hogere spanning resulteert dus in een kleinere capaciteit.
In de doorlaatrichting treedt nog een ander effect op. In dat geval is, afhankelijk
van de aangelegde spanning, een extra hoeveelheid minderheidsdragers aan weerszijden van de grenszone aanwezig, iets dat neerkomt op een extra capaciteit. Dit
effect Staat bekend als het gatenopzameleffect (Engels: hole storage effect). Deze
benaming is echter niet helemaal juist, want het betreft hier niet alleen gaten,
doch ook geleidingselektronen. Beter zou het zijn om te spreken van opzameleffect van minderheidsdragers. De benaming gatenopzameleffect is echter ontstaan doordat de volumedichtheid van de verontreiniging in het P-materiaal meestal
groter is dan die van de verontreiniging in het N-materiaal, zodat er in hoofdzaak
een stroom van gaten door de grenszone vloeit. In de doorlaatrichting zijn zodoende twee capaciteiten aanwezig. De eerste wordt gevormd door de beide halfgeleiders die door de grenszone van elkaar worden gescheiden, terwijl de tweede
wordt veroorzaakt door het gatenopzameleffect.
2.4. Verschillende soorten kristaldioden
Kristaldioden kunnen aan de hand van hun constructie en de functie in de schakeling worden verdeeld in een aantal groepen. De grootste groep wordt daarbij
gevormd door de gelijkrichtdioden, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:
wolfraam
puntcontactcontactveertje
dioden
(germanium)
gelijkricht
gouden
dioden
contactveertje
germanium
lagendiode
silicium
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2.4.1. Puntcontactdioden
In fig. 2-8 is de doorsnede van een puntcontactdiode afgebeeld. Het geheel bestaat uit een plaatje N-germanium dat, zoals in de tekening is aangegeven, aan de
rechter metalen aansluitstift is bevestigd. Tegen dit plaatje drukt een veertje van
wolfraam, fosforbrons of berylliumkoper, dat is Verbünden met de linker metalen
aansluitstift. Het geheel is ondergebracht in een glazen behuizing waarvan de atmetingen zijn gestandaardiseerd en als zodanig aangegeven met D07. Een zwarte
laklaag voorkomt dat er van buitenaf licht in de diode doordringt. Nadat de diode
is gemonteerd wordt deze geformeerd door er een krachtige stroomstoot door te
sturen. Door de grote, kortstondige warmte-ontwikkeling die daarbij optreedt,
smelt de punt van het veertje, waardoor dit aan het N-germanium wordt gelast. Dit
laatste betekent, dat het N-germanium ter plaatse van de las, wordt verontreinigd
met gesmolten metaal, afkomstig van het veertje. Aldaar vormt zieh in het N-ger
manium een eiland van P-germanium, waardoor automatisch een PN-overgang
ontstaat en gelijkrichtwerking optreedt. In de doorlaatrichting is het plaatje met
de — en het veertje met de + van de externe voedingsspanning verbonden.
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Fig. 2-8
In fig. 2-9 zijn de 7d/£/d karakteristieken van een puntcontactdiode bij 25°C en
60°C afgebeeld. Uit deze karakteristieken blijkt:
1. de doorlaatkarakteristiek verloopt niet steil. Dit duidt op een grote inwendige
weerstand,
2. de verzadigingsstroom in de blokkeerrichting is relatief hoog.
De kathode-aansluiting wordt bij deze dioden gewoonlijk aangegeven door een gekleurde ring op de glazen behuizing.
Het toepassingsgebied heeft in eerste instantie betrekking op zeer kleine Vermö
gens. Deze dioden worden dan ook veelal toegepast als detectiediode in radio- en
televisietosstellen.
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2.4.2. Gouddraaddioden
In fig. 2—10 is de doorsnede afgebeeld van een puntcontactdiode met een gouden
contactveertje. In de literatuur worden dergelijke dioden gewoonlijk aangeduid als
„gold-bonded” dioden. Evenals bij de andere puntcontactdioden rust ook hier het
veertje tegen een plaatje N-Ge dat er tijdens het formeren aan wordt vast gelast. In
tegenstelling tot de eerder beschreven puntcontactdioden is het veertje niet voorzien van een punt, daardoor zijn de afmetingen van het P-eiland en dus de PNovergang nu groter. Dit betekent automatisch dat een grotere stroom in de door-
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b

laatrichting (+/d) kan worden toegelaten. Zeer vaak wordt nog gallium aan het
goud toegevoegd, waardoor de weerstand in de doorlaatrichting nog eens extra
wordt gereduceerd. Een bijzonderheid van het rondom het veertje gevormde P-Ge
is het läge smeltpunt, dat n.l. lager is dan dat van de materialen die de alliage
vormen. Zo bedraagt het smeltpunt van goud 1063°C en dat van germanium 958°C.
Een legering van 12% germanium en 80% goud heeft daarentegen een smeltpunt
van slechts 356°C. Met deze eigenschap moet rekening worden gehouden bij het
bepalen van de maximaal toelaatbare temperatuur en dus het toelaatbare vermö
gen. In fig. 2—11 is de IJUd karakteristiek van een dergelijke diode afgebeeld. De
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kathode-aansluiting, dat is de verbinding met het N-Ge, is bij deze dioden op de
glazen behuizing aangegeven door een gekleurde ring of stip.
De belangrijkste verschollen t.o.v. de andere puntcontactdioden hebben betrekking
op:
1. steilere doorlaatkarakteristiek (fig. 2-11),
2. kleinere inwendige weerstand,
3. geringere verzadigingsstroom,
4. grotere capaciteit,
5. grotere toelaatbare piekstromen in de doorlaatrichting.
Het voornaamste toepassingsgebied:
elektronische schakelaars in b.v. Computers.
2.4.3. Lagendiode
In tegenstelling tot de puntcontactdioden, die alleen geschikt zijn voor zeer kleine
strömen en läge spanningen, kunnen lagendioden worden geconstrueerd voor grote
strömen en hoge spanningen. Stroomsterkten van 500 A en blokkeerspanningen
van 2000 V en hoger zijn daarbij geen uitzondering. Wel is dan veelal sprake van
speciale drielagendioden, terwijl bijzondere aandacht moet worden besteed aan
de koeling van een dergelijke diode.
In fig. 2—12 is de doorsnede van een lagendiode afgebeeld. De eigenlijke gelijkrichter bestaat hier uit een plaatje N-silicium, dat aan een zijde is verontreinigd
met acceptormateriaal (driewaardig materiaal). Op deze wijze wordt een relatief
grote PN-overgang verkregen en ligt de toelaatbare stroomdichtheid vaak in de
orde van 100 A/mm2.
De eigenlijke gelijkrichter is in een potje van koper gesoldeerd dat als behuizing
dienst doet. Met deze constructie wordt een zeer goed warmtecontact verkregen
tussen de gelijkrichter en de behuizing, zodat de warmteweerstand tussen beide
tot een minimum is teruggebracht.
Behalve de gelijkrichtkarakteristiek is voor een lagendiode de problematiek van de
stabiliteit, als gevolg van de warmte-ontwikkeling, zeer belangrijk. De temperatuur
van de diode is n.l. van grote invloed op het aantal minderheidsdragers en dus op
de stroom in de blokkeerrichting.
I
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Fig. 2-12
1. Koperen behuizing
2. Halfgeleider
3. Contactschijf
4. Contactstift
5. Keramische ring
6. Veer
7. Stalen ring
8. Persglas doorvoer
9. Aansluiting

Het gedrag is stabiel als er thermisch evenwicht is, d.w.z. als de hoeveelheid
wärmte, die per tijdseenheid in de diode wordt ontwikkeld, gelijk is aan de hoe
veelheid wärmte die per tijdseenheid naar de omgeving wegvloeit. De temperatuur
van de diode verändert in dat geval niet. De warmlestroom die bij thermisch even
wicht naar de omgeving vloeit, is gelijk aan:

jzI±=p
t
Hierin is:
7j de temperatuur van de PN-overgang (°C) (het wärmste gebied van de diode)
Ta de omgevingstemperatuur (°C)
Rya de warmteweerstand tussen de PN-overgang en de omgeving (°C/W)
P de hoeveelheid wärmte die per tijdseenheid in de diode wordt ontwikkeld
(W).
De warmteweerstand Ris meestal een serieschakeling van drie of meer warmteweerstanden:
^j-a ~Ryb*Rb-k + /*k-a

Rya warmteweerstand tussen PN-overgang en de omgeving van de diode
/?j.b warmteweerstand tussen PN-overgang en de behuizing van de diode
R5-k warmteweerstand tussen de behuizing van de diode en de koelplaat (heat
sink)
^k-a warmteweerstand tussen de koelplaat en de omgeving.
Voorbeeld 1
De omgevingstemperatuur van een diode bedraagt 40°C. Verder is bekend, dat
/?j_b = 0,2;/?b-jc = 0,07 en R^ = 0,26.
De hoeveelheid elektrische energie die per tijdseenheid in wärmte wordt omgezet
bedraagt 280 W.
De temperatuur van de PN-overgang is te berekenen uit:
T. = 280 (0,2 + 0,07 + 0,26) + 40
= 188,5°C
De maximaal toelaatbare waarde voor 7} bedraagt bij veel uitvoeringen 190 C.
zodat 280 W het maximaal toelaatbare vermögen is.
Voorbeeld 2
Gegeven is, dat de maximaal toelaatbare kristaltemperatuur 7j = 175°C terwijl de
omgevingstemperatuur 40°C bedraagt. Verder is bekend, dat in de doorlaatrichting
28 W in wannte wordt omgezet.
Äj.b = l)3°C/Wen«b.k = 0,5°C/W.
Bepaal de afmetingen van het benodigde koelplaatoppervlak.
De maximaal toelaatbare temperatuur van de metalen behuizing bedraagt:
Tb = 7- - P • Rfr = 175 - 28 X 1,3 = 138,6°C
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Van de koelplaat bedraagt de maximaal toelaatbare temperatuur:
Tk = Tb -P-R^^ 138,6-28 X 0,5 = 124,6°C
De thermische weerstand tussen koelplaat en de omgeving mag zodoende maxi
maal bedragen:

^k-a

Tk~Ta

124,6-40

P

28

= 3,02°C/W

In fig. 2-13 zijn onder elkaar de doorsnede van een geextrudeerde aluminium
koelplaat en de grafieken, die het verband weergeven tussen Rk^, P en de strekkende lengte van een aantal van deze koelplaten afgebeeld. De grafieken hebben
zowel betrekking op blank als gezwart materiaal en geven tevens de relatie weer bij
geforceerde koeling.
In bovenvermeld rekenvoorbeeld is b.v. een lengte van 5 cm van een 30 W koel
plaat of een lengte van 8 cm van een 1ÖW koelplaat voldoende om een stabiele
temperatuur en dus een betrouwbare schakeling te verkrijgen zonder dat gefor
ceerde koeling behoeft te worden toegepast (blank uitvoering).
Tot besluit zijn in fig. 2—14 enkele uitvoeringen van gelijkrichtdioden afgebeeld.
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2.4.4. Avalanche- en Z-dioden
Bij een ideale kristaldiode wordt de diodestroom (—/d) nagenoeg niet beinvloed
door variaties van de spanning over de diode in de blokkeerrichting (—Ud). De
praktijk leert echter, dat genoemde stroom na overschrijding van een bepaalde
spanning — de grootte hiervan wordt bepaald door de soort diode — wel degelijk
toeneemt. In fig. 2—15 zijn twee karakteristieken van kristaldioden afgebeeld.
Duidelijk komt hier naar voren, dat de diodestroom in de blokkeerrichting niet
constant blijft, doch toeneemt. Afhankelijk van de soort halfgeleidermateriaal en
de constmctie van de diode kan dit verschijnsel reeds bij spanningen van enkele
volt, dan wel meerdere honderden volt optreden, terwijl de stroomtoename geleidelijk dan wel sprongsgewijs kan plaats vinden. Indien maatregelen worden getrof
fen, dat het diodemateriaal niet te warm wordt, als gevolg van het elektrisch ver
mögen dat in deze „geleidende” toestand van de diode in wärmte wordt omgezet,
ondervindt de PN-overgang geen nadelige gevolgen van dit nagenoeg geleidend
worden van de diode. Dit betekent, dat wanneer de spanning in de blokkeer
richting weer kleiner wordt, het oorspronkelijke hoogohmige karakter automa
tisch terugkeert.
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Fig. 2-15
Er zijn nu twee soorten dioden te onderscheiden. Bij de avalanche dioden treedt
genoemd verschijnsel vrij geleidelijk op, terwijl het bij de Z-dioden sprongsgewijs
plaats vindt. In fig. 2—15 is van elke soort een karakteristiek afgebeeld. Het gedrag
van de avalanche diode wordt hierin aangegeven door een streepjeslijn en dat van
de Z-diode door een getrokken lijn.
2.4.5. Avalanche diode
De eigenschappen van een avalanche diode berusten op het feit dat de mobiele
ladingdragers, die de verzadigingsstroom in de blokkeerrichting onderhouden, in
de grenszone bij toenemende spanning een zodanige snelheid verkrijgen, dat bij
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botsingen met de halfgeleideratomen nieuwe mobiele ladingdragers ontstaan.
(stootionisatie). Dit effect resulteert in een soort lawinewerking en eindigt inet
een volledige doorslag van de PN-overgang. Iets soortgelijks doet zieh voor bij een
gasontlading. De spanning waarbij dit verschijnsel, dat bekend Staat als het
avalanche effect, optreedt wordt bepaald door de soort halfgeleidermateriaal en
de temperatuur van dit materiaal. Naarmate de temperatuur van het kristal hoger
is, zet genoemd effect in bij een lagere spanning. In fig. 2—16 is de karakteristiek
van een avalanche diode afgcbeeld.
Indien de spanning in de blokkeerrichting zo hoog is dat wordt gewerkt in het
avalanche gebied, dienen maatregelen te worden genomen opdat de diode stabiel
functioneert eh dus niet te warm wordt (thermisch op hol slaat). Veelal wordt
dan een stroombegrenzend element, zoals b.v. een lineaire weerstand, in serie met
de diode opgenomen.
2.4.6. Z-dioden

I

Dit zijn dioden waaiyan het halfgeleidermateriaal (silicium) in Sterke mate is verontreinigd. Dit betekent, dat de grenszone zeer dun is met als direct gevolg dat
ook bij läge externe spanningen hierin reeds een sterk elektrostatisch veld aanwezig is. Bij oversclmjding van een bepaalde, kritische veldsterkte worden in genoemde grenszone valentie-elektronen bij de halfgeleideratomen, als het wäre, losgescheurd. Dit verschijnsel Staat bekend als het zenereffect, vandaar dat deze
dioden zener-dioden'of kortweg Z-dioden worden genoemd. (De fysicusC. Zener
beschreef genoemd effect reeds in 1934). Het directe gevolg is, dat de diode vrij
plotseling geleidend wordt (fig. 2-17). De inwendige weerstand daalt daarbij met
een sprong van enkele tientallen M£2 tot een waarde die kleiner is dan 100 £2. Dit
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om een indruk te geven van de orde van grootte. In serie met een dergelijke diode
moet dan ook steeds een stroombegrenzend onderdeel worden opgenomen, dit
kan een lineaire weerstand of een transistor zijn. In fig. 2-18 is een schakeling
afgebeeld waarbij een Z-diode tot taak heeft om de uitgangsspanning constant te
houden. De ingangsspanning is gelijk aan:
Ur(Iz+Iu)Rs + Uu
of

_/u

Iz =

Hierin is:
Iz stroom door de Z-diode bij stroomgeleiding
Iu stroom door de belastingsweerstand Ru
Rs serieweerstand
Verder is:
I =—
Het elektrisch vermögen, dat na overschrijding van de Z-spanning in de diode in
wärmte wordt omgezet, bedraagt:
=(^

-w

Uit deze formule blijkt, dat bij het berekenen van een dergelijke schakeling de
minimale waarde van /u zeer belangrijk is, want het elektrische vermögen dat in de
diode in wärmte wordt omgezet, neemt toe naarmate de stroom door de belasting
(7U) kleiner wordt.
Voorbeeld: Om een stabiele instelling te verkrijgen - fig. 2-19 - wordt een
Iz = 20 mA gekozen en een Uz = 7,5 V. De waarde van Rs is nu als volgt te bere
kenen:
15-7,5
Ai+'z
44

(100 + 20). IO"3

= 62,5 £2

De warmte-ontwikkeling in de Z-diode bedraagt in dit voorbeeld:
P=

15-7,5
62,5

- 100 X IO"3

7,5 = 0,15 W

De stroom 7U mag vanwege de stabiliteit echter nooit beneden de Z-stroom (hier
20 mA) dalen. Voor de berekening van het toelaatbare vermögen is deze waarde
dan ook als uiterste aan te houden. In bovenstaand voorbeeld is de maximaal toe
laatbare waarde van P zodoende:
P=

15-7,5
62,5

— 20 X IO"3

7,5 = 0,75 W

Bij de keuze van de Z-diode dient met dit laatste vermögen rekening te worden gehouden.
Onder de stabiliteit wordt verstaan:
5=

1
1 +^+
'z

RU

Voor bovenstaand getailenvoorbeeld geeft dit:
5=

1
1 +62£ +62I5
5

= 0,07

75

Opgemerkt wordt nog dat de waarde van rz meestal door de fabrikant wordt gepubliceerd.
Een ander belangrijk gegeven is de temperatuurcoefficient Sz (mV/°C), die voor
bepaalde typen positief en voor andere typen negatief is. Dit maakt het mogelijk
om door combinaties nagenoeg temperatuur-onafhankelijke schakelingen te ontwikkelen.

i

2.4.7. Codering van Z-dioden
De gegevens van Z-dioden worden verwerkt tot een cijfer/letter code, b.v. BZX55C4V7. Deze code wordt als volgt gelezen:
letter B geeft aan, dat het halfgeleidermateriaal silicium is.
Z is een indicatie dat hier sprake is van een Z-diode,
terwijl de X betrekking heeft op de eigenschappen van de diode.
In 4V7 neemt de letter V de plaats in van een komma, zodat de nominale spanning
waarbij de diode geleidend wordt 4,7 V bedraagt.
De hoofdletter C heeft betrekking op de tolerantie van de nominale waarde, in dit
geval op 4,7 V.
De C geeft daarbij aan dat de tolerantie ± 5% is.

:
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Andere toleranties worden aangegeven door de letters:
A ± 1%
B ±2%
C ±5%
D ± 10%
E ± 15%
Toepassingen
Deze dioden worden toegepast in schakelingen om:
1. spanningsvariaties teniet te doen,
2. zeer constante spanning te leveren, die b.v. als referentiespanning moet dienen,
3. beveiliging van meetinstmmenten of andere belangrijke onderdelen.
In fig. 2—20 zijn enkele principiele schakelingen met Z-dioden afgebeeld.
2.4.8. Capaciteitsdiode (varicap)
Zoals bekend, wordt bij een PN-overgang de lengte van de grenszone in belangrijke
mate bepaald door de grootte van de aangelegde spanning. Wordt deze spanning
in de blokkeerrichting (—^/rf) groter, dan resulteert dit automatisch in een langer
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worden van de grenszone. Genoemde zone heeft de eigenschappen van een isolator
(leeggelopen zone) en vormt zodoende tesamen met de aangrenzende lagen halfgeleidermateriaal een zeer kleine condensator.
De capaciteit van een dergelijke condensator is afhankelijk van:
1. lengte van de grenszone (d in fig. 2-21)

-ud

N

p

Fig. 2-21
2. relatieve dielektrische constante van het materiaal dat als grenszone fungeert
(er)
3. effectieve oppervlak van de PN-overgang tussen beide soorten halfgeleidermateriaal (A).
De betreffende capaciteit wordt zodoende bepaald door de relatie:
cd “—;----------

d

(*0 = 1 IO"9)
In deze formule is de lengte d afhankelijk van de grootte van de aangelegde spanning over de diode (— f/d) en de diffusiespanning (f/0). Bij benadering kan worden
gesteld dat:
d = {-Ut + u0y
Waarbij n in belangrijke mate betrekking heeft op de graad van verontreiniging van
het haifgeleidermateriaal nabij de grenszone. Substitutie in de eerder vermelde
formule geeft na vereenvoudiging:
K

Q=

(-^d + u0r

(K = e0 -er •A)
Ter orientatie wordt hier nog vermeld dat:
f/o~0,7; n*\en K « 56,4 X IO"12
Deze cijfers zijn echter sterk afhankelijk van materiaalsoort en fabricageproces.
Van een capaciteitsdiode kan een vervangschema worden opgesteld, zoals dat is afgebeeld in fig. 2—22. In deze figuur is de diodecapaciteit aangegeven door de con
densator Cd en de verliesweerstand van de grenszone (dielektrische verliezen) door
de weerstand /?0, parallel aan Cd. De weerstanden Rn en Rp hebben betrekking op
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de verliezen in resp. het N- en het P-materiaal. De zelfmducties van de aansluitdraden zijn aangegeven met L en speien alleen een rol bij zeer hoge frequenties.
In fig. 2—23 is een grafiek afgebeeld die de relatie weergeeft tussen de diodecapaciteit (Cd) en de aangelegde spanning in de blokkeerrichting (— t/d). De verhouding tussen de capaciteiten gemeten bij -Ud = 30 V en —t/d = 3 V bedraagt
bij deze diode een factor 6,25 (een veel voorkomende waarde). Bij de vermelding
van de capaciteit dient steeds de frequentie en de temperatuur te worden vermeld,
waarbij de meting is uitgevoerd. Meestal bedraagt de frequentie 1 MHz en de
temperatuur 25°C.
Fig. 2-24 geeft het principeschema van een schakeling waarin een capaciteitsdiode is opgenomen. De diode heeft hier tot taak om een LC-kring af te stemmen.
Er worden daarbij hoge eisen gesteld aan de regelspanning over de capaciteitsdiode,
aangezien een geringe verandering van deze gelijkspanning reeds aanleiding geeft
tot verstemming van de kring. Capaciteitsdioden worden tegenwoordig veelvuldig
toegepast in afstemeenheden (tuners) van radio- en televisie-ontvangers.
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2.4.9. Tunneldiode
Een tunneldiode is een lagendiode waarvan de beide soorten halfgeleidermateriaal
zeer sterk zijn verontreinigd (veelal een vreemd atoom op de 1000 halfgeleideratomen). De volumedichtheid van de mobiele ladingdragers is dan ook zeer groot,
terwijl de grenszone tussen het N- en P-materiaal uiterst klein is. Veelal is de
lengte niet groter dan 0,01 /im. In deze zone heerst dan ook een sterk elektrosta
tisch veld, waarbij veldsterkten van meer dan 1 MV/cm geen uitzondering zijn.
Het gevolg is, dat naast het normale gelijkrichteffect ook nog een tunneleffect
optreedt, dat de eigenschappen van de diode in belangrijke mate beihvloedt.
Fig. 2—25 stelt de stroom/spanningskarakteristiek voor van een tunneldiode in
doorlaatrichting. Direct valt hierbij de eigenaardige vorm van de karakteristiek op.
De diodestroom (+/d) neemt eerst nagenoeg rechtevenredig toe met de diodespanning (+(/d) en bereikt bij de spanning Uj een maximum /T. De spanning Uj
en de bijbehorende stroom /T worden gewoonlijk aangeduid als resp. de topspanning en de topstroom. Wordt de spanning nog verder opgevoerd, dan blijkt, dat de
diodestroom niet meer toeneemt doch kleiner wordt. Bij de spanning UD (dalspanning) bereikt de stroom een minimum ID (dalstroom). Bij een verdere toename van de diodespanning neemt de diodestroom dan weer toe in sterkte. Uit
deze karakteristiek volgt, dat de inwendige weerstand van de diode tussen de spanningen Uj en UD negatief is.
De verzadigingsstroom in de blokkeerrichting is bij dit soort dioden groter dan bij
de normale (minder verontreinigde) gelijkrichtdioden, terwijl de invloed van de
temperatuur geringer is.
In fig. 2—26 is nogmaals een stroom/spanningskarakteristiek van een tunneldiode
in de doorlaatrichting afgebeeld. In deze graflek is de diodestroom aangegeven
door een getrokken lijn, het verloop van de tunnelstroom door een streepjeslijn,
terwijl de diffusiestroom van meerderheidsdragers door een streep-punt lijn wordt
voorgesteld. Voor elke waarde van de diodespanning (£/d) is de diodestroom (/d)
gelijk aan de som van de bijbehorende diffusie- en tunnelstroom.
49

A = tunnelstroom
B= diffusiestroom
C = diodestroom

♦Id

V

V
V
V

-Rd

a\\c

Ls

\
B

Rs

V*

\

v
CPN

------- +Ud

Fig. 2-27

Fig. 2-26

Voor dit soort dioden wordt als halfgeleidermateriaal hoofdzakclijk germanium of
gallium-arsenide gebruikt.
Van een tunneldiode, ookwelesaki-diode genoemd naar de Japanse natuurkundige
Esaki die in 1957 voor het eerst een publikatie aan deze diode wijdde, kan een
elektronisch vervangschema worden opgesteld (fig. 2-27). In dit Schema stelt
—/?d de negatieve inwendige weerstand voor van de diode. Deze weerstand heeft
dus betrekking op een instelling van de diodespanning tussen Ux en Ud. Parallel
aan deze weerstand Staat de diodecapaciteit van de PN-overgang. De serieweerstand R$, die zeer klein is, heeft betrekking op de weerstand van het sterk verontreinigde halfgeleidermateriaal. Verder stelt Js de zelfinductie van de aansluitdraden
voor. De impedantie van de diode is nii:
1

-«d H-V)
C
cj

2d =

+ Rs+]uLs

. 1
~Rd “j—c
cj

C

u>CR2d

Ri

j +j
l+(coCRdr
Bestaat de belasting van de diode uit een spoel waarvan de zelfinductie L3 en de
weerstand R3 is, dan is:
= RS~

-J

1 + (co CRä)

■Za=«a+jcoZ.a
Voorwaarde voor oscilleren is dat het reele gedeelte van de impedantie gelijk aan
nul moet zijn, zodat:
+Rs~
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De grensfrequentie van het oscillatorsignaal is dan:
1

/ = 2 *RäC yRs + R -1
Zodat Rd groter moet zijn dan Rs + Rx
In fig. 2—28 is een tunneldiode afgebeeld met de bijbehorende maten om een indruk te geven van de afmetingen. Ter linker-zijde het gebruikelijke schemasymbool.
Opgemerkt wordt nog, dat het gebruik van tunneldioden in schakelingen beperkt
is gebleven t.o.v. andere gelijkwaardige componenten.
2.4.10. Schottky barrier diode
Wanneer halfgeleidermateriaal (silicium) in contact wordt gebracht met een metaal,
dan bestaat de mogelijkheid, dat overhet contactvlak tussen beide een potentiaalsprong optreedt. Dit effect werd in 1874 door F. Braun ontdekt en in 1939 door
W. Schottky theoretisch verklaard.
In fig. 2-29 wordt het principe van een halfgeleider/metaalovergang voorgesteld.
Indien de energie van de geleidingselektronen in het halfgeleidermateriaal groter
is dan de energie van de geleidingselektronen in het metaal, dan vindt er een elektronendiffusie plaats van halfgeleider naar metaal. Het resultaat is een potentiaalsprong over de grenszone tussen metaal en halfgeleidermateriaal, waarbij het
metaal negatief wordt t.o.v. het halfgeleidermateriaal. De grootte van de potentiaalsprong, die een verdere elektronendiffusie belet, wordt bepaald door het halfge
leidermateriaal, de mate van verontreiniging daarvan en de soort metaal. De grens
zone tussen metaal en halfgeleidermateriaal is zeer dun en varieert veelal tussen
1 en 0,1 ßm.
De overgang metaal/halfgeleider kan volgens het bovenstaande de eigenschappen

metaal

halfgeleider

/
leeggelopen zone

Fig. 2-29

Fig. 2-30
51

15
schottky
(mA)
i
10

metaal
oxyde
/V — N - laag

5

:

PN -diode

:

05

i
-Ud (V)

— N*substraat

Fig. 2-32

Fig. 2-31
hebben van een PN-overgang en geleidt dan bij aansluiting op een gelijkspanning
met een polariteit als getekend in fig. 2—30. Stroomgeleiding vindt in dat geval
rhats door slechts een soort mobiele ladingdragers, elektronen. Door de dünne
grenszone en het ontbreken van minderheidsdragers in deze zone kunnen körte
schakeltijden worden gerealiseerd, terwijl minder ruis wordt geproduceerd dan bij
een PN-overgang het geval is. De belangrijkste toepassingen hebben betrekking op
het lungeren als schakelaar zoals b.v. gelijkrichter voor wisselspanningen met een
zeerhoge frequentie (microgolfgebied) en mengtrappen in UHF tuners.
In ng. 2—31 zijn in een grafiek de karakteristieken van een PN-diode en een
schottky barrier diode voorgesteld, terwijl fig. 2-32 de doorsnede van een schottky
barrier diode toont. Op een substraat van N+ materiaal is hier door epitaxie een
N-laag aangebracht. Laatstgenoemde laag wordt vervolgens bedekt met een laagje
oxyde (Si02) waarin een opening wordt geetst, waama de blootgekomen N-laag
wordt bedekt met een laagje metaal (molybdeen, aluminium, enz.).
Sehonky barrier dioden worden veelvuldig toegepast in digitale IC’s. Zie hiertoe
hoofdstuk 9.
2.4.11. Gunn-diode
Het Gunn-effect is een hoogfrequente instabiliteit, die in sommige halfgeleiders
bij hoge elektrische veldsterkten blijkt op te treden. Wanneer een staafje van een
dergelijke halfgeleider (gewoonlijk N-materiaal) wordt voorzien van niet-gelijkricfrtende contacten (metaal/halfgeleiderovergang zonder spanningssprong) en vervdgens aangesloten op een gelijkspanning die wordt opgevoerd, dan blijkt de
stroom door het halfgeleidermateriaal, na overschrijding van een bepaalde kritische
iparjfiing, niet meer recht evenredig met de spanning toe te nemen, doch een oscilütie te vertonen waarvan de frequentie in het microgolfgebied ligt.
Genoemd verschijnsel is het eerst waargenomen door de fysicus J. B. Gunn bij
N-^nium-arsenide en N-indium-fosfide. Later is genoemd effect ook bij andere
'.aJfgeleiders vastgesteld. Met behulp van een capacitieve sonde stelde Gunn vast,
de oscillaties gepaard gaan met een periodieke beweging van gebiedjes met een
zeer hoge veldsterktc door het materiaal. Zo’n gebiedje ontstaat doorgaans bij de
kathode, bewecgt zieh vervolgens met een constante snelheid door het materiaal
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naar de anode, en verdwijnt aldaar, waarna een nieuw gebiedje aan de kathode
ontstaat, enz. (fig. 2—33). Deze gebiedjes met een zeer hoge elektrische veldsterkte
worden gewoonlijk aangeduid als „domeinen”.
Een domein is in wezen een verzameling van elektronen (een groep geleidingselektronen), die zieh met de driftsnelheid van de elektronen van de kathode naar de
anode begeeft. De stroom van mobiele ladingdragers door het halfgeleidermateriaal
bestaat zodoende uit opeenvolgende elektronengroepen, m.a.w. uit stroomimpulsen. Het blijkt nu mogelijk om de dikte van het kristal zodanig te kiezen dat de
frequentie van deze impulsen in de buurt van de 10 GHz ligt.
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y (gebied met hoge
_______ / veldsterkte)
metoal
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I /\
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gebieden met läge veldsterkte
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Fig. 2-33
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Fig. 2-34
Niet alle gelijkstroomenergie wordt omgezet in microgolf-energie. Doorgaans ligt
het rendement in de buurt van 1%. De microgolf-energie, die op deze wijze kan
worden opgewekt, bedraagt enkele tientallen müliwatt. Ter orientatie is in fig. 2—34
de relatie tussen de microgolf-energie in mW en de frequentie in GHz van een
dergelijke diode aangegeven. De gelijkspanning over de gunn-diode bedraagt daarbij 8 V en de diode gelijkstroom 400 mA. (Gegevens van de Philips vastestofklystron RK13 waarin een gunn-diode is opgenomen.) De levensduur van een
gunn-diode bedraagt vele duizenden uren.
2.4.12. Vastestof-klystron met gunn-diode
Hoewel de frequentie waarop de gunn-diode werkt hoofdzakelijk wordt bepaald
door de dikte van het kristal en van de gemiddelde snelheid van de domeinen,
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die op zijn beurt weer afhangt van de veldsterkte en daarmee van de aangelegde
gelijkspanning, blijkt het mogelijk te zijn het ontstaan van nieuwe domeinen enigszins te vertragen. Daardoor kan de gunn-diode worden afgestemd op een frequentie die lager is dan de „natuurlijke” frequentie. Dit gebeurt door de gunn-diode in
een coaxiale resonator te plaatsen, zoals schematisch in fig. 2—35 is getekend. De
gunn-diode bevindt zieh hier tussen de twee binnengeleiders die tevens de gelijk
spanning naar anode en kathode voeren. De resonator is aan beide zijden gesloten.
De microgolf-energie wordt met een eenvoudige sonde uit de trilholte genomen.
De trilholte kan zowel mechanisch bijvoorbeeld met een afstemboutje, als elek
trisch met een capaciteitsdiode, worden afgestemd.
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De gunn-diode wordt veelal gebruikt als directe bron van microgolf-energie in
radarapparatuur met gering vermögen, b.v. apparaten voor snelheidscontrole,
dopplerradar voor beveiligingsdoeleinden en microgolf-systemen. Tenslotte toont
afb. 2—36 een dergelijke diode.
2.4. J 3. Impatt-diode
Het woord impatt is een afkorting van ,,impact ionisation avalanche transit time”,
hetgeen vrij vertaald betekent „lawine-looptijd”. In fig. 2-37 is een dergelijke
diode schematisch voorgesteld. Het N-materiaal bestaat veelal uit zwak verontreinigd intrinsick silicium of gallium-arsenide. Wanneer de spanning in de blokkeerrichting over de diode een bepaalde waarde overschrijdt, treedt door lawinewerking doorslag van de PN-overgang op. Dit is het bekende avalanche effect. De
minderheidsdragers in het P-materiaal (geleidingselektronen) begeven zieh tijdens
doorslag, na passeren van de PN-overgang naar de anode met een bepaalde snelheid door het nagenoeg intrinsieke halfgeleidermateriaal, waarin weinig mobiele
ladingdragers aanwezig zijn. De tijd, nodig om het intrinsieke materiaal te doorlopen wordt bepaald door de lengte van genoemd materiaal en de driftsnelheid van
de geleidingselektronen, dus indirect van de aangelegde spanning.
Door de looptijd (tijdsduur nodig voor het doorlopen van het intrinsieke materiaal)
af te stemmen op de frequentie van een trilholte is het mogelijk om oscillaties
varierend van 3 tot 300 GHz te bewerkstelligen. In fig. 2-38 is de doorsnede van
een trilholte met impatt-diode getekend. Deze dioden worden vooral in microgolfversterkers en oscillatoren toegepast. In fig. 2-39 is de relatie tussen de frequentie
en het uitgangsvermogen van een impatt-oscillator afgebeeld met de diodestroom
als parameter. De gelijkspanning over de diode bedraagt daarbij 80 V. Het rendement van een impatt-oscillator is 3 ä 4%.
Een bijzonder soort impatt-diode is de zgn. trapatt-diode. De aanduiding trapatt is
een afkorting van „trapped plasma avalanche triggered transit”. De inwendige
veldsterkte is bij deze dioden zeer h'oog, waardoor een ladingdragerplasma optreedt.
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2.5. Opto-elektrische dioden
De opto-elektrische dioden kunnen direct in twee groepen worden verdeeld, namelijk enerzijds de licht-uitstralende dioden zoals LED’s, display’s en laserdioden en
anderzijds de lichtgevoelige dioden zoals foto-dioden, zonnecellen en infrarooddetectoren. Een combinatie van beide hoofdgroepen wordt gevormd door de zgn.
fotokoppelingen. Een speciaal soort fotö-elementen wordt gevormd door de LCDdisplay’s.
opto-elektrische
dioden
LCD
display
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2.5.1. Lichtemitterende dioden (LED’s)
Een lichtemitterende diode is een diode die onder bepaalde omstandigheden energie uitstraalt in de vorm van licht of wärmte (infrarode straling). Het essentiele
van een dergelijke diode wordt gevormd door twee of drie lagen halfgeleidermate56

um

metaal

»— isolatie
N
N*
metaal

Fig. 2-40
riaal. Bij drie lagen halfgeleidermateriaal zijn dit achtereenvolgens N+, N- en P-materiaal. In fig. 2-40 is een dcrgelijke diode in planartechniek afgebeeld. In de
doorlaatrichting begeven zieh geleidingselektronen van het N+ en N-materiaal naar
het P-materiaal, terwijl omgekeerd gaten van het P-materiaal naar het N-materiaal
oversteken. De geleidingselektronen zijn daarbij in de meerderheid vanwege de
sterkere verontreiniging van het N-materiaal en hun grotere mobiliteit. Recombinaties van gaten en geleidingselektronen zullen dan ook grotendeels optreden in de
PN-overgang en de zeer dünne laag P-materiaal.
Bij recombinatie komt altijd energie vrij, omdat het geleidingselektron in energieniveau terugvalt van de geleidingsband naar de valentieband. De vrijgekomen
energie bedraagt minstens die van de verboden band tussen het hoogste valentieniveau en het laagste geleidingsniveau en wordt zodoende bepaald door de soort
halfgeleidermateriaal. Tussen de golflengte van de uitgestraalde elektromagnetische
trillingen en de hoeveelheid energie waarop deze uitstraling betrekking heeft,
bestaat een vaste relatie, die wordt weergegeven door de formule:
h •c
\ =----AW
X
h
c
AW

golflengte van de uitgestraalde energie (m)
constante van Planck (4,316 X 10-15 eVs)
voortplantingssnelheid van het licht (3 X 10® m/s)
hoeveelheid vrijgekomen energie (eV)

Tabel 2-1. Overzicht LED’s.

!

licht-actieve
(P)
laag
dikte 2 ... 4 ßm

golflengte
Um

0,65
0,63
0,59
GaAs0j,s P0>85 : N
GaP
N
0,56
GaP
Zn O 0,635
GaAs
0,95
GaAs0,6 Pt),4
GaAs0>35 P0,65 : N

kleur

rendement
%

rood
ropd
geel
groen
rood
infrarood

0,2
0,4

0,1
0,1
2,0

lichtopbrengst*
lm/W

0,15
0,8

0,5
0,8
0,4

15

* Deze waarden gelden voor een diodestroom van 10 mA
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Vereenvoudigd geeft dit:
1,24
X =----AW
X Qxm) en A W (eV)
De golflengte van de uitgestraalde elektromagnetische energie wordt dus bepaald
door de samenstelling van het toegepaste halfgeleidermateriaal van de P-zone. Zie
tabel 2-1
Niet al het licht wordt echter uitgestraald. Een gedeelte wordt geabsorbeerd, terwijl een ander deel door totale reflectie verloren gaat. In fig. 2-41 is de doorsnede
van een LED afgebeeld.
Lichtemitterende dioden worden zowel in toonbank als professionele apparatuur
toegepast als indicator en hebben daarbij het klassieke signaallampje met gloeidraad nagenoeg geheel verdrongen. Enkele belangrijke voordelen zijn:
— zeer lange levensduur,
— compacte bouw en dus stoot- en schokbestendig,
— het uitgestraalde licht is gemakkelijk te moduleren,
— neemt bij de montage niet veel plaats in.
De lichtintensiteit is nagenoeg recht evenredig met de diodestroom in de doorlaatrichting. Vandaar, dat de intensiteit van het uitgestraalde licht bij een bepaalde
waarde van 7^, die gewoonlijk 10 of 20 fnA bedraagt, met de andere technische gegevens wordt gepubliceerd. Fig. 2-42 toont de montage van een dergelijke LED.
Bij een golflengte van 0,65 um (rood) behoort een energiesprong van 1,91 eV. De
categorie materialen die daartoe in aanmerking komt, wordt in de internationale
code aangeduid met een C. Vändaar, dat de typenummers van LED’s gewoonlijk
met een C beginnen.

t

i
Fig 2-42

2.5.2. LED-display
Een dergelijke display bestaat uit een aantal lichtemitterende dioden (veelal zeven
stuks) die zodanig zijn samengevoegd dat alle cijfers van 1 tot en met 9 kunnen
worden gevormd, terwijl tevens de letters A, C, E, F, J, L, P en U tot de mogelijkheden behoren.
Er zijn twee soorten van displays te onderscheiden n.l. die met een gemeenschappelijke anode en de displays met een gemeenschappelijke kathode. In Fig. 2-43a is
een dergelijke display met gemeenschappelijke anode afgebeeld met daarnaast het
aansluitschema. Ze zijn leverbaar in de kleuren: rood, groen, geel en oranje.
Fig. 2—43b laat een LED-display zien met twee cijfers, elk met gemeenschappelijke
kathode.
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2.5.3. Liquid Crystal Display (LCD)
Een liquid cristal display (een display met vloeibare kristallen) bestaat in zijn eenvoudigste uitvoering uit twee glasplaatjes, die door een dun raampje van elkaar
worden gescheiden. De tussenruimte is gevuld met een laagje (dikte 10 tot 20 pm)
vloeibare kristallen. Vloeibare kristallen bezitten de eigenschap dat de moleculaire
structuur reeds door een geringe elektrische spanning wordt bei'nvloed. Vloeibare
kristallen cellen mögen uitsluitend worden gestuurd met een kanteelspanning,
daar anders ionen transport en elektrotechnische reacties aan de elektroden een
snelle kwaliteitsachteruitgang veroorzaken. (In elektronische horloges past men
bij voorkeur cellen toe waarvan de werking berust op een ander veldeffect dat nog
minder stuurenergie vraagt.) Beide glasplaatjes zijn aan de binnenkant voorzien van
een doorzichtig elektrisch geleidend laagje (veelal indiumtinoxyde) met het patroon van de aan te duiden Symbolen. In fig. 2—44 is de schematische samenstelling van een 7-segmenten LCD afgebeeld. Aan de achterzijde bevindt zieh een licht
absorberende laag, terwijl het geheel hermetisch is afgesloten.
Wordt nu een spanning van enkele tientallen volt tussen enkele Segmenten van de
voorzijde en het patroon op de achterzijde aangelegd, dan wordt de heldere vloeistof tussen de desbetreffende elektroden, onder invloed van het elektrische veld
in de vloeistof, ineens melkachtig troebel. Het invallende licht wordt daar ter plaatse
diffuus teruggekaatst, zodat de desbetreffende Segmenten helder oplichten tegen
een donkere achtergrond (absorptieprincipe). Zie fig. 2-44b. In tegenstelling tot
de lichtemitterende diode (LED), Waarbij licht wordt geproduceerd, vindt bij de
LCD een verandering van bepaalde optische eigenschappen in de vloeistof tussen
de elektroden plaats. De LCD produceert zelf dus geen licht. Een LED display zou
zodoende kunnen worden aangeduid als een actieve en een LCD als een passieve
display.

Fig. 2-44a
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2.5.4. L CD ’s met gepolariseerd lieh t
Het polarisatieprincipe bij dit type LCD berust op het veldeffectverschijnsel. Het
door het voorste polarisatiefilter vallende licht wordt 90° gedraaid. Hierdoor komt
dit in de juiste fase aan bij het achterste polarisatiefilter, dat ook 90° ten opzichte
van het voorste is gedraaid. Het op de Spiegel vallende licht wordt nu volgens hetzelfde procede teruggekaatst (fig. 2-44c).
Door een spanning aan te leggen tussen de gewenste elektroden worden de kristal
len zodanig gericht, dat geen draaiing van het licht plaats vindt. Het niet gedraaide
licht arriveert niet in fase op het onderste filter en wordt daar geabsorbeerd. Ook
deze LCD’s bieden de mogelijkheid tot zowel donkere Symbolen in helle achtergrond als helle Symbolen in donkere achtergrond. Ze kenmerken zieh door een
laag stroomverbruik (1 pA/cm2) en een geringe spanning (1 ä 2 V).
2.6. Halfgeleiderlaser
Een laser is een lichtbron met zeer speciale eigenschappen. Het woord „laser” is
gevormd door de eerste letters van de woorden: Light ylmplification by Stimulated
Emission of Radiation. Vrij vertaald komt dit neer op: lichtversterking door gestimuleerde emissie van straling. De betekenis hiervan zal in het hiernavolgende
duidelijk worden.
In halfgeleidermateriaal komt bij recombinatie van gaten en geleidingselektronen
energie vrij in de vorm van elektromagnetische trillingen. De desbetreffende hoeveelheid energie is daarbij minstens gelijk aan het verschil tussen het laagste geleidingsniveau en het hoogste valentieniveau en wordt zodoende in belangrijke mate
bepaald door de soort halfgeleidermateriaal. Genoemde recombinaties vinden
spontaan plaats, d.w.z. er is in het algemeen geen gelijkheid in frequentie en fase
tussen de verschillende elektromagnetische golven, die worden geemitteerd. Dit
is de toestand die is afgebeeld in fig. 2-45a en treedt op bij o.a. gloeilampen en
fluorescentiebuizen.
Een geheel andere situatie ontstaat wanneer een geleidingselektron wordt aangestoten door een elektromagnetische golftrein afkomstig van een bepaalde recombi
natie. In dat geval keert het aangestoten geleidingselektron onmiddellijk terug tot
de Status van valentie-elektron. Dit betekent, dat de laatstgenoemde recombinatie
wordt teweeggebracht (gestimuleerd) door een andere recombinatie. De energie
die bij de gestimuleerde recombinatie vrijkomt in de vorm van elektromagnetische
trillingen is daarbij, in frequentie en fase, gelijk aan die van de golfbeweging die
laatstgenoemde recombinatie teweegbracht. Er ontstaat nu een toestand als afge
beeld in fig. 2—45b. Het directe gevolg is, dat beide golfbewegingen elkaar versterken. Indien nu voldoende geleidingselektronen en gaten in het materiaal aanwezig zijn en maatregelen worden getroffen, opdat zoveel mogelijk gestimuleerde
recombinaties optreden, ontstaat een zeer Sterke golfbeweging met slechts een be
paalde frequentie. In fig. 2-46a is aangegeven hoe dit bij een halfgeleiderdiode in
principe wordt gerealiseerd, n.l. door het aanbrengen van spiegelende zijvlakken.
Het spiegelende oppervlak aan de linkerzijde (A) reflecteert de straling voor 100%,
terwijl het spiegelende oppervlak aan de rechterzijde (B) de straling voor 90% re62
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flecteert en voor 10% doorlaat. Het laserlicht verlaat aan deze zijde de diode. In
wezen wordt door genoemde Spiegels een optische resonator gevormd, waarvan
de werking schematisch is weergegeven in fig. 2-46b. Door de grote hoeveelheid
lichtenergie in de resonator ontstaan naast de eerder vermelde recombinaties ook
nieuwe gaten en geleidingselektronen, mits de stroom door het halfgeleidermateriaal voldoende groot is. Speciaal voor dit doel leent zieh daarbij de halfgeleiderdiode omdat in de directe omgeving van de PN-overgang een concentratie aan
gaten en geleidingselektronen optreedt als de diode in de doorlaatrichting is gepolariseerd. Bij een geringe diodestroom in de doorlaatrichting treedt, zoals bekend,
luminescentie op, terwijl bij een honderdvoudig sterkere stroom laserlicht naar
buiten treedt.
In fig. 2-47 is de schematische voorstelling van GaAs laserdiode afgebeeld. De
laserwerking vindt plaats in een smalle strook van de P-GaAs-laag (grijze tint). De
vlakken M (kliefvlakken van het kristal) fungeren hier als Spiegel. De straling
treedt uit in de Z-richting. De laserwerking komt tot stand onder invloed van een
gelijkstroom die in de I-richting door het kristal vloeit. De N-GaAs-laag fungeert
bij de produktie als substraat, de lagen 1 t/m 4 worden daarop door epitaxie aangebracht. De dikte van de actieve laag (d) bedraagt slechts ca. 0,3 /im; de dikte van
de andere lagen varieert van 1 tot 2 /im.
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Foto 2-48 toont een diodelaser, de LBA 185A van de firma ITT. Het is een diode
::a\ GaAs/GaAlAs overgang. De laserwerking Start bij een gelijkstroom van
rJf) rr/A.
Het toepassingsgebied van de laser wordt steeds belangrijker, dit in verband met de
f;nctie als lichtbron in optische communicatie-apparatuur, denk hierbij aan de
oornmunjcatie per glasvezel. Vorder als lichtbron in afspeelapparatuur zoals bij de
opthdie beeldplaat (VLP van Philips) en de grammofoonplaat met optische afto&XiZ (dt compact disc van dezelfde firma). Verder opent de beveiligingstechniek
Wi geheej nicuw toepassingsgcbied voor de laser.

2.7. Foto-elementen
In een foto-element, ook wel populair zonnecel genoemd, wordt stralingsenergie
rechtstreeks omgezet in elektrische energie. Er is hier dus sprake van een actieve
tweepool. In fig. 2—49 is de doorsnede van een dergelijk element afgebeeld met
ernaast het gebruikelijke schemasymbool. Wanneer nu licht invalt op het halfgeleidermateriaal, wordt energie aan de betrokken halfgeleideratomen overgedragen
met als gevolg dat elektronen van de valentieband oversteken naar de geleidingsband, m.a.w. het aantal geleidingselektronen en gaten neemt toe. Het directe ge
volg hiervan is een sterkere diffusie van mobiele ladingdragers, iets dat resulteert in
een toename van de spanning over de PN-overgang. Laatstgenoemde spanning, de
fotospanning, wordt in grootte niet bepaald door het effectieve oppervlak van het
anti reflectie laag
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foto-element, doch is alleen afhankelijk van de energie van het invallende licht
(X • h). Genoemde lichtenergie wordt bij foto-elementen gewoonlijk uitgedrukt in
mW/cm2 lichtgevoelig oppervlak.
Het verband tussen de afgegeven spanning (zonder belasting) Uy en de verlichtingssterkte aan het oppervlak van het foto-element heeft een logaritmisch karakter
(fig. 2-50). In deze figuur is de relatie aangegeven tussen
en de verlichtingssterkte in lux voor het foto-element BPY45. De stroom die door de keten vloeit
wanneer het foto-element is kortgesloten (7k) neemt rechtevenredig toe met de
verlichtingssterkte aan het oppervlak van het element en is eveneens aangegeven
in fig. 2—50. De sterkte van laatstgenoemde stroom is echter op te voeren door
het effectieve oppervlak van het foto-element te vergroten. Het element geeft
maximale energie af als de belastingsweerstand gelijk is aan Rm = -03-.
An
In fig. 2—51 is dit in de / = f(V) grafiek van een dergelijk element aangegeven. Het
bepalen van het maximale elektrische uitgangsvermogen komt neer op het bepalen
van het punt P op de betreffende lichtenergiekromme (2E) waarbij het oppervlak
7m • Um maximaal is. Bij de BPX33 bedraagt het maximale elektrische vermögen
58 mW bij een stralingsenergie van 140 mW/cm2. Het rendement van foto-elemen
ten bedraagt ongeveer 11 % wanneer GaAs en 15% wanneer Si als halfgeleidermateriaal wordt gebruikt.
Zonnecellen worden in de praktijk steeds meer toegepast als energiebron. Ze wor
den daartoe samengevoegd tot zonnepanelen. De afmetingen van een dergelijk
paneel bedragen b.v. 460 X 356 X 15 mm. Foto 2—52 toont een zonnepaneel met
34 ronde zonnecellen. De diameter van de desbetreffende cellen bedraagt 57 mm.
Zonnecellen worden ook geleverd met afmetingen 1 X 2 cm2 en 2 X 4 cm2. Ge
noemde cellen zijn in serie geschakeld. Bij een hoeveelheid zonlicht van 100 mW/
cm2 levert dit paneel een spanning van gemiddeld 15,5 V bij een stroom van
690 mA, dat wü zeggen 10,7 W. Grotere Vermögens kunnen worden verkregen
door meer panelen parallel of in Serie te schakelen. De afgebeelde zonnecellen zijn
ondergebracht in een paneel van kunststof, ze zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals zand- en sneeuwstormen, spattend zeewater en dergelijke.
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Verder zijn de zonnepanelen ongevoelig voor kortsluiting en onderbreking van de
belasting. Zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor het voeden van apparatuur
en kleine pompen in streken waar andere voedingsbronnen ontbreken. Enkele
voorbeelden van toepassingen zijn radio- en lichtbakens, radio- en televisie-relaiszenders, telemetriesystemen voor bijvoorbeeld gasleidingen en waterpompen. In
fig. 2-53 is het principe van een schakeling afgebeeld waarin een zonnepaneel is
opgenomen.
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2.7.1. Foto-dioden
In fig. 2—54 is de doorsnede van een foto-diode in planartechniek afgebeeld.
Wordt een dergelijke diode in het donker aangesloten op een spanning in de blokkeerrichting, dan vloeit een stroom van minderheidsdragers door de diode. Dit
betekent automatisch, dat deze stroom zeer klein is. Er wordt in dat geval gesproken van de donkerstroom /d, waarvan de grootte gewoonlijk enkele nA bedraagt.
Valt er licht op de zeer dünne P+ laag, dan wordt een bepaalde vorm van energie
aan de diode toegevoerd, die indien voldoende groot, in Staat is om elektronen in
het halfgeleidermateriaal vrij te maken. Dit laatste houdt in dat het aantal mobiele
ladingdragers toeneemt onder invloed van het invallende licht. De donkerstroom
/d wordt zodoende groter naarmate de energie van het invallende licht toeneemt.
Laatstgenoemde energie bedraagt:
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Is E groter dan Eg (E^ is de hoeveelheid energie tussen het hoogste valentieniveau
en het laagste geleidingsniveau), dan neemt het aantal minderheidsdragers toe,
waardoor de diodeweerstand in de blokkeerrichting kleiner wordt. In fig. 2—55a is
de —UJ—I^ karakteristiek van een foto-diode afgebeeld, waarbij wordt aangenomen dat de temperatuur van het halfgeleidermateriaal constant blijft. De rechte
R\ heeft betrekking op de belastingsweerstand (fig. 2—55b) die in de stroomketen
is opgenomen. Uit deze grafiek blijkt, dat de spanningsvariaties over de weerstand
nagenoeg rechtevenredig zijn met de veranderingen van de verlichtingssterkte, uitgedrukt in lux. Het rendement van een foto-diode wordt dan ook aangegeven in
/iA/lux bij een bepaalde spanning.
2.7.2. Fotokoppelingen
Een fotokoppeling bestaat uit een lichtemitterende diode (LED) en een lichtgevoelige diode of transistor, die samen in een lichtdichte behuizing zjjn ondergebracht. Er zijn vier aansluitingen: twee voor het aansluiten van de LED en twee
die verbinding geven met de emitter en de collector van de fototransistor of de
fotodiode. Vloeit er een stroom door de LED, dan zendt deze een lichtstroom uit
die op de lichtgevoelige basis van de fototransistor valt. De transistor geraakt hierdoor in geleidende toestand. Op deze manier worden Signalen optisch doorgegeven
met als grote voordeel, dat de elektronische ketens volledig van elkaar zijn gescheiden. De LED is gewoonlijk een GaAs-diode die licht uitzendt in het infrarode
Spectrum, terwijl de transistor een siliciumtransistor van het NPN-type is. Bij be
paalde typen wordt de basis toch als aansluiting uitgevoerd. Het toepassingsgebied
heeft vooral betrekking op relais, waarbij zeer körte schakeltijden mogelijk zijn.
Het nadeel is het geringe toelaatbare vermögen.
In fig. 2—56 is het principe van een fotokoppeling bestaande uit LED en fotodiode
afgebeeld, terwijl fig. 2—57 het schemasymbool van een LED-transistorfotokoppeling weergeeft.
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3. Hall-generator

3.1. Hall-effect
In fig. 3-1 is een rechthoekig metalen plaatje afgebeeld, waarvan de dikte (d)
uiterst gering is (in de orde van grootte van enkele tientallen /um). De kleinste
zijden van de rechthoek zijn aangesloten op een spanningsbron die een gelijkspanning levert. Dit betekent, dat door het plaatje een gelijkstroom (I) vloeit.
VVordt het stroomvoerende plaatje in een homogeen, magnetisch veld gebracht en
wel zodanig, dat de krachtlijnen van dit veld loodrecht staan op de grootste zijden
van de rechthoek en dus ook op de richting van de stroom, dan wordt op het
plaatje een kracht uitgeoefend die het wil verplaatsen (Lorentzkracht).
Het plaatje is echter vast opgesteld, zodat het zieh niet kan verplaatsen. Tussen de
lange rechthoekszijden wordt nu een spanning (£/H) gemeten, waarvan de polariteit is als aangegeven in flg. 3-2. Genoemde spanning Staat bekend als de hallspanning, zo genoemd naar de Amerikaanse fysicus Edwin Hall, die dit verschijnsel
in 1880 voor het eerst waamam. Het hall-effect is dus reeds lang bekend, doch
vond pas toepassingsmogelijkheden bij de opkomst van de halfgeleidertechnologie.
Bij metalen is de hall-spanning n.l. uiterst klein, terwijl deze spanning bij bepaalde
soorten halfgeleiders aanzienlijk groter is.
De oorzaak van bovengenoemd effect is toe te schrijven aan de Lorentzkracht die
op bewegende ladingdragers in een magnetisch veld wordt uitgeoefend. In een
metaal zijn geleidingselektronen de mobiele ladingdragers. Een berekening leert
dat in deze toestand op elk zo’n elektron een zijdelingse kracht wordt uitgeoefend
waarvan de grootte gelijk is aan:
F = B ■ e• v
(Aangenomen is hierbij, dat de krachtlijnen van het magnetische veld loodrecht
staan op de elektronendrift.)

b

a „

i f

Uh

/////
////\
Fig. 3-1
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B

Fig. 3-2

\J

o elektronen

Fig. 3-3
Nu is:
F. kracht die op een elektron wordt uitgeoefend,
B magnetische inductie,
e lading van een elektron,
v driftsnelheid van het desbetreffende elektron.
Door de inwerking van de kracht F worden de elektronen van hun oorspronkelijke
baan afgebogen. Met andere woorden de elektronen begeven zieh niet meer rechtstreeks van het uiteinde met de kleinere potentiaal naar het uiteinde met de grotere potentiaal (van - naar +), doch worden door genoemde kracht naar een bepaalde zijkant van het plaatje gedrukt (fig. 3—3). Dit betekent, dat de volumedichthcid van de elektronen aan die ene zijkant groter is dan aan de tegenovergestelde zijkant. Dit laatste betekent, dat er een verschil in lading tussen de beide
zijkanten optreedt, iets dat resulteert in een spanningsverschil tussen deze zijkanten. Laatstgenoemde spanning wordt aangeduid als de hall-spanning.
Zoals reeds eerder vermeld, is de hall-spanning bij enkele halfgeleiders aanzienlijk
groter dan onder gelijke omstandigheden bij metalen. Dit komt, omdat in deze
halfgeleiders slechts weinig, doch wel snelle mobiele ladingdragers aanwezig zijn
(grote waarden voor v), dit in tegenstelling tot de metalen die veel mobiele lading
dragers bezitten, doch waarvan de driftsnelheid gering is.
3.2. Hall-spanning
De grootte van de hall-spanning blijkt rechtevenredig te zijn met de magnetische
inductie (B) en de sterkte van de gelijkstroom (/) en verder omgekeerd evenredig
met de dikte van het plaatje (d)\
In de vorm van een formule:
Rh-B-I
d
Hierin is:
f/H hall-spanning (V),
/?H constante van Hall (cm3/As),
d dikte van het plaatje (cm),
I gelijkstroom die door het plaatje vloeit (A),
B magnetische inductie (T).
(aangenomen is weer dat de magnetische krachtlijnen loodrecht op het plaatje
staan).
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Fig. 3-4

De constante van Hall is een grootheid die niet alleen wordt bepaald door de soort
materiaal, doch ook door de temperatuur van dit materiaal. In fig. 3-4 is voor een
drietal halfgeleiders de relatie tussen de constante van Hall en de temperatuur aangegeven, waarbij vooral het gedrag van indium-antimonide (InSb) opvalt. Bij zeer
Sterke magnetische velden wordt de grootte van
in meer of mindere mate ook
nog beinvloed door de magnetische inductie.
Een dergelijk plaatje wordt gewoonlijk aangeduid als hall-generator omdat sprake
is van het opwekken van een spanning. Als halfgeleidermateriaal wordt tegenwoordig veelal gebruikt:
— indiumarsenide (InAs),
— indiumarsenidefosfide (InAsP),
— indiumantimonide (InSb).
De Hall-constante van deze materialen bedraagt achtereenvolgens bij 20°C: 100,
180 en 390.
Een hall-generator wordt tegenwoordig op twee verschillende manieren gefabriceerd.
1. Het plaatje halfgeleidermateriaal wordt door zagen, slijpen en etsen op de gewenste dikte gebracht (gewoonlijk 5—100 pim) en vervolgens met epoxyhars
op een drager van isolatiemateriaal bevestigd.
2. Het halfgeleidermateriaal wordt door opdampen (dikte 2 ... 3 /im) op de dra
ger aangebracht.
Veelal wordt de hall-generator samengebouwd met een versterker die is uitgevoerd in de vorm van een IC.
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3.3. Toepassingsgebied
Dit heeft in eerste instantie betrekking op het meten van magnetische veldsterkten,
waarbij wordt uitgegaan van het verband Uu = f (B). Wordt het magnetische veld
en dus de waarde van B teweeggebrächt door de stroom I, dan kunnen elektrische
Vermögens worden gemeten. In dat geval is n.l. C/H = f (/2). Een ander typisch
voorbeeld is de hall-gestuurde collectorloze gelijkstroommotor. Verder worden
hall-generatoren ook toegepast op het gebied van Computers en wel speciaal waar
het deelschakelingen betreft.

■
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4. Halfgeleidertechnologie

4.1. Fabricageproces van chemisch zuiver germanium
Germanium (Ge) wordt uit het mineraal germaniet (een koperhoudend erts met
een germaniumgehalte van 6 . . . 8%), dan wel als bijprodukt bij de fabricage van
koper, zink of lood gewonnen. Uitgangsmateriaal is daarbij sterk verontreinigd
germaniumdioxyde (Ge02). Om het germaniumdioxyde chemisch te reinigen
wordt het tezamen met natriumchloride (NaCl) sterk verhit, waarbij zieh het
vluchtige germaniumtetrachloride (GeCl4) vormt. Het kookpunt van germaniumtetrachloride bedraagt 83°C. Na een destillatieproces wordt water aan het nu zeer
zuivere germaniumtetrachloride toegevoerd, waarbij zuiver germaniumdioxyde in
poedervorm neerslaat (hydrolyse). Genoemd germaniumdioxyde wordt vervolgens
bij ongeveer 650°C met waterstof gereduceerd tot chemisch zuiver germaniumpoeder, dat in de volgende fase tot een staaf zuiver germanium wordt omgesmolten. In fig. 4—1 is het beschreven fabricageproces afgebeeld in de vorm van een
blokschema.
Het smeltpunt van germanium bedraagt 960°C.
De maximaal toelaatbare temperatuur in elektronische onderdelen veelal 80°C.

verontreinigd
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4.1.1. Zone-smeltproces
Voor de fabricage van dioden en transistoren is bovenvermeld chemisch zuiver
germanium echter nog lang niet zuiver genoeg. Verlangd wordt b.v. een zuiverheid
van een vreemd atoom op 1010 germaniumatomen, iets dat met de beschreven
chemische processen niet is te realiseren. Om het Ge zodanig te reinigen dat het
aan deze hoge eisen voldoet, wordt het zgn. zone-smeltproces toegepast. In een
metaal, dat gedeeltelijk vloeibaar is, verzamelen de verontreinigingen zieh zoveel
mogelijk in het vloeibare gedeelte. Als oorzaak is hiervoor aan te wijzen:
1. verschillen in smelt- en stolpunt tussen het metaal en de verontreinigingen,
2. niet-passen in de kristalstructuur van het desbetreffende metaal.
In fig. 4-2 is een schuitje van grafiet afgebeeld, dat is gevuld met chemisch zuiver
germanium. Genoemd schuitje bevindt zieh in een buis van kwarts waaromheen
enkele spoelen zijn aangebracht. Door deze spoelen vloeit een Sterke HF-wisselstroom met als gevolg dat onder deze spoelen in het germanium grote wervelstromen optreden, waardoor dit sterk wordt verhit en plaatselijk vloeibaar wordt.
Er ontstaan zodoende vloeibare zones in de staaf germanium. Wordt het schuitje
met inhoud nu langzaam naar rechts getrokken, dan verschuiven de vloeibare
zones in het germanium naar links. Dit betekent, dat de nog aanwezige onzuiverheden met deze zones worden meegenomen en zieh uiteindelijk verzamelen in het
linker deel van de germaniumstaaf. Hoe vaker dit proces wordt herhaald, des te
zuiverder wordt het germanium. Het uiterste linkergedeelte bevat tenslotte alle onzuiverheden en wordt na afkoeling van de rest van het staafje verwijderd. Tijdens
dit proces stroomt een gasmengsel door de kwartsbuis om te voorkomen dat het
germanium in vloeibare toestand oxydeert.
Uwartsbuis

gas
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schuitje van grafiet ^ thermoelement
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Fig. 4-2
Aan het aldus gezuiverde germanium wordt vervolgens een zeer nauwkeurig berekende hoeveelheid van een bepaalde stof toegevoegd, waardoor al naar gelang de
soort stof N- of P-germanium wordt verkregen. Bij N-germanium vindt de aangebrächte verontreiniging plaats door fosfor, arsenicum of antimoon (al deze stof
fen bezitten vijf valentie-elektronen). Bij P-germanium door borium, aluminium
gallium of indium (laatstgenoemde stoffen bezitten drie valentie-elektronen).
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4.2. Fabricageproces van chemisch zuiver silicium
Silicium is een van de meest voorkomende dementen op aarde. Het is echter lästig
te reinigen vanwege de grote neiging tot het aangaan van verbindingen in gesmolten toestand. Uitgegaan wordt van kwarts (Si02), een glasachtig gesteente, dat bij
hoge temperatuur met koolstof wordt gereduceerd tot verontreinigd silicium. Er
zijn inmiddels verschillende methoden ontwikkeld om het silicium te reinigen. Algemeen gebruikelijk is echter om het verontreinigde silicium met behulp van zoutzuur om te zetten in siliciumtetrachloride (SiCl4) en deze vloeistof door destillatie
te reinigen (het kookpunt van siliciumtetrachloride bedraagt 57,6°C). Door toevoeging van waterstof (H2) wordt dit siliciumtetrachloride vervolgens omgezet in
Siliciumchloroform (SiHCl3).
In de nu volgende fase wordt een dun staafje zuiver silicium tussen twee stroomaansluitingen geklemd, waarbij het geheel in een kwartsklok wordt ondergebracht.
Dit staafje silicium wordt op een temperatuur van ongeveer 1100°C gebracht.
Eerst door het aan te stralen, waardoor valentie-elektronen vrijkomen en als het
silicium zodoende enigszins geleidend is geworden, het verder te verhitten door er
een elektrische stroom doorheen te sturen. De atmosfeer in de kwartsklok bestaat
uit een mengsei van Siliciumchloroform en waterstofgas. Door de hoge tempera
tuur van het silicium ontleedt het siliciumchloroform met als gevolg, dat zuiver
elektrode
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HF-verwarmings spoel

Silicium op het staafje neerslaat, terwijl daarbij zoutzuur vrijkomt. Het beschreven
chemische proces verloopt volgens onderstaande formule:
SiHCU + H2

Si + 3HCL

Volgens deze methode, die is ontwikkeld door Siemens, worden staven silicium
gefabriceerd met een hoge graad van reinheid. De stroom, benodigd voor dezeer
hoge temperatuur van het silicium vormt echter een belemmering voor het fabriceren van staven met een grote middellijn. Zo is b.v. reeds een stroom van 250 A
nodig om een staaf silicium met een middellijn van 18 mm en een lengte van
30 cm tot een temperatuur van 1100°C te verwarmen.
In fig. 4—3 is bovenvermeld proces in de vorm van een blokschema in beeid ge
bracht. Het smeltpunt van silicium bedraagt ongeveer 1420°C. De maximaal toelaatbare temperatuur in elektronische onderdelen veelal 150°C.
Om uuerst zuiver silicium te verkrijgen wordt het aldus verkregen silicium eveneens gereinigd met behulp van het zone-smeltproces. Echter dient thans rekening
te worden gehouden met het feit, dat silicium in gesmolten toestand een zeer grote
neiging heeft om een binding met andere stoffen aan te gaan. De te reinigen staaf
silicium wordt dan ook in vertikale stand gereinigd, waarbij het silicium niet in
aanraking komt met andere materialen. In fig. 4-4 is aangegeven op welke wijze
dit plaats vindt. Door de kwartsbuis, waarbinnen zieh het gehele proces afspeelt,
vloeit daarbij een gasmengsel om te voorkomen dat o.a. oxydatie optreedt.
4.2.1. Epitaxie
In fig. 4-5 is een opstelling afgebeeld voor het aanbrengen van epitaxiale lagen. In
de kwartsbuis bevinden zieh schijfjes silicium, die door HF energie sterk worden
verhit. Door de desbetreffende buis wordt Siliciumchloroform gevoerd dat door de
hoge temperatuur ontleedt, waarbij zuiver silicium op het schijfje aangroeit. De
kristalstructuur van het silicium zet zieh daarbij voort in het nieuwe materiaal. Het
is mogelijk om de siliciumchloroformdamp te verontreinigen met bepaalde drie- of
vijfwaardige dementen, met als gevolg dat op het basismateriaal een laagje van
resp. P- en N-silicium aangroeit.
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Fig. 4-5
77

4.2.2. Diffusie
Dit proces speelt zieh af in een diffusie-oven. In de oven bevinden zieh een groot
aantal siliciumschijfjes waarvan de temperatuur ongeveer 1200°C bedraagt. In deze
oven wordt een gasmengsel bevattende o.a. boriumdamp geblazen. De driewaardige
boriumatomen dringen nu in het Silicium waardoor dit zodanig wordt verontreinigd dat aldaar P-silicium wordt gevormd. Naarmate dit proces langer duurt diffunderen de boriumatomen dieper in het Silicium. Uit het bovenstaande blijkt, dat
de boriumconcentratie, de temperatuur en de tijd van de diffusie de indringdiepte
van de boriumatomen bepalen. Een dergelijke diffusie kan ook worden uitgevoerd
met een vijfwaardig element zoals fosfor; er vormt zieh dan een laagje N-silicium.
De indringdiepte varieert veelal van 0,1 tot 100 /im.
4.2.3. lonenimplantatie
In fig. 4-6 is het principe van de ionenimplantatie aangegeven. Bij dit fabricageproces worden ionen van een bepaalde stof in het halfgeleidermateriaal (silicium)
geschoten. In de eerste fase wordt de stof waarmee het silicium moet worden verontreinigd in gasvormige toestand gebracht en vervolgens gei'oniseerd. In het aldus
gei'oniseerde gas bevinden zieh ook ionen van ongewenste aard, zodat eerst een be
paalde selectie wordt toegepast.
ionen selectie

122

versnellings
elektrode
lonenbron

i
ofbuigplaten

schijfje (Si)

Fig. 4-6

In de tweede fase worden de ionen van de stof waarmee het silicium moet worden
verontreinigd gebundeld. Door de versnellingsanoden verkrijgen deze ionen een
zeer grote snelheid waama ze tegen het silicium botsen en als gevolg van de grote
hoeveelheid kinetische energie erin doordringen. Doordat de apparatuur ook nog
is voorzien van afbuigelektroden bestaat de mogelijkheid om het gehele oppervlak
van het siliciumplaatje met de desbetreffende ionen te bombarderen.
De indringdiepte van de ionen wordt bepaald door de hoeveelheid kinetische ener
gie van de ionen op het ogenblik van de botsing. De volgende cijfers geven een indruk van de relatie tussen indringdiepte en energie.
stof

energie

indringdiepte

borium
borium
fosfor
fosfor

100 keV
200 keV
100 keV
200 keV

0,4 /im
0,72 pm
0,12 /im
0,25 /im
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Door verwarming van het Silicium worden de ingeschoten borium- of fosforionen
in de kristalstructuur van het silicium opgenomen en verdwijnt de veroorzaakte
beschadiging van het kristalrooster.
4.2.4. Legering
Bij dit proces, dat hoofdzakelijk wordt toegepast bij germanium, wordt aan beide
zijden van een dun plaatje N-germanium een pil van driewaardig materiaal aangebracht. In veel gevallen is dit indium. Het geheel wordt nu verwarmd totietsboven het smeltpunt van het indium. Ter orientatie: het smeltpunt van indium bedraagt 155°C en dat van germanium 985°C. In gesmolten toestand lost het indium
zoveel germanium op, totdat het is verzadigd. Er dient daarbij rekening te worden
gehouden dat tussen de verontreinigingen aan beide zijden van het plaatje nog een
dun laagje N-germanium overblijft. Bij het afkoelen is het germanium dan verontreinigd op de desbetreffende plaatsen met het driewaardige indium, waardoor aldaar P-germanium wordt gevormd.
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In fig. 4—7 is de dwarsdoorsnede van een legeringstransistor afgebeeld, met links
daarvan een doorsnede van de legering.
4.3. Planaire techniek
De belangrijkste technologie die momenteel bij de fabricage van dioden, transistoren en IC’s wordt toegepast, is de zgn. planaire techniek, die door Fairchild in
1960 werd geintroduceerd. Er wordt bij deze techniek zowel met epitaxie als
diffusie gewerkt en in bepaalde gevallen met ionenimplantatie. Kenmerkend voor
deze techniek is dat de verschillende soorten halfgeleidermateriaal in lagen over
elkaar worden aangebracht.
Als voorbeeld wordt thans stapsgewijs de fabricage van twee NPN-transistoren in
planaire techniek beschreven (fig. 4-8).
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Fig. 4-8
a. Uitgangsmateriaal is een schijfje sterk verontreinigd N-silicium (aangeduid met
N+), waarvan de diameter varieert tussen de 50 en 75 mm. De dikte van het
schijfje bedraagt ongeveer 300 /im. Dit betekent dat meerdere transistoren gelijktijdig worden gefabriceerd.
b. Door epitaxie wordt op het schijfje een laag N-silicium aangebracht waarvan de
dikte ongeveer 10 /im bedraagt. Dit is de eigenlijke werklaag waarin de transistor
wordt ondergebracht.
c. Op het N-geleidend silicium wordt vervolgens in een zuurstofrijke atmosfeer bij
een temperatuur van ongeveer 1100°C een laagje siliciumdioxyde (Si02) aange
bracht. Siliciumdioxyde, beter bekend als kwarts, is een glasachtig gesteente dat
zeer hard is en een hoge elektrische weerstand heeft. De dikte van het laagje sili
ciumdioxyde bedraagt ongeveer 2 /im.
d. Op dit Si02 wordt vervolgens een laag fotolak aangebracht, waarna het schijfje
met fotolak via een masker wordt belicht. De niet-belichte gedeelten van de foto
lak worden vervolgens verwijderd, terwijl de resterende lak op de belichte plaatsen
wordt gehard.
e. In deze fase wordt op de plaatsen die niet zijn beschermd door de geharde, be
lichte fotolak de vrijgekomen oxydelaag weggeetst, waardoor aldaar het N-sili■
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N

cium vrijkomt. De desbetreffende openingen in het siliciumdioxyde worden gewoonlijk aangeduid als vensters. Vervolgens wordt de nog resterende (geharde)
fotolak verwijderd.
f. Het schijfje silicium wordt in deze fase bij een temperatuur van bijna 1200°C
in een atmosfeer gebracht die borium bevat. Op de plaatsen die niet worden beschermd door het siliciumdioxyde dringen de boriumatomen in het N-materiaal,
dat daardoor wordt omgezet in P-materiaal. Hoe langer dit proces duurt, des te
dieper dringen de boriumatomen in het silicium. Er wordt in deze fase van het
fabricageproces gesproken van de basisdiffusie van de NPN-transistor.
g. De handelingen: oxyderen, fotolak aanbrengen, belichten via een (ander)
masker, fotolak wegnemen en oxydelaag plaatselijk wegetsen worden nu herhaald, waarna het geheel gereed is voor de emitterdiffusie. Deze diffusie vindt
plaats in een atmosfeer die fosfor bevat. De fosfor-atomen dringen daarbij in het
P-silicium en vormen zodoende N-silicium.
h. Na oxydatie, enz. worden de gaten in het Si02 geetst voor het aanbrengen van
de contacten, waarna het gehele oppervlak wordt bedekt met een dun Iaagje
metaal (meestal betreft het hier aluminium dat door opdampen wordt aangebracht).
In de daarop volgende fase wordt allereerst zoveel metaal verwijderd, dat alleen
de aansluitingen van emitter, basis en collector overblijven. Vervolgens wordt de
substraat van N+ silicium bijgeslepen totdat de dikte van het geheel 100 auti bedraagt.
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Si02

P

basis aansluiting

1 0.002 mm
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Fig. 4-9
De transistor is nu gereed voor montage en wordt van de andere transistoren, die
tegelijkertijd zijn gefabriceerd, losgebroken. Figuur 4—9 toont tenslotte de gemonteerde transistor.
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5. Bipolaire lagentransistor

5.1. Inleiding
In fig. 5—1 zijn twee uitvoeringen van een bipolaire — of lagentransistor afgebeeld in de vorm van een blokschema. In fig. 5—la bestaat de eigenlijke transistor uit twee lagen P-materiaal met daartussen een dünne Iaag N-materiaal, vandaar
dat deze transistor wordt aangeduid als PNP-transistor. Bestaat de transistor daarentegen uit twee lagen N-materiaal met daartussen een laag P-materiaal, dan wordt
gesproken van een NPN-transistor. Van laatstgenoemde transistor is het blok
schema afgebeeld in fig. 5-1 b.
Het bovenstaande betekent automatisch, dat er bij een bipolaire transistor steeds
sprake is van twee PN-overgangen en drie aansluitingen. Elke laag halfgeleidermateriaal is n.l. voorzien van een aansluiting. In wezen bestaat een dergelijke
transistor uit een serieschakeling van twee kristaldioden die de middelste laag
halfgeleidermateriaal gemeenschappelijk hebben. Bij een PNP-transistor is dit de
laag N-materiaal. In fig. 5-2 zijn genoemde dioden aangegeven in het blokschema
van een PNP-transistor.
Als gevolg van diffusie van mobiele ladingdragers ontstaat over beide PN-overgangen een spanning. Over de PN-overgang I bedraagt deze spanning Ui volt en
over de PN-overgang II is dit U2 volt. Beide spanningen hebben een tegengestelde
polariteit en zijn meestal niet evengroot, aangezien de mate van verontreiniging
van beide soorten P-materiaal in het algemeen verschillend is.
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5.2. NPN-tragsistor
In fig. 5—3 is het blokschema van een NPN-transistor afgebeeld, waarbij de —pool
van een batterij (B2 in fig. 5—3) is Verbünden met het P-materiaal en de +pool met
het rechter N-materiaal. Dit betekent, dat de rechter PN-overgang is geblokkeerd
en ajj^en mincjerheidsdragers deze overgang kunnen passeren. Er begeven zieh dus
gatei) van het rechter N-materiaal naar het P-materiaal en geleidingselektronen van
het P-materiaal naar het rechter N-materiaal. Genoemde intrinsieke minderheidsdra$er$ ontstaan door thermische energie bij de halfgeleideratomen en manifes
teren zjch als een lekstroom, die toeneemt naarmate de temperatuur van het halfgeleidrrmateriaal stijgt. De batterijspanning heeft daarbij nauwelijks enige invloed
op de jrootte van de lekstroom, die gewoonlijk wordt aangeduid met Ic0In fig. 5-4 is de schakeling van fig. 5—3 uitgebreid met een tweede batterij (Bj),
die is aangesloten tussen het linker N-materiaal en het P-materiaal. Het N-materiaal
is daarbij verbonden met de —pool van Bt en het P-materiaal met de +pool. Dit
betekent, dat de linker PN-overgang geleidend is, zodat door deze overgang een
stroom van meerderheidsdragers vloeit. Er begeven zieh nu geleidingselektronen
van het linker N-materiaal naar het P-materiaal, zodat het aantal geleidingselektro
nen in het P-materiaal aanzienlijk groter wordt. De geleidingselektronen die als
meerderheidsdragers van het linker N-materiaal oversteken naar het P-materiaal,
bewein zieh evenals de intrinsieke geleidingselektronen in het P-materiaal via de
rechter PN-overgang naar het rechter N-materiaal. Dit betekent, dat er een elektronenstroom door de transistor vloeit van het linker N-materiaal naar het rechter
N-materiaal.
De aansluiting van het linker N-materiaal injecteert als het wäre elektronen in de
NPN-trgnsistor en wordt om deze reden aangeduid als de „emitter” en meestal
aangegeven met de hoofdletter E. Bij de aansluiting van het rechter N-materiaal
word^i de elektronen verzameld en afgevoerd. Deze aansluiting wordt dan ook
„colle$tor” genoemd en aangegeven met de hoofdletter C. De derde aansluiting,
die v|n de tussenliggende laag P-materiaal, wordt aangeduid als „basis” en aange
geven met de hoofdletter B.
In fi|. 5—5 is wederom het blokschema van een NPN-transistor afgebeeld met
daarin aangegeven de richting van de verschillende elektronenstromen. De stroom
die door het linker N-materiaal vloeit, wordt emitterstroom genoemd en aange
duid met Iß. Het grootste gedeelte van deze stroom vloeit via het P-materiaal en
de rechter PN-overgang naar het rechter N-materiaal. De stroom door laatstge83
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iE = ic+ Ib

Ict= Ic+ JCo

noemd materiaal (de collector) wordt collectorstroom genoemd en aangeduid met
Ic• De emitterstroom is dus altijd groter dan de collectorstroom en wel om twee
redenen (zie ook fig. 5-5):
1. een aantal elektronen in het P-materiaal recombineert met aldaar aanwezige
gaten en verdwijnt zodoende. Het aantal recombinaties wordt echter tot een
minimum gereduceerd door de laag P-materiaal zeer dun te maken,
2. een aantal elektronen beweegt zieh door het P-materiaal naar de basisaansluiting en vormt de zgn. basisstroom IB.
Uit het bovenstaande volgt dat:

ie~ic+h
Opgemerkt zij nog dat de totale collectorstroom (/q) gelijk is aan de som van Iq
en de lekstroom 7c0.
5.3. PNP-transistor
In fig. 5-6 is het blokschema van een PNP-transistor afgebeeld, waarop twee
batterijen zijn aangesloten. De +pool van de batterij Bj is verbonden met de
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emitter en de —pool met de basis. Dit betekent dat de PN-overgang tussen emitter
en basis geleidt, zodat de meerderheidsdragers in het halfgeleidermateriaal deze
overgang kunnen passeren. De gaten begeven zieh in dat geval van de emitter naar
de basis, terwijl de geleidingselektronen zieh in de tegenovergestelde richting be
wegen. De batterij B2 is aangesloten op de basis en de coilector en wel zodanig,
dat de basis is Verbünden met de +pool en de coilector met de —pool. De PN-over
gang tussen basis en coilector is zodoende geblokkeerd met als gevolg dat alleen
de minderheidsdragers deze overgang kunnen passeren. Dit laatste betekent, dat de
gaten in de basis zieh onder invloed van de spanning U2 (teweeggebrächt door de
batterij B2) naar de coilector bewegen.
De gaten in de basis bestaan uit:
1. de eigenlijke intrinsieke minderheidsdragers, die zieh manifesteren als de lekstroom Icq,
2. de gaten die zieh als meerderheidsdragers van de emitter naar de basis bewegen.
In tegenstelling tot de NPN-transistor vloeien door een PNP-transistor gaten van de
emitter naar de coilector. De principiele werking van beide soorten transistoren is
echter volkomen gelijk.
5.4. Symbolen voor bipolaire transistoren
In fig. 5—7 zijn de Symbolen van een PNP- en een NPN-transistor afgebeeld, zoals
deze worden gebruikt in principeschema’s van elektronische apparatuur. Beide
Symbolen vertonen een grote overeenkomst. Het enige verschil vormt de pijlpunt
bij de emitteraansluiting. Bij de PNP-transistor wijst deze pijl, die bij afspraak weer
de richting van de gatenstroom aangeeft, naar de basis. De gatenstroom vloeit bij
deze transistoren nl. van de emitter naar de basis. Bij de NPN-transistoren daarentegen vloeit een stroom van geleidingselektronen van de emitter naar de basis en
bijgevolg een gatenstroom in de tegenovergestelde richting, dus van de basis naar
de emitter. Dit is dan ook de reden dat de pijlpunt bij deze transistoren van de
basis af is gericht.

5.5. Drie fundamentele schakelingen

I

Een lagentransistor bezit drie aansluitingen: de emitter (E), de basis (B) en de
coilector (C), zodat er drie mogelijkheden zijn om een transistor in een schakeling
op te nemen. In fig. 5—8 is de eerste mogelijkheid afgebeeld. De basis van de
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transistor maakt hierbij deel uit van zowel de ingangs- als de uitgangsketen. Dit is
dan ook de reden dat hier wordt gesproken van een „schakeling met gemeenfchappelijke basis”. Een andere veel gebruikte benaming is kortweg „basisschakeling”.
Bij de basisschakeling is de emitterstroom altijd groter dan de collectorstroom
omdat:
lE

+

Ook kan worden geschreven:
IC~<xIE

waarbij a kleiner is dan 1.
De invloed van de lekstroom Iqq blijft hier voorlopig buiten beschouWing. F% 5-9
toont een tweede mogelijkheia om een transistor in een schakeling op te ifftnen.
De basis en de emitter van de transistor zijn nu in de ingangsketen opgenortien,
terwijl de collector en de emitter deel uitmaken van de uitgangsketen. Ingangs
keten en uitgangsketen hebben bij deze schakeling de emitter gemeenschappelijk.
Dit is dan ook de reden, dat de schakeling wordt aangeduid als „schakeling met
gemeenschappelijke emitter” en soms ook wel kortweg „emitterschakeling” Wordt
genoemd.
Uit fig. 5—9 volgt dat:
IE~IB +IC

Verder is Ic = a IE, zodat na enig rekenwerk wordt gevonden:
a

lc ~ :1—~GL 1b
De derde mogelijkheid om een transistor in een schakeling op te nemen, is afgebeeld in fig. 5—10 en wordt aangeduid als „schakeling met gemeenschappelijke
collector”. Een andere benaming voor deze schakeling is kortweg „collectorSchakeling”. De relatie tussen de strömen in de uitgangs- en de ingangsketen, resp. de
emitterstroom en de basisstroom is:
1
IE = 7~'b
1—OL
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5.6. Transistorkarakteristieken
Een transistor heeft drie aansluitingen; de emitter, de basis en de collector. Dit betekent, dat er zes grootheden zijn die in onderling verband de voornaamste eigenschappen van de transistor vastleggen. Genoemde grootheden zijn: de emitterstroom (IE), de basisstroom (IB) en de collectorstroom (/^), alsmede de spanningen tussen resp. de basis en de emitter (C/ßg), de basis en de collector (UBc) en
de spanning tussen de emitter en de collector (Üec) (fig. 5—11). Volgens de eerste
wet van Kirchhoff geldt:

h + jb + lc = o
waarbij ervan wordt uitgegaan dat de drie gatenstromen in de transistor naar een
denkbeeidig knooppunt in de middclste laag halfgeleidemiateriaal vloeien. Het optreden van recombinaties in deze laag wordt hier buiten beschouwing gelaten, temeer omdat ze vanwege de zeer geringe dikte van de laag halfgeleidemiateriaal
kunnen worden verwaarloosd.
De gatenstromen die naar het knooppunt vloeien worden gewoonlijk positief gerekend en negatief als ze in de tegenovergestelde richting vloeien.
Bij de PNP-transistor, die is afgebeeld in fig. 5—12 (basisschakeling) is de emitterstroom dus positief want de gatenstroom in het linker P-materiaal (de emitter)
vloeit naar het N-materiaal (de basis). De collectorstroom is daarentegen negatief,
want deze gatenstroom vloeit juist in de tegenovergestelde richting als aangegeven
door de pijl, vandaar dat deze stroom wordt aangegeven als —Iq. De basisstroom is
Uec
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Fig. 5-12
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een gatenstroom die door het basismateriaal in de richting van de basisaansluiting
vloeit. Dit betekent, dat deze stroom eveneens in de tegenovergestelde richting
vloeit als aangegeven in fig. 5-12 en zodoende wordt aangegeven met —lB.
De spanningen van de emitter en de collector worden bij de basisschakeling aange
geven t.o.v. de basis. Dit betekent, dat de spanning tussen de emitter en de basis
positief moet worden gerekend (+^eb)> terwijl de spanning tussen de basis en de
collector om dezelfde reden negatief is (—Ucb)■
Bij de emitterschakeling (fig. 5—13.) worden de spanningen van de basis en de col
lector aangegeven t.o.v. de emitter. Dit betekent, dat de spanning tussen de basis
en de emitter evenals die tussen collector en emitter negatief worden gerekend.
Als gevolg van deze spanningen vloeit er door de ingangsketen een gelijkstroom
—Iß en door de uitgangsketen een gelijkstroom —Iq.
In het nu volgende wordt echter alleen gewerkt met de absolute waarde van de
strömen en de spanningen, d.w.z. er wordt geen rekening gehouden met de richting
waarin de strömen vloeien. Alle strömen worden dan, ongeacht de richting, posi
tief gerekend.
Bij de bestudering van de verschillende eigenschappen wordt in eerste instantie
uitgegaan van een NPN-transistor die is opgenomen in de emitterschakeling. De
emitterschakeling biedt nl. veel voordelen t.o.v. de beide andere fundamentele
schakelingen. Om de eigenschappen van een transistor te leren kennen is het noodzakelijk om een aantal metingen te verrichten en de resultaten daarvan zo mogelijk in de vorm van een grafiek in beeid te brengen.
5.6.7. Uitgangskarakteristiek
Deze karakteristiek geeft bij de emitterschakeling het verband tussen de collectorstroom (/<;) en de spanning tussen collector en emitter (UqE) weer voor verschillen
de waarden van de basisstroom (Iß). In fig. 5—14 is het principe van de meetopstelling afgebeeld. De waarde van Iß wordt daarbij met de linkerpotentiometer
ingesteldopeen bepaalde waarde, waama/c wordt gerneten bij verschillende waar
den van UCE. (De meetinstrumenten zijn in fig. 5—14 niet aangegeven.)
In fig. 5—15 is bovenvermelde relatie tussen Iq en UqE voor verschillende waarden
van Iß in tekening gebracht. Voor de waarde IB = 0 heeft de karakteristiek betrek88

king op de lekstroom Iqq. In dat geval is Iq - I'cq. De kniespanning is de waarde
van UqE waarbij de knik in de karakteristiek optreedt.
N.B. De karakteristiek is enigszins gei'dealiseerd.
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5.6.2. Ingangskarakteristiek
Dit is de relatie tussen de ingangsstroom (hier de basisstroom) en de ingangsspanning (UßE), terwijl de uitgangsspanning constant wordt gehouden. In fig. 5—16 is
het principe van de meetopstelling afgebeeld, waarbij de meetinstrumenten wederom niet zijn aangegeven. Er is hier eigenlijk sprake van het meten van de stroom/
spanningsrelatie van een diode (basis/emitterdiode) geschakeld in de doorlaatrichting. Dit betekent, dat een geringe toename van UBE resulteert in een Sterke
toename van Iß.
89

i

1mA

++

IB

r

0.8
06

UcE=constant

04

UBE

0.2
0

Fig. 5-16

0

01

02

0.4V

0.3
UBE

UCE = constant

Ib^(Ube)

Fig. 5-17

In fig. 5—17 zijn de verkregen meetresultaten in de vorm van een grafiek in beeid
gebracht. Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat genoemd verband verre van lineair
is.
5.6.3. Overdrach tskarakteristiek
Deze karakteristiek geeft het verband weer tussen de stroom in de ingangsketen
Iß en de stroom die als gevolgdaarvandoor de uitgangsketen vloeit (/^). In fig. 5-18
is een dergelijke karakteristiek afgebeeld. Genoemd verband is nagenoeg lineair,
zodat uit deze karakteristiek direct de stroomversterking is te bepalen als de verhouding Iq\Ib bij een constante UCE. De relatie tussen de verhoudingen IqIIe
(transistor in de basisschakeling) en IqI^b (transistor in de emitterschakeling) is als
volgt te berekenen:
aE

Jc_
lB

a = lc
—

(UCe ~ constant)

{UCß - constant)

lE

Nuis Iß =IE -Ic, zodat
I£
lC
«E = ------ — =
lE ~lC

lE

I
l-S

OL

1 —a

1E

Is b.v. öl = 0,98, dan is aE =

0,98
= 49, d.w.z.: de collectorstroom is 49 maal zo
1 - 0,98

sterk als de basisstroom. In de transistortechniek wordt de emitterschakeling het
meest toegepast vanwege de vele voordelen die deze schakeling biedt.
In tegenstelling tot de emitterschakeling wordt de collectorschakeling praktisch
nooit toegepast. Dit is dan ook de reden dat de karakteristieken die hierop betrekking hebben, meestal niet worden gepubliceerd. Het .verband tussen de ingangs90

stroom IBd en de uitgangsstroom IE bij deze schakeling (de uitgangsspanning UCE
blijft constant) wordt als volgt berekend:
1

lE

«c-ylB

1—a

Bedraagt a = 0,98, dan is ac = 50, d.w.z.: de emitterstroom is 50 maal zo sterk als
de basisstroom.

Iq

------

Fig. 5-18

In het voorgaande werden drie karakteristieken behandeld die de eigenschappen
van de lagentransistor in belangrijke mate bepalen. Deze karakteristieken staan
echter in nauwe relatie tot elkaar. Dit is dan ook de reden dat de fabrikant de drie
karakteristieken soms niet afzonderlijk publiceert, doch in het totale verband. Een
dergelijke karakteristiek is dan verdeeld in drie kwadranten, waarbij in elk kwadrant een van de drie eerder vermelde karakteristieken is ondergebracht. In
fig. 5-19 is een dergelijke karakteristiek afgebeeld. In het rechterboven-kwadrant
is de uitgangskarkateristiek van de transistor uitgezet, terwijl in het linkerbovenkwadrant de overdrachtskarakteristiek is getekend. Het linkeronder-kwadrant
geeft in dat geval de ingangskarakteristiek weer.
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5.7. Transistor met belastingsweerstand
In fig. 5—20 is een NPN-transistor afgebeeld, waarbij in de collectorketen een belastirigsweerstand is opgenomen. Uit deze schakeling blijkt direct dat:
U = Urc + UcE =icRc + Uce
Wanneer de transistor blokkeert, bedraagt Ic = 0. In dat geval is U~ UcE- Vormt
de transistor daarentegen een kortsluiting, dan is Ic maximaal en bedraagt:
U
7C =

RC

De invloed van de weerstand Rq op het gedrag van de transistor is in de I^lUcET
karakteristiek in beeid gebracht (5—21). Hierbij is aangenomen dat de weerstand
100 ß bedraagt en de spanning U = 10 V. Het gedrag van de weerstand wordt dan
voorgesteld door de rechte lijn die de punten 10 V (Ic = 0) en 100 mA {UCE = 0)
met elkaar verbindt. Uit de IJ(/^-karakteristiek met belastingslijn is dan de relatie tussen/fi,/c en UCE te bepalen voor Rc = 100 £2.
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5.8. Transistor als signaalversterker
In fig. 5—22 is een NPN-transistor getekend die in een versterkerschakeling is opgenomen. Dit betekent, dat wanneer tussen de basis en de emitter een wisselspanning wordt aangelegd, deze door de transistor wordt versterkt. Om dit nader te
bestuderen, is in fig. 5-23 de karakteristiek van de desbetreffende transistor afgebeeld. In de collectorketen is de weerstand Rc (100 £2) weer opgenomen. Op de
belastingslijn is het punt W, als werkpunt, gekozen. De bijbehorende waarden van
UCE'
Iß en UßE z*in nu direct uit de karakteristiek af te lezen. Deze waarden
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Fig. 5-22
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zijn resp. 4,7 V, 53 mA, 0,5 mA en 0,25 V. (Volg de streepjeslijn in de karakterisj
tiek.) Het bovenstaande betekent (zie ook fig. 5-22) dat UCE = 4,7 V en Urc~
5,3 V, omdat:
Uce + Urc ~ 10 V
Verder is UBE = 0,25 V, zodat UBß = 9,75 V.
9,75
Aangezien IB = 0,5 mA moet: RB = —— 103 = 19 500 £2 zijn.
0,5
Door de transistor vloeien nu de gelijkstromen IB en/c, terwijl UBE en UCE constante waarden hebben.
Wordt tussen de basis en de emitter ook nog een spanningsbron opgenomen die
een sinusvormige wisselspanning afgeeft, dan wordt deze spanning gesuperponeerd
op de aanwezige gelijkspanning. Fig. 5—24a toont in dat geval het verloop van de
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spanning UBE als functie van de tijd. De amplitude van de wisselspanning bedraagt
daarbij 25 mV. In fig. 5—24b is het verloop van de basisstroom, die als gevolg van
de basis/emitterspanning door de ingangsketen vloeit, als functie van de tijd in
tekening gebracht. Een nadere beschouwing leert, dat deze stroom niet meer
sinusvormig is. De oorzaak van deze vervorming is het niet-lineaire karakter van de
ingangskarakteristiek (zie ook fig. 5-17).
Fig. 5—24c toont het verloop van de collectorstroom Ic, die als gevolg van de
basisstroom door de transistor vloeit. Het valt hierbij direct op, dat de vorm van
lc dezelfde is als die van IB. Dit komt omdat tussen Ic en IB een lineair verband
bestaat. Ten slotte is in fig. 5-24d het verloop van UCE als functie van de tijd
afgebeeld. Zoals uit de tekening blijkt, is de spanning 180° in fase verschoven
t.o.v. de basis/emitterspanning. De vorm is daarbij gelijk aan die van de collector
stroom en dus ook van de basisstroom.
5.9. Verband tussen Ic# en ICo
In het voorgaande is vastgesteld dat met een transistor een elektrisch signaal kan
worden versterkt. Daarbij werd echter geen rekening gehouden met het feit dat er
ook elektrische energie in de transistor in wärmte wordt omgezet. Het directe
gevolg hiervan is dat de temperatuur van de transistor stijgt. Een oplopen van deze
temperatuur betekent echter tevens een toename van Iqq (de stroom van intrinsieke minderheidsdragers tussen basis en collector, die zieh manifesteert als lekstroom).
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Deze Iqq levert echter nog eens een extra bijdrage tot de verwarming van de transistor (fig. 5-25).
Wanneer de transistor in de emitterschakeling is opgenomen neemt Iq toe met Ic'q
(Jc'n 1S de sterkte van de lekstroom als de transistor is opgenomen in de emitter
schakeling). De relatie tussen Icj enICq is als volgt te berekenen:
lE ~fc+Iß

lC = oJE+IC0

Substitutie levert:
(1 -oc)Ic = oJB+ICo

/C“a(/C + /£) + /C0

a

Zodat:

/C“

1— OL

1

Nu is:
Zodat:

1—a
a
JC ~

1-a

Io
B +

1 +

a
1-a

Io
B +

= 1 +

1-a

JC0

a
1-a

’Cq

Ic'q ~

{■*£!*»

Dit betekent dat de lekstroom van een transistor, opgenomen in de emitterschake
ling, aanzienlijk groter is dan de lekstroom van een transistor, opgenomen in de
basisschakeling. Als a = 0,9 dan is Iqq - 10/q, dit om slechts een voorbeeld te
noemen.
5.10. Invloed van de temperatuur op de werking
In het voorgaande werd stilzwijgend aangenomen dat de werking van de transistor
stabiel was, m.a.w. dat er geen effecten zijn die de werking in ongunstige zin
zouden kunnen bei'nvloeden. Uit het nu volgende blijkt echter, dat er wel degelijk
bijkomstige verschijnselen zijn waarmede rekening moet worden gehouden. In de
eerste plaats is dit de gevoeligheid voor wärmte.
Bij de kristaldiode wordt de verzadigingsstroom in de blokkeerrichting (/j) en bij
de transistor de lekstroom Iqq door minderheidsdragers onderhouden. Deze IcQi
die deel uitmaakt van de collectorstroom 7^, wordt in belangrijke mate bepaald
door de temperatuur van de collector/basis-overgang. Laatstgenoemde tempera
tuur is afhankelijk van drie factoren:
1. omgevingstemperatuur (ra),
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2. hoeveelheid wärmte die per tijdseenheid in de transistor wordt ontwikkeld (P),
3. hoeveelheid wannte die per tijdseenheid naar de omgeving wordt afgevoerd.
Als gevolg van de warmte-ontwikkeling in de basis/collector-overgang stijgt de
temperatuur van de transistor. Is de temperatuur van de basis/collector-overgang
7j en die van de behuizing Ta, dan betekent dit, dat tussen genoemde overgang en
de behuizing een temperatuurverschil van 7j — Ta aanwezig is. Als gevolg van dit
temperatuurverschil zal er een warmtestroom gaan vloeien waarvan de grootte
wordt bepaald door genoemd verschil en de warmteweerstand van het materiaal
tussen de desbetreffende PN-overgang en de behuizing. Bij HF-transistoren is dit
materiaal veelal siliconenvet. Bij vermogenstransistoren is de collector in het algemeen direct aan de metalen behuizing gesoldeerd, waardoor een zeer goed warmtecontact wordt verkregen.
De temperatuurstijging van zowel de overgang als de behuizing treedt zolang op,
tot er een evenwicht is bereikt en zowel de temperatuur van de overgang als die
van de behuizing constant blijft. In deze toestand is de warmtestroom (de hoeveel
heid wärmte die per tijdseenheid naar de behuizing vloeit) gelijk aan de hoeveel
heid elektrische energie die per tijdseenheid in wärmte wordt omgezet. De grootte
van de warmtestroom P kan dan worden uitgedrukt in de eenheid watt (W). De
warmteweerstand, meestal aangegeven met R^ (thermische weerstand), wordt bijgevolg uitgedrukt in de eenheid °C/W. In de vorm van een formule geschreven luidt
het verband:
P=

T.-T.
J
Rt}\

Zie fig. 5—26 (thermische wet van Ohm).
T kristal

pl DR,h
T behuizing ////)////■
/

Fig. 5-26
Voorbeeld: Van een silicium-vermogenstransistor mag de temperatuur van de
basis/collector-overgang maximaal 150°C bedragen. De temperatuur van de be
huizing mag maximaal 40°C zijn. Verder is nog gegeven dat
= 6. Het maximaal
toelaatbare vermögen is in dat geval te berekenen met de formule:
P=

150-40
6

= 18,3 W

De warmteweerstand
moet zo klein mogelijk worden gehouden, waardoor de
warmte-afvoer maximaal wordt. Deze eis heeft in eerste instantie betrekking op
de constructie van de transistor en de wijze van monteren in het desbetreffende
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Fjg. 5-27
apparaat. Bij een vermogenstransistor is de collector bijv. op een koperen plaat
gesoldcerd, die deel uitmaakt van de behuizing. De warmtewecrstand tussen de
basis/collector-overgang en de behuizing is hierdoor tot een minimum gereduceerd.
Bij de montage van de transistor dient nu rekening te worden gehouden met het
feit, dat de behuizing ook een goed thermisch contact moet maken met de omgeving. Bij vermogenstransistoren worden daarom vaak speciale eisen gesteld aan de
te gebruiken koelplaten (heatsink) waarop de transistor moet worden gemonteerd.
Dit kan bijv. betrekking hebben op afmetingen, dikte en al dan niet geforceerde
koeling. Vermogenstransistoren'worden gewoonlijk met schroeven op de koelplaat
bevestigd. Zie fig. 5-27.
Gesteld, dat de temperatuur van de behuizing nu eens toeneemt met ATa. Het
directe gevolg hiervan is, dat de temperatuur van de basis/collector-overgang met
AFj zal toenemen. Wordt de temperatuur van de transistor hoger, dan betekent
dit automatisch weer een toename van Ic0• De collectorstroom neemt zodoende
toe met AIc en wordt (/^ + A7^), iets dat resulteert in een groter worden van het
vermögen dat in de transistor in wannte wordt omgezet (A/y.
Zodat:
r.+Äth-'-J}
Verder is:

T. + AT^+Rq, ■/»= 7j + A7j
APC = \- A7j

De factor X geeft hierin aan hoe groot de invloed van de temperatuur van de PNovergang is op de hoeveelheid elektrische energie die in de transistor in wärmte
wordt omgezet. Deze factor wordt in Sterke mate bepaald door de soort schakeling waarin de transistor is opgenomen. Aangenomen wordt, dat de transistor
een dusdanige instelling heeft dat de warmteontwikkeling P bedraagt en de tempe
ratuur Fj is. Stijgt om de een of andere reden de temperatuur met een bedrag
A7j dan gebeurt het volgende:
ATj heeft tot gevolg een toename van Pc met een bedrag APc = X • A7"j. Verder
geeft APr weer een verhoging in temperatuur van A7j i =
. APc = /?th . X . A7]
of

A7Jl = Füi -X
A T.J

De schakeling is thermisch stabiel als de factor
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• X gelijk of kleiner is dan een.

Na enige tijd ontstaat er dan een evenwicht tussen ontwikkelde wärmte en afgevoerde wärmte.
De temperatuur T. mag daarbij de maximale temperatuur die is voorgeschreven,
niet overschrijden. Voor germaniumtransistoren is dit 75°C en voor siliciumtransistoren 150°C.
Is de factor /?ül • X echter groter dan een dan loopt de temperatuur en dus de
warmte-ontwikkeling, steeds meer op en slaat de transistor „thermisch” op hol.
De kringloop eindigt in dat geval met een volkomen vernieling van de transistor.
De grootheid X is in Sterke matc afhankelijk van de keuze van de schakeling. Aangezien de transistor in emitterschakeling het meest wordt toegepast, zal alleen
deze schakeling onder de loep worden genomen. Een tweede reden om deze scha
keling te kiezen, is gefundeerd op het feit dat deze schakeling het minste ther
misch stabiel is.

z

/cf [k

ucc

ucc
UCE

+
Fig. 5-29

Fig. 5-28

In fig. 5—28 is een gedeelte van een transistorschakeling (emitterschakeling) afgebeeld, waarbij de belastingsweerstand via een transformator in de collectorketen
is opgenomen. Dit betekent, dat de batterijspanning (Ucc) nagenoeg gelijk is aan
de spanning tussen collector en emitter (UCE). Waar hier wordt gesproken van
spanning wordt gelijkspanning bedoeld. Een verandering van de collectorgelijkstroom met AIc heeft een verandering van het vermögen dat in de transistor in
wannte wordt omgezet tot gevolg. De grootte hiervan is:
^c =

' ^CC ~

' ^CE

Bij de schakeling afgebeeld in fig. 5-29 is de belastingsweerstand direct in de col
lectorketen opgenomen. Een stijging van de collectorstroom met AIc resulteert in
een daling van de collectorspanning ter grootte van AUCE.
De verandering van het vermögen dat in wärmte wordt omgezet, bedraagt nu:
APC = WcE -

CE) ' ^C~ VCE '

~ ^CE '

Dit is dus thermisch gezien günstiger dan bij de schakeling met de transformator.
Uit fig. 5—29 volgt:
PC\~ Wcc ~

' Äc) * lC

Neemt de omgevingstemperatuur Ta toe met ATa, dan zal als gevolg van het groter
worden van ICo, de collectorstroom aangroeien tot Ic + AIc.
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Het vermögen dat in de transistor in wärmte wordt omgezet, wordt hierdoor:

pc2 = { Ucc ~ (fc +

' RC } (Je + ^c)

De schakeling is nu stabiel indien:
PCX>PC2
of

(J^cc ~'Rc) ’^C^ { ^CC ~ (Je + ^c) 'Rc } Uc + ^c)
Wordt dit verder uitgewerkt, dan geeft dit bij verwaarlozing van (AIc)\
2 lC RC^ UCC
of

1/2 UCC<IC RC
5.11. Het begrip stabiliteit
Alvorens verder te gaan, dient een nieuw begrip te worden ingevoerd n.l. de stabiliteitsfactor (meestal afgekort tot S) die wordt gedefinieerd als:
S=

A/c

AICo

Deze factor geeft dus aan in welke mate de collectorstroom (Ic) wordt bei'nvloed
door een verandering van de stroom van minderheidsdragers ICo. Laatstgenoemde
stroom is daarbij sterk afhankelijk van de temperatuur van de transistor. Een grote
waarde van S betekent dus een siechte thermische stabiliteit. In het nu volgende
zal worden aangetoond, dat deze stabiliteit in belangrijke mate wordt bepaald
door de soort schakeling.

Ucc

+
Fig. 5-30
Infig.5—30iseen transistor in emitterschakeling afgebeeld. In Serie met de emitter
is een weerstand RE opgenomen. De gelijkspanning over deze weerstand bedraagt
UR = lE ' RE'
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Nu is:
UCC-/*•*£ +

+IB ’rB

Verder is IE = /5 + Ic
Substitutie geeft:
^CC ~Ie'rE + uBE + (7£ ~ 7c)
+^CC ~

Na enige herleiding ontstaat: /£• =

re
rb

(1

Verder is Ic = a • IE + ICo
Substitutie levert: Ic =

a • Ic + a (^cc — ^äe)
rb

+/Co

«a (1 +Rf-)
rb

1+^
Per definitie is: S =

A/c
A/Co

l-a+5*

Uit het resultaat van deze berekening volgt dat de schakeling thermisch stabieler
RE
wordt, naarmate de verhouding — groter wordt. Gezien vanuit thermisch standrB
punt dient RE zo groot mogelijk te worden gekozen. Een hoge spanning over de
weerstand RE vermindert echter de beschikbare collector/emitter-spanning (UCE)
en dus ook de mate van signaalversterking. Anderzijds dient RB zo klein mogelijk
te worden gekozen.
Opmerking: Om de weerstand RE geen invloed te laten uitoefenen op de wisselstroom, wordt deze weerstand met een grote condensator overbrugd. De weer+
RC

(7
^BE

Fig. 5-31

f'c
)«CE

t*

Ücc

+

Fig. 5-32
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stand is in dat geval voor wisselstroom ontkoppeld (fig. 5—31).
Meestal wordt daartoe een elektrolytische condensator gebmikt. Hierbij moet
echter aandacht worden geschonken aan de juiste polariteit van de condensator.
Een andere methode om de schakeling thermisch stabiel te maken, bestaat uit het
aanbrengen van een weerstand tussen de collector en de basis (fig. 5—32).
Volgens de wetten van Kirchhoff is:
VßE + IB ' RB + (JB + Ic)RC~ ^CC
= Jß+IC
(Rc is hier de totale gelijkstroomweerstand in de collectorketen.)
Substitutie geeft:

Ube + (Je
Na enige herleiding geeft dit:
Je -

~ Jc) rb + Je ' Rc ~ ^cc

lC
+
1 + RC/RB

UCC ~ UBE
+rC/rB)

rB( 1

Nu is/c = o:-/£+/Co
en na substitutie: Ic = ICo
_

Hieruit volgt: S =
J^Jco

1 + rcIrb + a (Ucc ~ Ube)
1 — a + Rc/Rß Rß (1 - o: + Rc/Rß)
1 + RclRß

1 -ol + RcIrb

Uit dit resultaat volgt, dat de schakeling thermisch stabieler is naarmate de verhouding RJRß groter wordt. Qit betekent, dat Rc zo groot mogelijk moet worden
gekozen. Hiertegenover Staat dat bij een groter worden van de collectorgelijkstroomweerstand (Rc) de spanning over deze weerstand toeneemt (Jc • Rg), zodat
Uce = UcC ~ Je ’ RC
Anderzijds dient RB zo klein mogelijk te worden gehouden.
Opmerking: Deze zgn. gelijkstroomtegenkoppeling (ingangs- en uitgangsspanning
zijn in tegenfase met elkaar) is ook werkzaam voor wisselstroom en kan, indien dit
laatste bezwaren oplevert, gedeeltelijk worden teniet gedaan door het aanbrengen
van de condensator C (fig. 5—33). De weerstand Rß is niet in zijn totaliteit te
ontkoppelen omdat in dat geval de basis- en collectorketens onderling worden
kortgesloten voor wisselspanning.
Er zijn nog diverse Varianten op bovenstaande basisschakelingen ontwikkeld, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van NTC-weerstanden.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een schakeling waarin een transistor is opgenomen
op twee manieren kan worden beschouwd.
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Ten eerste: de gelijkstroomketen die van belang is bij de keuze van het instelpunt
en de thermische stabiliteit.
Ten tweede: de versterkerschakeling voor wisselstromen.
+
^B;

*B,

€)
Fig. 5-33
5.12. Invloed van de gatenopzamelcapaciteit
Tot nu toe is bij de bestudering van de transistor uitgegaan van laagfrequente wisselspanningen. De frequentie hiervan was niet hoger dan ongeveer 1000 Hz. Voor
hogere frequenties in het laagfrequent-spectrum b.v. frequenties varierend tussen
10 en 20 kHz gaat de capaciteit, die een gevolg is van het gatenopzameleffect
(hole-storage) een rol van betekenis speien. De ingangsweerstand is nu een ingangsimpedantie bestaande uit een parallelschakeling van de gatenopzamelcapaciteit
(C/j) en de ingangsweerstand (/,). Voor läge frequenties (< 1 kHz) is de basisstroom
(de transistor is in de emittcrschakeling opgenomen):
UBF
iBo = ~i

U
^ BE
Voor hogere frequenties: iB =----zi
1

zr

rr j wC/j

n*
Substitutie in

ri

—

1

1 + j • CO • Tg • Ol

jojC/i

iB =

uBE
zi

geeft

iB = — (1 + joj • rt Cli) = iB (1 + j ■ 0J ■ rt ■ Oi)

De grootheid fcte =

n

0

1

voor een transistor, opgenomen in de emitter-

2 7T • ri • öi

1
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schakeling, wordt aangeduid als de afsnijfrequentie.
Substitutie levert:
/

‘b=1b0 (1+J^-)
of
/
B
— -(1+j — )
i

K

Bo

ZC

= ZC
- en a„ = 1 -

Nu is

h

/ Bo

(ae heeft hier betrekking op hogere frequenties en aeQ op lagere frequenties.)
Hieruit volgt
aeco • lB o
B

of
<*e

eo

ae =

l+l4r
f<*e

Uit deze relatie volgt dat de stroomversterking afneemt naarmate de frequentie
°*o
°*o
hoger wordt. Bij de frequentie /=fae is ae = ___=___ . Dit betekent dat de
1+j

V2

stroomversterking in dat geval 0,7 van de oorspronkelijke waarde is, terwijl tussen
iß en ic een faseverschuiving van 45° optreedt.
Hoe is de situatie als de transistor in de basisschakeling is opgenomen? In dat geval
is:
°*o
aeeo

_ 1 +}f/f*e

z=

ct =
OLe + 1

1+“e0+j

“*0

+ 1
1 + \f!he
aeeo

1 +ae
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1
o

1+j

f
(1 + <*eQ) fae

= <v

o

.

1

1 + j fIH

n

TS1
e

c

c

b
5!

t

b

RI

R2

J

Fig. 5-35

Fig. 5-34

(a heeft hier betrekking op hogere frequenties en a0 op lagere frequenties.)
Hierin is fotb = (<xe<) + 1) /<V
Uit deze berekening volgt, dat de afsnijfrequentie in de basisschakeling een factor
(c^q + 1) hoger ligt dan de afsnijfrequentie van dezelfde transistor in de emitterschakeling. Van een transistor is gegeven dat fcte in de emitterschakeling 8 kHz
bedraagt; in de basisschakeling is deze afsnijfrequentie dan focb = (1 + oteQ) fote »
90*8 = 720 kHz (aangenomen dat ol6q = 89) en is dus aanzieniijk hoger.
5.13. Darlington transistoren
Een darlington schakeling bestaat uit twee transistoren die op een bepaalde manier
zijn samengevoegd. Zoals uit fig. 5-34 blijkt, is de basis van de transistor TS1 di
rect verbonden met de emitter van TS2. De collectoraansluitingen van beide
transistoren zijn daarbij met elkaar verbonden. Het grote voordeel van deze scha
keling is dat een grote stroomversterking op eenvoudige manier kan worden bewerkstelligd. Bij de schakeling afgebeeld in fig. 5—34 bedraagt genoemde stroom
versterking:
Ic — Cül X 0:2 X lg
Waarbij cd =de stroomversterking van de transistor TS1 ena2 de stroomversterking
van de transistor TS2.
In fig. 5—35 is het principe van een PNP-darlington vermogenstransistor afgebeeld.
Beide transistoren, weerstanden en diode zijn bij deze uitvoering in een kristal
ondergebracht.
5.14. Bipolaire transistor, voorgesteld door een actieve lineaire vierpool
Een bipolaire transistor kan voor kleine Signalen en een vast ingesteld werkpunt
worden voorgesteld door een actieve lineaire vierpool. Dit is o.a. de reden dat de
fabrikant soms bepaalde gegevens uitdrukt in Vierpoolparameters en in het bijzonder in de zgn. h- en y-parameters. In het nu volgende wordt nagegaan wat de
betekenis van deze parameters is.
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Voor de h-parameters geldt:
ul = hl 1 • il + hl2 • u2
i2 = h21 - il + h22 • u2

il
a

transistor-

U1

vierpool

Bij de bipolaire transistoren hebben de h-parameters de volgende betekenis:
hl 1 =^(u2 = 0)
Dit is de ingangsweerstand bij
kortgesloten uitgang.

b

hl!

c

hi2

-

h21

ul
u2

hl2 = —^ (il =0)
De spanningsterugwerking bij open
ingang.
h21 = y (u2 = 0)
De stroomversterking bij kortgesloten
uitgang.
h22 = ^-(il =0)
u“

De uitgangsadmittantie bij open ingang.

e

Bij de bipolaire transistor hebben de y-parameters de volgende betekenis:
'2

'1

11 = yl 1 • ul + y.12 • u2
12 = y21 - ul + y22 • u2

i

transistor-

Ul

vierpool

>
-o"

yll=^(u2 = 0)
De ingangsadmittantie bij
kortgesloten uitgang.

£

yl2=A (ul = 0)
De terugwerkingssteilheid bij
kortgesloten ingang.

y21=^ (u2 = 0)
ul
De steilheid bij kortgesloten
uitgang.
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h

■O

i

0—1

Y21
o

-o o—

y22=|(ul=0)

i

De uitgangsadmittantie bij
kortgesloten ingang.

*22

Uit de h-parameters voor de emitterschakeling (die veelal worden gepubliceerd)
zijn de h-parameters voor de basis- en collectorschakeling te berekenen met de
volgende formules:
collectorschakeling

emitterschakeling basisschakeling
ingangsweerstand

hlle

spanningsterugwerking

hl2e

stroomversterking

h21e

uitgangsadmittantie

h22e

hl 1

hlle
b ~ 1 + h21e

hl lc = hlle

hlle - h22e
hl2b=—h 12e hl2c=l-h!2e
l+h21e
h21e
-h21c= 1 +h21e
h21,:
b"l+h21e
h22e
h22c = h22e
h22b =
l+h21e

.5.1*5. Overzicht van karakteristieke eigenschappen van de drie fundamentele schakelingen

b

emitterschakeling
ingangsweerstand
uitgangsweerstand
stroomversterking
spanningsversterking
vermogensversterking
grensfrequentie

matig

hoog
groot
groot
zeer groot
laag

basisschakeling
laag
zeer hoog
<1
groot
groot
hoog

collectorschakeling
hoog
laag
groot
<1
matig

laag

5.16. Type-aanduiding van halfgeleiders
JEDEC-systeem
Dit in Amerika toegepaste systeem is de eerste poging geweest om tot een standaard
type-aanduiding van halfgeleiders te körnen. Hierbij geeft het eerste cijfer aan hoeveel PN- of NP-overgangen er in de halfgeleider aanwezig zijn.
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Is dit cijfer 1 dan is slechts een overgang aanwezig en is er sprake van een diode.
Het cijfer 2 duidt op twee overgangen en betekent, dat de desbetreffende halfgeleider een transistor is.
Het cijfer 3 geeft aan dat drie overgangen zijn aangebracht en wijst dus o.a. op een
thyristor.
Na het eerste cijfer volgt een „N” en daarachter het serienummer. Zo is bijv. de
2N914 het 914de transistor-type dat onder de JEDEC-specificatie wordt gefabriceerd.
Hoe groot het aantal typen is, wordt aangetoond door het feit dat de serienummering de 5000 reeds is gepasseerd.
Oude Europese systeem
Volgens dit systeem zijn de eerste Europese halfgeleidertypen gecodeerd. Deze
code begint met een 0, die aangeeft dat geen gloeispanning wordt toegepast (0 V).
Daarachter volgt een letter waarmede de soort halfgeleider wordt aangeduid. (A is
diode, C is transistor, enz.)
Dit systeem is geheel verdrongen door de „Pro-electron”-code die veel meer informatie verschaft omtrent de eigenschappen van de desbetreffende halfgeleider.
Japanse systeem
Japanse transistoren worden aangegeven met een code die begint met de Symbolen
2 S, waarmee wordt aangegeven dat er twee overgangen aanwezig zijn. Daarna
volgt een letter met de volgende betekenis:

A - PNP HF
B - PNP LF
C - NPN HF
D - NPN LF
Deze letter wordt. gevolgd door een registratienummer. Zo is bijv. de 2 SA 49 een
PNP-transistor voor HF-doeleinden met het registratienummer 49.
5.16.1.,fro-electron ’ -code
Deze codering, die vrij algemeen wordt toegepast, bestaat uit twee letters ge
volgd door een serienummer.
De eerste letter heeft betrekking op de soort halfgeleidermateriaal en geeft de
breedte aan van de verboden band. Dit is het verschil in energie tussen het hoogste
valentie- en het laagste geleidingsniveau.
soort materiaal

letter

breedte verboden band

A
B
C
D
R

germanium
0,6 tot 1,0 eV
silicium
1,0 tot 1,3 eV
gallium-arsenide
1,3 eV en hoger
indium-antimonide
0,6 eV en lager
speciale materialen voor o.a. hall-generatoren en lichtgevoelige cellen.
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De tweede letter heeft betrekking op het belangrijkste toepassingsgebied.
letter
A
B
C

D
E
F
G

H
K
L
M

N
P

Q
R
S
T

U
X
Y
Z

betekenis
detectie, schakel- of mengdiode
variabele capaciteitsdiode
transistor voor LF-toepassingen (Z?^ > 15°C/W)
vermogenstransistor voor LF-toepassingen (Z?^ < 15°C/W)
tunneldiode
transistor voor HF-toepassingen (Z?^ > 15°C/W)
meervoudige halfgeleider waarvan alle elektroden naar buiten zijn uitgevoerd
magnetisch gevoelige diode (sonde)
hall-generator in een open magnetische keten (meetkoppen, enz.)
vermogenstransistor voor HF-toepassingen
< 15°C/W)
hall-generator in een gesloten elektronisch bekrachtigde magnetische ke
ten
(bijv. hall-modulator of vermenigvuldiger)
foto-koppeling
stralingsgevoelige halfgeleider
straling producerende halfgeleider
elektronisch getriggerd regel- en schakelelement met een doorslagkarakteristiek(Z?th>15°C/W)
transistor voor schakeldoeleinden (Z?^ > 15°C/W)
elektrisch of door middel van licht getriggerd regel- of schakelelement
met doorslagkarakteristiek (Z?^ < 15°C/W)
vermogenstransistor voor schakeldoeleinden (Z?^ < 15°C/W)
vermenigvuldigingsdiode, b.v. varactor
gelijkrichtdiode, boosterdiode, efficiencydiode
spanningsreferentie of spanningsstabilisatiediode

Het serienummer bestaat uit:
Drie cijfers voor halfgeleiders die zijn bestemd voor gebruik in apparaten in de
consumentensfeer zoals radio- en televisie-ontvangers.
Een letter en twee cijfers voor halfgeleiders bestemd voor toepassing in professionele apparatuur (bijv. Computers en telecommunicatie-apparatuur).

109

6. Veldeffecttransistoren

6.1. Inleiding
Veldeffecttransistoren onderschciden zieh van de bipolaire transistoren door hun
constructie, terwijl de sturing energieloos plaatsvindt, m.a.w. door de ingangsketen vloeit geen stroom. De stroomsterkte in de uitgangsketen wordt geregeld
met een elektrisch veld waarvan de krachtlijnen loodrecht staan op de stroomrichting in de transistor, vandaar de benaming veldeffecttransistor. Om het prin
cipe te verduidelijken is in fig. 6—1 een staafje halfgeleidermateriaal afgebeeld
waardoor een gatenstroom vloeit. Genoemde gaten ondervinden in meer of
mindere mate hinder van het elektrische veld (aangegeven met E), waarvan de
sterkte is in te stellen met potentiometer Rp. Het is zodoende zelfs mogelijk om
de gatenstroom door het staafje volledig te blokkeren.

E

©

Rp

Fig. 6-1
Alhoewel het principe van de veldeffecttransistor reeds in 1952 door de Ameri
kaanse natuurkundige W. Shockley uitvoerig werd beschreven, heeft het toch nog
tot het einde van de zestiger jaren geduurd voordat betrouwbare veldeffecttransistoren in grote series konden worden gefabriceerd.
62. Indeling van veldeffecttransistoren
Bij een veldeffecttransistor, meestal aangeduid als FET, wat een afkorting is van
field effect transistor, bestaat de stroomgeleider, het zgn. kanaal, uit een soort
halfgeleidermateriaal. Dit betekent, dat de stroomgeleiding plaatsvindt door de
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meerdcrheidsdragers, dus gcleidingselektronen als het kanaal uit N-materiaal en
gaten als het kanaal uit P-materiaal bestaat.
Veldeffccttransistoren zijn zodoendc unipolair, dit in tegenstelling tot de „gewone” lagentransistoren die bipolair zijn. De beide uiteinden van het kanaal zijn elk
voorzien van een aansluiting. Hoewel deze aansluitingen, evenals die van b.v. een
koolweerstand, gelijkwaardig zijn, worden ze zowel in theoretische beschouwingen
als in catalogi toch van elkaar onderscheiden met de benamingen „source” (s) en
„drain” (d). ln het Nederlands resp. bron en afvoer. De derde aansluiting is Ver
bünden met de stuurelektrode en wordt „gate” (g) of poort genoemd. De Engelse
benamingen zijn algemeen aanvaard, zodat ze in het nu volgende ook zullen wor
den gebruikt.
Afgaandc op werking en constructie kunnen veldeffecttransistoren worden verdeeld in twee hoofdgroepen.
1. Junction veldeffecttransistoren
Bij dit type oefent de stuurelektrode via een PN-overgang invloed uit op de kanaalstroom. Deze transistoren worden daarom aangeduid als PN-FET;J-FET of FET.
2. Veldeffecttransistoren met een geisoleerde stuurelektrode
Gezien vanuit de gate-aansluiting worden achtereenvolgens aangetroffen: een
laagje metaal, een isolerendc oxyde en een halfgeleidermateriaal. Op grond van
deze opbouw (Metal - Oxyde - Semi-conductor) wordt dit soort transistoren
aangeduid als MOS-FET of kortweg MOST, terwijl ook de aanduiding IG-FET
(/nsulated - Gate FET) veel wordt gebruikt.
Evenals bij de bipolaire transistoren kunnen de veldeffecttransistoren in twee uitvoeringen worden vervaardigd. Bij de cerste bestaat het kanaal uit N-materiaal en
bij de tweede uit P-materiaal. De MOS-FET’s zijn verder nog te verdelen in uitvoeringen waarbij de transistor stroom voert bij open gate-aansluiting en uitvoeringen waarbij de transistor onder dezelfde condities is geblokkeerd. In de vorm
van een blokschema geeft dit het volgende overzicht, waarin tevens de gebruikelijke Schemasymbolen zijn aangegeven. (zie blz. 112).
6.3. J-FET
In fig. 6-2 is de doorsnede van een J-FET met N-kanaal afgebeeld. Uitgegaan is
hier van een drager (substraat) van P-materiaal waarop door epitaxie een N-laag is
aangebracht, die als kanaal fungeert van de te vormen J-FET. Het kanaal is afgebakend door een diepe P+-diffusie tot in het substraat. De gate is eveneens een P+diffusie .die elektrisch contact maakt met het substraat. De N+-diffusies bij de
source- en drain-aansluiting zijn aangebracht om een goed contact tussen de N-laag
en het aluminium te bewerkstelligen. (Het N-kanaal is slechts in geringe mate verontreinigd en geeft geen goede hechting met het aluminium.)
In fig. 6—3 is het principe van een J-FET afgebeeld, waarbij tussen drain en source
een spanning £/ds en tussen gate en source een spanning Ggs aanwezig is. Tussen
het P+- en P-materiaal (gate en substraat) en het N-materiaal (kanaal) is een PNovergang aanwezig, waarvan de breedte wordt bepaald door de verontreinigings111
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Fig. 6-3. P en P* zijn intern elektrisch doorverbonden.
graad van het P- en N-materiaal en de invloed van de externe spanningsbron tussen
gate en source, die de spanning (/gs levert. De desbetreffende PN-overgang is in
fig. 6-3 gearceerd getekend. Het valt daarbij op, dat het overgangsgebied aan de
drainzijde (+) groter is dan aan de sourcezijde (-) van het kanaal. Dit komt omdat het N-materiaal siechts in geringe mate is verontreinigd, zodat de weerstand
van het kanaal ook zonder de invloed van de gate niet is te verwaarlozen. Genoemde weerstand bedraagt bijv. 1500 £2 om een vrij veel voorkomende waarde te
noemen. Dit betekent, dat de spanning over de PN-overgang aan de drainzijde veel
groter is dan die over de PN-overgang aan de sourcezijde, vandaar de trechtervorm
van het N-kanaal.
In fig. 6-3 zijn source en drain aangesloten op een spanningsbron, waarbij de drain
positief is t.o.v. de source. Door het N-kanaal vloeit nu een stroom van geleidingselektronen van source naar drain. Gate en source zijn eveneens op een spannings
bron aangesloten, waarbij de gate negatief is t.o.v. de source. Wordt de spanning
tussen gate en source opgevoerd, dan wordt de leeggelopen laag in het kanaal
steeds groter, zodat de stroomdoorgang afneemt en uiteindelijk zelfs geheel wordt
geblokkeerd. Het grote verschil tussen een J-FET en een bipolaire transistor is dat
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bij de eerste nagenoeg geen stroom door de ingangsketen vloeit (alleen minderheidsdragers), omdat de PN-overgang tussen gate en kanaal is geblokkeerd.
6.3.1. Id/Ugs-karakteristiek
Het gedrag van een J-FET wordt in belangrijke mate bepaald door de onderlinge
relatie tussen de drainstroom (/d), de drain-sourcespanning (U^ en de gate-source114

spanning (Ugs). In fig. 6-4 is een meetopstelling afgebeeld om bovengenoemde
relatie te bepalen. Het gaat hier om een J-FET met N-kanaal.
Wanneer de spanning tussen drain en source wordt ingesteld op f/ds, dan vloeit er
een bepaalde stroom /d door de FET. De waarde van deze /d wordt gemeten voor
verschillende waarden van (/gs, waarbij Uds constant wordt gehouden op de ingestelde waarde. Bij verloop moet deze spanning iets worden gecorrigeerd met de
Potentiometer /?pl. Worden de meetresultaten in tekening gebracht, dan ontstaat
een grafiek, die wordt aangeduid als de /d/i/gs-karakteristiek. In fig. 6-5 is een
dergelijke karakteristiek voor een bepaalde J-FET afgebeeld, waarbij (/ds is inge
steld op 15 V.
6.3.2. Ij/Urffkarakteristiek
De metingen, nodig voor het bepalen van deze karakteristiek, kunnen eveneens
worden uitgevoerd met de meetopstelling afgebeeld in fig. 6-4. De stroom /d
wordt gemeten als functie van de spanning f/ds, waarbij U^ een vaste waarde
heeft. Worden de meetresultaten in tekening gebracht, dan ontstaat de IJUfokarakteristiek. Uit deze grafiek is direct af te lezen dat /d als functie van Uds is
bepaald voor gate-sourcespanningen van 0, 1, 2, 3 en 4 volt. Een nadere beschouwing van deze karakteristiek leert dat er drie verschillende gebieden zijn te
onderkennen. Bij läge waarden van £/ds gedraagt het kanaal zieh als een lineaire
weerstand. De grootte van de kanaalweerstand is dan te bepalen uit:
t'ds
R= —
'd

((/gs = constant)
Het spanningsverloop over de lengte van het kanaal bei'nvloedt de PN-overgang
vrijwel niet. Het tweede gebied is dat waarbij variaties van de spanning (/ds nagenoeg gecn invloed meer hebben op de stroom /d. Dit is het gebied waarbij de dikte
van de PN-overgang mede wordt bepaald door het spanningsverloop binnen het
kanaal, waardoor het kanaal aan de drainzijde nagenoeg is geblokkeerd. Bij het
derde gebied is de spanning over de PN-overgang zo groot geworden dat deze doorslaat, iets dat tot uitdrukking komt in het vrijwel verticale verloop van de IJU^
karakteristiek. In deze karakteristiek is nog een gestippelde lijn getrokken, die
wordt aangeduid als de knielijn. Rechts van deze lijn hebben de karakteristieken
een praktisch vlak verloop omdat een verdere verhoging van Uds dan geen invloed
meer heeft op/d. Uit de /d/i/ds-karakteristiek is op eenvoudige wijze ook de I^Ugr
karakteristiek te bepalen.
6.3.3. Kortsluitstroom 7dss
Een andere grootheid die uit de /ji/i/ds-karakteristieken van een J-FET kan wor
den bepaald is de kortsluitstroom /dss. Deze stroom is gedefinieerd als de waarde
van /d voor Ugs = 0, d.w.z. wanneer er kortsluiting aanwezig is tussen gate en
source. /dss wordt veelal aangeduid als de verzadigde drain/sourcestroom en wordt
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grotendeels bepaald door de mate van verontreiniging van het halfgeleidermateriaal
dat als kanaal fungeert en door de afmetingen van het kanaal. Bij benadering
geldt:

Id* 1v~
IV kanaalbreedte
L kanaallengte
Hy mobiliteit van de ladingdragers in het kanaal.

«

6.5.4. Steilheid (Y2J)
De ingangs- of /d/f/gs-karakteristiek geeft de relatie aan tussen de stroom /d en de
gate-sourcespanning voor constante waarden van Ufa. Onder de steilheid wordt
verstaan:

i

Y21 =
AU.gs

(£/ds = constant)

en wordt uitgedrukt in mA/V (fig. 6—5).
Indien de karakteristiek niet al te krom is, bedraagt:
'd

Y21 ~ —
Ugs
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Opmerking: Het is gebruikelijk om de verschalende grootheden uit te drukken in
y-parameters (zie ook hoofdstuk 5 blz. 106) en de unipolaire-transistoren evenals
de bipolaire transistoren te beschouwen als actieve lineaire Vierpolen.
6.3.5. Overzicht van de belangrijkste Parameters die door de fabrikant worden
vermeld
aanduiding

defmitie

rds

statische drain/source weerstand
^ds
rds =

Y21

^d

steilheid
Y21 =
A(/gs

(£/ds = constant)
Y22

uitgangsadmittantie
Y22 =
A£/ds

Yll

(Ugs = constant)
ingangsadmittantie
Yll =
Cll

ingangscapaciteit
(gate/sourcecapaciteit)

C12

terugwerkingscapaciteit
(gate/d raincapaciteit)

AI.g
AU.gs

6.4. MOS-FET
In fig. 6-7 is de doorsnede van een MOS-FET schematisch afgebeeld. In een substraat van P-materiaal zijn twee afzonderlijke zones van sterk verontreinigd Nmateriaal gediffundeerd. Een van deze N+ zones fungeert als drain en de andere
als source. Tussen de beide N+ zones is op het substraat een isolerende oxydefllm
(Si02) aangebracht, die is bedekt met een laagje metaal (aluminium). Het metaal
fungeert nu als gate. De „Sandwich” (metaal/SiO^P-sub^traat) vormt een condensator, waarvan me* ui1 en P-substraat de elektroden zijn. Omdat zieh tussen de
source en de drain twee tegengesteld gerichte PN-overgangen bevinden (N+ zone/
P-substraat/N+ zone) kan er zonder meer geen stroom vloeien van de source naar
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de drain of omgekeerd. Wordt echter de gate (de metalen elektrode van bovengenoemde condensator) door een uitwendige spanningsbron positief t.o.v. het sub
straat (de andere elektrode van genoemde condensator), dan worden in de grenslaag onder de oxydefilm gaten afgestoten en geleidingselektronen aangetrokken.
In het P-substraat ontstaat zodoende een dünne laag met het karakter van Nmateriaal. Dit betekent, dat er zieh nu een geleidende verbinding heeft gevormd
tussen de source en de drain (N+-N-N+). Naarmate de gate positiever wordt t.o.v.
het substraat wordt de gevormde N-laag dikker en neemt het geleidingsvermogen
toe. Behoudens in uitzonderingsgevallen is het substraat galvanisch verbonden
met de source, zodat de regelspanning evenals bij de J-FET wordt aangeduid als
de gate/source spanning en aangegeven met f/gs. De waarde van £/gs waarbij ge
leiding nog net riiet of juist niet meer mogelijk is, wordt aangeduid als de afknijpspanning en aangegeven met £/p.
Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er geen stroom vloeit
als gate en source met elkaar zijn verbonden (U& = 0). Er is daarbij echter geen
rekening gehouden met de volgende factoren.
1. In de isolerende oxydefilm (Si02) bevinden zieh positieve ladingen (de oxyde
film is in wezen geoxydeerd P-materiaal) die een aantrekkende kracht uitoefenen
op de minderheidsdragers (geleidingselektronen) in het P-substraat. In het sub
straat ontstaat zodoende vlak onder de oxydefilm een laagjc met N-eigenschappen, zodat er toch een bepaalde stroom door de MOST vloeit, ofschoon de span
ning Up. = 0. Genoemd effect komt dus overeen met een kleine positieve spanning

i
'

ugs-

2. Als gevolg van kristalverontreinigingen, zijn in het raakvlak van substraat en
oxydefilm zowel mobiele als niet-mobiele ladingdragers (ionen) aanwezig, die een
aantrekkende kracht uitoefenen op de minderheidsdragers in het P-materiaal. Het
resultaat zijn o.a. recombinaties met als gevolg een vermindering van minderheids118
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dragers. Dit cffect manifesteert zieh als een kleine negatieve spanning tussen gate
en source.
Aan de hand van het fabricageproces kunnen bovengenoemdc virtuele spanningen
+(/gs en -UgS zodanig worden beinvloed, dat de resulterende spanning positief of
negatief is. Naarmate de graad van verontreiniging van het substraat toeneemt is
het bijv. lästiger om een N-laag in het substraat te verkrijgen en is een positieve
(/gs nodig om een stroom tussen source en drain tc laten vloeien.
Er zijn op deze wijze twee soorten MOS-FET’s te onderscheiden.
I. Er vloeit geen stroom door de transistor als 0^ = 0
Dergelijke MOS-FET’s worden gewoonlijk aangeduid als „normally-off” (normaal
uit) of ook wel „enhancement”-type genoemd.
2. De transistor geleidt als
=0
Dergelijke MOS-FET’s worden gewoonlijk aangeduid als „normally-on” (normaal
aan) of ook wel „deplation” type genoemd (fig. 6—8).
Omdat de MOS-FET ook in complementaire uitvoering kan worden gefabriceerd,
dus voorzien van een substraat bestaande uit N-materiaal, kan in feite uit vier
typen worden gekozen. Opgemerkt zij echter, dat het zeer lästig is om stabiele
negatief geladen oxydefilms te maken die nodig zijn voor een „verarmingstype”
met P-kanaal. Zie ook overzicht blz. 112.
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L MOS'FETmct afzonderlijke substraataanshiiting
Beider werd gesteld, dat de gate en het substraat van een MOS-FET meestal in- of
uüwendig zijn doorverbonden. Bij typen inet een afzonderlijke substraataansluiting kan deze echter ook apart worden benut als tweede regelelektrode naast de
gate, ln de betrokken configuratic is het dan onder meer mogelijk om twee Sig
nalen met elkaar te vermenigvuldigen. De isolerende oxydefilm zorgt in dat geval
voor voldoende ontkoppeling. Vanzelfsprekend moet rekening worden gehouden
met het feit dat de substraat functioneert als een gate met een PN-overgang, dus
als de eerder beschreven J-FET. Dit betekent o.a. dat de ingangsweerstand tussen
substraat en source lager is dan die tussen de geisoleerde gate en de source, terwijl
hovendien alleen spanningen in de blokkeerrichting mögen worden aangelegd.
MOS-FET met twee geisoleerde gates
De terugwerkingscapaciteit van een MOS-FET ligt rond de 0,5 pF. Dit is een te
hege waarde voor VHF- en UHF-toepassingen. Veel kleinere capaciteiten, in de
orde van 0,02 pF kunnen worden verkregen als de MOS-FET is voorzien van een
tweede geisoleerde gate. In Fig. 6-9 is het principe van een dergelijke transistor
afgebeeld. Als G2 voor hoge frequenties wordt geaard, is de terugwerking tussen
Gl en drain bijzonder klein.
G1

S

N+
P

substraat

Fig. 6-9
65. Nadere beschouwing van J-FET en MOS-FET
Bij het praktisch gebruik van veldeffecttransistoren moet rekening worden gehou
den met een aantal eigenschappen die tot nu toe niet ter sprake zijn gekomen.
6.5.1. De invloed van de temperatuur op Id
Wanneer de temperatuur van een veldeffecttransistor stijgt, neemt de mobiliteit
van de ladingdragers in het kanaal iets af, terwijl de afknijpspanning wordt verhoogd. De afname van de mobiliteit heeft bij een constante U& en £/ds een afname van 7d tot gevolg. Verhoging van de afknijpspanning betekent dat bij een
N-kanaaltype de onderzijde van de IJURS karakteristiek naar links verschuift,
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Fig. 6-10
zodat 7d juist toeneemt. Bij een juiste keuze van het instelpunt, bijv. punt Z in
fig. 6—10 wegen de effecten van beide verschijnselen tegen elkaar op en is /d in
feite onafhankelijk van de temperatuur.
6.5.2. De gate-lekstroom (Ig
Een van de belangrijkste kenmerken van een veldeffecttransistor is de hoge ingangsimpedantie (impedantie tussen gate en kanaal). De gate-lekstroom bedraagt bij
kamertcmperatuur gewoonlijk slechts enkele pA. De lekstroomwaarden die in de
specificatics worden vermeld hebben meestal betrekking op IDit is de lekstroom van de diode, gevormd door enerzijds de gate en anderzijds de kortgesloten drain en source, dus het gehele kanaal. De stroom 7gss varieert sterk met de
temperatuur. Belangrijker voor de constructeur is dan ook de gate-lekstroom 7g
onder normale condities, dus met een stroom 7d en een spanning Uds over het
kanaal. In de praktijk behoeft 7g niet veel af te wijken van de waarde 7gss indien
rekening wordt gehouden met het volgende.
Bij grotere waarden van Uds wordt 7g sterk afhankelijk van 7d en £7ds omdat in
de trechtervormige opening van het kanaal stootionisatie optreedt. Dit resulteert
in een stijging van 7g die daardoor vele malen groter wordt dan bij läge waarden
van Ufa het geval is.
De gate-lekstroom van de MOS-FET is min of meer evenredig met U^s omdat de
oxydefilm zieh als een zeer grote weerstand gedraagt. De temperatuurcoefficient
is veel lager dan die van de J-FET. De substraat-lekstroom van de MOS-FET vertoont echter dezelfde temperatuurafhankelijkheid als de gate-lekstroom van de
J-FET.
6.5.3. Doorslagspanning
De maximaal toelaatbare spanning tussen drain en source wordt bij een J-FET
bepaald door de avalanche-doorslag van de PN-overgang tussen gate en kanaal. In
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het algemeen treedt de doorslag op aan de drainzijde van het kanaal, omdat aldaar
onder normale omstandigheden de grootste blokkeerspanning optreedt over de
PN-overgang. De doorslagspanning tussen drain en source is het hoogst voor Ugs = 0.
als UgS < 0 daalt de spanning aangezien de spanning over de PN-overgang gelijk is
aan Ufa + (/gs. De maximaal toelaatbare drain-sourcespanning van een MOS-FET is
afhankelijk van de doorslagspanning van de drain-substraatovergang.
6.5.4. Veiligheidsmaatregelen
Statische ladingen op de gate van een MOS-FET kunnen zulke hoge veldsterkten
in de uiterst dünne oxydefilm vcroorzaken, dat deze film doorslaat en de MOSFET defect raakt. Dit kan onder meer gebeuren als de transistor in een plastic
zakje wordt bewaard of wanneer de aansluitdraden over een kunststof-oppervlak
strijken; zelfs aanraking met de hand kan leiden tot spanningen van verschcidene
honderden volt.
De enig juiste manier om schade te voorkomen is het onderling verbinden van alle
aansluitdraden. De verbinding mag gedurende opslag, transport en - bij voorkeur
— ook tijdens de montage niet worden verbroken.
6.5.5. Enige typische waarden
Ter illustratie van de eigenschappen van vcldeffecttransistors zijn hieronder enige
typische waarden vermeld, zowel voor een J-FET als voor een MOS-FET met een
/dsvan 10 mA.

ingangsweerstand
ingangscapaciteit
lekstroom
terugwerkingscapaciteit
steilheid

J-FET

MOS-FET

1012
10
4

1014
1
3

0,7
5

0,5!)
7

V.
pF
PA
pF
mA/V

1) Voor de MOS-FET met twee gates: 0,02 pF.

Op grond van deze cijfers wordt, de J-FET (wegens de zeer läge ruis) geprefereerd
voor LF-toepassingen, de MOS-FET voor chopper- en schakeldoeleinden en de
MOS-FET met twee gates voor HF-toepassingen.
Aangezien de veldeffecttransistor evenals de lagen transistor drie elektroden bezit,
zijn ook hier drie basisschakelingen op te stellen die gewoonlijk worden aangeduid
als de sourceschakeling, de drain-schakeling en de gate-schakeling. Genoemde
schakelingen worden in de literatuur ook wel resp. schakeling met gemeenschappelijke source, drain en gate genoemd. In fig. 6-11 is het principe van deze schake
lingen weergegeven.
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source-schakeling

gate-schakeling

drain-schakeling

Fig. 6-11
6.6. Vergelijking tussen unipolaire transistoren (J-FET en MOS-FET) — bipolaire
transistoren en elektronenbuizen

ingangsimpedantie
steilheid
equiv. ruisspanning
equiv. ruisstroom
thermische
overbelastbaarheid
voedingsspanning
afmetingen

unipolaire
transistor

bipolaire
transistor

elektronenbuis

hoog
laag
hoog
laag

laag
hoog
laag
hoog

groot
laag
klein

klein
laag
klein

hoog
laag
hoog
laag
redelijk
groot
hoog
groot

6.7. Versterker voor een condensatormicrofoon
In condcnsatormicrofoonversterkers kan een veldeffecttransistor uitstekend dienst
doen om de hoge microfoonimpedantie aan te passen aan de läge impedantie van
het versterkerdeel. In het Schema van figuur 6-12 is de FET geschakeld als sourcevolger, zodat de ruisbijdrage minimaal is.
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Fig. 6-12
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7. Thyristor, diac en triac

7.1. Werking van de thyristor
Een thyristor ook wel SCR genoemd, wat de afkorting is van Silicon Control
/?ectifier (gestuurde Silicium gelijkrichter), bestaat uit vier lagen halfgeleiderma:
teriaal die zijn gegroepeerd als aangegeven in fig. 7—1. Dit houdt automatisch in,
dat er twee PN-overgangen en een NP-overgang worden gevormd, die zieh gedragen
als dioden. Deze dioden zijn in fig. 7—1 aangegeven met resp. Dl, D2 en D3.
Wordt de thyristor aangesloten op een gelijkspanning en wel zodanig dat de linkerlaag P-materiaal positief is t.o.v. de rechterlaag N-materiaal (fig. 7-2), dan geleiden de dioden Dl en D3, terwijl de diode D2 blokkeert. Wordt de polariteit verwisseld, dan zijn de dioden Dl en D3 geblokkeerd en geleidt D2. Alhoewel de
thyristor in beide toestanden is geblokkeerd, wordt de eerste toch aangeduid als
de doorlaatrichting. De linker P-aansluiting is daarbij de anode en de rechter
N-aansluiting de kathode.

Gesteld, dat door de thyristor een stroom vloeit, waarbij de dioden Dl en D3 geleiden en D2 blokkeert. De polariteit van de aangelegde spanning is dan als aange
geven in fig. 7—2. De stroomsterkte wordt in dat geval bepaald door de geblokkeerde diode D2,m.a.w. door de minderheidsdragers die D2 passeren. Dit betekent,
dat deze stroom gering is en bij relatief läge spanningen reeds de verzadigingswaarde bereikt. Een stijging van de aangelegde spanning heeft dan geen invloed
meer op de stroom door de thyristor.
Wordt bovengenoemde spanning echter verder opgevoerd, dan verändert de situatie vrij plotseling. Opeens gaat nu de geblokkeerde diode D2 geleiden als gevolg
van het avalanche effect (zie ook blz. 42). Dit betekent, dat de thyristor zieh
thans niet langer gedraagt als een geblokkeerde diode, doch als een geleidende
diode. De eigenschappen worden in de nieuwe toestand dan ook bepaald door de
twee in serie geschakelde dioden Dl en D3, aangezien D2 nu een kortsluiting
vormt. De inwendige weerstand is tot een bepaalde spanning zeer hoog, terwijl bij
overschrijding van deze spanning vrij plotseling een tweede toestand optreedt,
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waarbij de inwendige weerstand laag is. Een thyristor heeft dan ook twee stabiele
toestanden:
een met een hoge inwendige weerstand en een met een läge inwendige weerstand.
In fig. 7-3 is de stroom/spanningskarakteristiek van een thyristor afgebeeld. Het
rechterboven-kwadrant (+/d/+^d) heeft daarbij betrekking op de doorlaatrichting
(de richting waarbij D2 geleidend wordt). Naarmate de spanning +Ud groter
wordt, neemt de stroom +/d snel toe en bereikt de verzadigingswaarde. Dit laatste
komt tot uitdrukking in het nagenoeg horizontale verloop van de karakteristiek.
Wordt +Ud verder opgevoerd, dan treedt bij de waarde £/a doorslag van de middelste diode op. De inwendige weerstand van de thyristor daalt nu met een sprong,
iets dat resulteert in een spanningssprong over de thyristor van t/a naar f/g. De
thyristorgedraagt zieh thans als een geleidende diode m.a.w. een geringe spanningsvariatie resulteert in een relatief grote stroomverandering. Belangrijk is verder, dat
de diode D2 en dus de thyristor opnieuw blokkeert wanneer de stroom (+/<*) beneden een bepaalde waarde /h daalt (fig. 7—3). Laatstgenoemde waarde wordt
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aangeduid als de houdstroom. De spanning waarbij de diodc D2 geleidend wordt,
is afliankelijk van de lengtc van de grenszone tussen het P- en het N-materiaal van
D2 en dus indirect van de mate van verontreiniging van het halfgeleidennateriaal
en het fabricagcproces.
De tocstanden „gelciden en blokkeren” zijn behalve door de spanning tussen
anode en kathode nog extra te beinvloedcn door het aanbrengen van een derde
elektrode. Gewoonlijk wordt dcze elcktrodc aangeduid als stuurelektrode of poort
(gate).
In fig. 7—4 zijn naast elkaar twee vervangschema’s van een thyristor inet stuurelek
trode afgcbeeld. Figuur 7-4a heeft daarbij betrekking op een serieschakeling van
een NPN-transistor en een diode, terwijl in fig. 7-4b sprake is van een seriescha
keling van een PNP-transistor en een diode.
Wordt aan de basis van de NPN-transistor (fig. 7—4a) een positieve spanningsimpuls t.o.v. kathode toegevoerd, dan wordt de stroom van minderheidsdragers die
de geblokkeerdc (middelste) NP-zone passcert plotseling aanzienlijk groter. In
dcze zone treedt dan onder invloed van het aanwezige elektrostatische veld, dat
wordt teweeggebracht door de spanning tussen anode en kathode, een soort
lawinewerking op. Dit betekent, dat de eerder beschreven doorslag nu ook bij
lagere spanningen tussen anode en kathode optreedt. Eenzelfde effect doct zieh
voor als een negatieve spanningsimpuls t.o.v. de kathode aan de middelste N-laag
van de PNP-transistor in fig. 7—4b wordt toegevoerd. De in seriegeschakelde diode
is in beide gevallen in de doorlaatrichting geschakeld en bei'nvloedt bovengenoemd
proces dus niet. Er zijn zodoende twee uitvoeringen mogelijk. Bij de cerste is de
stuurelektrode aangesloten op het middelste P-materiaal. Een dergelijke thyristor
wordt aangeduid als „thyristor met P-poort (P-gate thyristor). Is de stuurelektrode
aangesloten op het middelste N-materiaal dan is sprake van een thyristor met een
N-poort (N-gate thyristor). In fig. 7—5 zijn van beide soorten thyristors de Sym
bolen afgebeeld, zoals die in principeschema’s van elektronische schakelingen wor
den gebruikt.
Een thyristor kan dus door middel van de stuurelektrode ook bij lagere spanningen
tussen anode en kathode in de geleidende toestand worden gebracht. In laatstgenoemde toestand is de stroom echter alleen te regelen door de spanning tussen
anode en kathode te varieren. Daalt de stroom daarbij beneden de houdwaarde
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dan keert de oorspronkelijke hoogohmige toestand met een sprong terug. De
sterkte van de stroom door de thyristor is echter niet te regelen met de stuurelektrode.
In fig. 7-6 is nogmaals het eerste kwadrant van de +/d/+£/d karakteristiek van een
thyristor afgebeeld met verschillende waarden van de spanning tussen stuurelektrode en kathode als parameter. Uit het bovenstaande volgt, dat spcciale maatregclen moeten worden genomen om te voorkomen dat de thyristor, als gevolg van
overbelasting, te warm wordt. In de eerste plaats betekent dit, dat in Serie met de
thyristor een stroombegrenzend element zoals bijv. een lineaire weerstand moet
worden opgenomen.
De maximaal toelaatbare temperatuur van het kristal bedraagt veelal 125°C. Om
de warmteweerstand tussen het kristal en de behuizing tot een minimum te reduceren en zodoende een zo groot mogelijke warmte-overdracht te verkrijgen is de
anode aan de metalen behuizing gesoldeerd. Genoemde behuizing is bij veel uitvoeringen voorzien van een draadeind, waarmede een direct en dus goed ther
misch contact tussen behuizing en koellichaam wordt bewerkstelligd (fig. 7-7).
Ter orientatie enkele cijfers:
de warmteweerstand tussen kristal en behuizing bedraagt bij veel typen 1°C/W,
terwijl die tussen behuizing en koellichaam in de orde van 0,2°C/W is.
7.1.1. Serieschakeling van spanningsbron, P-gate-thyristor en belastingsweerstand
In fig. 7—8 is het principeschema van een dergelijke schakeling getekend. De span
ningsbron levert een sinusvormige wisselspanning waarvan de amplitude kleiner is
dan de doorslagspanning van de thyristor, zodat deze gedurende de gehele periode
geblokkeerd blijft, als aan de stuurelektrode geen signaal wordt toegevoerd. In
fig. 7-9a is het verloop van deze wisselspanning als functie van de tijd uitgezet.
In fig. 7—9b is het karakter van de spanning tussen stuurelektrode en kathode als
functie van de tijd in beeid gebracht. Het betreft hier kortstondige positieve spannings- en dus ook stroomimpulsen aan het begin van elke positieve halve periode
van de wisselspanning over de thyristor. Op het ogenblik waarop de spanningsimpuls optreedt, wordt de thyristor geleidend. In fig. 7-9c is het verloop van de
stroom die dan door de thyristor vloeit als functie van de tijd afgebeeld. Zoals
uit deze figuur blijkt, verändert deze stroom rechtevenredig met de wisselspanning
tussen anode en kathode m.a.w. wordt groter, bereikt een maximum en neemt vervolgens weer af. Op het ogenblik, dat de stroom kleiner wordt dan de houdstroom,
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blokkeert de thyristor opnieuw en blijft dit gedurende de nu volgende gehele negatieve halve periode. Tenslotte is in fig. 7—9d de spanning over de thyristor als
functie van de tijd weergegeven.
In fig. 7-10a is nogmaals het verloop van de wisselspanning over een thyristor afgebeeld. Het is nu mogelijk om door het instellen van een bepaalde RC-tijd het
geleidend worden van de thyristor op elk gewenst ogenblik te laten optreden. In
fig. 7-10b vindt dit bijv. plaats op het ogenblik dat de positieve halve periode
maximaal is, terwijl fig. 7-10c weer een andere situatie weergeeft. In het eerste
geval is de faseverschuiving tussen de spanning over de thyristor en de spanning
tussen stuurelektrode en kathode 90°, terwijl deze in fig. 7-10c 135° bedraagt.
Zo is het mogelijk om de hoeveelheid energie die wordt doorgelaten te regelen.
Fig. 7—11 is het principeschema van een dergelijke schakeling. Het instellen van de
gewenste faseverschuiving tussen de anode/kathode-spanning en gate/kathodespanning geschiedt met de regelbare weerstand R. Duidelijk komt in bovenvermelde voorbeelden naar voren dat op deze manier slechts een halve periode van de
wisselspanning over de thyristor kan worden beinvlocd.
7.2. Triac
Een triac is in wezen een combinatie van twee thyristors, of exacter een thyristor
met een P-poort die antiparallel is geschakeld aan een thyristor met een N-poort.
In fig. 7-12 is in drie fasen de samenstelling van twee dergelijke thyristors tot
een triac afgebeeld. Onder de blokschema’s is tevens de opbouw van het schemasymbool aangegeven. De benaming triac is een samenvoeging van de eerste letters
van de woorden 77?/ode-/lltemating-Current-switch, hetgeen letterlijk vertaald betekent „triode wisselstroom schakelaar”.
Om een indruk van de werking te verkrijgen is in fig. 7—13 de statische stroom/
spanningskarakteristiek van een triac afgebeeld. Uit deze grafiek blijkt, dat een
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triac zowel in de kwadranten I als III werkzaam kan zijn. (Dit in tegenstelling tot
de thyristor die alleen werkzaam is in het eerste kwadrant.) In het eerste kwadrant
als de potentiaal van de aansluiting 1 hoger is dan die van de aansluiting 2, terwijl
in het derde kwadrant wordt gewerkt als de potentiaal van 2 hoger is dan die van 1.
Met behulp van de stuurelektrode kan de geleiding in beide richtingen worden ingezet. De polariteit van het stuursignaal speelt daarbij geen rol, wel dient echter de
amplitude van de stuurimpuls een bepaalde minimale waarde te bezitten. Zolang
geen stuursignaal aanwezig is, bevindt de triac zieh in de geblokkeerde toestand,
zodat alleen een zeer kleine lekstroom door de triac vloeit. Zodra echter een stuur
signaal van voldoende sterkte wordt toegevoerd, valt de spanning over de triac weg
(de gestippelde lijnen in fig. 7—13), aangezien deze dan met een sprong geleidend
wordt.
Een triac kan dus op vier verschillende manieren in de geleidende toestand worden
gebracht:
toestand
a
b
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In fig. 7—14 is de doorsnede van het kristal voor elk van de vier mogelijkheden afgebeeld. De letters G en B bij de middelste PN-overgangen geven aan, dat de des
betreffende overgang zonder stuursignaal geleidt dan wel blokkeert.
Bij geleidend worden met een positief stuursignaal in het eerste kwadrant (toestand a in de tabel) heeft de overgang tussen de stuurelektrode (g) en de kathode
(k) een externe spanning in de doorlaatrichting (Fig. 7-14a). Dit betekent, dat de
overgang N3-P1 geleidt met als gevolg dat geleidingselektronen als meerderheidsdragers van het N3-materiaal oversteken naar de Pl-laag. Deze elektronen bewegen
zieh vervolgens als minderheidsdragers naar het Nl-materiaal, waardoor het lawineeffect, als beschreven bij de thyristors inzet en de triac geleidend wordt. Bij ontsteking met een negatief stuursignaal in het eerste kwadrant (toestand b in de tabel)
krijgt de overgang P1-N4 tussen stuurelektrode (g) en kathode (k) een voorspanning
in de doorlaatrichting (Fig. 7-14b). Geleidingselektronen van N4 begeven zieh nu als
meerderheidsdragers naar het Pl-materiaal en vervolgen hun weg als minderheids
dragers naar het Nl-materiaal. Als gevolg hiervan wordt de triac weer geleidend.
Na het bovenstaande spreken de toestanden c en d voor zieh.
In fig. 7—15 is de doorsnede van een triac afgebeeld.
7.2.1. Serieschakeling van triac en lineaire weerstand
In fig. 7—16 is een serieschakeling van een triac en een lineaire weerstand (/?l) af
gebeeld. Tussen de stuurelektrode en de aansluiting Al is een schakeling opgenomen die regelmatig een gedifferentieerde spanningsimpuls afgeeft, waarmee de
triac wordt gestuurd (in fig. 7-16 aangegeven door een blokje). Bovengenoemde
schakeling is aangesloten op een wisselspanning waarvan de amplitude kleiner is
dan de ontsteekspanning van de triac, zodat deze zonder stuursignaal geblokkeerd
blijft.
In fig. 7—17a is het verloop van de spanning over de triac weergegeven.
In fig. 7-17b zijn de stroom- en dus ook spanningsimpulsen tussen Al en de
stuurelektrode als functie van de tijd in beeid gebracht. Op het tijdstip tl vindt
132

A1

o

ft—£
4>st

Rl

U.

Fig. 7-16

t
t
1
Ist

t

L

7

-*-t

180°

9
10

*0 *1

^2

^3

UTr
C

h

&

Fig. 7-15

soldeerverbindingen
hoofdaansluiting 1
aansluiting stuurelektrode
glas
interne verbindingen
siliconen rubber
ringvormige stroomverdeler
Vierkant kristal
koperen plaatje
draadeind (hoofdaansluiting 2).

eM
©

Url
d

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

©

©

'Z
t
a
Id

§

1

©

©

iy ©

r\JT
©

'P.

houdstroom

1
j

T

■\

t

Fig. 7-17
133

een positieve- en op het tijdstip t3 een negatieve impuls plaats. De grootte van
deze impulsen is zodanig dat de triac geleidend wordt.
In fig. 7—17c is het verloop van de spanning over de triac als functie van de tijd
aangegeven. Van het tijdstip tO af loopt de spanning op totdat het ogenblik is
bereikt waarop de positieve spanningsimpuls plaats vindt (tl in fig. 7—17c). De
triac wordt nu met een sprong geleidend, zodat de spanning over de triac praktisch
nul wordt. Dit duurt zo totdat de stroom door de triac kleiner wordt dan de houdstroom. Zie ook fig. 7-17e. Op dat ogenblik (t2) blokkeert de triac opnieuw en
loopt de spanning over de triac in negatieve zin op. Dit duurt totdat de negatieve
stroomspanningsimpuls tussen Al en de stuurelektrode plaats vindt (tijdstip t3).
De triac wordt nu wederom met een sprong geleidend. Dit duurt zolang totdat de
stroom door de triac weer kleiner wordt dan de houdstroom, waarna de triac op
nieuw blokkeert.
In fig. 7—17d is tenslotte de spanning over de serieweerstand I/RL = Rd ■ /d als
functie van de tijd afgebeeld.
7.2.2. Dimmerschakeling
Een belangrijk toepassingsgebied van een triac vormt het dimmen van een elek
trische verlichting. In fig. 7—18 is een schakeling afgebeeld waarmede het licht van
de gloeilamp RL kan worden gedimd. Het geheel bestaat uit een serieschakeling
van een gloeilamp en een triac, waarbij de laatste wordt gestuurd door een RCschakeling die via een triggerdiode (diac) is verbonden met de stuurelektrode van
de triac. Een diac is een diode met vier lagen halfgeleidermateriaal die alleen ge
leidend wordt als de spanning over de diode een bepaalde waarde overschrijdt. Het
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woord diac is afkomstig van „D/ode /Utcrnating Current switch”, hetgeen letterlijk vertaald betekent „diode wisselstroomschakelaar”.
In fig. 7—19a is het verloop van de wisselspanning over de triac afgebeeld, wanneer dcze geblokkeerd is.
Fig. 7-19b toont het verloop van de spanning over de condensator C, die in fase
is verschoven met de eerdergenocmde spanning over de triac. In deze grafiek zijn
speciaal punten aangegeven wannecr deze spanning 35 V is. Bij 35 V slaat n.l. de
diac door, waarna de triac gelcidend wordt.
Tenslotte is in fig. 7—19c het verloop van de stroom door de triac als gevolgvan
de stuurspanning aangegeven als functie van de tijd.
7.3. DiTriac
Aangezien het bij zowel de diac als de triac handelt om componenten op basis van
silicium zijn sommige fabrikanten ertoe overgegaan om diac en triac samen in een
kristal onder te brengen. In fig. 7-20 is het schcmasymbool van een dergelijke
DiTriac afgebeeld.
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8. Analoge geintegreerde
schakelingen
8.1. Fabricageproces in grote Iijnen
Bij de fabricage van geintegreerde schakelingen, ook wel aangeduid als kristalschakelingen of kortweg IC’s, wat een afkorting is van ,/ntegrated Circuits”, wordt
uitgegaan van P-silicium. Dit materiaal wordt geleverd in staven met een diameter
varierend van 25 tot 50 mm en een lengte van 150 cm. Een dergelijke staaf bezit
verder nog de eigenschap, dat het kristalrooster van het P-silicium over het gehele
volume hetzelfde is (monokristallijne structuur).
Van genoemde staaf worden schijfjes gezaagd die na polijsten, etsen en reinigen
een dikte hebben van ongeveer 200/im. De aldus verkregen schijfjes P-silicium
dienen als drager van de te fabriceren IC’s en worden gewoonlijk aangeduid als het
substraat. Vervolgens worden een aantal bewerkingen uitgevoerd die tot doel heb
ben om de vereiste „onderdelen” en hun aansluitingen in het substraat te formeren. De belangrijkste drie zijn daarbij: epitaxie, diffusie en opdampen. Alle ande
re bewerkingen, zoals: oxydatie, bedekken met fotogevoelig materiaal, belichten,
ontwikkelen en etsen hebben tot doel om een van de drie hoofdbewerkingen voor
te bereiden.
Als eerste bewerking wordt op het schijfje P-silicium door epitaxie aan een zijde
een laag N-silicium aangebracht, waarvan de dikte ongeveer 10 pm bedraagt. Dit
is de zgn. werklaag, omdat hierin de eigenlijke IC door diffusie wordt gevormd.
Het schijfje voorzien van N-laag wordt vervolgens bij hoge temperatuur in een
oxyderende atmosfeer gebracht, waardoor de N-laag wordt bedekt met een uiterst
dun laagje siliciumdioxyde (SiÖ2). Dikte 0,5 ... 0,8 pm. In fig. 8-1 is de doorsnede van een aldus gefabriceerd schijfje „werkmateriaal” afgebeeld.

In de volgende fase wordt door middel van een diepe P+-diffusie een aantal eilandjes
in de laag N-silicium afgebakend, waarin later de verschillende onderdelen van de
gei'ntegreerde schakeling worden geformeerd (op deze wijze worden een groot
aantal IC’s gelijktijdig gefabriceerd). Op de oxydelaag wordt daartoe een laagje
fotoresist aangebracht. Deze fotoresist heeft de eigenschap om na belichting niet
meer oplosbaar te zijn in bepaalde stoffen, terwijl de onbelichte fotoresist in die
stoffen wel kan worden opgelost. Bovendien is de fotoresist ongevoelig voor geel
licht, zodat alle bewerkingen in een goed verlichte „gele kamer” kunnen plaatsvinden.
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Door middel van een contactmasker, dat op wäre grootte is uitgevoerd, wordt de
fotoresist belicht op de plaatsen waar geen diffusie moet plaatsvinden. Dat wil
zeggen, dat de eilandjes zelf worden belicht, maar de afbakening tussen de eilandjes,
de zgn. „kanalen” nict. De niet-belichte delen van de fotoresist worden hicrna verwijderd en het overblijfende resistlaagje gehard. Vervolgens wordt met een etsmiddel het Si02 laagje, dat niet door de fotoresist wordt beschermd, weggeetst, zodat
de cpitaxiale N-laag bloot komt tc liggen op de plaatsen waar de kanalen moeten
komen.
Hierna wordt de nog resterende fotoresist verwijderd, zodat de N-laag nog slechts
is bedekt met een masker van siliciumdioxyde. In fig. 8-2a t/m e zijn de verschillende fasen van dit proces in beeid gebracht. Vervolgens wordt het schijfje silicium
bij lioge temperatuur in een atmosfeer gebracht die borium bevat. Het gevolg is,
dat de boriumatomen op de onbeschermde plaatsen in de epitaxiale N-laag diffunderen. Dit proces duurt zo lang tot de diffusiediepte groter is dan de dikte van de
N-laag. De gediffundeerde P+-kanalen maken dan contact met het substraat. De
eilandjes van N-materiaal zijn nu aan alle kanten ingesloten door P- en P+-materiaal.
Nadat door herhaalde diffusies alle onderdelen van de gei'ntegreerde schakeling in
het eilandje zijn geformeerd, wordt de gehele schakeling opnieuw bedekt met een
laagje siliciumdioxyde, waarin vervolgens gaatjes worden geetst om de verschillende onderdelen te kunnen aansluiten. Hierna wordt op het siliciumdioxyde een
laagje aluminium opgedampt, waarvan later zoveel wordt weggeetst, dat een geleiderpatroon overblijft dat de gevormde onderdelen onderling verbindt, waardoor
de complete schakeling ontstaat.
Nadat het geleiderpatroon is aangebracht, worden alle schakelingen van het schijf
je automatisch getest waarbij de schakelingen die niet aan de gestelde eisen voldoen met inkt worden gemerkt.
Doordat de orientatierichting van het monokristal zo is gekozen dat de structuurassen evenwijdig lopen met de zijkanten van de schakelingen, kan het schijfje, na
te zijn voorgekrast, gemakkelijk in kleine rechthoekjes worden gebroken, die b.v.
elk een Vierkante millimeter groot zijn en een complete gei'ntegreerde schakeling
bevatten. Dit zijn dan de bekende „chips”. De schakelingen worden vervolgens
met de onderkant van het substraat op het bodemplaatje van de omhulling gesoldeerd, waarna met gouddraad de verbindingen tussen de aansluitvlakjes worden
gemaakt. Deze bewerkingen, „thermocompressief bonden” genoemd, vinden
plaats onder een microscoop. Als laatste bewerking wordt in een atmosfeer van
droge stikstof het kapje van de omhulling aangebracht. De omhulling is dus gevuld
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Fig. 8-3
met stikstof en wordt hermetisch gesloten. In fig. 8-3 is een dergelijke IC afgebeeld.
8.2. Formeren van de onderdelen
Gewoonlijk wordt elk onderdeel van de gei'ntegreerde schakeling in een afzonderlijk eilandje geplaatst, dat bestaat uit een laagje N-silicium dat aan alle kanten is
omgeven door P-silicium (fig. 8—4). Wanneer er voor wordt gezorgd, dat het substraat en de daarmee Verbünden P+-kanalen steeds op de laagste potentiaal, dat wil
zeggen op de meest negatieve potentiaal, worden aangesloten, is de diode die
wordt gevormd door een eiland en het omringende P-silicium steeds in de blokkeerrichting aangesloten (fig. 8-5). De isolatieweerstand tussen de eilanden onderling
varieert in dat geval veelal tussen de 10 en 100 Mfi.
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8.2.1. Dioden
De eenvoudigste diode in een geintegreerde schakeling bestaat uit een P-zone die
volgens de beschreven techniek in een N-geleidend eilandje is gediffundeerd, zoals
is afgebeeld in fig. 8—6. Een dergelijke diode, eigenlijk een PNP-transistor met het
substraat als collector zal echter mocilijkheden opleveren met betrekking tot de
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eilandscheiding wanneer de kathode op een läge potentiaal moet worden aangesloten. In dat geval is namelijk de parasitaire diode gevormd door het eilandje en
het substraat niet volledig geblokkeerd. Om een goede geisoleerde diode te verkrijgen dienen lekstromen naar het substraat te worden vermeden en wordt gewoonlijk eerst in het eilandje een P-zone geformeerd, waarin in een volgende fase
een hT-zone wordt gediffundeerd (fig. 8—7).
Het hT-materiaal vormt de kathode van de diode en het P-materiaal de anode. Het
eiland kan nu sterk positief worden gehouden, waardoor de parasitaire diode, ge
vormd door eiland en anode, is geblokkeerd. De door substraat en eiland gevormde diode is eveneens geblokkeerd, wanneer het substraat met een Sterke negatieve
spanning wordt verbonden, zodat een goede isolatie tussen de eilanden is verzekerd.
Opgemerkt dient te worden, dat het niet mogelijk is om een goede verbinding tot
stand te brengen tussen N-silicium en aluminium. Om deze reden wordt voor de
kathode, evenals voor de aansluitpunten van andere N-zones, N+-materiaal gebruikt, waarmee wel een goed elektrisch contact tot stand kan worden gebracht.
Een andere methode om een goede isolatie tussen een eiland, waarin een diode is
geformeerd, en het substraat en de kanalen te verwezenlijken, is aangegeven in
fig. 8-8. Hierbij zijn eiland en anode doorverbonden (de N*-diffusie in het eiland
dient weer om een goed contact met het aluminium mogelijk te maken). In dit
geval zal het eiland steeds positie/ zijn ten opzichte van het substraat, zodat deze
diode-overgang is geblokkeerd.
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8.2.2. NPN-transistoren
Een NPN-transistor ontstaat als men bij de in fig. 8-6 getekende diode een extra
N+-diffusie geeft in de eerder gediffundeerde P-laag. Het eiland fungeert dan als
collector. Dit eiland krijgt door een tegelijkertijd uitgevoerde hT-diffusie de collector-aansluiting. Bij een NPN-transistor ligt de collector altijd aan de plus; hierdoor is een goede eilandschciding verzekerd. In fig. 8-9 is een dergelijke NPNtransistor afgcbeeld.
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8.2.3. PNP-transistoren
Omdat het integreren van condensatoren moeilijkheden oplevert en grote capaciteitswaarden niet mogelijk zijn, worden lineaire geintegreerde schakelingen
meestal als gelijkstroomversterker uitgevoerd. Dit betekent, dat de basis van een
transistor veelal zal zijn Verbünden met de collector van de voorafgaande transistor, zodat de collectorspanning van de tweede transistor gelijk of hoger moet zijn
dan die van de eerste. Bij cascadeschakeling van een groot aantal transistoren
zouden hierdoor hoge spanningen nodig zijn. Om aan dit bezwaar tegemoet te kö
rnen worden NPN-transistoren dikwijls afgewisseld door PNP-transistoren, zodat
het gelijkspanningsniveau betrekkelijk laag kan blijven. De tweede (PNP-)transistor
heeft nu immers een collectorspanning die meer negatief is dan die van de basis en
van de collector van de voorafgaande (NPN-)transistor. PNP-transistoren zijn te
onderscheiden in horizontale en verticale uitvoeringen. In afb. 8—10 is een hori
zontale PNP-transistor getekend. Hierbij fungeert het eilandje als basis, terwijl
zowel de emitter als de collector als afzonderlijke P-zones in het eilandje zijn
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Fig. 8-12

aangebracht. Deze zones dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te liggen, omdat de
dikte van de tussenliggende N-zone (de basis) onder meer de stroomversterking
van de transistorbepaalt. Hoe dünner de basis, des te groter de stroomversterkingsfactor. Deze factor is bij een horizontale PNP-transistor gewoonlijk laag doordat
de basis dik is. Dit nadeel kan worden ondervangen door de PNP-transistor te
laten volgen door een extra NPN-transistor, die wel een grote stroomversterking
heeft. Een ander nadeel van de horizontale PNP-transistor is de aanwezigheid van
een parasitaire diode tussen basis en emitter (zie fig. 8—11), die ontstaat doordat
de emitter ook onder de basis doorloopt.
Horizontale PNP-transistoren kunnen in twee fasen worden gemaakt, maar voor de
in fig. 8-12 getekende verticale PNP-transistor zijn drie diffusies nodig. Dit betekent, dat bij het opncmen van verticale PNP-transistoren een extra diffusie nodig
is. Verticale PNP-transistoren worden dan ook uiterst spaarzaam toegepast. Liever
gebruikt men, ondanks de läge stroomversterkingsfactor en de grote parasitaire
diode, een horizontale PNP-transistor, eventueel gevolgd door een NPN-transistor.
8.2.4. Weerstanden
Weerstanden in gei'ntegreerde schakelingen bestaan doorgaans uit een balkje
P-materiaal (fig. 8-13). De dikte van de weerstandszone wordt bepaald door het
diffusieproces en ligt vast, zodat de ontwerper van de schakeling door een juiste
keuze van de breedte en de lengte van dit balkje de vereiste weerstandswaarde kan
bepalen. De weerstand van een Vierkante P-zone bedraagt ongeveer 200 £2 per Vier
kant, ook wel aangegeven als 200 ft/D. Dit betekent, dat de weerstand van een
Vierkante zone, ongcacht de afmetingen, gemeten tussen twee tegenover elkaar
liggende zijden 200 S2 is. Voor grote weerstandswaarden wordt dikwijls een
meandervormige P-zone gebruikt. Doordat de techniek grenzen stelt aan de minimum-breedte van de weerstandszone en de totale oppervlakte van de weerstand
klein moet zijn in vergelijking met die van de gehele schakeling, is er een grens aan
de hoogte van de weerstandswaarde die op deze manier kan worden bereikt.
Wordt de weerstand verbonden met een lagere potentiaal dan het eiland dan is de
PN-overgang tussen weerstand en eiland gesperd en de weerstand geisoleerd. Wan
neer het moeilijk is het eilandje direct met de positieve voedingsspanning te ver
binden, kan de oplossing afgebeeld in fig. 8-14 worden gekozen, waarbij het
eilandje is verbonden met het uiteinde van de weerstand waar de hoogste poten
tiaal heerst. Voor het aansluiten van het eilandje is een kleine N+-zone gebruikt om
een goed contact met het aluminium te verzekeren.
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De N+-diffusie kan worden gebruikt voor de läge weerstandswaarden. De vierkantsweerstand van N+-materiaal bedraagt 5 ß/D.
Weerstanden met een aanmerkelijk hogere waarde kunnen worden verkregen door
in een P-zone een N+-zone te formeren om zodoende niet meer afhankelijk te zijn
van de gegeven dikte van de P-zone, zoals in het eerstgenoemde geval. De N+-zone
(fig. 8-15) vernauwt namelijk het P-kanaal, maar bovendien kan in de P-laag een
uitputtingszone worden gecreeerd, waarin geen vrije ladingdragers voorkomen,
door een spanning aan te leggen tussen de weerstand en de N+-zone. Hoe hoger
deze sperspanning, des te kleiner de effectieve doorsnede van het P-kanaal en des
te hoger de weerstand. Een dergelijke zogenaamde begraven weerstand is natuurlijk sterk spanningsafhankelijk; dit in tegenstelling tot de andere weerstanden.
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8.2.6. Condensatoren
Een geintegreerde condensator kan bestaan uit een gesperde PN-overgang. De
waarde van een dergelijke condensator hangt af van de spanning over de PN144

overgang en van de oppervlakte van deze overgang. De bereikbare capaciteiten zijn
niet bijzonder groot, namelijk ongeveer 1000 pF/mm2. Dit betekent, dat een condensator van 1000 pF evenveel mimte vergt als een complete kleine geintegreerde
schakeling.
8.3. Herhaalde diffusie
Alle passieve en actieve onderdelen van een geintegreerde schakeling worden
geformeerd in een aantal fasen waarbij elke fase bestaat uit een aantal opeenvolgende bewerkingen zoals oxyderen, met fotoresist bedekken, belichten, onbelichte fotoresist verwijderen, belichte fotoresist harden, etsen, belichte fotoresist
verwijderen en diffunderen. Bovendien moet voor elke fase een apart masker wor
den ontworpen en vervaardigd.
Doordat elk van deze bewerkingen met de allergrootste nauwkeurigheid moet
gebeuren, spreekt het vanzelf dat men het aantal fasen zoveel mogelijk tracht te
beperken. Een diffusie meer betekent niet alleen dat de produktietijd langer wordt,
maar ook dat de kans groter is dat ergens een fout wordt gemaakt, die het gehele
schijfje met microschakelingen-in-wording waardeloos kan maken. Om deze reden
worden geintegreerde schakelingen, uitgaande van een gebruiksklaar schijfje
P-silicium met epitaxiale N-laag, gewoonlijk gemaakt in drie fasen, afgezien van de
uit te voeren bewerkingen van „begraven laag”, contactplaatsen en het interconnectiepatroon (zie overzicht).
Na de diffusies worden gaten geetst in het siliciumoxydelaagje waarmee de gehele
schakeling dan bedekt is, zodat de onderdelen in de volgende fase, bestaande uit
het opdampen van aluminium, met elkaar worden verbonden.
8.4. Overzicht fabricagefasen geintegreerde schakelingen
diffusie
numrner

diffusie
met:

aard van
formatie van:
het verkregen
silicium

1
2

borium
borium

P+-silicium
P -silicium

3

fosfor

N+-silicium

eilandscheiding (kanalen)
basis van de NPN-transistoren
anoden van de dioden
emitters en collectors van horizontale
PNP-transistoren
weerstanden
emitters en collectors en NPN-transistoren
kathoden van de dioden
aansluiting aan de bases van horizontale
PNP-transistoren
weerstanden van kleine waarde
aansluitpunten van de eilanden
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8.5. Begraven laag
Dikwijls wordt een zogenaamde begraven laag toegepast. Deze bestaat uit N+-materiaal (fig. 8-16) en bevindt zieh in het grensgebied van substraat en epitaxiale
N-laag. Het voordeel van de begraven laag is dat de stroomversterkingsfactor van
de parasitaire PNP-transistor, die zieh onder elke NPN-transistor bevindt (fig. 8-17),
aanzienlijk vermindert. Bovendien wordt de inwendige collectorweerstand van de
NPN-transistoren kleiner zoals blijkt uit de figuren 8-18 en 8—19, waarin de collectorstroom van een NPN-transistor zonder en met begraven laag is getekend. De
begraven laag verbetert derhalve de karakteristicken van de NPN-transistoren.
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In fig. 8-20 is een versterkerschakeling van weerstand, condensator en transistor
afgebeeld met eronder dezelfde schakeling in de vorm van een IC.
8.6. Filosofie van de schakelingopbouw
In het voorgaande is gebleken, dat de onderdelen van een geintegreerde schakeling
zowel technisch als economisch een geheel andere plaats innemen dan de discrete
onderdelen waaruit conventionele elektronische schakelingen zijn opgebouwd. Als
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een conventionele schakeling een transistor
kan worden bespaard door twee extra weerstanden op te nemen dan wordt dit
zeker gedaan. Bij geintegreerde schakelingen is dit juist andersom. Weerstanden
nemen een betrekkelijk groot gedeelte van de oppervlakte van een geintegreerde
schakeling voor hun rekening zodat wordt getracht om ze zoveel mogelijk te vermijden en te vervangen door onderdelen die minder ruimte vergen, zoals transistoren.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de ontwerper van een geintegreerde
schakeling van geheel andere criteria uitgaat dan een technicus die een conventio
nele schakeling ontwerpt. Hij zal in eerste instantie proberen om door middel van
transistoren en dioden het gewenste effect te bereiken en pas daarna weerstanden
en desnoods kleine condensatoren gebruiken. Wanneer een monolitisch geinte
greerde schakeling wordt vergeleken met een gelijkwaardige conventionele scha
keling, valt onmiddellijk op, dat de eerste veel actieve (transistoren en eventueel
dioden) en weinig passieve componenten bevat (weerstanden en condensatoren),
terwijl dit bij de conventionele schakeling juist andersom is.
8.7. Vergelijking van discrete en geintegreerde componenten
Ook in technisch opzicht zijn discrete en geintegreerde onderdelen niet gelijk. In
fig. 8—17 is te zien dat een geintegreerde NPN-transistor een parasitaire PNP147

transistor met zieh meebrengt, die wordt gevormd door de basis van de NPN-transistor, het eilandje en het substraat. De collector van de gewenste NPN-transistor
fungeert dus als basis van de parasitaire PNP-transistor. Doordat deze „basis”
relatief dik is, is de stroomvcrsterkingsfactor van de parasitaire transistor klein,
maar zeker niet te verwaarlozcn, zelfs niet geheel wanneer deze factor nog verder
werd verkleind met behulp van een begraven laag. Hetzelfde geldt voor een gei’ntegreerde weerstand, bestaande uit een kanaal van P-silicium in een eilandje van
N-silicium. Deze gedraagt zieh anders dan een koolweerstand omdat hij altijd gepaard gaat met een gesperde PN-overgang en de weerstandswaarde sterker afhankelijk is van de temperatuur. Bovendien kan de capaciteit naar de omgeving bij bepaalde schakelingen van invloed zijn.
8.8. Ontwikkeling van een gei'ntegreerde schakeling
Doordat het, zoals uit het bovenstaande blijkt, niet mogelijk is een microschakeling op te zetten door hem eerst uit normale discrete onderdclen samen te stellen,
wordt een andere benadering gekozen. De ontwerper van een gei'ntegreerde scha
keling beschikt over zogenaamde breadboard-transistoren en weerstanden, die
weliswaar discreet zijn, maar die volgens dezclfde methode werden vervaardigd als
de gei'ntegreerde onderdelen van een microschakeling. Ze gedragen zieh dus op
dezelfde wijze, hebben dezelfde stroomversterking en capaciteiten, bezitten een
parasitaire transistor enz.
Met deze onderdelen wordt een schakeling gebouwd die zo goed mogelijk aan de
gestelde specificaties voldoet. In dit Stadium is het nog mogelijk de schakeling
door metingen te controleren en zo nodig te wijzigen. Gebleken is, dat het gedrag
van de breadboard-schakeling vrijwel gelijk is aan die van de uiteindelijke gei'nte
greerde schakeling. Als de schakeling naar behoren functioneert, wordt een ontwerp-lay-out gemaakt.
Aan de hand van de ontwerp-lay-out wordt veelal reeds met gebruikmaking van
een Computer, de definitieve lay-out vervaardigd, waarop in kleuren niet alleen
de onderdelen tot in details zijn aangegeven, maar ook de eilandscheiding, de kanalen en de geleiders. Van de definitieve lay-out worden op stabyleen zes of zeven
tekeningen vervaardigd die lineair 200 maal zo groot zijn als de gei'ntegreerde scha
keling. Deze tekeningen worden met de uiterste precisie gemaakt. Niet alleen moeten de verschillende zones aan nauwkeurige afmetingen voldoen, maar de teke
ningen, die elk een bepaalde fase van de produktie vertegenwoordigen, moeten
ook precies op elkaar aansluiten.
Van de stabyleen-tekeningen worden negatieven gemaakt die lineair tienmaal zo
klein zijn. Vervolgens worden deze negatieven met behulp van een repetitieprojector („foto-repeater”) nog eens twintigmaal verkleind en in bijvoorbeeld 25 rijen
van elk 25 stuks fotografisch op de definitieve maskers vastgelegd. Er zijn zodoende
zes of zeven maskers op wäre grootte verkregen die elk bestaan uit bijvoorbeeld
625 identieke afbeeldingen. Voor elke produktiefase is er dan een apart masker.
De maskers worden direct op het met fotoresist bespoten schijfje silicium gelegd.
Het spreekt echter vanzelf dat dit met uiterste precisie moet plaatsvinden.
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8.9. Toepassing van gei'ntegreerde schakelingen
Het antwoord op de vraag of conventionele, dan wel gei'ntegreerde schakelingen
moeten worden toegepast, berust op een aantal technische en economische overwegingen. De argumenten die pleiten voor het toepassen van gei'ntegreerde scha
kelingen zijn voor analoge en digitale toepassingen verschillend. Hoewel dit hoofdstuk handelt over analoge gei'ntegreerde schakelingen, is het wellicht nuttig deze
argumenten te vergelijken. Dat de argumentatie, die pleit voor het toepassen van
microschakelingen, voor analoge gei'ntegreerde schakelingen anders is dan voor
digitale, is hoofdzakelijk een gevolg van het feit dat digitale apparaten, in tegenstelling tot analoge, gewoonlijk zijn opgebouwd uit grote aantallen identieke scha
kelingen (men denke hierbij aan de Computer) en is dus niet gelegen in de aard van
die schakelingen. Worden de voordelen van gei'ntegreerde schakelingen bij digitale
toepassingen vergeleken met die bij lineaire (beter zou zijn: analoge) toepassingen,
dan blijkt het volgende:
• De kleinheid is bij digitale toepassingen van groot belang omdat hierdoor complexe apparaten met relatief kleine afmetingen kunnen worden gebouwd. Bij
analoge toepassingen is de kleinheid slechts in bepaalde gevallen werkelijk noodzakelijk, bijvoorbeeld voor hoorapparaten die in het oor worden gedragen. Ook in
de medische wetenschap kan de kleinheid van wezenlijk belang zijn.
• De prijs van een gei'ntegreerde schakeling kan niet los worden gezien van andere
kostenbepalende factoren zoals het feit dat de montage snel en eenvoudig kan
plaatsvinden en dat de apparatenbouwer zelf geen ontwikkelingskosten voor deze
schakeling heeft. De inkoopprijs van een gei'ntegreerde schakeling hangt onder
meer af van de grootte van de produktie en de ingewikkeldheid van de schakeling
(meer ontwikkelingswerk en kleinere opbrengst bij de produktie). In dit opzicht
kunnen digitale gei'ntegreerde schakelingen het voordeel hebben dat de totale
produktie gewoonlijk groter is dan die van analoge schakelingen, doordat digitale
schakelingen meer repetent zijn. Toch körnen ook op analoog gebied wel grote
aantallen identieke schakelingen in een apparaat voor, bijvoorbeeld in elektro
nische muziekinstrumenten. Daarnaast zijn er analoge schakelingen die in grote
series worden geproduceerd, omdat ze in verschillende apparaten worden gebruikt.
Hieruit blijkt dat bij de toepassing van analoge gei'ntegreerde schakelingen
standaardisatie kostprijsverlagend werkt.
• De betrouwbaarheid is zowel bij digitale als bij analoge toepassingen een factor
van doorslaggevende betekenis, vooral wanneer de apparaten op moeilijk of in het
geheel niet toegankelijke plaatsen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn te
vinden in de ruimtevaart, meteorologie, defensie en communicatie (lijnversterkers).
Gei'ntegreerde schakelingen danken hun betrouwbaarheid aan het feit, dat alle
onderdelen een geheel vormen.
• De levensduur van gei'ntegreerde schakelingen is vrijwel onbeperkt, mits ze op
de juiste wijze in de complete schakeling worden opgenomen en de toelaatbare
dissipatie niet wordt overschreden.
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• De gevoeligheid voor stoorvelden van een microschakeling is kleiner dan die van
een conventionele schakeling, waarbij de onderdelen ruimtelijk verder van elkaar
zijn verwijderd. Bovendien kan de ontwerper van de microschakeling de resterende
storingsgevoeligheid grotendeels elimineren door de schakeling zo symmetrisch mogelijk op te bouwen.
De temperatuurafliankelijkheid van de onderdelen van een geintegreerde scha
keling is groot als gevolg van het gedrag van halfgeleidermateriaal. Bij stijgende
temperatuur wordt het aantal vrije ladingdragers groter en de werking van elk
onderdeel is afhankelijk van het aantal van deze ladingdragers. Maar doordat alle
onderdelen zieh in hetzelfde monokristal bevinden en dus alle dezelfde temperatuurwisselingen ondergaan, kan de temperatuur afhankelijk van de schakeling als
geheel zeer klein zijn. Bij stijgende temperatuur bijvoorbeeld verändert de weerstandswaarde van alle weerstanden in gelijke mate. Hetzelfde geldt voor de transistorstromen. Hun onderlinge verhouding blijft dus gehandhaafd.
• Het energieverbruik van geintegreerde schakelingen is laag, waardoor de warrnteontwikkeling gering is.
De prestaties van een microschakeling zijn duidelijk beter dan die van een conven
tionele schakeling doordat de ontwerper vrij is zoveel onderdelen te kiezen als hij
nodig acht.
Samenvattend kan worden gesteld dat analoge geintegreerde schakelingen vooral
worden toegepast vanwege:
a. bedrijfszekerheid, die tot läge onderhoudskosten leidt;
b. läge prijs bij grote series;
c. läge produktiekosten voor apparatenbouwers door het reducercn van een belangrijk deel van het ontwerp en de snelle en eenvoudige montage;
d. kleinheid en het geringe gewicht die bij sommige toepassingen (geneeskunde,
diagnostiek, hoorapparaten enz.) van doorslaggevend belang kunnen zijn;
e. ongevoeligheid voor stoorvelden;
f. geringe temperatuurafliankelijkheid;
g. laag energieverbruik en daarmee samenhangend geringe warmteontwikkeling.
8.10. Codering
Geintegreerde schakelingen worden door middel van een cijfer/letter-code aangeduid. De eerste twee letters hebben de volgende betekenis:
Eerste letter:
T lineaire (analoge) schakeling
S digitale schakeling
U analoge/digitale schakeling.
De tweede letter heeft geen speci^le betekenis. Alleen de letter H is gereserveerd
voor een hybridische schakeling. In veel gevallen wordt deze letter door de fabrikant gereserveerd voor de aanduiding van de familie.
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De derde letter geeft in het algemeen een indicatie omtrent het toclaatbare temperatuurbereik.
A geen speciaal temperatuurbereik
B 0 tot 70°C
C —55 tot 125°C
D -25 tot 70°C
E —25 tot 85°C
F -40 tot 85°C.
De daaropvolgende getallen vormen een serienummer.
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9. Digitale geintegreerde
schakelingen
9.1. Inleiding
Een digitale schakeling is meestal opgebouwd uit een aantal gelijke functies die
vele malen in de schakeling voorkomen. Deze identieke functies lenen zieh bij uitstek voor uitvoering in een geintegreerde vorm, waardoor kant en klare bouwstenen ter beschikking körnen. Van dergelijke bouwstenen kunnen de specificaties,
zoals voedingsspanning, in- en uitgangseigenschappen, enz. nauwkeurig worden
vermeld. De ontwerper van digitale apparatuur kan zodoende zijn aandacht uitsluitend richten op het systeem en veel basisschakelingen zonder meer als bouw
stenen gebruiken. Dit betekent een aanzienlijke besparing aan tijd en dus kosten.
Met behulp van digitale schakelingen kan op elektronische wijze een aantal
bewerkingen in het tweewaardige stelsel worden uitgevoerd. Een beschrijving van
de wijze waarop deze bewerkingen plaatsvinden valt echter buiten het bestek van
dit boek. Volstaan wordt met op.te merken, dat de bewerkingen meestal met een
beperkt aantal schakelingen kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijke groep
vormen daarbij de poortfuncties, zoals b.v. de NAND-poort. Voor telfuncties zijn
o.a. geheugenelementen nodig, waarvoor flip-flops kunnen worden gebruikt.
De digitale geintegreerde schakelingen kunnen op verschillende manieren worden
gegroepeerd. Een indeling naar functie levert drie groepen:
poortschakelingen, flip-flops en alle overige schakelingen.
Ook is de verdeling in verzadigde en niet-verzadigde logica mogelijk. Tenslotte is er
nog een groepering te maken naar de kenmerken van de IC-techniek zoals DTL,
TTL, E’CL, PL, enz.
Een geheel andere indeling is die naar technologie.

monolitisch geintegreerde schakelingen
(IC’s)

bipolaire IC

digitaal
SSI
MSI
LSI
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Hierin betekent:
SSI (small scale Integration)
<50
transistoren
MSI (medium scale integration) 50 . . . 500
per
LSI (large scale integration)
>500
component.
Er volgt nu een beschouwing van enkele vecl toegepaste IC-technieken. Opgemerkt
dient te worden, dat er veel Varianten van deze basisschakelingen op de markt wor
den gebracht.
9.2. RTL
De hoofdletters RTL zijn de eerste letters van Resistor-7ransistor-Z,ogic met als
vertaling „weerstand-transistor-logica”. In fig. 9—1 is het principe van deze schakeling getekend. Er is hier sprake van een OR-poort met drie ingangen, gevolgd door
een omkeerschakeling. Zodra een van de ingangen positief (hoog) wordt, gaat de
betrokken transistor geleiden en daalt de uitgangsspanning. Dit betekent, dat de
uitgang „laag” wordt. De schakeling fungeert dus als NOR-poort. Aangezien de
betreffende transistor in verzadiging wordt gestuurd, is hier sprake van een verzadigde logica.
De RTL is tamelijk gevoelig voor storingen, doch redelijk snel.
9.3. DTL
De hoofdletters DTL zijn een afkorting van Diode-7ransistor-Z,ogic met als verta
ling „diode-transistor-logica”. In fig. 9-2 is het principe van deze schakeling ge
tekend. De ingangsdioden vormen een AND-poort, d.w.z. in de keten vloeit alleen
stroom als alle ingangen positief (hoog) zijn. Punt A wordt dan positief. In dat
geval zal de transistor in verzadiging worden gestuurd, waardoor de uitgang Q
„laag” wordt. Laatstgenoemde transistor is weer opgenomen in een omkeerscha
keling, zodat de totale schakeling een NAND-poort is. Er is hier sprake van een
middelsnelle logica, die betrekkelijk ongevoelig is voor storingen. Aangezien de
transistor weer in verzadiging wordt gestuurd is sprake van een verzadigde logica.
9.4. TTL
In fig. 9-3 is het principeschema van deze schakeling, die wordt aangeduid als
transistor-transistor-logica getekend. De ingang wordt gevormd door een multi153
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emitter-transistor, die als AND-poort tungeert. Alleen wanneer alle emitter-ingangen „hoog” zijn, is de collector van TRI hoog. In het laatste geval is de basis
van de fasesplitser TR2 eveneens hoog met als direct gevolg dat TR3 blokkeert en
TR4 in verzadigingwordtgestuurd, zodat de uitgang laag is. De schakeling fungeert
dus als NAND-poort. De TTL is een verzadigde logica, heeft een geringe signaalvertraging en is weinig gevoelig voor storing.
Een speciale uitvoering van TTL vormt de zgn. schottky-TTL. Parallel aan de collector/basis-overgang van de transistoren is nu een schottky-diode aanwezig die
een lagere spanning in de ‘doorlaatrichting heeft dan de basis/collector-overgang.
Deze diode biedt zodoende een shunt voor het overschot aan basisstroom,
zodat de transistor niet wordt verzadigd. Noch in de transistor, noch in de diode
vindt opslag van lading plaats, met als direct gevolg, dat de schakelsnelheid groter
wordt. In fig. 9-4 is de doorsnede van een dergelijke schottky TTL-logica afgebeeld. De tot dusver beschreven logicatechnieken berusten op het principe van de
verzadigde logica waarbij bipolaire transistoren in verzadiging worden gestuurd.
Dit betekent, dat de in- en uitschakelverschijnselen met tamelijk grote ladingsverplaatsingen gepaard gaan, die als voornaamste oorzaak van de optredende tijdsvertragingen kunnen worden beschouwd. Om aan de steeds zwaarder wordende snelheidseisen te voldoen werd de niet-verzadigde logica ontwikkeld.
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Onder niet-verzadigde logicaschakelingen, dikwijls aangeduid als CML (Current
A/ode Logic), valt een aantal soorten digitale technieken waarvan de voomaamste
zijn: ECL (Emitter Coupled Logic); E2CL (LYnitter-Emitter-Couplcd-Logic) en
12L (/ntegrated-/njection-L ogic).
9.4.1. E2CL
In fig. 9-5 is het Schema van een E2CL poort getekend. TR4 en TR5 vormen een
long-tailed pair, waarbij een deel van de gemeenschappelijke emitterweerstand is
vervangen door een als constante stroombron fungerende transistor. TR7 stabiliseert de emitterspanning van TR5. De constante stroom verdeelt zieh tussen TR4
en TR5 in een verhouding die afhankelijk is van de basisemitterspanning van TR4.
Daardoor hangt ook de uitgangsspanning Ql af van de basisspanning vanTR4 en
daarmee van de ingangstoestand van TRI, TR2 en TR3.
In de praktijk vvordt de ingang van de poort gevormd door een multi-emittertransistor en niet door afzonderlijke transistoren.
Deze logicaschakeling is een AND- of een NAND-poort, afhankelijk van de gebruikte uitgang. Wanneer namelijk een of meer ingangen „hoog” zijn („hoog”
gedefinieerd als 0 volt), zal TR4 geleiden en Ql „hoog” en Q2 „laag” zijn. Alleen
wanneer alle ingangen „laag” zijn, zal ook Ql „laag” zijn (AND-functie).
Een voordeel van deze techniek is ook dat de uitgangsimpedantie vrijwel constant is, waardoor het mogelijk is de verbindingen tussen de poorten als transmissielijnen te beschouwen en deze met hun karakteristieke impedantie af te sluiten.
Bij de zeer grote snelheden die met E2CL-schakelingen bereikbaar zijn (tijden van
circa 1 ns), is dit van groot belang.

9.4.2. PL
Bij I2L worden verticale NPN-transistoren met meervoudige collector en gemeen
schappelijke emitters gecombineerd met laterale PNP-transistoren die als stroom155
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bron fungeren. De naam is ontleend aan het feit, dat de PNP-transistoren ladingdragers injecterenindemulti-collectorNPN-transistoren. In fig. 9—6 is het principe
van de schakeling getekend, terwijl fig. 9-7 een doorsnede toont van het substraat
met de verschillende diffusies.
9.5. Unipolaire technieken
Bij de tot dusver beschreven technieken werd gebruik gemaakt van bipolaire
transistoren, d.w.z. opgebouwd uit zowel P- als N-materiaal. De unipolaire tech
nieken werken daarentegen met transistoren waarvan het actieve deel of uit P- of
uit N-materiaal bestaat. In de praktijk wil dit zeggen, dat deze schakelingen berusten op de MOS-techniek (zie ook hoofdstuk 6). Een belangrijk voordeel van de
MOS-techniek is dat het aantal processtappen kleiner is dan bij de bipolaire techniek. Genoemde MOS-techniek ontwikkelt zieh de laatste jaren dan ook zeer snel
omdat ze de mogelijkheid biedt tot „Large Scale Integration”.
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9.6. Complementaire MOS (CMOS)
In monolitische IC’s met bipolaire transistoren is het niet mogelijk om de vele
voordelen van complementair-symmetrische schakelingen toe te passen, omdat
strijdige technologische factoren het aanbrengen van NPN- en PNP-transistoren op
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eenzelfde substraat gewoonlijk beletten. De betrokken voordelen kunnen echter
wel worden verwezenlijkt door integratie van MOSFET’s met P- en N-kanaal op
een monolitische substraat. De MOSFET’s zijn daarbij van het verrijkende type,
d.w.z. door het aanbrengen van het elektrische veld neemt het aantal mobiele
ladingdragers toe in het geleidingskanaal. Op deze manier ontstaat in IC-vorm een
redelijk snelle elektronische schakelaar die zeer weinig vermögen nodig heeft.
Fig. 9—8 toont de doorsnede van een substraat waarin een CMOS is ondergebracht.
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9.6.1. CMOS-inverter
De werking van de CMOS-inverter, weergegeven in fig. 9—9, berust op het hiervoor
aangegeven principe. Bij een positieve voedingsspanning
en een positieve
ingangsspanning U-x is de N-kanaaltransistor geleidend en de P-kanaaltransistor
niet-geleidend. De uitgangsspanning is dan nul. Wordt nu de ingangsspanning nul
gemaakt, dan wordt de P-kanaaltransistor geleidend en de N-kanaaltransistor geblokkeerd. De uitgangsspanning is dan gelijk aan £/dd. De twee MOS-transistoren
gedragen zieh dientengevolge als schakelaars; de stroom die door de schakeling
vloeit wordt bepaald door de zeer kleine lekstroom van de uitgeschakeldc transistor. Alleen tijdens de zeer körte schakelperiode waarin beide transistoren tegelijk
„aan” zijn, heeft de stroom een grotere waarde en wordt er enig vermögen gedissipeerd.
9.6.2. Voordelen van CMOS-schakelingen
Een voordeel van de CMOS-schakeling is, dat de weerstandswaarden van het
kanaal klein kunnen zijn en, daarom, de schakelsnelheden groot cn de nullaststroom alsmede nullastdissipatie vrijwel nul. Een ander voordeel is de, in vergelijking met gewone MOS-schakelingen, grote mate van immuniteit voor fluctuaties
in de voedings- of ingangsspanning. De gevoeligheid voor ingangs-spanningsfluctuaties is laag, omdat de waarde van de ingangsspanning waarbij de schakeling van de
ene logicastatus overgaat in de andere gelijk is aan ongeveer de helft van die van de
voedingsspanning, terwijl de overgang zelf in een zeer klein gebied van de ingangs
spanning plaatsvindt. Als voordeel kan tevens worden aangemerkt, dat een CMOSschakeling gemakkelijk kan worden verenigd met andere logische schakelingen,
onder meer met TTL.
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10. Hybridische schakelingen

10.1. Inleiding
In de huidige micro-elektronica zijn drie technieken te onderscheiden:
1. monolitisch gei'ntegreerde schakelingen waarbij een aantal elektronische componenten onlosmakelijk van elkaar, gelijktijdig wordt gevormd in een schijfje
halfgeleidermateriaal,
2. hybridische dunnefilmschakelingen, waarbij op een substraat van glas of kera
misch materiaal geleiders en componenten onder vacuüm worden opgedampt.
De dikte van de aan te brengen lagen is hierbij in de orde van grootte van 0,2 /im.
Vervolgens worden al naar gelang de schakeling discrete componenten, zoals
IC’s, transistoren of bepaalde passieve onderdelen b.v. condensatoren, door
soldeerverbindingen aangebracht,
3. hybridische dikkefilmschakelingen. Geleiders, isolatie en weerstanden worden
gevormd door verschillende soorten pasta’s met zeefdruk aan te brengen op een
substraat van keramisch materiaal en het geheel vervolgens gedurende 1 tot 45
minuten te verhitten tot 700 ä 1100°C. De laagdikten varieren gewoonlijk tussen de 10 en 40 /im. Discrete componenten (zgn. substraat-componenten) wor
den daarna op het substraat gemonteerd.
In beide laatste technieken is sprake van het samenbouwen van veelal complete
schakelingen, icts dat resulteert in functionele modulen.
10.2. Hybridische dunnefilmschakelingen
Er is een tweetal technieken ontwikkeld om dunnefilmschakelingen te realiseren:
1. geleider- en weerstandspatronen worden via maskers direct op het substraat
aangebracht (opdamptechnologie),
2. het substraat wordt eenzijdig bedekt met lagen weerstands- en geleidermateriaal,
waarna door selectief etsen het overtollige materiaal wordt verwijderd (opdampen etstechnologie).
In het nu volgende wordt een globale beschrijving gegeven van een dergelijke scha
keling vervaardigd volgens het opdamp-etsprocede.
Als substraat wordt doorgaans keramisch materiaal (aluminiumoxydekeramiek) of
glas (borsilicaatglas) gebruikt. De eisen die aan het dragermateriaal worden gesteld
zijn hoog en uiteenlopend. In de eerste plaats moet het oppervlak glad, zuiver en
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vlak zijn. Verder moet het bestand zijn tegen de hoge temperaturen die bij het opdampen optreden (circa 300°C) en een goed warmtegeleidingsvermogen bezitten.
De kruipstromen dienen minimaal te zijn, terwijl er geen ionentransport in het
substraat mag optreden. Het materiaal, dat de weerstandslaag vormt en dus aan
een zijde op het substraat wordt aangebracht, moet eveneens aan strenge eisen
voldoen. Het moet o.a. een günstige soortelijke weerstand hebben, zodat de opgebrachte laag niet te dun (met kans op inhomogeniteit) of te dik behoeft te zijn.
Het moet, in dünne lagen opgebracht, voldoende stabiel zijn en niet te veel verouderen bij hoge temperaturen. Verder dient de temperatuurcoefficient klein te
zijn.
Aan deze eisen wordt het best voldaan door een nikkelchroomlegering, bestaande
uit 80% nikkel en 20% chroom. (Het bekende weerstandsmateriaal nichroom.) De
soortelijke weerstand van deze legering bedraagt ongeveer 10“6 £2m.
Voor dünne metaallagen geldt de bekende relatie:

A
echter niet meer. Dit is een gevolg van de zgn. dunnelaageffecten, die o.a. betrekking hebben op tunnel- en thermische effecten en de beperkte vrije weglengte van
de geleidingselektronen. De effectieve soortelijke weerstand van de dunnelaag is
hierdoor groter dan op grond van de eerdervermelde formule zou worden ver
wacht. Om deze reden wordt bij dünne metaallagen gerekend met de vierkantsweerstand, aangegeven met Ra. Dit is de weerstand tussen twee tegenoverliggende
zijden van een Vierkante zone met willekeurige afmetingen.
In fig. 10—1 is een dergelijke zone afgebeeld. De weerstand tussen twee tegen
overliggende zijden bedraagt hier:
Rn
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De grootte van c is afhankelijk van o.a. de dikte van de metaallaag (5) die als weer
stand fungeert.
De weerstand van een strook weerstandsmateriaal wordt zodoende bepaald door
de afmetingen en de vierkantsweerstand, omdat in de laatste de dikte van de weer
standslaag reeds is verdisconteerd. Het gebruik van nichroom biedt nog de volgende voordelen:
het hecht goed op keramiek en glas;
tinsoldeer hecht zieh niet op nichroom;
l
6

[

Fig. 10-1
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kan goed worden geetst en verdampt reeds bij temperaturen lager dan het smeltpunt.
De eisen, die aan het verbindingsmateriaal worden gesteld zijn minder zwaar. Het
belangrijkste is, dat de geleidbaarheid goed moet zijn. Aanvankelijk werd bijna uitsluitend nikkel voor dit doel toegepast, dat zieh goed hecht aan de eerder aangebrachte NiCr-laag en selectief kan worden weggeetst, zodat weerstanden kunnen
worden gevormd door de nikkellaag plaatselijk weg te etsen, zonder de eronder ge
legen nichroomlaag aan te tasten. Het betrekkelijk siechte geleidingsvermogen van
nikkel is geen bezwaar, omdat de geleidersporen gemakkelijk kunnen worden vertind, waardoor de weerstand daalt, terwijl het nichroom geen tin opneemt. Het
vertinnen heeft als nevenvoordeel, dat de discrete componenten gemakkelijk in de
schakeling kunnen worden gesoldeerd.
10.3. Opdampen
De plaatjes die als substraat moeten fungeren, worden na intensief reinigen in een
speciale opdampinstallatie geplaatst. Het opdampen gebeurt in twee fasen, waarbij
eerst de NiCr-laag in nagenoeg vacuüm wordt aangebracht, waama vrijwel onmiddellijk daarna het nikkellaagje wordt opgedampt. Zodat op deze wijze op het
substraat een laagje NiCr aanwezig is (weerstandslaag) die op haar beurt is bedekt
met een laagje Ni (geleiderlaag).
10.4. Belichten en etsen
De betreffende plaatjes worden aan de opgedampte zijde bestreken met fotoresist,
die positief werkt. Dat wil zeggen, dat de belichte fotoresist oplosbaar is, terwijl
de onbelichte resist de onderliggende metaallagen beschermt tegen het etsmiddel.
De fotoresist is ongevoelig voor geel licht, zodat de bewerkingen in een goed ver
heilte gele kamer kunnen plaatsvinden. Eerst wordt de fotoresist belicht via het
patroonmasker, dat diapositief is (de geleidersporen en de weerstanden zijn dus
zwart en laten geen licht door). Vervolgens wordt de fotoresist ontwikkeld en gespoeld, waarna de plaatjes visueel worden gecontroleerd.
De volgende bewerking is het selectief wegetsen van het onbeschermde nikkel
laagje, gevolgd door spoelen. Voor het wegetsen van het nichroom op de belichte
plaatsen worden de plaatjes in een tweede etsbad gedompeld, waarna opnieuw
wordt gespoeld.
Het substraat is nu op de belichte plaatsen geheel „schoon”; de Sporen en de weer
standen bestaan uit een laagje NiCr en een laagje Ni, bedekt door fotoresist.
De resist heeft de prettige eigenschap na al deze bewerkingen nog steeds gevoelig
te zijn voor licht, zij het dat de gevoeligheid kleiner is geworden. Daardoor kan de
resterende fotoresist bij de tweede belichting via het blokkenmasker opnieuw wor
den gebruikt, zodat het verwijderen van de oude en het opbrengen van nieuwe
fotoresist wordt vermeden. De blokken van het blokkenmasker laten licht door en
zijn zo geplaatst dat ze bij het belichten over de weerstandsmeanders vallen. Dit
betekent, dat van de fotoresist, die op de meanders is achtergebleven, een strook
alsnog wordt belicht.
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Vervolgens worden dehierbovenbeschreven bewerkingen, behalve het NiCr-etsbad,
herhaald: ontwikkelen van de fotoresist, wegnemen van de belichte resist, wegetsen van het nikkellaagje op de belichte plaatsen en verwijderen van het laatste
restant fotoresist (van het interconnectiepatroon).
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De dunnefilmschakeling heeft hiermee zijn defmitieve vorm gekregen: geleidesporen en aansluitvlakjes van nikkel en weerstanden van nichroom. De meandervormige weerstanden bestaan uit een aantal strookjes nichroom, verbonden door
u-vormige bruggen van NiCr met een laagje Ni. De hier gevolgde methode heeft het
voordeel dat de positionering van het blokkenmasker minder kritisch is. Infig. 10-2
is dit verduidelijkt.
10.5. Afwerken van de Substraten
Nadat de schakelingen zijn gereinigd en visueel gecontroleerd, worden ze in een
oven kunstmatig geouderd. Hiermee worden ongewenste metallurgische structuurveranderingen tijdens het gebruik voorkomen die met name de weerstandswaarden
kunnen wijzigen.
Wanneer de discrete onderdelen in de schakeling moeten worden gesoldeerd is de
laatste behandeling die de Substraten ondergaan, het bedekken van de nikkelsporen met een laagje tin. Daartoe worden ze eerst in een vloeimiddel en vervolgens
in een bad vloeibare soldeer gedompeld. Het tin hecht zieh alleen aan de nikkelsporen en niet aan het keramiek, glas of nichroom. Het vertinnen heeft twee redenen: het gemakkelijker soldeerbaar maken van het nikkel en het Verlagen van de
vierkantsweerstand tot ongeveer 0,02 £l.
De dunnefilmschakelingen zijn hiermee klaar om te worden afgemonteerd met
discrete onderdelen.
10.6. Hybridische dikkefilmschakelingen
Als substraat körnen, vanwege de hoge eisen, alleen bepaalde soorten keramisch
materiaal in aanmerking. In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan alumi162

niumoxyde-keramiek omdat dit materiaal de wärmte goed geleidt en bestand is
tegen hoge temperaturen en chemische invloeden.
Op het substraat worden de geleiders, weerstanden en condensatoren in de vorm
van pasta’s door een zeefdrukprocede aangebracht. De dikte van de desbetreffende
lagen varieert daarbij tussen de 10 en 40 /im. Vervolgens wordt het substraat met
de daarop aangebrachte pasta’s verhit tot een temperatuur varierend van 700 tot
1100°C, waarna het geheel wordt bedekt met een beschermend laagje glazuur dan
wel epoxyhars. De pasta’s die als geleider zijn aangebracht worden bij eerdergenoemde temperaturen omgezet in verbindingen van edele metalen (platina-zilver,
palladium-zilver of goud). Door veel fabrikanten wordt de voorkeur gegeven aan
platina-zilver omdat dit goedkoper is dan de andere materialen, een veel lagere
weerstand heeft (tussen de 2 en 3 mJT2 per Vierkant), terwijl ook gemakkelijk ver
bindingen met goud- of aluminiumdraad zijn te maken.
Met de weerstandspasta’s kunneri tegenwoordig weerstanden worden gerealiseerd
met een waarde van minder dan 1 £2 tot en met 1000 M£2. De temperatuurcoefficient van de weerstanden met waarden tussen 100 £2 en 100 k£2 is daarbij kleiner
dan 0,005% per graad celsius. Het is verder mogelijk om weerstanden te produceren met een tolerantie die kleiner is dan 0,5% (afregelen vindt plaats met een
laserstraal). Dit betekent dat dikkefümschakelingen ook in filternetwerken en
weerstandsnetwerken voor sommeerversterkers kunnen worden toegepast. Weer
standen die met een laserstraal op de juiste waarde zijn gebracht, hebben een stabiliteit van 0,1% na 2000 uren blootgesteld te zijn aan hoge en läge temperaturen.
Condensatoren, vervaardigd in dikkefilmtechniek zijn nooit op grote schaal toe
gepast, omdat het benodigde substraatoppervlak voor een redelijke capaciteitswaarde oneconomisch groot is. Dielektrische pasta’s verbeteren echter nog steeds.
Waarden met een relatieve dielektrische constante van 2000 zijn thans in de
handcl verkrijgbaar. De behoefte aan condensatoren in hybridische ketens wordt
voornamelijk gedekt door keramische chip-condensatoren. Deze zijn gefabriceerd
van halfgeleidermatcriaal met een keramisch dielektricum en worden door solderen of epoxyhars op het substraat bevestigd. Ook worden wel tantaliumchip-condensatoren toegepast, die echter duur zijn.
10.7. Voor- en nadelen van dikkefilmschakelingen
Hybridische dikkefilmschakelingen zijn eenvoudiger en goedkoper te maken dan
dunnefilmhybriden, omdat het opdampen van materialen een relatief kostbaar
proces is. Vergeleken met monolitische IC’s hebben zij de volgende voordelen:
— veel eenvoudiger fabricageproces;
— lagere investeringen voor de benodigde apparatuur;
— läge ontwikkelingskosten voor een nieuwe schakeling;
— prototypen kunnen gemakkelijk worden gewijzigd;
— grote keuze uit beschikbare weerstanden, condensatoren, en halfgeleiders;
— grotere Vermögens en hogere spanningen;
— eenvoudige overgang van proefschakelingen naar hybridische schakeling;
Nadelen zijn de lagere componentendichtheid, en het feit dat de kostprijs bij
massafabricage niet zo sterk afneemt als bij IC’s.
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11. Microprocessors
en microcomputers
Een Computer is een elektronisch apparaat, waarmee volgens een bepaald programma informatie wordt verwerkt. Een microcomputer onderscheidt zieh van de gewone Computer alleen door omvangen prijs. Bij microcomputers is nl. het grootste
deel van de elektronische schakelingen op een IC ondergebracht. Dit IC heet de
microprocessor (fig. 11 — 1). In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de kenmerkende eigenschappen van microprocessors en microcomputers.
Elke Computer, en dus ook de microcomputer, voldoet aan het blokschema van
fig. 11-2.
De invoer-apparatuur zet de aangeboden informatie om in een zodanige vorm, dat
deze door de centrale verwerkingseenheid (Engels: Central Processing Unit of

Fig. 11-1. De 2650 microprocessor van signetics.
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CPU) kan worden verwerkt. Voorbeelden van invoer-apparaten zijn ponsbandlezers, toetsenborden, microschakelaars, lichtgevoelige cellen, temperatuuropnemers, enz.
Het resultaat van de in de CPU uitgevoerde bewerkingen wordt aangeboden aan de
uitvoerapparatuur. Deze zet de door de CPU in elektrische vorm aangeboden informatie om in een voor de mens waarneembare vorm. Voorbeelden van uitvoerapparaten zijn printers, displays, lampen, enz. De in- en uitvoerapparatuur samen
duiden we aan met I/O (Input/outputJ-apparatuur.

CPU
control unit
invoerapparatuur

centrale
geheugen

uitvoer
apparatuur

ALU

Fig. 11-2. Het algemene blokschema van een Computer.

11.1. De CPU
In fig. 11—2 zien we, dat de CPU uit 3 delen bestaat.
1. Een besturingsorgaan (Engels: Control Unit).
Het besturingsorgaan regelt de totale gang van zaken in en tussen alle delen van
de Computer.
2. Een rekenorgaan (Engels: Arithmetic and Logic Unit ofALU).
Hierin vinden alle rekenkundige en logische bewerkingen plaats. De rekenkun
dige bewerkingen die in de ALU kunnen worden uitgevoerd, beperken zieh
meestal tot optellen en aftrekken. Tot de logische bewerkingen behoren meestal
de AND-, OR-, en EXOR-functie.
Het resultaat van een bewerking in de ALU komt altijd in een speciaal register,
genaamd accumulator, terecht.
3. Het centrale geheugen, ook wel aangeduid als intern geheugen, of werkgeheugen.
Het centrale geheugen dient voor de opslag van het programma en de informatie. (Onder informatie verstaan we de gegevens die aan de Computer worden
toegevoerd, de tussenresultaten, de te bewerken getallen,enz. M.a.w., eigenlijk
alles wat niet tot het programma behoort.)
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Tabel 11-1. Veel gebruiktc afkortingen
ACC
ALPS
ALU
AR
ASCII
ASTRO
BORAM
CP
CPU
CRT
DMA
DR
EAROM
ECL
FIFO
FPLA
I/O
IOT
IR
K
LIFO
LSB
LSI

accumulator
advanced logic Processing
System
arithmetic logic unit
address register
American Standard code
for information interchange
asynchronous/synchronous
transmitter/receiver
block oriented RAM
control panel
central Processing unit
cathode-ray tube
direct memory access
data register
electrically alterable ROM
emitter coupled logic
first-in, first-out
field programmable logic
array
input/output
input/output-transfer
instruction register
1024
last-in, first-out
least significant bit
large scale Integration

tiP
MNOS
MOS
MPS
MPU
MSB
PIE
PDP
PC
PLA
PL/M
PL/1
PPS
RALU
RAM
ROM
SOS

UART
WCS

microprocessor
metal nitride oxide semiconductor
metal oxide semiconductor
microprocessor-system
microprocessor-unit
most significant bit
peripheral interface
element
programmed data Pro
cessing
program counter
programmable logic array
programming language for
microprocessors
programming language 1
parallel Processing System
register and arithmetic
logic unit
random access memory
read only memory
silicon-on-sapphire
universal asynchronous/
synchronous receiver/
transmitter
writable control storage

11.2. Terug in de tijd
Voordat we ons verder gaan bezighouden inet de opbouw en de werking van de
microcomputer, eerst iets over de geschiedenis van de Computer en het ontstaan
van de microcomputer (fig. 11-3).
Het idee om een machine te bouwen die rekenkundige tabellen kon verwerken,
kwam voor het eerst op bij Charles Babbage in 1822 (Fig. 11-4).
Wat hij voor zijn machine nodig had, waren tandwielen en nokkenassen, die hij
zelf moest construeren. Uiteindelijk ontstond in 1833 het eerste (mechanische)
rekentuig: de Analytic Engine, waarvan in fig. 11—5 een gedeelte is weergegeven.
In 1943 begonnen Eckert, Maughly en Goldstine aan de Pennsylvania University
met de bouw van de eerste elektronische Computer. Deze ENIAC, (Electronic
Numerical Integrator And Calculator) bevatte 18 000 buizen en verbruikte 150 kW.
Drie jaar later, in 1946, introduceerde John von Neumann het volgende idee:
„Wanneer een Computer met het programma op dezelfde wijze om kan gaan als
met informatie, dan kan dit programma zichzelf gedurende de uitvoering modificeren. M.b.v. sprong-instructies kunnen, afhankelijk van het resultaat van de
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Fig. 11-3. De geschiedenis van de Computer en het ontstaan van de microcom
puter.

voorgaande bewerking, bepaalde delen van het programma wel of niet worden
doorlopen”.
Eckert, Maughly en von Neumann ontwikkelden op basis van dit idee de eerste
zgn. stored-program Computer, nl. de UNIVAC-1. Bij deze Computer werden informatie en programma nog ingevoerd m.b.v. schakelaars.
In 1959 doet de transistor zijn intrede in Computers. Hierdoor konden de afmetingen aanzienlijk worden verkleind.
In 1965 ging men nog een stap verder. Een Computer werd grotendeels opgebouwd
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Fig. 11-5. De analytic Engine, ontworpen
en gebouwd door Charles Babbage.
met gei'ntegreerde componenten (IC’s), waardoor de afmetingen nog verder afnamen. De verwerkingssnelheid nam toe.
Vier jaar later, in 1969, ontstond in feite de eerste microprocessor. Ontwcrpers
van de firma Datapoint, USA, ontwierpen een vrij cenvoudig besturings- en
rekenorgaan en gaven zowel Texas Instruments als INTEL de opdracht om dit in
een IC onder te brengen. INTEL slaagde hierin, maar het bleek dat deze eerste
microprocessor ca. 10 X langzamer was dan door Datapoint werd verwacht. De
koop ging niet door en INTEL bleef zitten met een prototype waarvan de ontwikkelingskosten reeds waren betaald. Dit prototype kon dus ofwel in de käst
worden gelegd, ofwel model staan voor een verdere verfijning en produktie op
eigen risico. De keuze viel gelukkig op de laatste mogelijkheid. Zo ontstond in
1971 de INTEL 4004 en kwam de eerste microprocessor op de markt.
Deze microprocessor kon echter nog geen dienst doen als complete CPU. Tot de
CPU behoort immers ook nog het geheugen, nodig voor de opslag van programma
en informatie. Wanneer we echfer de ontwikkelingen bij INTEL even volgen, bij
andere fabrikanten liep en loopt deze vrijwel synchroon, dan zien we dat men er
toch naar streeft om de overeenkomst CPU-microprocessor compleet te maken.
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Als opvolger van de 4004 verscheen nl. de 8008, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door de 8080 en de 8085. In 1977 kwam de 8048 op de markt. Deze
8048 bevat o.a. een reken- en besturingsorgaan, 64 RAM-locaties voor de opslag
van informatie, 1024 ROM-locaties voor de opslag van het programma en 27
I/O-lijnen. We zien, dat we nu de beschikking hebben over een CPU op een chip
en we spreken dan ook wel over een single-chip microcomputer. Het komt er
vrijwel op neer, dat we op dit IC allecn nog maar input- en outputapparatuur moeten aansluiten en we hebben een Computer (verbruik: ca. 1,5 W).
Vandaag de dag wordt echter nog veelvuldig gebruik gemaakt van de uit mecrdere
Chips opgebouwde microcomputers. Het hart van een dergelijke microcomputer
wordt dan gevormd door de microprocessor, waarop het besturings- en rekenorgaan is ondergebracht. Daaromheen bevinden zieh geheugen- en I/O-chips. In het
vervolg van dit hoofdstuk zullen we van deze configuratie uitgaan.
11.3. Fabricage-technieken
Microprocessors, geheugen- en I/O-IC’s worden gefabriceerd volgens de LSItechniek (Large Scale Integration). Dit houdt in, dat op 1 chip van ca. 4 tot
6 mm2 tussen de 500 en 10.000 transistorfuncties zijn ondergebracht.
De eerste microprocessors (1971) waren in PMOS-techniek uitgevoerd. Hoewel
deze techniek een vrii eenvoudige fabricage-methode inhoudt, zijn dergelijke
microprocessors nogal langzaarn. Tegenwoordig wordt veel gewerkt met NMOS
en CMOS. Vooral deze laatste techniek is erg storingsongevoelig bij een zecr läge
vermogensdissipatie.
Tengevolge van de grote hoeveelheid fabricage-technieken (er zijn alleen al 8 MOStechnieken), ontstaat een probleem waarmee in het algemeen niet, of te weinig
rekening wordt gehouden: de produkten van „second source”-fabrikanten zijn
vaak niet uit te wisselen met de produkten van de andere fabrikanten. Twee Pro
dukten zijn alleen dan volledig compatible (uitwisselbaar), indien tijdens de fabricage van dezelfde maskers en techniek is uitgegaan. Een vrij nieuwe fabricagetechniek voor microcomputer-componenten is de bipolaire techniek. Hiertoe behoren o.a. ECL (Emitter Coupled Logic) en I2L (Integrated Injection Logic),
waarmee zeer hoge snelheden bij een geringe vermogensdissipatie mogelijk zijn.
In tabel 11—2 zijn de eigenschappen van de belangrijkste fabricage-technieken
Tabel 11—2. Kenmerken van enkele fabricage-technieken
fabricage
techniek

chip-oppervlak
per poort in ßm2

aantal
maskers

aantal
diffusiegangen

TTL
CMOS
PMOS
NMOS
i2l

34 000
32 000
6800
3600
3100

7

6

4
3

4
7
4

3
2

1
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weergegeven aan de hand van een poortschakeling (bijv. een AND-poort) met 4
ingangen.
11.4. Getalweergave
Om de werking van een microcomputer te kunnen begrijpen, moeten we eerst
even ingaan op de manier waarop de Computer de data weergeeft.
Alle instructies (die samen het programma vormen), getallen, tussenresultaten,
letters, cijfers, leestekens, in- en uit te voeren gegevens, enz., worden bij een
microcomputer weergegeven als cijferreeksen in het tweetallig, of binaire stelsel,
d.w.z. als reeksen enen en nullen. Zo’n binair cijfer (1 of 0) heet een bit. Dit is
de afkorting van binary digit (= binair cijfer).
Afhankelijk van de lengte van de cijferreeksen (woordlengte), d.w.z. het aantal
bits, onderscheiden we 1, 2, 4, 8, 12 en 16 bit microcomputers. Het meest toegepast zijn microcomputers met een woordlengte van 8 bits (= 1 byte). We zullen
ons dan ook maar hier toe beperken.
Het gebruik van al die cijferreeksen in de omgangstaal van de microcomputer kan
natuurlijk gemakkelijk aanleiding zijn tot het maken van vergissingen. Daarom
wordt veel gebruik gemaakt van de hexadecimale voorstelling. Bij deze voorstelling wordt een groep van 4 bits gecodeerd met een letter of cijfer uit het hexa
decimale talstelsel. Dit talstelsel heeft 16 Symbolen, hetgeen nl. is vereist voor het
coderen van alle mogelijke combinaties, die met 4 bits kunnen worden gevormd
(24 = 16). In tabel 3 is de code weergegeven. Enkele voorbeelden van een code
ring volgens het hexa-decimale talstelsel zijn: 1100 01112 = C716, 000 0001, =
0116,1111 11102 = FE,6.
Tabel 11-3. Hexa-decimale code

170

decimaal

binair

hexa-decimaal

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
H01
1110
1111

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

11.5. Geheugenorganisatie
Het centrale geheugen is opgebouwd uit een groot aantal geheugenwoorden, ook
wel aangeduid als geheugenplaatsen of geheugenlocaties. Elk geheugenwoord is
weer opgebouwd uit 8 geheugencellen (bij een 8 bit microcomputer). In elke geheugencel kan 1 bit worden opgeslagen. Om de geheugenwoorden van clkaar te
kunnen onderscheiden heeft elk geheugenwoord een adres. Dit adres wordt uiteraard ook aangegeven als een binair getal.
Uit hoeveel geheugenwoorden het centrale geheugen max. kan bestaan, is afhankelijk van de lengte (aantal bits) van het adres. Omdat zo’n adres door de microprocessor wordt aangeboden (wanneer hij een geheugenwoord wil vullen of uitlezen),
bepaalt deze in feite hoe groot het centrale geheugen max. kan zijn. De meeste
typen microprocessors geven een adres aan met 16 bits. Het laagste adres is dan
0000 0000 0000 00002 = 000016; het hoogste adres is 1111 1111 1111 11112 =
FFFF16.
Het aantal verschillende geheugenwoorden kan dus max. 216 = 65 536 bedragen
(minder mag natuurlijk altijd). 65 536 wordt ook wel aangeduid met 64 K. 1 K is
nl. gelijk aan 1024, de macht van 2 (210) die het dichtst bij 1000 ligt.
11.6. Geheugenvormen
Bij een microcomputer wordt, vanwege de prijs en de omvang, meestal gewerkt
met halfgcleider-geheugens. (Dit is natuurlijk altijd het geval wanneer het geheugen
zieh op de microprocessor-chip bevindt.) We onderscheiden verschillende halfgelcider-geheugens, nl.:
1. RAM (Random Access Memory)
De inhoud van elk geheugenwoord van een RAM kan men zowel uitlezen als ver
änderen (schrijven). Er zijn statische en dynamische RAM’s. Bij statische RAM’s is
elke geheugencel opgebouwd als een flipflop. Bij dynamische RAM’s berust de
geheugenwerking op het al of niet (1 of 0) opladen en daarna „loskoppelen” van
een condensator.
De dynamische RAM is sneller dan de statische RAM en verbruikt bovendien min
der vermögen. Een nadeel van de dynamische RAM is, dat dit geheugen na verloop
van tijd „leegloopt” vanwege de lekweerstand van de condensator in elke geheu
gencel. De informatie in een dynamische RAM moet daarom steeds (elke 1 ä 2 msec)
worden verfrist. Dit proces maakt het gebruik van een dynamische RAM vaak kostbaarder dan het gebruik van een statische RAM.
Een nadeel van beide RAM-typen is, dat de informatie die er in is opgeslagen, ver
loren gaat wanneer de voedingsspanning wegvalt. Dit is natuurlijk een onoverkomenlijk nadeel wanneer het gaat om de opslag van het programma. Daarom ziet
men in elke microcomputer ook:

i

2. ROM (Read Only Memory)
Dit is een geheugen dat de informatie ook zonder voedingsspanning bewaart maar
waarbij men de informatie alleen kan uitlezen en dus niet veranderd.
Een ROM wordt tijdens de fabricage van een programma voorzien, door het al of
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niet (1 of 0) aansluiten van dioden op een kruispunt van draden. U begrijpt, dat
de prijs van een ROM wordt alleen dan aantrekkelijk wanneer er grote aantallen
van worden besteld. Is dit echter niet het geval dan kunnen we beschikken over
een:
3. PROM (Programmable Read Only Memory)
Dit isnl.een ROM die van een programma kan worden voorzien. We doen dit, door
met een speciaal apparaat (een zgn. PROM-programmer) op bepaalde plaatsen
„zekeringen” door te branden. Dit proces is echter eenmalig. Willen we de aangerichte schade kunnen herstellen, dan moeten we gebruik maken van een:
4. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
Bij dit geheugen kan de „ingebrande” informatie worden gewist, door de chip
bloot te stellen aan UV-licht (gedurende ca. 5 ä 10 minuten). De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is de EAROM (Electrical Alterable Read Only Memory),
waarbij de informatie m.b.v. een spanning is te wissen.
11.7. Busstructuur
Een microcomputer bestaat, principieel gezien, uit 3 delen.
1. De microprocessor, bestaande uit het besturings- en rekenorgaan.
2. Het centrale geheugen voor opslag van programma en informatie.
3. In- en uitgangen waarop de invoer- en uitvoerapparaten worden aangesloten.
Een kenmerkende eigenschap van de microcomputer is, dat deze 3 delen d.m.v.
bussen (een bus is een meeraderige kabel) met elkaar zijn verbonden volgens
fig. 11-6. We onderscheiden 3 bussen.
l.Adresbus, deze bestaat meestal uit 16 lijnen (voor een 16 bits adres) waarover
adresbus
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Fig. 11-6. De busstructuur is kenmerkend voor de microcomputer.
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Fig. 11-7. De interne organisatie van een microprocessor.
de CPU een adres aanbiedt aan het centrale geheugen of aan de In- en Output (I/O)
module. Zoals we hebben gezien, wordt een adres aan het geheugen aangeboden
om een bepaald geheugenwoord te selecteren. Aan de in- en output module wordt
een adres aangeboden om een ingang of uitgang binnen zo’n module te selecteren.
In het centrale geheugen en in de I/O module bevinden zieh adres-decoders, die
de 16 bits adrescode ontcijferen en de gewenste locatie aanwijzen. (De tijd die
nodig is voor het decoderen van een adres heet access-time = toegangstijd.)
2. Databus, deze bestaat bij een 8-bit microcomputer uit 8 lijnen. Over de databus
worden getallen, instructie-codes, in- en uitgangsinformatie, enz. getransporteerd
van het ene deel naar het andere deel. De databus is bi-directioneel, d.w.z. er is in
twee richtingen verkeer mogelijk.
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3.Besturingsbus, deze bestaat, afhankelijk van het type microcomputer uit 4 tot
10 lijnen.
De belangrijkste besturingslijn is de READ/VVRITE-lijn. Deze geeft aan of informatie uit het geheugen moet worden gehaald of er naar toe moet worden gebracht.
M.a.w. de READ/VVRITE-lijn geeft aan in welke richting de databus geleidt.
Een andere besturingslijn is bijv. de I/O-Memory selectielijn. Deze geeft aan, of
een adres dat zieh op een gegeven moment op de adresbus bevindt, bestemd is
voor het geheugen, of voor de I/O-modules.
Omdat de bussen door het gehele systeem lopen, is het mogelijk om direct nieuwe
delen (IC’s) aan te sluiten ter uitbreiding van het geheugen of de I/O-module, of
zelfs om meer microprocessors parallel te schakelen (multiprocessing).
11.8. Interne organisatie van een microprocessor
Zoals reeds gezegd, bevinden zieh op de microprocessor-chip een reken- en een
besturingsorgaan. In het Schema van fig. 11-7 is de interne organisatie hiervan
blokschematisch weergegeven. Hoewel de diverse typen processors onderling
verschillen, bevatten ze vrijwel alle in meer of mindere mate de in fig. 11 —7 getekende eenheden. In de ALU worden de rekenkundige en logische bewerkingen uitgevoerd. Een van de te bewerken getallen betrekt de ALU altijd uit de accumulator.
In de instructie geven we alleen aan waar het andere gegeven vandaan moet kö
rnen,bijv. uit een hulpregister of uit het geheugen. Een microcomputer wordt daarom ook wel aangeduid als een „1-adresmachine”. (Dit in tegenstelling tot de meeste
mini- of grote Computers, waarbij in de instructie de plaats van beide gegevens
moet worden aangegeven.)
Uiteraard geven we in de instructie ook aan wat de ALU met de gegevens moet
doen, bijv. optellen, aftrekken, AND-functie, enz.
De meeste microprocessors beschikken over een aantal hulpregisters, die kunnen
dienen als scratch pad memory (een soort „kladblaadje”) waarin bijv. tussenresultaten kunnen worden opgeslagen.
We zullen nu gaan kijken hoe de microcomputer een instructie uitvoert. De niet
genoemde blokken van fig. 11-7 körnen hierbij vanzelf aan de orde.
11.9. Uitvoering van een instructie
De instructies, die samen het programma vormen, zijn achter elkaar in het centrale
geheugen opgeslagen. Het besturingsorgaan haalt een voor een de instructies op,
om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen. Een instructie bestaat
(meestal) uit 2 delen.
1. De operatie-code, het eerste deel van een instructie, geeft aan welke bewerking
moet worden uitgevoerd (bijv. optellen, AND-functie, data-transport, enz.).
2. Een Operand of een operand-adres. Een Operand is het te bewerken gegeven.
Het is mogelijk om een Operand zelf in de instructie aan te geven, maar ook om
aan te geven waar de Operand zieh bevindt, of naar toe moet, bijv. het geheugen
of een in- of uitgang.
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Sommige instructies bestaan alleen uit een operatie-code, bijv. de HALT-instructie.
De code voor een dergelijke instructie is 8 bits (= 1 byte) lang en past dus keurig
in 1 geheugenwoord. Wanneer we in de instructie ook een Operand willen aangeven, beslaat deze instructie 16 bits (= 2 bytes), nl. 8 bits voor de operatie-code en
8 bits voor de Operand. Zo’n instructie is dus verdeeld over 2 geheugenwoorden.
Er zijn ook 3 byte-instructies. Deze hebben meestal betrekking op Operanden die
zieh in het geheugen bevinden. Om een operandadres aan te geven hebben we immers 16 bits (= 2 bytes) nodig. Daarbij komt dan nog 1 byte voor de operatie-code.
Zo’n 3 bytes-instructie is dus verdeeld over 3 geheugenwoorden.
In het besturingsorgaan bevindt zieh een speciaal register dat aangeeft op welk
adres in het geheugen de volgende uit te voeren instructie zieh bevindt. Dit register
heet de programma-teller (engels: Program Counter of PC).
Wanneer een instructie is uitgevoerd, wordt de inhoud van de PC, een 16 bits
adres, op de adresbus gezet. M.b.v. het I/O-Memory selectiesignaal wordt aangegeven dat dit adres bestemd is voor het geheugen.
Het geheugen gaat nu het adres decoderen en krijgt daarna van de timing unit een
READ(lees)-commando. De inhoud van het geselecteerde geheugenwoord (de in-
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Fig. 11-8. Voorbeeld van een instructie die uit een operatie-code en een operand
adres bestaat. De Operand bevindt zieh in dit geval op adres 628F.
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structie, of de eerste byte ervan) komt dan op de databus te staan. Het besturingsorgaan neemt deze informatie op en plaatst ze in een speciaal voor instructies gereserveerd register. Dit register wordt aangeduid als het instructie-register. Nu
wordt eerst de inhoud van de PC met 1 verhoogd, zodat deze het volgende adres
aangeeft.
De instructie die nu in het instructie-register Staat, is een code (in enen en nullen)
voor de uit te voeren bewerking en moet dus eerst worden gedecodeerd. Dit gebeurt in de zgn. instructie-decoder. Deze instructie-decoder levert, samen met de
timing unit de benodigdc besturingssignalen die voor de uitvocring van de instruc
tie zorgdragen.
Het kan nu echter voorkomen dat de complete instructie nog niet in het besturingsorgaan aanwezig is. Stel bijv., dat de code in het instructie-register aangeeft
dat de inhoud van de accumulator (het resultaat van een voorgaande bewerking)
naar het geheugen moet worden gebracht.
In dat geval moet het besturingsorgaan nog weten wäär in het geheugen, d.w.z. het
besturingsorgaan heeft het operand-adres nog nodig. Dit operand-adres wordt gevonnd door de 2e en 3e byte van de instructie, die zieh nog in het geheugen bevinden. Stel, dat de operatie-code „breng inhoud accumulator naar geheugen”, die
zojuist uit het geheugen is opgehaald op adres 405A16 stond (fig. 11-8). Het
operand-adres Staat dan op de adressen 405Bi6 en 405Ci6. In fig. 11-8 zien we,
dat op adres 405Bi6 het getal 8F16 Staat. Op adres 405Ci6 Staat 6216.
Nu is het bij microcomputers vaak zo, dat een adres „omgekeerd” in het geheugen
is opgeslagen. 8F16 en 6216 vormen samen dus het adres 628F16. Het besturings
orgaan gaat nu eerst de inhouden van 405 B16 en 405Ci6 ophalen.
Omdat de databus maar uit 8 lijnen bestaat dient dit ophalen in twee stappen te
gebeuren. Elke stap gaat als volgt in zijn werk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inhoud PC op adresbus.
I/O-Memory selectiesignaal naar geheugen.
Geheugen decodeert adres en vindt gevraagde geheugenwoord.
Inhoud PC wordt met 1 verhoogd.
READ-signaal naar geheugen. Inhoud geheugenwoord verschijnt op databus.
Besturingsorgaan leest informatie op databus in.

De getallen 8F16 en 6216 körnen naast elkaar in een speciaal voor operand-adressen gereserveerd register terecht. Dit register heet operandadresregister, of kortweg adresregister (AR). In het AR komt dus 628F16 te staan. Nu kan met de
eigenlijke uitvoering van de instructie worden begonnen. De inhoud van het AR
(een 16 bit adres) wordt op de adresbus gezet en met het I/O-Memory selectie
signaal wordt aangegeven, dat het adres voor het geheugen is bestemd. Even later,
het geheugen moet de tijd krijgen om het adres te decoderen, zet het besturings
orgaan de inhoud van de accumulator (8 bits) op de databus en geeft het geheugen
een WRITE-commando. De informatie op de databus wordt dan in het geheugen
woord met adres 628F16 geschreven, waarmee de instructie is uitgevoerd.
Omdat de PC, steeds wanneer er 1 byte van het programma is opgehaald, met 1
wordt verhoogd, wijst hij nu het adres van de volgende instructie aan. We kunnen
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dus zeggen: de instmcties worden in oplopende adresvolgorde uitgevoerd. Van
deze volgorde kan echter worden afgeweken, door een sprong-instructie in het
programma te verwerken. Een sprong-instructie vult nl. de PC met het adres dat
in deze instructie is vermeld. Met een sprong-instructie is het bijv. mogelijk om;
afhankelijk van het resultaat van een voorgaande bewerking, bepaalde delen van
het programma wel of niet uit te voeren.
Het gebeurt vrij vaak, dat in de loop van een programma een bepaalde bewerking
die een aantal instructies vergt, meerdere malen voorkomt. Dit kan bijv. een vermenigvuldigingsroutine zijn die is opgebouwd uit o.a. optelinstructies. Het zou een
verspilling van geheugenruimte betekenen, wanneer deze reeks instructies evenveel
malen in het geheugen werd opgeslagen. Een betere oplossing is, om ze als subroutine (onderprogramma) eenmaal in het geheugen op te nemen en aan te roepen
wanneer ze nodig zijn. Dit houdt echter wel in, dat, steeds wanneer de subroutine
is uitgevoerd, naar een andere plaats moet worden teruggesprongen (fig. 11—9).
M.a.w., voordat naar de instructies van de subroutine wordt gesprongen, moet het
adres dat de PC op dat moment bevat, (het terugkeeradres) in het RAM-geheugen
worden opgeslagen.
I
call subroutine

call subroutine

subroutine

I

hoofdprogramma

Fig. 11-9. Na uitvoering van de subroutine wordt steeds naar een ander adres
teruggekeerd.

De stack-pointer nu, dient er voor om aan te geven waar (naar welk adres) de inhoud van de PC naar toe moet worden gebracht. De mimte in het geheugen die
voor de opslag van het terugkeeradres is gereserveerd, en waarbinnen de stackpointer de adressen aanwijst, heet de stack.
Bij sommige microprocessors (o.a. de 2650) bevindt zieh op de chip een kleine
hoeveelheid RAM die als stack kan worden gebruikt. Een voordeel van deze methode is, dat de inhoud van de PC sneller is opgeborgen bij het aanroepen van een
subroutine en ook sneller weer is teruggebracht bij het terugkeren naar het hoofd
programma. Een nadeel van deze methode is, dat de stack-ruimte beperkt is. Wan
neer men een aantal malen vanuit een subroutine naar een andere subroutine
springt (dit heet: „nesten” van subroutines) moet men er rekening mee houden
dat de stack kan vollopen.
177

11.10. Direct Memory Access (DMA)
De meeste microprocessors hebben een geheugencapaciteit van max. 64 K-byte.
Hoewel dit ruim voldoende lijkt, kan het toch voorkomen, dat meer nodig is, bijv.
bij een ontwikkelingsapparaat waarop de programma’s voor een microcomputer
kunnen worden ontwikkeld. Zo’n ontwikkelingsapparaat heeft de bcschikking
over een groot aantal hulpprogramina’s, die samen vaak meer dan 64 K-byte in beslag nemen. In zo’n geval wordt voor de opslag van deze programma’s gebruik gemaakt van een extern geheugen, bijv. een floppy disc.
Wanneer we een van de programma’s van de floppy disc nodig hebben, moet zo’n
programma eerst in zijn gcheel naar het centrale geheugen worden overgebracht.
Dit kan natuurlijk via een input-module gebeuren, maar dat neemt enorm veel
tijd in beslag. Er is dan voor het transport van elke byte een aantal instructics
nodig.
Een betere en veel snellere methode is die volgens DMA. Hierbij wordt de microprocessor „losgekoppeld” van de bussen door de adres- en databus-aansluitingen
van de processor m.b.v. tri-state buffers in de hoog-ohmige toestand te brengen.
De meeste processors hebben hiervoor een speciale ingang, meestal aangeduid
met HOLD.
Het externe geheugen heeft nu directe toegang tot het centrale geheugen, door
zelf adres-, besturings- en datasignalen op de bussen te plaatsen via een zgn. DMAcontroller.
11.11. Interrupts
Bij veel toepassingen moet de microcomputer op externe gebeurtenissen (bijv. processen) reageren. Hij kan dit uiteraard doen, door constant het gehele proces „af
te tasten”, maar heeft dan geen tijd voor het uitvoeren van andere bewerkingen.
Een betere methode is die, waarbij het proces een melding geeft wanneer er een
verandering optreedt. Het proces geeft dan een intermpt request (onderbrekingsaanvraag). Op de meeste microprocessors is hiervoor een interrupt-ingang aanwezig.
Wanneer op deze ingang een signaal binnenkomt, maakt de microcomputer de
lopende instructie af, onderbreekt het hoofdprogramma, bergt de inhoud van
alle registers op in de stack en springt dan naar een programma (intermpt service
routine), dat de aanvraag behandelt. Wanneer dit programma is uitgevoerd wordt
de informatie, die in de stack was geplaatst, weer teruggebracht naar de desbe
treffende registers, zodat het hoofdprogramma verder gaat op het punt waar het
was onderbroken.
Bij veel Systemen bestaat de mogelijkheid dat interrupts worden „genest”. D.w.z.
dat een intermpt Service routine kan worden onderbroken door een intermpt
request met een hogere prioriteit (level). In zo’n geval hebben we te maken met
verschillende processen of apparaten, die elk een intermpt-request kunnen genereren. Wanneer de processor nu een intermpt request krijgt, moet eerst worden
onderzocht waar deze vandaan komt. Dit gebeurt, afhankelijk van het type pro
cessor, op 2 manieren.
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1. Er wordt een subroutine aangeroepen, die onderzoekt welk proces of apparaat
de interrupt request heeft geleverd. Vanuit deze subroutine wordt naar de
betreffende interrupt Service routine gesprongen.
2. De interrupt request gaat vergezeld van een code (vector) die de oorsprong
aangeeft. Deze methode heet vectored Interrupt.
11.12. Het programmeren
In de instructieset van een microcomputer is een opsomming gegeven van alle bewerkingen (instructies) die de Computer kan uitvoeren. Het aantal verschillende
instructies is afhankelijk van het type microprocessor en varieert van 8 tot 150.
Uiteraard is, naast de omschrijving van een instructie, weergegeven wat voor code
we de Computer moeten aanbieden, wil hij de vereiste bewerking uitvoeren. Naast
deze voor de Computer begrijpelijke code (in enen en nullen) is echter ook een
voor de mens te begrijpen instructie-code vermeld.
Dit is een code in letters en cijfers, bijv. ADD voor optellen, MOVE voor datatransport, LDA voor het vullen van de accumulator (Load Accumulator) vanuit
het geheugen, STA voor het brengen van de inhoud van de accumulator (Store
Accumulator) naar het geheugen, enz.
De lettercoderingen (de assembly-taal) gebruiken we in eerste instantie bij het
schrijven van het programma. De binaire codering (de machine-taal) is nl. voor ons
mensen volkomen onleesbaar en geeft veel meer kans op het maken van fouten.
Ter illustratie is in tabel 4 een deel van de instructieset van de 8080-microprocessor vermeld. U ziet,datin een instructieset tevens is aangegeven hoeveel klokperioden (cycles) elke instructie in beslag neemt. Dit gegeven hebben we samen met de
klokfrequcntie nodig om uit te kunnen rekenen hoe lang een bepaald programma
of programmadeel duurt.
De kunst van het programmeren is nu, dat we m.b.v. de instructies uit de instruc
tieset een programma vormen, waarmee de Computer in Staat is om de gevraagde
opdracht uit te voeren.
Omdat de assembly-taal erg dicht bij de machine Staat, d.w.z. elke instructie doet
eigenlijk maar heel weinig wanneer we het vergelijken met bijv. BASIC or FOR
TRAN, moet een programmeur wel degelijk kennis hebben van de opbouw en de
werking van de microcomputer.
We schrijven het programma in de assembly-taal, maar moeten het daarna natuurlijk wel vertalen in machine-taal. Dit kan op 2 manieren.
1. Zelf vertalen, door in de instructieset de bijbehorende machinecode op te zoeken.
2. Door een Computer (dit kan ook een microcomputer zijn) laten vertalen. Het
programma dat hiervoor nodig is, heet assembler en wordt meestal door de fabrikant van een microcomputer geleverd.
Het grote nadeel van de assembly-taal is, dat deze niet voor elk type microcom
puter gelijk is. Nagenoeg elke fabrikant heeft (ook wel als gevolg van verschillen
in opbouw tussen de diverse typen) andere letter- en cijfercoderingen vastgelegd.

I
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Zo kan het dus gebeuren, dat een expert op de 8080 met een mond vol tanden
Staat, wanneer hij te maken krijgt met bijv. een 6800- of een F8-microcomputer.
Willen we dit probleem omzeilen, dan moeten we het programma schrijven in een
hogere programmataal zoals BASIC, FORTRAN, ALGOL, PL/M, enz. De meeste
fabrikanten leveren ook voor deze talen vertaalprogramma’s, zgn. Compilers, die
de instmcties waaruit deze talen zijn opgbouwd vertalen in machine-codes voor de
microcomputer.
Een Compiler is veel complexer van opbouw dan een assembler en vraagt daarom
ook veel meer geheugenruimte. Beslaat een assembler ca. 1 ä 2 K-byte, voor een
BASIC- of FORTRAN-compiler kan dit oplopen tot 8 ä 16 K-byte. Bovendien is
voor het invoeren van een in een hogere programmeertaal geschreven programma
een alfanumeriek toetsenbord en bijv. een printer of display nodig. Voor een in de
machinetaal geschreven Programme kunnen we volstaan met een hexa-decimaal
toetsenbord en enkele 7-segment displays. Eventueel voldoen ook schakelaars en
LED’s, wanneer helemaal in enen in nullen wordt gewerkt.
11.13. Kostenbeschouwing en toepassingsgebied
Uit het voorgaande kunnen we concluderen, dat het programmeren van microcomputers een vrij kostbare aangelegenheid is, terwijl de kosten van de apparatuur zelf (de hardware) juist zeer laag zijn. Willen we echter een microcomputer
industrieel toepassen, dan moeten we, wat betreff de kosten ervan, wel degelijk
de som nemen van Software (programma’s) en hardware (schakelingen), zodat we
vaak bedrogen uitkomen. Meestal staart men zieh nl. blind op de prijs van de afzonderlijke Chips.

kosten per
eenheid

totale kosten
hardware-kosten
— — Software -kosten

10

100

1000
aantal eenheden

Fig. 11-10. Bij afname van een groot aantal eenheden met eenzelfde programma,
naderen de totale kosten de hardware kosten, die bij microComputers zeer laag
zijn.
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We kunnen ons nu de vraag stellen: wanneer is het toepassen van een microcomputer economisch haalbaar?
Het antwoord hierop blijkt uit fig. 11-10. In deze figuur is het aantal eenheden
(microcomputers) dat met hetzelfde programma werkt, uitgezet tegen de prijs per
eenheid.
We zien, dat de prijs van de Software (voornamelijk man-uren) bij een afname van
1 eenheid in verhouding bijzonder hoog is t.o.v. de prijs van de hardware (bij de
„grote” Computers is dit precies andersom).
Bij een afname van meer eenheden körnen er echter geen extra software-kosten
bij.
Deze software-kosten zijn nl. eenmalig. Het programma voor een bepaalde toepassing wordt slechts eenmaal geschreven en kan daama voor alle eenheden worden
gebruikt. De software-kosten per eenheid dalen daarom als een 1/x-functie.
Ook de hardware-kosten (de vaste kosten) dalen bij een afname van meer eenhe
den. Dit is echter een gevolg van kwantumkortingen. (Uiteraard dalen de hardware
kosten niet tot 0 ...)
We zien dus, dat de totale kosten per eenheid (= hardware-kosten + software-kos
ten) bij een afname van 1 eenheid voornamelijk worden bepaald door de software
kosten. Bij een afname van een groot aantal eenheden (bijv. 1000) naderen de
totale kosten per eenheid de hardware-kosten en deze zijn bijzonder laag in ver
houding tot mini en grote Computers. Het toepassingsgebied voor microcomputers
ligt daarom bij de „grote aantallen”, zoals TV’s, auto’s, fototoestellen, naaimachines, kooktoestellen, koffie-automaten, meetinstrumenten, wasautomaten, enz.
Er is echter een uitzondering waarbij bovenstaande redenering niet opgaat, en dat
is de hobby-markt, want hier vallen de software-kosten weg. De hobbyist schrijft
de programma’s zelf en dat kost niets.
Tabel 11—4. Deel van de 8080-instructieset
assembly-taal

machine-taal cycles

omschrijving

STA
LDA
JMP
CALL
ADD B

0011 0010
0011 1010
11000011
1100 1011
1000 0000

13
13
10
17
4

INR A
RET

0011 1100
1100 1001

5
10

inhoud van accu naar geheugen
vul accu vanuit geheugen
sprong-instructie
spring naar subroutine
tel inhoud accumulator op bij inhoud
hulpregister B
verhoog inhoud accumulator met 1
keer terug van subroutine naar hoofdprogramma

181

12. De elektronenbuis

Tot slot van dit boek wordt ook enige aandacht besteed aan de elektronenbuis.
Alhoewel de elektronenbuis alleen nog wordt gefabriceerd voor remplace doeleinden, is het principe van de werking toch belangrijk genoeg. Dit in verband met
buizen voor zeer speciale toepassingen. Enkele voorbeelden van deze toepassingen
zijn: beeldbuizen voor televisie-ontvangers, magnetrons en camerabuizen.
12.1. Hoogvacuümbuizen
Een hoogvacuüm-elektronenbuis bestaat in het algemeen uit een glazen behuizing,
die nagenoeg luchtledig is gepompt en waarin twee of meer elektroden zijn ondergebracht. Stroomgeleiding tussen de verschillende elektroden vindt daarbij plaats
door geleidings-elektronen. Dit betekent, dat elke hoogvacuümbuis een elektrode
bevat die elektronen in de omliggende ruimte uitzendt en een elektrode die de
uitgezonden elektronen weer verzamelt en afvoert. Eerstgenoemde elektrode
wordt aangeduid als kathode, terwijl de andere elektrode anode wordt genoemd.
In fig. 12-1 is dit schematisch in tekening gebracht.

kathode /___ I

’ ^

& 1

\ anode

Fig. 12-1
Afhankelijk van de te verrichten functie is dit soort buizen te verdelen in:
versterkerbuizen voor ontvang- en zendinstallaties;
gelijkrichtbuizen;
buizen voor speciale toepassingen.
12.1.1. Elektronen-emissie
Het verschijnsel dat sommige stoffen onder bepaalde omstandigheden elektronen
in de omliggende ruimte kunnen uitzenden, wordt elektronen-emissie genoemd. In
principe kan elektronen-emissie op de volgende manieren tot stand worden ge
bracht:
1. door verhitting (thermische emissie);
2. door botsingen (secundaire emissie);
3. door inwerking van elektromagnetische straling, o.a. licht (foto-emissie);
4. door Sterke elektrische velden (koude emissie).
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12.1.2. Thermische emissie
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Bij cen bepaaldc temperatuur van een metaal verschilt de hoeveelheid energie van
de geleidings-elektronen in het metaal van elektron tot elektron. Dit betekent, dat
er snelle en minder snelle elektronen zijn aan te wijzen. In fig. 12—2 is een metaal*
rooster afgebeeld. De cirkels voorzien van een plusteken stellen hierin de metaalionen voor en de stippen daartussen de geleidings-elektronen. In het afgebeelde
metaalrooster bevveegt zieh een elektron met grote snelheid in de richting van het
scheidingsvlak metaal/vacuüm. Dit elektron zal het metaal verlaten, doch ondervindt op hetzelfde ogenblik een aantrekkende kracht van het metaal met als gevolg, dat het terugvalt in het metaal, althans wanneer de uittreedsnelheid niet
groot genoeg is. Dit laatste is in het algemeen het geval. Op deze wijze ontstaat
boven het metaaloppervlak een elektronenwolk die wordt gevormd door elektro
nen die het metaal hebben verlaten en er na körte tijd weer in terugkeren. Een
dergelijke elektronenwolk bezit uiteraard een negatieve ruimtelading en bemoeilijkt mede het uittreden van minder snelle geleidings-elektronen.
Naarmate de temperatuur van het desbetreffende metaal wordt opgevoerd, neemt
de snelheid van de geleidings-elektronen toe. Het directe gevolg hiervan is, dat meer
geleidings-elektronen in Staat zijn om het metaal te verlaten, terwijl andere gelei
dings-elektronen zieh verder van het metaal kunnen verwijderen. In fig. 12—3a is
een metaaloppervlak met bijbehorende elektronenwolk afgebeeld, terwijl fig. 12—3b
dezelfde oppervlakte en wolk weergeeft, echter nu bij een veel hogere tempera
tuur van het metaal.
In de praktijk zijn er twee principes om thermische emissie in een hoogvacuümbuis
te bewerkstelligen, nl.:

i

1. door middel van een direct verhitte kathode,
2. door middel van een indirect verhitte kathode.
Bij de direct verhitte kathode worden de elektronen door een metalen gloeidraad
geemitteerd. Bij zendbuizen, waar met grote Vermögens wordt gewerkt, bestaat
genoemde gloeidraad uit zuivere wolfraam dan wel een wolfraam/thorium-veri
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Fig. 12-4

Fig. 12-5

binding en heeft een dermate hoge temperatuur dat ze witgeel licht uitstraalt.
Gloeidraadvermogens van 3 kW zijn daarbij geen uitzondering. Bij de kleinere
elektronenbuizen, zoals die in radio- en televisie-ontvangers werden toegepast, bestaat genoemde gloeidraad gewoonlijk uit een wolfraamdraadje dat is bedekt met
een laagje bariumstrontium oxyde (fig. 12-4). Bij dit materiaal wordt de gewenste
mate van thermische emissie reeds bereikt bij een temperatuur van ongeveer 800°C.
De emitterende draadoppervlakte is dan donkerrood gekleurd.
In fig. 12—5a is een indirect verhitte kathode afgebeeld. Het element dat hier de
elektronen emitteert, bestaat uit een metalen buisje (gewoonlijk nikkel) dat is be
dekt met een laagje barium-strontiumoxyde (fig. 12—5b). Genoemd buisje wordt
door een gloeidraad op de vereiste temperatuur gebracht, waarbij nog dient te
worden opgemerkt, dat deze gloeidraad elektrisch is gei'soleerd van het buisje, terwijl de warmtegeleiding tussen gloeidraad en buisje daarentegen goed moet zijn.
In de meeste gevallen wordt aluminiumoxyde voor dit doel als isolator gebruikt,
omdat dit materiaal aan bovenstaande eisen voldoet en tevens bestand is tegen
hoge temperaturen.
Voordelen van een direct verhitte kathode t.o.v. een indirect verhitte kathode zijn
het geringe gloeistroomvermogen (zendbuizen blijven hier buiten beschouwing)
en de kortere opwarmtijd.
Nadelen zijn de bromgevoeligheid en de geringere elektronen-emissie (kleiner emit
terend oppervlak).
12.1.3. Secundaire emissie
Wanneer een geleidingselektron en in bepaalde gevallen een metaalion een metaaloppervlak treft, zal het als gevolg van zijn snelheid in dit metaal doordringen. Er
kan in zo’n geval een botsing ontstaan met in het metaal aanwezige elektronen op
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Fig. 12-6
de plaats van inslag. Een botsing betekent hier energie-overdracht van het invallen
de elektron aan de desbetreffende elektronen aan het oppervlak van het metaal.
Dit laatste betekent, dat deze elektronen hierdoor zoveel energie verkrijgen dat ze
op hun beurt het metaal kunnen verlaten. Het is op deze manier mogelijk, dat een
invallend elektron meerdere elektronen uit het metaal „losschiet”. Dit verschijnsel
kan vooral optreden bij de anode van een elektronenbuis alwaar elektronen, afkomstig van de kathode, met grote sneiheid tegenop botsen. In fig. 12-6 is een
voorbeeld van dit soort elektronen-emissie afgebeeld. Een elektron maakt hier
twee elektronen vrij door de botsing.
12JA. Foto-emissie
Onder foto-emissie wordt het verschijnsel verstaan dat energie-overdracht van elek
tromagnetische trillingen (o.a. licht) aan snelle geleidings-elektronen voor deze
laatste de mogelijkheid opent om te ontsnappen uit het metaal. Met andere woor-
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den, elektronen-cmissie door bestraling van een metaaloppervlak. Het zal duidelijk
zijn, dat de hoeveelheid stralingsenergie, die voor genoemd effect nodig is, van
metaal tot metaal verschilt. Metalen die veel voor dit doel worden gebruikt, zijn
caesium en antimoon. In fig. 12—7 is een half-cilindervormig plaatje caesium afgebeeld (K) waarop een lichtstraal (B) valt. Dit plaatje fungeert nu als kathode en
wordt dan ook fotokathode genoemd. De elektronen die als gevolg van de straling
het kathode-oppervlak verlaten, begeven zieh naar de (positieve) anode en worden
aldaar verzameld, zodat de sterkte van de clektronenstroom door de buis evenredig is met de intensiteit van de straling.
12.1.5. Koude emissie
In het geval van koude emissie, worden geleidings-elektronen onder de invloed van
een sterk elektrostatisch veld als het wäre uit het metaalrooster getrokken. Aangezien het toepassingsgebied slechts beperkt is, zal hier niet nader op worden ingegaan.
12.2. Diode
In fig. 12—8 is een diode of twee-elektrodenbuis getekend. De kathode, die direct
verhit is, is hier aangesloten op de minpool van de batterij A, terwijl de anode is
doorverbonden met de loper van de potentiometer R2, die parallel aan de batterij
is geschakeld. In serie met de anode is een mA-meter opgenomen, terwijl de spanning tussen anode en kathode kan worden afgelezen op de Voltmeter i/a. Aangenomen wordt nu dat de gloeistroom (IF) en de gloeispanning (Up) de vereiste
waarden hebben, zodat de kathode de juiste temperatuur heeft. Bevindt de loper
van de potentiometer zieh aan de kathodezijde (in fig. 12-8 beneden), dan blijkt,
dat er een zeer kleine stroom door de gevormde keten „kathode—anode—m A*meter—

Fig. 12-8
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kathode” vloeit. Deze stroom wordt veroorzaakt doordat snelle elektronen uit de
elektronenwolk de anode bereiken en vervolgens via de mA-meter en de verbindingsdraden terugvloeien naar de kathode.
Wordt de spanning tussen anode en kathode opgevoerd, dan neemt de stroomsterkte door de diode toe, aangezien steeds meer elektronen uit de wolk rond de
kathode naar de anode worden getrokken. In fig. 12—9 is een grafische voorstelling afgebeeld die het verband aangeeft tussen enerzijds de spanning (Ua) tussen
anode en kathode en anderzijds de sterkte van de stroom (/fl), die als gevolg van
deze spanning door de diode vloeit. Er wordt nu gezegd, dat de diode in de doorlaatrichting is geschakeld, dit in tegenstelling tot de blokkeerrichting waarbij de
anode met de minpool van de batterij wordt verbonden en de kathode met de
pluspool. De elektronen uit de wolk ondervinden in dat geval een afstotende kracht
afkomstig van de anode, die negatief is t.o.v. de kathode. Genoemde kracht neemt
toe naarmate de spanning tussen anode en kathode wordt opgevoerd. Reeds bij
läge spanningen tussen anode en kathode is de diode dan volledig geblokkeerd
m.a.w. er vloeit geen stroom meer door de diode.
Een andere grootheid is de verzadigingsstroom. Wordt de spanning tussen anode
en kathode in de doorlaatrichting opgevoerd, dan neemt de diodestroom eveneens
sterk toe. Dit gaat zo door totdat de gehele elektronenwolk rondom het kathodemateriaal is verdwenen en de elektronen die het materiaal vertaten rechtstreeks
naar de anode gaan. Een verder opvoeren van de spanning tussen anode en kathode
heeft nu geen effect meer op de sterkte van de diodestroom. De diodestroom
heeft de verzadigingswaarde bereikt. Een verandering van de verzadigingswaarde
kan alleen worden bewerkstelligd door verandering van de temperatuur van het
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Fig. 12-10
emitterende kathodelichaam. In fig. 12—10 is het verloop van de /fl/£/fl-karakteristiek (diodekarakteristiek) voor enkele waarden van de gloeispanning Up weergegeven. Uit deze grafieken volgt dat de verzadigingsstroom groter wordt naarmate
de gloeispanning Up wordt opgevoerd, iets dat resulteert in een stijging van de
temperatuur van de kathode. Opgemerkt zij hierbij dat de verzadigingsstroom niet
kan worden gemeten met gelijkstroom omdat:
a. de anode dan veel te heet wordt vanwege het relatief grote vermögen dat in
deze elektrode wordt omgezet in wärmte. Genoemd vermögen wordt gewoonlijk aangeduid als anodedissipatie en bedraagt Ua • Ia (W).
b. het kathodemateriaal wordt beschadigd. Er springen stukjes barium-strontiumoxyde uit het kathodelichaam, terwijl de mogelijkheid aanwezig is dat de
kathode zijn emitterende werking voor een groot deel verliest door positief
geladen gasionen die zieh naar het kathode-oppervlak bewegen.
Het meten van de verzadigingsstroom vindt dan ook plaats met behulp van kortstondige spanningsimpulsen.
123. Triode
Een vacuümbuis met meer dan twee elektroden is een actieve bouwsteen waarvan
het geleidingsvermogen kan worden geregeld door het veränderen van de sterkte
van elektrostatische en, in bepaalde gevallen, magnetische velden. De triode of
drie-elektrodenbuis bezit daartoe behalve de kathode en de anode nog een derde
elektrode die gewoonlijk wordt aangeduid als het stuurrooster. Genoemd stuurrooster bevindt zieh in de ruimte tussen kathode en anode, zodat de geleidingselektronen op hun weg van kathode naar anode deze elektrode moeten passeren.
In fig. 12—11 is een samenstelling van de verschillende elektroden afgebeeld, die
tezamen de triode vormen. Het buisje (k) dat is bedekt met een laagje barium188
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Strontiumoxyde vormt tezamen met de gloeidraad (f) de kathode. Rondom deze
kathode is het stuurrooster (g) aangebracht. Een dergelijk rooster bestaat gewoonlijk uit twee steundraden waarop het eigenlijke roosterdraad in de vorm van een
veertje is gewikkeld. Het geheel wordt omsloten door de anode die van massief
metaal dan wel van gaas is. Naast figuur 12-11 is het symbool voor een triode afgedrukt, zoals dat wordt gebruikt in de schakeltechniek.
Vermeld zij nog, dat in de ballon van elke elektronenbuis een gasbinder (meestal
getter genoemd) is aangebracht. Dit is een metalen plaatje bedekt met barium. Nadat het gehele fabricageproces; montage van de elektroden op de buisvoet; insmelten (dit is het aansmelten van de ballon op de buisvoet met elektrisch systeem)
en vacuumpompen van de ballon gereed is, wordt de gasbinder verstoven, d.w.z.
het metalen plaatje wordt door hoogfrequente wisselstromen zodanig heetgestookt dat het aanwezige barium verdampt en zieh als een zwarte spiegelende laag
op de koude binnenkant van de ballon afzet. Dit barium absorbeert dan de laatste
gasresten in de ballon.
In fig. 12-12a, b, c zijn de drie elektroden schematisch weergegeven door twee
dikke strepen die resp. de kathode (k) en de anode (a) voorstellen en twee dikke
punten, voorstellende twee opeenvolgende roosterwindingen.
In fig. 12—12a is de spanning tussen rooster en kathode 2 volt met dien verstände,
dat het rooster negatief is t.o.v. de kathode.
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Fig. 12-12
De geleidings-elektronen ondervinden nu op hun weg van kathode naar anode een
geringe afstotende krachtwerking veroorzaakt door de beide roosterwindingen.
Hierdoor ontstaat een zekere bundeling van de elektronen. In fig. 12—12b is de
spanning opgevoerd tot 10 V. De weerstand die door de elektronen wordt ondervonden, is nu dermate groot geworden dat een gedeelte van de elektronen op weg
naar de anode deze hindernis niet meer kan nemen en naar de kathode terugkeert.
In fig. 12-12c is ten slotte de spanning opgevoerd tot 20 V. Zoals uit deze figuur
blijkt, is het nu voor alle elektronen onmogelijk om het rooster te passeren. Opgemerkt zij nog dat de spanning tussen anode en kathode constant is gehouden bij
bovenvermelde beschouwing.
Het gedrag van een triode wordt door drie grootheden bepaald, namelijk de span
ning tussen rooster en kathode (—
de spanning tussen anode en kathode ((/fl)
en de anodestroom die door de buis vloeit (Ia). Opgemerkt zij nog, dat er in de
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buis geen roosterstroom (/J vloeit. aangezien het stuurrooster negatief is t.o.v. de
kathode en zodoende elektronen afstoot. Om het onderlinge verband tussen Ug,
Ua en Ia te kunnen bepalen, is de meetschakeling uit fig. 12—13 vereist.
Wordt nu de anodespanning Ua (waar in het vervolg wordt gesproken van de
anodespanning, wordt bedoeld de spanning van de anode t.o.v. de kathode) op
een zekere waarde ingesteld, dan zal de sterkte van de anodestroom (Ia) worden
bepaald door de grootte van de roosterspanning Ug (onder de roosterspanning
wordt ook hier de spanning van het rooster t.o.v. de kathode verstaan). Bij grote
waardcn van de roosterspanning (het rooster is steeds negatief t.o.v. de kathode)
zal er geen anodestroom door de buis vloeien. De sterkte van de anodestroom is
op de mA-meter, aangebracht in de anodeketen, af te lezen.
Voorbeeld: Bij een buis is de anodespanning ingesteld op 300 V.
Bij een roosterspanning van 30 V vloeit er nog net geen anodestroom door de buis.
Wordt de roosterspanning verlaagd tot 25 V, dan is de anodestroom 3 mA. Achtereenvolgens worden de volgende waarden gemeten:
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Fig. 12-16

De anodespanning dient steeds te worden bijgeregeld naarmate de sterkte van de
anodestroom toeneemt.
Worden de gevonden meetresultaten in de vorm van een grafische voorstelling in
beeid gebracht dan ontstaat de zgn. IJU^karakteristiek. In fig. 12—14 zijn de
bovenvermelde meetresultaten in de vorm van een /^/^-karakteristiek uitgezet.
De roosterspanning längs de horizontale as en de bijbehorende anodestroom längs
de verticale as. In deze figuur zijn tevens de meetresultaten voor anodespanningen
van 200 V en 100 V in tekening gebracht.
De bei’nvloeding van de anodestroom door de roosterspanning, waarbij de anode
spanning constant wordt gehouden, wordt vaak aangeduid als de sturende werking
van het rooster. Om deze werking beter te leren kennen, is het begrip steilheid ingevoerd. Onder de steilheid van een buis wordt de verhouding verstaan tussen een
verandering in roosterspanning en de variatie in de anodestroom die daarvan een
gevolg is. De anodespanning blijft daarbij constant. In de vorm van een fomule
luidt dit verband:
S=

*4
AUg

(Ua - constant)

In fig. 12—15 is een ideale triodekarakteristiek afgebeeld (rechte lijn) met daarin
aangegeven een verandering van de roosterspanning AUg en de bijbehorende ver
andering in anodestroom AIa. De steilheid S =
tangens van de hoek <p.
In dit voorbeeld is de steilheid gelijk aan
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komt nu overeen met de

— =2,5 mA/V, aangezien een afname

0,64

:
:

fi

van de roosterspanning met 0,64 V resulteert in een groter worden van de anodestroom met 1,6 mA. In de praktijk heeft de /^/f/^-karakteristiek niet de ideale
rechte vorm, zoals getekend in fig. 12—15, doch ziet eruit als getekend in fig. 12-16.
De steilheid heeft in dit geval geen constante waarde, doch is afhankelijk van de
grootte van de roosterspanning. Er dient zodoende te worden aangegeven op
welke waarde van Ug de gepubliceerde steilheid betrekking heeft.
In fig. 12-16 is ook aangegeven hoe de steilheid van een triode met niet-ideale
karakteristiek wordt bepaald. De gekozen roosterspanning bedraagt hier 1,2 V,
zodat de steilheid ter plaatse van het punt P op de karakteristiek moet worden
bepaald. Hiertoe wordt een rechte lijn getrokken die de kromme in het punt P
raakt. De steilheid ter plaatse van P is in dat geval gelijk aan tg<£, waarbij de hoek
is tussen de raaklijn en de horizontale (Ug) as.
De relatie tussen de drie vermelde grootheden (Ua,Ia en Ug) kan ook in een andere
grafische voorstelling worden weergegeven. Bij een bepaalde waarde van de rooster
spanning worden daartoe de verschillende waarden van anodespanning en bijbehorende anodestroom in een grafische voorstelling uitgezet en wel zodanig dat de
anodespanning längs de horizontale as en de anodestroom längs de verticale as
worden aangegeven. De grafiekenschaar die zodoende ontstaat, wordt Ia/Ua-karakteristiek genoemd. Een voorbeeld van een dergelijke karakteristiek is getekend in
fig. 12—17. Het principe van de meetopstelling, waarmede bovenvermelde karakteristieken kunnen worden gemeten, is getekend in fig. 12—13. Aangezien zowel
de IJ^-karakteristiek als de IJf/fl-karakteristiek het verband aangeven tussen de
drie grootheden UaJa en Ug, is het dus mogelijk om uit de IJUg-karakteristiek de
-karakteristiek af te leiden en omgekeerd. Om dit aan te tonen zijn in
fig. 12-18 naast elkaar een IJUe- en de bijbehorende /fl/(/fl-karakteristiek afgebeeld. Laatstgenoemde karakteristiek wordt verkregen door de bij elkaar behorende
waarden van Ia en Ua voor een constante roosterspanning in tekening te brengen.
In fig. 12-18 is als voorbeeld een roosterspanning van -2 V gekozen.
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De waarden van Ua en Ia, die daarbij behoren, worden gevonden door vanuit
Ug = -2 V een lijn te trekken evenwijdig aan de verticale as. Genoemde lijn snijdt
de verschillende karakteristieken (verschillende waarden van Ua) in resp. de punten A, B, C en D. Door in deze punten horizontale lijnen te trekken, worden de
bijbehorende waarden van de anodestroom gevonden, waarna de /fl/£/fl-karakteristiek voor Ug = — 2 V kan worden getekend.
Behalve de steilheid van een triode is ook de inwendige weerstand (R,) een belangrijke grootheid. Deze laatste geeft de variatie in anodestroom voor een bepaalde
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variatie in anodespanning weer (bij gelijkblijvende roosterspanning) of in de vorm
van een formule:
([Ug = constant)

R;i =

In fig. 12-19a is de ideale /fl/6/g-karakteristiek van een triode afgebeeld. Bij waarden van Ug = -1 V en Ua = 200 V bedraagt Ia- 3,4 mA. Bij Ua = 250 V wordt
Ia= 5 mA (Ug blijft -1 V). Zodat Rt =

250-200
5-3,4

• 103 =31 000 a

Bovenvermelde inwendige weerstand kan worden beschouwd als de wisselstroomweerstand van de buis; dit in tegenstelling tot de gelijkstroomweerstand die bijv. in
het punt A (Ug = — 1 V; Ua = 200 V en Ia = 3,4 mA) gelijk is aan Rt = ^ • 103 =
60 000 n.
Evenals bij de steilheid reeds werd opgemerkt, heeft een 7fl/(/^-karakteristiek niet
de ideale vorm van een rechte lijn doch vormt een gebogen lijn zoals getekend in
fig. 12-19b. In dat geval wordt aan het instelpunt Q in genoemde figuur een raaklijn getrokken. De inwendige weerstand is dan gelijk aan cot y waarbij de hoek is
die de raaklijn maakt met de horizontale (Ua)-as.
Een toename van de anodespanning resulteert gewoonlijk in een stijging van de
anodestroom. Laatstgenoemde stijging kan echter weer teniet worden gedaan door
de roosterspanning op te voeren. De verhouding tussen de verandering in de anode
spanning (AUa) en de verandering in roosterspanning (AUg) die nodig is om de
anodestroom constant te houden, wordt versterkingsfactor genoemd en gewoon
lijk aangegeven met het symbool /i. Zodat n = -jj- (7fl = constant).
In fig. 12—20 is een schaar /fl/(/fl-karakteristieken afgebeeld. Gevraagd wordt nu
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om de versterkingsfactor voor de anodestroom van 20 niA te bepalen. In punt A
is: Ua = 150 V; Ug = -4 V en Ia = 20 mA.
In punt B zijn deze grootheden Ua = 210 V; Ug = -8 V en Ia = 20 mA.
Zodat fi =

210-150
= 15.
—4(—8)

De invloed van een verandering van de roosterspanning op de anodestroom is in
bovengenoemd geval dus 15 X zo groot als die van een even grote verandering van
de anodespanning. Resumerend:
S =---- (Un = constant)
AU.g “
AUa
Rj -------(Ug - constant)
AU
H = —- (In = constant)
A Vg

Zodat n = S • Rj.
Uit het voorgaande volgt, dat bovengenoemde formule alleen geldt voor rechte
buiskarakteristieken en bij benadering ook voor het nagenoeg rechte gedeelte van
de werkelijke buiskarakteristieken.
12.4. Tetrode
In wezen is een tetrode of vier-elektrodenbuis niets anders dan een triode waarbij
tussen het stuurrooster en de anode een vierde elektrode is aangebracht. Deze
elektrode wordt a'angeduid als het schermrooster.
Bij een triode (flg. 12—21) is een capaciteit aanwezig tussen de anode en het stuur
rooster. Dit betekent, dat de anodeketen en de roosterketen door deze capaciteit
elektrisch met elkaar zijn gekoppeld. De capacitieve reactantie tussen beide ketens
bedraagt
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en wordt dus kleiner naarmate met hogere frequenties wordt ge-
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werkt. Dit geeft bij hoge frequenties aanleiding tot oscilleren (terugwerking van
anodeketen op roosterketen). Het schermrooster, waarvan de spanning t.o.v. de
kathode constant wordtgehouden, dient nu als afscherming tussen het stuurrooster
en de anode met als direct gevolg dat bovenvermelde capaciteit aanzienlijk kleiner
wordt en de buis zieh in zijn totaliteit beter leent voor versterking van Signalen
met hoge en zeer hoge frequenties.
Uit het Schema van fig. 12-22 volgt dat de kathodestroom gelijk is aan de som
van de anodestroom In en de schermroosterstroom I2 . Dit komt omdat zowel de
anode als het schermrooster een positieve spanning heoben t.o.v. de kathode.
Indien de anodespanning Ua gelijk is aan nul (m.a.w. tussen anode en kathode
heerst geen potentiaalverschil) zal er geen anodestroom vloeien. Dit betekent, dat
de kathodestroom dan gelijk is aan de schermroosterstroom. Het schermrooster
fungeert in dat geval als anode.
(Opgemerkt zij nog, dat het schermrooster een dergelijk vermögen niet kan ver
werten, waardoor de desbetreffende buis in enkele seconden wordt vernield. Een
wegvallen van de anodebelasting betekent dus vernietiging van de tetrode als geen
voorzorgsmaatregelen zijn genomen.)
Wordt de anodespanning Ua langzaam opgevoerd, dan zullen steeds meer elektronen door de mazen van het schermrooster (g2) heen schieten en de anode bereiken.
Eerst zijn het de zeer snelle elektronen in günstige positie, later ook minder snelle
elektronen. Aangezien de kathodestroom constant blijft, betekent een stijging van
de anodestroom automatisch een daling van de schermroosterstroom. In fig. 12-23
is de IJUa-karakteristiek van een tetrode getekend. Uit het verloop van de anode
stroom bij groter wordende waarden van de anodespanning blijkt dat deze stroom
eerst vrij sterk toeneemt, om daarna bij verder oplopende spanning kleiner te wor
den, vervolgens weer sterk in waarde toeneemt en uiteindelijk nagenoeg constant
blijft.
Hoe is dit verloop en speciaal deze kuil te verklären?
Door de positieve spanning van het schermrooster begeven de elektronen, die het
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stuurrooster zijn gepasseerd, zieh met toenemende snelheid naar dit rooster. In de
omgeving daarvan moeten de meeste elektronen van baan veränderen of schieten
door genoemd rooster heen en keren vervolgens terug naar dit rooster.
Bezit de anode eveneens een positieve spanning dan zullen de elektronen, die het
schermrooster passeren, hun weg vervolgen en zieh naar de anode begeven. Naarmate de spanning van de anode wordt opgevoerd, worden de botsingen aan de
oppervlakte van het anodemateriaal heviger. Tenslotte worden deze botsingen zodanig dat een invallend elektron in Staat is om meerdere elektronen uit het anode
materiaal los te schieten (secundaire emissie). De elektronen die op deze manier
vrijkomen, kunnen:
a. terugkeren naar de anode;
b. zieh naar het schermrooster begeven.
In het eerste geval blijft de sterkte van de anodestroom dezelfde, terwijl de anodestroom in de toestand, vermeld onder b, kleiner wordt. De schermroosterstroom
neemt daarentegen toe. Wordt de anodespanning nu nog verder opgevoerd dan be
geven de uitgetreden elektronen zieh niet langer meer naar het schermrooster,
doch keren als gevolg van de Sterke aantrekkende kracht terug naar de anode. Uit
het bovenstaande volgt. dat voor iedere waarde van de anodespanning het verband
Jk=Ig2 +'a geldt.
Het kenmerkende van een tetrode is het gebied waarin de anodestroom afneemt
bij een groter worden van de anodespanning. Dit betekent, dat de inwendige weerstand hier negatief is en oscilleemeigingen zullen optreden als geen speciale maatregelen worden genomen.
De invloed van secundaire emissie op de /fl/£/fl-karakteristiek kan worden onderdrukt door gebruik te maken van het feit dat secundaire elektronen (elektronen
verkregen door secundaire emissie) een geringere snelheid bezitten dan primaire
elektronen (elektronen afkomstig van de kathode). Genoemde beinvloeding kan
op twee manieren worden bewerkstelligd:
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Fig. 12-24
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Fig. 12-25
a. door het aanbrengen van een elektrode tussen schermrooster en anode;
b. door het vergroten van de negatieve ruimtelading tussen anode en schermroos
ter.
In de praktijk hebben beide methoden ingang gevonden.
Achtereenvolgens zal nu eerst de onder a en daarna de onder b vermelde remedie
worden behandeld.
12.5. Pentode
In het geval a wordt een nieuwe elektrode in de buis aangebracht, zodat nu een
pentode of vijfelektrodenbuis ontstaat. De aan te brcngen elektrode wordt gewoonlijk remrooster genoemd en bestaat evenals de andere roosters uit twee
roosterstaven waarop het roosterdraad is gewikkeld.
In fig. 12—24 is een doorsnede van een dergelijke buis afgebeeld met daamaast het
symbool dat in de elektronica wordt gehanteerd.
In fig. 12-25 zijn naast elkaar de IJUg- en /fl/t/fl-karakteristiek van een pentode
getekend. Beide karakteristieken hebben daarbij betrekking op dezelfde waarde
van de schermroosterspanning. Uit deze karakteristieken zijn de grootheden 5,
Rj en /i te bepalen:
AI
2
S= — = - = 2 mA/V
AU8 1
_ AUa 300
=__
M"Ä^ 0,2 = 3000
AUa _ 300
= 1500 kn
~ÄJ^~ 0,2 • 10"3
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Opgemerkt zij nog, dat de invloed van de schermroosterspanning op de sterkte van
de anodestroom zeer groot is.
In fig. 12-26 is een schaar /fl/6^-karakteristieken voor verschillende waarden van
Ug2 afgebeeld. De anodespannmg bedraagt daarbij in alle gevallen 250 V. Zoals
uit de figuur is af te lezen, resulteert daling van Ug van 150 naar 100 V in een
vermindering van de anodestroom met maar liefst 5 mA (Ugi = -2 V). Vermeld
zij nog, dat de pentode de meest verbreide elektronenbuis is, gezien de grote versterkingsfactor en inwendige weerstand. Dit betekent, dat de pentode zieh uitstekend leent voor versterking van zowel LF- als HF-signalen en relatief weinig
last heeft van genereemeigingen.
De tweede methode om het effect van de secundaire emissie te onderdrukken, bestaat uit het bundelen van de elektronen die zieh van de kathode naar de anode
begeven. Een dergelijke tetrode wordt gewoonlijk aangeduid als een „beam tetro
de”.
In fig. 12-27 is een doorsnede van een dergelijke tetrode afgebeeld. In deze buis
is de spoed van de roosterdraden van stuur- en schermrooster dezelfde. Beide
roosters zijn daarbij zodanig opgesteld dat, gezien vanaf de kathode, de schermroosterwindingen zieh in de schaduw van de stuurroosterwindingen bevinden. Dit
betekent, dat de schermroosterstroom aanzienlijk is verlaagd. Er zijn nu verder de
volgende maatregelen getroffen om de secundaire emissie te Verlagen:
1. de anode is relatief ver van het schermrooster geplaatst. Hierdoor blijven de se
cundaire elektronen vrij ver verwijderd van het schermrooster en zullen eerder
naar de anode terugkeren,
2. beide afbuigplaten (b in fig. 12-27) die kathodepotentiaal bezitten, hebben tot
taak om de elektronen die het schermrooster passeren, te bundelen. Dit laatste
resulteert eveneens in een vermindering van de secundaire emissie.
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Buizen met meer dan drie roosters
Dit zijn buizen met vier, vijf of zes roosters of anders gezegd met zes, zeven of
acht elektroden.
12.6. Hexode
Een hexode is een buis met zes elektroden, dus vier roosters. Het eerste en het
derde rooster zijn als stuurrooster uitgevoerd; het tweede en het vierde als schermrooster. Hexoden werden veel toegepast als mengbuis in radio- en TV-ontvangers.
Hierbij wordt het HF-antennesignaalaanhet eerste rooster toegevoerd (fig. 12—28)
en de oscillatorspanning aan het derde rooster. Beide Signalen beinvloeden in dat
geval de anodestroom die door de buis vloeit, waardoor de gewenste mengwerking
wordt verkregen.
Heptode
Een heptode is een hexode waarin een vijfde rooster is aangebracht tussen het vier
de (scherm)rooster en de anode. Dit vijfde rooster fungeert als remrooster. Ook
deze buizen werden als mengbuis gebruikt.
Oktode
Een oktode bevat zes roosters. Deze buis werd uitsluitend toegepast als meng201

g, :Oscillatorsignaal
g3 :antennesignaal
g2 en g4 : schermroosters

buis. Het eerste en het tweede rooster bij een oktode worden resp. als stuurrooster
en anode van een triode, die in een oscillatorschakeling is opgenomen, benut. Het
derde en vijfde rooster zijn schermroosters, het vierde fungeert als stuurrooster en
ontvangt het HF-antennesignaal, terwijl het zesde rooster als remrooster dienst
doet.
12.7. Codering van elektronenbuizen
Deze codering bestaat uit een aantal letters (hoogstens vier) gevolgd door cijfers.
De eerste letter heeft daarbij betrekking op de gloeispanning, resp. gloeistroom.
De daarop volgende letter(s) op de soort elektronenbuis.
De cijfers hebben o.a. betrekking op de behuizing en sokkel.
Betekenis van de eerste letter.
A 4 V wisselspanning
B 180 mA gelijkstroom
C 200 mA gelijk/wisselstroom
D 1,4 V; 1,25 V of 0,625 V gelijkspanning
E 6,3 V wisselspanning
K 2 V gelijkspanning
P 300 mA gelijk/wisselstroom
U 100 mA gelijk/wisselstroom
V 50 mA gelijk/wisselstroom
Betekenis van de volgende letters
A diode
B duo-diode
C triode
D vermogens-triode
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E
F
H
K
L
M
Q
X
Y
Z

tetrode
pentode
hexode
oktode
vermogens-pentode
afstem-indicator
enneode
dubbelfase-gelijkrichter (gasgevuld)
e n kelfase-gelijkrichte r (gasgevuld)
dubbelfase-gelijkrichter (vacuüm)

Voorbeeld:
EBF89
E — 6,3 V gloeispanning (~)
B — duo-diode j in een buis
F — pentode
Pro-dektron code voor beeldbuizen
Dezc codering bestaat uit een samenstelling van letters en getallen en wel
©--------- ©
Waarin © letters
. cijfers zijn
De cerste letter geeft het belangrijkste toepassingsgebied aan.
A — heeft betrekking op een beeldbuis voor consumentenapparaten.
M — op een beeldbuis voor professionele apparatuur.
De daarop volgende twee cijfers hebben betrekking op de diameter, resp. de diagonaal in cm van het beeldscherm.
De volgende drie cijfers zijn een indicatie van het ontwerp of ontwikkeling van de
buis.
De laatste letter heeft betrekking op eigenschappen van het scherm.
W — beeldbuizen voor zwart/wit televisie
X — beeldbuis voor KTV
Voorbedd
A66-410 X
A — beeldbuis voor consumentenapparaten (KTV)
66 — diagonaal beeldscherm 66 cm
X — beeldbuis voor KTV
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Reeds versehenen:
Passieve componenten
door D.J.W. Sjobbema
Behalve aan theoretische kennis van de elektronica bestaat ook behoefte
aan kennis van de componenten waaruit de schakeling wordt opgebouwd
om zodoende tot een goedkoop, compact en betrouwbaar ontwerp te
körnen. De Sterke uitbreiding van het onderdelenpakket, dat thans op de
markt wordt gebracht, maakte het noodzakelijk om bij deze nieuwe bewerking van het eerder gepubliceerde boek „Componenten” de te behandelen stof in twee delen onder te brengen: „Passieve componenten” en
„Actieve componenten”.
Evenals de oorspronkelijke opzet van de eerste editie is ook de systematiek
van deze beide boeken gericht op een overzichtelijke en functionele behandeling van de belangrijkste componenten die in de handel worden ge
bracht.
De stof is daarbij beperkt tot de onderdelen voor algemeen gebruik.
De auteur heeft veel adviezen van een aantal leraren bij het technisch
onderwijs in deze nieuwe druk verwerkt.
Wilt u de prijzen van de boeken weten?
Informeer bij uw boekhandel of bei 05700 - 91574.
Voor Belgie: 031 - 247890
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Door de snelle ontwikkelingen in de elektronica zijn de
laatste jaren een groot aantal nieuwe componenten op de
markt versehenen. Vooral op het gebied van de
halfgelefciertechnologie is er een enorme toename van het
aantal soorten componenten.
Deze snelle uitbreiding van het onderdelenpakket maakt
het noodzakelijk de stof van het boek 'Componenten' in 2
delen onder te brengen. Daarbij is een logische scheiding
aangebracht tussen de passieve componenten zoals
weerstanden, spoelen, condensatoren, kabels,
schakelaars en veiligheden en actieve componenten zoals
transistoren, dioden en integrated circuits.
De opzet van deze boeken is evenals de opzet van het
boek 'Componenten' gericht op een systematische en
functionele behandeling van de belangrijkste elektronicacomponenten die in de handel zijn.
De stof is daarbij beperkt tot de onderdelen voor
algemeen gebruik.
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