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De veelzijdigheid van elektronische technieken
heeft een situatie geschapen waarin vele tech
nici, wier primaire interesse elders ligt, enig
begrip nodig hebben van de tak van toege
paste elektriciteitsleer, welke bekend staat als
elektronica. Wij hopen dat dit boek zal mee
werken om een dergelijk begrip te verschaffen.
Wij hebben verondersteld dat de lezer reeds
elementaire netwerktheorie heeft bestudeerd en
dat hij voorzien is van de nodige kennis van de
fysica en de wiskunde. Aldus kan de tekst ge
lezen worden door de meeste professionele me
chanisch technologen en technische studenten
aan th en hts.
Toegepaste elektronica is een uitgebreid onder
werp en het is onvermijdelijk dat vele onder
werpen weinig of geen aandacht gekregen heb
ben. De belangrijkste weglatingen zijn die wel

ke procesbesturing en digitale technieken be
treffen. Deze krijgen een toenemende betekenis
in de moderne technologie en verdienen een
meer gespecialiseerde studie. Wij willen even
eens opmerken dat door de snelle ontwikkeling
van de elektronica veel van de typische voor
beelden van schakelingen betrekking hebben op
elektronische elementen die spoedig achter
haald kunnen worden. In het bijzonder is het
mogelijk dat binnen tien jaar elektronenbuizen
bijna geheel door transistors zijn vervangen,
maar buizen worden nog steeds op grote schaal
gebruikt en wij hebben voorbeelden van scha
kelingen met buizen en transistors opgenomen
in een verhouding die meer met de tegenwoor
dige tijd dan met de toekomst overeenkomt.
H. SUTCLIFFE
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1.INLEIDING
1.1. HET GEBRUIK VAN DE ELEKTRONICA
IN DE MEET- EN REGELTECHNIEK

Als een enthousiaste elektronicus wordt gecon
fronteerd met een meetprobleem, is het gevaar
niet denkbeeldig dat hij zal trachten een oplos
sing te vinden door zijn favoriete techniek te
gebruiken, zonder oog te hebben voor de spe
ciale aard van het probleem. Dit kan het ge
bruik van een samenstel van ingewikkelde en
kwetsbare apparatuur ten gevolge hebben in
een situatie waarin misschien een veerbalans en
een liniaal van 15 cm heel bevredigend zouden
zijn geweest.
Daar de rest van het boek zich beperkt tot een
studie van elektrische en elektronische appara
ten en technieken is het raadzaam om hier in
het begin te wijzen op hun juiste plaats in het
omvangrijke geheel van de meet- en regeltech
niek. Hiervoor zullen we eerst enkele experi
menten beschouwen die als gemeenschappelijke
eigenschap hebben dat de onbekende te meten
grootheid bestaat uit de verplaatsing van een
deel van een machine of mechanisme.

Een situatie die meer geraffineerd gereedschap
dan een liniaal vereist, is de meting van de ver
plaatsing van een nok op een draaiende as. Als
de as zeer langzaam draait of in een aantal vaste
posities onder verschillende hoeken kan wor
den gezet, dan is een kaliber met schaalaanwijzing een zeer gemakkelijk en bruikbaar instru
ment.
Een lastiger situatie treedt op als de as zodanig
is ingebouwd dat de nok zo opgesloten ligt dat
zelfs als een kaliber in de juiste stand kan wor
den aangebracht, dit niet afgelezen kan worden.
Dan moet een voorziening worden getroffen
dat de verplaatsing van de nok op afstand kan
worden aangewezen en een meetopstelling hier
voor als aangegeven in fig. 1.1 is het overwegen
waard. De wijzer en schaal van het kaliber
worden vervangen door de loper en de weerstandsbaan van een potentiometer en een po
tentiaalverschil dat een functie is van de ver
plaatsing x, kan worden afgelezen op voltmeter
V. De afgebeelde eenvoudige opstelling is in
vele opzichten niet volmaakt, maar dient als
voorbeeld van een elektrische schakeling die in-
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Fig. 1.1. Afstandsaflezing van de verplaatsing van een nok.
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formatie overdraagt van zijn bron op een on
toegankelijke plaats, naar een plaats waar hij
kan worden waargenomen of geregistreerd. De
bijzondere eigenschap van een elektrisch systeem
in tegenstelling tot andere mogelijkheden is het
gemak van het gebruik van geïsoleerde kabel
als verbindingsschakel tussen de beide helften
van het systeem.
De volgende situatie die we beschouwen, is er
een waarbij de verplaatsing optreedt in de vorm
van een snelle trilling met kleine amplitude.
Pogingen om deze te onderzoeken met mecha
nische hulpmiddelen mislukken ten gevolge van
de traagheid van de bewegende schakels in me
chanische versterkers, terwijl optische metho
des gecompliceerd zijn en kunnen mislukken
ten gevolge van onvoldoende oplossend ver10

mogen van microscopen. Elektrische technie
ken hebben bewezen zeer bevredigend te wer
ken en een mogelijke opstelling van de appara
tuur is gegeven in fig. 1.2. De onbekende trilling
is die van het oppervlak A, dat met een lichte
stang mechanisch is gekoppeld aan een toestel
dat transductor wordt genoemd. (De term
transductor wordt hier gebruikt om een appa
raat aan te duiden dat de ene fysische grootheid
omzet in een andere fysische grootheid, hier
een verplaatsing in een elektrisch signaal.) De
transductor die hier is weergegeven, van het
draaispoeltype, bevat een spoel die in de ring
vormige luchtspleet van een permanente mag
neet vrij kan bewegen in axiale richting. De
elektromotorische kracht die in de windingen
wordt geïnduceerd is evenredig met de snelheid

van de axiale beweging. De juiste relatie wordt
gegeven door de volgende uitdrukking:
w(r) = B/v(z)
waarin: «(/) is de geïnduceerde elektromotorische kracht in volt;
B is de magnetische veldsterkte in weber per vierkante meter;
/ is de draadlengte van de winding in
meter;
v(z) is de axiale snelheid van de windin
gen ten opzichte van de permanente
magneet in meter per seconde;
De t tussen haakjes in de symbolen
voor elektromotorische kracht en snel
heid geven aan dat deze grootheden
variëren met de tijd.
Het potentiaalverschil tussen de klemmen TT
van de transductor is, in de normale situatie
waarbij de resulterende stroom zeer klein is,
gelijk aan de elektromotorische kracht geïndu
ceerd in de windingen. Deze spanning u kan
worden toegevoerd aan elektrische meetinstru
menten om informatie te verschaffen omtrent
de onbekende mechanische grootheid, te weten
de trillingssnelheid. Twee types instrumenten
die voor dit doel veelvuldig worden gebruikt
zijn in de figuur aangegeven. Op het scherm

van de elektronenstraaloscillograaf wordt een
beeld geschreven dat een grafiek is van u als
functie van de tijd. Het doel van de golfanalysator is, zoals de naam reeds zegt, informatie
te verstrekken over alle periodieke eigenschap
pen van «(/). Als bijvoorbeeld de trilling twee
componenten bezit, zodanig dat
u(t) = /?! sin Ik/jZ + ü2 sin 2tc/.Z
dan kan de golfanalysator worden gebruikt om
de waarde van de onbekende grootheden ült
ti2 en f2 vast te stellen. Beide instrumenten
bevatten een schakeling, versterker genaamd,
bestaande uit een netwerk van buizen of transistoren, weerstanden, condensators en andere
onderdelen en die tot doel heeft een sterk ver
grote versie van de kleine spanning m(z) afkom
stig van de uitgangsklemmen van de transduc
tor, te leveren.
Fig. 1.2 typeert een groot aantal meetprocessen
die gemeenschappelijke eigenschappen hebben
als weergegeven in het schema van fig. 1.3. We
doorlopen het schema van links naar rechts.
De mechanische grootheid x(r) (een fluctueren
de snelheid in het vorige voorbeeld) wordt toe
gevoerd aan een transductor. Een elektrische
grootheid u(t), een potentiaalverschil of stroom
evenredig met x(f), verschijnt aan de uitgangs-

schakelingen voor het analyseren
cn zichtbaar maken van x(t)
elektrische
versterker

transductor

■>

mechanische
grootheid x(t)
(moment,
of snelheid,
of rek enz.)

elektrische
grootheid
A u(t) (A » 1)
I
L_
I

elektrische grootheid u(t)
u(t)
Fig. 1.3. Blokschema van een meetsysteem.

x(t)
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klemmen van de transductor. Deze klemmen
worden verbonden met een versterker waarin
een vergrote versie van m(z) wordt gevormd.
Deze vergrote versie wordt gebruikt om scha
kelingen te besturen die in staat zijn de
eigenschappen van een spanningsverschil of
stroom te analyseren of zichtbaar te maken op
zulk een wijze dat zij zijn te interpreteren door
de menselijke waarnemer. Het is raadzaam in
dit stadium enkele termen te introduceren. De
elektrische grootheid «(/) of een vergrote versie
ervan wordt signaal genoemd. Men zegt dat de
transductor een uitgangssignaal aft) heeft, dat
het ingangssignaal vormt voor de versterker.
De versterker op zijn beurt produceert een uit
gangssignaal Au(t\ waarin A de versterkingsfactor is. De versterker is noodzakelijk omdat
de schakelingen voor analyse en weergave gro
tere ingangssignalen vragen dan de transductor
direct leveren kan. De voordelen van deze op
zet worden hoofdzakelijk gevormd door het be
schikbaar zijn van technieken voor versterking
en analyse van elektrische signalen. De elek
tronenbuis en de transistor zijn bijzonder veel
zijdige en doeltreffende elementen voor de be
handeling van kleine elektrische signalen die
snel fluctueren. Omdat de bewegende deeltjes
elektronen zijn vat men het hele gebied samen
onder de term elektronica.
Het doordringen van de elektronica in vele tak
ken van de techniek is naar verhouding kort
geleden begonnen, maar dezelfde basistechnie
ken zijn al jarenlang gebruikt voor de tele
communicatie, voor radio-uitzendingen en
voor geluidsweergave. Het schema van fig. 1.3
zou gebruikt kunnen worden om een platen
speler te beschrijven, als we er een tweede
transductor aan toe voegen om de elektrische
energie om te zetten in geluidsenergie. Het in
de figuur getekende oog van de waarnemer zou
dan natuurlijk door een oor moeten worden
vervangen.
Bij een meting van de beschreven soort is het
zeer belangrijk dat de elektrische signalen op
alle punten van het systeem evenredig zijn met
de te meten grootheid. Het systeem is dan line-

12

air en de versterker wordt lineaire versterker
genoemd. Het volgende voorbeeld zal een situa
tie behandelen waarbij lineariteit niet nood
zakelijk is.
Fig. 1.4 is het schema van een rookdetector die
wordt gebruikt om ernstige branden in onbe
waakte fabrieken te helpen voorkomen. Nor
maliter zal er een heldere atmosfeer in het ge
bouw heersen en het licht van een lamp wordt
door middel van een lens gebundeld en op een
lichtgevoelige cel aan de andere zijde van het
vertrek gericht. De hoeveelheid stroom door de
weerstand R hangt af van de hoeveelheid licht
opgevangen door de cel en de aanwezigheid
van rook in het vertrek verkleint deze stroom
en levert zodoende een spanningsverandering
aan de ingang van de versterker. Het uitgangs
signaal van de versterker bekrachtigt een elek
tromagnetisch relais waarvan de contacten ver
bindingen sluiten voor alarm- of blussystemen.
De versterker is nodig omdat het vermogen dat
door een lichtgevoelige cel wordt geleverd te
klein is om de robuuste elektromagnetische
relais te bekrachtigen die voor dit soort appa
raten vereist zijn. Men zal inzien dat het hier
niet nodig is dat de versterker lineair is, daar
het systeem niet wordt gebruikt om de dicht
heid van de rook te meten, maar slechts om te
reageren als de rookdichtheid een van te voren
bepaald niveau overschrijdt. De versterker
wordt relaisversterker genoemd; hij bevat elek
tronische onderdelen en schakelingen zoals
worden gebruikt in lineaire versterkers, of hij
kan andere onderdelen zoals gasgevulde buizen
bevatten die onbruikbaar zijn in lineaire ver
sterkers maar zeer doeltreffend werken in dit
soort versterkers.
Deze figuren en voorbeelden zullen aan hun
doel beantwoord hebben als ze de juiste functie
van de elektronica in andere technische gebie
den hebben aangetoond. Daar het onmogelijk
is exacte regels vast te leggen, kan de algemene
situatie als volgt gekenschetst worden.
Elektronische technieken zijn geschikt als:
a. de te meten, te regelen of aan te tonen groot
heid zeer klein is;

lamp

fotocel

rook
7
versterker

o-

o-

spoel van
magnetisch relais
Fig. 1.4. Rookdctcctor. Lineair gedrag van de onderdelen is niet nodig.

b. de grootheid snel fluctueert;
c. de meetplaats ver van de waarnemer verwij
derd is;
d. bepaalde analyses van de grootheid vereist
worden.

1.2. DE GESCHIKTHEID VAN SYSTEMEN

De essentiële eigenschap van elk aantonings- of
meetsysteem is dat het signaal een onbekende
grootheid is, daar als deze wel bekend was het
geen enkele zin zou hebben het systeem te ge
bruiken. Men kan dan vragen hoe de ontwer
per of gebruiker van het apparaat er dan zeker
van kan zijn dat zijn apparaat geschikt zal zijn
voor dat bepaalde signaal dat er aan toegevoerd
gaat worden. Deze vraag is gemakkelijk te be
antwoorden voor relaisversterkers waar het
signaal alleen in die zin onbekend is, dat zijn
tijd van optreden niet te voorzien is. In ons
rook-detectievoorbeeld kan het gedrag van de
schakelingen theoretisch worden onderzocht
en eveneens experimenteel onder omstandig
heden die gelijk zijn aan deze waarbij het
systeem in de praktijk moet werken.
Deze eenvoudige stand van zaken geldt niet
voor lineaire systemen zoals in fig. 1.2 en 1.3,
daar er signalen kunnen worden verwerkt met
een oneindige variatie wat betreft hun grootte
en de wijze waarop ze met de tijd fluctueren.

Het is gemakkelijk de eis vast te leggen waar
aan een systeem moet voldoen om lineair ge
noemd te kunnen worden. We hoeven slechts
vast te stellen dat de uitgangsgrootheid zzuit(Ö
evenredig is met de ingangsgrootheid uin(/) op
de wijze als weergegeven in fig. 1.5 of in de vol
gende uitdrukking
»ull(O = A Uïn(t— T)
Zowel de formule als de figuur laten zien dat de
uitgangsgrootheid dezelfde tijdsgrafiek of golfvorm heeft als de ingangsgrootheid, behalve
dat hij A maal groter is en t seconden later op
treedt. Het is essentieel dat de constanten A

U
Uult(t)

A (OP) P------

Uin(t)

Fig. 1.5. In- en uitgangssignalen van een lineaire ver
sterker.
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Fig. 1.6.Illustratie van niet-lineaire vervorming.

en t de waarnemer bekend zijn en hij zal nor
maliter wensen dat de tijdsvertraging t = o is.
Een absoluut perfect systeem kan nooit worden
gerealiseerd en het is noodzakelijk de verschil
lende manieren te overwegen waarop een line
air verondersteld systeem kan falen de ingangsgrootheid getrouw weer te geven.
Drie gewone fouten in lineaire systemen:
a. Niet-lineaire vervorming. Deze kan optreden
als de theoretische uitgangsgrootheid A uin(t)
te groot is. Deze situatie is vrij normaal en
wordt weergegeven in fig. 1.6. Het systeem
werkt bevredigend als het te verwachten uit
gangssignaal tussen de niveaus P en Q ligt, zo
wordt signaal 1 foutloos verwerkt.
Signaal 2 echter is te groot voor het systeem
en het uitgangssignaal is niet A um(jt) maar
*A ain(t) met afgeplatte toppen’, een zeer ver
vormde versie van het origineel. In een prak
tische meting moet de gebruiker van een sy
steem weten tussen welke niveaus of grenzen
het systeem lineair is en er voor zorgen deze
niet te overschrijden.
b. Stijgtijd te groot. Stel dat het ingangssignaal
de vorm heeft zoals weergegeven in fig. 1.7,
met sprongen van een tijdsduur tu t2 enz. waar
van de kleinste tijdsduur ts is. Stel bijvoorbeeld
dat de kortste te verwachte stap z8 10 |zs duurt.
We willen weten of een bepaald systeem goed
genoeg zal zijn voor een bepaald signaal en
hiervoor is het voldoende te weten op welke
manier het systeem reageert op een sprong met
oneindig korte tijdsduur. Het systeem wordt
theoretisch of experimenteel beoordeeld of
14

men accepteert de door de fabrikant opgegeven
technische specificatie en resultaten zoals weer
gegeven in fig. 1.8 worden verkregen. De stijg
tijd tr van een systeem wordt veelal gedefinieerd
als de tijd die de uitgangsgrootheid nodig heeft
om te stijgen tot 90% van zijn eindwaarde als
het ingangssignaal een sprong is.
Het systeem zal geschikt zijn voor deze bepaal
de toepassing als tT^tB en zal ongeschikt zijn
als
maar de betekenis van is een zaak
waarover op praktische en economische gron
den moet worden beslist. We namen als voor
beeld een situatie met ts = 10 (zs. Men mag
aannemen dat tT = 0,1 jzs bevredigend zal zijn
en slechts een zeer gering verlies van informatie
over de gedetailleerde vorm van de sprongen
zal veroorzaken.
Er kan opgemerkt worden dat systemen met
stijgtijden kleiner dan 0,1 jzs zelfs met de mo
derne elektronische hulpmiddelen geenszins ge
makkelijk te verwezenlijken zijn.
c. Dakhelling. De betekenis van deze term wordt
geïllustreerd aan de hand van fig. 1.9 waarin
een signaal getekend is dat geschikt is om dit
verschijnsel te onderzoeken. Het ingangssignaal
stijgt naar een waarde OP en behoudt deze voor
een tijdsduur 7\. Het uitgangssignaal moet ge
durende een tijd 7\ gelijk zijn aan OQ, maar
het systeem kan netwerkelementen bevatten die
deze waarde niet kunnen verwerken en het
effect op Wuit(r) is een dakhelling als weergege
ven in fig. 1.9. De gebruiker van een dergelijk
systeem moet met dit effect rekening houden
als de signalen die hij wil waarnemen een vol-
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doende lange duur hebben om een merkbare
dakhelling te vertonen. Als bijvoorbeeld van
het systeem bekend is dat het slechts ‘1% dak
helling in 0,1 s’ heeft, kan de gebruiker over
zijn resultaten gerust zijn als de signalen een
tijdsduur hebben van minder dan 0,1 s, onge
acht hun golfvorm. Een signaal met een tijds
duur van 1 s of meer kan dan aanzienlijk ver
vormd worden.
1.3. HET GEBRUIK VAN SINUSVORMIGE SIG
NALEN VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET
GEDRAG VAN EEN SYSTEEM

Uit de voorgaande paragraaf bleek dat wanneer
een lineair systeem wordt gebruikt om een on
bekende grootheid te meten, de geschiktheid
van het systeem hiervoor kan worden beoor
deeld aan de hand van zijn reactie op een
sprongvormig of kanteel vormig ingangssignaal.
Deze reactie, de responsie, kan experimenteel
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Fig. 1.9. De betekenis van ‘dakhelling*.

worden vastgesteld, of kan worden berekend
door de netwerkelementen van het systeem ge
detailleerd te analyseren. In de meeste gevallen
zijn de praktische en theoretische moeilijkhe
den aanzienlijk en is het gemakkelijker om de
systemen te bezien in relatie tot hun gedrag als
het ingangssignaal een golfvorm heeft die niet
kanteelvormig is, maar een continue sinusgolf.
Het voordeel van deze benadering ligt in het
gemak waarmee sinusgeneratoren kunnen wor
den geconstrueerd, het gemak waarmee sinus
vormige fluctuaties kunnen worden gemeten
(omdat zij continu zijn en niet sprongvormig)
en van de eenvoudige rekentechnieken die voor
de mathematische analyse beschikbaar zijn.
Aangetoond kan worden dat een lineair systeem
geheel kan worden beschreven en gespecifi
ceerd door de volgende procedure. Een ingangs
signaal wm(Ö = rtin cos a^t wordt toegevoerd.
Zo zal Muit(0 = «uit costüJil + <pj het uitgangs
signaal zijn en slechts in amplitude en fase van
het ingangssignaal verschillen.
De amplitudeverhouding of versterking
=
Z2uit/Z?m en de relatieve fasehoek cp^ worden ge
meten. De index 1 wordt gebruikt om aan te
geven dat het hier waarden van A en cp betreft
die worden gemeten bij een cirkelfrequentiecox.
De meting wordt dan herhaald voor andere
waarden van co todat er voldoende informatie
is verkregen om grafieken volgens fig. 1.10 te
tekenen. Deze grafieken worden frequentiekarakteristieken genoemd en worden vaak af
zonderlijk aangeduid als de amplitudekarakteristiek en de fasekarakteristiek van het systeem.
Er dient hierbij misschien te worden opge
merkt dat frequentiekarakteristieken vaak wor
den voorgesteld in vormen die nogal lijken te
verschillen van fig. 1.10. Het is bijvoorbeeld ge
bruikelijk om de frequentie ƒ = coIZtz als abscis
te nemen en normaliter worden A en f (<p even
wel niet) op logaritmische schalen uitgezet.
Beschouwen we nu de problemen waarvoor de
gebruiker van een systeem, dat door zijn frequentiekarakteristiek nader wordt bepaald,
zich ziet gesteld. De gebruiker wil weten of het
systeem geschikt zal zijn voor een bepaalde
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Fig. 1.10. Frequentie- en fasekarakteristieken.

reeks metingen van signalen waarvan hij het
algemene karakter maar niet de details kent.
Drie verschillende signaaltypes zullen worden
besproken waarbij zal blijken dat de situatie,
vanuit het standpunt van de gebruiker, gecom
pliceerder wordt naarmate we van type 1 naar
type 3 vorderen.
1. Sinusvormige signalen. De beslissing is hier
gemakkelijk te nemen. Het systeem zal bevredi
gend werken als de frequenties van de signalen
binnen het gebied liggen waarin A constant
en <p = 0 is.

2. Periodieke signalen. Een voorbeeld van dit
type signaal is gegeven in fig. 1.11. Het signaal
wordt periodiek genoemd, omdat het zich her
haalt gedurende opeenvolgende intervallen
met een tijdsduur T. Dit tijdsinterval wordt
periode genoemd en haar reciproke 1/Theet de
grondfrequentie. Men zal kunnen inzien dat een
sinusvormig signaal een speciale vorm van een
periodiek signaal is.
De cirkelgrondfrequentie co0 is 2n/T. Het is dui
delijk dat het systeem bruikbaar moet zyn bij
o)0, maar deze eis, ofschoon nodig, is niet vol-
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doende om te verzekeren dat het signaal het
systeem zal passeren zonder vervormd te wor
den. Dit kan analytisch worden aangetoond
met behulp van de harmonische analyse van
Fourier.
Als deze procedure wordt toegepast op perio
dieke functies zoals wm(/) uit fig. 1.11, blijkt
dat het signaal kan worden beschouwd als de
som van een reeks sinusfuncties. Dit wordt wis
kundig door de volgende uitdrukking weer
gegeven.
win(z) = aicos(a>of4-97i)4-fl2cos(2co0r-|-(p2)+ ...
4-ancos(/7av4-9’n)+ ...
Elke term in deze uitdrukking stelt een sinus
vormige component van het periodieke signaal
voor. De frequenties van deze componenten
zijn elk een geheel veelvoud van de grondfrequentie. De grafische voorstelling van de
amplitudes van de componenten uitgezet tegen
de overeenkomstige frequentie wordt het fre
quentiespectrum van het signaal genoemd.
De golfvorm zal in een systeem worden ver
vormd als de amplitudes van de componenten
veranderd worden, of als het systeem ongewens
te veranderingen in de fasehoeken van de com
ponenten introduceert. De gebruiker van het
systeem moet er zich daarom van verzekeren
dat het frequentiespectrum binnen het frequentiegebied ligt, waarvoor de amplitudekarakteristiek van het systeem recht en de fasekarakteristiek 0 is. Als een tijdsvertraging toelaatbaar
is zal een fasekarakteristiek die naijling ver
toont evenredig met de frequentie geen vervor
ming introduceren (zie ook Aanhangsel A. 2).
«in
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Fig.1.11.Voorbeeld van een periodiek signaal.
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Fig. 1.12. Grafische voorstelling van de sinusvormige componenten van een periodiek signaal.

In het algemeen wordt het signaalspectrum
voor hogere frequenties niet begrensd zoals ook
blijkt uit de wiskundige uitdrukking en fig. 1.12.
Het spectrum kan onbeperkt uitgebreid worden
tot oneindig hoge frequenties. In dat geval moet
de gebruiker beslissen welk gedeelte van het
spectrum zo onbetekenend is dat onderdruk
king ervan ten gevolge van de eindige frequentiekarakteristiek van het systeem, een verwaar
loosbare hoeveelheid vervorming zal introdu
ceren.
Een volledige bespreking van dit onderwerp
ligt buiten het kader van dit boek, maar opge
merkt kan worden dat een optimistische benade
ring meestal gerechtvaardigd is. In het voor
beeld nemen de amplitudes van de harmonische
componenten van fig. 1.12 snel af bij toenemen
de frequentie en het blijkt dat a10 ongeveer 1%
van
bedraagt. Als de frequentiekarakteristiek van hét systeem recht is tussen co0 en 10 coo
is het dus zeer onwaarschijnlijk dat de uitgangsgolfvorm belangrijk meer dan 1% van de ingangsgolfvorm zal verschillen. Natuurlijk zal
de nauwgezette gebruiker niet veel vertrouwen
stellen in zulk een vage bewering en zal het
slechts gebruiken als voorlopige leidraad bij
het testen van de geschiktheid van zijn systeem.
Een betrouwbare test is het toevoeren van een
ingangssignaal met een bekende golfvorm en
rijker aan hogere harmonischen dan de onbe-

kende signalen die men waarschijnlijk zal
tegenkomen. Het uitgangssignaal ten gevolge
van het testsignaal wordt onderzocht en als het
een voldoende getrouwe weergave van het in
gangssignaal is om te voldoen aan de gestelde
eisen, dan kan de gebruiker erop vertrouwen
dat zijn systeem bevredigend zal werken voor
signalen waarvan het frequentiegebied minder
uitgebreid is.
Bovenstaande bespreking kan de indruk wek
ken dat de gebruiker van meetsystemen voort
durend berekeningen moet maken over harmo
nische reeksen en dat hij nachtmerries moet
hebben over de relatie van deze reeksen tot de
frequentiekarakteristieken van zijn systeem.
Dit is gelukkig niet het geval, daar de electronica het mogelijk maakt systemen te ontwerpen
waarvan de frequentiegebieden vele malen
groter zijn dan de spectra van signalen die
voorkomen bij het meten van mechanische
grootheden.
De begrippen frequentiekarakteristiek en fre
quentiespectrum zijn meer van strategische dan
van tactische betekenis. Zodoende dragen zij
er niet zo zeer toe bij om de details van een ex
periment te verbeteren maar dienen om de
bruikbaarheid van verschillende versterker- en
transductortypes te vergelijken of voor de voor
bereidende planning van een meetsysteem.
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3. Eenmalige signalen. In zekere zin zijn alle sig
nalen eenmalig, daar zelfs de signalen die ‘peri
odiek’ genoemd worden niet oneindig lang
voortduren. In deze paragraaf wordt de term
‘eenmalig signaal’ alleen gebruikt voor signalen
met golfvormen zoals weergegeven in fig. 1.13.
Elke fluctuatie is een eenmalig signaal dat geen
periodiciteit vertoont. Het probleem waarvoor
we ons gesteld zien is, uit te maken welke soort
frequentiekarakteristiek van een systeem ge
ëist wordt om zulke signalen getrouw weer te
geven of te versterken. Een uitgebreide analyse
vergt tamelijk diepgaande theoretische be
schouwingen ; daarom zullen enige eenvoudige
regels worden gegeven die voor de meeste situa
ties voldoende zijn.
Het behoud van de grondvorm van een signaal,
dat wil zeggen het vermijden van de reeds eer
der genoemde dakhelling, hangt af van de be
grenzing aan de lage kant van de frequentie
karakteristiek van het systeem. Voor een sig
naal met een tijdsduur T moet de frequentie
karakteristiek doorlopen tot frequenties die een
fractie zijn van de reciproke van T. Als T bij
voorbeeld 1 ms bedraagt dan is 1/T = 1000 Hz
en systemen waarvan de frequentiekarakteris
tiek doorloopt tot 10 Hz zullen geen meetfouten van meer dan 1% introduceren.
Handhaving van fijnere details zoals rechte hoe
ken of de stijgtijd van het signaal hangt af van
het doorlopen van de frequentiekarakteristiek
aan de hoge frequentiekant. Ook hier geldt het
‘reciproke en ver doorlopen van de frequentiekarakteristiek’-principe. Om een sprong met
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Fig. 1.13. Voorbeelden van impulsvormige signalen.
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Fig. 1.14. Amplituderesponsie en fascrcsponsic van een
gelijkspanningssysteem.

een tijdsduur tr getrouw weer te geven moet de
frequentiekarakteristiek doorlopen tot vele
malen de frequentie l/zrDeze paragraaf over het gehalte aan harmonischen en de frequentiekarakteristiek zou niet
compleet zijn zonder de nadruk te leggen op
een punt dat, hoewel het in de voorgaande be
spreking impliciet ligt opgesloten, vaak aanlei
ding geeft tot verwarring. Beschouwen we een
signaal als dat van fig. 1.13 maar zo langzaam
met de tijd variërend dat de tijdsduur T ver
scheidene minuten bedraagt.
De benedengrens van de bevredigende frequen
tiekarakteristiek is zo extreem laag (ongeveer
de reciproke waarde van een uur) dat het tame
lijk onpraktisch is om een systeem te gebruiken
met een frequentiekarakteristiek volgens fig.
1.19. Zo’n systeem wordt vaak een gelijkspannings-gekoppeld systeem genoemd en kan een
gelijkspannings versterker bevatten. De ‘gelijk
spanning’ in deze benamingen komt voort uit
het feit dat gelijkspanning in tegenstelling tot
wisselspanning een frequentie nul heeft.

1.4. RUIS

In paragraaf 1.2 werd aangetoond dat nietlineaire vervorming een bovengrens stelt aan de
grootte van de signalen die nuttig kunnen wor
den gebruikt in elk bepaald systeem. Een benedengrens aan het bruikbare gebied van de signaalgrootte kan onder bepaalde omstandig
heden worden bepaald door onvoldoende ver
sterking in het systeem, maar dit is onwaar
schijnlijk gezien het gemak waarmee met de
moderne elektronische technieken versterkin
gen kunnen worden verkregen. Een meer ge
bruikelijke en lastiger situatie treedt op als de
versterking voldoende is, maar ais het gewenste
signaal wordt gemaskeerd door andere effecten
die verschijnen als onechte signalen. Om deze
onechte signalen te omschrijven wordt de term
ruis gebruikt, ofschoon het systeem in geen
enkele relatie staat tot het waarnemen van
geluid.
Veel ruisbronnen die een gevoelig meetsysteem
verstoren, kunnen worden gelokaliseerd en ver
wijderd door een systematische methode. Dit
kan het reinigen of vernieuwen van defecte con
tacten, het gebruik van schokbrekers voor ge
voelige apparatuur, afscherming van sterke
stoorvelden enz. met zich meebrengen, maar
zelfs na het nemen van alle voorzorgen zal men
bemerken dat ruis van een meer fundamentele
aard de werking van het systeem blijft be
grenzen.
Een bron van deze fundamentele ruissoort ligt
in de elektronenstromen van onderdelen zoals
buizen of transistoren, want elektronenstromen
zijn niet mooi continu. Zij vereisen de door
gang van discrete deeltjes en dit soort stromen
varieert op een willekeurige manier om hun ge
middelde waarde. De afwijking wordt hageleffect genoemd en is niet te onderscheiden van
willekeurig variërende kleine signalen toege
voerd aan de elektronische onderdelen.
Een effect dat zelfs meer fundamenteel is dan
hageleffect, komt voort uit de willekeurige
thermische trillingen van de materie. De lezer
zal ongetwijfeld bekend zijn met de luidspreker

uit de radio-ontvangers. Stellen we ons zo’n
luidspreker voor, in een vertrek, met een weer
stand over de aansluitklemmen maar zonder
aangesloten te zijn aan een andere schakeling.
Luchtmolcculen in het vertrek raken de luidsprekerconus en doen hem zacht bewegen. Dit
induceert een emk in de spoel en laat een stroom
vloeien door de weerstand en laat de tempera
tuur ervan stijgen. De tweede wet van de ther
modynamica zegt dat er onder deze omstandig
heden geen temperatuurverschil kan ontstaan,
dus concluderen we dat er tevens een tegenwer
kend verschijnsel aanwezig is. De weerstand
moet krachtens zijn temperatuur een emk op
wekken die via de luidspreker energie terug
voert naar de luchtmoleculen in de kamer, zo
dat het netto-resultaat is dat de temperatuur
van de weerstand gelijk blijft aan die van de
lucht m de kamer. Spontaan opgewekte emk’s
van dit soort zijn verbonden met alle weerstan
den, behalve bij het absolute nulpunt van de
temperatuur, en introduceren ruis die niet te
onderscheiden is van kleine willekeurig varië
rende signaal-emk’s in serie met de aansluitdraden van de weerstand. Dit verschijnsel wordt
thermische ruis genoemd.
De waargenomen grootte van het hageleffect,
thermische ruis en andere willekeurige ruis
effecten hangt af van de frequentiekarakteristiek van het systeem en zal groter zijn voor
systemen met een grote bandbreedte. Dit is het
geval omdat de vermogensdichtheid van dit
soort ruis over het gehele frequentiespectrum
verspreid is. De waargenomen ruis kan ver
minderd worden door de bandbreedte van het
systeem te verkleinen, maar dit is alleen van
waarde als de originele bandbreedte veel groter
is dan de bandbreedte die vereist is om het sig
naalspectrum te bevatten. De schatting van de
signaal-ruisverhouding en deze optimaal te
maken door het ontwerpen van schakelingen
is een gecompliceerd onderwerp dat buiten het
kader van dit boek valt, maar een belangrijke
conclusie zal zonder bewijs worden getrokken.
De uiterste grens van bruikbaarheid voor klei
ne signalen wordt bepaald door de thermische
19

ruis en kan worden geschat uit de volgende
formule:
w? = 4 k TRB
waarin uT de waargenomen ruisspanning is, die
optreedt aan de onbelaste klemmen van de
signaalbron.
uTl is het kwadraat van de gemiddelde waarde
van ur.
k is de constante van Bolzman:
1,38.10“.23
J joK-1
T is de bron temperatuur in °K.
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R is de weerstandscomponent van de bronimpedantie in ohms.
B is de ‘ruisbandbreedte’ van het systeem in
Hz en is ongeveer gelijk aan de bandbreedte
tussen de frequenties waarbij de versterking
1/1/2 van zijn topwaarde is.
We kunnen bijvoorbeeld uitrekenen wat de ef
fectieve waarde van z/r is voor een bronweerstand van 10 kQ, bij een warme kamertempera
tuur als de bandbreedte 10 kHz is. In dit geval
is:
V~^ = (41,3810|-23-300 104 104)*^1,3(aV

2.ELEKTRISCHE SCHAKELINGEN

2.1. GENERATOREN

Een generator is dat deel van een schakeling
dat stroom doet vloeien. Een eenvoudig voor
beeld verschaft ons een complete schakeling
bestaande uit een lamp aangesloten op een bat
terij. De batterij heeft een emk. van Uo volt en
het potentiaal verschil U tussen zijn klemmen
zou gelijk zijn aan Uo als de batterij niet aan een
circuit was aangesloten waarin een stroom
vloeit.
De waarde van U als er stroom vloeit is minder
dan Uo tengevolge van de weerstand van de
batterij zelf en misschien ook omdat een stroom
die door de batterij loopt het mechanisme van
de emk.-opwekking beïnvloedt. De relatie
U = U0—RJ, waarin I de stroom is en R een
constante is met de dimensie weerstand, zal
ongeveer juist zijn voor stroomwaarden binnen
de grenzen waarvoor de batterij geschikt is, zo
dat het gedrag van de schakeling als geheel
door fig. 2.1 kan worden voorgesteld.
Het gedeelte van de schakeling binnen de stip
pellijnen is de generator. Het is duidelijk dat de
generator twee componenten bevat: de weer
stand R, inwendige weerstand genaamd, en de
met een cirkel aangeduide component die met
Uo is gemerkt. Deze tweede component wordt
constante spanningsbron genoemd; het bijvoeg
lijk naamwoord ‘constante’ duidt op het feit
dat deze generator een klemspanning heeft die
I
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Fig. 2.1. Schakelschema en vervangingsschcma voor een
battery die een lamp voedt.

onafhankelijk is van de stroom die er door
vloeit en impliceert niet dat de waarde van Uo
niet zou kunnen variëren met de tijd of veran
deren door externe invloeden. De weerstand
van een constante spanningsbron is nul en als
de klemmen bereikbaar waren, zou het moge
lijk zijn een oneindig grote stroom en een on
eindig grote hoeveelheid vermogen aan zo’n
bron te onttrekken door er een oneindig kleine
weerstand op aan te sluiten.
Het begrip constante spanningsbron is bijzon
der bruikbaar bij de behandeling van serieschakelingen, daar de inwendige weerstand, of
algemener de inwendige impedantie, op een
voudige wijze met de rest van het circuit kan
worden gecombineerd

Fig. 2.2. Symbool voor een bron van constante spanning.
Fig. 2.3. Symbool voor een bron van constante stroom.

Het schemateken dat wordt gebruikt in dit boek
is weergegeven in fig. 2.2. De spanning uQ kan
constant z^jn of kan een functie van de tijd zijn.
Hij kan worden uitgedrukt door een vergelij
king als Uo = ü0 cos cor, of hij kan worden be
schreven door een grafiek waarin de momen
tele waarde van u0 als functie van de tijd is uit
gezet.
Veel elektronische circuits hebben een aantal
parallel geschakelde componenten en het is niet
handig om het gedrag van de schakeling te be
handelen als de generator wordt beschouwd
als een constante spanningsbron met interne
impedantie. Het is in een dergelijke situatie ge
bruikelijk om het begrip ‘constante stroombron
met parallel geschakelde inwendige weerstand’
toe te passen om de generator in zijn geheel te
beschrijven. Opnieuw kunnen we het alledaagse
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voorbeeld beschouwen van de batterij waarvan
de klemspanning wordt gegeven door
u = u0—Ri
Als de aandacht wordt gericht op de stroom i
en de vergelijking overeenkomstig wordt her
leid, vinden we
u
u
«o
l = ----~r~ ~ ‘8~~r
R

De term ig is eigen aan de batterij en onafhan
kelijk van de batterijstroon of klemspanning.
Met andere woorden, het is een constante
stroombron en deze zal in dit boek worden aan
gegeven met het symbool van fig. 2.3. Het
schema van fig. 2.1 kan worden omgewerkt tot
dat van fig. 2.4 en voor wat de gebruiker van de
lamp betreft zijn de twee toestanden niet te
onderscheiden. De klemmen van de constante
stroombron zijn wel bereikbaar in tegenstelling
met die van de constante spanningsbron, maar
hier volgt niet uit dat de generator een oneindig
groot vermogen kan leveren. Oneindig groot
vermogen van een constante stroombron be
tekent een oneindig hoge spanning en de aan
wezigheid van weerstand R begrenst het span
ningsverschil u op de waarde Rig die natuurlijk
gelijk is aan u0.
Een zaak die enigszins zorg baart als we de
constante stroombron van fig. 2.4 bezien, is het
blijkbaar grote vermogen dat in weerstand R
gedissipeerd wordt, terwijl er klaarblijkelijk
geen vermogen in de batterij gedissipeerd wordt
als de lamp weggenomen wordt. Het is van be
lang dat we ons realiseren dat het schema slechts

(3)

I Cp)

i
i
i

______ J

Fig. 2.4. Ver vangingsschema van fig. 2.1, nu met een
stroombron.
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een getekende voorstelling van de algebraïsche
u
vergelijking i = ig---- — is, die alleen betrekking
R
heeft op condities buiten de generator. Geen
enkele gevolgtrekking omtrent het fysische
gedrag van de stoffelijke generator mag dan
ook gemaakt worden uit deze vergelijking of
uit welk schema dan ook dat deze vergelijking
voorstelt. Het enige doel van de schakeling is
om een hulp te zijn bij het begrijpelijk maken
van het gedrag van de stromen en spanningen
in de delen van de schakeling die buiten de
generator liggen.
De gelijkwaardigheid van de spanningsbron en
stroombron voorstelling van de generator hangt
af van de constantheid van de weerstand R en
geldt slechts voor die reeks waarden van u en i
waarvoor aan de relatie u = uQ — Ri wordt vol
daan. Binnen deze reeks is het circuit lineair,
een term die gebruikt wordt voor schakelingen
waarvan de componenten impedantiewaarden
hebben die constant blijven en zodoende onaf
hankelijk zijn van de stromen en spanningen
die eraan worden toegevoerd. Het zal nodig zijn
later tot het onderwerp generator terug te
keren, als het gedrag van impedanties behan
deld is.
2.2. IMPEDANTIES

2.2.1. Weerstand
De eenvoudigste vorm van impedantie is weer
stand, de eigenschap van een onderdeel uit een
schakeling dat continu vermogen opneemt van
een generator. De meeste weerstanden die we
in elektronische schakelingen tegenkomen zijn
lineair, dat wil zeggen hun weerstand is constant
waardoor ze aan de wet van Ohm voldoen
u = R i, waarin u en i spanning en stroom
voorstellen zoals weergegeven in fig. 2.5a. Van
de niet-lineaire weerstand van sommige elek
tronische onderdelen wordt op grote schaal ge
bruik gemaakt voor het gelijkrichten van wisselstroomsignalen. Voor een niet-lineaire weer
stand is het of nodig om de relatie tussen i en u
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Fig.2.5.a. Lineaire weerstand, b. Niet-lineaire weerstand,
c. Lineair vcrvangingsschema voor b in de buurt van P.

2.2.2. Capaciteit
Capaciteit komt voor in twee vormen, gewenst
en ongewenst. De gewenste vorm bestaat uit
condensators, onderdelen met twee geleiders
met een groot oppervlak, vlak bij elkaar en ge
scheiden door een isolator of een diëlectricum.
Ongewenste capaciteit bestaat tussen elk twee
tal geleiders en een groot gedeelte van het ont
werpen van een instrument, bestaat uit het
rangschikken van onderdelen op zodanige wijze
dat deze ongewenste of ‘parasitaire’ capaciteit
een verwaarloosbaar effect heeft. Het elektri
sche gedrag van beide soorten capaciteit is ge
lijk, het potentiaalverschil u tussen de twee ge
leiders veroorzaakt een evenredige ladingsscheiding q = C u waarin C de capaciteit voor
stelt.
De graad van ladingsscheiding is evenredig met
de stroom door de capaciteit:
dq
du
(zie fig. 2.6)
1
dt
C dt

+
als een vergelijking uit te drukken zoals i =
a u3, of als een grafiek van i als functie van u
zoals bijv, in fig. 2.5b. Het komt vaak voor dat
een niet-lineaire weerstand in een schakeling
wordt gebruikt onder omstandigheden waarbij
i en u overeenkomen met een punt zoals P, dat
vast blijft afgezien van relatief kleine fluctua
ties tengevolge van een signaal. Voor zover het
zulke fluctuaties betreft kan de weerstand als
lineair worden beschouwd omdat de kromme
in de onmiddellijke nabijheid van P niet te
onderscheiden is van de raaklijn u = U0+Ri.
De complete schakeling van zulk een weer
stand bij kleine signalen bestaat uit een con
stante spanningsbron van Uo volt in serie met
een weerstand R zoals weergegeven in fig. 2.5c.
De gebruikelijke eenheden voor u, i en R zijn
resp. volts, ampères en ohms maar het is vaak
gemakkelijk om te onthouden dat de relatie
u = Ri ook geldt voor volts, kilo-ohms en
milli-ampères.

L+<7 i~C,d^
u

di
q^Ca

Fig. 2.6. Capaciteit C.

De eenheden voor u, /, q en C zijn resp. volts,
ampères, coulombs en farads, maar de farad is
een onpraktisch grote eenheid en capaciteit
wordt daarom vaak uitgedrukt in microfarads
(1 p.F = 10-* F), of picofarads (1 pF = 10-*’
F). De nanofarad (1 nF = 10-9 F) wordt ook
gebruikt.
2.2.3. Inductie
Als de magnetische flux die is gekoppeld met
een draadlus of spoel, verandert, wordt er in
deze draad een emk geïnduceerd. Van dit effect
wordt nuttig gebruik gemaakt in inductors, die
zo geconstrueerd zijn dat zij op een vooraf be-
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paalde manier magnetisch gekoppeld zijn. Dit
effect is eveneens als ‘parasitaire’ inductie aan
wezig, daar een magnetisch veld altijd verbon
den is met een elektrische stroom en stroomvoerende geleiders zijn vaak dicht bij elkaar op
gesteld, zodat inductie in gewenste en onge
wenste vorm kan optreden.
In een spoel met N windingen, gekoppeld door
0 eenheden magnetische flux wordt een emk
d0
geïnduceerd groot N —— AJs de flux ontstaat
at
ten gevolge van stroom door de spoel zelf,
wordt de emk veroorzaakt door zelfinductie,
maar als de flux ontstaat ten gevolge van stroon
door een andere spoel, zegt men dat de emk
wordt veroorzaakt door wederzijdse inductie.
Daar de flux evenredig is met de stroom die hem
veroorzaakt, zoals in spoelen met luchtkemen
en spoelen met een ferromagnetische kern, bij
kleine signalen, is de verhouding tussen emk en
de grootte van de stroomverandering lineair,
en het is mogelijk de termen zelfinductie en
wederzijdse inductie uit te drukken in de met
de inductor verbonden stromen en spannings
verschillen.
Voor een enkele spoel zoals in fig. 2.7a is
dZ
u — L —— waarin u en Z worden uitgedrukt in
dz
volts en ampères en L de coëfficiënt van zelf
inductie is in henrys (H).
Voor twee spoelen als in fig. 2.7b geldt:
dZx
dZ2
ut = Lx ——|- M ——
dz
dz

dZt
dZx
ut 1= L2 —+ M
dz
dz
waarin Lx en L* de coëfficiënten van zelfinduc-

+
u =L —
dt

(*)

u

+

i
L
i

Hl

A i

ii

(b)

Fig. 2.7.a. Zelfinductie, b. zelf- en wederzijdse inductie.
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2.3. NETWERKANALYSE

Beschouwen we een situatie waarbij de aard
van alle impedanties en generatoren van een
schakeling bekend zijn en men de stroom door
elke impedantie en het potentiaalverschil tussen
de verschillende punten van de schakeling wil
weten. Het proces deze stromen en spannings
verschillen te vinden wordt analyse genoemd
en wordt van waarde geacht omdat het inzicht
geeft in het algemene gedrag van schakelingen.
Bovendien, een groot deel van de ontwikkeling
van elektrische schakelingen bestaat uit het
maken van schattingen, gebaseerd op ervaring,
voor wat betreft de algemene norm die de

+

M
Li

tie en M de coëfficiënt van wederzijdse inductie
worden uitgedrukt in henrys.
De stippen aan de bovenste uiteinden van de
spoelsymbolen in fign. 2.7b geven de spoelaansluitingen aan waarvoor M positief is als de
stroom- en spanningsrichtingen zijn zoals is
weergegeven.
De spanningsverschillen ux en u2 zijn gelijk aan
de geïnduceerde emk die zo gericht is dat de
stroomtoename wordt tegengewerkt. De totale
spanning over een echte spoel bevat tevens een
extra component R i die wordt veroorzaakt
door de ohmse weerstand R van een spoel. De
situatie bij spoelen met een ferromagnetische
kern is zelfs meer gecompliceerd, daar ferro
magnetische materialen onderhevig zijn aan
vermogensverliezen ten gevolge van hysteresis
en wervelstromen. Echter, in een goed ontwor
pen spoel domineert het effect van zelfinductie
en verdere bespreking van deze complicaties
valt buiten het kader van dit boek.

"2 «i =£137 +
dt

dt

+

schakeling moet hebben en gebruik van analyse
om de juistheid van de schattingen te bevesti
gen en om de vereiste waarden voor de onder
delen te vinden.

Rl

‘2

\Z2
2.3.1. De wetten van Kirchhoff
Aan deze twee wetten voldoen alle netwerken
die bestaan uit generatoren en impedanties,
lineair of niet-lineair, constant of variabel.
1. De som van alle stromen die samenkomen in
een knooppunt van het netwerk is nul.
2. De algebraïsche som van de potentiaalver
schillen over onderdelen tussen welke twee pun
ten van het netwerk dan ook is onafhankelijk
van de genomen route.
Beschouwen we bijvoorbeeld de situatie waar
een constante spanningsbron van u0 volt in
serie met een weerstand van Rx O een belasting
voedt die bestaat uit een niet-lineaire weerstand
Z2 parallel aan een lineaire weerstand 7?3, zoals
aangegeven in fig. 2.8. De niet-lineaire weer
stand Z2 heeft een karakteristieke relatie i2 =
a u22 voor positieve waarden van u2 en i2 = 0
voor negatieve waarden van u2.
Het netwerk zal worden geanalyseerd voor het
geval waar n0 en dus u2 positief is.
De tweede wet geeft iio — Ux~}-U2
(2.1)
(2.2)
De eerste wet geeft
4 = 44-4
(2.3)
De impedanties geven Ml = J44
(2.4)
z/2 = R3i3
(2.5)
i2 = a u22
Er zijn vijf vergelijkingen en vijf onbekende
grootheden uu u2, iu i2 en z‘3, dus kan door het
oplossen van deze vergelijkingen elk van de on
bekenden worden uitgedrukt in de bekende
grootheden van het systeem namelijk z/0, Ru
R3 en a. De algebra is gemakkelijk maar om
slachtig en daarom zal geen complete analyse
worden uitgevoerd. We zullen de oefening be
perken tot het meer specifieke probleem van
het vinden van een uitdrukking voor u2 in zz0
als de impedanties bepaalde waarden hebben:
/?! = 10 Q, R3 = 10 Q, a = 0,1 A.V-2
Uit de vergelijkingen (2.1) tot (2.5) of door be
studering van het netwerk, wordt de volgende
uitdrukking verkregen.

4-

4
Rz

U2 Uo = U! + ut

ii =-

+ i2

4

4

4

Fig. 2.8.Illustratie van dc wetten van Kirchhoff in een
niet-lineair netwerk.

zz2 = «o — 10

+ 0,1 zz22]

waaruit
_____
= — 1 ± 1/ j 4- z/0
Dit resultaat vereist enige verdere discussie,
daar er een dubbelzinnigheid ontstaat door het
teken van de vierkantswortel. Dit dient door
een fysische benadering te worden opgelost.
De karakteristieke relatie z2 = a u22 geldt al
leen voor positieve waarden van u2 en slechts
positieve waarden van u2 en uQ komen in aan
merking.
De einduitdrukking voor u2 wordt aldus:
u2= — 1 + 1/TTmÖ als uQ positief is.
Er kan gemakkelijk worden aangetoond dat
zz2 = iio/2 als iio negatief is.

m2

2.3.2. Het begrip admittantie in plaats van im
pedantie
Veel elektronische schakelingen bestaan voor
het merendeel uit een aantal parallel geschakel
de impedanties, zodat de impedanties dezelfde
spanning maar verschillende stromen hebben.
De analyse van zulke netwerken is gemakkelij
ker als de spanning-stroom relatie voor de af
zonderlijke impedanties als volgt wordt ge
schreven.

ƒ =---- 11 = Gu voor lineaire weerstanden
R

i=T\UA'

voor inductieve impedanties

dzz
i = C---dz

voor capacitieve impedanties
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In dit geval kunnen de afzonderlijke stromen
worden berekend als de gemeenschappelijke
spanning zz bekend is en de som van de afzon
derlijke stromen geeft de totale stroom. Deze
wijze van benaderen is bruikbaar als we de
eigenschap admittantie aan de netwerkelementen toekennen, daar elk element een stroom
doorlaat evenredig met de aangelegde span
ning. Aan de admittantie van een lineaire weer
stand kan een specifieke waarde gegeven wor
den, de geleiding.
i

---------i
I

+

£ I
+"2 ]|

"o

Ri

I

__ I

generator 1, (i
I

—I—
I generator 2
I
I____

Fig. 2.9. Illustratie van superpositie in een lineair net
werk.

1

G = — =---zz
R
Geleiding wordt uitgedrukt in Siemens (S); een
weerstand van 1Q heeft een geleiding van 1 S,
een weerstand van 1 MQ heeft een geleiding
van 1 (xS enzovoort.
Aan de admittantie of impedantie van reactieve
schakelingen kunnen alleen specifieke waarden
gegeven worden als de spanningen en stromen
sinusvormig zijn. Dit wordt uitgebreid behan
deld in par. 2.5.
2.4. ANALYSE VAN LINEAIRE NETWERKEN

Een lineair netwerk bestaat uit elementen waar
van de weerstand, capaciteit of zelfinductie
constant is, dat wil zeggen dat de waarden niet
variëren met de tijd en onafhankelijk zijn van
de grootte en richting van de stromen en span
ningen die in het netwerk aanwezig zijn. De
term lineair is afgeleid van de lineaire relaties
tussen i en u in de uitdrukkingen die de relatie
tussen stroom en spanning aangeven. Als de
weerstand gelijk is aan R, de capaciteit aan C
en de zelfinductie aan L, zijn deze relaties:
dzz
r dz
u — Ri, i — C ——, u — L ——
dz
dr
2.4.1. Het superpositiebeginsel
Als het netwerk lineair is en meer dan een bron
bevat, kunnen de stromen en spanningen wor
den gevonden door het effect van iedere bron
apart te beschouwen en het resultaat op te tel26

len. Beschouwen we bijvoorbeeld het netwerk
van fig. 2.9. Generator 1 is getekend in de serietak die een constante spanningsbron en een
serieweerstand Rv bevat, terwijl generator 2 is
getekend in de paralleltak met een constante
stroombron zg en parallel weerstand R2. De rest
van het netwerk bestaat uit de enkele weer
stand 7?3 waardoor de stroom i vloeit. Stel de
stroom door R2 ten gevolge van generator 1
alleen iu d.w.z. dat z\ de waarde is van i als zg
nul is. De constante stroombron heeft een on
eindig hoge inwendige impedantie en zodoende
is generator 2, eenvoudig gelijk aan R2. De
waarde van 4 is dus:
“o
(2.6)
4=
Ri + Ri + R3

Nu beschouwen we de bijdrage z2 van generator
2 aan z. Hierbij moeten we zz0 nul veronderstel
len. De constante spanningsbron heeft een in
wendige weerstand nul, dus generator 1 is gelijk
aan Rt.
Stroom zg vloeit door R2 waaraan de serieschakeling van Ri en R9 is parallel geschakeld,
zodat we als tussenuitkomst verkrijgen
*s(*i + R3)
(2.7)
Z/2 = Zg
R3 4- (^ + R3)
Maar

4=

-ih

Ry + R3

(2.8)

De waarde van z2 wordt gevonden uit de verg.
(2.7) en (2.8).

-igRz
2 =

(2.9)

Ri + Rg + R3

Het superpositiebeginsel wordt nu gebruikt en
dit geeft
i = ii + ii =

W0 — 1rRz
Ri + Rz

^3

(2.10)

Een situatie die vaak optreedt in elektronische
netwerken is dat er twee generatoren aanwezig
zijn, een gelijkstroomgenerator en een wisselstroomgenerator. De stroom- en spanningscomponenten van de variabele generator zijn
van veel meer belang dan de gelijkspanningen
en stromen en het behoort tot de normale pro
cedure om alleen netwerkimpedanties voor de
variabele bijdragen te tekenen en te analyseren
en de gelijkstroomgenerator door zijn interne
impedantie te vervangen. Een dergelijk net
werk wordt een vervangingsnetwerk genoemd
en een vervangingsschema kan er anders uit
zien dan het complete schema.
2.4.2. Het principe van brontransformatie
Dit principe is gebaseerd op de theorema’s van
Thévenin en Norton.
Beschouwen we twee willekeurige punten in een
netwerk dat alleen lineaire impedanties bevat.
Het theorema zegt dat, voor zover het een im
pedantie betreft die direct tussen deze twee
punten geschakeld is, de rest van het netwerk
equivalent is aan of een generator met serie
impedantie (Thévenin) of een generator met
parallelimpedantie (Norton).
De vervangende generator zal een interne im
pedantie Rv hebben, die of in serie met een
constante spanningsbron C/o of parallel aan een
constante stroombron Ig staat. De waarden van
Ho en Ig verhouden zich volgens de uitdrukking
C70 = IeRv waaruit volgt dat als twee van de
grootheden Uo, Ig en Rv bekend zijn de derde
eveneens berekend kan worden.
Het nut van dergelijke brontransformaties kan
nauwelijks voldoende benadrukt worden en we
zullen veel toepassingen tegenkomen. Het vol
gende illustreert een typische toepassing van

het principe. Fig. 2.10a toont een brugschakeling, waarvan de waarde van de batterij emk C/o
en de weerstanden Rt...... Ra bekend worden
verondersteld. Als de brug wordt gebruikt,
kunnen er verscheidene soorten detectoren
tussen de klemmen A en B geschakeld worden
en het is handig om het gedrag van het netwerk
als geheel te beschouwen als een generator met
een inwendige impedantie en de detector als
belasting. De twee mogelijke schakelvormen
der bronnen zijn in fig. 2.10b en c weergegeven
en het is duidelijk dat de waarde van U ge
makkelijk kan worden gevonden, door / = 0
te maken door de verbinding naar de detector
te verbreken. De resulterende waarde t/Open
van het spanningsverschil tussen A en B is ge
lijk aan Uo en kan met behulp van de wetten
van Kirchhoff eenvoudig gevonden worden.
De waarde van Ig wordt het gemakkelijkst ge
vonden door A met B kort te sluiten en de re
sulterende waarde /kortsi te vinden. Vervolgens
stellen we /korui — Ig en er volgt dat
(lopen

Av =

/korUl

[u*U
l/o -T^-

A o—detector

------ O B

[j*,
(a)
+ U -

Z

A CH>-

i

detector -*-ÖB

— I/.—

— Uh —

<b>

(c)

Fig.2.10. Het principe van brontransformatie. a. Principeschema. b. en c. Vervangingsschema aangeboden aan de
detector. U = 'U. als 1 - 0',
= 'ƒ als [/. - 0'.
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We willen de resulterende golfvorm vinden van
mc, de spanning over de condensator. Bij de
analyse moeten we niet minder dan vijf aparte
episodes beschouwen. Het uitgangspunt is de
wet van Kirchhoff, m0 = uc+R i, maar
dMc
dM
(2.11)
i = C------ endusMo = mc + CR----dt
dt

2.5. LINEAIRE NETWERKEN WAARIN
STROOM EN SPANNING VARIËREN

De voorbeelden die werden gebruikt om het
superpositie en brontransformatie principe te
illustreren bleven beperkt tot netwerken met
slechts ohmse impedanties. De reden hiervoor
is de relatieve eenvoud van deze schakelingen;
het was mogelijk om de principes te illustreren
zonder de naar verhouding gecompliceerde va
riërende spanningen en stromen in capacitieve
en inductieve impedanties te introduceren waar
voor de principes eveneens gelden. Als we ons
met dit meer gecompliceerde onderwerp willen
bezig houden, moeten wij er op wijzen dat de
analyse van netwerken enorm moeilijk wordt
als de aard van de fluctuaties in de waarden van
m0 en ig van de bronnen niet beperkt blijft tot
twee eenvoudige types. Deze twee types zijn
(1) blokvormige en (2) sinusvormige variaties.

(1) r<0. Hier is m0 nul en is altijd nul geweest.
Het is duidelijk dat i = 0 en mc = 0.
(2). De oneindig korte stijgtijd van de generatorimpuls. Nadere bestudering van het netwerk
toont dat de stroom i niet oneindig kan zijn,
dus de lading die in een oneindig korte tijd pas
seerde is nul en dientengevolge moet ook de
verandering van mc nul zijn. De bijbehorende
wiskundige formulering: CAmc=i‘A/ als
A/->0.
(3) . 0<t<T. Hier is m0 = U, dus uitdrukking
dMc
(2.11) wordt:
U = uc + CR —-—
(2.12)
df

2.5.1. Kanteelspanningen
Enkele kenmerkende voorbeelden van het ana
lyseren van een netwerk zullen in deze para
graaf worden behandeld. Bezien we de schake
ling uit fig. 2.1 la. De golfvorm van de genera
tor is een enkele blokvormige impuls (fig. 2.11b)
met een amplitude van U volt, een tijdsduur
van T seconden en beginnend op tijdstip t = 0.

+

R
i

mc

= U [1 - e-_«c]

f!

+

I

volt

f

u

C=J= «c

Mo

Deze vergelijking kan worden opgelost door de
variabelen uc en t te scheiden en te integreren.
De integratie constante wordt gevonden door
gebruik te maken van het feit dat uc = 0 als
t = 0 en het resultaat is

______
(□)

—— T-----t (sec)

(b)

UU
(c)

Fig. 2.11. Schema en golfvormen.
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(2.13)

Uitdrukking (2.13) geldt slechts voor waarden
van t in het interval t = 0 tot t = T. Aan het
einde van dit interval is de waarde van

mensie van RC is tijd en de tijdconstante van
een netwerk kan worden uitgedrukt in secon
den, milliseconden of microseconden.

uc = U [1 - e

De exponentiële functie e T waarin r de tijd
constante is en t positief is verdient extra aan
dacht. De belangrijkste eigenschappen zijn gra
fisch voorgesteld in fig. 2.12. De vorm van de
kromme van fig. 2.12 kan nu worden gebruikt
in combinatie met de uitdrukkingen (2.13) en
(2.15) om de spanningsgolfvorm te verkrijgen.
Het resultaat voor het geval waar RC = T is
afgebeeld in fig. 2.11c.
Een andere methode om het gedrag van een
schakeling te analyseren voor een golfvorm van
het type volgens fig. 2.11, is toepassing van het
superpositiebeginsel. De impuls is gelijk te stel
len aan de som van twee sprongen, elk met am
plitude U maar tegengesteld gericht en op ver
schillende tijden optredend. De procedure is
grafisch voorgesteld in fig. 2.13.
Als volgend voorbeeld de analyse van een een
voudige schakeling waarin een stroombron is
opgenomen (zie fig. 2.14a) die de in fig. 2.14b
getekende stroomvorm levert. Gevraagd wordt
de stroom door de spoel L. Om het rekenwerk
te vereenvoudigen passen we brontransformatie toe en krijgen het vervangingsschema van
fig. 2.14c waarin de generator de spanning uit
fig. 2.14d levert. Toepassing van de wet van

(4). De oneindig korte valtijd van de achter
flank van de generatorimpuls. Evenals in epi
sode (2) is de verandering van uc nul en dit
geeft informatie over de schakeling bij het be
gin van de volgende episode.
(5) . t>T. Hier is u0 = 0 dus (2.11) wordt:
d«c
(2.14)
0 = uc + RC----dt

Deze vergelijking kan eveneens door integreren
worden opgelost; de integratie constante kan
worden gevonden uit de bekende waarde van
uc als t — T. Het resultaat is:
—T

t - T 1

RC ]

uc

(2.15)

Uitdrukking (2.15) geldt voor het gebied waar
t>T.
Uit deze vergelijkingen blijkt dat het belang
rijke deel van de schakeling voor wat betreft de
golfvorm van «c, noch R noch C alleen is maar
het product RC. Een dergelijk produkt treedt
zo vaak op bij de netwerkanalyse dat het een
naam heeft gekregen: de tijdconstante. De di-

e-tlr

1

0,8
0,6

u

0,368
0,2
0
0

2r

3t

4r

5r

■> t

Fig. 2.12. Dc exponentiële functie.
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Fig. 2.13. Superpositiebeginsel.
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Kirchhoff op het vervangingsschema geeft:
dZ
m0 = Ri + L---(2.16)
dr
Vergelijking (2.16) geldt voor alle waarden van
t, maar daar evenals in het voorafgaande voor
beeld de spanning n0 discontinu is, is het nodig
weer vijf episodes te bezien:
(1) . /<0. Door elementair redeneren vinden we
Z = 0.
(2) . De oneindig korte stygtijd. Bij beschoudZ
wing van de uitdrukking ml = L —— blijkt dat
dr
voor oneindig korte intervallen en eindige
waarden van de spanning «l de verandering
van de stroom i nul moet zijn.
(3) . 0<t<T. Hier is u0 = IgRi en is constant.
Vergelijking (2.16) kan worden opgelost door
de beginvoorwaarde i = 0 als t = 0 te gebrui
ken. De oplossing is:
i=
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(1 - e""^)
R

(2.17)

(4) . De oneindig korte valtijd. Evenals in (2) is
er geen verandering van de stroom i, zodat deze
de waarde blijft behouden die werd verkregen
door t = Tte nemen in verg. (2.17).
(5). t >T. Hier is u0 = 0 in verg. (2.16), die kan
worden opgelost door de randvoorwaarde bij
t = T te gebruiken om de integratie-constante
te vinden. De oplossing is:

i=

Mi
R

u —1 I

£/« J [e

1

L/R J

(2.18)

Bestudering van de formules (2.17) en (2.18)
leert ons dat het belangrijke deel van het net
werk dat de stroomgolfvorm bepaalt L/R is.
De waarde L/R is nu de tijdconstante van het
netwerk.
Het is in dit stadium interessant de formules
(2.13) en (2.17) te bestuderen en de situatie te
beschouwen waarin T zeer veel groter is dan de
tijdconstante CR of L/R. Voor beide netwerken
blijkt uit de formules dat de netwerken de voor
waarden voor de stationaire toestand benade-

i

'4

l

‘8

1

L

(a)

(□ )
/?. + Rt

_J____
—T-------

(b)
i

"o .
«o

f

igRi

___o —
(c)

(d) '

t

Fig. 2.14. Vereenvoudiging van een schakelproblcem door brontransformatie.

ren. In de stationaire toestand vormt de capaci
teit een onderbreking en de zelfinductie een
kortsluiting. Tot deze conclusie kunnen we ook
via een fysische beschouwing komen. Aan het
einde van een lange periode, gedurende welke
/g constant is geweest, zullen alle stroomveranderingen feitelijk uitgestorven zijn; de zelf
inductie speelt verder geen rol bij het bepalen
van de stroom en kan in de figuur worden ver
vangen door een impedantie nul. De stroom i
wordt dan gegeven door i = IgRiKRi+Rz), de
waarde verkregen uit verg. (2.17) als t zeer veel
groter is dan LIR.
De twee voorbeelden uit deze paragraaf kun
nen de schijn wekken dat een tamelijk ingewik
kelde analysemethode wordt gevolgd voor zul
ke eenvoudige netwerken. Deze schijnbare in
gewikkeldheid wordt gedeeltelijk opgeheven als
men bedenkt dat gedurende elke periode waar
in een generatorgolfvorm constant is, de span
ning of stroom in de capaciteit of zelfinductie
continu verandert om een vaste waarde te be
reiken. Deze vaste waarde wordt alleen door de
weerstand van het netwerk bepaald, daar hij de
condities tijdens de stationaire toestand be
paalt, waarin de stroom door de capaciteit en
de spanning over de zelfinductie nul zijn.

2.5.2. Sinusvormige signalen
We zullen ons nu bezig houden met de analyse
van lineaire schakelingen waarin de generatorgolfvormen sinusvormig met de tijd variëren.
Als een generator en zijn bijbehorende schake
ling voor het eerst met elkaar verbonden wor
den, of als de generator voor het eerst wordt
ingeschakeld, treedt een ingewikkeld verschijn
sel op. De stromen en spanningen in de schake
ling kunnen nauwkeurig gevonden worden met
behulp van de reeds besproken analyse metho
de en de algehele oplossing van de vergelijking
toont dat elke stroom en spanning twee compo
nenten bevat. Een van de componenten is van
zodanige vorm dat hij exponentieel met de tijd
uitsterft, met een tijdconstante RC of L/R, al
naar gelang de schakeling. De andere compo
nent is een sinusvormige fluctuatie waarvan de
frequentie gelijk is aan die van de generator.
We behandelen hier alleen componenten van
het laatste type, dat wil zeggen we veronder
stellen dat in de desbetreffende schakelingen
het inschakelen van de generator of het ver
binden van de schakeling met de generator lang
genoeg geleden heeft plaats gevonden om de
inschakelverschijnselen te kunnen verwaarlo
zen. Deze gang van zaken treedt ook normaal
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op bij experimenteel werk met sinusgenerato
ren, daar de tijdconstanten van de schakeling
zelden groter zyn dan 1 seconde en de enkele
seconden die de waarnemer bijvoorbeeld nodig
heeft om zijn hand van een schakelaar te ver
wijderen, of om een potlood te pakken om een
meteraanwijzing te noteren, geven voldoende
tijd om de inschakelverschijnselen te laten uit
sterven.
Een sinusvormige spanning of stroom wordt
gegeven door de uitdrukking
i/(r) = ü cos (cor 4- cp).
De maximale waarde van u is ü en deze
wordt de amplitude of topwaarde genoemd;
cd is de cirkelfrequentie in radialen per seconden
en cp is de fasehoek in radialen. Zodoende zijn
de drie grootheden ö, cp en cd voldoende om w(r)
op elk moment te definiëren. Van deze drie is
de cirkelfrequentie co gemeenschappelijk voor
alle stromen en spanningen die door een gene
rator in een lineaire schakeling werden opge
wekt, zodat de bepalende eigenschappen van de
afzonderlijke spanningen en stromen beperkt
blijven tot ü en cp. Het is bij sinusvormige signa
len gebruikelijk om met hun effectieve waarden
te werken. De effectieve waarden I en U ver
houden zich tot de topwaarden i en ü als
t = 11/2 en ü = UV2 en kunnen worden ge
bruikt om de fluctuaties te definiëren daar de
topwaarden en effectieve waarden alleen de
constante factor V2 verschillen. Het gaat bij
de netwerkanalyse om het vinden van de relatie
tussen paren grootheden in een schakeling, zo
als en
en er is aangetoond dat dit bij een
constante frequentie kan worden bereikt door
de relatie tussen de effectieve waarden Uu U2
enz. en de fasehoeken en g?a te vinden. Deze
relaties hangen af van de particuliere waarde
van co, dat wil zeggen zij zijn functies van de
frequentie.
Een zeer belangrijke manier van analyseren
maakt gebruik van een enkele grootheid om
zowel amplitude als fase van een sinusvormige
fluctuatie aan te geven. Deze methode is ge
baseerd op de grafische constructie van fig.
2.15. De waarde van u in fig. 2.15a kan worden
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gevonden door de constructie van fig. 2.15b.
De lijn OV wordt getekend met een lengte ü en
een hoek <p ten opzichte van de horizontale as.
Lijn OP draait met een constante hoeksnelheid
co en gaat door OV op tijdstip t = 0. De
projectie van OP op de horizontale as is
u(t) = ü cos (cor 4- cp) en hét punt is dat,
vooropgesteld dat co bekend is, de lijn OV alleen
al voldoende is om de golfvorm van u(j) vast te
leggen. De lijn OV wordt de wijzer van w(r) ge
noemd en wordt voorgesteld door het symbool
Q, waarvan we veronderstellen dat het zowel de
grootte als de hoek inhoudt. Wijzer U is gelijk
aan 0 op de grootte na, die een factor V2 klei
ner is. De waarde van het begrip wijzer ligt in
de relatief eenvoudige relaties tussen de wijzers
die de verschillende spanningen en stromen in
een schakeling voorstellen en het gemak waar
mee deze relaties met behulp van een tak
van de wiskunde kunnen worden vastgesteld.
Beschouwen we twee punten in een schakeling
verbonden door een keten van impedanties
waarover de spanningen uu uti ... un staan.
Alle spanningen zijn sinusvormig, hebben een
cirkelfrequentie cd en worden voorgesteld door
de wijzers Ult U2,... Un. De totale spanning u
is gelijk aan de som van de afzonderlijke span
ningen «t, z/t, ... uD. Er kan gemakkelijk wor
den aangetoond dat wijzer U, die u voorstelt,
de som is van de wijzers Un U2,... Un, voorop
gesteld dat de sommatie van wijzers geschiedt
volgens de methode waarop de resultante van
mechanische krachten wordt bepaald. Dat wil
zeggen: als u = ut 4- ut 4- ... ua
dan is U = Uj 4- U. 4- ... Un
(2.19a)
Het bewijs van verg. (2.19a) wordt verkregen
door een combinatie van figuren volgens fig.
2.15b.
Formule (2.19a) kan worden beschouwd als een
uitdrukking van de tweede wet van Kirchhoff
voor ‘wijzers’ en een gelijksoortige uitbreiding
van de eerste wet van Kirchhoff kan eveneens
worden gemaakt. Als de stromen die naar een
punt in een netwerk vloeien ilt ilt ... in zijn,
voorgesteld door de wijzers lx, l2, ... In, dan is

CO

I
1

elektrische hoek

straal tl

sin O
O «w-A cos 0 «.

(b)
Fig.2.15.a.Sinusgolf. b.Constructie voor u uit wijzer OV.

Fig. 2.16. Grafische interpretatie van het theorema van
De Moivrc.

4 + 4 + .../D =0

is weergegeven in fig. 2.16. De plaats van
een punt (x, y) kan worden voorgesteld door
(A cos G, A sin 0), of door A eJ°, mits we de
eigenschappen van de operator j zo definië
ren dat zij in het diagram passen. Aldus bete
kent Aei° ‘lengte A bij een hoek 0 ten opzichte
van de horizontale as’, terwijl jA sin 0 wil zeg
gen ‘lengte A sin 0 bij een hoek k/2 ten opzichte
van de horizontale as’. De weergave van (2.20),
voor ons doel, kan worden gezien als A con
stant wordt gehouden en 0 constant toeneemt;
dan wordt voor 0 = co/ de verg. (2.20)

en Ij + L + ... In = 0
(2.19b)
De tak van de wiskunde, bekend als de com
plexe rekenwijze bevat een theorema dat de
basis is van een algebraïsche benadering van de
relaties van de ‘wijzers’.
Het theorema van de Moivre zegt:
(2.20)
A ei° = A cos 0 + j A sin 0
waarin j2 = — 1.
De grafische interpretatie van deze vergelijking
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Ae)mt = A cos a)t 4- jA sin tot
(2.21)
Een uitbreiding naar het begrip wijzer wordt
verkregen door de figuren 2.15 en 2.16 samen
te bezien. AJs we verg. (2.21) gebruiken wordt
punt P gegeven door
OP = öd(®t+«’)
= ü cos (cot + <p) 4- j/2 sin (co/ 4- <p)
=
eJtul
(2.22)

Vergelijking (2.22) kan worden geïnterpreteerd
als het definiëren van wijzer 0 als een algebra
ïsche grootheid, dat wil zeggen:
Q=
= Q cos (p + j/i sin g?
= ü Z_cp of ü bij fasehoek <p
De waarde van u op een bepaald tijdstip kan
worden verkregen als we de wijzer 0 kennen
door het reële deel van öei®* te nemen, dat is
het deel dat niet met j vermenigvuldigd is.
Deze berekening wordt zelden uitgevoerd, daar
weinig waarde wordt gehecht aan de momen
tele waarden van sinusvormige spanningen en
stromen. De belangrijke eigenschappen van
schakelingen worden voldoende beschreven
door de verhouding tussen de wijzers van de
fluctuerende grootheden.
Misschien is de belangrijkste verhouding tussen
wijzers die tussen U en I bij een impedantie.
Beschouw een weerstand R waar doorheen een
stroom i = i cos (co/ 4- <p) vloeit. De spanning
u wordt gegeven door u = R i, dat wil zeggen
u = Rf cos ((ot + 9?).
De overeenkomstige wijzers zijn i = t/_<P en
0 = ÜZ_<p.
De verhouding tussen de wijzers is:
voor weerstand R is 0 = !/?en U = IA (2.23)
Nu voor een zelfinductie L. De verhouding
di
tussen u en i is u = L ——. De relatie tussen de
dr
wijzers wordt verkregen door de uitdrukking
i = f cos (u>t + <Pt) te differentiëren. Dit geeft:
u = —a)Lt sin (co/ 4- <pj) en als de lezer zich de
moeite getroost om de golfvormen van u en i te
schetsen, dan zal hij vinden dat die van u een
kwart periode voorijlt op die van i. De wijzer34

relatie is aldus: U = coLIZ_7v/2. Deze proce
dure is alles bij elkaar niet eenvoudig door de
verandering van cosinus in sinus ten gevolge
van het differentiëren. Een alternatief dat deze
moeilijkheid omzeilt is het gebruik van de ex
ponentiële beschrijvingsmethode. Deze proce
dure verloopt als volgt:
Stroom i en spanning u kunnen worden uitge
drukt door de relaties
i = Re {ï eJ®1}, u = Re {ü ei®1}
waarin het symbool Re zegt dat alleen het reële
deel van de vorm tussen haakjes van toepassing
is. Er kan worden aangetoond dat de juiste
uitvoering van het differentiëren naar de tijd
de volgende uitkomst geeft:
di

—— = Re{jcoïei®£}
dr
di

Uit u = L---- volgt u = Re{jcoLïeJ®£}
dr

Maar u = Re {üei®‘} en dus is de relatie tussen
de wijzers G en ï voor de zelfinductie L:
Q = jcoLÏ en U = jwLI
(2.24)
De interpretatie van de j-term is, dat wijzer U
over een hoek rc/2 voorijlt bij de wijzer I. Dit
komt overeen met de grafische interpretatie
van uitdrukking (2.20) en eveneens met het
speciale geval van (2.20) waarbij 0 = rc/2, dit
is ei’’/2 = j. Uitdrukking (2.24) kan worden
gelezen als: de wijzer die u voorstelt is coL maal
groter dan die welke i voorstelt en ijlt een hoek
tv/2 op de laatste voor.
De verhouding tussen wijzers in schakelingen
met wederzijdse zelfinductie is van dezelfde
soort als die voor een zelfinductie. Aldus:
di\

di,

= Ll------ 1- M---dt
dt
De wijzerrelatie is
Ux = jcoLiL + jwMlz
(2.25)
Op gelijksoortige wijze geldt voor capaciteit C:
du
i = C ---dr

De wijzerrelatie is

(2.26)

I =jcoCU

Bij een capaciteit ijlt de stroomwijzer tc/2 rad
voor op de spanningswijzer.
We zullen nu de wijzerrelaties voor weerstand,
zelfinductie en capaciteit bij elkaar zetten.
U = 7?l, U = jco£l, UL = jcoMI2, I = jcoCU
U
U
1
I = —I = —, U2 = jcoMh, u = — I
R JtoL
jojC
(2.27)

Deze relaties tonen dat voor het speciale geval
van sinusvormige spanningen en stromen de
mogelijkheid bestaat waarden te definiëren van
de impedantie en admittantie van reactieve
schakelingen zowel als van zuivere weerstan
den. De gebruikelijke terminologie is weer
gegeven in onderstaande tabel.

Circuitelement

zuivere lineaire
weerstand R
zuivere zelf
inductie L
zuivere capaci
teit C

ImpedantieAdmittantiewaarde
waarde
R (weerstand) G (geleiding)

u)L (reactantie)
\la>C (reactantie)

\lu>L (susceptantie)
aiC (susceptantie)

Het is eveneens gebruikelijk om te zeggen dat
een zelfinductie een impedantie heeft van jcoL
en een condensator een admittantie van jcoC.
Een schakeling met wederzijdse zelfinductie
heeft een impedantie van jcoM.
De uitdrukkingen (2.19a) en (2.19b) laten zien
dat de wetten van Kjrchhoff het nodig maken
dat de sommatie van wijzers op vectoriële wijze
geschiedt. Hieruit volgt dat het in de netwerk
analyse gerechtvaardigd is om de relaties tussen
stroom- en spanningswijzers te bepalen door de
circuitelementen R, L en C eerst te vervangen
door de impedanties R,jwL en 1/jcoCen daarna
de netwerkanalyse uit te voeren op dezelfde
wijze waarop men stroom en spanning in een
weerstandsnetwerk bepaalt.

Beschouwen we als eenvoudig voorbeeld het
netwerk van figuur (2.11a), evenwel nu met
Uo = Go cos tot ■ (i0, a>, C en R worden bekend
geacht en de waarde van uc moet worden be
paald. Veronderstel dat u0, i en uc worden
voorgesteld door de wijzers Uo, I en Uc.

Dan is

Uo

Uc = Kl/jcoC)
zodat

Uc = Uo|

1/>C

\

R + 1/jcoC /

Een relatie als deze is, hoewel correct, van wei
nig waarde, daar het niet mogelijk is om de re
latie tussen Ucen Uo op eenvoudige wijze te
interpreteren en te illustreren. Om de vereen
voudiging uit te voeren is het in het algemeen
nodig enkele simpele regels voor het werken
met j te kennen.
Deze regels zijn:
j betekent: draai over tc/2 radialen
ja betekent: draai over tc radialen, of ja = — 1,
of -j = 1/j
a + jb = (aa 4- ba)*eJ° waarin tg 0 = b/a
= (aa4-6a)»ZG(zie fig. 2.16)
1
= (aa 4- 5a)-» e-J° = (fl* + Zr)-»Z.-Ö
a 4- jb
= AB£(6a 4- Gb)
Terug bij ons voorbeeld vinden we:
1
Uc = U0
of Uo = Uc(l 4- jcortC)
1 +ja>/?C
(2.28)
of Uc = Uo

tgG =

[__j__r
U +(co/?C)3J

/ — 0, waarin

cdRC

Zie ook fig. 2.17.
Een normale situatie bij elektronische schake
lingen is die waar gevraagd wordt de spanning
of stroom in een deel van de schakeling te vin
den als een generatorspanning of -stroom met
vaste amplitude maar variabele frequentie ge
geven is. De relatie tussen Ucen Uo in boven
staand voorbeeld is een eenvoudig voorbeeld
van deze situatie. De uitdrukking voor Uc/U0,
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Uo

cu — oneindig

ƒƒ cu = O
//

o

verhouding 7/
\l:cu/?C/ Z* meetkundige plaats
van Uc als cu varieert

u°
cu toenemend

cu = —
RC

Fig. 2.17. Grafische intepretatie van formule (2.28).
I
I

Ri

+

—r-r

of de grafiek die deze uitrukking voorstelt
wordt dan de frequentiekarakteristiek van de
schakeling genoemd. Het is ook mogelijk om
de uitdrukking te beschouwen in de vorm:
Uc
-1 Z. — arctg idRC
11 + (co/?Ql’! J
Uo

I l
L =4=c

= [__ L_

De twee termen van deze uitdrukking stellen
iiu de amplitude verhouding en de faserelatie
afzonderlijk voor. De eerste term is de ampli
tude karakteristiek en kan grafisch worden
1
voorgesteld door f[• 1 + (co7?C)
21*
l uit te zetten als

functie van co. De tweede term is de fasekarakteristiek en kan worden voorgesteld door
—arctg (oCR uit te zetten als functie van co.
Als volgend voorbeeld van het gebruik van
wijzers beschouwen we de schakeling van fig.
2.18a waarin de frequentiekarakteristiek van
Uc/U0 wordt gevraagd. De eerste stap is brontransformatie toe te passen om het netwerk te
vereenvoudigen, waarbij we Uo,
en R2 ver
vangen door I = Uo//?! en R = RlRt/(Rl-{-R^).
Het vereenvoudigde vervangingsschema is
weergegeven in fig. 2.18b en men ziet direct dat
Na enige bewerkingen wordt dit:
| = Uc

J

Uc = U0

of UC=UO
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*1 +

I
I

I

U./K,|O

+

I

RI

L =J=C

R = Rl en R2 [
parallel

Us

(b)

I
I
I

7

Uo

I

Rj

Kl + ^2

T!

__o [

arctg (cu R C/
R/coL}

(0 i
I
I

Gz/

Uo

loens van u,
als cu varieert

Fig.2.18.a en b. Een schakeling in zün vereenvoudigde
vorm. c. Wüzcrdiagram.

a>L J.

i R

(a)

1 + j(coJ?C - RI(oL)

/ — 0, waarin tgO = coRC — R/aiL, zie fig. 2.18c

-1____
!___
+ (w/?c - 2?/co£)’p

We besluiten dit hoofdstuk door een gebruike
lijke methode te behandelen om de frequentie-

1l“

1

i—

y». vzi
U0

Ix

------ r~3dB" cq°

’T

I

!_
I
I

o.l >--------- f- I
I
I
I

I

r-;~1I dB

I
l

|

I

•

i

0,01 |-------------- |---------I
I
I__________J______
co = cou
0,01 fo
0.\fo

--- r

I
I
I

I
J—20
I
I

I

.
I
\ I

I
.1

I

40

_i_____ I______ i2si
10
Wfo
fo

\QQfo

f = f°
0|---------I

fasehoek

j

-45° I-

freq —
-------- --------------- 1------i

I
I

""1--------i

!

Al

i

i

!

i
I
I

i

------ 4-

I
l
i
i

-90° I----------------- 1--------------- 1

I
I

i
i

I
____ I

Fig. 2.19. Weergave van de relatie Ut = t/0/(l 4- jco/<z»0).

karakteristiek van schakelingen weer te geven.
Fig. 2.11a zal als voorbeeld genomen worden
en de methode die we zullen beschrijven toont
de relatie (verg. 2.28)) tussen de twee wijzers
Uoen Uc als functie van de frequentie. Een ma
nier om deze relatie weer te geven is reeds ge
ïllustreerd in fig. 2.17, maar voor veel doel
einden is het gemakkelijk om de amplitudeverhouding t/c/C/0 en de fasehoek 0 in afzon
derlijke grafieken weer te geven. Het gebruik
van een logaritmische schaalverdeling voor de
amplitudeverhouding en de frequentie vereen
voudigt de voorstelling om de volgende reden,
Stel co0 = \fCR, dan geldt voor co<^co0 dat
Uc = Uo, O = 0. Voor hoge frequenties als
to2>co0 krijgen we Uc = C/o — enO = — tt/2
co
zodat de amplitude karakteristiek van de scha
keling uitgezet op logaritmische schaalverdelin-

gen, asymptotisch verloopt langs twee rechte
lijnen die elkaar snijden bij de frequentie co0.
Verder kan worden aangetoond dat de grafiek
waarin de fasehoek 0 uitgezet wordt tegen een
logaritmische frequentieschaal een verschuivingssymmetrische kromme oplevert. De fre
quentie- en fasekarakteristiek, waarbij op de
daartoe geëigende plaatsen een logaritmische
schaalverdeling werd gebruikt, zijn weergege
ven in fig. 2.19. Men zal opmerken dat een
andere mogelijke methode van beschrijving van
de spanningsverhouding is gebruikt in de bo
venste figuur. De hier gebruikte eenheid is de
decibel (dB) daar deze in verband met elektro
nische apparatuur vaak wordt gebruikt. Een
beschrijving van het gebruik van deze eenheden
wordt gegeven in aanhangsel A, dus zullen we
hier de dB slechts definiëren in relatie tot dit
speciale voorbeeld. De relatie tussen Ucen Uo
uitgedrukt in dB is 20 log | Uc I /1 Uo |.
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3. FYSICA VAN ELEKTRONISCHE CIRCUITELE MENTEN
3.1. ATOOMSTRUCTUUR

Elektronische apparaten worden zo genoemd
omdat de stromen die erin vloeien elektronen
stromen zijn. Elektronen zijn negatief geladen
deeltjes; hun lading bedraagt ongeveer 1,6-10-1’
coulomb en hun massa is ongeveer 9,1 10-*1
kg. Het bestaan van elektronen is voor de ge
leerden bijna tot de twintigste eeuw verborgen
gebleven, omdat elektronen normaliter voor
komen in combinatie met zware neutrale deel
tjes (neutronen) en positief geladen deeltjes
(protonen) waarmee zij elektrisch neutrale ato
men vormen. Een atoom van het element germanium heeft bijv. 32 elektronen.
We kunnen stellen dat de elektronen in een
atoom in een baan om de zware kern van pro
tonen en neutronen draaien en de meeste bin
nenbanen staan zo onder invloed van de aan
trekkingskracht tussen elektronen en kern, dat
de elektronen niet gemakkelijk van het atoom
kunnen worden verwijderd. Alleen de elektro
nen in de buitenste banen, op hun plaats ge
houden door relatief zwakke krachten, kunnen
door normale fysische processen losgemaakt
worden. In metalen is de aantrekking door na
burige kernen uit het kristalrooster zodanig,
dat de atomen uit de buitenste schil niet be
schouwd kunnen worden als tot een bepaald
atoom te behoren en ze zijn zodoende vrij om
onder invloed van een elektrisch veld door het
materiaal te bewegen. Als dit verschijnsel op
treedt, spreken we van een elektrische stroom.
Aan de andere kant zijn bij een vaste stof zoals
de organische substantie polytheen de atomen
zo gerangschikt dat zelfs de buitenste elektro
nen zeer stabiel zijn. Er zijn geen vrije elektro
nen, er kan geen elektrische geleiding plaats
vinden en het materiaal wordt isolater ge
noemd.
Het verwijderen van een elektron van het bij
behorende atoom, of de gedeelde atomen als
het materiaal een samenstelling is, vereist een
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zekere hoeveelheid energie, gewoonlijk uitge
drukt in elektronvolt. Een elektronvolt is een
bruikbare eenheid omdat alle elektronen en
protonen dezelfde hoeveelheid lading van
1,6- 10-1B coulomb bezitten; aldus is een elek
tronvolt = 1,6-1010 joule. De energie, nodig
om een elektron uit zijn baan te halen (we
spreken natuurlijk over elektronen uit de bui
tenste schil) ligt gewoonlijk in de orde van
grootte van 1 tot 15 eV, afhankelijk van het
soort materiaal.
3.2. DE TWEE ELEKTRONISCHE BASIS
ELEMENTEN

Elektronische elementen eisen vrije elektronen,
in die zin dat de elektronen niet aan bepaalde
atomen gebonden moeten zijn, en we hebben
reeds gezien dat deze toestand bestaat in meta
len geleiders, waarin vrije elektronen in over
vloed aanwezig zijn. Maar als een elektronisch
element waardevol moet zijn, moet het een
eigenschap bezitten die het mogelijk maakt de
elektronenstromen te beïnvloeden en te regelen
door het aanleggen van spanning of andere
effecten, maar pogingen in deze richting zijn
vruchteloos gebleken als zij werden toegepast
op metalen geleiders. Goedwerkende elektro
nische elementen zijn ruwweg in twee groepen
te verdelen: (a) die, waarin elektronen niet
slechts van het atoom waartoe zij behoren wor
den gescheiden, maar tevens geheel uit het vas
te materiaal worden verwijderd om hun weg
door gas of vacuum voort te zetten, (b) Die
waarin de elektronen in de vaste stof worden
vastgehouden; dit materiaal wordt halfgeleidermateriaal genoemd. Tot groep (a) behoren de
thermionische vacuümbuizen, thermionische
gasgevulde buizen, kathodestraalbuizen en vele
gespecialiseerde elementen voor hoge frequen
ties zoals magnetrons, klystrons en lopendegolfbuizen. Ook bepaalde soorten van foto-

elektrische cellen en een veelheid van gasgevulde buizen die met hun elektronen op kamer
temperatuur werken, behoren ertoe. Tot groep
(b) behoren metaalgelijkrichters, halfgeleiderdiodes, transistors, andere soorten foto-elekteische cellen enz. In de toekomst zal deze
groep ongetwijfeld nog verder uitgroeien.
Bij gebrek aan beter zullen we elementen uit
groep (a) buizen en van groep (b) halfgeleiders
noemen. Er moet worden opgemerkt dat deze
onderverdeling geen verband houdt met de
functie die de elementen moeten verrichten,
want elementen uit elke groep kunnen worden
gebruikt als gelijkrichters, versterkers, oscillators enz. Het enige algemene verschil tussen
onze onderverdeling en een functionele onder
verdeling is dat de grotere beweeglijkheid van
elektronen in buizen gebruik van signalen met
hogere frequenties toelaat en dit leidt tot een
grotere veelzijdigheid dan in de huidige stand
van ontwikkeling kan worden verkregen met
halfgeleiders.
Het is interessant ons te herinneren dat het eer
ste bruikbare elektronisch element een halfgeleider-gelijkrichtdiode was, die werd gebruikt
in de vroegste tijden van de radiocommunica
tie, toen nog van vonkzenders gebruik werd
gemaakt. Met de uitvinding van de triode door
Lee de Forest in 1907 startte een intensieve ont
wikkeling van elektronenbuizen, gepaard gaan
de met bijna volledige uitsluiting van halfgelei
ders, een ontwikkeling die bleef doorgaan tot
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De radarapparatuur die tijdens deze oorlog
ontwikkeld werd, gebruikte h.f.-kristaldiodes
en dit leidde tot zulke vooruitgang in de theorie
van halfgeleiderfysica dat de intensieve ont
wikkeling nu omzwaaide ten gunste van de
halfgeleidertechnieken. Dit keerpunt werd in
1948 bereikt toen Shockley en zijn collega’s in
Amerika de transistor uitvonden.

3.3. VERSCHIJNSELEN
BUIZEN

IN ELEKTRONEN

Elektronenbuizen bestaan uit een ballon, gas
dicht afgesloten, die van binnen geheel ge
ëvacueerd is of een zekere hoeveelheid van een
moleculair gas bevat. Verschillende elektroden
kunnen in de ballon aanwezig zijn en deze wor
den met externe schakelingen verbonden via
aansluitpennen die via de ballon naar buiten
zijn uitgevoerd. Enkele principes zullen worden
verduidelijkt aan de hand van fig. 3.1 waarin
een diode wordt weergegeven, dat is een buis
met twee elektroden die met een batterij zijn
verbonden. De elektroden zijn geleidende pla
ten, de ruimte ertussen is niet-gelcidend daar
hij geen vrije ladingen bevat en we kunnen het
geheel zien als een condensator waarvan de
bovenste plaat positief en de onderste negatief
is geladen. Dit wil zeggen dat er een gebrek aan
elektronen heerst op de bovenste plaat en dat
er een teveel aan elektronen is op de onderste
plaat. Na de laadstroom zal er geen stroom
meer door de externe leiding gaan. Stel nu dat
de toestand op het bovenvlak van de onderste
plaat zo wordt gemaakt dat er elektronen door
geëmitteerd worden. Condities waaronder elek
tronenemissie optreedt worden besproken in
par. 3.3. De elektronen komen onmiddellijk
onder de invloed van het elektrische veld en
worden naar de bovenste plaat getrokken. Dit
proces is continu, dus er is een doorgaande op
waartse stroming van elektronen tussen de
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Fig. 3.1. Diode.
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elektroden. De spanning blijft bijna constant
als de aansluitleidingen en de batterij een kleine
weerstand hebben en om het beeld van de elektronenstroom te completeren moeten we ons
voorstellen hoe de elektronen de batterij bij
klemT— verlaten, langs de benedenleiding naar
de onderste plaat bewegen, de ruimte overste
ken en terugkeren naar T4- langs de bovenste
leiding. Aldus vloeit een elektrische stroom
door het netwerk en tengevolge van de onge
lukkige keuze van afspraak voor positieve
stroomrichting is de richting van de pijl tegen
gesteld aan de richting waarin de elektronen
zich bewegen. De namen anode en kathode zijn
gegeven aan de elektroden waarop positieve
stroom in de diode aankomt en hem verlaat.
Een moeilijkheid die we soms tegenkomen als
we denken over elektronische elementen is de
schijnbare tegenstelling tussen de twee volgen
de beweringen. Ten eerste, niet alle elektronen
die de kathode verlaten bereiken de anode.
Ten tweede, bij elke tweepool is de stroom die
de ene pool ingaat gelijk aan die welke de an
dere uitgaat. De moeilijkheid wordt opgelost
als we inzien dat elk elektron dat de kathode
verlaat en de anode niet bereikt in de ballon
terecht komt of in een gedeelte in het inwendige
en als dit proces zou doorgaan, zou de ballon
of het gedeelte geleidelijk steeds negatiever
worden geladen. De negatieve lading kan niet
onbeperkt toenemen daar het een elektrisch
veld opwekt dat de naderende elektronen tegen
werkt. Een evenwichtstoestand wordt bereikt
als de hoeveelheid aankomende elektronen ge
lijk is aan het aantal afvloeiende elektronen.
Stellen we als voorbeeld dat de ballon is ge
maakt van glas met een lage maar eindige ge
leidbaarheid en dat er een aantal van de door
de kathode geëmitteerde elektronen direct op
gericht zijn. De ballon wordt negatief geladen,
wat de hoeveelheid elektronen die op het opper
vlak vallen verlaagt en de passage van elek
tronen door de ballonwand verhoogd door
normale geleiding naar de punten waar contact
wordt gemaakt door de elektrode leidingen.
Een evenwichtstoestand wordt bereikt als beide
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hoeveelheden gelijk zijn. Nog een voorbeeld
zal worden gegeven als in een latere paragraaf
ruimteladingseffecten worden besproken. Men
zal dan zien dat de hoeveelheid elektronen die
door de kathode wordt geëmitteerd groter kan
zijn dan de hoeveelheid die aankomt op de
anode; deze tegenstrijdigheid is het gevolg van
elektronen die naar de kathode terugkeren. In
feite keert in de meeste elektronische elementen
de grote meerderheid van geëmitteerde elektro
nen direct naar de kathode terug na een korte
omzwerving door de ballon.
Alleen het opwekken van een stroom van elek
tronen is op zich van weinig waarde en elektro
nische elementen zijn slechts bruikbaar daar de
regeling van de emissiestroom het mogelijk
maakt om de stroom door een impedantie in
het uitwendige netwerk te regelen zoals bijvoor
beeld in versterkbuizen, of een aanwijzing te
geven over de stromen en spanningen in een
schakeling, zoals in kathodestraalbuizen en gasgevulde digitale indicatiebuizen. Daarom moet
de basisstudie van elektronenbuizen zich niet
alleen bezig houden met elektronenemissie
maar eveneens met het effect van elektrische en
magnetische velden en de aanwezigheid van
gasmoleculen in elektronenstromen. Een over
zicht van deze stromen wordt in de volgende
paragrafen gegeven.

3.3.1. Emissie van elektronen
De overgrote hoeveelheid elektronen in een
vaste geleider heeft niet voldoende energie om
de aantrekkende krachten die hen in het mate
riaal vasthouden te overwinnen en voor dit
merendeel wordt de hoeveelheid energie per
elektron, nodig om hem los te maken de nittreeenergie <p genoemd. De waarde van (p is 4,5 eV
voor het zuivere materiaal wolfraam, maar is
slechts ongeveer 1 eV voor commerciële katho
des waarvan het oppervlak bestaat uit een laag
je van bepaalde oxydes.
Het aantal elektronen met energieën van meer
dan 9? eV groter dan normaal, is erg klein bij
kamertemperatuur, maar stijgt snel met toe
nemende temperatuur, zodat hete kathodes,
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Fig. 3.2.Constructie en symbolen van indirect verhitte (a),
en direct verhitte (b) thermionische kathodes.

vooral die met lage uittree-energieën, overvloe
dig elektronen emitteren. Zulke kathodes wor
den thermionische kathodes genoemd, de op
bouw is weergegeven in fig. 3.2. De kathode
kan worden verhit door een geïsoleerde gloeidraad als in fig. 3.2a of de gloeidraad zelf kan
bedekt zijn met een laag materiaal met lage
zoals in fig. 3.2b. De eerste vorm wordt meestal
geprefereerd daar hierdoor het kathode-opper
vlak overal dezelfde potentiaal kan hebben en
eveneens omdat de scheiding van kathode- en
gloeidraadschakelingen van groot gemak is.
De direct verhitte kathode heeft echter een gro
ter gloeidraadrendement en wordt gebruikt
voor elektronenbuizen in draagbare instrumen
ten waarbij de voedingsspanning uit een batte
rij wordt betrokken.
De kathodes van de commerciële buizen zijn
meestal met een oxydelaag bedekt en leveren
een emissiestroom van ongeveer 0,1 A-cm~a en
hun normale bedrijfstemperatuur ligt in de
buurt van 1.000° K. De kathode verliest hitte
door straling en door geleiding langs de leidin
gen en het vereiste gloeidraadvermogen is meer
dan 1 W em-8 kathodeoppervlak.
Elektronen kunnen bij kamertemperatuur uit
de kathode vrijgemaakt worden door botsingen
met andere elektronen of positieve ionen. De
energie van deze invallende deeltjes moet gro
ter zijn dan <p eV om het proces effectief te doen
zijn en zelfs dan zal slechts een klein gedeelte
ervan elektronen los kunnen maken. Sommige
huistypen maken gebruik van deze methode om
emissie te kunnen verkrijgen, waarbü positieve

ionen worden gebruikt die in de buis zijn ont
staan door de wisselwerking tussen elektronen
met hoge energie en gasmoleculen. Deze buizen
worden koude-kathode-buizen genoemd.
Nog een ander soort van emissie treedt op in
foto-emissiecellen waarin het losmaken van
elektronen uit de kathode geschiedt door in
vallende fotonen afkomstig van licht of andere
straling. Overeenkomstig de quantumtheorie
bestaat straling uit individuele fotonen met
energie /n», waarin h de constante van Planck
voorstelt (— 6,6 -10-’* J.s) en v de frequentie
van de straling. Aldus moet om de invallende
straling effectief te doen zijn de frequentie gro
ter zijn dan een bepaalde drempelfrequentie v0,
die afhangt van de uittree-energie van het des
betreffende kathode-oppervlak. Wij herinneren
eraan dat <p wordt gemeten in eV, dus krijgen
we hvQ = e<p waarin e de lading van een elek
tron voorstelt (1,6-10-,° C). Enig rekenwerk
toont dat voor zichtbare straling de waarde van
<p niet meer moet zijn dan ongeveer 2 eV.

3.3.2. Elektronen in elektrische en magnetische
velden
Het gedrag van een enkel elektron in een veld
is niet moeilijk te voorspellen, maar in een buis
hebben we niet met een elektron te maken
maar met een dichte stroom van elektronen.
Elk elektron is dan niet slechts onderhevig aan
uitwendig aangesloten velden, maar tevens aan
de velden veroorzaakt door de aanwezigheid
en beweging van de stroom zelf en een strikt
theoretische analyse van de situatie wordt nogal
gecompliceerd. Wij zullen onze studie vereen
voudigen door de velden die worden veroor
zaakt door de elektronen zelf, te verwaarlozen;
de verkregen resultaten zullen toch nog van
waarde zijn om de werking van elektronen
buizen te begrijpen.
De kracht op een elektron in een elektrisch
veld wordt gegeven door de uitdrukking F =
qE, waar F de kracht is, q de lading van het
elektron, in grootte en richting, en E de veld
sterkte. In de gebruikelijke praktische eenheden
wordt F uitgedrukt in newton, <7', in coulomb
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en E in volt per meter. Elektronische lading is
negatief, dus q = —e waarin e = 1,6-10-19 C
en de richting van Fis tegengesteld aan die van
E. Fig. 3.3 toont de situatie in een homogeen
veld tussen grote, parallel opgestelde platen.
De figuur kan worden gebruikt om enkele be
langrijke relaties te illustreren. Stel dat een
elektron van de onderste plaat wordt los ge
maakt, bijvoorbeeld door thermische emissie.
Het kan een zijwaarts gerichte snelheidscomponent hebben maar het zal naar boven gericht
worden en de bovenste plaat bereiken. Volgens
de gewone mechanicawetten is de arbeid uit
geoefend op het elektron Fa joule, gelijk aan
eU joule, wat weer gelijk is aan U elektronvolt.
De stijging'.melektronenenergie is U eV en voor
opgesteld, dat de elektronensnelheid klein is
vergeleken met de lichtsnelheid wordt de snel
heid van het elektron bij de bovenste plaat
geven door de volgende energievergelijking:

= eU

(3.1)

waarin m de massa van het elektron is en v0
zijn snelheid bij emissie.
De condities zijn eenvoudig als de emissieenergie verwaarloosbaar is. We krijgen dan de
volgende relatie tussen snelheid en spanning.
(3.2)

v2 = 2Ue/m

Deze resultaten gelden meer algemeen dan in
het geval van een homogeen veld wat kan wor
den ingezien als we ons herinneren dat het be-

grip spanning of potentiaalverschil oorspron
kelijk is gebaseerd op de definitie ‘potentiaal
verschil tussen twee punten = arbeid verricht
per eenheid van lading die tussen deze twee
punten passeert’. Aldus, heel algemeen, een
elektron, losgemaakt uit de kathode met te ver
waarlozen energie, zal een energie bezitten van
eU J of U eV als het een gebied bereikt waar
van de potentiaal U volt positief is ten opzichte
van de kathode. Een hoedanigheid is hiervoor
echter vereist, namelijk dat de velden waar het
elektron zich doorheen beweegt statisch zijn of
als statisch kunnen worden beschouwd tijdens
het voortbewegen van het elektron. De orde
van grootte van de tijd die het elektron onder
weg is, kan worden geïllustreerd door enkele
typische getalwaarden te geven aan U en a in
fig. 3.3. Stel dat de platen 1 cm van elkaar ver
wijderd zijn en dat U = 100V. Dan wordt de
tijd die het elektron nodig heeft om te passeren
T = o(2m/e£/)* = 3,4 10-9 s. Merk op dat
zelfs als de spanningen wisselden met een fre
quentie van 10’ Hz, de omlooptijd van het
elektron een fractie van een periode bedraagt
en hieruit volgt dat het toelaatbaar is te ver
onderstellen dat elektronische verschijnselen
ogenblikkelijk plaatsvinden.
De relatie tussen de elektronenbeweging en de
uitwendige stromen kan worden belicht door
de vermogensrelaties in fig. 3.3 te beschouwen,
als een elektron zich verticaal met snelheid v
tussen de platen beweegt. Het mechanisch ver-

U volt —
_
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1
veldsterkte E = U/a V-m-1
Fig. 3.3. Kracht op een elektron in een elektrisch veld F — eUfa.
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mogen wordt toegevoerd via het veld en is af
geleid van de vermogensbron, de batterij. In de
aansluitdraden moet een stroom vloeien waar
van de waarde i wordt gegeven door de vermogensrelatie
U
Fv = iU, of---- ev = iU,
a
ev
zodat
i——
(3.3)
a

Deze uitdrukking heeft betrekking op de mo
mentele relatie tussen de snelheid van het elek
tron en de voedingsstroom en wij zullen nu aan
tonen dat hij samenhangt met het begrip van
stroomcontinuïteit. Stel dat er een constante
emissie van elektronen is van de onderste plaat
en opname van elektronen door de bovenste
plaat en dat het aantal elektronen N per secon
de is, waarbij N zeer groot is. Dan vloeit er een
stroom 7 door de leidingen, gegeven door
ƒ = Ne Os-1, of A. Nu nemen we een gemid
delde snelheid v voor de elektronen tussen de
platen aan, wat betekent dat er op elk moment
een aantal elektronen gelijk aan Nafv onder
weg is. De bewegende lading is op elk moment
eNa/v wat in plaats van de enkele lading e in
vergelijking (3.3) kan worden gesubstitueerd
om weer I = Ne op te leveren.
Tot dusver werd geen gewag gemaakt van de
opgenomen kinetische energie die werd mede
gedeeld aan de elektronen tussen de platen in
fig. 3.3. Deze kinetische energie wordt omgezet
in warmte wanneer de elektronen de bovenste
plaat of anode treffen; de hoeveelheid warmte
kan worden berekend uit de hoeveelheid toege
voerd elektrisch vermogen, of uit de hoeveel
heid omzetting van kinetische energie. Stel
evenals in de voorgaande alinea dat er per
seconde N elektronen passeren. Het elektrisch
vermogen is UI = UNe watt. Elk elektron treft
de bovenplaat met een kinetische energie van
i mv2 J en dus is de ontwikkelde warmte
| mv2 N W. Maar v’ = 2Ue/m [verg. (3.2)], zo
dat de warmteontwikkeling op de anode weer
UNe W is.
Er is benadrukt dat elektronenstromen in bui-
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Fig. 3.4. Elektrostatische kathodestraalbuis. De geleiden
de laag C C en de generatoren U* en Uv zijn verbonden
met A».

zen elektrische stromen zijn die worden geme
ten en besproken in de bekende eenheden am
père, volt en watt.
Geen behandeling van de wisselwerking tussen
elektrische velden en elektronen zou compleet
zijn zonder de beschrijving van een kathodestraalbuis, een buis waarvan het scherm ons
aanziet in zoveel kathodestraaloscillografen.
Het doel van het instrument is om op het scherm
van de buis een heldere stip weer te geven waar
van de afbuiging in verticale richting evenredig
is met het potentiaalverschil aangelegd aan een
paar klemmen en in horizontale richting met
de spanning op een ander paar. Het instrument
wordt beschreven in hoofdstuk 10 en we hou
den ons hier alleen bezig met de kathodestraalbuis.
Fig. 3.4 toont de principes. De kathode en de
elektroden g, at en as vormen samen een elek
tronenkanon waarvan de functie is een elektronenstraal te versnellen tot een hoge snelheid
en ze in een punt op het fluorescerende scherm
te focusseren, waar de energie wordt geabsor
beerd en gedeeltelijk in licht wordt omgezet.
Het inwendige van de buis is bij het scherm be
dekt met een geleidend materiaal, verbonden
met elektrode at en verschaft een weg terug
voor de elektronenstroom. Twee paar deflectieplaten die ervoor dienen om de elektronenstraal
af te buigen, zijn opgesteld tussen elektrode aa
en het scherm. De potentiaal op de klemmen
xx, x2 en yn y3 ligt dicht bij die van as, dus de
straal-intensiteit en de focussering worden nau-
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welijks beïnvloed door de deflectieplaten, maar
de spanningen Uy en Ux en hun bijbehorende
transversale velden delen transversale krachtsmomentcomponenten mede aan de straal en
het effect resulteert in de plaats van de heldere
stip op het scherm. Om terug te keren naar de
werking van het elektronenkanon, elektronen
worden geëmitteerd door de kathode met wille
keurige energieën tot in de orde van grootte
van enkele eV. De elektrode g, die rooster wordt
genoemd, heeft een regelbare negatieve span
ning ten opzichte van de kathode, en aldus kan
de hoeveelheid elektronen die door het gaatje
in g passeren met de potentiometer Rx bepaald
worden. Het doel van deze regelaar is de sterkte
van de straalstroom te variëren en dientenge
volge de helderheid van de stip op het scherm,
en zodoende kan men verwachten dat bij de
knop die aan de as van Rx is bevestigd het
woord ‘Intensiteit’ staat aangegeven. Het op
tische analogon van het gaatje in g is een speldeprik in de afscherming rond een lichtbron en
de elektroden ai en a2 gedragen zich als een
lens en verschaffen tevens een elektrisch veld
om een hoge energie aan de elektronenstraal te
geven. De focusserende werking is regelbaar
door de relatieve potentialen van a2 en ai te
regelen en daarom wordt potentiometer R2
‘focus’ regelaar genoemd. Het focusseringssysteem is min of meer analoog aan een conver
gerende optische lens. In optische lenzen wordt
de buiging van de lichtstralen veroorzaakt door
verandering van de snelheid van het licht, als
het het materiaal ingaat, terwijl in een elektro-
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Fig. 3.5.Elektronenbaan in een ideale elektrostatische kathodestraalbuis.
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(3.4)

Het toevoeren van Uy heeft geen invloed op de
horizontale component vz van de elektronen
snelheid daar de afbuigkracht verticaal gericht

O

.
y2

v, = (2 Uae/m^
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statische lens als in fig. 3.4 de elektronensnel
heid verandert bij het betreden van gebieden
met verschillende potentiaal. Het gekromde
oppervlak van een lens vindt zijn analogon in
de gebogen equipotentiaalvlakken die symme
trisch rond de as van elektrode ai en a2 liggen.
Het analogon met optische systemen is alleen
van waarde in een oppervlakkige bespreking
van het onderwerp. Het afbuigsysteem is het
enige deel van een elektrostatische kathodestraalbuis, waarvan het gedrag een nuttig
studieobject is voor niet-specialisten. Als wordt
verondersteld dat de afbuigplaten evenwijdig
lopen en dat het afbuigveld er tussen discontinu
verloopt aan de randen van de platen, is het
systeem ontvankelijk voor analyse. De eerste
veronderstelling is niet in overeenstemming
met de praktijk en de tweede is ongeldig, maar
analyse verschaft een interessante oefening en
tengevolge van zijn relatieve eenvoud wordt hij
dikwijls aan studenten als examenvraagstuk
voorgelegd.
Fig. 3.5 toont de ideale toestand. Bij afwezig
heid van afbuigspanning Uy neemt de elektro
nenstraal de weg CO langs de as van symmetrie
van de buis. De elektronensnelheid v2 word
bepaald door de spanning C/a, de versnellingsspanning, en wordt evenals in vergelijking (3.2)
gegeven door:

scherm

is, dus van het transversale veldgebied wordt
de horizontale component nog steeds gegeven
door verg. (3.4). De uiteindelijke verticale com
ponent vy kan worden geschat door de veran
dering van het verticale moment te beschouwen.
De omlooptijd van een elektron tussen de pla
ten is //en de verticale kracht is de elektrische
veldsterkte {Uyfa) maal de elektronenlading e,
dus de massa van het elektron m krijgt een
verticaal moment gegeven door:

Uye l
.
Uy
e
l
Vy/n =------ ------ , dit is vy =------ ------- ----- (3.5)
a
a
m vz
Als de straal het gebied tussen de platen verlaat
komt hij in een equipotentiaalzone en dus be
wegen de elektronen zich in rechte lijn naar het
scherm, waar zij op punt P aankomen. De af
buiging Dy wordt gegeven door:
Dy
Vy
Uy LI

------- =------- , dit IS Dy =------- •-------

L

vt

U&

2a

(3.6)

Tot dusverre werd Q gedefinieerd ais het punt
waarop de achterwaartse projectie van de elektronenstraal met de as van de buis samenkomt.
Er kan worden aangetoond dat Q tevens in het
midden van de platen ligt.
Uitdrukking (3.6) is belangrijk. Hij toont het
zeer bruikbare resultaat dat de straalafbuiging
evenredig is met C/y, wat zeer bruikbaar is om
dat een lineaire relatie het gemakkelijkst is voor
metingen. Hij toont eveneens dat de deflectiecoêfficient, dat is de waarde van Uy uitgedrukt
in een gegeven afbuiglengte van de stip Dv
wordt beïnvloed door de grootte van t/A. Grote
waarden van Ua. worden vereist, om een elektronenstroom van hoge energie te verkrijgen
en een heldere stip te produceren en dit is in
strijd met een gevoelig afbuigsysteem. Deze
moeilijkheid is in recent ontwikkelde buizen
overwonnen door naversnellingsanodes, dit zijn,
zoals hun naam impliceert, elektroden met een
hoge positieve potentiaal tussen de platen en
het scherm.
Meer verfijnde ontwerpmethodes zijn nodig
om er zeker van te zijn dat het aanbrengen van
deze elektroden geen defocusserend effect op-
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Fig. 3.6. Kracht op een stroomelement, positief deeltje en
elektron in een magnetisch veld.

levert. Een ander interessant punt dat uitdruk
king (3.6) betreft is dat hij geen enkele betrek
king heeft met de massa of lading van het elek
tron en hieruit volgt dat alle geladen deeltjes
en niet alleen elektronen dezelfde weg in het
systeem zouden volgen als hierboven beschre
ven.
De kracht op elektronen in magnetische velden
wordt geïllustreerd in fig. 3.6. Een positieve
lading van q C en een elektron met een nega
tieve lading van e C worden getoond, bewegend
met een snelheid van v m-s-1 onder rechte hoe
ken met een uniform magnetisch veld van
BWb-m-2 in het papier gericht. Er kan ook een
snelheidscomponent zijn evenwijdig aan B,
maar dit is niet ter zake dienend. Er wordt
eveneens een stroomelement idl getoond in
dezelfde richting als v. Het stroomelement is in
de bespreking opgenomen om eraan te herinne
ren dat elektrische verschijnselen in geleiders
of in de ruimte in principe dezelfde zijn. Krach
ten worden door de drie elementen in de ge
tekende richtingen ondervonden en worden
gegeven door de volgende uitdrukkingen
Fq = qv X B
Ft = idl X B
Fe = —ev x B

(a)
(b)
(c)

(3.7)

Dit zijn zogenaamde uitwendige vectorproduk-
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ten en ze geven duidelijker de richting van een
effect aan dan de meer gebruikelijke aanbevo
len twee vingers en een duim. Het gebruik van
x in verg. (3.7) impliceert dat men om de rich
ting van de kracht te vinden de kurketrekkerregel toepast op de grootheden aan de rechter
kanten van de vergelijkingen in de volgorde
waarin zij voorkomen. Aldus in (a) is qv naar
rechts gericht; draai de pijlpunt van rechts in
de richting van de tweede term B, dat is in het
papier. Een kurketrekker die in dezelfde rich
ting wordt gedraaid gaat naar boven, dus
kracht F< is naar boven gericht. Een gelijk
soortig betoog geldt voor (6) maar de lading
in (c), overeenkomend met q in (a), is negatief
en het is nodig het teken om te keren. De groot
te van F (newton) wordt in elk geval gegeven
door de gewone vermenigvuldigingsregel.
De lezer wordt eraan herinnerd dat de snelheid
v de component van de deeltjessnelheid in
dwarsrichting is, dat is loodrecht op het mag
netisch veld, en het stroomelement id/ komt
overeen met de projectie van een kort stukje
stroomvoerende draad op een vlak loodrecht
op het magnetisch veld. We zullen nu de essen
tiële overeenkomsten tussen de verg. (3.7a) en
(3.7b) tonen.
De stroom van i A is een doorgang van lading
door de draad, i Os-1. Stel dat de ladingsdichtheid Q C m-1 bedraagt; dan is de ladingssnelheid v, gegeven door v = i/Q. De lading in het
stukje d/ is dus Qd/en beweegt met een snelheid
(j/Q), dus als wij deze waarden in (3.7a) substi
tueren, krijgen wij (3.7b) en komen tot de con
clusie dat een stroomelement Zd/ dezelfde
kracht ondervindt als een lading met snelheid
(qv) als qv = Zd/ in C-m-s-1 wordt uitgedrukt.
Als we nu de bewegende deeltjes beschouwen,
zal men zien dat de kracht loodrecht staat op
de snelheid zodat geen energie-uitwisseling
plaatsvindt tussen de deeltjes en het magne
tische veld. De kinetische energie en dus de
snelheid van het elektron of een ander deeltje
blijft constant in grootte, alleen de voortplan
tingsrichting wordt beïnvloed. Een bijzondere
eenvoudige situatie ontstaat als een elektron
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loodrecht in een homogeen elektrisch veld
wordt gebracht zoals in fig. 3.7. De kracht die
het elektron ondervindt in het veld is veB als
weergegeven, dus de versnelling loodrecht op
de voortplantingsrichting is vBelm. Als een
deeltje met een constante snelheid v beweegt
volgens een cirkel met een straal R, heeft de
radiaal naar binnen gerichte versnelling een
constante waarde v~IR, dus is voor het elektron
in fig. 3.7 de afgelegde weg een cirkelboog met
straal R gegeven door:
v2/R = yBe/m, of R =

V

Be/m

(3.8)

Uitdrukking (3.8) toont dat de hoeksnelheid
rond het midden van de kromming onafhanke
lijk is van de snelheid van het elektron.
Een situatie overeenkomend met die van fig.
3.7 wordt gebruikt in kathodestraalbuizen met
magnetische afbuigsysternen. Het transversale
magnetische veld wordt opgewekt door een
paar deflectiespoelen, een aan beide zijden van
de buis, en de afbuiging van de stip op het
scherm is nagenoeg evenredig met de stroom
die door de spoelen vloeit. Normaliter wordt
afbuiging in x- en y-richting gewenst, dus zijn
twee paar spoelen, onderling loodrecht op el
kaar, aangebracht.
Focussering van de elektronenstralen wordt
verkregen door een magnetisch veld in de rich
ting van de straal. De situatie is in de praktijk
B in het papier gericht
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Fig. 3.7. Baan van een elektron dat in een transversaal
magnetisch veld wordt geïnjecteerd.
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niet gemakkelijk te analyseren, maar het prin
cipe kan worden geïllustreerd door beschou
wing van de baan van de elektronen in een ge
ïdealiseerde situatie als in fig. 3.8. Baan 0 wordt
niet beïnvloed, daar de snelheid geen compo
nent heeft die loodrecht op B staat. Banen 1 en
2 hebben in aanvang een radiale snelheidscomponent en zullen volgens (3.8) een circu
laire, transversale baan hebben zolang zij on
der invloed van het veld staan. De looptijd door
het veld voor beide banen, en de hoeksnelheid
in het transversale vlak is voor beide hetzelfde,
dus we kunnen de banen laten convergeren
door de waarde van B in te stellen. Onze ge
ïdealiseerde weergave suggereert dat een mag
netische lens alleen elektronen kan focusseren
op een bepaalde afstand, gelijk aan de afstand
tot de puntvormige elektronenbron. Deze be
perking wordt gesuggereerd door onze kunst
matige veronderstelling dat het een discontinu
magnetisch veld betreft. De juiste analyse toont
dat een magnetische lens zich gedraagt als een
convergerende lens waarvan de brandpunts
afstand regelbaar is door óf de magnetische
veldsterkte óf de energie van de invallende
elektronenbundel in te stellen.

3.3.3. Het effect van moleculaire gassen
Vele soorten buizen bevatten moleculair gas,
dat tijdens de fabrikage met opzet werd aange
bracht om karakteristieken te verkrijgen die
niet haalbaar zijn met vacüumbuizen. Deze ka

rakteristieken ontstaan omdat een gedeelte van
de gasmoleculen geïoniseerd kan worden door
de elektrische stroom, volgens het mechanisme
van fig. 3.9. We nemen aan dat een neutraal
gasmolecule M een elektron tegenkomt met
een kinetische energie omdat het versneld
wordt door een elektrisch veld. Het molecule
heeft een positieve kern en een of meer vrije
elektronen in de buitenste schil. Als de energie
van het invallende elektron voldoende is om de
bindingskrachten te overwinnen kan de botsing
het resultaat opleveren van de figuur. Het mole
cule wordt nu in twee delen gesplitst, een vrij
elektron en een naar verhouding zwaar deeltje
met een positieve lading, positief ion genaamd,
vandaar de naam ionisatie voor het proces. Het
oorspronkelijke vrije elektron is nog vrij maar
heeft nu een verminderde snelheid, daar de
totale kinetische energie van de drie deeltjes
minder is dan de oorspronkelijke kinetische
energie, omdat er energie nodig was om ionisa
tie tot stand te brengen. lonisatie-energie voor
gasmoleculen ligt in de orde van grootte van
15 eV waaruit volgt dat in buizen met spannin
gen van minder dan 15 V tussen de elektroden
geen ionisatie kan optreden. Stel echter dat een
buis een 100 V tussen de elektroden heeft. Een
elektron dat start vanaf de kathode kan een
gasmolecule ioniseren nadat het een gebied van
+ 15 V heeft bereikt. De twee elektronen heb
ben dan energieën van 15 eV als zij een poten
tiaal van 30 V bereiken, en verdere botsingen
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met de produktie van meer elektronen kunnen
optreden. Aldus kan het proces cumulatief zijn,
wat resulteert in een gebied dat grote aantallen
negatieve elektronen en positieve ionen bevat.
De negatieve elektronen bewegen zich naar de
positieve anode en de positieve ionen naar de
kathode. Er is natuurlijk een neutraliserend
effect van recombinatie als een positief ion een
elektron tegenkomt en recombineert tot een
neutraal molecule en in de blijvende toestand
heft dit effect het effect van ionisatie op en er
heerst een toestand waarbij de netto-hoeveelheid ionisatie in alle gebieden van de buis nul is.
Het gedetailleerde gedrag van elektronen- en
ionenstromen in gassen is zeer gecompliceerd,
maar de belangrijkste effecten kunnen als volgt
samengevat worden:
(1) . Stroomvermenigvuldiging. De totale stroom
tussen de elektroden van een buis is groter dan,
en kan zeer veel groter zijn dan de stroom die
zou vloeien zonder gasvulling.
(2) . Secundaire emissie. Positieve ionen die met
voldoende energie de kathode bereiken kunnen
elektronenemissie van de koude kathode ver
oorzaken, dat wil zeggen kathodes op kamer
temperatuur.
(3) . 'Twee toestanden'-werking. Een gasgevulde
buis die bij afwezigheid van gas een kleine elektronenstroom zou voeren kan een redelijke
stroomvermenigvuldiging produceren, wat toch
nog resulteert in een te verwaarlozen totaalstroom. De buis is dan in een van de twee toe
standen die we de hoge- impedantietoestand
zullen noemen. Boven een kritische waarde van
stroom en elektrodespanning resulteert de cu
mulatieve toename van de ionisatie in op hol
slaan, de gasionisatie stijgt enorm en de totale
stroom stijgt tot een waarde die de buis zou
vernielen als de uitwendige schakelingen niet
ontworpen waren om een spanningsdaling te
veroorzaken bij stijgende stroom. Deze toe
stand is de andere van de twee die mogelijk
zijn; we zouden deze de lage- impedantietoe
stand kunnen noemen, maar het is beter de
term constante-spanningstoestand te gebruiken,
daar de buis nu in een toestand is waarbij elke
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stijging in potentiaal een zeer grote stijging van
de stroom ten gevolge zou hebben. Fig. 3.10
geeft een karakteristieke kromme van de ver
houding tussen stroom /a en spanning t/a aan
de elektrode van een gasgevulde koude-kathodebuis met twee aansluitklemmen, die ‘regelbuis’ wordt genoemd. De twee gebieden die
horen bij de twee mogelijke toestanden zijn
weergegeven, verbonden door een stippellijn
die een deel is van de statische karakteristiek.
Werking op een punt van de stippellijn is, ten
gevolge van de negatieve richtingscoëfficiënt,
met normale uitwendige schakelingen moeilijk
te realiseren.
(4) . Helderheid. Het geïoniseerde gebied is in de
constante-spanningstoestand lichtgevend, in
een kleur die afhangt van het gebruikte gas.
(5). Tijdsvertraging. De moleculen en ionen in
gasgevulde buizen zijn, vergeleken met elek
tronen, zwaar en ionisatie en recombinatie zijn
het gevolg van het cumulatieve effect van toe
vallige ontmoetingen. De snelheid waarmee
buizen zich aanpassen aan toestanden veroor
zaakt door uitwendige schakelingen is daarom
veel langzamer dan bij vacüumbuizen en de
tijdsvertraging in responsie is vaak groter dan
10-* s.

3.3.4. Korte beschrijving van enige elektronen
buizen
We behandelen nu de toepassingsmogelijkhe
den van de fysische verschijnselen, die zijn be- C
schreven bij het gedrag van de gewonere bui
zen, en zullen de functies beschrijven waarvoor
elke buis geschikt is. Enkele buizen worden
meer gebruikt dan andere en de belangrijkste
worden uitgebreid behandeld in de volgende ■■
drie hoofdstukken.

De thermionische vacuünidiode. De opbouw van
een typische diode en zijn schemasymbool zijn
weergegeven in fig. 3.11. In principeschema’s
worden vaak de gloeidraden in diodes en an
dere elektronenbuizen weggelaten, daar zij niet
van belang zijn om de werking van een schake
ling uit te leggen. De vacüumdiode wordt ge
bruikt om wisselspanningen gelijk te richten
en voor het formeren van golfvormen in het
algemeen. We zullen dit type diode gebruiken
als een voorbeeld om het belangrijke effect van
overvloedige elektronenemissie van de katho
des van buizen te belichten.
Men kan zich afvragen waarom de karakteris
tiek niet de rechthoekige vorm heeft, weer
gegeven door de stippellijn, die aangeeft dat er
geen doorgang van elektronen naar de anode
plaatsvindt als C/a negatief is en de aantrekking
van alle geëmitteerde elektronen naar de anode
zodra t/a positief is. De uitleg van de weer
gegeven karakteristieken is dat de elektronen,
geëmitteerd door de kathode een dicht negatief
geladen gebied vormen, ruimtelading genaamd
dat een elektrisch veld vormt bij de kathode,
tegengesteld gericht aan dat tengevolge van de
positieve waarden van t/a. Het stijgen van C/a
vanaf nul is dientengevolge niet abrupt merk
baar in de totale stroom, daar het slechts het
aantal elektronen die ten gevolge van de ruim
telading op de kathode terugvallen verlaagt.
De eindige stroomwaarden bij l/tt = 0 en bij
kleine negatieve waarden van C/a wordt ver
klaard door de eindige waarde van de energie
waarmee de elektronen door de kathode ge
ëmitteerd worden. Een klein aantal heeft vol

A (mA)

a k ff

Fig. 3.11. Inwendige constructie, symbool en karakteris
tiek van een buisdiode.

doende energie om het vertragend veld, dat
ontslaat door ruimtelading en aangelegde
spanning, te overwinnen.
Toepassingen van diodes worden beschreven
in hoofdstuk 4.
De triode. Deze drie-elektrodenbuis (zie fig.
3.12) lijkt op de bovenbeschreven diode, maar
nu wordt het veld in het ruimteladingsgebied,
dat de anodestroom 7a bepaalt, niet alleen beinvloed door 7/a, maar ook door t/B, de span
ning van het rooster ten opzichte van de ka
thode. Opgemerkt wordt dat de roosterstroom
7g in het algemeen veel kleiner is dan 7a, wat
erop duidt, dat de meeste elektronen door de
mazen van het rooster heen de anode bereiken,
zelfs als t/g positief is. Als t/g negatief is, is 7g
gering en de ingangsadmittantie tussen rooster
en kathode kan normaliter verwaarloosd wor
den ten opzichte van de admittanties van de
externe schakeling. Triodes worden op grote
schaal gebruikt als versterkers, door een in
gangssignaal als component van Ug toe te voe
ren, waarna het uitgangssignaal verschijnt op
de anode-impedantie van de buis. Deze buis is
zo bekend dat, ofschoon er vele andere drieelektrodenelementen bestaan, de term triode
altijd wordt geassocieerd met de drie-elektrodenvacüumbuis. Triodes worden verder be
handeld in hoofdstuk 5.
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De meer-elektrodenbuis. Fig. 3.13 laat de meest
gebruikelijke zien, de drie-roosterbuis of pen
tode. Normaal is nog steeds de anodestroom ƒ»
het grootste deel van de kathodestroom, daar
de meeste elektronen door de mazen van de
diverse roosters heengaan. Bij normaal gebruik
werkt de buis als versterker met een belastingsimpedantie waardoor
vloeit, zoals bij de
triode, en de bruikbaarste karakteristieken
bundel is die van het type dat is weergegeven in
de figuur en waarbij h is uitgezet als functie
van Ugi, Ugt, Ugt, en C/B. Dit gewone gebruik
van de pentode als versterkerbuis wordt uitgebreider behandeld in hoofdstuk 5. Pentodes en
andere meer-roosterbuizen worden eveneens in
een aantal meer gespecialiseerde schakelingen
gebruikt, gebaseerd op de verschillende manie
ren waarop de verschillende roosterspanningen
de elektronenstroom beïnvloeden. De poten
tiaal van het eerste rooster regelt altijd de ge
hele kathodestroom, terwijl de andere rooster50

spanningen de bestemming van de elektronen
bepalen. Stel bijvoorbeeld dat C/o en Ugl van
een pentode elk 200 V zijn, dat Ugl en Ugl en
kele volts negatief zijn en dat de totale kathodestroom Ik 5 mA is. Als Ugi nul is krijgen we
een distributie van de elektronenstroom die
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Fig. 3.13. Opbouw, symbool en karakteristieken van een
pentode.

typerend is voor de pentode als versterkerbuis,
namelijk /a = 4 mA en /g2 = 1 mA.
Stel nu dat US3 = — 50 V; hierdoor ontstaat
tussen ga en g3 een vertragend veld waarin een
oppervlak met negatieve potentiaal ten op
zichte van de kathode aanwezig is. Geen elek
tron bereikt dit oppervlak; de 200eV kineti
sche energie, verkregen door het bereiken van
het gebied van g2, zijn verloren in het vertra
gende veld. De elektronen worden afgeremd,
de richting wordt omgekeerd en zij belanden
uiteindelijk op rooster g2. Dan is /a = 0 en
7g2 en Ik zijn bijna 5 mA. Aldus regelt t/g3 de
bestemming van de stromen waarvan de groot
te wordt bepaald door é/gl.
Kathodes!raalbuis. Principiële eigenschappen
van de kathodestraalbuis zijn beschreven in
par. 3.2. Er werd aangetoond dat afbuiging kan
worden verkregen door elektrische of magne
tische velden en het is belangrijk om na te gaan
hoe een keuze wordt gemaakt tussen de twee
methodes bij het ontwerpen van buizen voor
verschillende toepassingen. Buizen voor tele
visietoestellen bijvoorbeeld eisen een intense
helderheid van de stip waarvoor een hoge span
ning op de laatste anode nodig is. Zij moeten
eveneens kort zijn en de combinatie van deze
twee eisen is onverenigbaar met elektrischveldafbuigmethodes, zoals blijkt uit formule
(3.6) gecombineerd met de meetkunde van deflectieplaten geïllustreerd in fig. 3.5. Magne
tische deflectie wordt gebruikt en dit is toelaat
baar omdat de vereiste stroomgolfvormen rela
tief lage frequenties hebben overeenkomend
met de lyn- en rasterfrequenties. Kathodestraalbuizen voor golfvormobservatie, zoals
gebruikt in de meeste laboratoriumoscillografen, moeten het bestuderen van golfvormen
met zeer hoge frequenties mogelijk maken en
een magnetisch afbuigsysteem is onuitvoerbaar
vanwege de zelfinductie en eigen capaciteit van
de afbuigspoelen. Elektrostatische afbuiging
wordt gebruikt omdat hierbij de schakelingen
die het afbuigsysteem voeden slechts door de
capaciteit van de deflectieplaten worden belast.
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\

lichtvlek yx
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f y-richting
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Fig.3.14.StraalspliUing bij een dubbelstraals kathodostraalbuis.

Helderheid van de stip is niet van zoveel bete
kenis, daar slechts één lijn tegelijk wordt be
studeerd in plaats van een compleet raster zo
als bij beeldbuizen, zodat relatief kleine waar
den voor de spanning van de laatste anode
kunnen worden gebruikt. Dit is een voordeel
daar het de noodzaak voor overmatig grote
waarden van afbuigspanningen reduceert.
Sommige oscillografen bevatten dubbelstraalbuizen. Deze kunnen twee aparte elektronen
kanonnen en deflectiesystemen of een enkel
kanon en een straalsplitser bezitten. Deze be
staat uit een derde plaat, centraal opgesteld
tussen de twee afbuigplaten die het dichtst bij
de kathode staan, normaliter de y-afbuigplaten.
Elke helft van de straal wordt in y-richling af
gebogen door de desbetreffende y-plaatspanning ten opzichte van de centrale plaat, zoals
getoond in fig. 3.14, terwijl beide stralen tege
lijk in x-richting afgebogen worden.

De gasgevulde diode. De constructie, schakeling
en karakteristiek van een typische diode zyn
weergegeven in fig. 3.15. Deze diodes worden
gebruikt voor vermogensgelijkrichting, waar
hun vermogen om een hoge stroom te voeren
bij een lage positieve spanning met een fysiek
kleine kathode, van grote waarde is. Het kathode-oppervlak is groot en verliest toch weinig
hitte door de gevouwen vorm, een vorm die bij
een vacüumdiode ontoelaatbaar zou zijn omdat
de ruimtelading binnen de vouwen het effectie
ve oppervlak zou reduceren. Het geïoniseerde
gebied in een gasgevulde diode in de constante-
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kathodebeschadiging door ionenbombarde
ment. Vacüumbuizen genieten de voorkeur
voor de gebruikelijke toepassingen waarbij ne
gatieve spanningen van meer dan 1 kV en stro
men van meer dan 1 A zelden voorkomen.

A(A) |
I

1 -I

Gasgevulde triode of thyratron. Fig. 3.16 toont
—de constructie en karakteristieken van een
fnvri
a f f
thyratron. Een stuurelektrode, rooster ge
10
20
(V)
naamd, schermt het gebied bij de kathode bijna
geheel af van het elektrisch veld veroorzaakt
Fig. 3.15.Opbouw, symbool, gloeidraadaansluitingcn en
door de anode-kathodespanning C/a, en de
karakteristieken van een gasgevulde diode van het direct
verhitte type.
anodestroom in de hoge-impedantietoestand
(zie par. 3.3) is dientengevolge zeer laag. De
spanningstoestand (zie par. 3.3), gedraagt zich
vorm van de 7a-t/a-karakteristieken kan wor
als een geleidende vloeistof die al de windingen
den verklaard door te veronderstellen dat C/a
van de kathode omgeeft en dus is het hele op stijgt vanaf nul, met C/B vast ingesteld op —3 V.
pervlak effectief. Er is nog een ruimtelading De anodestroom /a stijgt en de elektronen ver
van elektronen omdat de diodes gebruikt wor oorzaken enige ionisatie bij de anode waar hun
den met anodestromen die aanzienlijk kleiner energie het grootst is, maar de hoge-impedan
zijn dan de emissie-stroom, een noodzakelijke
tietoestand blijft totdat een kritische waarde
stand van zaken om vernieling van de kathode
4/ac van t/B wordt bereikt. Hier is het gecombi
door botsende positieve ionen te voorkomen.
neerde effect van /a en t/a voldoende om de
Hieruit volgt dat voorzorgen moeten worden
cumulatieve ionisatie als beschreven in para
genomen gedurende de periode na het inscha graaf 3.3 in te leiden en nu spreidt een dicht gekelen, als de emissiestroom laag is omdat de
ioniseerd gebied zich snel uit vanaf de anode.
kathode nog koud is. Het aanleggen van een
Dit geïoniseerde gebied, of plasma, vertoont
positieve anodespanning moet worden uitge overeenkomst met een vloeistof en de grens er
steld totdat de kathode helemaal opgewarmd
van is het effectieve anode-oppervlak. Het plas
is; een tijd van 30-60 seconden kan nodig zyn.
ma breidt zich uit vanaf de anode door de
Gasgevulde diodes kunnen een veel groter ver roostergaten en omgeeft de kathode. De buis
mogen afgeven, bij dezelfde afmetingen, dan
is nu in de constante-spanningstoestand waarin
vacüumdiodes, maar zij hebben het nadeel van
de stroom in de praktijk wordt begrensd door
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Fig. 3.16. Opbouw, symbool en anodekarakteristieken van een thyratron.
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het externe anode-kathodecircuit. De roosterpotentiaal heeft geen verdere controle over de
anodestroom en terugkeer naar de hoge-impedantietoestand kan alleen worden verkregen
door 7a te reduceren tot een zeer kleine waarde,
door middel van het uitwendige anode-katho
decircuit.
De enige functie van C/g is de bijzondere waarde
Uac van de anodespanning te bepalen waarbij
de buis van de hoge-impedantietoestand over
gaat naar de constante-spanningstoestand en
dat is de reden waarom de fabrikanten van
thyratrons normaliter de karakteristieken niet
publiceren in de vorm volgens figuur 3.16.
Inplaats hiervan publiceren zij de re^e/karakteristieken als weergegeven in fig. 3.17 samen met
een waarde van t/m, de spanning waarbij de con
stante-spanningstoestand gehandhaafd blijft.
De stroom in de hoge impedantietoestand
is te verwaarlozen. Er wordt benadrukt dat de
kromme van fig. 3.17 niet de relatie tussen L4
en Ug aangeeft, maar als langs de verticale as
C/a is uitgezet, is de kromme een bovengrens
voor paren waarden van t/a en Ug, waarbij de
buis in de hoge-impedantietoestand kan blijven.
Elke afwijking van £/a, Ug langs een stippellijn
als aangegeven in de figuur, zou een overgang
veroorzaken van de hoge-impedantie naar de
constante-spanningstoestand, zodra het punt O
werd bereikt. De letter O werd gekozen omdat
voor omschrijving van de overgang vaak de
uitdrukking ‘ontsteken’ wordt gebruikt. Uit
drukkingen als ‘triggeren’ en ‘omschakelen’
komen eveneens voor. Het Griekse woord
‘thyra’ betekent ‘deur’, dus misschien is het
dienstig de werking van een rooster te vergelij
ken met dat van een deurklink. Een klink kan
een deur gesloten houden tegen toegevoerde
druk, luchtdruk bijvoorbeeld. Als de klink
wordt verdraaid kan de luchtdruk de deur ope
nen, maar de klink heeft verder geen invloed
meer op de luchtstroming.
Het principe van de werking van thyratrons is
gelijk voor alle types, maar de types variëren
aanzienlijk in constructie en in het gebruikte
gas. Kwikdamp is gebruikelijk voor hoge-
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Fig. 3.17. Regelkaraktcristiek van een thyratron.

stroomthyratrons en argon waar de maximaal
vereiste stroom niet meer is dan ongeveer 1 A.
Vele kleine thyratrons hebben een vierde elek
trode op of, ongeveer op, kathodepotentiaal,
waarvan de belangrijkste functie is het gebruik
van een fysiek kleiner rooster, met als gevolg
een reductie in de hoeveelheid roosterstroom.
Schakelingen met thyratrons, beschreven in
hoofdstuk 6, maken gebruik van de mogelijk
heid van de buis om van de hoge-impedantie
toestand b(j hoge spanning naar de lage-impedantietoestand bij hoge stroom om te schake
len.
Foto-emissiecel. Foto-emissiecellen kunnen van
het vacüum- of gasgevulde type zijn. De constructievorm van beide types is gelijk en is weer
gegeven in fig. 3.18. Bij kamertemperatuur
emitteert de kathode elektronen in een hoeveel
heid evenredig met de intensiteit van de stra
ling, gewoonlijk licht, die op het kathodeoppervlak valt. De hoeveelheid geëmitteerde
elektronen is klein en ruimte-ladingseffecten
zijn te verwaarlozen en dus is een anodespan
ning van ongeveer 4-20 V normaliter voldoen
de om al de geëmitteerde elektronen aan te
trekken. De anodestroom 7a is dan evenredig
met de hoeveelheid invallend licht. Vacüumfotocellen hebben een bijna on middellijke
responsie aan veranderingen in lichtintensiteit,
maar als er enige vertraging in responsietijd
toelaatbaar is, is het voordelig om gasgevulde
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Fig. 3.18. Opbouw en symbool van een fotocel. De anodekarakteristieken hangen af van de intensiteit van het
opvallende licht.

buizen te gebruiken. De laatste zijn gevoeliger
omdat 7a wordt verhoogd door het effect van
matige ionisatie van gasmoleculen. Er moet
worden opgelet dat een combinatie van grote
Ia. en Ua. de werking van het gasgevulde type
niet in de constante-spanningstoestand omzet,
daar de kathode dan wordt vernield door het
vloeien van grote stromen.
Karakteristieken van foto-elektrische cellen
worden vaak uitgezet met de lichtintensiteit in
lumen als parameter (fig. 3.18). Deze specifica
tie is enigszins onbevredigend, daar de lumen
is gebaseerd op een subjectief effect. De lumen
wordt normaliter gerefereerd aan wit licht, ter
wijl foto-emissiecellen verkrijgbaar zijn met een
veelheid van spectrale responsies; sommige
zijn gevoeliger voor blauw licht en andere voor
rood licht, afhankelijk van het soort kathodeoppervlak. Er is bijgevolg een aanzienlijke er
varing vereist bij het ontwerpen van een fotoelektrisch systeem. Een nuttige regel hierbij is
dat normale elektrische gloeidraadlampen on
geveer 10 lumen/watt uitzenden bij hun op
gegeven spanning.
Uit fig. 3.18 blijkt dat foto-emissiestromen nog
al klein zijn. Stroomvermenigvuldiging door
gasvulling geeft een redelijke gevoeligheidsverhoging en er bestaat nog een techniek om de
gevoeligheid te vegroten, namelijk het ver
schijnsel van elektronenvermeerdering door
secundaire emissie. Als een elektron met een
energie van ongeveer 100 eV een metalen op54

pervlak treft, is de mogelijkheid zeer groot dat
de energie-absorptie verscheidene elektronen
\an het oppervlak zal losmaken.
Deze secundaire elektronen kunnen door elek
trische velden zo gericht en versneld worden,
dat zij een ander oppervlak met nog hogere
potentiaal treffen, zodat het aantal vrije elek
tronen nog meer stijgt. Van dit effect wordt ge
bruik gemaakt bij ‘elektron multiplier’ buizen,
waarvan een voorbeeld is gegeven in fig. 3.19.
De oorspronkelijke kathodegevoeligheid van
bijvoorbeeld 2 p.A wordt met een factor 5 ver
menigvuldigd door elke hulpelektrode T waar
door een totale gevoeligheid van 2 • 5’ p.A/lumen
wordt verkregen. Het nadeel van dit systeem
is de hoge totale spanning die nodig is.
In alle foto-emissiecellen vloeit een kleine
stroom, de zogenaamde donkerstroom, als er
geen licht op de kathode valt. De donkerstroom
ontstaat doordat er enige thermische emissie
optreedt bij kamertemperatuur.
Foto-emissiecellen zijn niet de enige elektro
nische elementen die gevoelig zijn voor licht.
In de volgende paragraaf zullen wij zien dat er
soortgelijke halfgeleiders zijn en dat er even
eens fotocellen zijn die een emk opwekken tus
sen bepaalde lagen van halfgeleidermateriaal.
Fotocellen worden op grote schaal gebruikt in
draagbare lichtmeters maar zelden in precisieinstrumenten. Een reden hiervoor is dat de gro
te eigen-capaciteit tussen de lagen een snelle
responsie op lichtveranderingen verhindert.
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Constructie en aansluitingen.

Gasgevulde dioden met koude kathode. Dit soort
buizen wordt regelbuis, spanningsstabilisator of
referentiebuis genoemd en daar de gasvulling
vaak uit neon bestaat wordt de term neonbuis
ook gebruikt. Wij zullen de term regelbuis
bezigen.
Fig. 3.20 toont opbouw, symbool en karak
teristieken van een regelbuis.
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Bij normale toepassingen van deze buis wordt
gebruik gemaakt van het constante-spanningsgebied van de karakteristiek, als een geïoni
seerd gasgebied zich van anode naar kathode
uitbreidt. Elektronen worden dan door de ka
thode geëmitteerd ten gevolge van een bom
bardement van positieve ionen, een proces
waarbij een kleine verhoging van de anodespanning een grote stroomtoename veroor
zaakt. In het hoge-impedantiegebied van de
karakteristiek is de anodestroom gering en
wordt veroorzaakt door thermische emissie,
normaal voorkomende ionisatie en foto-emissie. De stroom blijft klein voor toenemende C/a
totdat een kritische waarde Us wordt bereikt,
waarop cumulatieve ionisatie plaatsvindt; de
buis is dan ‘ontstoken’ en door de ballon heen
kan een lichtgloed worden waargenomen. Als
in het uitwendige circuit geen stroombegrenzingsweerstand was opgenomen, zou de buis
vernield worden. Eenmaal ‘ontstoken’ blijft de
buis in de constante-spanningstoestand totdat
de stroom die er door vloeit, door de uitwendi
ge schakeling wordt verkleind tot een kleine
waarde, gewoonlijk 0,1 mA. Omschakeling
naar de hoge-impedantictoestand vindt dan
plaats, daar het geïoniseerde gas recombineert.
Sommige regelbuizen zijn voorzien van een
derde elektrode die via een hoge weerstand ge
voed wordt met een stroom van enkele p.A. Het
doel van deze houdstroom is, er voor te zorgen
dat een gedeelte van het gas geïoniseerd wordt,
wat verlaging van de ontsteekspanning C/8 ten
gevolge heeft.
Regelbuizen zijn in de handel met waarden van
de brandspanning C/b in het gebied van 80 V
tot enkele honderden volts. De maximaal toe
laatbare stroom ligt in het gebied van ongeveer
30 mA voor de lagere spanningssoorten tot 1
mA of minder voor de hogere spanningssoor
ten. De hogespanningsbuizen worden ‘corona’buizen genoemd.
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k

Fig. 3.20. Opbouw, symbool cn karakteristiek van een gas
gevulde regelbuis.

Gasgevulde triodes met koude kathode of triggerbuizen. We hebben gezien dat een thyratron be
schouwd kan worden als de regelbare versie
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Fig. 3.21. Opbouw van een gasgevulde triggerbuis, met symbool en karakteristieken.

van een gasgevulde buisdiode. Een gelijksoor
tige toestand bestaat voor de gasgevulde triode
met koude kathode, die een regelbare versie is
van de diode met koude kathode.
Fig. 3.21 toont opbouw, symbool en benaderde
karakteristiek van een buis. Het doel van de
buis is voor de hoofdschakeling tussen ano
de Jen kathode een hoge impedantietoestand
te verschaffen bij hoge spanning, en deze toe
stand met behulp van een hulpschakeling die
weinig vermogen nodig heeft, te transformeren
in een toestand van constante spanning. Dit
wordt verkregen door de cumulatieve ionisatie
die optreedt als de triggerspanning Ut wordt
verhoogd tot zijn kritische waarde om te ont
steken, gewoonlijk in de buurt van 80 V. De
cumulatieve ionisatie breidt zich uit naar het
anodegebied als de stroom van trigger-elektrode
naar kathode groter is dan een kritische waar
de, overdrachtsstroom genaamd. De overdrachtsstroom bedraagt normaal enkele pA en
wordt gemakkelijk verkregen door een conden
sator aan te brengen tussen triggerelektrode en
kathode.
De triggerelektrode kan helaas alleen de constante-spanningstoestand opwekken en terug
keer naar de hoge-impedantietoestand vereist
een verlaging van LA tot beneden de brandspanning C/b, zodat de anodestroom terug valt
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naar een waarde waarbij het geïoniseerde gas
recombineert.
Triggerbuizen zijn in principe niet efficiënt ten
gevolge van de grote verhouding tussen brandspanning en ontsteekspanning en daarom wor
den zijn niet gebruikt in schakelingen met grote
vermogens.
Nochtans is het ontbreken van gloeidraden een
voordeel en de buis is een uiterst bruikbaar netwerkelement om schakelfuncties uit te voeren.

Telbuis met koude kathode. Deze gasgevulde
buis werd ontwikkeld om de menselijke ge
woonte van het tot tien tellen na te bootsen.
Een versie bevat een cirkelvormige anode en
dertig kathodepennen (zie fig. 3.22). Slechts
tien van hen, om de drie, worden kathodes ge
noemd en hebben hun eigen leiding. De rest
wordt afbuigpennen genoemd en zijn in groepen
van 10 verbonden. Elke groep wordt deflector
genoemd. De buis wordt gebruikt in de constante-spanningstoestand met juist genoeg
anodestroom om te verzekeren dat het gebied
van geïoniseerd gas zich bij slechts één kathode
of afbuigpen bevindt. Het geïoniseerde gas is
lichtgevend en wij zullen het gloed noemen.
De waarde van de buis is dat de gloed elek
trisch van een kathode naar de rechts naast hem
liggende kathode bewogen kan worden, waar
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Fig. 3.22. Opbouw cn symbool van ccn tclbuis.

door een telproces wordt gesimuleerd. De
‘telling’ wordt zichtbaar gemaakt of geïdentifi
ceerd door de kathodestroom. De methode van
het verschuiven van de gloed zal worden ver
klaard uitgaande van een begintoestand als in
fig. 3.23. De gloed is bij kathode kn en bijna alle
anodestroom vloeit door de leiding van kn,
daar de nevenliggende pennen ongeveer 40 volt
positief zijn. Deze positieve voorspanning zorgt
ervoor dat de anode-kathodespanning voor de
nevenliggende pennen minder dan 250 V be
draagt, wat volgens de figuur de brandspanning
van de gloed is. Andere kathodes waarvan de
dichtstbijzijnde drie pennen verder ligt, krijgen
een te verwaarlozen stroom omdat het geïoni-

seerde gebied in de gloed is gelokaliseerd. Nu
beschouwen we het effect dat optreedt als we
spanning Ui van +40 V op —40 V brengen.
Als Ui in negatieve richting door nul gaat,
wordt pen a van deflector 1, rechts van kathode
kn de negatiefste pen in het gebied van de
gloed. De gloed gaat van kn over op a, en daar
de gloeispanning constant is daalt de anodespanning 80 V. Het potentiaalverschil tussen
kn en de anode is nu slechts 170 V en het gas
in de buurt van kn recombineert snel. De vol
gende gebeurtenis is de negatieve sprong van
Uz gevolgd door de positieve terugkeer van UL,
waarop de gloed zich bij pen b gaat ophouden,
een pen van deflector 2. Met de gloed bij punt
b is de toestand als volgt: pen b is 40 V nega
tief ten opzichte van de pen rechts van hem
kn+i en 80 V negatief ten opzichte van pen a
links van hem. Tenslotte, als U2 via nul naar
+40 V terugkeert, wordt kathode kn+i de nega
tiefste pen in de buurt van de gloed, zodat aan
het eind van deze reeks gebeurtenissen de gloed
zich bij kathode kn+1 bevindt. De tijd, die nodig
is om deze stap te maken hangt af van de tijd
nodig voor ionisatie en recombinatie van het
gas, en tijd T uit de figuur ligt meestal tussen
100 en 200 ps.
Als de golfvormen van Ui en Ut worden her
haald zal de gloed naar kn+t worden verplaatst,
terwijl als zij worden omgewisseld de gloed
naar kn zal terugkeren.
Normaal wordt deze buis gebruikt als teller van
bepaalde gebeurtenissen. Elke gebeurtenis wordt
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omgezet in een paar negatieve, elkaar over
lappende afbuigimpulsen en zo verspringt bij
elke gebeurtenis de gloed 1/10 van zijn weg
langs de buis. De gloed is lichtgevend en ge
lokaliseerd in één punt en zijn positie kan wor
den vastgesteld aan de hand van een schaal
verdeling van 0 ... 9 aan de voorkant van de
buis. Uitbreiding in verdere decades wordt ver
kregen door een weerstand in de kathodeleiding van k0 op te nemen waarover alleen een
spanning ontstaat als de gloed zich bij k0 be
vindt. Deze spanning wordt toegevoerd aan een
andere schakeling die ook weer twee elkaar
overlappende impulsen afgeeft aan de deflectiepennen van een andere telbuis. De techniek kan
worden uitgebreid tot elk aantal decades; vier
buizen kunnen ondubbelzinnig tot 9999 tellen.
3.4. HALFGELEIDERS

3.4.1. Halfgeleiderfysica
Elektronische halfgeleiderelementen worden
gemaakt van kristallijne materialen, halfgelei
ders genaamd met een weerstand die ongeveer
midden tussen die van isolatoren en metalen
geleiders zoals koper ligt. Een volledig begrip
van het onderwerp vereist een studie van de
halfgeleiderfysica, een zeer gecompliceerde tak
van de wetenschap. De verklaring van de wer
king van halfgeleiderelementen die hier wordt
gegeven is sterk vereenvoudigd.
Een zuivere halfgeleider zoals germanium of
silicium in kristallijne toestand bestaat uit een
regelmatige rangschikking van kernen. De halfgeleidereigenschap van het materiaal geeft aan
dat bij kamertemperatuur een fractie van het
totale aantal van de buitenste elektronen niet
aan een bepaalde kern gebonden is, maar zich
vrij door het materiaal kan bewegen. Zulke
elektronen vormen een elektrische stroom als
zij door bet materiaal bewegen, als door een
aangesloten spanning een elektrisch veld wordt
opgewekt, maar de beweging van negatief ge
laden deeltjes vormt geen voldoende verklaring
voor alle effecten die waargenomen worden.
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Waarnemingen van het lopen van stromen bij
aanwezigheid van een transversaal magnetisch
veld zijn eveneens verbonden met een stroom
van positieve deeltjes met dezelfde eigenschap
pen als elektronen, maar met een positieve la
ding. De term gat wordt gebruikt om deze hy
pothetische positieve deeltjes te omschrijven,
omdat de waargenomen effecten worden ver
klaard door verplaatsing door het materiaal
van vakante plaatsen (of gaten) in de rangschik
king van elektronen rond de vaste kernen. Bij
intrinsiek materiaal laat elk vrij elektron een
gat achter zodat de dichtheid van vrije elek
tronen (n per volume eenheid) gelijk is aan de
dichtheid aan gaten (p per volume-eenheid).
Gaten en vrije elektronen worden lading
dragers genoemd.
Halfgeleiders worden lichtelijk verontreinigd
met andere elementen.
Dit verontreinigen heeft ten doel een materiaal
te creëren waarin één type ladingdrager domi
neert. Aldus wordt n-materiaal gemaakt met
als de verontreinigingen een overvloed
aan buitenste elektronen hebben, terwijl pmateriaal wordt gemaakt door verontreiniging
met een materiaal met een kleiner aantal elek
tronen in de buitenste schil. Een eigenschap van
verontreinigen is dat terwijl n/p in n-materiaal
of p/n in p-materiaal veel groter is dan 1, het
produkt pn onbeïnvloed blijft.
Verontreinigd materiaal heeft meer lading
dragers dan zuiver materiaal en een betere ge
leiding, die bijna die van metalen geleiders be
nadert. Halfgeleiderdiodes en transistors wor
den samengesteld van lagen verontreinigd ma
teriaal en te oordelen naar de weerstand van de
lagen, zou een zeer lage weerstand worden ge
meten tussen de aansluitklemmen. Waargeno
men karakteristieken hebben een impedantieniveau dat een factor 10’ A 1010 hoger ligt, dan
dat zou kunnen ontstaan door de materiaalweerstand, dus concluderen we dat het span
ningsverschil tussen de klemmen hoofdzakelijk
bepaald wordt door de overgangen tussen de
lagen terwijl de lagen zelf bijna equipotentiaalgebieden zyn.

Fig. 3.24 illustreert een hypothetisch experi
ment waarbij twee blokken halfgeleidermateriaal, een van p- en een van n-materiaal, zo bij
elkaar gebracht worden dat zij een pn-overgang
vormen. Als de blokken verbonden zijn, zijn
de gaten niet langer gebonden aan het p-materiaal maar verspreiden zich door diffusie even
eens door het n-materiaal; op gelijke wijze dif
funderen de elektronen in het p-materiaal. Elk
blok was elektrisch neutraal voordat de ver
binding werd gemaakt, maar na de verbinding
brengt de diffusie van ladingdragers dicht bij
de overgang de ladingsneutraliteit in de war;
er is nu een nettopositieve ladingsdichtheid
juist binnen het n-gebied en een negatieve la
dingsdichtheid juist binnen het p-gebied. Deze
ladingsdichtheden veroorzaken een elektrisch
veld in de aangegeven richting, zodat het diflfusieproces wordt tegengewerkt. We beschouwen
de toestand als geen externe schakeling die ver
mogen of stroom toe kan voeren aanwezig is,
en onder deze omstandigheden stijgt het veld
tot een zodanige waarde dat het diffusie-eflfect
precies wordt opgeheven. De nettostroom van
elektronen en gaten door de overgang is dan
nul. Er is echter een tweerichtingsverkeer van
gaten en elektronen want we hebben bij de be
handeling nagelaten de vrije elektronen in het
p- en de gaten in het n-materiaal te vermelden.
Deze minderheidsladingdragers worden door
de grenslaag geholpen door de elektrische vel
den, deze stroom door de grenslaag maakt even
wicht met de stroom van meerderheidslading
dragers, dat zijn gaten uit het p-materiaal en
elektronen uit het n-materiaal, die de grenslaag
doorschrijden tegen de werking van het veld in
(diffusie).
Nu komen we bij het effect dat een externe
schakeling, aangesloten als weergegeven in fig.
3.25, heeft en we zullen nagaan hoe het aan
leggen van een spanning u tussen de klemmen
de toestand in de grenslaag beïnvloedt. Stel
eerst dat u negatief is. Dan wordt het veld over
de grenslaag versterkt en het meerderheidsdiflfusie-effect van gaten (p naar n) en elektro
nen (n naar p) wordt verminderd, terwijl de
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Fig. 3.24. Elektrisch veld dat verdere diffusie bij een pnovergang tegenwerkt.

stroom van minderheidsladingdragers nauwe
lijks wordt beïnvloed. Stroom i is aldus nega
tief (sperstroom), bijna constant, en heeft een
kleine waarde daar hij wordt veroorzaakt door
minderheidsladingdragers die relatief klein in
aantal zijn. Men kan zich afvragen wat er ge
beurt met een gat dat onder deze omstandig
heden oversteekt maar het p-gebied, daar het
begrip ‘gat’ gebonden is aan halfgeleidermateriaal en men niet kan verwachten dat er het
vloeien van stroom in de aansluitleiding mee
kan worden verklaard. Men moet zich realise
ren dat de condities in het p-gebied, op enige
afstand van de overgang, gelijk zjjn aan die in
het ruwe materiaal, met een continue generatie
en recombinatie van gaten en elektronen. Van
uit de aansluitdraden zal een elektron in dit
gebied komen om te recombineren met ‘ons’
gat.
We zullen nu veronderstellen dat de extern aan
gelegde spanning u positief is. De sterkte van
het elektrisch veld neemt af als u positief wordt,
hetgeen resulteert in een afname van de kracht
die de diffusie van meerderheidsladingdragers
tegenwerkt. Grote aantallen gaten diffunderen
nu door de grenslaag van het p-gebied naar het
n-gebied, en grote aantallen vrije elektronen
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Fig. 3.25.pn-overgang verbonden aan een uitwendige bron
van variabele spanning.

van het n-gebied naar het p-gebied. De stroom i
in het uitwendige circuit is nu positief (doorlaatstroom), en veel groter voor dezelfde waar
de van u dan in het voorgaande geval.
De beschreven pn-overgang is passief bij een
uniforme temperatuur en kan dus met geen
mogelijkheid vermogen toevoeren aan een uit
wendige schakeling met dezelfde temperatuur.
Hieruit volgt dat wanneer een uitwendige scha
keling is aangesloten, als in fig. 3.25, de u-ikarakteristiek door de oorsprong moet gaan.
Dit schijnt in tegenspraak te zijn met de aan
wezigheid van het elektrische veld over de
grenslaag daar er een potentiaalverschil bestaat
tussen de grenzen van een elektrisch veld dat in
één richting werkt. Deze spanning in pn-overgangen wordt sperlaagspanning genoemd en ligt
in de buurt van 1 V, maar is niet waarneembaar
tussen de aansluitklemmen. Deze schijnbare
paradox wordt verklaard door de tegengesteld
gerichte contactpotentialen tussen het halfgeleidermateriaal en de aansluitdraden in reke
ning te brengen, of met de meer intellectuele
benadering van de halfgeleidertheorie, door
het begrip Ferminiveaus te gebruiken.
We zullen nu zonder gedetailleerde verklarin
gen de principiële eigenschappen van pn-overgangen noemen en van lagen zoals zij gewoon
lijk in half-geleiderelementen gebruikt worden.
(1) Leeggelopen laag. Het potentiaal verschil
over de grenslaag bij een in sperrichting aange
sloten pn-overgang doet een laagontstaan waar
in geen vrije ladingdragers meer voorkomen,
de zogenaamde leeggelopen laag, die de eigen-
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schappen heeft van een niet-lineaire capaciteit.
De leeggelopen laag wordt breder naarmate
het n-gebied meer positief wordt ten opzichte
van het aangrenzende p-gebied.
(2) Dichtheden van minderheidsladingdragers
in aan de leeggelopen laag grenzende gebieden.
Deze noemen we pan in het n-gebied en z/Bp in
het p-gebied nabij de leeggelopen laag a in fig.
3.26 en ze verhouden zich tot de dichtheden
Pon en nop die in het overgrote deel van het
materiaal voorkomen volgens de formules:
Pan — Pon e -^7

(3.9)

Hap — nop e

(3.10)

waarin
de aangelegde spanning is,
k de constante van Bolzmann,
T de absolute temperatuur van het materiaal
kTle is ongeveer 25 mV bij kamertemperatuur,
dus de exponentiële factor is normaal óf
erg hoog, óf erg laag.
(3) Stroom door een laag. De stroomcomponenten ten gevolge van de beweging van minderheidsladingdragers worden bepaald door
de diffusie van de minderheidsladingdragers in
de richting van afnemende ladingdragersdichtheid. Enkele minderheidsladingdragers zullen
recombineren met meerderheidsladingdragers,
maar de lagen in halfgeleiders zijn vaak zo dun
dat dit een effect is van de tweede orde, voor
zover het de verdeling van ladingdragerdichtheid betreft. Het diffusie-effect is lineair zoals
in fig. 3.26 is weergegeven voor een dunne laag
/i-materiaal, waarin recombinatie verwaarloosd
kan worden. De stroom door de laag is even
redig met de afnemende gradiënt van de gaten
dichtheid en wordt gegeven door:
Zp = (lading van een gat) x (aantal gaten dat
per sec diffundeert)
= e x (diffusieconstante) (dichtheidsgradiënt) (doorsnede van de laag)
= eDp

/ Pan — Pbn \

\

w

)

A

(3.11)

De totale stroom door de laag is 1 — lp 4- Zn,

waarin In de stroomcomponent ten gevolge van
de beweging van elektronen is, maar deze
wordt geschat uit de condities in de aangren
zende lagen, waarin de elektronen dan de minderheidsladingdragers zijn.
(4) Recombinatie. Minderheidsladingdragers
recombineren met meerderheidsladingdragers
in een mate evenredig met het aantal minder
heidsladingdragers dat boven de evenwichtsdichtheid pon of /zop aanwezig is. Aldus zou
in fig. 3.26 de totale gatenrecombinatiestroom
gegeven worden door:
IT = (lading van een gat) x (aantal gaten dat
per sec recombineert)
/Pan 4- Pbn
\
1
= e"-------------—Pon
Pon AWX -----2
/
Tp
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Fig. 3.27.Invloed van de recombinatie op de gatendicht
heid in een dunne laag n-matcriaal. De rccombinatieratio
is evenredig met het gearceerde oppervlak.

waarde van Ip is bij (b) kleiner dan bij (a); het
verschil is Zr. De stroomafname hangt samen
met de minder grote dichtheidsgradiënt.
We vinden dikke lagen daar waar de aansluitdraden aan de halfgeleiders bevestigd zijn, zo
als weergegeven in fig. 3.28.
Belangwekkende plaatsen voor wat betreft vrije
elektronen in het p-gebied, en de gecombineer
de effecten van diffusie en recombinatie worden
in deze figuur geïllustreerd.
De elektronenstroom door de grenslaag is even
redig met de elektronen-dichtheidsgradiënt bij
de overgang en wordt gegeven door:
In — cDn

Wap — Hop j

A

(3.13)

,,öp
n
bp

Jt

leeggelopen^' ”*4
/
p-1 materiaal
lagen
b lp -♦[
n♦ \ pi

gatendichtheid

n

Pan IS.

(3.12)

waarin rp een constante is met de dimensie tijd
en die de levensduur van gaten in het n-gebied
wordt genoemd.
Recombinatie impliceert dat de stromen van
minderheidsladingdragers in de laag variëren
en dus moet de rechte-lijnbenadering van fig.
3.26 worden gewijzigd volgens fig. 3.27. De

stroom tgv.
gatendifiusie

I

zonder
rccombinatics

n

1

Pon

l------------ I

Pbn

0 r------ '
Fig. 3.26. Condities in een laag n-matcriaal van een meerlagen clement.

waarin Ln de afstand is, aangegeven in de figuur
en Dn de diffusieconstante voor elektronen. Er
kan worden aangetoond dat D, x en L samen
hangen volgens formule L2 = xD.
(5) Stroomcontinulteit. De totale stroom die
een laag ingaat is altijd nul en het feit dat stro
men worden geschat aan de hand van de diffu
sie van minderheidsladingsdragers betekent
niet dat de totale stroom wordt gegeven door
het diffusie-effect. Aldus we in fig. 3.28 punten
beschouwen die verder van de overgang ver
wijderd liggen daalt de elektronenstroom tot
onder de waarde aan de overgang, want de
dichtheidsgradiënt daalt. De totale stroom door
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Fig. 3.28. Invloed van de recombinatie op de elektronendicbtheidsverdeling in een dikke laag p-materiaal. La is
de diflusiclengte.

de laag blijft desondanks constant, omdat ga
ten zich naar de grenslaag bewegen om de neu
traliteit van de totale ladingsintensiteit te hand
haven. De ruimtelijke relatie tussen gaten- en
elektronenstromen is aangegeven in fig. 3.29.
(6) Temperatuureffect. De temperatuur heeft
voornamelijk invloed op de waarde van de evenwichtsniveaus poa of nOp van de minderheidsladingsdragersdichtheden. Deze nemen expo
nentieel toe met de temperatuur, en verdubbe
len in sommige materialen per 8°C tempera
tuurstijging. Het effect van de temperatuur in
de formules (3.9) en (3.10) is ook van enige
betekenis en de diffusie- en recombinatiepercentages hangen eveneens van de temperatuur
af.
(7) Effect van straling.^Licht of stralingsener
gie die op halfgeleidermateriaalj valt [veroor
zaakt paren elektronen en gaten en de gevolgen
worden bepaald door de toename van de dicht
heid van minderheidsladingdrager.
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3.4.2. Halfgeleiderelementen
Gelijkrichtdiodes. Deze elementen variëren in
afmetingen en in constructiewijze, afhankelijk
van vennogenseisen, en eveneens van de histo
rische ontwikkeling van halfgeleiderelementen,
die drie soorten van gelijkrichters heeft voort
gebracht. De drie soorten worden genoemd
puntcontactdiodes, metaalgelijkrichters en la
gendiodes. Puntcontactdiodes worden vervaar
digd door een fijn metaaldraadje in een stukje
halfgeleidermateriaal te smelten. In principe
zijn het elementen voor lage vermogens en zij
hebben de beste hoge frequentieresponsie van
de drie soorten, en ofschoon zij al enkele tien
tallen jaren met succes worden gebruikt is de
theorie van hun werking nog niet geheel duide
lijk. Hetzelfde geldt voor metaalgelijkrichters.
Deze worden gemaakt door lagen selenium- of
koperoxyde op stalen of koperen platen aan te
brengen. Zij vormen economische gelijkrichtelementen die op grote schaal worden gebruikt
om stromen in de orde van IA met lage fre
quenties gelijk te richten. De werking bij hoge
frequenties is zeer matig ten gevolge van de
grote eigencapaciteit. De derde soort, de lagen
diodes, worden geconstrueerd van monokristallijn germanium of silicium waarin een
pn-overgang wordt gevormd. Dit is het meest
recente type en in tegenstelling tot de twee ou
dere types is de vervaardiging ervan relatief
moeilijk en de theorie van de werking is relatief
gemakkelijk. Lagendiodes zijn beter dan de an-

Ai + A»

Ia (elektronen <-)

, stroom.
7P (gaten ->)
0

------ Ln

overgang met
leeggelopen laag

Fig. 3.29. Verdeling van elektronen- en gatenstromen in
de dikke laag p-materiaal van fig. 3.28.
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Fig.3.30.pn-Iagendiode. Doorlaat- cn spergebieden in de karakteristieken zijn op verschillende schalen weergegeven

dere types, daar hun karakteristieken die van de
ideale gelijkrichterkarakteristieken dichter be
naderen. De ideale gelijkrichter vertoont geen
spanningsverlies in doorlaatrichting en laat
geen stroom door in sperrichting. Halfgeleiderlagendiodes overtreffen metaalgelijkrichters in
elk opzicht, behalve in kosten en puntcontactdiodes en in werking bij hoge frequenties en
misschien in kosten bij zeer lage vermogensniveau’s. Het is waarschijnlijk dat in de toe
komst de lagengelijkrichter het universele type
zal worden.
Fig. 3.30 toont opbouw, schemasymbool en
karakteristiek van een lagengelijkrichter. Het
p-gebied is sterk gedoopt in vergelijking met
het n-gebied en dus vindt het stroomtransport
door de overgang bijna geheel plaats met gaten.
De gatendichtheid in het gebied grenzend aan
de leeggelopen laag wordt bij benadering ge
geven door de formule [zie uitdrukking (3.9)]
ue
Pan = Pon C kT

De gatendichtheid bij het aansluitcontact van
het n-gebied ligt dicht bij de evenwichtswaarde
Pon, waardoor de stroom i evenredig is met
(pan —Pon).

Dat wil zeggen dat we voor een ideale diode
mogen schrijven
ue

i = IB e

_ i

(3.14)

waarin /8 een constante is die afhangt van de
vorm en eigenschappen van het lichtverontrei-

nigde gebied en evenredig is met pon. De waar
de van kT[e is ongeveer 25 mV bij kamer
temperatuur. Men zal zich herinneren dat pon
uiterst temperatuurgevoelig is, en het is een on
fortuinlijke consequentie dat Zs, de sperstroom
van lagendiodes, eveneens zeer gevoelig is voor
de temperatuur. De diodekarakteristieken ver
tonen in het spergebied een redelijke toename
van de stroom bij toenemende spanning, totdat
een kritische waarde t/kr wordt bereikt waarbij
het sterke veld in de leeggelopen laag het ont
staan van gatelektronparen start, door de bot
sing tussen snel bewegende ladingsdragers met
atomen. Als deze spanning gehandhaafd blijft
zal de stroom snel toenemen en het element
wordt vernield door oververhitting. De waarde
van t/kr is van het meest vitale belang daar hij
de factor is die de grootste spanning bepaalt
waarvoor het element een behoorlijke gelijkrichter is.
Formule (3.14) toont aan dat de stroom bij een
vaste doorlaatspanning afneemt bij stijgende
temperatuur, maar dit laat het sterkere effect
van toename van IB met de temperatuur buiten
beschouwing.
De karakteristieken van germanium- en silicium-lagendiodes zijn in het algemeen van ge
lijke vorm, maar siliciumdiodes kunnen met
zeer veel kleinere sperstroomwaarden en grote
re waarden van Ukr worden vervaardigd en
kunnen werken met hogere temperaturen dan
germaniumdiodes. Germaniumdiodes verdie
nen de voorkeur als een zeer lage impedantie
in doorlaatrichting wordt gewenst.
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De prestatie van diodes bij hoge frequenties
wordt begrensd door een effect bekend als
hole storage. Er is aangetoond dat het lading
transport afhangt van de aanwezigheid van een
overmaat aan minderheidsladingsdragers, het
leveren of verwijderen hiervan vereist een ladingstransport in of uit het element. De diode
gedraagt zich daardoor bij hoge frequenties als
een condensator; de capaciteit wordt hierbij
gedeeltelijk bepaald door het storage-effect en
gedeeltelijk door het gedrag van de leeggelopen
laag. Het eerstgenoemde effect domineert in
doorlaatrichting waar de overmaat aan lading
groot is.
In het spergebied is de capaciteit van de leeg
gelopen laag maatgevend en daar deze varieert
met de sperspanning kunnen lagendiodes wor
den gebruikt als spanningsafhankelijke con
densators. Voor dit doel zijn verschillende va
riëteiten op de markt.
Transistors. Transistors zijn half-geleidertriodes
en kunnen zoals buistriodes een continue ver
sterking bewerkstelligen. Zij worden vervaar
digd uit mono-kristallijn germanium of silicium
met drie lagen die in de volgorde p-n-p of n-p-n
zijn geplaatst. De eerste zijn meer gebruikelijk
en we zullen een pnp-transistor nemen om de
transistorwerking te verklaren.
Fig. 3.31 toont opbouw, schemasymbool en
nomenclatuur voor een pnp-transistor voor
laag vermogen, geschikt voor het versterken
van signalen in het frequentiegebied van 0 tot

p-emitter
omhulsel ƒ
e—

b-c --

T-1 "TT.

- n-basis

i

p-collcctor

Fig. 3.31. Opbouw van een pnp-transistor met twee sym
bolen. Het basislaagje heeft een oppervlak van ca. 2 mm*.
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ongeveer 100 kHz. Transistors die moeten wer
ken bij frequenties van vele MHz en transistors
met grote vermogensdissipatie worden op an
dere wijze vervaardigd, maar hun werkingsprincipe is gelijk aan dat van het type dat we
gaan behandelen.
De buitenste lagen p-materiaal zijn rijkelijk ver
ontreinigd in vergelijking met de middelste nlaag, het ladingtransport door de grenslagen
wordt hoofdzakelijk verzorgd door gaten. Om
de werking van een transistor te verklaren
kunnen we het beste een ideale transistor ver
onderstellen, de elektronenstroom is dan ver
waarloosbaar en eveneens het recombinatieeffect. Dan wordt de stroom door de emitterbasisovergang, de basis en de basiscollector
overgang geschat uit fig. 3.32a, die de verdeling
van de gatendichtheid over de basislaag weer
geeft voor de normale bedrijfstoestand als £/eb
positief en L/eb negatief is. De waarde van pa
aan de emitterkant van de basis wordt ongeveer
gegeven doorpc = poneMUEB uit formule (3.9).
De waarde van pD aan de collectorzijde van de
basis wordt gegeven door pc = Pone40 ucb dus
voor negatieve waarden van Ucb in de orde
van grootte van één volt of meer kunnen we
aannemen: pc = 0. De gatenstroom hangt af
van de diffusieratio [zie verg. (3.11)] en wordt
gegeven door:
Ip (= Ie = Ic) = eDp

<Pe ~ Pc)
A
W

Basisstroom Ib is voor de ideale transistor nul.
Hieruit volgt dat de waarde van Ueb niet alleen
de stroom in de emitterleiding regelt, maar
tevens in de collectorleiding en het element
wordt een versterker als er een uitwendige be
lasting in serie met de collectorleiding wordt
opgenomen. De karakteristieken van de ideale
transistor die wij hier bespreken worden gege
ven in fig. 3.32b. Praktische transistoren wijken
in verscheidene opzichten af van het ideale
model, waarvan we als belangrijkste kunnen
noemen de factoren die de stroom in de basis
leiding veroorzaken. Deze twee factoren zijn
(a) het vloeien van een elektronenstroom door

b
-

ƒ ^EB

P’

wordt belast. Transistorkarakteristieken wor
den daarom meestal zodanig gepresenteerd,
dat de afhankelijkheid van collectorstroom en
basisstroom expliciet wordt weergegeven. Een
ander praktisch punt is dat de bruikbaarste
schakeling die is waarbij de emitter aansluiting
gemeenschappelijk is voor in- en uitgangsschakeling. Hierdoor is het gemakkelijker de
afhankelijkheid van de collectorstroom van de
collector-emitterspanning weer te geven dan
van de basis-collectorspanning als in fig. 3.32b.
Alvorens een praktische karakteristiekenbundel
te laten zien, dient nog een fysisch effect ver
meld te worden. De breedte van elke leeggelo
pen laag hangt af van de spanning over de
grenslaag en bij normaal gebruik varieert de
leeggelopen laag aan de collectorzijde, het
meest ten gevolge van de grote variaties in
collector-basisspanning. Grote negatieve waar
den van de collectorspanning veroorzaken een
brede leeggelopen laag met overeenkomstige
verkleining van de effectieve basis-breedte W.
Dit effect wordt Early-effect genoemd en de
gevolgen ervan worden weergegeven in fig. 3.33
voor de toestand waarbij de basisstroom op een
constante waarde wordt gehouden. Nu is de
basisstroom nagenoeg evenredig met het opper
vlak onder de gatendichtheidskromme, dus
worden de gevolgen van het Early-effect gevon
den door de helling van de kromme zodanig te
veranderen dat het oppervlak constant blijft.
Als de negatieve spanning C7cb stijgt, wordt de

leeggelopen Jagen

i

H
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t/CB
P
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Pn :
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1
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Fig. 3.32.a. Gatendichtheidsverdeling in de basis van een
ideale pnp-transistor als C/eb positief is en </cb negatief.

de basisemitter overgang en (b) recombinatie
van gaten in het basisgebied. Het tweede effect
is het grootst en de desbetreffende basisstroom
is evenredig met het oppervlak onder de krom
me van de gatendichtheidsverdeling, gemeten
ten opzichte van het evenwichtsniveau pon,
zoals weergegeven in fig. 3.27. Hieruit volgt
dat bij normaal gebruik van een transistor, met
een gatendichtheidskromme volgens fig. 3.32,
de basisstroom een constant, klein gedeelte van
de hoofdstroom door de transistor is. Vanuit
fysisch oogpunt is basisstroom een tweede
rangseffect, maar het is van vitaal belang voor
een ontwerper van een schakeling, daar een
signaalbron tussen basis en emitter erdoor
/eJc
(mAj

7e Jc
(mA)
44
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/

I
2 I
I

0,2

>■!

1
I

I
0.1
' UcB POS.
_0 >— ___________
ö:r "0,2 “o.3 C/eb (V)~ Ö
"10 “ "

0

2Ó“ -”Ocb(V)
0
Fig. 3.32. b. Karakteristieken van de ideale transistor van fig. 3.32 a. Er is geen basisstroom.
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basisbreedte kleiner. De kromme wordt steiler,
dus de collectorstroom stijgt. Verder stijgt de
waarde van pQ en daar pe is gekoppeld met
C/eb stijgt ook deze spanning.
Fig. 3.34 toont een bundel typische transistor
karakteristieken waarbij de elektrodepotentialen zijn gemeten ten opzichte van de emitter.
Zij staan bekend als de gemeenschappelijkeemitterkarakteristieken en zijn van het type dat
gewoonlijk wordt gepubliceerd door fabrikan
ten. De polariteitsaanname die hier is toegepast
is die waarbij de spanningen en stromen posi
tief zijn als de pnp-transistor normaal wordt
gebruikt met de basis negatief ten opzichte van
de emitter, en de collector negatief ten opzichte
van de basis, maar andere afspraken zijn ook
in zwang.
Het gedrag van een npn-transistor komt over
een met dat van de pnp-transistor, maar met
verwisselde rollen van gaten en vrije elektronen.
De karakteristieken van en npn-transistor zijn
gelijk aan die van fig. 3.34 als de polariteitsafspraak wordt toegepast die is aangegeven in
fig. 3.35.
De werking van transistors bij hoge frequenties
wordt bemoeilijkt door de sperlaagcapaciteiten
tussen basis en emitter en basis en collector en
door het effect van de opslag van minderheidsladingsdragers, hole storage genoemd, voor
pnp-transistors.
Het oppervlak onder de ‘p-krommen’ in fig.
3.32 en 3.33 is een maat voor de lading die moet
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Fig. 3.35. Symbool cn polariteitsafsprakcn van ccn npntransistor om te voldoen aan dc karakteristieken van
fig. 3.34.

worden geleverd door de signaalbron aangeslo
ten tussen de basis- en emitterklemmen, voor
dat de transistorstroom de waarde bereikt aan
gegeven door de helling van de krommen. Het
omgekeerde effect is bijzonder evident als
de basisstroom plotseling wordt omgekeerd.
De gatendichtheidsverdeling neigt er naar in
stand te blijven tengevolge van de eindige recombinatieratio en dus valt de collectorstroom
niet onmiddellijk naar nul. De responsiesnelheid wordt vergroot als de basisbreedte W7

klein is en deze conditie is eveneens van voor
deel bij het produceren van grote collectorstromen voor een gegeven basisstroom. Hieruit
volgt dat een goede transistor een dunne basis
laag heeft en vele van de moderne ontwikkelin
gen in de transistorfabricage zijn erop gericht
elementen te verkrijgen met zeer dunne basis
lagen.

Vierlaagselementen, gestuurde gelijkrichters
Deze elementen werden ontwikkeld om een thyratronachtig gedrag te krijgen voor halfgelei
ders. Hier zal alleen een zeer korte beschrijving
worden gegeven. Een vierlaags pnpn-structuur
als in fig. 3.36a kan worden beschouwd als een
drietal gelijkrichters met de ruggen tegen elkaar
als in (b) of als een paar transistors als in (c).
Toestand (b) vertegenwoordigt een zeer hoge
impedantie, daar wat de polariteit van U ook
is, een of meer diodes in sperrichting staan.
Dit komt overeen met gebied (b) in de karak
teristiek. Aan de andere kant is het eveneens
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Fig. 3.36.Vierlagen-structuur cn zijn karakteristiek. Let op de verandering van schaal op de stroomas.
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aanvaardbaar de opbouw volgens fig. (c) te be
schouwen waar twee transistors, een pnp en een
npn, zo zijn verbonden dat zij elkaar met meer
dan voldoende basisstroom sturen, waarbij zij
in totaal een lage impedantie opleveren. Dit
komt overeen met gebied (c) van de karakteris
tiek.
De overgang van toestand (b) naar (c) geschiedt
als een bepaalde waarde t/kr van U wordt be
reikt. Sturing van de waarde Uc wordt verkre
gen door een kleine stroom /g toe te voeren aan
een poorr-leiding, getoond in de figuur, beves
tigd aan de laagste p-laag. Dit heeft het effect
dat een transistorachtig gedrag domineert en de
waarde van Uc kan daarbij worden geregeld
tussen een paar volt en de maximale waarde die
enkele honderden volts kan bedragen.

Zenerdiodes. Halfgeleiders die dezelfde functie
hebben als referentiebuizen maken gebruik van
de toestanden in een pn-lagendiode die onder
invloed van een sperspanning optreden, dat wil
zeggen als het p-gebied negatief is. Het ver
schijnsel werd genoemd onder ‘gelijkricht dio
des’, waar werd uitgelegd dat als een kritische
waarde Utr wordt overschreden de stroom snel
stijgt en het element wordt vernield. Dit komt
door de overmatige vermogensdissipatie bij de
grote waarden van Ukr die zijn vereist voor
gelijkrichtdoeleinden. Er zijn echter elementen
waarin Ukr laag is, in de buurt van 10 V en die
worden gebruikt als schakelelementen om een
constante spanning over een redelijk stroom-

gebied te leveren. Het symbool is hetzelfde als
voor een gelijkrichtdiode, maar omgekeerd ge
tekend als het constante spanningsgebied van
de karakteristieken positieve coördinaten moei
opleveren zoals in fig. 3.37.

Fototransistor. Een fototransistor is een licht
gevoelig halfgeleiderelement. Het wordt op de
zelfde wijze geconstrueerd als de transistor, zo
als in het voorgaande besproken is. Fig. 3.38
toont dat licht, invallend op de basis aan de
emitterzijde, het basisgebied verlicht. Fotonen
met voldoende energie verwekken gat-elektronparen in de basis en de gatendichtheid in de
basis stijgt op gelijksoortige wijze als wanneer
de basis-emitter overgang wordt gevoed door
een elektrisch signaal. Invallend licht in een
fototransistor heeft hetzelfde effect als een uit
wendige schakeling, bij een transistor, die een
basisstroom laat vloeien. De basisaansluiting
is aanwezig om het element met een voorspanning op een geschikt werkpunt te kunnen
instellen.
Als een fototransistor in complete duisternis
wordt gebruikt, kan hij als normale transistor
dienst doen en een normale transistor zou licht
gevoelig zijn als het huisje doorzichtig was.
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Fig. 3.37. Karakteristieken van een referentiediode.
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Fig. 3.38. Fototransistor.

4DIODES EN SCHAKELINGEN MET DIODES
4.1. INLEIDING

In het^vorige hoofdstuk werd ecn*korte’beschrijving gegeven van de fysische principes die het
gedrag van vele elektronische tweepolen of
diodes bepalen en werd getoond dat, voor zo
ver het een uitwendige schakeling betreft, elke
diode op zich wordt beschreven door een ka
rakteristieke kromme die de relatie tussen de
stroom door en de spanning over het element
aangeeft. In dit hoofdstuk zullen wij ons niet
bezig houden met de fysische aard van diodes,
maar met hun gedrag als zij zijn opgenomen in
elektrische schakelingen en voor dit doel ver
schaffen de stroom-spanningskarakteristieken,
van de gebruikte elementen, meestal voldoende
gegevens. De ontwerper of gebruiker ziet de
diode meestal niet als een mechanische samen
stelling waarin zich elektronen bewegen, maar
eerder als de stroom-spanningsgrafiek die het
gedrag ervan als tweepolig circuitclement be
schrijft.
De studie van diodes valt uiteen in twee alge
mene gedeelten. In het eerste gedeelte worden
regelbuizen, fotocellen en gelijkrichtdiodes in
ohmse schakelingen behandeld en hierbij wordt
het gedrag van de schakeling verduidelijkt aan
de hand van de belastinglijn, beschreven in
par. 4.2. Par. 4.3. behandelt het gebruik van
gelijkrichtdiodes om vermogensomzetting van
wissel naar gelijkstroom-, signaaldetectie en
metingen uit te voeren en waarbij de bijbeho
rende schakelingen normaliter reactanties be
vatten ten gevolge waarvan het gedrag van de
schakeling ingewikkelder is dan voor zuiver
ohmse schakelingen.
4.2. OHMSE SCHAKELINGEN

stante voedingsspanning, zoals weergegeven in
fig. 4.1a, en wc veronderstellen dat er 0,02 lumen aan licht op de cel valt. Dan wordt de
relatie tussen Zft en t/a aangegeven door de
middelste kromme in de grafiek van fig. 4.1b,
waardoor in feite een oneindig groot aantal
paren van waarden voor deze grootheden mo
gelijk zijn. Maar het uitwendige circuit legt
eveneens een relatie tussen Za en C/a op, die
wordt gegeven door formule (4.1)
Ia = (U0—Ua)/R

(4.1)

Formule (4.1) is de wet van Ohm, toegepast op
de belastingweerstand R en de lijn die (4.1)
grafisch voorstelt, getekend op dezelfde assen
als Ia en Ua (de ZaI/a-karakteristiek), wordt
belaslinglijn genoemd. De werkelijke waarden
van Ia en Ua in een bepaalde schakeling worden
gegeven door het snijpunt van de kromme met
de belastinglijn, daar het (Za,L/a) paar zowel
voor de kromme als voor de vergelijking van
de belastinglijn moet gelden. De waarden die
worden geïllustreerd in de figuur zijn U = 100
V en R = 10 MQ, en ze tonen dat het werk
punt P ligt bij Ua = 82 V en Ia = 1,8 jxA.
Stel nu dat de lichtintensiteit niet constant is,
maar varieert tussen 0,01 en 0,03 lumen. De
belastinglijn wordt niet beïnvloed en punt P
beweegt er zich overeenkomstig de lichtintensi5------1----- --v(bclastinglijn"*\
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4.2.1. Foto-emissiecel
Het eerste voorbeeld is een foto-emissiecel, via
een hoge weerstand verbonden met een con

1
I

i
i

20F "40 ~6Ö' 80

(b)

Ua

Fig. 4.1. Fotocelschakeling en karakteristieken met een
belastinglijn voor
— 100 V, R ■=■ 10 MO.
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teit overheen tussen de punten A en B. De
overeenkomstige variaties in U of in U* kunnen
worden gezien als het uitgangssignaal van de
schakeling en uit de grafiek kan worden geschat
dat de top-top-waarde ervan ongeveer 13 V be
draagt.

de overeenkomstige waarde van U 440 V is,
en als U deze waarde nooit bereikt zal de buis
niet ioniseren en het juiste werkgebied zal nooit
worden bereikt. Stel echter dat U juist stijgt
tot boven deze kritische waarde, zodat Uo = Ui
Het is gemakkelijk te bewijzen dat het werk
punt nu bij P6 moet liggen in het constante4.2.2. Spannings-stabilisatieschakeling
spanningsgebied van de karakteristiek, maar
Een spannings-stabilisatieschakeling is een het is niet zo gemakkelijk te zien hoe deze toe
voorbeeld van een ingewikkelder schakeling.
stand werd bereikt daar de weg van P4 naar P4
Fig. 4.2a toont een regelbuis waarvan de func niet op belastinglijn en op de karakteristiek kan
tie is een constante spanning te leveren over de liggen. De complete verklaring vergt een studie
weerstand Rz ondanks fluctuaties van Rt of van
van de strooicapaciteit en inductie van de
de voedingsspanning U. Het leveren van een schakeling, maar dit is niet bijzonder belang
constante spanning is een gebruikelijke eis bij
rijk. Als het constante-spanningsgebied een
elektronische instrumenten en zowel regel- maal is bereikt zal het werkpunt daar blijven,
buizen als zenerdiodes zijn in gebruik; de keuze totdat een verdere stijging van U en t/0 het op
van het element hangt af van de vereiste span P6 en een verdere daling het op P7 legt, maar
ning. De eerste vraag die we over deze schake een verdere daling van Uo naar beneden tot U,
ling kunnen stellen is of de buis ooit zijn con zou de buis doen terugkeren in de hogestante spanningstoestand zal bereiken als U impedantietoestand.
stygt van nul tot zijn gewone waarde. Deze De toestanden bij normale werkcondities zoals
vraag kan worden beantwoord door de belas- ■ de punten P6, Po of P7 zijn bijzonder eenvoudig
daar
de waarde UT heeft, 150 V in ons voor
tinglijn te tekenen in de karakteristieken van
het element, voor het vervangschema van
beeld, en de stromen 7X en 72 in fig- 4.2a worden
fig. 4.2b, wat gedaan is in fig. 4.3 voor de waar zonder moeilijkheden berekend. Nog een punt
den Rt = 20 kQ en Rt = 20 kD. De helling
is dat fig. 4.3 de stroom in het hoge impedantie
van de belastinglijn komt dan overeen met gebied sterk overdreven weergeeft om de figuur
te verduidelijken, en voor alle praktische doel
10 kQ en als U en Uo stijgen zal het werkpunt
een reeks waarden Pn P2 ... P4 doorlopen in
einden kan het punt P4 geacht worden te zijn
het hoge impedantiegebied van de karakteris bereikt als Uo de waarde van de ontsteekspanning U9 bereikt.
tiek. De hoogste waarde van Uo voor dit gebied
De ideale condities van een constant verlopenwordt bereikt bij Uo = Ut = 220 V, waarbij
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Fig.4.2.SpanningsstabilisatieschakeliDg met vervangingsschcma aangeboden aan de regelbuis.
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Fig. 4.3. Belas tinglijncn voor een regclbuis. De stroom in het hoge-impedantiegebied is overdreven getekend.

de spanning UT zijn in de praktijk niet helemaal
te realiseren, daar de constante spanningsgebieden van de karakteristieken van beschik
bare buizen een lichte kromming vertonen en
enigszins afhangen van de temperatuur en de
leeftijd van de buis. Dezelfde beschouwingen
gelden voor halfgeleider-constante-spanningselementen, zenerdiodes, en als een spanningsregeling tot beter dan enige procenten wordt
vereist is het nodig de door de fabrikanten van
deze elementen uitgegeven specificaties te raad
plegen. Op het ogenblik dat dit boek geschre
ven wordt kunnen elektronische constantespanningselementen wat stabiliteit gedurende
langere tijd betreft, nog niet concurreren met
standaardcellen, maar ze hebben het grote
voordeel dat zij een stabiele spanning over een
stroomvoerende belasting leveren.

4.2.3. Gelijkrichtdiodes in golf-vormingsschakelingen
Gelijkrichtdiodes van het vacuüm- en halfgeleidertype worden gebruikt voor een veelheid
van doeleinden onder het algemene hoofd
‘golfvorming’ met externe weerstandsschakelingen. Een redelijk normale eis is een schake
ling die een spanningsvorm met vlakke toppen,
een blokspanning, levert met constante ampli
tude, als een sinusvormige spanning met varia
bele amplitude wordt toegevoerd; een schake
ling die deze functie vervult vormt ons eerste
voorbeeld en is weergegeven in fig. 4.4a. We
veronderstellen dat het ingangssignaal w(/)een
sinus is, waarvan de amplitude groot is ten op
zichte van de voorspanningen C/b, die worden
voorgesteld door de batterijen in de figuur.
Dan zal diode Dl een lage impedantie vertegen
woordigen als «(/) positief is en groter dan
waarbij de positieve verandering van ut wordt
begrensd tot een waarde die iets groter is dan
71

samengestelde karakteristiek van het netwerk
met diodes en batterijen, op de wijze die is
weergegeven in de figuren 4.4b, c, d en e. De
golfvorm van u2 kan dan worden afgeleid uit
de samengestelde karakteristiek van fig. 4.4e,
door deze te combineren met het golfvormdiagram van fig. 4.4f door gebruik van de belastinglijnmethode voor een groot aantal punten,

+ i/b, als R groot genoeg is. Op gelijksoortige
wijze wordt de negatieve uitwijking van ws door
D2 begrensd op een waarde die iets minder is
dan — Ub, en de golfvorm van z/a is dientenge
volge bijna rechthoekig en heeft een amplitude
van ongeveer Ub. Een exacte analyse van het
netwerk wordt verkregen door de wetten van
Kirchhoff te gebruiken om uit te komen bij de
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overeenkomend met Pi en P2 op de samenge
stelde karakteristieken. De weergegeven golfvorm van u2 ziet er niet bepaald ‘rechthoekig’
uit, maar in de figuur is de grootte van de ingangsspanning met opzet te klein voorgesteld
en de sperstromen van de diodes zijn uit duidelijksoverwegingen overdreven. Beide effecten
doen afbreuk aan de doelmatigheid van de
schakeling.
Nog een voorbeeld van het gebruik van diodegelijkrichters voor golfvorming wordt geïllus
treerd in fig. 4.5, dit is een zogenaamde ‘en’schakeling omdat voor een voldoend groot
signaal aan de uitgangsklemmen wordt geëist
dat en ux en u2 en u3 positief zijn. We zullen
veronderstellen dat de spanningen ult u2 en u3
óf nul óf in de grootte-orde van +10 V kunnen
liggen. We zullen eerst de situatie beschouwen
waarin een van de ingangssignalen, bijvoor
beeld nul is en de twee andere positief zijn.
We kunnen ons niet voorstellen dat er een
stroom vloeit door D2 of D3, daar de spannin
gen zza2 en u&3 dan tussen 0 en 0,5 V liggen en
«uit meer dan 10 V zou bedragen en dit bete
kent een stroom door Dl die veel groter is dan
ƒ. We concluderen dan dat door Dl een stroom
/ vloeit, dat wutt tussen 0 en 0,5 V ligt, dat ua2
en z/a3 in de buurt van —10 V liggen en dat de
stromen door D2 en D3 nul zijn. Een kleine
beschouwing breidt dit argument uit tot het
begrip dat de stroom I wordt opgenomen door
de diode met de meest negatieve kathodepotentiaal, en daar de spanning over een gelei
dende diode in voorwaartsrichting kleiner is
dan een halve volt volgt hieruit dat de poten
tiaal van punt P binnen een halve volt gelijk is
aan het meest negatieve van de drie signalen
uu u2 en z/3. Zodoende moeten ult u2 en z/3 alle
hun +10 V waarde innemen, om aan zzuit een
waarde van betekenis te geven, dat is hier meer
dan een halve volt. De uitgangsspanning z/uit
bedraagt dan tussen +10 en +10,5 V.
Schakelingen van dit type worden ‘logische’
schakelingen genoemd. Zij vinden toepassing
in digitale computers en bij de procesbesturing.
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4.3. GELIJKRICHTDIODES ALS SIGNAALDE-

TECTORS EN VERMOGENSGELIJKRICHTERS

De niet-lineaire karakteristieken van een gelijkrichtdiode worden in allerhande schakelingen
gebruikt, die als gemeenschappelijke eigen
schap hebben, dat zij een éénrichtingscomponnent van uitgangsstroom of -spanning produ
ceren uit een wisselende ingangssignaalbron of
voedingsapparaat.
4.3.1. Kwadratische detectie
Nu en dan is er vraag naar een schakeling waar
in de uitgangsstroom i samenhangt met de ingangsspanning u volgens de relatie focfi2, zodat
als u periodiek is, zijn gemiddelde vierkantswaarde kan worden bepaald met een lineaire
gemiddelde-wzaxte indicator zoals een schrijver
of een draaispoelmeter die worden gevoed door
stroom z. Een methode om dit resultaat te ver
krijgen maakt gebruik van de schakeling uit
fig. 4.6. De impedantie die de constantespanningsbron zz ‘ziet’ is een lineaire weerstand
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Fig. 4.6. Kwadratische detectie. De getrokken lijn is de samengestelde karakteristiek van de diode met R,. cn Rl in serie.

(Rs 4- Rl) gecombineerd met de niet-lineaire
diode-impedantie; het gecombineerde effect is
de samengestelde ///-karakteristiek uit de figuur.
Deze samengestelde karakteristiek is minder
gekromd dan de diodekarakteristiek, maar kan
desondanks als volgt door een macht reeks
worden voorgesteld:

i = au 4- bu2 4- c//3 4- du* 4- ...

(4.2)

Uitdrukking (4.2) geldt voor redelijke waarden
van u en voor voldoende kleine waarden van u
worden de hogere-machtstermen verwaarloos
baar ten opzichte van de eerste twee. Dan krij
gen we als het ingangssignaal klein genoeg is
ï = aü 4- bu2

(4.3)

Een kwadratische detector van dit type wordt
gebruikt voor periodieke ingangssignalen zon
der gelijkspanningscomponent, dat wil zeggen
de gemiddelde waarde van u is nul en de gemid
delde stroom die door belastingweerstand Rl
vloeit wordt gegeven door:

i = ba*

(4.4)

De meestvoorkomende toestand is die waarin
het ingangssignaal sinusvormig is, bijvoorbeeld
u — ü cos cor, waardoor ƒ = bü2l2 wordt ver
kregen.
Factor b hangt af van de kromming van de
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samengestelde karakteristiek en de gevoeligheip
van de detector wordt daarom minder als de
serie weerstand (Rs 4- Rl) wordt verhoogd.
Nog een punt is dat het kwadratische gedrag
van de schakeling optreedt bij kleine signaalamplitude; grote ingangssignalen veroorzaken
lineaire detectie.
4.3.2. Lineaire detectors met weerstandsnetwerken
Vaak bestaat er behoefte aan een schakeling
waarin de uitgangsstroom of -spanning lineair
afhankelijk is van de grootte van het wisselende
ingangssignaal. Als eerste voorbeeld gaan we
uit van hetzelfde netwerk als in fig. 4.6 maar
het gedrag van het netwerk is zeer verschillend
omdat de ingangsspanning nu veel groter is.
We nemen een diode waarvan de 7afA-karakteristiek door het punt 0,5 V —2 mA gaat in
doorlaatrichting en waarvan de sperstroom
nooit groter is dan 1 p.A. De totale waarde van
(/?s 4- Rl) = 10 kQ en u is een sinusvormigc
spanning met een amplitude van 20 V. In dit
geval zijn de golfvormen van de schakeling
zoals weergegeven in fig. 4.7 en er blijkt dat
het gedrag van het netwerk bijna gelijk is aan
dat wat zou worden verkregen als de diode een
ideale gelijkrichter was zonder voorwaartse im
pedantie en zonder admittantie in sperrichting.

De voorwaarden waarbij deze benadering
geldt zijn ten eerste, dat de spanning over de
diode klein is ten opzichte van u als u positief is,
en ten tweede dat de spanning over de totale
serie weerstand (Ra + Rl) klein is ten opzichte
van u als u negatief is.
Door een eenvoudige integratie over een perio
de kan worden aangetoond dat voor de toe
stand u = ü cos
en een ideale diode, de ge
middelde stroom wordt gegeven door:

i-

"

Ra 4- Rl

1

stroom door Rs, Dl, Rten D4 en als u negatief
is gaat de stroom door D2, Rl, D3 en Ra. De
samengestelde /{/-karakteristiek is symme
trisch ten opzichte van de stroomas en wordt
in de figuur weergegeven voor het geval dat
(Rs + Rl) = 10 kQ en dat de spanning over
een paar diodes in doorlaatrichting ver
waarloosbaar is ten opzichte van u. Dit ver
waarlozen van de diodespanningen is niet ge
rechtvaardigd als de pieken van u klein zijn en
voor kleine signalen gedraagt de schakeling
zich als een kwadratische detector.
De schakeling van fig. 4.8 wordt gebruikt in
wisselspanningsvoltmeters en stroommeters
voor frequenties van 10 Hz tot 10 kHz. Bij deze
toepassingen wordt Rl gevormd door de weer
stand van de windingen van de draaispoelmeter
en ligt in de orde van grootte van 100 Q. Serieweerstanden overeenkomend met grote waar
den van R8 zijn in voltmeters ingebouwd en zijn
voor normaal gebruik vele malen groter dan de
inwendige impedanties van de te meten schake
lingen. De lage frequentiegrenzen van deze in
strumenten worden bepaald door traagheid en
veerconstante van de spoelsamenstelling, die
de neiging heeft met de momentele waarde
van stromen bij lage frequenties mee te lopen

(4.5)

Dit detectortype wordt gemiddelde-waardedetector genoemd, daar de gelijkstroomcomponent i van de stroom evenredig is met de ge
middelde halve periode van de ingangsspanning
u. De techniek kan worden uitgebreid voor het
verkrijgen van een gelijkstroom die evenredig
is met de gemiddelde grootte, onafhankelijk
van de richting, van de ingangsspanning over
een complete periode door vier diodes te ge
bruiken in de zogenaamde Graetz-schakeling
volgens fig. 4.8. De werking van de Graetzschakeling is relatief eenvoudig als we ver
onderstellen dat de sperstromen van de diodes
verwaarloosbaar zijn. Als u positief is, gaat de
«a

Rs + Rl = 10 kQ
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Fig. 4.7. Lineaire detectie met de schakeling van fig. 4.6a.
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stellingen, die in veel praktische circuits vol
doende dicht benaderd worden, komt het ge
drag van de schakeling overeen met de golfvormen uit de figuur, waarin u is voorgesteld
als een repeterende spanning met een topwaarde U. De diodespanning ua is u—u0 en is voor
het grootste deel van de periode negatief. Dan
is de stroom i = 0 en de condensator C ont
laadt zich volgens een e-macht over R. Dc
stromen Zr en Zc zijn gelijk en tegengesteld ge
durende dit tijdsinterval en zijn, zoals we zullen
aantonen, nagenoeg gelijk aan U/R als de tijd
constante CR aanzienlijk groter is dan het des
betreffende tijdsinterval. Deze toestand wordt
beëindigd bij het binnenkomen van de volgende

Fig. 4.8. Dubbelfasige versie van fig. 4.6a.
De karakteristiek geldt voor de situatie waarbij de voorwaartsweerstand van de diode en zijn geleidingsvermogcn
in spenichting verwaarloosbaar zijn waardoor lineaire
detectie wordt verkregen.

in plaats van statisch de gemiddelde waarde
aan te wijzen. Moeilijkheden bij hoge frequen
ties ontstaan door zelfinductie en ongewenste
strooicapaciteiten en voor vele doeleinden in
elektronische schakelingen is de topdetector die
hierna wordt beschreven een beter geschikt
type.
4.3.3. Topdetectors
De principiële topdetectorschakeling is gegeven
in fig. 4.9. De mate waarin de detector het te
meten netwerk belast is vaak te verwaarlozen
zodat de inwendige impedanties van de signaalbron nul worden verondersteld bij de volgende
behandeling. De aanwezigheid van C biedt dc
mogelijkheid om een eenvoudige grafische
constructie te gebruiken om de schakeling te
analyseren, zoals mogelijk was met geheel
ohmse schakelingen. Een eenvoudige beschrij
ving van het gedrag van de schakeling kan
alleen worden gegeven als we de diode ideaal
veronderstellen, dat wil zeggen dat de spanning
over de diode in doorlaatrichting verwaarloos
baar klein is en dat de stroom in sperrichting
eveneens te verwaarlozen is. Met deze veronder76
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Fig. 4.9. Principe van een topdetector.
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positieve top van u, want de diode-impedantie
wordt nul zodra u de waarde u0 bereikt. De
omstandigheden tijdens het korte tijdsinterval
A/ worden in de figuur weergegeven, bij ti0 = //,
d//

een grote stroom ic = C — die C opnieuw op

laadt en een lichte stijging van Zr daar spanning
n0 een weinig stijgt. Interval Ar eindigt als
i = in + ic de waarde nul bereikt, juist na de
positieve top van u. De diode schakelt dan om
naar een oneindig hoge impedantie en het vol
gende ontladingsinterval breekt aan. Men zal in
zien dat, daar er gemiddeld geen stroom door C
vloeit, de gemiddelde waarden van i en Zr gelijk
zijn, en daar Z voor het grootste gedeelte van de
periode nul is zal de topwaarde van Z en van Zc
aanzienlijk groter zijn dan UfR.
De schakeling wordt normaal gebruikt met
waarden van C en R die groot genoeg zijn om
te garanderen dat de afval van u0 tussen de
pieken niet van betekenis is. Stel bijvoorbeeld
dat U = 10 V, C = 0,1 p.F en R = 100 kQ en
dat de frequentie van u 10 kHz is. Dan is de
stroom door C en R gedurende de ontladingscyclus nagenoeg 0,1 mA en de afvalsnelheid
van u0 is 1000 V-s-1, hetgeen een afval veroor
zaakt van minder dan 0,1 V tussen de pieken,
die in tijd slechts 100 p.s van elkaar gescheiden
zijn. Zodoende is het gedrag van de schakeling
zeer goed in overeenstemming met zijn naam,
daar de uitgangsspanning gelijk is aan de posi
tieve topwaarde van het ingangssignaal, of aan
de negatieve topwaarde die niet noodzakelijk
dezelfde grootte heeft, als de diode wordt om
gekeerd.
Deze techniek van het produceren van een con
stante spanning die niet slechts evenredig is
met, maar gelijk is aan de topwaarde van een
wisselspanning is niet zonder nadelen. De
stroom die van de signaalbron wordt betrok
ken is pulserend en heeft een grote waarde als
weerstand R niet groot is, en als de impedantie
van de signaalbron niet verwaarloosbaar klein
is kan de belasting door de detector resultaten
opleveren die moeilijk nauwkeurig te inter-

preteren zijn. Toch worden detectors volgens
dit principe gebruikt in universele wisselspanningsmeters van het type dat buisvoltmeter
wordt genoemd, en waarbij men allerhande
bronimpedanties kan tegenkomen tijdens het
gebruik. Het wordt dan essentieel om zeer
grote waarden voor weerstand R te gebruiken
en de spanning u0 te meten met een hulpschakeling met zeer hoge ingangsweerstand. Een voltmeter van dit soort is veelzijdiger als het de
piekwaarde meet van een spanning die wisselt
om een constante waarde, daar in veel schake
lingen de spanning op een punt ten opzichte
van aarde de vorm u =
+ z/9(Ö heeft. De
gelijkspanning
is aanwezig ten gevolge van
instelspanningen of voedingsspanningen, maar
de component w8(Ö is het signaal en is van veel
meer belang. Buisvoltmeters meten in het al
gemeen de topwaarde van u3(j) onafhankelijk
van de waarde van
door een schakeling te
gebruiken in de vorm van fig. 4.10.
Men ziet dat C in de schakeling is opgenomen
in serie met de batterij die de constante compo-
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Fig.4.10.Topdctcctor zoals wordt gebruikt in buisvoltmctcrs.
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nent van de spanningsbron voorstelt. Dus re
sulteert de aanwezigheid van de batterij slechts
in een ladingsscheiding aan de platen van C en
heeft geen invloed op de detector nadat een
constante ladingstoestand is bereikt. De con
densator vertegenwoordigt een lage impedantie
voor de frequentie van u» waaruit volgt dat de
golfvorm van u0 gelijk is aan die van us. Het
effect van de diode is gelijk aan die in fig. 4.9;
hij geleidt alleen bij spanningstoppen en be
paalt op deze wijze het gemiddelde niveau van
u0 door een ladingstoestand en spanning voor
Cte veroorzaken, waarbij de gemiddelde stroom
door C in de blijvende toestand nul is. Bij nor
maal gebruik is het 7?C-produkt zeer veel gro
ter dan een periode van us en onder deze om
standigheden zijn de golfvormen zoals getoond
in de figuur, als «3 van de vorm ü cos ent is.
De diode geleidt alleen tijdens de negatieve
pieken van us en zo wordt de gemiddelde waar
de van u0 gelijk aan ü, die gelijk is aan de topwaarde. Bij benadering hebben we nu z70 = "
en de toevoeging van de afvlakschakeling geeft
een spanning die gelijk is aan ü0 als het produkt
R'C' groot genoeg is. Een buisvoltmeter bevat
meestal dit type detectorschakeling samen met
een hulpschakeling met hoge ingangsimpedantie om de spanning over C' te bepalen.
De lezer kan zich afvragen waarom weerstand
R is opgenomen in de twee top-detectorschakelingen uit de figuren 4.9 en 4.10, daar de enige
opmerking over deze weerstand in de beschrij
ving was, dat hij groot moest zijn. In feite zou
de weerstand overbodig zijn als de amplitude
van uB nooit zou zakken, maar dit komt niet
met de praktijk overeen en R is nodig om een
ontladingspad voor C te vormen als een ver
laagde waarde van ü wordt gemeten. De waar
de van R in schakelingen van het type volgens
fig. 4.10 is meestal enige MQ en R' is van de
zelfde orde van grootte en dus is de belasting
van de signaalbron normaliter niet van beteke
nis. Het vermogen dat uit een signaalbron word
opgenomen is de som van de gelijk- en wisselstroomvermogens die worden gedissipeerd in
R en R', want er is geen ander vermogen op78

nemend onderdeel in de schakeling als we ver
onderstellen dat de diode ideaal is. Voor een
sinusvormige spanning met een amplitude van
ü wordt het vermogen dan:
iP
ü* / 1
P ~R~ + ~2
(4.6)
7 + R\
4.3.4. Vermogensgelijkrichters
De meeste elektronische instrumenten en scha
kelingen gebruiken een gelijkstroomvoeding.
Gasgevulde buizen en gewone elektronenbuizen
werken meestal bij voedingsspanningen van
100 tot 1000 V, terwijl transistors het gebied
van 6 tot 30 V bestrijken. Het stroomverbruik
van een instrument met buizen of transistors
kan bijvoorbeeld 50 mA zijn. Deze gelijkstro
men kunnen uit accumulatoren of batterijen
worden betrokken, maar in de meeste instru
menten is het gemakkelijker en goedkoper
het lichtnet te gebruiken om het vermogen te
leveren en dit in gelijkstroomvermogen om te
zetten met behulp van een schakeling met een
transformator, een of meer gelijkrichters en een
afvlakfilter. Een dergelijke schakeling wordt
voedingseenheid genoemd en figuur 4.11 geeft
een typisch voorbeeld weer. Condensator Cj
wordt buffercondensator genoemd en wordt
door de diodegelijkrichters Dl en D2 opnieuw
geladen tijdens de toppen van de spanningen
ux en ut die verschijnen aan de klemmen van de
in het midden afgetakte secundaire wikkeling
van de transformator. Het gelijkrichtproces is
gelijk aan dat van de topdetector van fig. 4.9,
maar in een voedingseenheid vloeit een aan
zienlijke stroom en de voorwaartse spanning
(«i —m3) of (w3—w3) over de diodes kan aanzien
lijk zijn. De afval van spanning u3 tussen de ge
leidende toppen kan eveneens aanzienlijk zijn,
daar condensator C, de hele stroom aan smoorspoel L afgeeft gedurende het interval tussen
de pieken. De functie van L is een stroompad
met lage weerstand te verschaffen tussen de
klemmen van Cx en de belasting, en tevens een
hoge impedantie te vormen voor de fluctueren
de component van m3. Het andere afvlakele-
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Fig.4.1 l.Dubbelfasigc gclijkrichtscbakcling met condcnsator-ingangsfiltcr. Bij X kan een spoel worden aangebracht
om een smoorspocl-ingangsfiltcr te verkrijgen.

ment is C2 die een oneindige weerstand vormt
voor de belastingsgelijkstroom Zl, maar een
stroompad met lage impedantie voor de fluc
tuaties. Het effect van deze afvlakelementen is,
dat fluctuaties van ml en Zl worden verkleind
tot zeer kleine proporties van de gemiddelde
waarden.
Een exacte analyse van het gedrag van een
schakeling wordt zelden uitgevoerd, maar het
is interessant om door een niet geheel nauw
keurige argumentering aan te tonen hoe de
waarden van de onderdelen de werking van de
voedingseenheid beïnvloeden. Stel dat de se
cundaire van de transformator sinusvormige
spanningen Ui en ut levert met een topwaarde

van 400 V en een frequentie van 50 Hz en dat
de te verwachten belastingsstroom 50 mA be
draagt. Dan is de maximale waarde van u3 iets
minder dan 400 V, laten we aannemen 380 V,
en wordt verkregen bij een frequentie van 100
Hz. Stel dat we een afval van m3 van 60 V tussen
de laadintervals toelaten, en dat de fluctuerende
component van de stroom door L klein is ten
opzichte van de gemiddelde waarde van 50 mA.
De golfvorm laat zien dat het ontlaadinterval
ongeveer een halve periode van de 100 Hz-golf
bestrijkt, dat is 5 ms, dus vinden we voor con
densator Ct:
Ladingsverlies = 5.10-8 x 50.10-8 = 250 p.C
Spanningsval = maximaal 60 V
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Dus moet Cx minstens 250/60 p.F zijn.
Een praktisch punt is hier dat Cx en C2 meestal
elektrolytische condensators zijn, daar deze een
grote capaciteit paren aan een klein volume en
geschikt zijn voor spanningen in één richting.
Ongelukkigerwijze varieert de capaciteit tussen
de condensators onderling en de werkelijke
capaciteit kan zeer sterk afwijken van de nomi
nale. Als we de tolerantie meerekenen kan een
nominale waarde van 8 |zF worden gekozen
voor Cx.
We beschouwen nu de fluctuerende component
van ml voor een geval waarin L = 10 H en
Ct = 32 |xF. De fluctuerende component van
m8 is bijna sinusvormig en we zullen zijn ampli
tude op 30 V stellen en zijn frequentie op 100
Hz en voor de eerste harmonische zjjn de impedanties van L en C2 als volgt.
Zl = ja>L j 6000 Q, Zc = -j/a>C £ - j50Q
Dus de impedantieverhouding is 120:1. Een
exacte analyse veronderstelt de belastingimpedantie bij 100 Hz bekend, maar we kunnen
veronderstellen dat deze groot is ten opzichte
van 50 Q daar de waarde ml/Zl 7000 Q is. Het
is duidelijk dat de fluctuerende component van
ml veel kleiner is dan die van m3, dus is de
topwaarde van de stroomfluctuatie in L nage
noeg gelijk aan 600V/6000Q of 10 mA. Het
grootste deel van deze fluctuerende stroom
vloeit in Ct, dus komen we tenslotte uit op een
waarde van 0,5 V voor de top-topfluctuatie van
de spanning ml. Er zijn veel situaties waarbij
deze waarde te groot zou zijn, we moeten dan
meer afvlaksecties toevoegen of afvlakking
door een elektronische schakeling toepassen,
zoals bijvoorbeeld in de spanningsstabilisatieschakeling die wordt beschreven in hoofd
stuk 9.
De beschreven voedingsbronnen hebben een
slechte regeling, dat wil zeggen de waarde van
ml daalt aanzienlek bij toename van de belas
tingstroom Zl. De voornaamste oorzaak hier
van is de verhoogde spanningsval over de buffer
condensator Cx als de ontlaadstroom toeneemt.
De grootte van deze spanningsval zou kunnen
worden gereduceerd door de waarde van Cx te
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vergroten, maar dit zou het ongewenste effect
hebben van verhoogde piekstroom door de
gelijkrichters en de wikkelingen van de trans
formator, zwaarder uitgevoerde en duurdere
onderdelen zouden hiervoor nodig zijn. Deze
nadelen zijn nog dringender in de enkelfasige
uitvoering van de schakeling, daar dan het ontlaadinterval een hele periode van de voedings
spanning benadert. Er is vastgesteld dat de
techniek van het gebruik van een condensatoringangsfilter ondoelmatig wordt voor stroomleveringen van meer dan 1 A, en voor voedingsapparaten van meer dan 100 W of daar
omtrent is het meer gebruikelijk om een afvlakschakeling die smoorspoel-ingangsdherschakcling wordt genoemd te gebruiken. Een derge
lijke schakeling is gelijk aan die van fig. 4.11
behalve dat er een extra zelfinductie is opgeno
men bij het met X gemerkte punt. Het doel van
deze extra zelfinductie is de fluctuaties van de
stroom i zodanig te verkleinen dat i positief
blijft gedurende de hele werkcyclus. Onder deze
omstandigheden geleidt Dl gedurende de hele
positieve halve periode van ux en D2 gedurende
de hele positieve halve periode van m2 en afge
zien van de kleine anode-kathodespanning
over de geleidende diode is de golfvorm van m>
een reeks van positieve halve perioden van de
netspanning. Als de weerstand van de diodes
en spoelen verwaarloosbaar is, volgt hieruit
2ü
dat ml wordt gegeven door ml =----(4.7)
waarin ü de topwaarde is van de sinusvormige
spanningen mx en m2. Zodoende is ml bijna onaf
hankelijk van Zl, dat wil zeggen de smoorspoelingangsfilterschakeling heeft een goede regeling.
Meerfasige uitvoeringen van zowel smoorspoelfilter- als condensatoringangsschakeling komen
voor, maar alleen de laatste is toelaatbaar in de
enkelfasige uitvoering, waarin hij veelvuldig
wordt gebruikt bij radio- en televisie-ontvangers met buizen. Voor een dergelijke toepassing
is een transformator vaak overbodig, daar di
recte aansluiting op het 220 V-net een gelijkspanningsvoeding in de buurt van 250-300 V
oplevert, wat geschikt is voor buisschakelingen.

Een eigenschap van deze eenvoudige opstelling
is dat de gelijkspanning-voedingsleidingen niet
van de 50 Hz-netspanning geïsoleerd zijn en de
uiterste voorzichtigheid moet dan ook betracht
worden bij de behandeling van deze apparatuur
als men letsel voor de technicus of schade aan
zijn apparatuur wil voorkomen.
De gelijkrichtelementen werden eenvoudig be
schreven als diodes en uit het oogpunt van
algemene schakelingsbeschrijving is het niet
van belang of dit halfgeleider, vacuüm- of gasgevulde diodes zijn. Het laatste type komt rela
tief zelden voor in voedingseenheden voor in
strumenten, omdat het matige vermogen dat
vereist wordt het gebruik van vacuümbuizen
toelaat, die geen extra-beveiligingsschakeling
nodig hebben om de toevoer van de hoogspan
ning te vertragen tijdens de opwarmtijd van de
kathode. Vacuümdiodes en halfgeleiderdiodes
worden veel gebruikt voor voedingsspanningen
in de buurt van 100 tot 500 V, maar voor lagere
voedingsspanningen geniet de halfgeleiderdiode
met zijn kleine spanningsval in doorlaatrichting de voorkeur.
Met de volgende punten dient rekening te wor
den gehouden als de geschiktheid van een be
paalde diode als vermogensgelijkrichter be
schouwd moet worden.
(1). Maximale sperspanning. Dit is de maximale
grootte van de diodespanning in sperrichting
in nietgeleidende toestand. In de schakeling van
fig. 4.11 is de maximale spanning bijvoorbeeld
2 ü, waarin ü de topwaarde van ut en u2 is en
als «i en ut elk bijvoorbeeld 280 Vcff zijn, is de
topsperspanning bijna 800 V. Diodefabrikanten specificeren een waarde voor de maximale
sperspanning die niet moet worden over
schreden.

(2) . Maximale stroom in doorlaatrichting. En
kele types van diodes gaan stuk als een bepaal
de waarde van de voorwaartsstroom wordt
overschreden. De diodepiekstroom in een condensator-ingangsfilterschakeling is veel groter
dan de gemiddelde gelijkstroom en is tamelijk
moeilijk te schatten. Daarom specificeren fa
brikanten vaak de maximaal toelaatbare waar
de van de buffercondensator met betrekking
tot de netfrequentie en de wisselspanning en
uitgangsstroom.
(3) . Vermogensdissipatie. Overmatige tempera
tuur aan de anode van een buis of binnen in een
halfgeleider veroorzaakt beschadiging en daar
om geven de fabrikanten een bovengrens op
voor de vermogensdissipatie in hun verschil
lende produkten. Voor halfgeleiders, waar de
toegestane temperatuurstijging relatief klein
is, hangt de toegestane dissipatie af van de om
gevingstemperatuur en de mogelijkheden van
warmteafvoer.
(4). Gloeidraad-kathode isolatie. Deze beschou
wing geldt alleen voor indirecte verhitte
elektronenbuizen, daar het voor direct ver
hitte types altijd nodig is een onafhankelijke
gloeidraadvoeding te gebruiken, meestal van
een laagspanningswikkeling van een transfor
mator. Een onafhankelijke gloeidraadvoeding
wordt eveneens gebruikt voor indirect verhitte
buizen, maar het is vaak gemakkelijk een
gemeenschappelijke gloeidraadvoeding te ge
bruiken voor alle buizen in een instrument en
een dergelijke gloeidraadvoeding is meestal
verbonden met de negatieve leiding van de gelijkspanningsvoeding. Er bestaat dan een groot
spanningsverschil tussen gloeidraad en kathode
van de gelijkrichtbuis en een type met voldoen
de gloeidraad-kathode isolatie wordt vereist.
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5. BUIS- ENTRANSISTORSCHAKELINGEN

5.1. VERSTERKERS

Buizen en transistors worden veel gebruikt als
elektronische onderdelen in versterkerschakelingen, waar hun functie bestaat uit het over
dragen van een ingangssignaal vanuit een sig
naalbron naar een belastingimpedantie op een
aanzienlijk hoger vermogensniveau. De stijging
in vermogen wordt natuurlijk verkregen uit de
voeding die de schakeling in zijn geheel van
energie voorziet. Fig. 5.1 en fig. 5.2 illustreren
het versterkingsprincipe voor de eenvoudige
toestand waarbij de belasting gevormd wordt
door een weerstand. In fig. 5.1 is de roosterkathodespanning van de buis negatief, er vloeit
geen roosterstroom en het is niet nodig ons
bezig te houden met de ingangsimpedantie van
het onderdeel. Anderzijds heeft de transistor
van fig. 5.2 een aanzienlijke ingangsadmittantie
omdat er een basisstroom vloeit en het is nodig
om zowel de in- als uitgangskarakteristieken
van het element te beschouwen. We zullen nu
de schakelingen en golfvormen van fig. 5.1
meer gedetailleerd behandelen.
In hoofdstuk 3 werd uitgelegd dat de anodestroom van een triode alleen wordt bepaald
door de waarden van de roosterkathode en
anodekathode-spanningen Ug en £4 en dat hun
relatie grafisch kan worden weergegeven zoals
in fig. 5.1b. De verbinding van de anode met
een voedingsspanning Ub via een belastingweerstand 7?l geeft ons een verband tussen £4
en 7a, daar de wet van Ohm de volgende waarde
geeft voor de weerstand.
Ub - Ua
7.=^
(5.1)
De belastinglijn in fig. 5.1b is de grafische voor
stelling van deze relatie en het is duidelijk dat
£7a, 7a en Ub nu alleen worden bepaald door de
waarde van Ug. De meest bruikbare reeks waar
den van Ug ligt tussen 0 en —8 V, daar bij posi
tieve Ug roosterstroom zou vloeien, waardoor
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het ingangscircuit belast wordt, terwijl als Ug
meer dan 8 V negatief was, de stroom nul is en
het rooster geen controle meer kan uitoefenen.
De waarde van Ug is afkomstig van twee bron
nen, in de figuur weergegeven door een batterij
en een signaalbron ux. De batterij dient ervoor
om de schakeling een voorspanning te geven,
dat wil zeggen de werkingscondities vast te
leggen als het signaal nul is. In ons voorbeeld
heeft het signaal zowel positieve als negatieve
waarden, dus er is een voorspanning nodig
waardoor uitwijkingen langs de belastinglijn
mogelijk zijn, die door veranderingen van Ug
in beide richtingen gestuurd kunnen worden.
Punt a is een goede voorinstelling; de waarden
zijn als volgt
(bij a) ux = 0
4 = 5 mA

Ug = -4 V

Ua = 200 V

Ub = 50 V

De responsie van de schakeling op de bepaalde
golfvorm van het ingangssignaal (onderaan in
fig. 5.1c) zal nu worden bezien. De schakeling
verkeert in toestand a terwijl z/j nul is. De posi
tieve impuls van 2 V wordt toegevoerd en Ug
gaat van —4 V naar —2 V en veroorzaakt een
stijging van de buisstroom. We zijn nu beland
bij toestand b in de figuur en de belastinglijn
maakt het mogelijk de nieuwe waarden van
stroom en spanningen te schatten. Deze zijn:

(bij b) ux = 4-2 V, Ug = -2 V, £4 = 170 V
4 = 8 mA, £/l = 80 V
Het eindigen van de positieve ingangsimpuls
veroorzaakt teruggang naar toestand a. Dit
wordt gevolgd door de aankomst van de nega
tieve impuls, die toestand c oplevert. De uit
wijking langs de belastinglijn is nu in tegenge
stelde richting en de toestand is als volgt

(bij c)

= -2 V, Ug = -6 V, £4 = 230 V

4 = 2 mA, £/L = 20 V

De schakeling keert terug naar toestand a bij
het einde van de negatieve uitwijking van mx.
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ken en belastinglijn. c. Signaalgolfvormen. Let op de ver
andering van dc verticale schaal.

Fig. 5.1c toont dat de fluctuaties in ï/l en C/B
versterkte versies van het ingangssignaal zijn.
Deze fluctuaties en niet de feitelijke waarden
worden als uitgangssignaal beschouwd en dus
is de spanningsversterking van de schakeling
in ons voorbeeld 30/2 of 15 maal. Het vermo
gen van het uitgangssignaal kan worden ge
definieerd als de verandering van het vermogen
in /?l, en daar dit eindigt en het vermogen van
het ingangssignaal nul is, is de vermogensversterking oneindig groot.
Fig. 5.2 toont een transistorversterkerschakeling in haar grondvorm. Er moet worden op
gemerkt dat er twee mogelijke afspraken zijn
betreffende het tekenen van transistorschakelingen.
Men kan naar keuze de emitters aan de onder
kant in het schema tekenen, of de negatieve
voedingslijn aan de onderkant tekenen en de
positieve aan de bovenkant. De tweede af
spraak werd in fig. 5.2 en verder door het hele
boek aangehouden.
De werking van de transistorversterker is meer
gecompliceerd dan die van de buisversterker en
wel om twee redenen. Ten eerste hebben we
geen oneindige ingangsimpedantie meer en dus
zijn zowel ingangsstroom als ingangsspanning
van betekenis. Ten tweede is de ingangskarakteristiek niet onafhankelijk van de toestand in
de uitgangsschakeling daar de basisstroom
enigszins afhangt van zowel de collector-emitterspanning als de basis-emitterspanning. Ge
lukkig is de afhankelijkheid van de collectorspanning van weinig praktische betekenis. Deze
complicaties leiden tot een complexe uiteen
zetting als de toestand niet wordt vereenvou
digd zoals in fig. 5.2a waar de signaalbron
wordt verondersteld een constante stroom
generator ix te zijn. De belastinglijn die in de
collectorkarakteristieken van fig. 5.2c is gete
kend, toont dat punt x een geschikt punt is om
de transistor op in te stellen, daar uitwijkingen
langs de belastinglijn naar beide zijden kunnen
plaatsvinden. We zullen nu veronderstellen
dat bij punt x het ingangssignaal 4 nul is. Basis
stroom Ib is 100 pA dus is in fig. 5.2a gezorgd
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OV

voor een instelstroom van deze waarde, mo
gelijkerwijs door een weerstand van ongeveer
100 kD aan te sluiten tussen de basis en de
— 10V voedingslijn. De krommen geven dan
de volgende informatie:

+

+

voedings
spanning

UC

+

7c

bij x
= 0 Ib = 100 pA Uc = 4,8 V
1/l = 5,2V 7c = 5,2mA (/B = 0.13V

IdkQ)^
100 (1A

Nu veronderstellen we een bepaalde signaalstroomgolfvorm zoals in fig. 5.2d, bestaande
uit een paar tegengesteld gerichte impulsen met
een amplitude van 60 p.A. De eerste impuls is
zo gericht dat hij een stijging van de basisstroom
veroorzaakt, dat wil zeggen de transistor gaat
meer stroom voeren en een uitwijking naar
punt y treedt op langs de belastinglijn. De toe
stand is nu

•J?L
-10 V

(a)
200

2--.

Uc

150

7b(M)
100

50
01
0

0,2 t/B(V)

0,1

h = 60 (zA

Ib = 160 pA

Uc = 1,6 V

t/L = 8,4V

/c = 8,4mA

t/B = 0,16V

Na beëindiging van de eerste signaalimpuls gaat
de toestand weer over in die van punt x en
wordt dan gelijk aan die van punt z tijdens de
tweede impuls.
Bij z 4=-60pA

(b)

t/L = 2,2 V

Ic (l^A)

1 kfl belastinglijn

10---------- 8------------------8
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2
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Fig. 5.2. a.Transistorversterkerschakeling. b. Ingangskarakteristieken c. Uitgangskarakteristiekcn en belastingen
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/B = 40 jzA

Ic = 2,2 mA

Uc = 7,8V

Ub = 0,08 V

De waarden van Ub bij de punten x, y en z
worden verkregen uit fig. 5.2b en daar er slechts
twee lijnen worden getoond in deze karakteris
tiek, namelijk die voor Uc = 2 V en Uc = 8 V,
is er enige interpolatie nodig om de juiste waar
den van Ub te vinden. Men zal eveneens aan
nemen dat het gebrek aan nauwkeurigheid bij
de interpolatie van weinig betekenis is daar de
twee lijnen dicht bij elkaar liggen.
De schakeling is duidelijk een versterker zoals
we kunnen zien als we een lijst maken van de
veranderingen die optreden als we van punt x
naar punt y gaan. Deze veranderingen worden
veroorzaakt door de signaalbron en worden
‘signalen’ genoemd.
Ingangssignaalstroom 60 [zA
Ingangssignaalspanning 30 mV
Uitgangssignaalstroom 3,2 mA, dus stroomversterking = 50

Zb(kA)

1601----ii

I
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i

100 j1
I
40il
I
i

x

z

Or

0|---I

I

(V);
I
I

x

-0,13;—

basisspanning

I
I
I
I
I

I

ƒ
y

0.----

~2t“

uitgangs- i
spanning—4 j-

j-^y _

i 1

/'b = 70 +
en mb = Uo + «i

(5.2)

waarin 70 en Uo de voorinstellingen zijn en en
«i de signaalcomponenten aan de ingangsklemmen.
Het gemiddelde ingangsvermogen wordt gege
ven door

I

I
I

De fundamentele eigenschap van een versterkerschakeling is de versterking van signaalvermogen die kan worden verkregen en de
meest bruikbare vorm om deze grootheid te
definiëren is als volgt. Het signaal wordt ver
ondersteld periodiek te zijn, met een gemiddel
de waarde gelijk aan nul en voldoende klein in
amplitude om er zeker van te zijn dat de ver
sterker lineair is, dat wil zeggen dat de vorm
van het uitgangssignaal gelijk is aan die van het
ingangssignaal. Dan krijgen we voor de versterkerschakeling van fig. 5.2a

= I0U0 +

füUu
I collector

-6r

i
-8*r
i
i
-10 iFig. 5.2. d. Signaalgolfvorm.

Uitgangssignaalspanning 3,2 V, dus spanningsversterking = 100
De karakteristieken tonen dat de schakeling
een nagenoeg lineaire versterking oplevert voor
ons bepaalde voorbeeld waar de signaalbron
een constante-stroomgenerator is, maar de
vorm van fig. 5.2b en de aangegeven asymme
trie van de basisspanningsgolfvorm in fig. 5.2d
tonen dat er ernstige vervorming zou optreden
als de signaalbron een lage uitgangsimpedantie
had. De golfvorm van de basisstroom zou dan
ernstig vervormd zijn en deze vervormde golf
vorm zou worden versterkt.

(5.3)

daar fx en üx nul zijn. De eerste term is onaf
hankelijk van de tijd en vertegenwoordigt het
vermogen, geleverd door de voedingseenheid,
dit is van weinig belang. De tweede term is het
vermogen van het ingangssignaal en wordt ge
leverd door de signaalbron. Dan krijgen we
voor het ingangssignaalvermogen

Pi =

(5.4)

Het uitgangsvermogen is het vermogen dat in
de belastingweerstand ontstaat ten gevolge van
de aanwezigheid van het signaal en we kunnen
op soortgelijke manier aantonen dat het uit
gangsvermogen wordt gegeven door
P» = "iG

(5.2)

waarin u2 en ƒ, de signaalcomponenten van
spanning en stroom in de belasting voorstellen.
De vermogensversterking kan worden gedefinieerd als P^p
Er werd aangenomen dat het ingangssignaal
klein genoeg in anwlitude is ™ de veronder
stelling dat * "Jig is met Ul te rechtvaar-

d'gen. wat geUjk "s aa0 het vervangen van de
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ingangskarakteristiek rond het instelpunt x
door de raaklijn aan de kromme in dat punt.
De helling van deze lijn wordt de diflferentiaalingangsadmittantie G\ genoemd en zijn reciproke
is de differentiaal-ingangsweerstand.
d(/s
,
d/B
ujix = Ri = —— ijux
4/wi = Gx
Gi =
= ------- (5.6)
d/B
dt/B
Men zal zich herinneren dat de ingangskarak
teristiek /b als functie van Ub, door een gra
fische constructie uit de figuren 5.2b en 5.2c
wordt gevonden en afhangt van de potentiaal
van de voedingslijn en de waarde van Rb. Hier
uit volgt dat
en Gx variëren met /?l. Zij han
gen natuurlijk ook af van het bepaalde punt
waarop de transistor is ingesteld.
De vermogensversterking voor een bepaalde
waarde van Rb en een bepaalde instelling kan
op verschillende manieren worden uitgedrukt.

Vermogensversterking =

ul*/R1

~ i^Rx

= (spanningsversterking)1 Rx/Ri.

= (stroomversterking)2
Rb/Rx

De waarde van de ingangsweerstand - de term
‘differentiaal’ wordt vaak weggelaten - is in
ons voorbeeld ongeveer 700 Q. De belastingweerstand is 1000 Q, de stroomversterking is
50 maal, dus de vermogensversterking is
50’ 1000/700 of 3,6-10’.

5.2. CASCADESCHAKELING VAN VERSTERKERTRAPPEN

De buis- en transistorversterkers die in de voor
gaande paragraaf werden beschreven worden
eentrapsversterkers genoemd daar zij slechts
van één elektronisch element gebruik maken.
Er bestaan veel gevallen waarin een enkele trap
niet voldoende versterking kan leveren en de
meest doelmatige manier om grotere verster-
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kingswaarden te verkrijgen is er voor te zorgen
dat het uitgangssignaal van de ene trap het
ingangssignaal van de volgende trap is. Deze
techniek word t cascadeschakeling genoemd. Een
praktische complicatie die optreedt is dat het
uitgangssignaal van een trap op een gemiddeld
spanningsniveau staat dat verschilt van dat van
een ingangssignaal en zodoende zou een directe
verbinding van trappen in cascade een veel
vuldigheid van voedingsspanningen vergen.
Een meer gebruikelijke schakelwijze is het ge
bruik van netwerken tussen de trappen die de
eigenschap hebben alle signalen tussen de
trappen door te geven en toch ervoor te zorgen
dat alle trappen gemeenschappelijke voedings
spanningen kunnen gebruiken. De vorm van de
tussentraps- of Aqppe/netwerken bepaalt voor
welk type van signaalgolfvorm de versterker
geschikt is en zo wordt er verschil gemaakt
tussen gelijk- en wisselspanningsversterkers.
Signalen van het eerste type houden dezelfde
polariteit voor geruime tijd, zoals beschreven
aan het einde van hoofdstuk 1, en koppelnetwerken met condensators of spoelen zouden on
praktisch grote onderdelen vragen. Signalen
van het tweede type zijn zodanig dat hun ge
middelde waarden over lange tijdsintervallen
van geen betekenis zijn. Het gebruik van reactieve koppelelementen is dan mogelijk en vaak
wenselijk.
Vervolgens zullen enige versterkers die uit
meerdere trappen in cascade bestaan worden
behandeld. De eerste is weergegeven in fig. 5.3,
en is een drietrapsgelijkspanningsversterker
met elektronenbuizen. De koppeling geschiedt
door middel van de weerstanden Rx en
en
de negatieve voedingslijn. Er is geen reactantie
aanwezig en dus is de responsie van de schake
ling niet afhankelijk van de golfvorm of fre
quentie van het signaal.
De bepaalde waarden van Rx en 7?3 worden op
de volgende manier gekozen. Stel dat elke trap
gelijk is aan die van fig. 5.1, dan ligt een ge
schikte waarde voor Ua in de buurt van 200 V.
De rooster-kathodespanning Ut is slechts en
kele volts negatief, dus zijn de spanningen over

4-250 V
7?L<10kQ)
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u' 4-/dbx
X+V
*1

O-(-—(7U
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+
C4
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(2,2 MD)

2,2 MO.
-400 V

Fig.5.3.Drictrapsdircctgckoppeldc buisvcrsterker. Principeschcma.

en J?2 ongeveer 200 V en 400 V. De roosterstroom van de buis is te verwaarlozen, dan
vloeit dezelfde stroom door beide weerstanden
die daarvoor een verhouding van 1 :2 moeten
hebben. De grootte van de weerstanden wordt
gebaseerd op een typisch technisch compromis.
Als zij te klein zijn stijgt het stroomverbruik
van de schakeling en als zij te groot zijn intro
duceren lek- en roosterstroom aan hun knoop
punt effecten die niet met zekerheid voorspeld
kunnen worden. De bepaalde waarde van 2,2
MO voor R2 wordt gebruikt omdat goedkope
weerstanden alleen verkrijgbaar zijn in stan
daardwaarden en 2,2 MQ is de dichtstbijzijnde
standaardwaarde van 2 MD. Enig rekenwerk
leert ons dat als U2 —4 V is, als Riy 2,2 MQ en
als Rt 1 MQ is, Ua precies 176 V is, maar in de
praktijk hebben de weerstanden vermoedelijk
een tolerantie van 4-10% of meer, afzonder
lijke buizen hebben karakteristieken die enigs
zins afwijken van de door de fabrikant gepu
bliceerde, en het is onmogelijk de toestanden
in de schakeling nauwkeurig vast te stellen.
Deze moeilijkheid wordt gewoonlijk overwon
nen door een met de hand bediend of automa
tisch instelorgaan aan te brengen waarmee de
instelling van de eerste buis geregeld kan wor
den. In de praktijk is het vaak handig om een
klem van de signaalbron aan het geaarde me
talen chassis van het apparaat te leggen en

hieruit volgt dat de details van de ingang en
het instelnetwerk van de vorm kunnen zijn als
weergegeven in fig. 5.4. De aanwezigheid van
de weerstand in de kathodeketen van de eerste
buis vermindert de versterking, maar op dit
effect zal hier niet nader worden ingegaan en
we zullen de versterking van de complete ver
sterker schatten aan de hand van de veronder
stelling dat alle drie trappen hetzelfde doen als
de schakeling van fig. 5.1, met als verschil de
koppeling tussen de trappen. Er is reeds aange
toond dat de versterking van de signaalspanning van rooster naar anode in fig. 5.1 15 maal
bedraagt. Het belastingeffect van Rr en R2 is
te verwaarlozen vanwege de hoge waarde van
deze weerstanden en dus zullen we veronder
stellen dat de signaalcomponent van Ua in
fig. 5.3 nog —15is. Het negatieve teken duidt
4-250 V
5 mA

1

-*j i*'

nul-instelling

¥ 1 kD

r— 2Y..
Fig. 5.4. Praktische vorm van de ingangs- en instclschakeling voor de gelijkspanningsverstcrker van fig. 5.3.
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de verandering van polariteit van de golfvorm
op de anode aan. De signaalcomponent van
ut is kleiner dan die van Ua vanwege de potentiometerwerking van Ri en 7?a; de grootte van
de vermindering wordt gegeven door de ver
houding Rz/ÏRx 4- RJ» dit is 2/3. Aldus is de
versterking per trap 10 maal als het koppelnetwerk wordt meegerekend. Er zijn twee van
zulke trappen gevolgd door een ongewijzigde
trap, zodat de totale versterking bedraagt:
(-10)x(-10)x(-15), of -1500 maal. Het
negatieve teken geeft weer de veranderde pola
riteit van het uitgangssignaal aan. De term
fase-omkering zou worden gebruikt in het ge
val van een sinusvormig signaal.
Het voornaamste nadeel van gelijkspanningsversterkers van het type volgens fig. 5.3 is het
gebrek aan stabiliteit van het instelpunt van de
elektronische elementen. Een verandering van
gloeispanning van de eerste buis kan ontstaan
tengevolge van een kleine verandering van de
netspanning en kan een verandering van mis
schien 10 mV veroorzaken in de waarde van
t/g, bij gegeven waarden voor I* en £/». Dit
komt overeen met een 10 mV-signaal van de
signaalbron en veroorzaakt een spannings
verandering van 15 V tussen de uitgangsklemmen. Gelijksoortige effecten treden op in gelijkspanningsgekoppelde transistorverstekers. Hier
worden zij veroorzaakt door temperatuurs
verandering van de transistors, en veel gelijkspanningsversterkers gebruiken een paar elek
tronische elementen in de eerste trap, die zo zijn
geschakeld dat er een gedeeltelijke eliminatie
van deze onechte signalen wordt verkregen.
Volledige eliminatie is moeilijk te verkrijgen en
veelvuldige controle van de instelling of van het
nulpunt is nodig om onechte signalen kleiner
te houden dan 1 mV. Het is eveneens nodig zich
er van te verzekeren dat de voedingsspanningen
stabiel zijn, óf door het gebruik van regelbuizen
zoals beschreven in hoofdstuk 4, óf door het
gebruik van gestabiliseerde voedingseenheden
zoals beschreven in hoofdstuk 9.
Het volgende voorbeeld van een cascadeversterker wordt gegeven in fig. 5.5. De elektro88

nische elementen zijn hier transistors van het
type waarvan de karakteristieken zijn gegeven
in fig. 5.2 en worden herhaald in fig. 5.5, maar
de koppelingsmethode is ook zeer gebruikelijk
bij buisversterkers. De koppelingscondensators
zyn Ci en C2 en hebben natuurlijk een oneindig
hoge impedantie als de frequentie nul is, dus
voor gelijkstroom- of spanning. De werkpun
ten van de transistors worden bepaald door de
voedingsspanningen, de basisstroom, die ‘instelstroom’ wordt genoemd in de figuur, en de
waarden van de belastingweerstanden in de
collectorketens. De bepaalde collectorstroom
van 1 mA, wordt verkregen door een belastinglijn in de karakteristieken van fig. 5.5b te teke
nen voor de belastingweerstand van 5 kQ. De
lijn verbindt de twee punten (C/c = 0, 7c = 2
mA) en (C7c = 10 V, 7c = 0). Een geschikt
werkpunt voor Tr2 is (C/o = 5 V, 7c = 1 mA),
daar dit evengrote uitwijkingen naar beide zij
den langs de belastinglijn toelaat als een wisse
lend signaal door de versterker gaat. De tran
sistor wordt op dit werkpunt ingesteld door een
schakeling, die niet in de figuur is weergegeven
en die een basisstroom van 18 piA levert.
Transistor Tri hoeft niet een even groot signaal
te kunnen verwerken als Tr2 en dus is zijn in
stelling minder kritisch en de waarden getoond
in de figuur zijn een beetje willekeurig. Het ge
drag van de Tri-schakeling wordt in hoge mate
bemoeilijkt, want als er een signaal aanwezig is,
is koppelcondensator C2 bijna een kortsluiting
voor de signaalfrequentie, en de ingangsimpedantie van Tr2 tussen basis en emitter staat
dan parallel met de weerstand van 5 kO in de
collectorleiding van Tri. Een meer volledige
behandeling van dit effect wordt in het navol
gende gegeven en totdat het onderwerp geheel
duidelijk is, is het alleen mogelijk het gedrag
van de versterkerschakeling uit fig. 5.5 globaal
te bespreken.
Het werkpunt van elke transistor ligt bij Uc =
5 V, 7c = 1 mA, 7B = 18 |zA, Ub = 50 mV,
zoals blijkt uit de figuren 5.5b en 5.5c. Het
signaal veroorzaakt afwijkingen van dit punt,
en voor kleine afwijkingen kunnen de volgende
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benaderde relaties uit de karakteristieken wor
den afgeleid.
AtZB
= 2000 12

AZb

(5.7)

Uit fig. 5.5c, waarbij de verandering van de ingangskarakteristiek bij verandering van Uc
wordt verwaarloosd)
AZc

a7ï“50

(5.8)

(Uit fig. 5.5b). Zou exact zijn als de lijnen van
constante Zb horizontaal liepen).
Uitdrukking (5.7) zegt ons dat de effectieve ingangsimpedantie van de versterker die via Cx
aan de signaalbron wordt aangeboden 2000 Q
is en eveneens dat Tr2 een belasting van 2000 Q
levert aan het signaal dat via Ca op zijn basis
komt. Uitdrukking (5.8) zegt dat de versterking

van de signaalstroom van basis naar collector
50 maal bedraagt. Stel nu dat er op de collector
van Tr2 een wisselend signaal met een ampli
tude van 1 V aanwezig is. De signaalstroom in
de 5 kQ-weerstand heeft een topwaarde van
0,2 mA en dit is tevens de signaalcomponent
van de collectorstroom van Tr2. Dan heeft de
signaalcomponent van de basisstroom een top
waarde van 0,2/50 mA of 4 p.A en daar de uitgangsimpedantie van Tr2 2000 Q bedraagt is
de signaalspanning aan de basis 4 pA . 2000 Q
= 8 mV (topwaarde). Dit is eveneens de
signaalcomponent aan de collector van Tri,
dus de signaalcomponent van de collector
stroom van Tri bevat 8 mV/5000fl is 1,6 pA
door de 5000 Q-weerstand samen met de 4 pA
via Ca naar de basis van Tr2. De amplitude van
de totale signaalstroomcomponent van de col
lectorstroom van Tri is dan 5,6 pA, dus de in89

gangssignaalstroom aan de basis van Tri is
5,6/50 pA of 0,112 pA. De ingangsspanning is
0,112 pA . 2000 Ó of 0,22 mV (topwaarde).
De spanningsversterking van de versterker is
dan 1000/0,224, of bijna 4500 maal, vooropge
steld dat een externe belasting aan de uitgangsklemmen een impedantie heeft die aanzienlijk
groter is dan 5000 D.
De karakteristieken van transistors variëren
met de temperatuur; het voornaamste effect is
een verticale verschuiving van de krommen van
fig. 5.5b als de temperatuur stijgt. Als de tran
sistor nu is ingesteld door de basisstroom con
stant te houden zoals in fig. 5.5a, zal een tem
peratuurverandering een verschuiving van het
werkpunt langs de belastinglijn veroorzaken.
Men moet zich eveneens realiseren dat de ka
rakteristieken van afzonderlijke transistors,
zelfs die van hetzelfde type, aanzienlijk ver
schillen, en dus is een instelmethode die afhangt
van het feit dat de karakteristieken dicht bij die
van een gemiddelde karakteristiek moeten lig
gen, niet bevredigend als het belangrijk is het
werkpunt met enige nauwkeurigheid op de belastinglijn te plaatsen. Deze twee factoren, ver
andering van de karakteristieken met de tem
peratuur en met verschillende transistors, heb
ben geleid tot de ontwikkeling van verschillen
de instelschakelingen die tot doel hebben te
verzekeren dat het werkpunt bijna onafhanke
lijk is van de karakteristieken van de transistors.
In fig. 5.6 is zo’n schakeling, toegepast op de
versterkerschakeling van fig. 5.5. weergegeven.
De werkvoorwaarden van transistor Tr2 wor
den bepaald door zijn gelijkspanningsverbindingen met de voedingslijn via Ru R2, R3 en de
belastingweerstand /?L. Het doel van de weer
standen 7?! en R2 is de basisaansluiting effectief
op een punt vast te leggen dat 2,2 V negatief is
ten opzichte van de positieve voedingslijn, zo
als weergegeven in fig. 5.6b, volgens het prin
cipe van brontransformatie uit hoofdstuk 2.
De voorwaarden uit fig. 5.6b worden eerst
vastgesteld aan de hand van de veronderstelling
dat de transistorbasisstroom en de basis-emitterspanning te verwaarlozen zijn. Dan zijn
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Fig. 5.6. a. Praktische vorm van de schakeling van fig. 5.5,
met een methode om het werkpunt van transistors te sta
biliseren.
b. Vervangingsschcma van de gclijkspanningsverbindingen van Tr2.

emitter- en collectorstroom aan elkaar gelijk en
de emitterpotentiaal is gelijk aan die van de
negatieve pool van de 2,2 V-batterij. De emitterstroom wordt daarom gedefinieerd door de
batterijspanning en de waarde van R3 en is
1 mA. Iedere transistor zal in de praktijk een
kleine basisstroom hebben die door
vloeit
en een kleine basis-emitterspanning, maar deze
afwijkingen van onze ideale transistor hebben
een relatief kleine invloed op de emitterpoten
tiaal, en de stroom door Rz blijft nagenoeg
1 mA. Deze gegeven waarde wordt bepaald
door Rlt R2, R3 en de waarde van de negatieve
voedingsspanningen hangt weinig af van de
karakteristieken van de transistor. Condensa
tor C4 is nodig om een zeer lage impedantie
voor het signaal aan te bieden en zodoende fluc
tuaties van de emitterpotentiaal te voorkomen
die anders de versterkereigenschappen van de
schakeling zouden veranderen. Een geschikte
minimale waarde voor C4 kan als volgt geko
zen worden. Er werd reeds vastgesteld voor de

basisschakeling van fig. 5.5 dat voor een signaal
stroom van 0,2 mA door de transistor de sig
naalspanning tussen basis en emitter 8 mV be
draagt. We eisen dat dezelfde voorwaarden
gelden voor fig. 5.6 als 8 mV wordt aangesloten
tussen de basis van Tr2 en de ‘0-volt’ voedingslijn, dat wil zeggen de signaalcomponent van de
spanning over de parallel-combinatie van R3 en
C4 moet klein zijn ten opzichte van 8 mV als er
0,2 mA signaalstroom door de combinatie
vloeit. Weerstand R3 is in deze samenhang zo
groot, dat zijn invloed kan worden verwaar
loosd, hetgeen het probleem om een waarde
voor C4 te vinden vereenvoudigt. Stel dat de
laagste signaalfrequentie 50 Hz is en dat we
afspreken dat over C4 een signaalspanning van
10% van 8 mV toelaatbaar is. Dan wordt de
waarde van C4 gegeven door:
(stroom) (reactantie) = spanning
dat is
(0,2- 10-a)(iK 50C4) = 8 • 10~3 • 10-1
of
C4 = 800 p.F
De condensator C4 is waarschijnlijk een zeer
omvangrijk onderdeel en dit is een gedeelte
van de prijs die moet worden betaald voor de
stabilisatie van het werkpunt van transistors.
De admittantie die bij de signaalfrequentie
wordt vertegenwoordigd door de weerstanden
Ri en R3 is nog een nadelige eigenschap van de
gewijzigde schakeling, daar deze admittantie
parallel staat aan de ingangsadmittantie van
transistor Tr2 en een groot gedeelte van de
signaalstroom verspilt die via Ca van Tri af
komstig is.
Twee voorbeelden van versterkertrappen in
cascade zijn in deze paragraaf beschreven en
er werd aangetoond dat voor elke trap in deze
schakelingen de koppelnetwerken en de ingangsketen van de volgende trap van invloed
zijn op de prestatie van de versterker. De vol
gende twee paragrafen geven twee theoretische
technieken om dergelijke invloeden in meer
algemene termen vast te stellen.

5.3. STATISCHE EN
TINGLIJNEN

DYNAMISCHE BELAS-

Voorgaande paragrafen toonden dat in elek
tronische schakelingen de directe verbindingen,
via weerstanden, met de voedingslijnen leiden
tot instelling van de elektronische elementen
op geschikte punten op hun karakteristieken.
De eenvoudige grafische constructies, belastinglijnen genaamd in de figuren 5.1b, 5.2c en
5.5b bleken van waarde te zijn om de juiste instelvoorwaarden vast te stellen, en waren even
eens van waarde om de versterkereigenschappen van de schakeling te vinden in het een
voudige geval dat de belasting werd gevormd
door een enkele weerstand. Weinig schakelin
gen zijn zo eenvoudig en de beschreven belastinglijnmethode is gewoonlijk alleen van waar
de om de instelvoorwaarden te bepalen. Deze
voorwaarden worden ook de statische voor
waarden genoemd en de bijbehorende belastinglijn heet statische belastinglijn. In de meeste
schakelingen wordt de situatie bemoeilijkt door
de aanwezigheid van reactieve componenten en
de statische belastinglijn is dan niet meer vol
doende om de versterkereigenschappen van de
schakeling vast te stellen. We zullen aantonen
dat onder deze omstandigheden de responsie
van de schakeling bij aanwezigheid van een
signaal kan worden vastgesteld door de lineaire
relatie tussen signaalstroom en -spanning te
vinden en deze te interpreteren als een tweede
rechte lijn in de karakteristieken van het ele
ment. De verhouding tussen signaalspanning
en -stroom wordt de dynamische impedantie
genoemd en de overeenkomstige lijn is de dyna
mische belastinglijn.
De schakelingen in fig. 5.7 zijn twee voorbeel
den waarin een condensator verschillende sta
tische en dynamische impedanties veroorzaakt.
De schakelingen zijn lineair en dus kunnen we
het superpositiebeginsel gebruiken om de rela
tie tussen ml en i’l te bepalen als de aangelegde
spanning is opgebouwd uit een combinatie van
gelijkspannings- en signaalcomponenten, het
geen in de figuur is voorgesteld door een batte91

rij met een wisselspanningsgenerator in serie.
Beschouwen we eerst de bijdrage van de batte
rij Uo als «8 nul is. Dan heeft de condensator
een oneindig grote impedantie in elk netwerk
en de relaties tussen Ul en /l zijn: in netwerk
(a) II = UlI(Rx + *.), in netwerk (b) Zl =
(waarbij w8 — 0). Deze relaties worden
de statische karakteristieken genoemd en wor
den voorgesteld door de met S gemerkte lijnen
in de karakteristieken van de schakeling.
Stel nu dat een bepaalde waarde is gekozen
voor Uo. Dit definieert een overeenkomstige
waarde Io van Zl, en het paar waarden (C/o, /0)
wordt het statisch werkpunt van elk netwerk
genoemd. Dit punt is in de karakteristieken
met P aan gegeven. De invloeden van de signaalbron kunnen nu worden bepaald en we zullen
de praktijksituatie beschouwen waar de impe
dantie van de condensator zo laag is voor de
signaalfrequentie dat de fout die we introdu-

------ O

O—

ceren door hem nul te stellen verwaarloosd kan
worden. Als is nu de component is van Zl die
door uB op 70 wordt gesuperponeerd, krijgen we
voor de twee netwerken van fig. 5.7:
in netwerk (a) Z8 = uB/Rlt
in netwerk (b) Z8 = ua (l/*i +
De totale karakteristieken van de schakeling
geven het verband tussen Zl en ml en deze zijn
geïllustreerd in de figuur, waarbij de superpositievergelijkingen Zl = /0 + is en ul =
Uo 4- «s worden gebruikt. De met D gemerkte
lijnen (dynamische karakteristiek) zijn de to
tale karakteristieken, en de invloed van signaalbron ua bestaat in het veroorzaken van uitwij
kingen van Ul en /l langs lijn D rond het
werkpunt P.
De schakeling van fig. 5.8 is van grote prak
tische waarde daar het gebruik van een trans
formator een doelmatige wijze van signaalkoppeling oplevert van een elektronisch ele-
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Fig. 5.7. Statische en dynamische karakteristieken van schakelingen met capaciteiten met verwaarloosbare reactantie.
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ment naar een belasting. Weerstand Rv ver
tegenwoordigt de weerstand van de primaire
wikkeling van de transformator en is gewoon
lijk klein ten opzichte van R2, de effectieve im
pedantie van de echte belastingweerstand 7?l,
getransformeerd naar de primaire wikkeling.
R2 is gelijk aan n*Rh, omdat in een transforma
tor van het conventionele type waarbij twee
windingen de zelfde magnetische flux omvatten,
de spanningsverhouding rechtevenredig is met
de windingsverhouding en de stroomverhouding omgekeerd evenredig is met de windings
verhouding. We houden ons hier bezig met de
normale situatie waarbij de reactantie van de
primaire zelfinductie groot is voor de signaalfrequentie, en onder deze omstandigheden zijn
de statische en dynamische karakteristiek zoals
weergegeven in de figuur. De statische lijn S
heeft een helling van 1/7?! en het werkpunt P
wordt gedefinieerd door de gelijkspanningscomponenten van de externe generatoren. De
totale karakteristiek of dynamische karakteris
tiek D heeft een helling l/(7?i 4- Rt) en gaat
door P. Uitwijkingen rond P langs lijn D treden

op als een signaal aanwezig is. Een interessante
eigenschap van de dynamische karakteristiek
is, dat bij aanwezigheid van een wisselend
signaal met piekstroomwaarden die niet groter
zijn dan 4, de totale stroom z’l positief blijft
gedurende een periode terwijl de spanning ml
afwisselend positieve en negatieve waarden
aanneemt.
De schakeling van fig. 5.8 is behandeld alsof de
transformator vry is van alle onvolkomenheden
waaraan echte transformatoren onderhevig
zijn. Deze onvolkomenheden zijn: variatie van
de permeabiliteit van het ferromagnetisch kern
materiaal met de fluxdichtheid, hysteresis- en
wervelstroomverliezen in de kern, spreidingsreactantie en strooicapaciteiten. De combinatie
van deze effecten maakt het tamelijk moeilijk
een transformator te ontwerpen als hij over
een groot frequentiegebied moet kunnen wer
ken. Nog een punt met betrekking tot transfor
matoren is, dat als zij laagfrequentsignalen
moeten kunnen verwerken, hun primaire zelf
inductie groot moet zyn en dus zijn transforma
toren voor l.f.-signalen omvangrijke onder-
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delen. Transformatoren worden zelden ge
bruikt voor signaalfrequenties van minder dan
20 Hz.
Het gedrag van versterkertrappen met elektro
nische elementen kan worden vastgesteld door
de karakteristieken van het onderdeel met de
karakteristieken van de belasting te combi
neren tot dynamische karakteristieken. De
methode om dit te doen zal nu worden toege
licht aan de hand van een beschrijving van enige
typische schakelingen. De eerste is weergegeven
in fig. 5.9 en bestaat uit een triode-versterkertrap met een koppelnetwerk dat wordt gevormd
door een condensator C en een weerstand R2.
Eerst zal de methode om de buis in te stellen
worden besproken. Bij de normale toepassing
van buizen is het rooster negatief ten opzichte
van de kathode en is er een aparte negatieve
voedingslijn nodig als de kathodes zijn verbon
den met de gemeenschappelijke negatieve voe
dingslijn zoals in fig. 5.1a of fig. 5.3. Het is ge
makkelijker om elke buis in te stellen zoals in
fig. 5.9 door de roosterverbindingen terug te
voeren naar de gemeenschappelijke negatieve
voedingslijn en^de instelling te verkrijgen door
een weerstand op te nemen tussen de kathode
en de negatieve lijn. De weerstand, R1 in de
figuur, voert de totale stroom van de buis.
Condensator C' is opgenomen om fluctuaties
van de spanning over de bijbehorende weer94

stand bij de signaalfrequentie te voorkomen,
zoals C4 in fig. 5.6. Stel bijvoorbeeld dat de
triode van fig. 5.9 moet werken om een punt
in de karakteristieken (zie fig. 5.10) waar C/g =
-2 V, Ta = 8 mA en t/a = 170 V.
Nu besluiten we door de instelmethode van
fig. 5.10 te gebruiken dat R' 250 Q moet zijn,
daar 8 mA door 250 Q een spanning van 2 V
oplevert. De waarde van C' hangt af van de
aard van het signaal en kan met dezelfde argu
menten worden bepaald als die welke werden
gebruikt om C4 in fig. 5.6 te vinden. C' wordt
ontkoppelcondensator genoemd. De meeste
schrijvers van technische literatuur zijn gewend
de instellingsvoorzieningen uit hun principeschema’s weg te laten en ze in de tekst te nege
ren. Dit is omdat het belang van een schakeling
bestaat uit zijn responsie op een signaal en deze
is gewoonlijk niet afhankelijk van de methode
volgens welke de buis wordt ingesteld.
Nu beschouwen we de relatie tussen de buiskarakteristieken en de dynamische belastingkarakteristieken in fig. 5.10 en om complicaties
in de uiteenzetting te vermijden zullen we ver
onderstellen dat de instelling onafhankelijk is
van de buisstroom en dat dientengevolge de
volgende relatie gerechtvaardigd is.
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Fig. 5.10. Statische en dynamische belastinglijnen voor
het anodecircuit van fig. 5.9.

Uo is een constante spanning, een weinig kleiner
dan de voedingsspanning vanwege de spanningsval over R'. De statische toestand, dit is
bij afwezigheid van een signaal, wordt verkre
gen met de methode beschreven aan het begin
van dit hoofdstuk. De lijn S in fig. 5.10 is de
statische belastinglijn en het werkpunt P wordt
bepaald door de waarde van de instelspanning.
Het verschijnen van een signaal op het stuur
rooster van de buis zal een uitwijking van het
(/a, t/a)-punt rond P langs de dynamische be
lastinglijn D veroorzaken en dus is het van het
grootste belang die componenten van de scha
keling te herkennen die de dynamische belas
ting vormen. De dynamische belasting is de
impedantie bij de signaalfrequentie tussen anode
en kathode van de buis en op het eerste gezicht
schijnt dit enigszins gecompliceerd. Maar bij de
signaalfrequentie kunnen de condensatoren C
en C1 als kortsluitingen worden beschouwd en
het constante-voedingsgedeelte is eveneens een
kortsluiting en dus is de dynamische belasting
eenvoudig de parallelschakeling van
en Rz.
Er wordt terugverwezen naar de bespreking
van fig. 5.7b waar een soortgelijke schakeling
behandeld wordt.
Enige experimentele ervaring is een grote hulp
om ideeën over de dynamische toestanden in
een schakeling te verduidelijken. De schakeling
van fig. 5.10 kan worden onderzocht met een
oscillograaf. De gemeenschappelijke of aard
kiem van de oscillograaf wordt verbonden met
de negatieve voedingslijn van de schakeling.
De signaalingang van de oscillograaf is verbon
den met een meetkop of krokodilleklem waar
mee verschillende punten in de schakeling kun
nen worden afgetast en de waarnemingen zyn
als volgt.

Punt van de meetkop
(a) Stuurrooster
(b) Anode

Waarneming
Klein signaal
Groot signaal in
tegen fase met (a)
en op een hoge ge
middelde potenti
aal.

(c) Knooppunt C—R2

Zelfde als (b) maar
met een gemiddel
de potentiaal van
0 V.
(d) Kathode
Geen signaal. Klei
ne positieve ge
middelde potenti
aal.
(e) Positieve voedingslijn Geen signaal. Gro
te positieve gemid
delde potentiaal.
(f) Negatieve voedingslijn Geen signaal. Ge
middelde potenti
aal van 0 V.

De waarnemingen benadrukken dat de kathode
en de beide voedingslijnen een nul-potentiaal
hebben bij de signaalfrequentie. De signaalpotentialen aan de anode en aan het knoop
punt van C en Rz zijn identiek en zij zouden
niet beïnvloed worden als de onderkant van Rz
aan een willekeurig ander punt van constante
potentiaal werd aangesloten.
Het begrip dynamische belastinglijn is van het
grootste belang in het nu volgende voorbeeld
dat is geïllustreerd in fig. 5.11. De schakeling
toont een transistor die via een transformator
signaalvermogen levert aan een ohmse belas
ting, de transformator verricht hier twee nut
tige werkzaamheden. De eerste is het isoleren
van de belasting van de rest van de schakeling.
Er is geen directe verbinding tussen de transistortrap en de belasting en zodoende kan elk
willekeurig punt van de belasting met een voe
dingslijn van constante spanning worden ver
bonden zonder de signaalresponsie van de scha
keling te beïnvloeden. Deze eerste functie kon
goedkoper worden bereikt met een 7?C-netwerk
volgens fig. 5.10, maar de transformator heeft
ook nog tot doel de belasting aan de elektro
nische schakeling, de transistor in dit geval,
aan te passen. De term aanpassen kan velerlei
betekenissen hebben binnen het algemene be
grip van ‘een geschikte doorverbinding ver
schaffen’, dus moeten we hier speciaal vermel
den welke van de meningen hier bedoeld wordt.
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Fig.5.1 l.a.Basisschakeling van een versterkertrap met
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De bepaalde aanpassing die door onze trans
formator verschaft wordt, is de transistor die
met vaste instellingen van vaste voedingspanningen werkt, in staat te stellen het grootst mo
gelijke wisselspanningssignaal aan een vaste
belastingweerstand te leveren. De begrenzingen
van de amplitude van het signaal in de belas
ting ontstaan door de grenzen van het werk
gebied in de transistorkarakteristieken en niet
door enige begrenzing van de signaalamplitude
aan de ingangsklemmen van de transistorversterker. Aldus is onze aanpassing erop ge
richt om het grootste uitgangsvermogen te
krijgen dat vrij is van ernstige vervorming. Dat
is niet geheel dezelfde aanpassing als die waar96

bij een lineaire signaalbron van beperkte ampli
tude het maximaal beschikbare vermogen aan
een belasting moet leveren.
De details van de instelling zijn uit fig. 5.11a
weggelaten, dus dient erop gelet te worden dat
een schakeling in de praktijk extra-onderdelen
zal bevatten. Een gebruikelijke methode om
geschikte instellingen te maken is reeds beschre
ven en werd weergegeven in fig. 5.6a.
Fig. 5.11b toont de karakteristieken van de
transistor uit fig. 5.1 la met de statische en dyna
mische belastinglijnen erin getekend. De con
stante voedingsspanning Uo hangt met de span
ningen Uc en C/l samen volgens de eenvoudige
relatie Uo = Uc 4- C/l, en de transistor collectorstroom Ic vloeit door de primaire wikkeling
van de transformator. De statische en dyna
mische karakteristieken van transformatoren
zijn reeds besproken in hun samenhang met
fig. 5.8 en hangen als volgt samen met de ka
rakteristieken van fig. 5.11b. Het statische ge
drag zal eerst worden beschouwd en er wordt
verondersteld dat de gelijkstroomweerstand
van de primaire wikkeling verwaarloosd kan
worden. Dan is de statische belastingen S de
verticale lijn Uc = U0(6V) en het in de figuur
weergegeven werkpunt P ligt bij Ic = 6 mA.
Deze bepaalde keus kan misschien zijn gemaakt
omdat de maximaal toelaatbare vermogensdissipatie voor dit speciale type transistor 36
mW is. Bij afwezigheid van een signaal ‘zit’ de
transistor op punt P, en als er een wisselspan
ningssignaal aanwezig is veroorzaakt de varia
tie van de basisstroom uitwijkingen rond punt
P van het punt (Uc, Ic) langs de dynamische
belastinglijn D. De dynamische belastinglijn
in de figuur is getekend voor een dynamische
impedantie van 1000 Q, wat overeenkomt met
een 10 Q-weerstand aangesloten via een 10:1
transformator.
We beschouwen nu de belangrijke zaak van het
kiezen van de beste dynamische belasting
weerstand, waarbij we veronderstellen dat punt
P vast ligt en dat er zoveel mogelijk onvervormd
uitgangsvermogen in r nodig is. Deze vraag
wordt beheerst door de twee onbereikbare ge-

bieden in de transistorkarakteristieken die in
de figuur gearceerd zijn aangegeven. Het eerste
van deze gebieden ligt links van de gemeen
schappelijke asymptoot van de lijnen van con
stante basisstroom. Stel nu een signaal dat
langs D een uitwijking veroorzaakt vanaf P in
de richting van de collectorstroom, d.i. naar de
linkerbovenhoek van het diagram. Het ingangs
signaal verhoogt de basisstroom met een bijna
lineaire overeenkomstige stijging van Ic totdat
de asymptoot wordt bereikt, waar Ib ongeveer
240 jzA bedraagt. Verdere verhoging van Ib
heeft geen verder effect op de waarde van Uc
of Ic en de uitgangsgolfvorm is ernstig ver
vormd doordat de ronde toppen afgeplat zijn.
Men zegt dat de transistor in deze toestand
‘verzadigd’ is (in het Engels: ‘bottomed’ omdat
deze waarde van Uc de laagst bereikbare is.)
Afplatten van de toppen van het signaal kan
ook optreden bij uitwijkingen in de andere
richting langs de belastinglijn vanuit P als een
ingangssignaalspanning veel groter is, dan no
dig is om Ib tot nul te verlagen. Aldus is het
gearceerde deel beneden de lijn 7b = 0 het
tweede onbereikbare gebied. Vervolgens zullen
we het vermogen van het signaal bezien. Het
signaal is de uitwijking van punt P en het signaalvermogen is het produkt van de spanningsen stroomuitwijkingen. Aldus ligt het momen
tele signaalvermogen op elk punt van de belas
tinglijn in het gebied dat wordt begrensd door
de rechthoek waarvan de diagonaal dat punt
verbindt met punt P. We hebben de normale
toestand verondersteld namelijk dat het signaal
wisselend is en dat uitwijkingen van gelijke
grootte in beide richtingen plaatsvinden, dus
moet de helling van de belastinglijn zodanig
zijn dat een zo groot mogelijk signaalvermogen
wordt verkregen voordat de symmetrische uitsturingen een van de onbereikbare gebieden
raakt. Uit de figuur blijkt dat lijn D de opti
male helling heeft daar elke andere zou resulte
ren in een verkleining van het piekvermogen in
een van beide uitersten. Het piekvermogen van
het signaal is bijna 6 V X 6 mA is 36 mW, dus
als het signaal sinusvormig was zou het gemid-

delde uitgangsvermogen bij volledig onver
vormde signaalamplitude bijna 18 mW bedra
gen. Dit vermogen wordt in r gedissipeerd. De
gemiddelde stroom van de voedingslijnen blijft
6 mA ongeacht of er een signaal aanwezig is,
dus kunnen we het opgenomen vermogen van
de transistor als volgt berekenen.
Vermogen uit de voeding, 6 mA bij 6 V is
36 mW
Dissipatie in r bij maximale uitsturing voor
sinusvormige signalen is 18 mW
Transistor dissipeert: 36 — 18 = 18 mW
Transformatorkoppeling wordt eveneens in
buisschakelingen toegepast. Het vaststellen van
de verschillende voorwaarden gaat op dezelfde
manier als in ons transistorvoorbeeld en er
blijven alleen de onbereikbare gebieden in de
/at/a-karakteristieken van buizen te behande
len. Fig. 5.1b toont de karakteristieken van een
typische triode en men ziet dat het beschikbare
werkgebied doorloopt tot, maar niet beneden
/a = 0. Aldus is /B = 0 één begrenzing van het
werkgebied, en dit blijkbaar op fysische gron
den daar de anode wel elektronen kan opne
men, maar ze niet kan emitteren. Bij normaal
bedrijf in signaalversterkers heeft een buis een
negatieve roostervoorspanning en is de ampli
tude van het signaal klein genoeg om positieve
uitsturing van de roosterpotentiaal die de
waarde Ug = 0 bereikt te vermijden. De reden
hiervoor is dat het rooster elektronen opvangt
als het positief is ten opzichte van de kathode.
Dat wil zeggen dat het rooster zich gedraagt
als de anode van een diode en vervorming van
het ingangssignaal introduceert als de impe
dantie van de signaalbron groot is ten opzichte
van de voorwaartsimpedantie van de roosterkathodediode. Er bestaan enkele schakelingen
waarbij de roosterpotentiaal met opzet positief
wordt gestuurd door signalen uit bronnen met
lage impedantie, maar voor de grote meerder
heid van schakelingen kan de lijn Ug = 0 be
schouwd worden als de grens van het beschik
bare gebied. Men ziet uit de triodekarakteristiek van fig. 5.12 dat dit een ernstige beperking
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is, daar het onbereikbare gebied links van de
lijn Ug = 0 groot is en het bestrijkt het gebied
waar men met voordeel de belastinglijn had
kunnen uitbreiden.
Deze moeilijkheid was van groot commercieel
belang voor wat betreft de eindtrappen van de
eerste radio-ontvangers en verschafte een sti
mulans voor de ontwikkeling van de pentode
(zie hoofdstuk 3). Het tweede rooster of
schermrooster wordt op een hoge positieve po
tentiaal aangesloten en de buis kan een grotere
anodestroom voeren dan een equivalente triode
onder de voorwaarde van lage anodespanning
daar de lijn Ug = 0 wordt benaderd langs de
belastinglijn. De gunstige eigenschappen van
pentodes in dit opzicht zyn geïllustreerd in
fig. 5.12.
We hebben ons bij de bespreking van de onbe
reikbare gebieden van de karakteristieken van
elektronische elementen bezig gehouden met
de ernstige vervorming die optreedt als het
signaal zeer groot is. Vervorming treedt echter
ook nog op bij redelijk grote signalen tenge
volge van het feit dat karakteristieken van ele
menten niet lineair zijn of even ver uit elkaar
liggen, maar deze matige vervorming kan nage
noeg worden opgeheven door tegenkoppeling
zoals beschreven in hoofdstuk 9. Vervorming
is voor een klein signaal te verwaarlozen, of
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Fig. 5.12. De lijnen Ug “= 0 voor ccn triode en pentode
met gelijke afmetingen en de beschikbare uitsturingen Dr
en Dp langs de bclastiDglijnen als roosterstroom moet
worden vermeden.
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beter een klein signaal wordt gedefinieerd als
een signaal waarvoor de vervorming verwaar
loosbaar is, er is dan een lineair verband tussen
de in- en uitgangssignalen. Klein-signaalverster
kers komen zoveel voor dat er een uitgebreide
theoretische benaderingsmethode is ontwikkeld
om hun gedrag vast te stellen en een inleiding
in deze techniek volgt in de volgende paragraaf.
Het voordeel van deze theoretische benadering
is, dat hij gebruik maakt van de grondige ana
lytische methode van de lineaire netwerkana
lyse en een vaststelling van de prestatie van
schakelingen geeft waarvan het gedrag te ge
compliceerd is om te worden beschreven met
de grafische belastinglijntechnieken.
5.4. ANALYSE VOOR KLEINE SIGNALEN EN
VERVANGINGSSCHEMA’S VOOR BUIZEN

Het doel van de analyse voor kleine signalen is
een theoretische methode te verschaffen om de
responsie van een elektronisch netwerk op een
signaal te beschrijven, waarbij men er vanuit
gaat dat het elektronische element wordt ge
bruikt rond een van te voren ingesteld of vast
instelpunt. De analyse heeft een vrij eenvoudige
vorm voor elektronenbuizen die met negatieve
roosterspanning worden gebruikt, daar er dan
geen ingangs-stroomcomponent aanwezig is.
Daarom zullen we eerst de situatie voor een
buis behandelen. De benadering is gelijk of de
buis een triode of een meerroosterbuis is mits
we, wat normaal is, voor meer-roosterbuizen
veronderstellen, dat alle roosters behalve het
stuurrooster een constante spanning ten op
zichte van de kathode hebben. De gepubliceer
de gegevens voor alle huistypes tonen dat de
anodestroom 7a dan alleen een functie is van
de anode-kathodespanning Ua en de roosterkathodespanning Ug. Tot nu toe hebben we
van deze relatie gebruik gemaakt in zijn grafi
sche vorm als een stel buiskarakteristieken. We
drukken hem nu uit als een algemene wiskun
dige relatie.
h=
Ug)
(5.9)

De analyse voor kleine signalen houdt zich niet
bezig met de werkelijke waarden van Za, (/a en
C/g, maar met de afwijkingen van hun gemid
delde waarden of instelwaarden, en dus is de
volgende stap in de analyse uitdrukking (5.9)
te differentiëren en aldus zijn differentiaalwaarde te verkrijgen. Dit geeft:

d/o =

-^-1
du
dCZ.a +
+ L^l
d(/aj r>
ld(/g]
Ug CONST

dZ/g(5.1O)
UaCONST

De differentialen d/o, d(/a en dUg zijn de signaalcomponenten van /a, U& en Ug en zullen
worden genoteerd in de meer geschikte symbo
len Za, Ma en ug. De partiële differentialen in
(5.10) zijn constant voor een bepaald huistype
dat werkt om een vast werkpunt. Zij zijn ook
van voldoende betekenis om meer geschikte
symbolen te krijgen en aan hen is de naam
klein-signaal parameters gegeven.

f— 1

idf/aJ

= helling van de lijnen van
UB
CONST constante Ug in de IaUa~
g
karakteristieken bij het instelpunt.
= 5a, de differentiaal buisadmitantie

= 1 /ra waarin ra dQdifferentiaaj
buisweerstand is

I—I

= de mate van verandering
Idt/gJ Ua CONST• van de anodestroom met de
roosterspanning bij con
stante anodespanning, bij
het werkpunt.

= 5g, de steilheid.

Een derde parameter is ook nuttig, de versterkingsfactor p, die een uitdrukking is voor de
relatieve invloed van de anode- en roosterspanning ten opzichte van de kathode, op de
anodestroom. Stellen we ons een experiment
voor waarbij signalen zowel op het rooster als
op de anode worden aangesloten met het oog
merk 7a constant te houden. Het anodesignaal
zal groot zijn en in tegenfase met het rooster-

signaal en de versterkingsfactor is de verhou
ding van hun groottes, dit is
' d Ug J /s CONST

Het verband tussen /z, Sg en ra kan worden af
geleid uit uitdrukking (5.9) door Za als constant
te beschouwen, dus d/a = 0, zodat

0 = l/ra df/a + sgdf/g
dan is

[d(/al

.

ldt/g J /n CONST

of p — sgr*

= -sgrn. = -p
(5.11)

We kunnen uitdrukking (5.11) nu herschrijven
met de geschikte symbolen voor signalen en
parameters, dat is:
Z* = Wa/ro 4- 5g//g

(5.12)

Of la = (Wa + /^g)/^a

(5.13)

De nuttige eigenschap van deze twee uitdruk
kingen is dat het lineaire vergelijkingen zijn en
dat ze kunnen worden voorgesteld door vervangingsschema’s met ohmse componenten en
generatoren als weergegeven in fig. 5.14. De
waarden van de parameters zullen afhangen
van het huistype en de plaats van het werkpunt
op de karakteristieken, maar voor de grote
meerderheid van normale triodes en pentodes
ligt de steilheid sg tussen 1 en 10 mA/V, terwijl
ra tussen 1 en 100 kQ ligt voor triodes. Pentodes
zijn speciaal zo ontworpen dat de anodestroom
nauwelijks wordt beïnvloed door de anodespanning en de waarde van ra is overeenkom
stig groot, in de orde van 1 MO. De versterkingsfactor voor gewone triodes ligt tussen 10
en 100 en is voor pentodes 1000 of meer.
Het gebruik van de vervangingsschema’s zal nu
worden geïllustreerd aan de hand van enkele
voorbeelden. Beschouwen we eerst de schake
ling van fig. 5.13. De klein-signaalparameters
kunnen worden gevonden uit de karakteristie
ken bij punt a en wel als volgt.
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nul voor signalen met welke frequentie dan ook.
Aldus is
geschakeld tussen de anode a en
de kathode k in de vervangingsschema’s. Het
uitgangssignaal z/o wordt direct uit het vervan
gingsschema verkregen, uitgedrukt in uu en als
we ons herinneren dat de wet van Ohm geldt
voor volts, milli-ampères en kilo-ohms vinden
we:
ia = 37 «J(10 + 14) mA
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Dit resultaat komt goed overeen met de ver
sterking die we eerder vonden met de belastinglijnmethode.
Fig. 5.16 geeft nog een voorbeeld van het ge
bruik van het vervangingsschema voor het vast
stellen van het gedrag van een versterkertrap.
Dit bepaalde voorbeeld is van groot belang,
daar het enige beperkingen illustreert van ver/* = /* +

■9-

Fig. 5.13.a. Triodevcrsterkerschakeling. b. Karakteristie
kenbundel met belastingen.

Aangroeiingen rond a tussen de lijnen t/g =
—3 en Ug = —5 geven:
Langs Ug. = 200 V, d£/f = 2 V, d/a = 5 mA,
st = 2,5 mA-V-1
Langs h = 5 mA, dt/g = 2 V, d£/a = -74 V,
A* = 37
Van de helling van de lijn Ug = —4 V, ra =
14k£l.
De overeenkomst met uitdrukking (5.11) is niet
helemaal exact vanwege de grove afmetingen
van de aangroeiingen en we zullen de waarden
van p. en ra voor het onderhavige voorbeeld als
juist beschouwen. Het vervangin8sschema is
weergegeven in fig. 5.15. Men moet zich reali
seren dat het vervangingsschema alleen geldt
voor signalen, en de klemmen van de constante
0-250 V-voedingslijn hebben een impedantie
100

naar belasting
en voeding
Ua, — I/. + const.

■1+
I
I

i^L
schema behorende bij (5.11)
f»=SgUg+saUa

schema behorende bij (5.12)
— pug

Fig. 5.14. Vervangingsschema’s om het kleinsignaalgedrag
van buizen te beschrijven.
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Fig. 5.15. Vervangingsschema voor de schakeling van
hg. 5.1a.

sterkers met weerstand-condensatorkoppeling,
maar alvorens deze onderwerpen te bespreken
zal een korte verklaring worden gegeven van de
functie van de verschillende onderdelen. Voedingslijnen voeren vaak ongewenste signalen
en de combinatie van Rt en Ca reduceert de am
plitude hiervan zo dat de buisschakeling wordt
voorzien van een ‘gladde’ hoge voedingsspan
ning. Condensator C2 is groot genoeg om een
effectieve kortsluiting voor de signalen te vor
men. Weerstand R3 voert de schermroosterstroom van de buis en is zo gekozen dat de
schermrooster-kathodespanning de gewenste
waarde heeft voor de bepaalde bedrijfsomstan
digheden. Condensator C2 is evenals Ca van
zeer lage impedantie en voorkomt fluctuaties
van de schermroosterspanning met de signaalfrequentie. De roostervoorinstelling is in de
figuur aangegeven door een batterij in serie
met de ingangssignaalgenerator, maar de me
thode van kathodevoorinstelling is in de prak
tijk meer gebruikelijk. Rt is de belastingweerstand van de buis waarover de signalen verschij
nen en deze worden doorgegeven naar de uitgangsklemmen via C», de koppelcondensator.
R3 zorgt er voor dat het gemiddelde niveau van
het uitgangssignaal op kathodepotentiaal ligt.
Condensator Cp is de som van de verschillende
parasitaire capaciteiten die bestaan tussen de
geaarde negatieve voedingslijn en de ‘hete’ signaalvoerende leiding. Componenten van Cp
zijn in het schema aangegeven door een sym
bool dat tracht te suggereren dat hun oorsprong

te vinden is in de inwendige anode-roostercapaciteit van de buis en de capaciteit t.o.v. het
chassis van condensator CB,CP zal niet op een
door de fabrikant gegeven principeschema
voorkomen omdat het geen onderdeel is dat
ingebouwd wordt en waarvoor betaald wordt.
Zijn effect is niettemin van groot belang voor
het gedrag van de schakeling.
We beschouwen nu het vervangingsschema,
dat alleen de componenten bevat die de repsonsie van de schakeling op signalen beïnvloeden.
Het buisgedeelte is in parallelvorm opgenomen
omdat dit voor de meeste doeleinden geschikter
is dan de serievorm. Rt is direct tussen a en k
geschakeld omdat we afgesproken hebben dat
C3 in het principeschema beschouwd kan wor
den als een kortsluiting voor de signaalfrequentie. De plaats van CB, CP en R2 is in het
principeschema en in het vervangingsschema •
gelijk. De invloed van de waarde van de onder
delen op de responsie van de versterker kan nu
worden vastgesteld door de methodes van de
lineaire-netwerkanalyse toe te passen op het
vervangingsschema, maar dit is een moeilijke
taak als niet enkele bepaalde veronderstellingen
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Fig.5.16.Een pentodeversterkertrap met vervangingsschema.
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worden gemaakt. Deze veronderstellingen wor
den gemaakt op de praktische basis dat de ver
sterker ontworpen zal zijn om een constante
versterking te hebben over een breed frequentiegebied en dat de waarden van de onderdelen
zo worden gekozen dat dit wordt verzekerd.
Koppelcondensator Co zal dan groot genoeg
zijn om een impedantie te hebben die verwaar
loosd kan worden ten opzichte van R2, behalve
bij zeer lage frequenties, dus voor frequenties
in het middengebied en voor hoge frequenties
kan hij als een kortsluiting gezien worden.
Daardoor is bij hoge frequenties de strooicapaciteit Cp, die parallel staat aan de drie
weerstanden ra, Ri en R2, het enige reactieve
onderdeel van betekenis. Voor frequenties in
het middengebied is de toestand nog eenvoudi
ger, daar de admittantie van Cp verwaarloos
baar wordt t.o.v. de parallel weerstanden. Voor
lage frequenties is de admittantie van Cp nog
meer te verwaarlozen, maar de reactantie van
Ca is nu van betekenis daar hij in grootte ver
gelijkbaar is met die van R2.
De termen ‘hoge’ en ‘lage’ frequenties en fre
quenties ‘in het middengebied’ zijn op een
beetje vage manier gekozen en verdienen een
verdere bespreking. Stel bijvoorbeeld dat de
onderdelen zo worden gekozen dat een ver
sterker wordt verkregen met een frequentiekarakteristiek die recht is tussen frequenties die
overeenkomen met 103 en 10’ rad-s-1 en dat de
waarde van Cp op 20 pF wordt geschat. Dan is
de admittantie van Cp aan de bovengrens van
het frequentiegebied 2 10-4 Siemens en zijn
reactantie is 5000 Q. ra en R2 liggen in de buurt
van 1 MO en dus moet de waarde van R2 in de
buurt van 5000 Q liggen om aanzienlijk verlies
van versterking ten gevolge van het shunteffect
van Cp te vermijden. Een nauwkeurige analyse
van het gedrag van de schakeling kan worden
gemaakt door het h.f.-vervangingsschema van
fig. 5.17 te beschouwen, waarin Rp de vervangingsweerstand is voor de parallelschakeling
van ra, R2 en R2. Als nu u2 en u2 bij cirkelfrequentie co worden voorgesteld door de sinors
Uj en Ut, dan kan voor hoge frequenties
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de volgende

uitdrukking worden afgeleid

Ui — — Ui-Sg^p

I 1 4- ja>Cp/?p |

(5.14)

Hierbij wordt verondersteld dat: coCp/?p«Cl,
U2 = -Uxsf/?p
Dat wil zeggen dat de versterking sg/?p bedraagt
en onafhankelijk is van de frequentie.
De keuze van Rp is blijkbaar een compromis
tussen een lage waarde die een rechte frequentiekarakteristiek geeft over het vereiste gebied,
en een hoge waarde die een hoge versterking
geeft. Stel dat we het produkt coCpRp gelijk 1
laten zijn bij co = comax = 10’ rad-s-1. Dan is
Rp is 5000 Q voor CP = 20 pF en als de pentodesteilheid sg = 5mA-V-1 bedraagt, een
typische waarde, is de versterking 25 voor fre
quenties in het middengebied en valt af tot
25/ j/2 bij COmaxHet gedrag van de schakeling bij lage frequen
ties zal nu worden besproken aan de hand van
het vervangingsschema van fig. 5.17. Het prin
cipe van brontransformatie (zie hoofdstuk 2)
wordt gebruikt om tot de geschiktere serie
vorm over te gaan waarin de spanning u’ aan
de klemmen van de constante spanningsgenerator wordt gegeven door
u2stR2ra
u' =
(5.15)
Ri +
Het algemene gedrag van de schakeling bij lage
frequenties kan worden vastgesteld uit de serie
vorm van het vervangingsschema. De weer
stand van betekenis, die de frequentiekarakteristiek bepaalt, is de totale serieweerstand,
dat is R2 in serie met de parallelschakeling van
Ri en ra. Deze totale serieweerstand zullen we
R' noemen, en de frequentieresponsie in sinor
vorm kan voor lage frequenties worden afgeleid
als een uitdrukking die gelijksoortig is aan de
relatie voor hoge frequenties.(5.12)
Ut = Ui^g/?p -

- j/fCüCa/?')!

(5.16)

Hierbij wordt verondersteld dat l/(coC»/?0<l,
U2 = — UtstRp. Dat wil zeggen dat de verster-
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king seRp bedraagt en onafhankelijk is van de
frequentie.
Men zou kunnen denken dat er geen beperking
is voor de grootte van R' en Ca en dat het daar
om altijd mogelijk moet zijn om aan boven
genoemde grote ongelijkheid te voldoen. Dit is
om de volgende redenen niet waar. De voor
naamste component van R' is R2 die dient om
de gemiddelde potentiaal op de uitgangsklemmen te bepalen. Als R2 te groot is veroorzaken
lekstromen in het apparaat en roosterstroom
van een volgende trap zeer grote variaties van
de gemiddelde potentiaal van deze klemmen en
dus kan R2 en dus ook R' in de praktijk niet
groter zijn dan ca. 1 MD. Het andere mee
spelende onderdeel is de koppelcondensator Ca
en ook hier zijn praktische bezwaren tegen
onderdelen met grote capaciteit. Zij zijn om-

vangrijk en duur en introduceren lekstroom
omdat het diëlektricum dun is en een groot
oppervlak heeft en zij moeten gewoonlijk een
spanning van enkele honderden volts kunnen
doorstaan. Deze moeilijkheden impliceren dat
de waarde van Ca niet groter mag zijn dan
nodig is om voldoende uitbreiding van de frequentiekarakteristiek van de schakeling aan de
lage kant te leveren.
De laagste signaalfrequentie in onze specifica
tie is 10’ s-1 en een geschikte keuze van onder
delen zou zijn:
*2

« R', 1 MD, Cx = 0,01 ixF

De complexe vorm bij de laagste frequentie is
dan:

U, =

[

. 2—|,

1 -0,1 jj’
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dat is U2 — UpjgKp 0,99 Z. 0,1 rad (bij co =
10»).
Er is 1% afwijking van de nominale waarde van
de versterking samen met een fasedraaiing van
iets minder dan 6°. Deze kleine afwijkingen van
de nominale waarde zijn meestal van geen be
tekenis maar als er een verbetering nodig is,
kan er een grotere waarde voor Ca worden
gekozen.
Deze vrijheid van keuze vormt een contrast
met de beschouwingen voor de hoge frequentiegrens, waar een uitbreiding van de frequentiekarakteristiek alleen kan worden verkregen ten
koste van de versterking. Enige verbetering kan
worden verkregen door een kleine zelfinductie
op te nemen in serie met Rt of door andere
meer gecompliceerde methodes, maar de ont
werper is altijd verplicht een compromis tussen
versterking en bandbreedte te vinden. Deze
moeilijkheden mogen echter de waarde niet
verbergen van de schakeling die een bijna per
fecte versterking levert voor signalen binnen
het frequentiespectrum dat ligt tussen 100 Hz
en 1 MHz.
Het is soms nodig om de frequentiekarakteristiek naar beneden uit te breiden tot 0 Hz. Dan
kunnen weerstandskoppelnetwerken tussen de
trappen gebruikt worden zoals die van fig. 5.3,
maar deze hebben een slechte responsie voor
hogere frequenties vanwege de strooicapaciteit
die het knooppunt van Ri en R2 belast en de
hoge waarden van de weerstanden. De respon
sie voor hoge frequenties kan worden verbeterd
door een condensator parallel te schakelen aan

We zullen deze paragraaf besluiten met een
korte bespreking van de relatieve verdiensten
van triodes en pentodes in klein-signaalverster
kers. Men ziet uit de vervangingsschema’s en
uit de waarden van de parameters dat een pentode in eenvoudige schakelingen een grotere
versterking per trap kan leveren, omdat zijn
anodeweerstand groter is dan die van een triode
met dezelfde afmetingen. Aan de andere kant
zijn er paren triodes in één omhulsel verkrijg
baar die evenveel kosten als een pentode en
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meer versterking leveren als zij in cascade ge
schakeld zijn, dus voor versterkers van signalen
met een redelijke frequentie maakt het weinig
verschil welk type buis wordt gebruikt. De
situatie is geheel verschillend voor signalen
met een hoge frequentie.
We hebben gezien dat in versterkertrappen de
prestatie wordt begrensd door strooicapaciteit,
maar we hebben tot dusver de bespreking be
perkt tot de capaciteit van anode en rooster
ten opzichte van de kathode en ten opzichte
van de gemeenschappelijke voedingslijnen die
voor signalen op kathodepotentiaal staan. We
zullen nu aantonen dat de capaciteit tussen
anode en rooster zelfs van groter belang kan
zijn. Stellen we de rooster- en anodespanning
op respectievelijk ug en z/a en de capaciteit tus
sen rooster en anode Cag. De spanning over
Cag is dan ug—ua en de stroom door Caf, een
stroom die moet worden geleverd door de in/ dzzg
dw»\
gangssignaalbron, is Cag —---------------- — .Deee
\ at
at /
ste term in deze formule is de stroom die zou
vloeien als Cag tussen rooster en kathode ge
schakeld was en vertegenwoordigt een matige
extra belasting van de signaalbron. De tweede
term is aanzienlijk groter, daar zza in een ver
sterker veel groter is dan ug. Een exacte analyse
van de situaties is gecompliceerd maar we kun
nen de algemene aard van het effect zien door
een versterkertrap te beschouwen met een
spanningsversterking van A maal en 180° fase
draaiing, zoals het zou zijn als alle ongewenste
capaciteiten ontbraken. Dan wordt de stroom
die in Cag vloeit gegeven door

ic = (1 + A)Cae Éff«
dr
dat wil zeggen dat het effect van Cag op de
signaalbron equivalent is aan dat van een
capaciteit van (1 4- A) Cag geschakeld tussen
rooster en kathode. Een typische waarde
voor de rooster-kathodecapaciteit is 10 pF
en dus is voor triodes het effect van CM
groter dan dat van Cgk daar Cag een typische
waarde heeft van 3 pF en A ongeveer 20 maal

kan bedragen. De waarde van CBg voor
pentodes is klein vanwege het afschermende
effect van de elektroden tussen rooster en ano
de. Typische waarden voor een pentode zijn
Cag = 0,005 pF, A = 99, dus de bijdrage aan
de effectieve ingangscapaciteit is minder dan
1 pF. Hieruit volgt dat voor schakelingen die
werken bij hoge frequenties pentodes vaak de
voorkeur genieten. Het is natuurlijk nodig om
er zeker van te zijn dat de verkleining van Cag,
die geheel binnen de ballon plaatsvindt, tot haar
recht komt door strooicapaciteiten tussen de
externe rooster- en anodeleidingen te vermij
den.
De belasting van de signaalbron door terug
koppeling via de anode-roostercapaciteit werd
in 1919 door Miller ontdekt en is bekend als
het ‘Miller-effect’.
5.5. ANALYSE VOOR KLEINE SIGNALEN EN
VERVANGINGSSCHEMA’S VOOR TRANSIS
TORS

De situatie is hier meer gecompliceerd dan bij
buizen, omdat zowel de ingangsstroom als
-spanning van belang is voor een transistor.
Nog een factor die de zaak bemoeilijkt is het
feit dat de ingangskarakteristiek van een tran
sistor niet op zichzelf staat, maar afhangt van
de toestanden in de uitgangsketen. Vervangingsschema’s voor transistors zijn niettemin
nuttig en we zullen een vorm ervan bespreken
aan de hand van een schakeling waarin de
emitter gemeenschappelijk is voor zowel de
ingang als de uitgangsketen.
Beschouwen we de pnp-transistor uit fig. 5.18a.
Het verband tussen spanningen en stromen,
aangegeven in de figuur, wordt gegeven door
karakteristieken zoals die van de figuren 5.2b
en 5.2c, die kunnen worden omschreven als
:/be =A(/b, C/ce)
(5.17)
/c =/a(ZB, C/ce)
(5.18)
We gaan nu partieel differentiëren zoals we
deden voor de buiskarakteristieken in de voor-

gaande paragraaf, en uit (5.17) en (5.18) krij
gen we:
1
dt/BE = J' d//BE
d/B 1

d/c

,
= [l—
d/B 1J U.

dê/BE 1

,CEd'”4 df/cE I /B dt/cE
(5.19)
d/c 1
dt/cE I /B dt/cE

d/B +

CE

(5.20)
Als voorheen beschouwen we de werking om
een werkpunt, zodat de partiële differentialen
nu constanten zijn die klein-signaalparameters
voor transistors genoemd worden en de aangroeiingen d(/nE zijn signalen. Er bestaat een
veelomvattend schema van de nomenclatuur
van transistorparameters, die behalve de ge
meenschappelijke emitterschakeling ook ande
re schakelingen inhoudt en wisselende vormen
van uitdrukking van de transistorkarakteris
tieken. Een resultaat van dit schema was dat er
symbolen voor de parameters van de vergelij
kingen (5.19) en (5.20) gemaakt werden. Deze
c

+
/c

4- —
ingang C/be

/b b

Uce uitgang

(a)
b

i’b

hit

c

*c

T
Wbc

c

hrcucc

htcib I ("^ 1/Aoc |"|

'T T T

«co

e

(b)

Fig.5.18.a. Een pnp-transistor in geaarde emittersctake
ling. b. Een mogclijke vorm van het vervangingsschema.

105

staan bekend als de ‘Ac*-parameters en worden
als volgt gedefinieerd.
f d(/BE 1
= ingangsweerstand bij
Ai,
Ï/CE
constante collectorspanning (ohms)

~~ I d/B I

= r
i
l dt/cE J ZB

hte

= 1—1

l d/B J Ut

d/c 1
Aoe — j- dt/cE
1

CE

/„

= terugwerkingsfactorbij
constante basisstroom
(dimensieloos getal)
= stroomversterkingsfactor bij constante collectorspanning (dimen
sieloos getal). Af e wordt
vaak vervangen door
a«.

= uitgangsgeleidingsvermogen bij constante
basisstroom (Siemens).

Alle vier parameters zijn positief.
Kleine letters worden gebruikt om signaalcomponenten van de werkelijke stromen en
spanningen aan te geven. Het is gebruikelijk
om de vervangingsschema’s te tekenen met de
gemeenschappelijke lijn aan de onderkant en
de spanningen te meten ten opzichte van deze
gemeenschappelijke lijn. We zullen daarom de
signalen als volgt definiëren.
dt/BE = Z/be, dt/cE = «ce

d/B = Zb, d/c = Zc

De vergelijkingen (5.19) en (5.20) worden dan:
Wbe = AieZb 4“ AreWce

(5.21)

Zc = AfeZb + AoeWce

(5.22)

Het vervangingsschema voor deze twee verge
lijkingen is weergegeven in fig. 5.18b met de
gemeenschappelijke emitterlijn aan de onder
kant en de rekenrichting of -polariteit van de
signaalspanningen en -stromen overeenkom
stig de normaal gebruikelijke afspraken bij
netwerkanalyse.
We zullen nu een eenvoudig voorbeeld be
schouwen, de schakeling van transistor Tr2 in
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fig. 5.5 of 5.6 en het gedrag ervan vaststellen,
waarbij we veronderstellen dat de Ac-parameters bij het punt waarop de transistor is in
gesteld de volgende waarden hebben.
hie = 900 Q, Are = 0,0004, Afe = 40, Aoe = 50|lS

De dynamische belasting is een weerstand,
= 5000 Q en is aangesloten tussen c en e
in het vervangingsschema van fig. 5.18b. De
signaalbron is extern aangesloten tussen e en b
in dezelfde figuur. Er zijn geen reactieve ele
menten in de schakeling, we behoeven niet
complex te rekenen, maar kunnen werken met
de momentele waarden van de signalen. Stel
dat de signaalbron een signaalstroom Zb levert.
We houden ons op het ogenblik niet bezig met
de golfvorm van Zb, maar het kan geen kwaad
te veronderstellen dat het een paar impulsen
zijn zoals weergegeven in fig. 5.2a, maar van
veel kleinere amplitude. De stroomversterking
van de trap is zeer gemakkelijk vast te stellen,
omdat de constantestroomgenerator, AfCZb
stroom stuwt door de parallelschakeling van de
belasting en de interne admittantie Aoe. De
signaalstroom in de belasting wordt dan gege
ven door:

Zc = ZbAfe

= Ib-4O

1/Aoo

l/hoe 4-

20.103
20.10’ 4- 5.103

= 32 Zb

De maximale stroomversterking van 40 is al
leen haalbaar bij belasting impedanties die ver
waarloosbaar klein zijn ten opzichte van de in
wendige weerstand 1/Aoe.
De uitgangssignaalspanning is uCe= —Ruc =
-32.500 Zb.
De ingangssignaalspanning //be is iets moeilijker te bepalen tengevolge van de terugwerkingsfactor, vertegenwoordigd door de constante
spanningsbron hreUce.

In het algemeen is Ube = ZbAie 4- Are«cc.

In ons geval is
Mbo = Zb(900 -0,0004-32-5000)
= Zb(900 - 64)
= 836 Zb

De ingangsweerstand van de trap is aldus 836 Q
en is minder dan hic ten gevolge van de terug
werking. De spanningsversterking kan nu wor
den bepaald. Deze wordt gegeven door

uitlub* = -32-5000/836
= -191
De vermogensversterking kan worden gedefi
nieerd als (signaalvermogen in /?L)/(Vermogen
van het ingangssignaal), dat is:

vermogensversterking = uCeic/ubeib
= 191 x 32
* 6110

Ons voorbeeld werd genomen van de tweede
transistor in fig. 5.6a en het is interessant om
op te merken dat we nu pas, na beschouwing
van de schakeling van Tr2, in staat zijn om het
vervangingsschema te gebruiken om het gedrag
van transistor Tri te bepalen. Dit komt omdat
de belasting in de collectorketen van Tri de
ingangsimpedantie van Tr2 omvat.
Het is soms belangrijk om de uitgangsimpedantie van een transistorversterker vast te stellen,
dat is de impedantie die aan de dynamische
belasting wordt aangeboden. Men zou denken
dat de uitgangsimpedantie l/hoe is, en deze
zienswijze is inderdaad juist voor het speciale
geval dat de basisstroom Zb constant is en dat
het signaal Zb nul is. De algemene toestand is
ingewikkelder zoals blijkt uit de volgende
analyse. We zullen de uitgangsimpedantie be
palen van een gemeenschappelijke emitterversterkertrap aan de hand van het vervan
gingsschema uit fig. 5.18b. De gemakkelijkste
procedure is om (theoretisch) een generator
aan te sluiten op de uitgangsklemmen c en e
en de spanning u0 en de stroom Zc te meten. De
verhouding «ce/Zc is de impedantie die we zoe
ken. Stroom Zc heeft twee componenten, waar
van de ene duidelijk uCehOe is en de andere de
stroom door de constante stroomgenerator
AfeZb. Men moet zich realiseren dat Zb niet nul
is, omdat de schakeling die we normaliter als
het ingangsnetwerk van de transistor zien, nu
als impedantie tussen de klemmen b en e ver-

schijnt. We zullen deze impedantie voorstellen
door een weerstand 7?v, waarbij de index eraan
herinnert dat Rv misschien de uitgangsimpedantie van een voorgaande trap is. De terugwerkingsgenerator Arewce stuwt een stroom
door de ingangskring in tegenovergestelde rich
ting als aangegeven door de pijl bij klem b, en
de complete uitdrukking voor de uitgangsimpedantie kan worden bepaald.

Zb = —Mce/»re/(Z?p 4" Ale)
Zc = —UcehfchreKRp 4* hie) 4" Weemoe
Op dit punt wordt het duidelijk dat de uitgangsadmittantie ic/uce een geschiktere vorm is
dan de impedantie. De relatieve betekenis van
de twee termen kan worden geïllustreerd door
de parameterwaarden die in voorgaande pun
ten werden gebruikt, samen met een willekeuri
ge waarde van 7?P, bijvoorbeeld 1100 Q. Dan
is de uitgangsadmittantie

= hoe — hfc hre/(Rp 4" hie)
= 5010-e-410-4-40/2103
= (50—8)-10"® S = 42fxS
24 kQ
Men ziet dat de uitgangsimpedantie een hoe
veelheid, die afhangt van de impedantie van de
bron die tussen b en e is aangesloten, groter is
dan weerstand 1/Aoe. De grootste uitgangs
impedantie treedt op als de ingangsimpedantie
nul is, terwijl voor een signaalbron met onein
dig grote impedantie, dus een constante stroom
generator, de uitgangsimpedantie eenvoudig
1/Aoe is.
De behandeling van de ingang- en uitgangsimpedanties van transistortrappen gaat noodza
kelijkerwijs vooraf aan het vaststellen van het
gedrag van de koppelelementen van versterkers.
We zullen de vervangingsschema’s die betrek
king hebben op condensator Ct in fig. 5.19 be
zien en deze gebruiken om te illustreren hoe de
waarde van C> moet worden gekozen om vol
doende responsie van lage frequenties te geven.
Stel dat de analyse van de afzonderlijke ver
vangingsschema’s van de transistors Tr2 en
Tri heeft opgeleverd dat de ingangsimpedantie
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Fig. 5.19. Versterkerschakeling.

van Tr2j836 Q is en de uitgangsimpedantie van
Tri 24 kQ. Nu kan voor zover het de koppelelementen betreft het vervangingsschema wor
den voorgesteld als in fig. 5.20. De stroom
generator Zx levert de signaalstroom die transis
tor Tri zou ontwikkelen in een belasting met
impedantie nul en deze kan zonder moeite wor
den berekend door transistorparameter Afe te
gebruiken als de ingangssignaalstroom naar de
basis van Tri bekend is. De opstelling van de
overige onderdelen wordt gerechtvaardigd door
de beschouwing dat bij de signaalfrequentie, de
twee voedingslijnen en de emitters van beide
transistors alleen op dezelfde potentiaal staan.
Om de frequentiekarakteristiek te bepalen kan
de schakeling dan zeer veel vereenvoudigd
worden door het principe van brontransformatie toe te passen en door parallelweerstanden
te combineren volgens de figuur. De situatie is
nu dezelfde als bij die voor koppelingen van
buistrappen, die werd behandeld aan de hand
van de figuren 5.16 en 5.17 bij lage frequenties,
maar voor dit transistorvoorbeeld zijn de impedanties veel lager. Stel dat de laagste signaal
frequentie weer 10* s-1 bedraagt en dat we
eisen dat de reactantie van Ca by deze frequen
tie niet minder dan eentiende van de totale
serieweerstand is. Dan moet de waarde van Ct
ongeveer 2 p.F of meer zijn, een veel grotere capaciteitswaarde dan nodig was in de basis
schakeling. Het is een geluk dat transistors bij
een lagere voedingsspanning werken en dus is
de gemiddelde spanning over C, meestal maar
108

enkele volts. Hierdoor kunnen onderdelen met
kleine afmetingen worden gebruikt, speciaal
daar de lage waarden van de bijbehorende
weerstanden het gebruik van elektrolytische
condensators toelaten.
Bestudering van fig. 5.20 toont ons dat we een
tamelijk oneconomische schakeling aan het be
handelen zijn, daar componenten van het sig
naal i\ in de 4,7 kQ-weerstand vloeien en in
en R2. Deze toestand kan worden voorkomen
door transformatorkoppeling toe te passen als
in fig. 5.21.
Het gebruik van de transformatorkoppeling
voorkomt niet alleen verspilling van signaalvermogen in de instellingselementen maar ver
schaft eveneens de mogelijkheid van aanpassing
voor optimale vermogensoverdracht bij de signaalfrequentie. Er kan worden aangetoond dat
een signaalbron met een inwendige weerstand
Ra maximaal vermogen aan een belastingweerstand overdraagt als de waarde van de belastingweerstand ook R3 is. Het bewijs hiervan is
een eenvoudige oefening in differentiëren en
zal aan de lezer worden overgelaten. De trans
formator uit fig. 5.21 gedraagt zich als een impedantietransformator die de belastingweerstand Rl, gevormd door de ingangsweerstand
van de tweede transistor, omzet in Rui2 aan
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Fig. 5.20. Vervangingsschema met Ct van fig. 5.6a.
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Fig. 5.21.Transformatorkoppeling tussen transistortrappen.

zijn primaire aansluitklemmen. Nu, moet voor
optimale vermogensoverdracht de windingsverhouding n gelijk zijn aan (7?s/7?l) of bijna
5,4:1 voor de weerstandswaarden uit de figuur.
De signaalstroom in de basis van de tweede
transistor is dan Ztw/2 of 2,7 i\ wat een aanzien
lijke verbetering inhoudt ten opzichte van de
condensatorkoppeling. In de praktijk wordt
deze versterking niet volledig gerealiseerd van
wege de weerstand van de transformatorwikkelingen, in het bijzonder als er min ia tuurtrans
formatoren worden gebruikt voor lage frequen
ties. Deze hebben een groot aantal windingen
van dun draad om voldoende primaire zelfinductie te krygen voor het werk bij lage fre
quenties.
Capacitieve koppeling is veel gebruikelijker dan
transformatorkoppeling vanwege de relatieve
kosten van de verschillende onderdelen. Trans
formatorkoppeling geeft meer versterking per
trap, maar het is vaak minder duur om een
extra-trap te nemen en capacitieve koppeling
toe te passen. Het is interessant om zich te her
inneren dat in de eerste dagen van zowel buizen
als transistors, toen deze onderdelen duur wa
ren, transformatorkoppeling veelvuldig voor
kwam.
Het vervangingsschema van fig. 5.18b wordt

afgeleid uit de transistorkarakteristieken die
worden gemeten onder statische omstandig
heden en het gedrag van transistors is, als het
signaal een hoge frequentie heeft, veel gecom
pliceerder dan is aangegeven. De bemoeilijken
de factoren zijn de capaciteiten van de emitterbasis- en van de basis-collectorovergangen en
het verschijnsel van ‘hole-storage’ in het basis
gebied. Een meer diepgaande behandeling van
deze zaken valt buiten het bestek van dit boek
en voor de werking van transistors bij hoge fre
quenties wordt naar de desbetreffende litera
tuur verwezen. De huidige situatie is dat de fa
brikanten een reeks transistortypes produceren
waarvan de goedkoopste en tevens de betrouw
baarste slecht werken bij hoge frequenties.
Andere types die duurder zijn en gevoeliger
voor onvoorzichtige behandeling, wijken alleen
bij zeer hoge frequenties aanzienlijk af van hun
statische karakteristieken. Dus het type transis
tor dat voor een bepaalde toepassing wordt ge
kozen hangt af van het frequentiespectrum van
de te verwerken signalen. Een nuttige aanwij
zing wordt in dit opzicht gegeven door de frequentieparameters fac en fY die voor elk transistortype worden opgegeven. De parameter/ae is
de frequentie waarbij de grootte van de stroomversterking van de transistor in gemeenschap
pelijke emitterschakeling 1/1/2 maal zijn*statische waarde of waarde bij lage frequenties is,
terwijl ƒ*! de hoge frequentie is waarbij de
stroomversterking is gedaald tot 1. Er kan
worden aangetoond dat voor de meeste transis
tors geldt f^htefae en dat als /max de hoogste
signaalfrequentie is en de schakeling bijna frequentie-onafhankelijk moet zijn, een transistortype met /ae»10/max bruikbaar is. Deze ver
klaringen mogen niet de indruk wekken dat
transistors niet als versterkers gebruikt kunnen
worden by frequenties in de buurt van /ae of
zelfs /i, maar werking bij deze frequenties eist
het gebruik van gecompliceerde schakelingstechnieken.
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5.6. BALANSTRAPPEN EN KLASSERING VAN
VERMOGENSVERSTERKERS

Een balansschakeling maakt gebruik van een
paar elektronische elementen van hetzelfde
type, dat een enkele belasting voedt, en dat zo
geschakeld is dat de fluctuaties van het signaal
in de twee elementen dezelfde golfvorm hebben
maar tegengesteld gericht zyn. De gewoonste
vorm van balansschakeling bevat een uitgangstransformator met middenaftakking om in de
belasting een additief effect te bereiken zoals
aangegeven in fig. 5.22. In de figuur zijn transis
tors opgenomen maar de principes en voorde
len van de balansschakeling blijven niet be
perkt tot een bepaald soort elektronische ele
menten.
Men ziet direct twee voordelen van het systeem
als men de schakeling beschouwt. Het eerste is
dat het systeem is uitgebalanceerd ten opzichte
van de spanning tussen de voedingslijnen, dus
rimpelspanning met de netfrequentie en andere
ongewenste fluctuaties van de voedingsspan
ning worden niet aan de belasting doorgegeven.
Een tweede voordeel is dat de gemiddelde stro
men door de elektronische elementen in tegen
gestelde richting door de transformator vloeien
zodat polarisatie van het magnetisch kern
materiaal wordt voorkomen. Een derde niet zo
voor de hand liggend voordeel is dat de scha
keling in hoge mate vrij van vervorming is.
Voor een exacte analyse van de situatie is een
grafische constructie in de karakteristieken no
dig, die wordt bemoeilijkt door de wederzijdse
wisselwerking van de twee transistors en de be
lasting. We zullen deze moeilijkheid vermijden
door te veronderstellen dat de signaalstromen
ix en it onafhankelijk zyn van de collectorspanning van de transistors en alleen afhangen
van de waarde van het ingangssignaal ux. Deze
veronderstelling is ongeveer juist voor punten
op de JcC/cE-karakteristiek in het normale
werkgebied. Dan hangen de signaalstromen 4
en it van het ingangssignaal af op een nietlineaire wijze zoals weergegeven in de figuur;
de niet-lineariteit is nu in hoofdzaak het gevolg
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van de ingangskarakteristieken van de transis
tors. De signaalstromen in de primaire winding
van de transformator zijn gelijk aan de stroom
G’i—i’t) die vloeit in één sectie van de in het
midden afgetakte wikkeling, en de grafiek
toont dat (4—4) bijna recht evenredig is met
het ingangssignaal
De belastingsspanning
en -stroom zijn evenredig met (4—4)» dus is de
schakeling naar verhouding zonder vervorming
vergeleken bij de enkelvoudige schakelingen
die we in voorgaande paragrafen behandeld
hebben.
Deze afwezigheid van vervorming wordt alleen
verkregen binnen het normale werkgebied van
de elektronische elementen en balansschakelin
gen zullen normaliter ernstige vervorming ver
tonen bij signaalamplitudes die groot genoeg
zijn om bij enkelvoudige trappen verzadiging
of dichtsturing te veroorzaken. De normale
manier om een balansschakeling in te stellen is
het werkpunt in het middengebied van de ka-

rakteristieken te leggen; het signaal veroor
zaakt dan uitwijkingen die begrensd worden
door het afgeknepen raken van de ene transis
tor en de verzadiging van de andere. Beide ele
menten laten dan gedurende de gehele periode
van het signaal stroom door. Deze wijze van
werken is bekend als ‘klasse A’ en wordt ge
bruikt voor klein-signaalversterkers en voor
groot-signaalversterkers waarvan de lineariteit
van belang is. Het is echter een ondoelmatige
methode omdat elk element een gemiddelde
stroom opneemt die niet minder mag zijn dan
de amplitude van zijn signaalstroom. Deze in
efficiëntie is van weinig belang bij elementen
van klein vermogen maar kan zeer belangrijk
zijn bij het ontwerpen van eindversterkers voor
groot vermogen. Een werkwijze bekend als
‘klasse B’ kan dan gevolgd worden, waarbij ele
menten zo ingesteld zijn dat de stroomopname
bij de afwezigheid van een signaal zeer klein is.
Elk element geleidt nu afwisselend gedurende
een halve periode van de periodieke golfvorm
en de vervorming zou zeer ernstig zijn als enkel
voudige schakelingen werden gebruikt, dus zijn
klasse B-schakelingen bijna altijd balans
schakelingen.
We zullen een geïdealiseerde klasse-B-balansschakeling beschrijven, waarbij de vervorming
die ontstaat door de niet-lineariteit van de ka
rakteristiek van het element binnen het werk
gebied wordt verwaarloosd. De schakeling van
fig. 5.22 zal als voorbeeld dienen; maar we
veronderstellen nu dat er geen kromming is of
niet-lineariteit in de relatie tussen Zx en ux, be
halve van het ernstige soort, dat wil zeggen we
veronderstellen = 0 als ux negatief is en dat
ii evenredig is met als wx positief is. Men ziet
uit de transistor-karakteristieken dat deze ver
onderstellingen bijna juist zijn voor grote signa
len als de bronimpedantie Z8 een weerstand is
die groot is ten opzichte van de ingangsimpedantie van de transistor en als de basis-instelstroom nul is. Dan staan de stromen 4 en Z, in
verband met ux als weergegeven in fig. 5.23 en
men ziet dat ondanks ernstige vervorming van
zowel Zx als 4, de verschilstroom (ix—ij even-

redig is met en dat het signaal in de belasting
vrij is van vervorming.
We merkten op dat een exacte analyse van
klasse-A-balansschakelingen werd bemoeilijkt
door de wisselwerking van beide elektronische
elementen. Deze complicatie treedt niet op bij
de klasse-B-versterker omdat een van de ele
menten als een ‘open schakeling’ kan worden
beschouwd als de ander geleidt en daarom kan
de belastinghjn direct in de karakteristieken
van een element getekend worden, juist als bij
een enkelvoudige schakeling.
Er is een derde werkwijze voor versterkers, ge
naamd ‘klasse-C-schakeling ’, die wordt ge
bruikt als vervorming van geen belang is en de
versterker alleen wordt gebruikt om een uit
gangssignaal te leveren van zo groot mogelijk
vermogen. Het uitgangsvermogen wordt ge
woonlijk begrensd door de maximaal toelaat
bare dissipatie van de elementen en dus hangt
het uitgangsvermogen in hoge mate af van de
doelmatigheid van de schakeling. Stel bijvoor
beeld dat een bepaald type schakeling een ren
dement heeft van 50% en dat de elektronische
elementen 10 W dissiperen, dan is het uitgangs
vermogen eveneens 10 W. Nu stellen we dat de
schakeling opnieuw ontworpen wordt, met de
zelfde elementen en met een rendement van
90%; het uitgangsvermogen is dan 90 W. In
het algemeen wordt het vermogen van een scha
keling om vermogen te verwerken groter naar
mate het rendement meer tot 100% nadert
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Fig. 5.23.Geïdealiseerde signaalstromcn voor klasse-Binstelling van fig. 5.19.
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positief wordt ten opzichte van de kathode.
De kring in de anodeleiding is in resonantie
voor de signaalfrequentie en de resulterende
anode-spanningsvorm wordt als weergegeven
in de figuur.
Het rendement is UiltJU+I*, maar een bruik
baarder criterium is de verhouding C/iJa/t/*Za.

Klasse-C-schakelingen behoren tot dit alge
mene type.
Een hoog rendement impliceert dat de elektro
nische elementen in kJasse-C-schakelingen
slechts dan signaalstroom aan de belasting leve
ren als de spanning over de elementen klein is
ten opzichte van de spanning over de belasting;
de elementen werken dus enigszins als schake
laars. Klasse-C-versterkers kunnen in enkel
voudige of in balansuitvoering bestaan en de
uitgangsgolfvormen kunnen impulsvormig zijn,
kanteelvormig, zaagtand vormig of sinusvormig
al naar gelang de aard van de netwerken tussen
de elementen en de voedingslijnen. Het meest
normale type klasse-C-versterker produceert
een sinusvormige golf door middel van een af
gestemde kring, zoals aangegeven in figuur 5.24.
De roostervoorspanning is aanzienlijk groter
dan nodig is om de anodestroom af te knijpen
en de ingangssignaalspanning is iets groter dan
de voorspanning. De buis heeft een zeer lage
impedantie voor een kort interval gedurende
elke periode als de roosterpotentiaal nul en

De laatste verhouding is die van het uitgangsvermogen tot de dissipatie van het element en
we kunnen zien dat hij groter wordt als de
anodespanningszwaai groot is, zodat U& tot nul
nadert gedurende het kleine interval waarin er
stroom 7a vloeit.
Men zal zich uit het gedrag van de schakeling
realiseren datklasse-C-versterkers met een hoog
rendement een uitgangssignaal opleveren waar
van de amplitude meer bepaald wordt door de
voedingsspanning dan door het ingangssignaal.
Misschien is de term ‘versterker’ een verkeerde
benaming en zou deze eigenlijk moeten worden
vervangen door een term als ‘synchrone vermogensgenerator’.
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Fig. 5.24. Een voorbeeld van kJa&se-C-ins telling.
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5.7. VOORBEELDEN VAN SCHAKELINGEN

In dit hoofdstuk werden tot dusver buizen en
transistors behandeld in hun meest gebruike
lijke schakeling, dat wil zeggen als versterker
met de kathode of emitter gemeenschappelijk
voor de ingangs- en uitgangsketen. We zullen
nu enige voorbeelden van schakelingen bespre
ken waarbij de elektronische elementen voor
andere doeleinden worden gebruikt.
5.7.1. Fase-omkeertrap
Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de
vorige paragraaf waarin werd uitgelegd dat
balansschakelingen twee ingangssignalen nodig
hebben, die gelijk in amplitude en vorm moeten
zijn, maar tegengesteld in fase. Een transforma
tor met twee gelijke secundaire wikkelingen die
in oppositie zijn geschakeld, kan deze ingangs
signalen leveren, maar schakelingen met elek
tronische elementen worden voor dit doel ook
veelvuldig gebruikt. Een dergelijke schakeling
wordt weergegeven in fig. 5.25, die een triode
toont met gelijke weerstanden in de anode- en
kathodeleiding. De statische toestanden kun
nen op dezelfde manier worden vastgesteld als
bij de schakeling van fig. 5.6 in par. 5.2 en we
komen tot de slotsom dat het rooster 100 V
positief is ten opzichte van de gemeenschappe
lijke voedingslyn, dat de kathode enige volts
positief is ten opzichte van het rooster en dat
de stroom door Ru de buis en R2 iets meer is
dan 1 mA. De exacte waarde kan uit de buiskarakteristieken worden gevonden door grafi
sche constructies, maar hij is van weinig bete
kenis en de spanningen over Ru de buis en Rt
naderen zeer dicht tot resp. 100, 120 en 100 V.
We beschouwen nu de invloed van het ingangs
signaal um waarbij we veronderstellen dat alle
condensators in de schakeling bij de signaalfrequentie een verwaarloosbare impedantie
hebben. Dan is de signaalspanning op het
stuurrooster gelijk aan zzin en resulteert in een
buisstroomcomponent met de signaalfrequentie. De weerstanden Rx en Rt zijn gelijk, dus
zijn de twee uitgangsspanningen Ui en u2 gelijk
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0
Fig.5J2S.Een schakeling om een paar signaalspanningen
van gelijke amplitude en tegengestelde richting te leveren.

in amplitude en tegengesteld in fase, hetgeen
vereist is om een balanstrap te sturen. Er kan
gemakkelijk worden aangetoond dat
=
—ut z/m, door de klein-signaalparameters te
gebruiken en de volgende relaties.
z* = signaalcomponent van de buisstroom =
uJRi = -uJRi
ua = signaalcomponent van de anode-kathodespanning = — 2zzx
z/g = signaalcomponent van rooster-kathodespanning = win—«i
Volgens (5.12) is z» = (zza +/zzzr)/rB

Dit geeft: ux = um

___
£___ 1
F + 2 + r2/Ri J

(5.23)

Typische waarden zijn:
p — 17, rtJRx = 1, dus Ui = 0,85 z/in

Men ziet dat de kathode de verandering in
roosterpotentiaal zeer sterk volgt ten gevolge
van de grote impedantie in de kathodeleiding.
Dit gedrag van de schakeling wordt ‘kathodevolgerwerking’ genoemd. Een nadere bespre
king van kathodevolgerschakelingen volgt later
in deze paragraaf.
De uitgangssignaalspanningen in de schakeling
uit fig. 5.25 zijn precies gelijk mits de weerstan
den
en R2 gelijk zijn, daar de anode- en
kathodestromen van de buis gelijk zijn. De
zelfde basisschakeling geldt voor een transistor
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in plaats van een buis, maar dan zullen de
emitter- en basisstroom verschillen ten gevolge
van de eindige, hoewel naar verhouding kleine
basisstroom.

5.7.2. Long tailed pair schakeling
De schakeling weergegeven in fig. 5.26 vindt
eveneens toepassing in balansschakelingen. Hij
wordt ‘long-tailed pair’-schakeling genoemd en
kan voorkomen met een paar buizen in plaats
van transistors. De statische condities zijn bijna
onafhankelijk van de transistorkarakteristieken
daar de emitter-basisspanning van transistors
klein is t.o.v. 4 V en dus is de statische stroom
door de 2 kQ-weerstand ongeveer 2 mA. Deze
stroom deelt zich symmetrisch en als de basisstroom wordt verwaarloosd komen we tot de
slotsom dat er 1 mA vloeit door de gelijke weer
standen Rx en Rz. De aanwezigheid van een
klein signaal «m veroorzaakt veranderingen in
de verdeling van de totale stroom door de
twee transistors, maar heeft nauwelijks invloed
op de grootte ervan en dus hebben de uitgangs
signalen en u2 een bijna gelijke grootte maar
zijn in tegenfase. Een nauwkeurige gedetail
leerde analyse is moeizaam en heeft weinig zin,
maar er kan worden aangetoond dat de totale
werking erg veel lijkt op die van twee onafhan
kelijke circuits in de gemeenschappelijkeemitterschakeling, waarvan de ingangsnetwerken elk een bronimpedantie hebben van ZB en
een emk van win/2.
Behalve zijn toepassing als ingangsbron voor
o
2kQ
"1

-4V

Z»

j--------1------- ,

z» —4 V

(4^Q)

(4 kfl) U

-12 V
Fig. 5.26. Een ‘long-tailed pair’-schakeling.
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een balansschakeling wordt de schakeling van
fig. 5.26 veelvuldig gebruikt als ingangstrap
voor gelijkspanningsversterkers. Veranderin
gen van de karakteristieken van de elementen
met de temperatuur kunnen aanzienlijke fouten
veroorzaken in gelijkspanningsversterkers en
de balansschakeling reduceert deze fouten aan
zienlijk.
5.7.3. Kathode- en emittervolger
Een tamelijk veelvuldige eis in elektronische
schakelingen komt naar voren als een signaalspanning wordt opgewekt in één gedeelte van
de schakeling en moet worden overgedragen
naar een belasting met relatief lage impedantie,
zonder de golfvorm te veranderen. Er is dan
een versterker nodig met een oneindig hoge
ingangsimpedantie, een lage uitgangsimpedantie en een spanningsversterking van 1 maal.
Aan deze eisen wordt nagenoeg voldaan door
de schakelingen uit fig. 5.27; de buisschakeling
wordt ‘kathodevolger’ en de transistorschakeling wordt ‘emittervolger’ genoemd. In beide
schakelingen is het verschil tussen in- en uitgangsspanning Ur en U2 relatief klein, mits de
elementen zijn ingesteld in het normale werk
gebied van hun karakteristieken. Dit kan bij
voorbeeld worden gedemonstreerd aan de hand
van de transistorschakeling als U2 = 4 V. Dan
is de stroom door Re 4 mA en vloeit als emitterstroom door de transistor. De emitter-collectorspanning is 6 V (daar de voedingsspanning
10 V is) en uit de karakteristieken van fig. 5.2
kan worden afgeleid dat de basisstroom 50 pA
en de basis-emitterspanning slechts 0,08 V is
en dus is Ux — Uz klein ten opzichte van Ui of
U2. Een gelijke redenering geldt voor de buis
schakeling, maar daarbij is U2 iets groter dan
Ui omdat de buis werkt met een roosterspanning die enige volts negatiever is dan de kathodespanning. Hieruit volgt dat ook de signaalcomponenten van Ui en U2 nagenoeg gelijk
zijn, hetgeen een van de nuttige eigenschappen
van de schakeling is.
Nog een nuttige eigenschap is de lage uitgangsimpedantie die kan worden bepaald door de
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Fig. 5.27. a. Kathodevolger of anode-basisschakeling. b.
Emittervolger of collector-basisschakeling. c. Lnstelmethode voor hoge ingangsimpedantie.

ingangsspanning t/x een constante waarde te
geven en een testsignaal zz2 extra aan de uitgangsspanning t/2 toe te voeren. Een signaalstroom za gaat vloeien door de uitgangsklemmen en de uitgangsimpedantie is zza/za. Dit kan
voor de buisschakeling op een zeer eenvoudige
manier worden bepaald, omdat de stijging van
rooster-kathodespanning z/2 is en de verande
ring in buisstroom nagenoeg sgz/a. De uitgangs
impedantie is dus ongeveer l/sg waarin sg de
steilheid voorstelt, dus voor een bepaalde buis
metsg = 2,5 mA-V-1 is de uitgangsimpedantie
als kathodevolger 400 Q. Dit is een relatief lage
impedantie voor veel buisschakelingen. De uit
gangsimpedantie van een emittervolger kan niet
alleen in transistorparameters worden uitge
drukt, daar hij eveneens afhangt van de bronimpedantie van de schakeling die het signaal
aan de basis van de transistor toevoert. Een
exacte uitdrukking kan worden afgeleid aan de
hand van het vervangingsschema van fig. 5.18b,
waarin de bronweerstand 7?8 nu verschijnt
tussen basis b en collector c, en we stellen de
impedantie tussen c en e vast. De invloeden
van de parameters Are en hOc zijn niet van be
tekenis en we vinden dat de uitgangsimpedan-

tie zeer dicht in de buurt van (7?s + hi^lhte ligt.
Stel dat Rb en Ai© elk 1 kQ zijn en dat Afe> de
stroomversterking, 50 is. Dan is de uitgangs
impedantie van de emittervolger 40 Q.
Tenslotte beschouwen we de ingangsimpedantie van de twee schakelingen. Die van de buis
schijnt oneindig te zijn, maar er treedt een
moeilijkheid op als een kathodevolger wordt
gevoed uit een bron, waarvan de impedantie
van capacitieve aard is, zoals bijvoorbeeld bij
een piëzo-elektrische transductor (zie fig. 5.27).
Er moet dan een netwerk worden gemaakt om
de buis in te stellen en de roosterinstelweerstand Rg vormt een shunt voor de signaalbron.
Dit ongewenste effect kan aanzienlijk worden
verkleind door een kathodevolger te gebruiken
om het uitgangssignaal u2 aan de instelweerstand toe te voeren. De signaalstroom door Rg
is dan niet uJRgl maar (,ul—u^/Rg en de ingangsimpedantie is RguJ(ux—u^. Met deze
techniek kunnen ingangsimpedanties van ca.
100 MQ worden verkregen. Instelnetwerken
voor de transistor in de emittervolger zijn even
eens van belang maar hier vormt de basisstroom de voornaamste belasting van het in
gangssignaal. Een goede benadering van de
ingangsimpedantie kan als volgt worden ver
kregen. Beschouwen we een ingangsignaal zzx
dat een uitgangssignaal zz2 veroorzaakt over de
emitterweerstand Re, waarbij z/2 zzx. Men
ziet aldus dat de signaalcomponent van de collectorstroom nagenoeg uJRe is en eveneens
dicht bij Afe (stroomversterking) maal de basisstroom ligt. Hieruit volgt dat Afc/?E een goede
benadering van dé ingangsimpedantie is en
daar in ons voorbeeld Afc = 50 en Re — 1 kD
is, is de ingangsimpedantie 50 kf). Dit is alleen
een ‘hoge’ impedantie in vergelijking met de
impedanties die men gewoonlijk tegenkomt in
transistorschakelingen, maar is van een matige
waarde met betrekking tot elektronische scha
kelingen in het algemeen.
Kathode- en emittervolgers zijn voorbeelden
van tegenkoppeling (hoofdstuk 9) en hun speci
fieke eigenschappen van hoge ingangsimpedan
tie en uitgangsadmittantie en nauwkeurige
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signaaloverdracht zijn illustraties van de voor
delen die het gebruik van dit systeem opleveren.

/e

5.7.4. Gemeenschappelijke rooster- en gemeen
schappelijke basisschakeling
Bovenstaand voorbeeld beschreef de anodebasis- of collectorbasisschakeïing, waarin de
overdracht van een spanningsgolfvorm van een
bron naar een belasting wordt verkregen. Het
is soms handig om de gemeenschappelijke
rooster- of gemeenschappelijke basisschakeling
te gebruiken die een stroomgolfvorm overdraagt
van bron naar belasting. In het volgende zal in
het kort de algemene werking van de transistorversie van deze schakeling worden gegeven.
Fig. 5.28 geeft een pnp-transistor weer, met de
basis verbonden met de positieve klem van een
constante voedingsspanning en met een belas
ting Zl tussen de collector en de negatieve voedingslijn. Een signaalbron voorgesteld door
een constante-stroomgenerator 7S en weerstand
R» is aangesloten tussen basis en emitter. Typi
sche transistorkarakteristieken tonen dat voor
een reeks waarden van de collectorstroom Ic
tot 8 mA, de waarde van de emitter-basisspanning kleiner is dan 0,15 V. Als we de scha
keling nu zo dimensioneren dat hR* aanzienlijk
groter is dan 0,15 V, dan zal de ingangsemitterstroom Ic nagenoeg gelijk zijn aan 7S. Dit komt
op hetzelfde neer als wanneer we de impedan
tie van de transistor tussen basis en emitter
verwaarloosbaar klein beschouwen. Basisstroom 7b is een klein gedeelte van 7e en van
7c, dus is de stroom door belasting Zl nage
noeg gelijk aan 7B. Dit nagenoeg gelijk zijn is
onafhankelijk van de waarden van Ra of van
Zl en is zelfs onafhankelijk van het type tran
sistor en zijn karakteristieken. Het geldt na
tuurlijk niet voor negatieve waarden van 7c,
die de emitter negatief ten opzichte van de basis
zouden sturen waardoor de transistor afgeknepen zou worden, of voor overmatig hoge posi
tieve waarden van 7., waardoor de collectorspanning gelijk zou worden aan de basisspan
ning, daar hierdoor de transistor ‘verzadigd’
zou worden.
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Fig. 5.28.Transistor in gemeenschappelijke basisschake
ling.

Deze schakelwijze wordt gebruikt in schake
lingen waar een tamelijk nauwkeurige stroomoverdracht vereist wordt, en in sommige hfversterkerschakelingen waar de gemeenschap
pelijke rooster of gemeenschappelijke basis
schakeling een handige manier geeft om de
bron van de belasting te isoleren of af te scher
men.
De gemeenschappelijke basisschakeling heeft
enorm veel aandacht gehad in de literatuur
over elektronische schakelingen van de laatste
jaren. Dit komt omdat de eerste transistors een
stroomversterking van meer dan één maal tus
sen emitter en collector vertoonden, wat hen
oscilleemeigingen gaf bij het gebruik in de ge
meenschappelijke emitterschakeling. Zij kon
den dientengevolge alleen goed gebruikt wor
den als versterkers in gemeenschappelijke basis
schakeling. Moderne lagenlransistors hebben
in tegenstelling tot de vroegere punt-contacttypes een ‘stroomversterking’ tussen emitter en
collector van iets minder dan 1 x en zijn stabiel
in de gemeenschappelijke emitterschakeling.
Deze nu verschaft de beste algemene en doel
matige werkwijze in versterkerschakelingen.
De symbolen ab en ae worden gebruikt om de
stroomversterking voor gemeenschappelijke
basis en gemeenschappelijke emitterschakelingen te definiëren en kunnen worden uitgedrukt
in de signaalcomponenten Ze, Zb en ic van de
emitter-, basis- en collectorstromen. Het ver
band ic = ic + ib is altijd waar. Dan is otb =
ic/ie gemeten bij een constante basis-collector-

spanning in de gemeenschappelijke basis
schakeling en is ae = ic/ib gemeten bij con
stante emitter-collectorspanning in de gemeen
schappelijke emitterschakeling. Men zal zich
realiseren dat ae dan identiek is met ons sym
bool /zfc uit par. 5.5. De exacte relatie tussen de
drie stromen verschilt in de twee situaties, maar
zo weinig dat dit te verwaarlozen is, en dus
kunnen we voor de ene situatie schrijven
ie = ib 4- ie en veronderstellen dat dezelfde
symbolen voor de andere situatie gelden, met
een verwaarloosbare fout. Dan vinden we:
öb = cte/(l 4- ue) en ae = «b/(l — Ob)

Het is veel eenvoudiger om ae te meten en te
specificeren dan ab, omdat ae gewoonlijk in
het gebied 10 ... 100 ligt, terwijl otb tussen 0,9
en 0,99 ligt. De waarde van ac is van directe
betekenis, terwijl de waarde van ab alleen be
langrijk is met betrekking tot de mate waarin
hij van 1 verschilt.
5.7.5. Tweetoestanden schakeling
De voorgaande vier voorbeelden beschreven
schakelingen waarin een signaal wordt overge
dragen van bron naar belasting en wel op zo
danige wijze dat het signaal in de belasting eenwaardig was. De belastingstroom of -spanning
hoefde niet in lineair verband met het ingangs
signaal te staan in deze voorbeelden, behalve
bij kleine signalen, maar er kan tenminste ge
zegd worden dat een bepaald uitgangssignaal
verband had met een bepaald ingangssignaal.
Dit is de normale eis in versterkers, maar er
bestaat ook een veelheid van toepassingen van
elektronische elementen waarbij men aan de
gestelde eisen voldoet door de schakeling zo
op te bouwen dat hij meer dan één stabiele
toestand heeft en van de ene in de andere toe
stand kan worden geschakeld door het signaal.
De stroom in de verschillende circuitelementen
hangt dan niet alleen af van de momentele
waarde van het signaal, maar eveneens van de
voorafgaande reeks gebeurtenissen. De studie
van schakelingen van dit algemene type is geen
gemakkelijke zaak omdat er geen duidelijk

algemeen werkpatroon beschikbaar is en elke
aparte schakeling dus een gespecialiseerde ana
lyse vergt. Dergelijke schakelingen worden
soms ‘triggerschakelingen’ genoemd, en namen
als ‘flip-flop’, ‘multivibrator’ en ‘relais’ worden
eveneens gebruikt. Een betere algemene naam
zou zyn ‘veeltoestanden-schakeling’ en we zul
len nu een bepaalde uitvoering van een tweetoestandenschakeling beschouwen.
Fig. 5.29 toont een transistorpaar dat zo is ge
schakeld dat de schakeling stabiel is als één
transistor geleidt terwijl de andere afgeknepen
is. De schakeling zal worden besproken met de
veronderstellingen dat de stroomversterkingsfactoren van de transistors groot zijn en dat de
lekstromen verwaarloosbaar zijn. Stel dat het
ingangssignaal Zln nul is en dat Tri niet geleidt,
dan kan men Tri beschouwen als niet aanwezig
in de schakeling en de basis van Tr2 is via R3
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Fig. 5.29. Een tweetocstanden-schakcling en de relatie tus
sen een ingangssignaalstroom /m en stroom /uit in een
tak van de schakeling.
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verbonden met de positieve voedingslijn en
door de serieschakeling van Rx en
met de
negatieve voedingslijn. Het principe van brontransformatie toont dat dit gelijk is aan het
verbinden van de basis van Tr2 met een punt
van 2 V negatief ten opzichte van de emitter,
via een weerstand van 5000 D. De basisstroom
is bijna 0,4 mA hetgeen voldoende is om tran
sistor Tr2 in verzadiging te sturen, dus is zijn
collectorspanning minder dan 1 V negatief ten
opzichte van de gemeenschappelijke voedings
lijn. We realiseren ons nu dat onze oorspronke
lijke veronderstelling dat Tri niet geleidt, juist
is, daar men ziet dat de basis-emitterovergang
van Tri een voorspanning in sperrichting heeft.
Dit komt overeen met een verbinding van de
basis met een spanning van 4-2 V ten opzichte
van de nullijn via een weerstand van 3,3 kD
(5 kQ parallel aan 10 kQ).
Stel nu dat Zm stijgt, waardoor de basisspan
ning van Tri negatiever wordt. Er vindt geen
verandering in de toestand van de schakeling
plaats, totdat de basisemitterspanning nul
wordt, bij Zm = 0,6 mA, maar elke verdere
stijging van Zm doet Tri geleiden. De schake
ling is nu uit balans daar cumulatieve verster
king rond een lus mogelijk is, en het resultaat
van deze onbalans is een snel impulsvormig
signaal rond de lus, dat Tri de geleidende toe
stand doet innemen die voorheen door Tr2 in
genomen werd, terwijl Tr2 op zijn beurt nu af
geknepen is. De overgangstoestand kan mis
schien 0,1 tot 10 ms duren afhankelijk van
strooicapaciteiten in de schakeling en het ge
drag bij hoge frequenties van de transistors.
Transistor Tri geleidt nu, met een basisstroom
van 0,4 mA, afkomstig van de spanningsdelerketen die met de collector van Tr2 verbonden
is, samen met het ingangssignaal Zin. Deze toe
stand van de schakeling blijft voor elke verdere
stijging van Zm en voor daling, omkering en
stijging in negatieve richting van Zm, totdat Zm
de waarde van ca. —0,4 mA bereikt. Een ver
dere negatieve toename van Zm resulteert in een
afname van de collectorstroom van Tri, het
geen een negatiever worden van de potentiaal
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aan de collector van Tri en de basis van Tr2
ten gevolge heeft. Beide transistors zijn dan in
de geleidende toestand, waarbij de schakeling
onstabiel is en snel omslaat naar de oorspron
kelijke toestand waarbij Tri niet geleidt.
De schakeling heeft ontelbare toepassingen,
maar wij zullen de emitterstroom van Tr2 als
uitgangssignaal Zuit opvatten. Een kleine weer
stand opgenomen in de emitterleiding zal een
spanningsval opleveren die kan worden ge
bruikt om een volgende versterker te sturen,
bijvoorbeeld om een elektro-magnetisch relais
te bedienen. Stroom Zuit kan of heel klein zijn,
als Tr2 afgeknepen is, of 2,4 mA als de transis
tor geleidt en verzadigd is. Het verband tussen
Zult en Zin is weergegeven in de figuur en toont
het ‘backlash’ effect dat een eigenschap is van
dit soort schakelingen.
De schakeling van fig. 5.29 is bi-stabiel, dat
wil zeggen hij heeft twee stabiele toestanden.
Er zijn veel wijzigingen mogelijk om verschil
lende gedragingen van de schakeling te ver
krijgen, bijvoorbeeld een van de kruiselings
koppelende spanningsdelers kan worden ver
vangen door een 7?C-koppelingsnetwerk, het
geen de schakeling in slechts één toestand sta
biel maakt. Hij zou dan naar zijn stabiele toe
stand terugkeren na een tijd, bepaald door het
2?C-netwerk, volgend op het commando gege
ven door het ingangssignaal. Nog een uitvoe
ring van de schakeling heeft capacitieve kruise
lingse koppeling vanaf beide collectors en slaat
continu om zonder ingangssignaal, en levert
een kanteelspanning met constante frequentie.
Er kunnen in dit soort schakelingen ook buizen
worden gebruikt in plaats van transistors en de
koppeling tussen de elementen kan plaats vin
den door transformatorwerking of door het
gebruik van gemeenschappelijke impedanties
voor de kathode of emitterstromen. De veel
heid van details in de schakelingstechniek is
inderdaad groot en veel verschillende manieren
om een vereiste functie uit te voeren zijn be
schikbaar. De relatieve voordelen van deze
verschillende methodes zyn niet altijd duidelijk,
maar in het algemeen is een schakeling waarvan

het gedrag kritisch afhangt van de eigenschap
pen van het elektronische element minder be
vredigend dan van een die afhangt van de waar
den van passieve elementen zoals weerstanden
en condensatoren. Deze vergelijking ontstaat

omdat elektronische elementen aanzienlijk per
element verschillen, transistors variëren met de
temperatuur en buizen met de gloeispanning
en hun leeftijd.

)
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6. GETRIGGERDE ELEKTRONISCHE ELEMENTEN EN
BIJBEHORENDE SCHAKELINGEN
6.1. REL AISWERKING. EEN ALGEMENE
BESCHOUWING

Dit hoofdstuk behandelt de toepassingen in
schakelingen van elementen met karakteristie
ken waarin een gebied van negatieve weerstand
twee stabiele gebieden scheidt. De elementen
zijn dus tweewaardig en kunnen van de ene in
de andere toestand geschakeld of getriggerd
worden, door het aanleggen van kleine span
ningen of stromen aan een paar stuurelektroden. Deze elementen lijken wat hun werking
betreft tamelijk veel op een elektromagnetisch
relais, waarbij een kleine hoeveelheid stuurenergie het magnetische circuit bekrachtigt,
waardoor een anker beweegt dat contacten be
dient die in serie staan met een bron van groot
vermogen en een belasting;. De bekrachtigingsof ingangsenergie kan dus een veel groter ver
mogen sturen, maar slechts op een discontinue
wijze, en de schakelingen zijn anders dan alle
schakelingen op één na die in hoofdstuk 5
werden besproken. De uitzondering is de scha
keling van fig. 5.26 (par. 5.7.) waarin de wijze
van koppelen van de twee transistors de scha
keling als geheel tweewaardig doet worden; de
afzonderlijke transistors zijn eenwaardige ele
menten.
De volgende types horen bij tweewaardige ele
menten. Zij werden beschreven in hoofdstuk 3.
a. Gasgevulde triodes met koude kathode of
triggerbuizen.
b. Gasgevulde elektronenbuizen of thyratrons.
c. Vierlaags halfgeleiderelementen.
De onder c genoemde elementen zijn meestal
opgebouwd uit lagen silicium en zijn dan be
kend onder de naam Silicon gestuurde gelijkrichters of thyristors.
Een studie van de eigenschappen van alle drie
types laat zien dat onze bewering dat hun wer
king gelijk is aan die van een elektromagnetisch
relais, in twee opzichten herzien moet worden.
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Ten eerste, alle types werken slechts in één rich
ting, dat wil zeggen dat de polariteit van het
triggersignaal in acht moet worden genomen,
en het element schakelt alleen als de stroom en
spanning in de belastingketen de juiste polari
teit bezitten. Het tweede functionele verschil
punt is dat verwijdering van het triggersignaal
geen terugkeer naar de hoge impedantie toe
stand bewerkt. Deze terugkeer wordt alleen
verkregen door verlaging van de stroom of
spanning aan de elektrodes die de belasting
stroom voeren.
De algemene voordelen van de elektronische
elementen vergeleken met elektromagnetische
relais zijn de volgende. Het vermogen dat nodig
is om het te triggeren is een fractie van het ge
stuurde vermogen in de belasting, de schakeltijd is erg kort en er zijn geen bewegende con
tacten die verslijten. Hun grootste nadeel ten
opzichte van elektromagnetische relais is hun
aanzienlijke impedantie in de ‘aan’-toestand en
het feit dat zij geen grote spanningen kunnen
doorstaan in de ‘uit’-toestand. Deze eigen
schappen beperken de hoeveelheid vermogen
die zij kunnen schakelen, zoals in de volgende
paragrafen zal blijken. Andere algemene na
delen zijn hun hoge kosten, vooral die van
thyristors en het feit dat een elektrode gemeen
schappelijk is voor zowel de stuur- als de belastingschakeling. Een speciaal nadeel van thyra
trons is dat hun levensduur enkele duizenden
uren niet overschrijdt tenzij zij zeer voorzichtig
behandeld worden met betrekking tot hun be
drijfsomstandigheden.
De relatieve capaciteiten van de drie types ele
menten om vermogen te verwerken blijken uit
onderstaande tabel, waarin de vertegenwoor
diger van elk type wordt verondersteld een toe
laatbare vermogensdissipatie te hebben van 10
W en dat de elementen als eenvoudige schake
laars worden gebruikt.

Vermogensdissipatie
Spanning voor
‘aan’toestand
Maximale belas
tingstroom
Maximale span
ning in ‘uit*toestand
Belastingsvermogen

(a)
(6)
Koude
Thyrakathode tron
relais

(c)
Thyristor

10 W

10 W

10 W

100 V

10 V

2V

1 A

5A

1010 V

202 V

100 mA

200 V

10 W

1000W 1000 W

Uit de tabel blijkt duidelijk dat buizen met
koude kathode typisch elementen zijn voor
schakelingen met lage vermogens, terwijl thyratrons en thyristors doelmatig grote hoeveel
heden vermogen kunnen verwerken. Voor wer
king bij zeer hoge vermogensniveaus staat een
reeks met kwikdamp gevulde elementen met
kwikplaskathodcs ter beschikking. Deze hoge
vermogenselementen hebben karakteristieken
die veel lijken op die van de thyratron, maar
met een veel grotere stroomcapaciteit.

spanning aanwezig is op de hoofd-las-elektrode, die niet in de figuur weergegeven is, te be
palen. De lastijd wordt ingeleid door het slui
ten van schakelaar S. De spanning «uit wordt
dan door de 250 V-voedingslijn geleverd via
relaiscontact a, dat gesloten is als het relais niet
bekrachtigd is. De uitgangsspanning blijft aan
wezig totdat er stroom door de koude-kathodebuis vloeit waardoor het relais wordt bekrach
tigd en het contact a opent. De lastijd is dus
het interval tussen het sluiten van S en het
ogenblik waarop spanning f/u-ig de kritische
waarde voor ionisatie van het gas in de buis
bereikt. Het tijdstip waarop dit gebeurt wordt
bepaald door de hoeveelheid lading die con
densator C heeft opgeslagen door de stroom
die van de 250 V-voedingslijn door weerstand
R vloeit, dus kan de lastijd worden gekozen
door instelling van de variabele weerstand R.
Hulpcontacten b en c zijn normaal open als het
relais niet bekrachtigd is en verbeteren de wer
king van de schakeling. Contact b sluit als het
relais bekrachtigd wordt en verschaft extrarelaisstroom door weerstand Rb om het relais
‘aan* te houden en te verzekeren dat contact a
open blijft zolang als schakelaar S gesloten is.
Dit is een voorzorg tegen de mogelijkheid dat
de buis niet voldoende stroom zou blijven leve-

6.2. VOORBEELD VAN EEN SCHAKELING MET
EEN BUIS MET KOUDE KATHODE

Men zal zich uit hoofdstuk 3 herinneren dat in
de koude-kathode buis in niet-geïoniseerde toe
stand een verwaarloosbaar kleine stroom vloeit
en dat ionisatie plaats vindt als de spanning
CArig tussen de triggerelektrode en de kathode
een kritische waarde bereikt.
De buis is gewoonlijk in serie geschakeld met
een belasting over een gelijkspanningsvoeding,
zodat het vermogen direct in de belasting wordt
geschakeld.
Fig. 6.1 toont een voorbeeld van dit algemene
type. De schakeling werd ontworpen als een
tüdsinsteller voor elektrische lasapparaten, en
het doel is de tijdsduur waarop de uitgangs-
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Fig. 6.1. Las-tijdschakcling met een gasgcvulde buis met
koude kathode. Contacten a, b enz. zijn weergegeven ter
wijl het relais niet bekrachtigd is.
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ren om het relais bekrachtigd te houden, en
heeft als extra voordeel dat de buis onmiddel
lijk na het ontsteken weer dooft en dus geen
uitvoering voor continubedrijf hoeft te zijn.
Contact c zorgt ervoor dat de condensator onmiddelHjk geheel wordt ontladen en gereed is
voor de volgende lasfase. Als contact c niet
aanwezig was zou er geen ontladingspad in de
geïllustreerde schakeling aanwezig zijn, of
schoon er een gemaakt kan worden door een
weerstand tussen de bovenkant van R en de
negatieve voedingslijn aan te brengen.
De lastijd Tw kan door de volgende argumente
ring betrokken worden op de voedingsspanning
l/s, de kritische trigger-elektrodespanning
C/trig krit en de waarden van C en R. Als scha
kelaar S wordt gesloten op het tijdstip t = 0
begint de waarde van l/trig vanaf nul te stijgen
als C via R wordt geladen en het is duidelijk
dat C/trig dan wordt gegeven door de formule
(6.1)

C/trig =(/.[!-

Het relais blijft onbekrachtigd totdat i/trig de
waarde t/trig krit bereikt op het tijdstip t = Tw,
dus de lastijd wordt gegeven door
Ua
(6.2)
Tw = CR log
Ua — C/trlg krit

We kunnen als voorbeeld de situatie nemen dat
Ua = 250 V en t/uig krit = 100 V en dan ge
schikte waarden voor R en C kiezen om een
lastijd Tw van 2 seconden te verkrijgen. Het
produkt CR is 2/0,51, is ongeveer 4 seconden,
dus C kan 4 jxF zijn en R 1 MD. Het doel van
de kleine weerstand in serie met contact c kan
nu worden verklaard. Zijn functie is de ampli
tude van de stroomimpuls, die vloeit als de
grote condensator wordt ontladen, te verklei
nen.
6.3. REGELING VAN HET VERMOGEN UITEEN
WISSELSPANNINGSBRON

De tabel van par. 6.1. toonde dat thyratrons
en thyristors zich kunnen gedragen als zeer
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snelle schakelaars voor hoge vermogensniveaus
en deze eigenschap heeft geleid tot hun gebruik
op grote schaal in schakelingen waarvan het
grondprincipe wordt weergegeven in fig. 6.2.
Een regelbaar gemiddeld vermogen, gemiddel
de stroom of spanning is nodig in de belasting,
en er is een schakelaar in serie met de belasting
opgenomen. De momenten van opening en
sluiting van de schakelaar zijn synchroon met
de golfvorm van de voedingsspanning uB en
dus kan de gemiddelde stroom of het gemiddel
de vermogen in de belasting worden gestuurd
door de grootte of plaats van de geleidingshoek
9? te bepalen.
Een thyratron of thyristor die als schakelaar
wordt gebruikt zal automatisch een open cir
cuit worden als 1 maal per periode de belasting
stroom nul wordt, dus deze ogenblikken vallen
samen met de momenten van opening van de
schakelaar. Eenvoudigheidshalve zullen we de
situatie beschouwen waarbij de belasting'een
belasting
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Fig. 6.2. Basissysteem voor de regeling van het vermogen
afgegeven door een wisselspanningsvoeding.

zuivere weerstand is, zodat opening van de
schakelaar plaats vindt aan het eind van de
positieve halve perioden van spanning ua. Het
element blijft in de hoge impedantietoestand
gedurende de gehele negatieve halve perioden
en gedurende het eerste gedeelte van de posi
tieve halve periode, totdat een triggersignaal
op de stuurelektrode het doet omslaan naar de
lage impedantie toestand. Aldus leidt een trig
gersignaal het sluiten van de ‘schakelaar’ in
voor de duur van de geleidende periode, en
sturing van het gemiddelde vermogen in de
belasting kan worden verkregen door fasesturing van het triggersignaal.
Uit fig. 6.2. blijkt dat een elektronisch element
in plaats van een schakelaar de volgende eigen
schappen moet hebben.
a. Het moet geblokkeerd^blijven voor spannin
gen in sperrichting van UB volt, daar dit de toegevoerde spanning is bij

3 tc

= ——

b. Het moet in staat zijn geblokkeerd te blijven
voor spanningen in doorlaatrichting van t/8
volt, daar we deze toestand tegenkomen bij
co/ = k/2 voor 0<9?<k/2.
c. Om een hoog rendement te verkrijgen moet
de spanning over het geleidende element zeer
veel kleiner zijn dan C/9.
d. De lekstroom door het element in ‘geblok
keerde’ toestand moet erg klein zijn ten opzich
te van de stroom in geleidende toestand.
e. De schakeltijd moet zeer klein zijn vergele
ken met de duur van een periode van de voe
dingsspanning, want als het element gedurende
het ‘aan’- of ‘uit’-schakelen aarzelt, met zijn
impedantie bijna gelijk aan die van de belasting,
zal de vermogensdissipatie in het element hoog
zijn en het rendement laag.
Serie- of parallelschakeling van elementen is
mogelijk, hoewel niet zo geschikt, en wordt
zelden toegepast bij thyratrons die verkrijgbaar
zijn voor de meest uiteenlopende piekspannings- en stroomeisen. Hun positie ten opzichte
van thyristors is tegenwoordig uit economisch
oogpunt interessant en teleurstellend, daar de
kosten van deze elementen snel stijgen met de

stijging van de piekspanning boven 200 V. De
standaardnetspanning in Nederland is 220 Vetr,
dus alleen de duurdere elementen kunnen zon
der meer worden gebruikt, terwijl landen met
een lagere netspanning veel goedkopere ele
menten kunnen gebruiken. Het is te hopen dat
er in de nabije toekomst nieuwe fabricage
technieken zullen worden ontwikkeld, om de
kosten van hoogspanningsthyristors te redu
ceren.
6.4. TRIGGERGOLF VORMEN VOOR WERKING
BIJ WISSELSTROOM

Eerst zullen de eisen voor het triggeren van
thyratrons worden beschouwd. Bezien we nog
maals fig. 3.17 die de stuurkarakteristiek voor
een thyratron toont, dat wil zeggen het kritisch
verband tussen anode-kathode en roosterkathodespanningen, die de grens voor de ge
blokkeerde toestand vormen. Elke positieve
aangroeiing van een van deze spanningen in de
stuurkarakteristiek zal het element in de gelei
dende toestand sturen, waarna de roosterspanning het vermogen tot sturen verliest en
beëindiging van de anodestroom nodig is om
de thyratron uit te schakelen.
Als een thyratron in een wisselstroomschakeling wordt gebruikt, is het handig de werking
eerst te bezien met de veronderstelling dat het
element helemaal niet getriggerd wordt, omdat
we dan een grafiiek als in fig. 6.3 kunnen con
strueren. De kromme ug krit is geen golfvorm
die in de schakeling voorkomt, maar is onze
schatting van de kritische waarde ug krit als
functie van de tijd. De kromme wa is identiek
met de voedingsspanning, daar er geen stroom
door de belasting vloeit als we veronderstellen
dat het element niet getriggerd wordt. Uit de
figuur blijkt dat aan de eis dat triggering op
punt P moet plaats vinden wordt voldaan door
een groot aantal golfvormen van ug. De twee
golfvormen die meestal worden gebruikt zijn
de sinus en de impulsgolfvorm, geïllustreerd in
de figuur. Het triggerpunt kan voor beide golf-
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Fig. 6.3. Twee mogclüke golfvormen van de rooster-kathodespanning om bet thyratron te triggeren dat in fig. 6.2
als schakelaar wordt gebruikt.

vormen worden gevarieerd door instelling van
de fasehoek of tijdsvertraging, dit wordt ‘hori
zontale regeling’ genoemd omdat de z/g-golfvorm langs de horizontale tijdas verschuift.
Gestuurd kan worden met de sinusgolf of met
iedere andere periodieke golfvorm, door de
gemiddelde potentiaal bij een vaste fasehoek
te variëren; dit wordt ‘verticale regeling’ ge
noemd.
Uit fig. 3.17 blijkt dat de helling van de regelkarakteristiek 25:1 bedraagt, dus voor een
voedingsspanning met een topwaarde van 400
V heeft z/g krit een amplitude van 16 V. De am
plitudes van geschikte triggerspanningen zullen
voor dit voorbeeld in de buurt van 30 V liggen.
De roosterstroom vóór de triggering is ver
waarloosbaar en wordt in de geleidende toe
stand van de thyratron op een zeer kleine
waarde begrensd door een weerstand in serie
met de roosteraansluiting. Voor thyratrons die
stromen voeren in de buurt van 1 A kan de
roosterweerstand in de buurt van 100 kD lig-
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gen, dus een typische relatie tussen het uitgangspiekvermogen en het signaalvermogen is
400 W uitgangsvermogen bij 9 mW ingangsvermogen.
De triggereisen voor een thyristor zijn wat
scherper gesteld dan voor thyratrons en de
specificaties van de fabrikant stellen grenzen
aan de grootte van de regelspanning en -stroom
voor zowel anode-kathodespanningen in voor
waarts- als in sperrichting.
Fig. 6.4 toont de principiële opbouw en het
schemasymbool dat meestal voor elementen
van dit type wordt gebruikt. Het regelsignaal
wordt tussen rooster en kathode toegevoerd en
daar het rooster-kathodecircuit een pn-overgang
is, is de ingang- of roosterkarakteristiek gelijk
aan die van een lagendiode. De grootte van het
signaal dat nodig is om het element in de gelei
dende toestand te brengen is nagenoeg onaf
hankelijk van de waarde van de anode-kathodepotentiaal
dus er is geen regel karakteristiek
die analoog is aan die van de thyratron, en elke
bepaalde thyristor van één type zal bij een be
paalde temperatuur één bepaalde eenmalige
Zg—Wg-karakteristiek bezitten. Het element zal,
als zza positief is, triggeren als z‘g en zzg zijn ge
stegen tot voorbij een bepaald punt op deze
a
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Fig.6.4. Schematische opbouw, symbool en roosterkarakteristicken van een thyratron. Het gearceerde gedeelte
omsluit alle ontsteckpunten in het tcmpcratuurgebied
van 0 tot 100 °C voor dit type.

karakteristiek. De karakteristieken in de figuur
zijn gecompliceerder omdat de ingangskarakteristieken variëren met de temperatuur en met
elk afzonderlijk element, en het ontsteekpunt
ligt op verschillende punten van dezelfde karak
teristieken voor verschillende elementen. Hier
uit volgt dat het ontsteekpunt voor elementen
van een bepaald type overal binnen een bepaald
gebied van het ig — z/g-coördinatenstelsel kan
liggen en het is de gewoonte van fabrikanten
om dit gebied te specificeren. De signaalbron
moet toereikend zijn om elk element van een
bepaald type te triggeren en moet dus in staat
zijn voldoende spanning en stroom te leveren
voor elk ontsteekpunt. Het voorbeeld uit de fi
guur veronderstelt dat de triggersignaalbroneen
emk heeft van z/s die stijgt tot 2 V en een inwen
dige weerstand van 40D, gedurende het stijgen
zwaait de belastinglijn, ig = (zz9 —zzg)/40, dus
door alle ontsteekpunten. De belastinglijn in
de figuur correspondeert met ua = 2 V en ligt
boven het ontsteekgebied en onder de kromme
van maximaal toegelaten vermogensdissipatie
voor het roostercircuit.
De voorgaande paragraaf hield zich bezig met
de halve periode van de netspanning waarbij u&
positief is. De thyristor moet geblokkeerd zijn
in de halve perioden dat zza negatief is en onder
deze omstandigheden is een continu positieve
waarde van zzg van meer dan enkele millivolts
ontoelaatbaar. Hieruit volgt dat een sinus
vormig triggersignaal ongeschikt is, dus wor
den als triggersignalen voor thyristors meestal
positieve impulsen gebruikt waarvan de tijds
duur klein is ten opzichte van die van een
periode van de netspanning.
Schakelingen voor opwekking van triggersigna
len voor thyratrons en thyristors bestaan in vele
uitvoeringen omdat de regeling van vermogen
in een belasting in veel takken van de techniek
een rol speelt. In al deze gevallen kunnen de
primaire ingangsgegevens worden afgeleid van
een ander soort opneemelement of transductor
(zie hoofdstuk 7). We zullen eerst het geval
beschouwen waarbij het ingangsgegeven de
hoekverdraaiing is van een as, en twee van de

vele methoden behandelen om hieruit een
sinusvormige spanning met regelbare fase te
verkrijgen. De eerste methode maakt gebruik
van een kleine elektromotor waarin een meerfasevoeding wikkelingen op de stator bekrach
tigt om een magnetisch veld op te wekken in de
cilindrische luchtspleet, sinusvormig over de
omtrek verdeeld. Het sinusvormige fluxpatroon
draait synchroon met de frequentie van de
voedingsspanning en induceert een emk in een
wikkeling van de rotor. Deze emk verloopt
sinusvormig met de tijd en zijn fasehoek wordt
bepaald door de stand van de rotor. De rotorwikkeling is naar buiten uitgevoerd naar
vaste klemmen, via een paar sleepringen of als
continu draaiing niet nodig is via flexibele lei
dingen. De sinusvormige spanning met regel
bare fase kan direct gebruikt worden om thyra
trons te triggeren, of kan worden gebruikt om
golfvormen met korte stijgtijden te maken door
hem toe te voeren aan de ingang van een twee
waardige schakeling zoals besproken in hoofd
stuk 5, par. 7.
Een andere methode om een sinusvormige
spanning met regelbare fasehoek op te wekken
uit een asverdraaiing wordt gegeven in fig. 6.5.
De variabele weerstand R wordt gestuurd door
de asverdraaiing en het wijzerdiagram in de
figuur toont dat de uitgangsspanning U een
constante amplitude heeft maar overheen
hoek £ bepaald door R, naijlt op de voe
dingsspanning Uo. De hoeken
en 97 in de
figuren 6.2 en 6.5 zijn identiek als wijzer Uo
in fig. 6.5 de fase heeft van z/0 in fig. 6.2 en als

dl

---- 2 :u0 uc=f=
c u

L

ƒ locus van U
wijzcrdiagram

Fig.6.5.Ecn schakeling waarin de fasehoek van spanning
U wordt gevarieerd met potentiometer R.
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we veronderstellen dat het te regelen element
wordt getriggerd als de spanning voorgesteld
door U in positieve richting door nul gaat. Uit
de figuur blijkt tevens dat het verband tussen
R en 0 in het geheel niet lineair is, en ook dat
in het uiterste geval van >tc de onmogelijke
toestand van R-><x> nodig zou zijn. Deze een
voudige schakeling heeft dus ernstige onvol
komenheden, maar hij is beschreven omdat hij
het principe illustreert van het afleiden van een
faseverschuiving van een spanning met con
stante amplitude, door gebruik te maken van
het polaire diagram, dat de vorm heeft van een
halve cirkel.
We zullen nu de situatie bezien waarbij de in
gangsgegevens om de triggergolfvorm vast te
stellen bestaan uit de grootte van een spanning
in één richting. Een voorbeeld van deze situatie
werd genoemd in par. 6.4 waar de methode van
verticale regeling om thyratrons te triggeren
werd beschreven. Veel triggerschakelingen wer
ken volgens hetzelfde principe door een zaagtandspanning, synchroon met de voedings
spanning, op te wekken en de ingangsgegevens
toe te voegen om de gemiddelde potentiaal van
de zaagtand te bepalen. De zaagtandspanning
wordt dan toegevoerd aan een tweewaardig
element of circuit dat schakelt en een uitgangsspanningssprong levert op het moment, gedu
rende elke periode, waarop de zaagtandspan
ning voorbij een bepaalde kritische spanning
zwaait. De spanningssprong wordt als triggerimpuls aan een thyratron of thyristor in de
hoofdschakeling toegevoerd, direct of via een
kleine^transformator.
6.5. THYRISTORWERKING MET INDUCTIEVE
BELASTINGEN

Een dagelijkse toepassing van thyristors is het
leveren van een gelijkstroom aan een inductieve
belasting zoals veld- of ankerwikkeling van een
gelijkstroommotor. De situatie is gecompli
ceerder dan bij belasting met een zuivere weer
stand, omdat een zelfinductie een stroom door
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Fig.6.6. Dubbelfasige gestuurde gelükrichtschakeling die
een belasting met een grote zelfinductie voedt.

een thyratron of thyristor kan laten blijven
vloeien, zelfs als de voedingsspanning van posi
tief, door nul naar een negatieve waarde is ge
gaan. Beschouwen wij bijvoorbeeld de schake
ling van fig. 6.6, waarin wordt verondersteld
dat de tijdconstante L/R van de belasting veel
groter is dan de duur van een periode van de
fluctuerende component van de belastingsspanning wl. De afwijking van i’l van zijn ge
middelde waarde is zodoende klein, dus *Zi,
blijft nagenoeg constant gelijk aan de ge
middelde waarde ul/R en vloeit continu in de
ene of de andere van de twee gelijkrichters,
zelfs als de overeenkomstige waarde van u<t

126

■

of uaz negatief is. De volgorde waarin de scha
keling werkt wordt nu beschreven door de mlgolfvorm te beschouwen, uitgaande van punt a.
Hier geleidt de gelijkrichter CRI en daar de
spanningsval over de gelijkrichter te verwaar
lozen is ligt de waarde van de belastingspanning ul zeer dicht bij wSi- Deze toestand blijft
totdat punt b wordt bereikt, waar w81 en wl
negatief zijn. Gelijkrichter CR2 was geblok
keerd bij a, maar bij b is zijn anode-kathodespanning positief gericht en hij wordt in de
geleidende toestand gebracht door een trigger-

signaal op zijn rooster. Dit dooft CRI omdat
de spanning erover omkeert, en de belasting
stroom Zl die voorheen door CRI vloeide, gaat
nu door CR2.
De kunst vermogen om te zetten met behulp
van thyristors gaat veel verder dan het eenvou
dige voorbeeld uit fig. 6.6. Wijzigingen en uit
breidingen van de basisschakeling zorgen voor
omkering van de richting van de gemiddelde
stroom en eveneens voor omvorming, dat is het
omzetten van gelijkstroomvermogen in wissel
stroomvermo ge n.
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7. TRANSDUCTORS
7.1. INLEIDING

verplaatsing van onderdelen van een mechanis
me en daarna in een elektrisch signaal, door
een verplaatsingsopnemer. Als bijvoorbeeld de
onbekende grootheid een kracht of een druk is,
dan kan een eenvoudige mechanische opstel
ling met een veer worden gebruikt om een ver
plaatsing te produceren die afhangt van en ge
makkelijk evenredig gemaakt kan worden met
de oorspronkelijke onbekende. De verplaatsing
kan lineair zijn of bestaan uit een hoekverdraaiing, naar gelang van wat het meest geschikt is.
voor een bepaalde situatie. Opnemers voor het
meten van lineaire verplaatsingen en hoekverdraaiingen zijn op grote schaal ontwikkeld,
vooral gedurende de laatste jaren. Een veelheid
van geheel verschillende technieken wordt ge
bruikt om omzetting in elektrische signalen te
bewerkstelligen. De omzetting kan worden ver
kregen door verandering van de weerstand van
een onderdeel van een elektrisch netwerk, door
herverdeling van de magnetische flux in een
elektromagnetisch circuit, of door herverdeling
van de elektrische flux in een capacitief elek
trisch netwerk. Nog een techniek is de verplaat
sing te gebruiken om de hoeveelheid stralings
energie te veranderen, die op een stralings
gevoelig element valt. Deze verschillende tech
nieken zullen nu elk op hun beurt besproken
worden.

De naam ‘transductor’ kan worden gegeven
aan elk element dat energie van één vorm om
zet in een andere. Men zou kunnen zeggen dat
in zekere zin bijna het hele gebied van zuivere
en toegepaste wetenschap beschouwd kan wor
den als een studie van transductors. Een derge
lijke algemene studie zal hier niet ondernomen
worden en dit hoofdstuk zal beperkt blijven tot
de behandeling van enkele van de meest voor
komende transductors uit de meet- en regel
techniek.
Dit boek houdt zich bezig met elektriciteit en
dus zullen de te behandelen transductors van
twee hoofdtypes zijn; die welke een niet-elektrische grootheid zoals kracht of verplaatsing
omzetten in een elektrisch signaal, en die welke
een elektrisch signaal omzetten in een mecha
nische uitgangsgrootheid. Sommige elementen
zijn omkeerbaar en kunnen beide functies ver
vullen; een voorbeeld van een dergelijke trans
ductor werd gegeven in hoofdstuk 1 in zijn
functie van omzetten van snelheid in spanning.
Hij kan eveneens dienst doen als voorbeeld van
het tweede type, daar de winding in het magne
tisch veld een kracht uitoefent als er een elek
trische stroom door de spoel vloeit.
Velerlei namen zijn gegeven aan transductors
van het eerste type en de terminologie is verre
van nauwkeurig. Om deze moeilijkheid te ver 7.2.1. Weerstands-verplaatsingsopnemers
mijden in de paragraaftitels zullen we de term
Van deze elementen bestaan twee algemene
‘opnemer’ gebruiken met een voorvoegsel om
types. Een ervan werd in hoofdstuk 1 beschre
de soort grootheid die wordt gemeten door om ven en is weergegeven in fig. 1.1. Essentieek
zetting in een elektrisch signaal aan te geven.
hierbij is dat een loper over het oppervlak van
Aldus zal de transductor uit hoofdstuk 1 ‘snel- een weerstand gaat en zodoende de waarde van
heidsopnemer’ worden genoemd.
de weerstanden in de schakeling verandert. De
figuur toont een weerstand, uitgevoerd als
spanningsdeler rond een cirkelboog, en het bij
7.2. VERPLAATSINGSOPNEMER S
behorende circuit is zo eenvoudig dat het niet
verder behandeld zal worden. Een andere toe
Een zeer groot aantal grootheden kan worden
passing van dit type weerstandsopnemer is ge
gemeten door hen eerst om te zetten in relatieve
geven in fig. 7.1, waarin we een opstelling zien
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Fig. 7.1. Nauwkeurige weerstand gebruikt als vcrplaatsingsopnemer in een schrijver. Het principe van tegenkoppcling is eveneens weergegeven.

die veelvuldig gebruikt wordt in precisierecorders. Het doel van het systeem is een grafiek te
verkrijgen van een signaal us als functie van
een of andere parameter (gewoonlijk tijd) op
een papieren kaart. De kaart wordt voortbe
wogen door een aandrijfrol waarvan de hoeksnelheid evenredig is met de bepaalde para
meter. Als iis gewenst wordt als functie van de
tijd, dan wordt de aandrijfrol via een overbren
ging aangedreven door een met constante snel
heid draaiende motor. Een pen beweegt dwars
over de kaart, aangedreven door een motor
waarvan de draairichting wordt bepaald door
het uitgangssignaal van een versterker. De com
ponent die ons nu het meest interesseert is de
lineaire weerstand R waarop een loper van de
penwagen een sleepcontact vormt. Een span
ning «ref die afhangt van de verplaatsing van
de pen over de kaart staat dus ter beschikking.
Uit de figuur blijkt dat urct = Uretr, waarin
Uret de vaste spanning over weerstand R voor
stelt en r de verplaatsing is van de pen uitge
drukt als breukdeel van de breedte van de kaart.
Het ingangssignaal van de versterker is uB—uTet,
de versterking is hoog en de richting van de
verbinding is zodanig dat als uret<ua de penmotor zo loopt dat r groter wordt, terwyl als

«rer>Ms de penmotor in tegenovergestelde
richting draait. De enige stabiele toestand is die
waarvoor ue —Urct = 0, of te klein is om de
aandrijfmotor te bekrachtigen. Dan is de posi
tie van de pen zodanig dat u3 = Uretr, dat
wil zeggen de verplaatsing van de pen is even
redig met w8, zoals nodig was. Het voordeel van
dit systeem is dat alleen de lineairiteit van weer
stand R en de spanning Uret nauwkeurig be
hoeven te zijn. De enige eis die aan de verster
ker en aan de motor wordt gesteld is dat een
kleine waarde van um een voldoende groot
aandrijfmoment zal opleveren. In dit systeem
is ‘tegenkoppeling’ gebruikt, een onderwerp
dat in detail wordt besproken in hoofdstuk 9.
Weerstanden met sleepcontacten werken in
vele toepassingen bevredigend, maar hebben
zekere nadelen van praktische aard. Hoge contactdruk geeft betrouwbare werking, maar in
troduceert wrijving en ernstige slijtage, terwijl
een lage contactdruk moeilijkheden kan ver
oorzaken ten gevolge van stof en vuillaagjes
op het contactoppervlak, hetgeen aanleiding
geeft tot intermitterende werking. Als een licht
contact nodig is, kan dit betrouwbaarder wor
den gemaakt door de loper met meerdere con
tactpunten uit te voeren, maar dit kan leiden
tot een gebrek aan nauwkeurigheid, door de
vraag op welk punt het contact nu feitelijk ge
maakt wordt. Nog een moeilijkheid met draadgewonden weerstanden is weergegeven in fig.
7.2. De kleinst mogelijke weerstandsaangroeiing
wordt bepaald door de spoed van de windingen
en deze beschouwing leidt meestal tot het ge
bruik van fijnere draad dan uit het oogpunt
van sterkte en betrouwbaarheid wenselijk zou
zijn. Continue-metaalfilmweerstanden gemaakt
door metaal op glas aan te brengen zijn mo
menteel in ontwikkeling voor precisiewerk,
maar er zijn zeer dunne films nodig en het ge
vaar dat een dergelijke film doorslijt, eist het
gebruik van lichte contacten. Voor niet-precisiewerk is de variabele weerstand met koolspoor beschikbaar. Nog een type van weerstands-verplaatsingsopnemer gebruikt het effect
van uitrekken om de weerstand van een be129
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Fig.7.2.Doorsnede van een draadgewondcn variabele
weerstand.

paald soort weerstand, ‘rekstrookje’ genaamd,
te veranderen. Het principe is zeer eenvoudig.
Een geleider onderhevig aan mechanische span
ning wordt langer en dunner en dus neemt de
weerstand toe. Als hij niet over zijn elastische
grens uitgerekt of samengedrukt wordt zal hij
reproduceerbare resultaten geven. Fig. 7.3 laat
het gebruik van een rekstrookje in een typische
situatie zien. Het rekstrookje bestaat uit een
draad of band van weerstandsmateriaal, zorg
vuldig aangebracht op het oppervlak van een
lichaam, waarvan de spanning onderzocht
wordt. Het rekstrookje is vaak van het weer
gegeven type, met verschillende bochten om
een weerstand te verkrijgen die niet onpraktisch
laag is. Fig. 7.3 toont eveneens een eenvoudige
vorm van de bijbehorende meetschakeling, een
weerstandsbrug met twee vaste takken, een
variabele tak en het strookje in de vierde tak.
De waarde van Re onder elke rek wordt gevon
den door eerst R zo te regelen dat de detector
nul aanwijst en dan de formule toe te passen
Rt = RRt/Rx. De rek S kan dan worden ge
vonden als de rekstrookjesfactor bekend is.
&RS
Deze factor wordt gedefinieerd als
RgS
waarin
de aangroeiing is van Rg onder in
vloed van S.
De waarde van deze factor bij rekstrookjes ge
maakt van metalen weerstandsmateriaal ligt in
de buurt van 1 of 2. Een typische grote reken
waarde is 10-’ zodat we kunnen zien dat Rg
slechts met ongeveer 1 %o zal veranderen bij een
praktisch onderzoek. Het effect van de tempe130

ratuurcoëfficiënt van het weerstandsmateriaal
kan leiden tot veranderingen van bijna dezelfde
grootte, terwijl de invloed van thermische emk’s
ten gevolge van temperatuurverschillen even
eens signalen van betekenis kan opwekken in
een detectorschakeling met gelijkstroom. Deze
moeilijkheden hebben geleid tot vele verbete
ringen in de rekstrookjestechniek, waarvoor
wij naar de gespecialiseerde literatuur ver
wijzen.
Met betrekking tot de brugschakeling uit fig.
7.3 is het van belang om het netwerk opnieuw
te tekenen zoals in fig. 7.4 door gebruikmaking
van het theorema van Thévenin vanuit het oog
punt van de signaalbron aangeboden aan de
detector. De verandering in 7?g is zo klein dat
hij verwaarloosd kan worden bij het berekenen
van de impedantie die de detector ‘ziet’ en is
alleen nodig bij berekening van het verschil
tussen de waarden van de spanningen van de
generatoren G1 en G2. Aldus heeft fig. 7.4 als
vervangingsschema fig. 7.5, met de volgende
bronimpedantie en constante spanningsgeneratoren
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Fig. 7.3. Een rekstrookje met bijbehorende meetbrug.
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Bij afwezigheid van rek wordt R zo ingesteld
dat RJR = RJRg en dus ua nul is.
Met rek S toegevoerd en Rg toegenomen met
A/?g wordt de waarde van ua:
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waarin S de rek is en ƒ de rekstrookjesfactor.
We zullen enige typische waarden aannemen
om een idee te geven van de orde van grootte
van de signalen die men tegenkomt. Stel Rg =
Rx = /?a = R = 100Q en stel dat de vermogensdissipatie in Rg beperkt moet blijven tot
0,25 W om fouten door verhitting te voorko
men. Dan is u = 10 V en als Sf = 10-4 is, dan
is Az/S = 0,25 mV terwijl Ra 100 f2 is. Het be
Rs
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?
Fig. 7.5. Vereenvoudigd vervangingsschema van fig. 7.4.

schikbare vermogen aan de detector is onge
veer 610-10W, terwijl de stroom door een
laagohmige detector 2,4 p.A is. Als er een een
voudig gelijkstroomsysteem wordt gebruikt,
moet de detector een zeer gevoelige galvano
meter zijn, daar gelijkspanningsversterkers
voor zulke lage vermogensniveaus tamelijk ge
compliceerde apparaten zijn. Daarentegen zijn
wisselspanningsversterkers eenvoudig en be
trouwbaar en men vindt het vaak beter om
rekstrookjes-meetbruggen uiteen wisselstroombron te voeden en een versterker als detector
te gebruiken. Vergelijking (7.1) is nog steeds
waar als we stellen u = iï cos a)ct en kan dan
in de volgende vorm worden geschreven.
Ub = Üb

cos o>c6

waarbij (Ib = ü

RzRg

Sf

(Rg 4- Rz)2
(7.2)

Men zegt dat de spanning ua de vorm heeft van
een in amplitude gemoduleerde draaggolf daar
de amplitude iis wordt gemoduleerd met (dat
wil zeggen veranderd in overeenstemming met)
het signaal S. Aldus wordt het signaal gedragen
door de draaggolf cos tot. Spanning ua is een
signaal, maar de draaggolf wordt niet als een
signaal beschouwd, daar hij op zichzelf geen
informatie bevat.
Versterking van een wisselend signaal waarvan
de draaggolffrequentie fc(= o)c/2tc) in de buurt
van 50 Hz tot 20 kHz ligt kan gemakkelijk wor
den verkregen volgens de in hoofdstuk 5 ver
klaarde techniek. Een tweetrapsversterker met
een versterking van 100 x per trap kan het signaalniveau tot enkele volts doen stijgen, zodat
het signaal kan worden toegevoerd aan een
detector of demodulator waarvan het uitgangs
signaal evenredig is met ö8 en daardoor tevens
met de rek S. Draaggolven, modulatie en de
tectie worden behandeld in hoofdstuk 8.
Een nadeel van wisselspanningspannings-weerstandsbruggen is dat de onvermijdelijke capaci
teiten van de onderdelen, zoals weergegeven in
fig. 7.6, in acht moeten worden genomen. Een
transformator met middenaftakking is nu ge
schikter dan een afzonderlijk paar weerstanden,
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Fig. 7.6. Wisselspannings-rekstrookjesmeetbrug met methode om strooicapaciteit uit te balanceren.

en bij afwezigheid van strooicapaciteiten is de
brug in evenwicht, dat wil zeggen dat het sig
naal aan de klemmen van de detector nul is, als
R = Rg. Het rekstrookje zal echter meestal op
enige afstand van de rest van de elektrische
apparatuur worden aangebracht en er zullen
bijna altijd afgeschermde kabels nodig zijn om
de invloeden van magnetische en elektrische
stoorvelden te vermijden. Aldus zal de capaci
teit Cs in de figuur gemakkelijk enkele honder
den pF’s kunnen bedragen en een overeen
komstige capaciteitswaarde over R is nodig om
de brug in evenwicht te brengen. Dit geschiedt
met een variabele condensator Cc die de strooi
capaciteiten in het netwerk compenseert.
De rekstrookjesfactor van elk afzonderlijk rek
strookje is niet erg nauwkeurig bekend, en waar
nauwkeurige resultaten nodig zijn, is het nood
zakelijk het meetsysteem te ijken door een
bekende rekkracht of drukkracht als er druk
in plaats van rek gemeten wordt, aan het te
meten object toe te voeren. Het resultaat van de
ijking heeft altijd de vorm van de vermeerde
ring van weerstand die nodig is om de brug in
evenwicht te brengen, of de vorm van een sig
naal, waarneembaar op de detector. In beide
gevallen verschijnen de rekstrookjesfactor en
andere details van de schakeling niet direct in
de resultaten van het ijkingsexperiment, of
schoon zij natuurlijk bepalen wat deze resulta
ten zullen zijn. Er zijn veel situaties waarin de
te meten rek een fluctuerende grootheid is,
maar het is in het algemeen beter het systeem
te ijken door een constante rek toe te voeren.
Voor zover bekend, zowel op theoretische als
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op experimentele gronden, is de werking van
het rekstrookje niet afhankelijk van de rekverandering per tijdseenheid; hieruit volgt dat
een ijking, uitgevoerd met een constante rek
eveneens betrouwbaar is voor fluctuerende rek.
De erg kleine relatieve weerstandsverandering
bij rekstrookjes is het enige grote nadeel van de
rekstrookjestechniek. Het is te verwachten dat
de techniek met voordeel gebruik gaat maken
van halfgeleidermateriaal voor rekstrookjes.
Rekstrookjesfactoren van 100 zijn waargeno
men bij rekstrookjes van silicium, maar voor
dat deze nieuwe materialen kunnen concurreren
met de normale metalen types, moeten er nog
twee problemen worden opgelost. De moeilijk
heden om een bevredigende bevestiging te ver
krijgen zijn aanzienlijk groter en de grote ver
andering van de weerstand met de temperatuur
beperkt het gebruik van halfgeleidermateriaal
tot toepassingen waarin het brugvermogen en
de variatie van de omgevingstemperatuur laag
zijn.
7.2.2. Verplaatsingsopnemers die werken met
magnetische flux
Gebruikmaking van verandering van magne
tische flux maakt de meting van de relatieve
verplaatsing van twee lichamen mogelijk zon
der dat het nodig is hen mechanisch of elek
trisch te verbinden. Als inleiding in het onder
werp beschouwen we het magnetisch circuit uit
fig. 7.7. De magnetische flux die gekoppeld is
met de wikkeling van TV windingen kan worden
uitgedrukt als 0 = Ni/Rm waarin Rm de reluctantie is in het magnetische circuit. Dc reluctantie verandert door veranderingen in de vorm
van de luchtspleet die ontstaan door de rela
tieve verplaatsing van de poolparen. Het onder
havige magnetische circuit, weergegeven in de
figuur, bestaat uit twee gedeelten, een ijzeren
deel roet een lengte /x en een doorsnee en een
gedeelte lucht met een lengte /> en een doorsnee
Ag. We zullen de verandering van doorsnee in
het ijzer over het kleine stukje met de uitbuigingen verwaarlozen. Deze uitbuigingen zijn aleen maar getekend om de stukken met ver-

N

Fig.7.7. Magnetisch circuit met ijzer en luchtsecties.

schillende doorsneden duidelijker weer te ge
ven. De totale reluctantie is de som van de reluctanties van de twee delen, daar deze in serie
staan, en wordt gegeven door de uitdrukking
— /?tni

4" Rmz —

+

waarin ux en z/2 de permeabiliteiten van de de
len 1 en 2 voorstellen. In Sl-eenheden is

«i = «o =

10’ en ux = u0ur

waarin ur de relatieve permeabiliteit van het
ijzer is. We zullen veronderstellen dat uT con
stant is. Rm wordt uitgedrukt in ampèrewindingen/weber.
Het uitgangssignaal van dit type circuits is ge
woonlijk de emk die wordt geïnduceerd in een
wikkeling die gekoppeld is met de flux zoals
geïllustreerd in fig. 7.7. De emk die in elke win
ding van een dergelijke wikkeling wordt ge
ïnduceerd is evenredig met de fluxverandering
per tijdseenheid. Aldus is de grootheid d0/dr,
van belang, die afhangt van zowel stroom als
reluctantie.
d0 _ Ndi
Ni
dJ?m
d/
7?mdr
A-m
dr
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen
situaties waar de een of andere term in de uit
drukking voor d0/dr kan worden verwaar
loosd. Als bijvoorbeeld i een constante stroom

is, is de tweede term van belang, daar de eerste
dan nul is. Een element waarin dit het geval is,
zou geen verplaatsingsopnemer zijn, daar de
emk niet alleen zou afhangen van de waarde
van de reluctantie die een functie is van de rela
tieve verplaatsing, maar ook van de reluctantieverandering. Een verplaatsingsopnemer werkt
meestal onder omstandigheden waarin de eer
ste term in de uitdrukking domineert.
Een typische opstelling voor het meten van
kleine lineaire verplaatsingen wordt nu beke
ken. Fig. 7.8 toont de ‘E- en I-balk opnemer’.
Het E-gedeelte is vast opgesteld en de I-balk
kan vrij in de richting x bewegen, waardoor de
luchtspleetbreedten constant blijven. Het ijzercircuit heeft een uniforme dikte d en alle luchtspleten hebben een gelijke lengte /a. De middenpoot draagt de primaire wikkeling 7VP die is
verbonden met een constante spanningsgenerator u = ü cos (ut. We zullen verschillende ver
onderstellingen maken om de beschrijving van
het gedrag van het element te vereenvoudigen.
De eerste van deze veronderstellingen is dat de
primaire wikkeling een verwaarloosbare weer
stand heeft. Dan is de emk die erin wordt ge-

a —x
i jr

-VW/Z
7l°Ti + <r,
Ni

w»

“• V.

Np

“O—

* ♦

♦ ♦ ♦
Vi

■Q

elevatie

Fig. 7.8. Elektromagnetische verplaatsingsopnemer. De
lengte van de luchtspleet is overdreven.
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induceerd gelijk aan de toegevoerde spanning
en de totale flux 0t kan onmiddellijk berekend
worden
d0T
ü
ü cos a)ct = Np ------- of 0T =
dz--------------- NpOJc

De derde veronderstelling is dat de flux dicht
heid uniform is over het overlappende gedeelte
van de luchtspleten en nul op andere plaatsen,
dat wil zeggen lek en spreiding van de flux
zullen worden verwaarloosd. De overlapping
was in het begin, bij x = 0 gelijk aan de afstand
a voor elke spleet. Aldus hebben we bij een
verplaatsing x, en vooropgesteld dat x<a

la
(a + x)^0

„

Maar <Pl+G>2 =
,
.

L
(a — x)d/j0

a+x

en hieruit

dz

[-sHtt)]'
[<(■a 2—a x

ut = ü COS O)ct

Een signaal gelijk aan ux— ut kan worden ver
kregen door de secundaire wikkelingen in op
positie te schakelen. Er wordt dan een uitgangs
signaal u0 verkregen in de vorm van een in am
plitude gemoduleerde draaggolf in dezelfde
vorm als het uitgangssignaal van een wisselspannings-rekstrookjes-meetbrug. De uitdruk
king voor w0 is:
x Ns
Uo =------------- Ü COS (üct
(7.3)
a Np
Deze uitdrukking toont dat het uitgangssignaal
recht evenredig is met de verplaatsing x.
Nu zullen we de meer gecompliceerde situatie
waarbij de I-balk in beweging is beschouwen.
Het is handig om een sinusvormige beweging
te veronderstellen zodat x = x sin coaz. De
complete uitdrukking voor
is:

d0x
d0T
Mi = N8—- = Nb
' dz
dz

M . d — ——

a —x
en dus

d0T

sin (jüct

De tweede veronderstelling is dat de reluctantie
van het ijzer kan worden verwaarloosd ten op
zichte van de grotere reluctantie van de luchtspleten. Dus zal de totale flux worden verdeeld
over de perioden 1 en 2 in de verhouding ge
geven door
reluctantie van spleet 2
Rmt
~R.
reluctantie van spleet 1

Rtni

--"•ft?)

(——— ,
\ 2a )

Nsü
““Np”

[ a 4- x

l 2a

sin coBt cos o)ct 4-

+
Wij zijn echter geïnteresseerd in de emk’s die in
de secundaire wikkelingen worden geïnduceerd
en in de spanningen en w2 die op de klemmen
verschijnen
d0a

d#i

We beschouwen eerst de situatie waarbij de Ibalk stilligt en waarbij x dus constant is.

ux = Na
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ƒa + x
\ 2a /

d0T

dz

/a + x
Ns4>t dx
+ 2 a dt
\ 2a

cos (üat sin coc/j

2 ao)c

Er is een soortgelijke uitdrukking voor ut en
het verschilsignaal wordt gegeven door

Nsü
U°~ Np

x .
— Sin U)at cos (Oct 4<a

4------------ cos u>o.t sin a>ct (IA)
a a>c
/
De eerste term tussen haakjes hangt alleen af
van de verplaatsing. De tweede term hangt
alleen af van snelheid en zal relatief klein zijn

van amplitude vanwege de factor wa/a>c. De
waarde van fc = C0c/2tv ligt normaliter in de
buurt van 400 tot 2000 Hz, terwijl het frequen
tiespectrum van de verplaatsing x zich zelden
tot boven 50 Hz uitstrekt in een mechanisme
dat gebruik maakt van een dergelijke verplaatsingsopnemer.
Vele andere vormen van elektromagnetische
verplaatsingsopnemers zijn in gebruik. Be
schouwen we bijvoorbeeld de opstelling van fig.
7.9, een schema van een installatie die een sig
naal moet leveren dat recht evenredig is met
sen kleine hoekverplaatsing van de rotor van
uit de geïllustreerde positie. Het gevolg van een
verandering van de hoek van de rotor is dat de
reluctantie van één paar tegenover elkaar lig
gende luchtspleten toeneemt en die van het
andere paar neemt af. De werking zal worden
behandeld met de veronderstelling dat er geen
stroom wordt afgenomen van de klemmen A
en B, dat er geen verliezen zijn en dat de ijzersecties van de verschillende magnetische cir
cuits een verwaarloosbare reluctantie bezitten
vergeleken met de luchtsecties. Een vaste hoek
verplaatsing van de rotorpositie zal nu worden
beschouwd, zodat de overlappingsafstand van
de verschillende luchtspleten als volgt is:
Spleet
12
3
4
Overlapping
a—x a+x a+x a—x
Symmetrie-overwegingen tonen dat
= Z2 en
dat Ö>! = 04 en 02 = 03.
Bezien we het magnetische circuit dat de rotor
door luchtspleet 1 naar binnen gaat, door
luchtspleet 2 weer naar buiten komt en gesloten
wordt via de buitenkem. De magnetomotorische kracht rondgaande door het circuit is
N1x—NI2, wat gelijk is aan nul. De lengte van
de luchtspleten is gelijk, de axiale dikte van
het magnetische circuit is constant en dus ver
houden de reluctanties Ami en 7?m2 van de
luchtspleten 1 en 2 zich als
Rmi/-Rm2 = (a+x)l(a—x).
Dan moeten de fluxen
en 02 zich ver
houden als:

0j/03 = (a—x)(a+x)

(7.5)

c
ü COS <l)ct

wdg
om iedere pool

Fig.7.9. Axiaal aanzicht van een clement dat ccnfsignaal
opwekt dat evenredig is met een kleine hoekverplaatsing.

Hetzelfde resultaat wordt verkregen als de
meer fundamentele relatie die het verband legt
tussen de gekoppelde ampèrewindingen en de
kringintegraal van de magnetische kracht
wordt bezien.

SM = jHdl

dat wil zeggen
NIX—NI2 = 0 =
waaruit volgt dat Hx = Ht.
Dat wil zeggen dat de magnetische krachten en
daarom ook de magnetische fluxdichtheden ge
lijk zijn in de luchtspleten 1 en 2. Dan is de ver
houding 0i/02 gelijk aan de verhoudingen van
de luchtspleetoverlappingen, hetgeen hetzelfde
resultaat oplevert als dat verkregen door de
beschouwing van de reluctantieverhoudingen.
Bestudering van het circuit toont dat
/d0i
d03
3\
Ü COS (Oct — N —-------1-------— = «1 4- «3

dr /
dt

\ dr

/ d02

d0
d04 4\
dt

(7.6)

u2 4- w4

«1

0i

a — x u»

02

a + x

«3

0?

a + x Ui

04

a — x

Maar---- =
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en dientengevolge
a+x
M8 =

2 a

Ü COS Ü)ct

(7.7)

a —x
“l =

2a

ü COS ü)ct

Het uitgangssignaal op de klemmen AB is
Uo = U9 —

x

= ---- ü COS Cüct

a

(7.8)

Zoals in het voorgaande voorbeeld is het uit
gangssignaal lineair alhankelijk van de ver
plaatsing en krijgt de vorm van een in ampli
tude gemoduleerde draaggolf. In dit tweede
voorbeeld is het uitgangscircuit echter niet ge
scheiden van de draaggolfbron. Stel dat één
klem, bijvoorbeeld D, van de draaggolfbron
met aarde is verbonden, dan zou de werking
duidelijk verstoord worden als ook A of B ge
aard zouden worden.
Uit deze overwegingen volgt dat normaliter een
scheidingstransformator nodig is in combinatie
met het opneemelement uit fig. 7.9.
Bij de behandeling van de twee voorgaande
voorbeelden is de aanwezigheid van een moge
lijke uitgangssignaalstroom verwaarloosd. De
invloed hiervan kan worden bepaald door het
vervangingsschema te bezien aan de uitgangsklemmen. De berekeningen hebben in het ver
vangingsschema (fig. 7.10) de waarde w8 opge
leverd daar deze gelijk is aan de open klemspanning u0. Het zal in het algemeen nodig zijn

eveneens de waarde van Zs te kennen, zodat de
klemstroom en -spanning kunnen worden ge
vonden als een belasting Zl wordt aangesloten.
Het bepalen van Z9 kan theoretisch of experi
menteel geschieden door gebruik te maken van
het vervangingsschema van fig. 7.10.
Als voorbeeld zal nu de uitgangsimpedantie
van het in fig. 7.9 getoonde opneemelement
theoretisch worden vastgesteld door Zl = 0
te stellen in het vervangingsschema door de
klemmen A en B met elkaar te verbinden en de
stroom te vinden die van A naar B vloeit. De
toegevoerde spanning is sinusvormig en het is
gemakkelijk om gedurende de analyse gebruik
te maken van de wijzervoorstelling van sinus
vormige grootheden. Aldus zal ü cos coc/ wor
den voorgesteld door U, ut door Ux, 7X door
Ij enz.

Uit symmetrie-overwegingen is als A en B kort
gesloten zijn: Ux = Ua = U3 = U4 = U/2.
Dan is
= 02 = ^*3 = ^4 = U/2jcocAr waar
bij N het aantal windingen om elke pool voor
stelt. Stromen fx en I2 verschillen nu, maar sym
metrie-overwegingen tonen ons dat lx = l4 en
la = l3. De uitgangsstroom l0 is daarom
= li-l.

Bezien we nu een magnetisch circuit dat door
luchtspleet 1 de rotor ingaat en hem door lucht
spleet 2 weer verlaat waarna het circuit wordt
gesloten via de buitenring van de stator. Stel
dat
en Rm2 de reluctanties van de lucht
spleet zijn.

Dan is

d.w.z. Io =

ZL

Fig. 7.10. Vervangingsschema aan de klemmen AB van
het element van fig. 7.9.
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—d\7?ma
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2 jcoAT’

/a
pQd

u
1

1

a+x

waarin d de axiale dikte is van de magnetische
schakeling en /» de luchtspleet. Wij stellen be
lang in de uitgangsimpedantie. We hebben reeds
gezien dat de open klemspanning Uo gelijk is
aan:
U o = U—a

De uitgangsimpedantie Z8 is daarom:
a Voda
z9 = Uo/lo = jwW
(1 -x’/a’)
la

(7.9)

Vergelijking (7.9) toont dat de uitgangsimpe
dantie van het element zoals men verwachten
kan de vorm heeft van een zelfinductie. Maar
niet van een constante zelfinductie, daar de
term tussen haakjes tot nul daalt als x van 0
naar ±a gaat. Dit kan worden verklaard door
een elementaire fysische redenering, daar bij
een verplaatsing van x =
de rotor juist
begint weg te draaien van een tegengesteld paar
polen. De wikkelingen om deze polen hebben
nu geen ijzercircuit dat hen verbindt, en dus
zijn er grote stromen nodig om een redelijke
spanning over de wikkelingen te onderhouden.
De verandering van de uitgangsimpedantie met
de verplaatsing impliceert dat het element al
leen een uitgangssignaal geeft dat alleen lineair
afhankelijk is van de verplaatsing als de externe

Ü COS (ÜC t

zender

belastingimpedantie zeer groot is ten opzichte
van Z8.
Het derde voorbeeld van een opnemerelement
dat gebruik maakt van de magnetische flux is
van het type dat onder zeer veel namen bekend
staat. De gebruikte namen zijn onder meer
‘magslip’, ‘synchro’, ‘selsyn’ enz. en het doel
van dit element is informatie aangaande de
hoekpositie van een roterende as van één punt
naar een ander over te brengen. Een synchro deze term is prettig om mee te werken en heeft
ten minste enige betrekking op de functies die
moeten worden uitgeoefend - ziet er uit als een
kleine elektromotor, met een huis dat de stator
bevat en lagers die het anker of de rotor dragen.
Verbinding met de rotor geschiedt meestal door
sleepringen maar als er slechts één omwenteling
nodig is, kan de verbinding gemaakt worden
met flexibele leidingen. Een typische rotor heeft
een tweepolige wikkeling, terwijl de stator een
zespolige. gedistribueerde wikkeling heeft.
Synchro’s worden in paren gebruikt die dezelfde
wikkelingen hebben, zoals schematisch is aan
gegeven in fig. 7.11. De zenderrotor wordt be
krachtigd door een draaggolfvorm met een
constante spanning, met een frequentie die ge
woonlijk 50 of 400 Hz bedraagt. De resulteren
de magnetische flux in de zender heeft een ver
deling die afhangt van de rotorpositie en als de
verbinding met de ontvanger wordt gemaakt
door koppeling van A^,, BjB2 en QCa is er
dezelfde verdeling van rotorflux in de ontvan
ger. De emk die in de ontvangerrotor wordt ge
ïnduceerd hangt af van de rotorpositie ten op
zichte van de fluxdistributie, en de condities
zijn zodanig dat de spanning u wordt gegeven
door
U = (üc COS CöcO'COS (Gr—Gt)

ontvanger

Fig. 7.11. Schakelschema van een paar synchro *s om een
aspositie door te geven.

De gevoeligste aanwijzing van Ot wordt ver
kregen bij de waarde van Gr waarbij u = 0 is,
als GT = Gr 4- 90°.
Synchro’s worden meestal gebruikt in combi
natie met servosystemen, waarin signalen van
de ontvanger na versterking krachtige motoren
aandrijven, om een trage massa in een zodanige
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positie te brengen dat relatieve stand van 90°
tussen de zender- en ontvangerrotoren gehand
haafd blijft.

dC .
plaatsingsopnemer, daar C en niet —— in
dr
verband staat met de te meten verplaatsing.
In de nu volgende beschrijving zal worden ver

Wervelstromen. Bij deze bespreking van elek
tromagnetische opnemerelementen moet ge
wezen worden op een praktische zaak betreffen
de de constructie van de ijzercircuits in al deze
elementen. Een veranderend magnetisch veld
in het materiaal van elk magnetisch circuit in
duceert emk’s. Als het magnetisch materiaal
tevens een elektrische geleider is veroorzaken
de emk’s circulerende elektrische stromen, be
kend als wervelstromen, die het magnetische
veld verstoren en eveneens bijdragen aan het
vermogensverlies in het materiaal. Elektro
magnetische opneemelementen hebben ijzercircuits nodig waarin wervelstromen een ver
waarloosbaar effect hebben, en dit wordt be
reikt of door de kernen te lamelleren of ferrieten te gebruiken met grote weerstand.

ondersteld dat de term —— kan worden verdt
waarloosd, daar i en u sinusvormige groothe
den zullen zijn waarvan de frequentie aanzien
lijk groter is dan de hoge-frequentiegrens van
het fluctuatiespectrum van capaciteit C.
Twee methodes om een verplaatsingsgevoelige
capaciteit te verkrijgen zullen nu worden be
schreven. Fig. 7.12 is een gedeelte van wat we
een ‘nabijheidsmetcr’ zouden kunnen noemen
en waarbij het gewenst is om de ruimte van s
meters tussen de geïsoleerde plaat met een
oppervlakte van A vierkante meter en het
vlakke uiteinde van een metalen voorwerp te
meten. De capaciteit tussen de klemmen wordt
gegeven door de vergelijking

7.2.3. Verplaatsingsopnemers die gebruik maken
van de elektrische flux
Het is niet moeilijk om zich een opstelling voor
te stellen waarbij een variatie van de relatieve
positie van twee voorwerpen de ruimte tussen
of de overlapping van twee platen van een
luchtcondensator beïnvloedt. We zullen eerst
een heel algemeen geval beschouwen waarbij
de capaciteit C een variabele grootheid is en
de lading q tussen de platen is eveneens varia
bel, daar deze afhangt van een extern circuit.
De relatie q = Cu, waarin u de spanning over
de condensator voorstelt, is altijd waar. Groot
heden die meestal gemeten worden, zijn u en
stroom i die natuurlijk d^/dr is. Dan is de vol
gende relatie van belang:
d?
du
dC
(7.10)
— = i = C---- + u------dt
dt
dt

Zoals bij de elektromagnetische elementen is
het van belang in elke situatie onderscheid te
maken tussen de relatieve betekenis van de
twee componenten van i. Als u constant is of
langzaam varieert, is het element geen ver138

C = £r£0

waarin C de capaciteit is in farads
er is de relatieve permittiviteit en ligt dicht bij
1 in het normale geval waarbij het experiment
in lucht plaatsvindt
e0 is de permittiviteit van vacuüm en is gelijk
1
aan ------ -10-’ F.m-1
36 tc

Een eenvoudig typisch voorbeeld zal de orde
van grootte tonen van de capaciteit die we
meestal tegenkomen. Stel A = 2 cm2 en j = 1
mm. Dan is de capaciteit minder dan 2 pF en
de reactantie bij 100 kHz is 900.000 Q.

Ta
o—

o—
Tev

oppervlak A

lichaam
| beweging

Fig.7.12. De capaciteit tussen de klemmen Ta en Te hangt
af van de ruimte s tussen de vaste geïsoleerde plaat en het
bewegend lichaam.

Ta

Te

ƒ

hl
- z«

I

Fig.7.13. Dc capaciteit tussen de klemmen Ta en Te hangt
af van dc diepte van de vloeistof in een cilindrische, co
axiale condensator.

Figuur 7.13 toont een opstelling die werd ge
bruikt om het niveau van vloeistoffen in vliegtuigbrandstoftanks te meten. De condensator
heeft de vorm van twee coaxiale cilinders, en
de vloeistof doet dienst als diëlektricum over
de lengte h van de totale lengte /. De capaciteit
per lengte-eenheid van een cilindrische conden
sator wordt gegeven door de formule
2 TtSr^o

C = --------- F.m-1
In djdt
waar d2 en dx de diameters van de twee cilinders
zijn. Dan kan worden aangetoond dat de capa
citeit tussen dc klemmen in fig. 7.13 wordt ge
geven door:
2 7te0/

c = InWrfi) 4+

2 7te0 («o — 1) h

In W<4)

Aldus is de schakeling equivalent aan een vaste
condensator die parallel geschakeld is aan een
variabele condensator waarvan de waarde af
hankelijk is van het niveau van de vloeistof.
Voor een bepaalde vloeistof ligt er in de buurt
van 10, en is 2 een typische waarde voor de ver
houding d^di. Dan wordt voor een totale leng
te /= 1 m de waarde van C:
C = 80 4- 720 Zi/Z pF

Fig. 7.14 toont een voorbeeld van een brug
schakeling die geschikt is voor gebruik samen
met variabele condensators als die uit fig. 7.12.
We laten het bij wijze van oefening aan de lezer
over aan te tonen dat de uitgangsspanning in
een open schakeling wordt gegeven door:
Uo = ü

Cb — Cg — C
—--------- —----------- COS COc/

Cb 4- Cs 4- C

(7.11)

Een typische situatie zou er een zijn waarin een
uitgangstoestand wordt geschapen door een
variabele condensator Cb te gebruiken om de
brug in evenwicht te brengen, dat wil zeggen
om u0 op nul in te stellen. Elke daaropvolgende
kleine verplaatsing As zou een verandering
—AC van C introduceren en de uitgangsspanning zou bij een goede benadering gelijk
zijn aan:

u0 = ük&s cos (ot

(7.12)

waarin k een constante is die experimenteel kan
worden vastgesteld. Men kan aanvoeren dat
daar de meting van een toename van s toch
nodig is om het meetapparaat te ijken, de aan
wezigheid van de elektrische schakeling nie)
essentieel schijnt te zijn. Dit is niet waar als de
apparatuur vervolgens wordt gebruikt om
waarden van As te meten, die of snel fluctue
rend of zeer klein zijn.
Een belangrijke moeilijkheid met opneemelementen met variabele condensators is de
hoge waarde van de impedantie van de elek
trische schakelingen als er geen draaggolf met
hoge frequentie wordt gebruikt. Bij sturing met
hf-signalen wordt de nauwkeurigheid beperkt
door de declcapaciteiten en de zelfinductie en
wederzijdse inductie van de aansluitdraden en
de onderdelen en dus ligt de waarde van de
normaal gebruikte draaggolffrequentie tussen
de 10 en 100 kHz. Dit is een compromis.
De brugschakeling van fig. 7.14 produceert een
in amplitude gemoduleerde draaggolf zoals ver
gelijking 7.12 toont. Nog een methode om een
signaal te verkrijgen dat afhangt van verplaat
sing is het opnemen van een variabele conden139
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Fig.7.14. Meetbrug die wordt gebruikt bij verplaatsingsopncmers.

sator in de resonantiekring van een buis- of
transistoroscillator (par. 9.3).
De oscilleerfrequentie wordt gegeven door
co = 1/ j/2c waarin L de zelfinductie en C de
totale capaciteit van de resonantiekring voor
stelt. Als AC dan een toename van C is, geme
ten vanaf een uitgangstoestand van co = co0 en
C = Co, wordt de verandering van de oscilleer
frequentie gegeven door:

Aco = -cooAC/2C0

(7.13)

Maar AC is evenredig met een toename Aj van
verplaatsing en dus is:

Aco = ArcooZLr

(7.14)

Vergelijking (7.14) vertegenwoordigt een frequentiemodulatie-tffect. Methodes om /m-signalen te detecteren worden in het volgende
hoofdstuk besproken.

7.2.4. Verplaatsingsopnemers die gebruik maken
van stralingsenergie
De transductors die in de voorgaande twee
paragrafen werden beschreven eisen de aan
wezigheid van magnetische of elektrische vel
den tussen de bewegende delen. Deze velden
geven de aanwezigheid aan van aantrekkings
krachten, die in bepaalde gevallen groot genoeg
kunnen zijn om de juiste werking van de appa
ratuur te verhinderen. Een grote vermindering
van de invloed van deze wisselwerkende krach
ten kan worden verkregen door het gebruik
van verschilsystemen zoals de E en I opnemer,
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maar waar het zeer kwetsbare en gevoelige
apparatuur betreft, wordt het noozakelijk om
een verplaatsingsopneemsysteem te gebruiken
waarbij geen enkele vorm van wisselwerking
tussen de bewegende delen bestaat. Een tamelijk
gemakkelijke manier om dit te verkrijgen is
gebruik te maken van de verplaatsing om een
stralingsbundel af te buigen of te onderbreken,
(stralingsvermogen veroorzaakt druk, maar
deze invloed is erg klein). Meestal wordt hier
voor licht gebruikt zodat een grotere of kleinere
hoeveelheid op een elektronisch element valt,
waarvan de uitgangsstroom of spanning gevoe
lig is voor invallende straling.
De optische samenstelling van een dergelijk
systeem zal afhangen van de vorm, afmeting,
bereikbaarheid enz. van de delen waarvan de
verplaatsing moet worden gemeten, dus zal
hier niet gepoogd worden om een bepaalde
samenstelling van lenzen, spiegels of lampen te
bespreken. Foto-elektrische cellen zijn al be
schreven in hoofdstuk 3 en dus zal de rest van
deze paragraaf beperkt blijven tot een behan
deling van algemene methodes om enkele van
de moeilijkheden te overwinnen die optreden
bij het gebruik van stralingsgevoelige elemen
ten.
De meeste systemen om verplaatsing te meten
moeten niet alleen gevoelig zijn voor snelle fluc
tuaties van de verplaatsing maar ook voor ver
anderingen die zeer langzaam optreden. Bezien
we de opstelling van fig. 7.15, de eenvoudigste
basisvorm van de behandelde systemen die
mogelijk is. We zullen veronderstellen dat de
opening verband houdt met de te meten ver
plaatsing en dat de stroom i door
wordt be
schouwd als het uitgangssignaal dat moet af
hangen van de verplaatsing. De positie van P
op de belastinglijn hangt echter niet alleen af
van de opening maar ook van de intensiteit van
de stralingsbron en van de waarde van de
batterijspanning U3. Elke afwijking van de
waarden waarvoor het systeem oorspronkelijk
werd geijkt zal leiden tot een fout in de vast
stelling van de opening. Deze fout kan zeer
doeltreffend worden opgeheven door een paar

detectoren in een differentieel systeem te ge
bruiken, maar werkend vanuit dezelfde stralingsbron en hetzelfde voedingsgedeelte als ge
toond in fig. 7.16. Er wordt verondersteld dat
de verplaatsing de relatieve afmetingen van
openingen 1 en 2 verandert, bijvoorbeeld door
het scherm in het midden naar boven of naar
beneden te bewegen. Het uitgangssignaal is u0,
wat gelijk is aan
18) en veranderingen in
de intensiteit van de stralingsbron of verande
ringen in de waarde van de batterijspanning
f/g hebben weinig invloed op het uitgangssig
naal.
Als de verplaatsing klein is zodat de differen
tiële verandering van de opening klein is, kan
het nodig zijn om het uitgangssignaal u0 te ver
sterken. De versterking van kleine signalen
waarvan het spectrum zich uitstrekt tot de fre
quentie nul is moeilijk nauwkeurig te verwezen
lijken tengevolge van drift in de karakteristie
ken van de circuitelementen.
Aan de andere kant is de versterking van signa
len in het spectrum van 10 Hz tot 100 kHz
relatief gemakkelijk te verwezenlijken en daar
om wordt het principe van modulatie soms toe
gepast bij meetopstellingen volgens de figuren
variabele
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Fig. 7.16. Een differentiaal systeem van stralingsdetectors.

7.15 en 7.16. Zonder een dergelijke modulatie
wordt het uitgangssignaal verondersteld van de
vorm z/0 = kx te zijn, waarin x de te meten ver
plaatsing is. Een prettiger signaalvorm zou zijn
een in amplitude gemoduleerde draaggolf die
lineair afhangt van x en waarvan de draaggolffrequentie in het frequentiegebied ligt waarin
signalen gemakkelijk versterkt kunnen worden.
Dit kan worden bereikt door de intensiteit van
de stralingsbron te moduleren door bijvoor-
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Fig.7.17.Golfvormen in directe en gemoduleerde syste
men met differentiaal verbonden stralingsdetectors.
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beeld in het optische systeem een draaiende
schijf met doorschijnende en doorzichtige sleu
ven op te nemen. De resulterende uitgangsgolfvorm //0 is de benedenste kromme van fig. 7.17.
In het volgende hoofdstuk zal worden aange
toond dat de informatie over x niet verloren
gaat door een versterker met een beperkte
bandbreedte rond de frequentie/c te gebruiken.
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7.3. SNELHEIDSOPNEMERELEMENTEN

7.3.1. Draaispoeltransductors en tacho-generatoren
Een draaispoeltransductor werd reeds genoemd
in hoofdstuk 1. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een van de fundamentele wetten van het
elektromagnetisme, namelijk dat in een geleider
die zich in een richting loodrecht op de kracht
lijnen door een magnetisch veld met een veld
sterkte van B Wb m-2 beweegt met een snel
heid van v ms-1, een emk wordt geïnduceerd
van vBl V, waarin / de lengte in meters is ge
meten als in fig. 7.18. Als er geen stroom vloeit
in de geleider is de spanning u eveneens gelijk
aan vBl.
Voor de detectie van een lineaire snelheid
wordt een geleider om een cilinder gewonden
die vrij in axiale richting door een cilindrische
luchtspleet kan bewegen waarin een radiaal
magnetisch veld aanwezig is. De samenstelling,
B
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Fig. 7.18. Illustratie van de inductie wet u — Blv.
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Fig.7.19.DIustratie van de krachtwet F = ilB. F is de
component in de getoonde richting van de totale kracht
die door de draad wordt ondervonden.

‘draaispoeltransductor’ genoemd, is alleen ge
schikt voor periodieke of impulsvormige snelheidsveranderingen rond een gemiddelde waar
de nul, daar het bewegingsgebied beperkt is.
Voor het meten van een hoeksnelheid heeft de
meest geschikte samenstelling de vorm van een
gelijkstroomgenerator. Een constante veld
sterkte wordt geleverd door permanente mag
neten en het draaiend anker heeft een verdeelde
wikkeling die met de commutatorscgmenten
verbonden is. De klemspanning op de vaste
borstels is een uitgangsgelijkspanning die even
redig is met de snelheid. Het element wordt
dan ‘tachogenerator’ genoemd en wordt vaak
vervaardigd als onderdeel van de motoren die
worden gebruikt in ‘servosystemen’, dat zijn
systemen die het principe van tegenkoppeling
gebruiken.
Een draaispoeltransductor kan niet alleen snel
heid meten maar kan ook worden gebruikt als
een kracht leverende transductor, waarbij de
kracht evenredig is met de stroom die door de
spoel vloeit. Het verband tussen kracht F en
stroom i wordt gegeven door de uitdrukking
F = BH, met de relatieve richtingen van de
grootheden zoals weergegeven in fig. 7.19. Het
is duidelijk dat de elektrische schakeling en het
mechanisch systeem een wederzijdse wissel
werking ondervinden. We zullen een methode

verplaatsing x
j

kracht Kx
massa m

u

kracht R

uitgeoefendc kracht F

/

Fig. 7.20. Transductor met axiaal bewegende spoel, gekoppeld aan een massa.

demonstreren om deze wisselwerking te ana
lyseren door de opstelling van fig. 7.20 te be
zien. De vergelijking van de elektrische schake
ling is:
dx
u — BI---- = Zui
(7.15)
dt
De vergelijking voor de beweging van de
massa is:
dx
d2x
F+Bli-R--------Kx = M------(7-16)
dt
dt2
De oplossing van deze vergelijkingen zal hier
beperkt blijven tot de situatie voor sinus
vormige fluctuaties met een constante frequen
tie. Hierdoor kunnen we complex rekenen wat
veelal gedaan wordt voor sinusvormige signa
len in zuiver elektrische schakelingen, zoals
werd behandeld in hoofdstuk 2. Stel dat sinor
U, u voorstelt, zodat u het reële deel is van
Ue^f. Op gelijke wijze worden andere groot
heden door sinors voorgesteld zoals is aange
geven in de volgende tabel.
dx
dax
~
— = v
u
=a
i
X
F
dz*
dr
U

I

X

F

jcoX = V

-a?X = A

Dan zijn de complexe uitdrukkingen die over
eenkomen met de vergelijkingen (7.15) en
(7.16):
U-B/jcoX = Zul

(7.17)

F + B/l-jw^X-ATX = -<ü2M

(JAS)

Deze twee vergelijkingen geven het verband

weer tussen de vier onbekende grootheden U,
I, F en X. Als twee van deze grootheden bekend
zijn kunnen de resterende twee worden afge
leid door het oplossen van de vergelijkingen,
of, als een grootheid bekend is kan het verband
tussen twee andere worden afgeleid. Als voor
beeld zullen we het verband vaststellen tussen
U en I voor het geval dat de toegevoerde kracht
nul is, dat wil zeggen we zullen de impedantie
van de elektrische schakeling vinden als de
transductor aan de massa gekoppeld is. Als we
F uit (7.18) nul stellen en dit voor X in (7.17)
substitueren krijgen we:

U

[

L u

(B/)a

]

R 4- jcoAÏ —j K/co ]

Dit toont ons dat de totale effectieve impedan
tie in de elektrische schakeling bestaat uit de
serieschakeling van twee impedanties. De eer
ste is Ze, de impedantie die er zou zijn als de
transductor vastgeklemd werd zodat zijn spoel
niet kan bewegen. De tweede impedantie hangt
af van het mechanische systeem en is equiva
lent met een parallelkring bestaande uit een
weerstand, capaciteit en zelfinductie. Merk
hierbij op dat het symbool R refereert aan me
chanische wrijvingsweerstand en niet aan elek
trische weerstand. Zijn aanwezigheid in een
vergelijking voor elektrische impedantie is
enigszins misleidend.

7.3.2. Snelheidsmeting door tijdmeting
De snelheid van een projectiel, of een punt aan
de buitenkant van een draaiende schijf, of enig
nader bewegend lichaam kan worden gevonden
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door de tijd te meten waarin twee vaste punten
worden gepasseerd waarvan de onderlinge af
stand bekend is. Elektronische schakelingen
kunnen voor dit doel worden gebruikt en kun
nen zeer nauwkeurige resultaten opleveren.
Het principe van de werking berust op de eigen
schap van bepaalde elektronische schakelingen,
om bij het bereiken van een eindtoestand, het
aantal malen dat een elektrische impuls aan
hen werd toegevoerd, te kunnen aangeven.
Deze elektronische schakelingen staan bekend
als ‘tellers’ of ‘delers*. Er is ook een impuls met
een constante herhalingsfrequentie nodig die
in de normale rusttoestand van de apparatuur
niet is gekoppeld met de ‘teller’. De aankomst
van het bewegend voorwerp aan het eerste vaste
punt bekrachtigt een elektronische schakelaar
die door een fotocel gestuurd kan worden. De
schakelaar koppelt de impuls aan de teller.
Als het voorwerp het tweede vaste punt bereikt
treedt er een andere elektronische schakelaar
in werking en verbreekt de koppeling tussen de
generator en de teller. Als een voorbeeld van de
orde van grootte die verwacht kan worden be
schouwen we een projectiel dat twee punten
passeert die op een meter afstand van elkaar
gelegen zijn. Stel dat de generator een frequen
tie heeft van 1 MHz met tenminste een nauw
keurigheid van 1 deel op 105 terwijl de schakeltijd van de elektronische schakelaars minder is
dan 1 pis. We zien bijv, dat de teller 1000 aan
geeft als het projectiel voorbij is. Dan was zyn
snelheid 1000 m-s-1 met een fout die l%o niet
zal overschrijden.
7.4. KRACHTOPNEMENDEELEMENTEN

In het begin van de paragraaf over verplaatsingsopnemers werd opgemerkt dat kracht kan
worden gemeten als de verplaatsing van een
veer met bekende karakteristieken. Er zal nu
worden aangetoond dat de veermethode be
paalde fundamentele beperkingen heeft.
Beschouwen we de krachtmetende transductor
die in zijn grondvorm is weergegeven in fig.
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Fig. 7.21. Principe van de ‘veermethode’ met beginfout.

7.21. De massa van de veer en van het bewe
gend deel van de verplaatsingsopnemer wordt
vertegenwoordigd door m. Dit is niet represen
tatief voor de werkelijke situatie, daar de massa
van een mechanische veer over zijn gehele
lengte verdeeld is. De verplaatsingsopnemer
wordt vertegenwoordigd door de wijzer en de
schaal en er wordt verondersteld dat voor con
stante waarden van kracht F de uitgangsgrootheid wordt gegeven door u0 = A(x 4- e), waar
in A een constante term is en e een fout in het
beginniveau voorstelt. De werkelijke verplaat
sing voor kracht Fis x = CF waarin C de veerconstante is. De fout Fe in de meting van F kan
worden gevonden door de situatie te bestude
ren waarbij u0 = 0, CFe = — e, dat wil zeggen
Fe = — e/C. Deze bewering zegt iets meer dan
het duidelijke feit dat er nauwkeuriger resulta
ten zullen worden bereikt als er een veerkrach
tiger veer gebruikt wordt.
Nu beschouwen we een fluctuerende kracht,
die sinusvormig met de tijd varieert. De kracht
wordt voorgesteld door de sinor F, de resulte
rende verplaatsing door X en we nemen aan
dat de fluctuaties een hoeksnelheid co hebben.
Dan geeft de wet ‘kracht = massa x versnel
ling’:
F-X/C = —co’znX
of

X =

FC

1 — co2mC

(7.19)

Uitdrukking (7.19) heeft de volgende interpre
tatie. Slechts naar lage frequenties waarbij
co2mC«:l wordt de wenselijke relatie X = FC
verkregen. Voor waarden van co waarbij co’/nC
ongeveer 1 is, is het systeem in resonantie, ter-
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wijl voor waarden van co waarvoor co’/nC veel
groter is dan 1 de verplaatsing kleiner is dan
uit de formule x = CF zou worden verwacht.
Mechanische demping zou het resonantieeffect kunnen opheffen, maar men komt niet
onder de verminderde responsie bij hogere
frequenties uit en dus is een redelijke schatting
van het bruikbare frequentiegebied 0 tot B
rad s-1, waarbij B*mC =1 of B = \IVniC.
Als er een groot frequentiegebied nodig is moe
ten m en C klein zijn. Dat betekent een zo klein
mogelijke massa en een zo stijf mogelijke veer.
Maar een stijve veer is niet verenigbaar met een
kleine begin fout zoals bleek uit de formule
Fe = — e/C. De ontwerper van het systeem
moet een compromis vinden tussen de tegen
strijdige eisen van grote bandbreedte en grote
nauwkeurigheid.
Dit compromis kan worden vermeden door
echte krachtgevoelige elementen te gebruiken
in plaats van veren en verplaatsingsgevoelige
elementen. Het ideale krachtgevoelige element
zou zijn een blok materiaal zonder mechanische
veerkracht dat een elektrische responsie zou
geven op een toegevoerde kracht. In een derge
lijk ideaal materiaal zou de verandering in
weerstand, permeabiliteit of permittiviteit even
redig zijn met de kracht, of de spanning tussen
een paar elektroden, of de stroom die tussen de
elektroden vloeit zou evenredig zijn met de
kracht. Misschien zal er ooit zo’n ideaal mate
riaal worden ontdekt; de dichtste benadering
ervan wordt op het ogenblik geleverd door het
soort materialen dat piëzo-elektrische eigen
schappen heeft.
Het piëzo-elektrische effect kan, voor zover het
krachtmetingstransductors betreft, als volgt
worden beschreven. Fig. 7.22a toont een schijf
piëzo-elektrisch materiaal met een kracht uit
geoefend op de platte oppervlakken. Deze
oppervlakken zijn bedekt met een geleidend
laagje en aansluitdraden zijn verbonden met
een paar uitgangsklemmen A en E. Toevoering
van de kracht veroorzaakt een scheiding van de
elektrische lading q en daar tussen de opper
vlakken een capaciteit C bestaat, is het resulte-
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Fig. 7.22. Een piëzo-elektrische transductor en zijn equi
valente schakelingen.

rende effect, hetgeen is weergegeven in fig.
7.22b. Met behulp van het theorema van
Thévenin kan het vervangingsschema van fig.
7.22c afgeleid worden. De lading is evenredig
met de kracht volgens q = dmnF, waarin dmn
de piëzo-elektrische constante van het materiaal
is, in Sl-eenheden C- N-1. Men zou zich kunnen
voorstellen dat de lading afhangt van de af
metingen van de schijf, maar de volgende een
voudige redenering toont dat dit niet zo is.
De invloed van een verandering in schijfdikte
kan worden vastgesteld door zich een stapel
van identieke schijven voor te stellen. Elke
schijf is onderworpen aan dezelfde kracht en
dezelfde lading wordt in elke schijf gescheiden,
maar bij elk contact tussen aangrenzende schij
ven zijn de gescheiden ladingen van tegenge
stelde polariteit en heffen elkaar op. De lading
tussen de twee buitenste oppervlakken boven
en onder aan de stapel, is dezelfde als aanwezig
zou zijn in een enkele schijf. Het effect van een
verandering van de oppervlakte van de schijf
wordt vastgesteld door een aantal van n iden
tieke schijven naast elkaar te beschouwen, met
de kracht gelijkelijk tussen hen verdeeld en met
de elektrische aansluitingen parallel gescha
keld. De totale lading is ndmnFIn = dmnF, wat
gelijk is aan de lading die een enkele schijf zou
hebben gehad. De ontwikkelde lading is aldus
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onafhankelijk van de vorm en afmetingen van
de schijf en hangt alleen af van het materiaal
waaruit de schijf is samengesteld. De capaciteit
en daardoor de waarde van de generatorspanning in fig. 7.22c, zijn afhankelijk van zo
wel de afmetingen als van het soort materiaal.
Op deze plaats is een kleine uitweiding nodig
om de lezer ervan te weerhouden een patent
te nemen op wat in fig. 7.22 een perfect wer
kend mechanisme schijnt te zijn om zonder
mechanische arbeid te verrichten elektrische
energie op te wekken. Dit zou zo zijn als er niet
het omgekeerde piëzo-elektrische effect was;
het materiaal verandert van afmetingen over
eenkomstig de spanning tussen zijn oppervlak
ken, zodanig, dat de kracht moet werken als
elektrische energie wordt onttrokken. De com
binatie van de twee effecten wordt gebruikt in
radiofrequentiefilters en in oscillators als een
onderdeel is vereist dat resonantie vertoont bij
een vaste constante frequentie. De mechanische
resonantie van een plaatje van kwarts, of van
ander materiaal dat door elektrische signalen
kan worden aangestoten ten gevolge van het
omgekeerde piëzo-elektrische effect, verschaft
een uitstekende standaardfrequentie. Het om
gekeerde effect wordt ook gebruikt bij het op
wekken van ultrasone golven voor onderwaterdetectie en in de meest uiteenlopende industrië
le processen.
Een piëzo-elektrische transductor voor kracht
meting is een uitstekend element, mits het niet
gebruikt wordt om krachten te meten die con
stant zijn of langzaam variëren met de tijd.
Om dit aan te tonen beschouwen we het vervangingsschema van fig. 7.22c. De constante
spanningsbron van het vervangingsschema heeft
een emk u0 = dmnFIC en als zijn klemmen de
gebruiker ter beschikking stonden zouden zij
een perfect uitgangssignaal leveren dat altijd
evenredig was met de kracht. Helaas is de bron
slechts een hypothetisch onderdeel van de scha
keling; de gebruiker staan de klemmen AE ter
beschikking die van de emk u0 zijn gescheiden
door de capaciteit C van het element. Het is
waar dat als er een versterker of een andere
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meetschakeling met een oneindig hoge ingangsimpedantie beschikbaar zou zijn, deze aan de
klemmen AE kon worden aangesloten, en de
spanning die daar zou verschijnen zou gelijk
zijn aan u0, maar een dergelijke ideale meet
schakeling bestaat niet. Er zullen twee voor
beelden worden gegeven om de aard van de
beperkingen van het systeem aan te tonen.
In het eerste voorbeeld (fig. 7.23) zal worden
aangenomen dat de te meten kracht nul is tot
aan het tijdstip t = 0 en dan plotseling tot een
constante waarde F stijgt. Er is een versterker
beschikbaar die in elk opzicht perfect is, be
halve dat hij een ingangsweerstand heeft van
RCï. De versterker wordt op AE aangesloten
en wordt gebruikt om de daar heersende span
ning u te bestuderen. Voor de sprong optreedt
zijn u0 en u nul. Gedurende de oneindige korte
duur van de sprong is er geen tijd voor ontla
ding en dus blijft de spanning over C in het ver
vangingsschema nul en dientengevolge is de
sprong van u gelijk aan de sprong van u0. Na
de sprong begint er lading weg te lekken als de
stroom i door R vloeit. De situatie na de sprong
dat wil zeggen voor r>0, wordt als volgt uit de
vervangingsschakeling geanalyseerd.

u
d
dw
i = — = C — (Wo - «) = ~C —
R dr
dr
du
1
— =-------- dr
u
CR
t

In u =----------- F constante.
CR

Maar als t = 0 is u = u0 = dmnFIC~
of u = Utfi-'IRC

(7.20)

Dit resultaat wordt weergegeven door de bene
denste golfvorm van fig. 7.23. De ‘tijdsconstante’ RC vormt een geschikte eenheid om de duur
van de uitgangsgolf in te noteren, daar in de
tijd RC de spanning u is gedaald tot 1/e (dat is
0,368) van zijn oorspronkelijke waarde. Verder
snijdt de raaklijn aan de kromme u in het punt
t = 0 de tijdas bij t = RC. Het is duidelijk dat

voor het gemak RC zo groot mogelijk moet
zijn. Een grote waarde van R kan worden ver
kregen door ervoor te zorgen dat lekwegen
door vocht of vuil over verondersteld isolatie
materiaal worden vermeden, en door als eerste
trap in het meetcircuit een speciale buis te ge
bruiken - een zogenaamde elektrometerbuis,
die ontworpen is voor zeer kleine roosterstroom. Onder laboratoriumomstandigheden
is het mogelijk om een R van 1012 O te bereiken,
maar voor all-round apparatuur kan een derge
lijke waarde niet gehandhaafd blijven en R =
10® O is een meer praktische waarde. Beschou
wen we nu de invloed van extra capaciteit,
parallel aan het element in de figuren 7.22a en
b, zodat de totale capaciteit nu Ct is. De lading
q = dmnF blijft gelijk maar verschijnt nu over
Ct. De open klemspanning en de bron ua in het
vervangingsschema van fig. 7.22c zijn nu
q/Ct = dmnFICi, terwijl de bronimpedantie van
het element gevormd wordt door die van Ct.
Het voordeel van een hogere tijdsconstante
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wordt behaald ten koste van een kleinere signaalspanning.
Het momenteel beschikbare piëzo-elektrische
materiaal gebaseerd op loodzirconaat heeft een
piëzo-elektrische constante van ca. 10-10 C • N”1.
We zullen aannemen dat krachten in de buurt
van ION moeten worden gemeten en dat de
capaciteit van het element zelf, een afgescherm
de kabel naar de meetversterker en parasistaire
capaciteit een totale Ct-waarde geven van 1000
pF. Dan wordt de sprong van de uitgangsspanning voor een sprong van ION gegeven
door dmnFICt = 1 V. De waarde van de tijd
constante CtR is 1 sec. als we voor R = 10® Q
nemen. Deze tijdconstante is voor veel toe
passingen te klein en in dit geval kan het wense
lijk geacht worden om meer capaciteit toe te
voegen en Ct 10.000 pF te maken. De spanningssprong wordt dan gereduceerd tot 0,1 V
en de tijdconstante stijgt tot 10 seconden.
Een tweede voorbeeld van het gebruik van fig.
7.22c heeft betrekking op het uitgangssignaal
van de transductor als de toegevoerde kracht.
F de vorm heeft van een sinus en wordt voor
gesteld door de sinor F met een cirkelfrequentie
co. De spanningsgenerator u0 levert eveneens
een sinus die in fase is met F en wordt voorge
steld door Uo, waarbij Uo — dmnF/Ct. Nu
wordt, als de uitgangsspanning u over een meet
versterker met een ingangsweerstand van R
wordt voorgesteld door U, de volgende relatie
afgeleid uit het vervangingsschema
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U

----- c~
0_ _

o

—i-----RC

Fig. 7.23. Golfvormen als een krachtsprong wordt toege
voerd aan een piczo-clcktrische transductor belast met
een weerstand.
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(7.21)

Vergelijking (7.21) toont aan dat aan de eenvou
dige relatie U = fdmnlCt alleen wordt voldaan
als coCU?»l. Bij een frequentie co = 1/CtK ijlt
het uitgangssignaal U 45° voor op F en heeft
een amplitude die l/i/2 maal die volgens de
eenvoudige formule is.
Evenals in het vorige voorbeeld is hier een gro147

te waarde van het produkt RCt nodig, dit maal
om de frequentiekarakteristiek aan de lage kant
uit te breiden. Als dit wordt gedaan door meer
capaciteit toe te voegen om Ct te vergroten,
wordt de amplitude van de signaalspanning
weer evenredig verkleind. De frequentie co0 =
\fRCi verschaft een goede maat voor het af
vallen van de frequentiekarakteristiek aan de
lage kant. De waarden Ct = 1000 pF en R =
10®Q geven co0 = 1 rad s-1, wat overeenkomt
met een frequentie van 0,16 Hz. De responsie
bij 1 Hz zal dan redelijk dicht bij die volgens de
formule liggen, terwijl het element als bijna
ideaal kan worden beschouwd voor frequenties
boven 10 Hz. De bovenste frequentiegrens
waarbij betrouwbare resultaten kunnen wor
den verkregen hangt af van de mechanische
resonantie van het mechanisme dat de kracht
toevoert.
7.5. TRANSDUCTORS VOOR HET OMZETTEN
VAN ELEKTRISCHE ENERGIE IN MECHA
NISCHE ENERGIE

De draaiende elektromotor in zijn verschillende
vormen is veruit het meest gebruikelijke ele
ment om elektrische signalen in mechanische
beweging om te zetten. Een zeer eenvoudige
uitvoering is een gelijkstroommotor waarvan
het anker wordt gevoed met een constante
stroom uit een gelijkstroomvoeding en waarvan
het veld gevoed wordt uit de elektrische signaalbron. Dan zal de richting en de grootte van het
motormoment afhangen van richting en groot
te van het elektrisch signaal. Het systeem heeft
een laag rendement daar het ankervermogen
continu wordt toegevoerd, zelfs als er geen
signaal aanwezig is.
Een doelmatiger methode is het motorveld te
voeden uit een constante gelijkstroomvoeding
en het anker met het elektrische signaal. Dit
leidt tot besparing van het opgenomen vermo
gen maar eist dat het mechanische uitgangsvermogen wordt geleverd door het elektrische
signaal. Versterking van de vermogens van
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elektrische signalen tot niveaus van meer dan
20 W kan gemakkelijk worden bereikt door
het gebruik van de technieken beschreven in
hoofdstuk 6.
Meerfasenwisselstroommotoren genieten vaak
de voorkeur boven gelijkstroommotoren in toe
passingen voor lage vermogens. Een gewone:
methode is die van de tweefasen inductiemotor,
met één fase gevoed vanuit de constantespanningsbron. De andere fase wordt gevoed
door een elektrisch signaal in de vorm van een
gemoduleerde draaggolf. Het systeem kan wor
den beschouwd als een elektromechanische
detector en wordt als zodanig in het volgende
hoofdstuk behandeld.
Draaiende elektromotoren van het conventio
nele type hebben hun stroomvoerende geleiders
opgesloten in het ijzer van het anker, en dus
hebben de bewegende delen onvermijdelijk
aanzienlijke traagheidsmomenten. Dit betekent
dat zij niet in staat zijn tot een snelle responsie
als er een elektrisch signaal aan wordt toege
voerd. Een verbetering in dit opzicht wordt ge
vormd door de klasse transductors waarin de
signaal-stroomvoerendc geleiders vrij kunnen
bewegen ten opzichte van een vast magnetisch
veld. Een voorbeeld hiervan vormt de lineaire
draaispoeltransductor die eerder in dit hoofd
stuk werd beschreven. Nog een voorbeeld van
een hoekverdraaiing binnen gestelde grenzen,
wordt gevormd door de transductor die is afge
leid van de bekende draaispoelstroommeter.
Dit korte overzicht van de gewonere kracht
opwekkende transductors zou niet volledig zijn
zonder vermelding van de elektromagneet, die
op grote schaal wordt toegepast als krachten
die in één richting werken over kleine afstanden
nodig zijn en als relaiswerking (zie hoofdstuk 1)
voldoende is. Een schatting van waartoe een
elektronmagneet in staat is, kan worden ge
maakt door de aantrekkende kracht in de
luchtspleet van fig. 7.7 te bezien. | Er kan
worden aangetoond, dat als de fluxdichtheid
B Wb-nr1 bedraagt, homogeen verdeeld over
de luchtspleet en met verwaarloosbare randeffecten, de aantrekkingskracht gelijk is aan

AB2I2^ N waarin A het oppervlak van de luchtspleet is in vierkante meters en /z0 is4rc-10-7.
Verzadiging van het ijzer stelt een bovengrens
aan B in de buurt van 1 (10.000 gauss) en dus
is de beschikbare kracht ca. 50 N-cm-3. De
magnetomotorische kracht, vereist om de flux
in een luchtspleet met een lengte van / meter op
te wekken wordt gegeven door NI = BII^q am-

pèrewindingen. Als een werkzame slag van s
mm nodig is, is de waarde van NI ongeveer
1000 s ampèrewindingen. De fysieke grootte
van de spoel die deze magnetomotorische kracht
moet opwekken wordt bepaald door zijn koperverliezen en de grootte van het warmteverlies
van het oppervlak.
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8. DRAAGGOLVEN, MODULATIE EN DETECTIE

8.1. TERMINOLOGIE

De term draaggolf is ontstaan in de radio
communicatie waar de oorspronkelijke signa
len in de vorm van spraak of muziek of morseof telegrafiecode lage frequenties hebben, ter
wijl de zend- en ontvangantennes alleen een
goed rendement hebben bij relatief hoge fre
quenties. De uitgestraalde signalen hebben de
vorm van een hoogfrequente sinusvormige fluc
tuatie die wordt gemoduleerd, dit is op een be
paalde manier veranderd door het oorspronke
lijke laagfrequente signaal. De hoogfrequente
sinusgolf wordt draaggolf genoemd omdat hij
het middel is waardoor het signaal van de zen
der naar de ontvanger gedragen wordt. De ont
vanger heeft een afdeling, detector genaamd die
de gemoduleerde draaggolf zo bewerkt dat het
oorspronkelijke signaal weer wordt verkregen.
Het gebruik van draaggolven in de radiotech
niek is niet alleen nodig voor het doelmatig
ontwerpen van antennes, maar ook omdat men
daardoor een overdrachtsmedium (vrije ruim
te) kan delen met een zeer groot aantal zenders,
mits voor elke zender een verschillende draag
golffrequentie wordt gebruikt. De zenderselectie wordt in de ontvanger gemaakt door frequentiegevoelige schakelingen te gebruiken die
alleen frequenties doorlaten die dicht bij de
draaggolffrequentie van het gewenste signaal
liggen.

8.2. DRAAGGOLVEN IN
TEN

MEETINSTRUMEN

Gemoduleerde draaggolven worden ook veel
vuldig gebruikt in meetsystemen, maar om ge
heel andere redenen. In het vorige hoofdstuk
werd getoond dat veel transductors een elek
trisch uitgangssignaal hebben in de vorm van
U = x(j)Üc COS ü)ct
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(8.1)

waarin üc cos ü>ct de voedingswisselspanning is
x(t) is evenredig met de te meten groot
heid en varieert met de tijd.
De terminologie moet in overeenstemming zijn
met het oorspronkelijke gebruik en dus om
schrijven we a>c als de draaggolfcirkelfrequentie
en x(t) als het oorspronkelijke signaal. De
draaggolf is cos a>ct en wordt volledig gedefini
eerd door zijn frequentie en fase; de amplitude
is ücx(t') en is dus evenredig met het oorspron
kelijke signaal en zodoende wordt het signaal u
een in amplitude gemoduleerde draaggolf ge
noemd.
In par. 7.1 werd een verplaatsingstransductor
beschreven waarin de beweging van het bewe
gende deel een verandering van de capaciteit
van een afgestemde LC-kring tot stand brengt
die continu oscilleert. Deze verandering bepaalt
op zijn beurt de hoeveelheid oscillatiefrequentieverloop van de nominale waarde, en het
systeem gebruikt frequentiemodulatie. De am
plitude van de oscillatie is hierbij van secundair
belang en het belangrijke effect wordt om
schreven door de volgende uitdrukking.

A/=/-/c = Mr)

(8.2)

waarin x(r) evenredig is met de te meten groot
heid
k is een constante voor een bepaalde
transductor
/c is de draaggolffrequentie
/is de momentele frequentie
A/is de frequentie-afwijking van /c.

Het uitgangssignaal van de transductor wordt
een in frequentie gemoduleerde draaggolf ge
noemd en de frequentie-afwijking is evenredig
met het oorspronkelijke signaal x(r).
We hebben aangetoond dat gemoduleerde
draaggolven met zowel amplitude- als frequentiemodulatie op natuurlijke wijze tot stand
komen bij het gebruik van transductors. Nog
een reden voor het gebruik van draaggolf-

technieken ontstaat uit een situatie die niet
algemeen bekend is, hoewel een groot aantal
elektronici over de hele wereld er zich mee
bezighoudt. Elektronische schakelingen zijn
namelijk zeer onbevredigend als zij signalen
moeten versterken die klein zijn in amplitude
en langzaam met de tijd kunnen variëren. De
gelijkspanningsrekstrookjes-meetbrug uit par.
7.1 is een typisch voorbeeld van een situatie
waarbij zulke signalen ontstaan. Nog een ty
pisch voorbeeld is dat van de kleine emk van
een thermokoppel dat gebruikt wordt om tem
peratuur te meten. De signaalspanning die ver
sterkt moet worden ligt slechts in de buurt van
1 mV en kan over een periode van uren of zelfs
minuten totaal worden gemaskeerd door lang
zame veranderingen in de karakteristieken van
versterkerbuizen of -transistors onder invloed
van de fluctuaties van resp. kathodetemperatuur en omgevingstemperatuur. Een oplossing
voor deze moeilijkheid wordt gevonden door
de gemoduleerde draaggolftechniek te gebrui
ken, zodat het signaal kan worden versterkt bij
een frequentie waarbij het langzame verloop
van de karakteristieken van het element een
verwaarloosbare invloed heeft. De modulatie
wordt bij de rekstrookjesmeetbrug gemakkelijk
verkregen door de brug te voeden vanuit een
wisselspanningsbron, maar voor instrumenten
als thermokoppels die het signaal onvermijde
lijk direct produceren, is het nodig een schake
ling of een apparaat te gebruiken dat modulator
wordt genoemd. Gewoonlijk wordt amplitudemodulatie gebruikt en de functie van de genera
tor kan als volgt worden uitgedrukt.
Signaal—>(modulator)—>gemoduleerde draaggolf
Ms(O—>(modulator)—>z/B(z) cos ojct

(8.3)

Alvorens verder te gaan met een beschrijving
van een typische amplitudemodulator die ge
schikt is voor gebruik in meetinstrumenten, is
het wenselijk even uit te weiden en te wijzen op
een verschil tussen dit type en dat wat gewoon
lijk wordt gebruikt in radiozenders, daar veel
lezers reeds bekend zijn met de laatste. Een om

roepsysteem wordt zodanig ontworpen dat de
ontvangers, waarvan er miljoenen kunnen zijn,
zo eenvoudig mogelijk zijn. Er wordt gebruik
gemaakt van het feit dat het bij geluids- of
beeldomroep niet nodig is een aanhoudend
(gelijkspannings-) signaal uit te zenden, maar
alleen een signaalgolfvorm, en dientengevolge
is het doelmatig een modulatiesysteem te
gebruiken waarin de demodulator zeer eenvou
dig van vorm is. De demodulator is een eenvou
dige vorm van een gelijkrichtschakeling en pro
duceert een uitgangssignaal dat evenredig is met
de amplitude, zonder acht te slaan op de fasehoek, van het hoogfrequente ingangssignaal.
Voor deze eenvoudige vorm van demodulatie
wordt gewoonlijk de term detector gebruikt.
Een typisch amplitude-modulatiesysteem voor
omroepdoeleinden, met zijn onderdelen en golfvormen is in fig. 8.1 schematisch voorgesteld.
De golfvormen zijn getekend voor het geval
dat het uit te zenden signaal periodiek is, zoals
de aangehouden toon van een muziekinstru
ment. Zodoende kunnen we hebben us(0 =
üs cos coat, een functie die zowel positieve als
negatieve waarden heeft. De modulator behan
delt het signaal zo dat er een gemoduleerde
draaggolf ontstaat van de vorm als
in de
figuur waarbij er voor gezorgd wordt dat de
omhullende, die dezelfde vorm heeft als ws(/)»
nooit nul wordt. Dan is
= A[us(t) -1- o] cos (a>ct + <p)

(8.4)

waarin A een constante is, bepaald door het
vermogensniveau,
a>c de draaggolfcirkelfrequentie is,
<p de fase is van de draaggolf (en hier dus
zonder betekenis)
a een constante is, groter dan de grootte van
welke negatieve verandering van «.(/) dan
ook.
Het ontvangen signaal m3 en zijn versterkte ver
sie m3 zijn recht evenredig met wx als de verster
ker lineair is, dus de ingangsspanning van de
detector is gelijk aan uitdrukking (8.4). Voor
de formeel juiste uitdrukking voor u3 zou de
constante A moeten worden vervangen door

151

microfoon

modulator
cn zender
"i

omhullende

«i of u,.

'l
i
i

t

I
I

ontvanger

versterker

detector
Cl

un-

II-

■* +

Bws(z)

Fig. 8.1. Golfvormen by geluidsomroep.

w = w9(f) cos cocf

een andere constante term die de verzwakking
en de versterking voorstelt en het zou eveneens
een verschuiving van de tijdschaal vergen om
de tijdsvertraging in de overdracht aan te ge
ven. De draaggolffrequentie o>c kan eveneens
verschillen als het een superheterodyne ontvan
ger betreft, maar de essentiële eigenschap van
het systeem is dat de omhullende van het signaal
dat aan de detector wordt aangeboden dezelfde
vorm heeft als het oorspronkelijke signaalu9(t).
Als de detector er een is van het getekende type,
is zijn uitgangssignaal zz0 ongeveer gelijk aan de
positieve omhullende van w8, terwijl andere
eenvoudige detectors eveneens uitgangssigna
len hebben die evenredig zijn met de omhullen
den van hun ingangssignalen, dus wordt in het
algemeen het uitgangssignaal gegeven door:
u0 = B[ua(t) 4- a]

waarin B een constante is.
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Het gebruik van condensator C waarvan de
waarde zodanig is dat hij een verwaarloosbare
impedantie heeft voor fluctuaties van w8(/) ver
wijdert de gelijkspanningscomponent van <£«
en het systeem geeft tenslotte een duplicaat van
het ingangssignaal z/8(0, waarvan alleen de
schaal verschilt.
Het systeem van amplitudemodulatie voor omroepdoeleinden dat hierboven beschreven werd,
is niet geschikt voor toepassingen in instrumen
ten, waar ws(0 langzaam met de tijd kan varië
ren en waar zijn nauwkeurige waarde ten op
zichte van een uitgangsniveau vereist kan zijn.
De moeilijkheid ontstaat doordat de termen a
en A in (8.4) en B in (8.5) onderhevig zijn aan
langzame fluctuaties van hun waarde. Zulke
variaties in deze ‘constanten’ zouden verande
ringen in u0 veroorzaken die niet te onderschei
den zijn van veranderingen in z/9(r). Het is dan
nodig om de omroepmodulatiemethode met
zijn eenvoudige detector te verlaten en een
modulator te gebruiken die een gemoduleerde
draaggolf levert van de vorm als gegeven in uit
drukking (8.3) die hier herhaald wordt:
(8.6)

«»(0:
t

cos

1 omhullende [

J

(

(8.5)
Fig. 8.2.Illustratie van de uitdrukking u = «.(r) cos ®#T.

Golfvormen van // worden getoond in fig. 8.2.
De opvallende eigenschap van golfvorm u is
dat zijn omhullende niet u3(t) is, en de een
voudige detector voor omroepontvangers is
onbruikbaar voor gevallen waarbij w8(f) zowel
positieve als negatieve waarden kan hebben,
omdat een dergelijke detector hen niet kan
onderscheiden.
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8.3. AMPLITUDEMODULATOREN

Uit uitdrukking (8.6) blijkt dat de basisbewer
king die door een modulator wordt uitgevoerd
vermenigvuldigen is. Het signaal w8(r) wordt
vermenigvuldigd met een wisselspanning- of
stroom met de draaggolfïrequentie fc en het
uitgangssignaal van de modulator is een in am
plitude gemoduleerde draaggolf. De normale
techniek om deze bewerking uit te voeren zal
worden beschreven in par. 8.3, maar we zullen
eerst een belangwekkende ontwikkeling van de
laatste jaren bezien waarbij de vermenigvuldi
ging wordt uitgevoerd door direct gebruik te
maken van een fysisch verschijnsel, bekend als
het Hall-effect.
Een Hall-vermenigvuldiger is in zijn grond
vorm weergegeven in fig. 8.3. Een dun plaatje
van een geschikt materiaal wordt loodrecht op
een magnetisch veld geplaatst waarvan de veld
sterkte B nagenoeg evenredig is met de stroom
Z2 in een wikkeling die het magnetisch circuit
koppelt. Stroom rt loopt zoals aangegeven tus
sen de contacten die aan het plaatje zijn bevestidg en de bewegende ladingen die stroom ix
vormen oefenen een kracht uit in een richting
loodrecht op het veld B en eveneens op de snel
heid van de geladen deeltjes. Deze kracht is van
dezelfde aard als die welke wordt uitgeoefend
op de elektronen in een kathodestraalbuis met
magnetische afbuiging, of de kracht op de
stroomspoel in een trillingsgenerator of een
elektromotor. Het effect van de kracht in de
opstelling van fig. 8.3 is het veroorzaken van
een ladingsconcentratie bij het zijcontact a in
de figuur en een spanning u wordt waargeno
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Fig.8.3. Een Hall-vcrmenigvuldiger; u is evenredig met
fj/j.

men tussen a en b. De spanning u is evenredig
met het produkt van i\ en veldsterkte B, dit
effect staat bekend als het Hall-effect. Het be
staat zeer uitgesproken in enkele recent ont
wikkelde halfgeleiders en is van grote waarde
voor het fundamentele onderzoek met betrek
king tot de aard van dergelijke materialen. Het
teken van u hangt af van het soort materiaal
van het plaatje. Voor p-materiaal gedraagt
stroom ix in het plaatje zich alsof hij werd ge
vormd door positieve deeltjes, gaten genaamd
en de spanning heeft de aangegeven richting.
Voor n-materiaal zijn de bewegende deeltjes
elektronen die zich in de figuur naar boven be
wegen. Zij worden naar contact a gedreven zo
als de gaten in het p-materiaal, dus is de polari
teit van u in n-materiaal omgekeerd.
In beide gevallen kan men echter schrijven:

u = Kitit

(8.7)

waarin K een constante is die niet afhangt van
u, ix en i2.
De opstelling wordt als modulator gebruikt
door de spoel met een constante voedings
spanning, met de draaggolffrequentie, te ver
binden en de signaalbron met de klemmen cd.
Als R3 de totale weerstand van het signaalcircuit is wordt de spanning gegeven door:
KI3
u =------ u»(j) cos COc/
(8.8)
R»
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Een nadeel van dit systeem is dat de uitgangsklemmen ab niet geïsoleerd zijn van de ingangsklemmen cd en er is een scheidingstransformator nodig om deze moeilijkheid te over
winnen.
Het wisselelement waarin het ingangssignaal
met de spoel wordt verbonden zou eveneens als
een modulator kunnen werken, maar de plaat
zou dan grote stromen met de draaggolffrequentie voeren en als de contacten ab niet
exact gericht waren zou er bij afwezigheid van
veld B een restspanning tussen ontstaan als
ws(/) nul was. Een essentiële eigenschap van
modulatoren voor gebruik in instrumenten is
dat zij een verwaarloosbaar uitgangssignaal
geven als het ingangssignaal nul is, en deze
eigenschap zou moeilijk te verkrijgen zijn als
de draaggolfstroom door de plaat vloeit.
Deze beschrijving van de HaU-vermenigvuldiger is deels gegeven vanwege de inherente ver
diensten van het element en deels met het oog
op huidige ontwikkelingen in nieuwe materia
len, waardoor hij de voorloper zou kunnen zijn
van nog effectievere vermenigvuldigingselementen.

8.3.1. Amplitudemodulatie met schakelaars
Dit type modulator wordt op grote schaal in
instrumenten gebruikt in het bijzonder voor de
kleine uitgangssignalen van thermokoppels.
De eenvoudigste vorm wordt getoond in fig.
8.4. De spoel van een elektromagneet wordt
gevoed met een spanning met de draaggolffrequentie en stuurt het bewegend contact C
zo, dat punt A gedurende elke halve periode
van de draaggolfspanning wordt kortgesloten
met E. De uitgangsspanning u is gedurende
deze halve perioden nul, maar is anders gelijk
aan ms(/) en dus zijn de golfvormen van het
systeem met elkaar verbonden als aangegeven
in fig. 8.5.
Het blijkt uit deze figuur geenszins duidelijk
dat het uitgangssignaal u componenten bevat
van het type omschreven door uitdrukking
(8.6), maar de volgende analytische benadering
waarbij gebruik wordt gemaakt van de metho154
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Fig. 8.4. Een schakelende modulator.

de van schakelfuncties toont dat dit inderdaad
het geval is.
Als de schakelaar open is,
u = w8(0
dat wil zeggen u = us(t) X 1
Als de schakelaar gesloten is, u = 0
dat wil zeggen u = u3(t) x 0
In het algemeen u = z/s(Ö X ƒ(/)

(8.9)

waarin ƒ(/) periodiek met de draaggolffrequentie nul of 1 is. De tijdsfunctie/(z) wordt schakel
functie genoemd en wordt gegeven in fig. 8.6,
waarbij de oorsprong van de tijd wordt geko
zen als het middelpunt van de halve periode
van de draaggolf waarvoor de schakelaar
open is.

«»(') I
_____

l~

Fig. 8.5. Golfvormen in de modulator van fig. 8.4.

Er wordt benadrukt dat fig. 8.6 geen golfvorm
is die in de schakeling bestaat, maar een gra
fische weergave van de invloed van de perio
dieke werking van de schakelaar op het ver
band tussen zz en z/8(r).
Op /(Ö kan de Fourier-analyse toegepast wor
den en er kan worden aangetoond dat

2 /

ƒ(') = y + —
7V

;

i

I

1 1•

:

l/Zc

{■schakelaar opcn^schakclaar dicht-,
i

1
COS Cüct--------- COS 3 U)ct 4-

Fig. 8.6. De 'schakelfunctie’/(O-

3

\

1
\
4- — cos 5 coct... I

(8.10)

Combinatie van (8.9) en (8.10) geeft:

W = Ws(0/0)
z/.(z)
2 ,x
= ——4----- zz8(/)coscocZ 42

Z(0 |

—*r—

7C

liggen dan 1 Hz en het is handig om de 50 Hznctfrequentie als draaggolffrequentie te ge
bruiken.
Dan wordt voor sinusvormige signalen de uit
gangsspanning van de modulator gegeven door

üa
2
u — —- cos o>af 4----- üa cos coar cos u>ct 42

71

2
---------- Üs cos COat COS 3 (Oct ... (8.12)
3 71

2

------------ Wa(/)COS3aM 4-

3 7V

dat is:

4-------- tfs(/)cos5a)cf... (8.11)
5 K
Uitdrukking (8.11) toont dat het uitgangs
signaal u een component van het oorspronke
lijke signaal bevat en oneindig veel gemoduleer
de draaggolven, waarvan er één een draaggolffrequentie heeft die gelijk is aan de schakelfrequentic. De modulator zal veelal worden
gebruikt in combinatie met een versterker
waarvan de frequentieresponsie zo is dat alleen
fluctuaties waarvan de frequentie in de buurt
van fc ligt worden versterkt. Het uitgangssig
naal van een dergelijke versterker is dan
2A z/9(r)cos coc/ waarin A de versterking voor
stelt. Het gedrag van een dergelijk systeem kan
vollediger geïllustreerd worden als we veron
derstellen dat z/s(r) sinusvormig is en voor de
eenvoud zullen we schrijven z/s(r) = üa cos coat.
De signaalfrequentie /a zal in elke normale
situatie zeer veel lager zijn dan de draaggolffrequentie, daar de ontwerper van het systeem
hiervoor zorgt door de draaggolffrequentie vol
doende hoog te kiezen. Signalen van een ther
mokoppel hebben zelden fluctuaties die hoger

tis

u =---- cos a>at 4Üs

4-------- cos (coc 4- oza)/ 47C

4-------- COS (C0c — (Va)t 47C
Z/s

---------- cos (3 coc 4- o>a)z 43k
Z?s

-------- cos (3 coc — coa)/...

(8.13)

Uitdrukking (8.13) geeft de sinusvormige com
ponenten van de uitgangsspanning van de mo
dulator. Men ziet dat alleen die uit de tweede
regel van de formule, met cirkelfrequenties
(a>c + coa), frequenties hebben die dicht bij /c
liggen, zodat alleen deze aanwezig zullen zijn
in het uitgangssignaal van de versterker, zoals
weergegeven in fig. 8.7.
Een andere vorm van een schakelende modula
tor is weergegeven in fig. 8.8. De schakelaar
hier is een enkelpolige omschakelaar. Hij wordt
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Fig. 8.7. Invloed van een selectieve versterker op signalen uit de schakeling van fig. 8.4.

ook hier aangedreven met de draaggolffrequentie en verbindt het signaal gedurende afwisse
lende halve perioden van de draaggolf met een
van de twee helften van de primaire wikkeling
met middenaftakking van een transformator.
We zullen bij het beschrijven van de werking
veronderstellen dat de secundaire wikkeling
van de transformator onbelast is en dat de ver
eiste magnetiseringsstroom verwaarloosbaar
klein is. Dan wordt de uitgangsspanning u als
volgt bepaald.
Als de schakelaar in positie a is:

u=

als de schakelfunctie <p(r) waarden heeft die va
riëren tussen +1 en —1 bij de draaggolffrequentie. De golfvormen van de schakeling
zijn weergegeven in fig. 8.9, terwijl fig. 8.10 de
schakelfunctie illustreert.
Als in het vorige voorbeeld kan de schakel
functie worden herleid tot een sinusoïdale
signaal bron
Bs

+
«s(0(

=

u

i

i
i
i

Als de schakelaar in positie b is:
u = -usü')

= ws(/)

(-1)

aandrijfspoelj

Pat wil zeggen

freq. Zc

u = — ««(M)
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(8.14)

Fig. 8.8. Een dubbelpolige schakelende modulator.
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Fig.8.9.Golfvormen uit fig. 8.8.

grondgolf met een oneindig aantal harmonischen.

9*0

4 /

1

= — COS CO&t--------COS 3 (Del +
K \
3

+

cos 5 o)ctj

(8.15)

De waarde van de uitgangsspanning u kan wor
den verkregen door uitdrukking (8.15) in (8.14)
te substitueren. Hij is gelijk aan die uit het
vorige voorbeeld, behalve dat het ontbreken
van een constante term het ontbreken van een
gelijkspanningsterm aangeeft. Het biedt geen
groot voordeel om aldus de signaalcomponent
af te schaffen, omdat de versterker hem toch
niet zou doorlaten, daar frequentieresponsie
aan de lage kant ontbreekt. Het belangrijke
voordeel van dit meer gecompliceerde systeem
is dat het een manier verschaft om de impedan
tie van de signaalbron aan te passen aan de
(normaliter veel hogere) ingangsimpedantie
van de versterker. Stel bijvoorbeeld dat R& is
10 Q terwijl de ingangsimpedantie van de ver
sterker 100 kQ bedraagt. De weerstandsverhouding is 10‘, dus de windingsverhouding van de

transformator NJNt moet voor optimale vermogensoverdracht naar de 100 kQ-weerstand
100 zijn. Formule (8.14) is niet meer juist als
de secundaire wikkeling belast is, vanwege de
stroom die door
vloeit, maar het verschil
ligt alleen in de grootte van de constante ver
menigvuldigingsfactor, die nu minder is dan
NJNt. Het grondbeginsel van modulatie wordt
niet beïnvloed door de aanwezigheid van een
belasting van de transformator.
De tot nu toe beschreven modulatorschakelingen bevatten mechanische bewegende delen om
het signaal met de draaggolfirequentie te scha
kelen en men zal inzien dat deze methode alleen
bevredigend werkt als de draaggolfirequentie
tamelijk laag is, bijvoorbeeld niet meer dan 100
Hz. De traagheid van de bewegende delen belet
het gebruik van mechanische schakelaars voor
hoge draaggolffrequenties; hiervoor is het no
dig elektronische schakelingen te gebruiken die
dezelfde functie hebben als de mechanische
samenstellingen. Een groot aantal schakelingen
zijn voor dit doel gebruikt, en men kan deze
het best begrijpen door hen als samenstellingen
van enkelvoudige aan-uitschakelaars te be
schouwen. Een bijzondere elektronische aanuitschakelaar met diodes is weergegeven in fig.
8.11. De aansluitklemmen van de schakelaar
zijn de punten A en B, die zich symmetrisch aan
beide zijden van de diodebrug bevinden. Een
spanning met de draaggolfirequentie wordt via
de twee weerstanden Rlt die we terwille van de
beschrijving hoog zullen veronderstellen ten
opzichte van de voorwaartsweerstand Ra van
de diodes, aangesloten aan de andere twee aan-

i

7o
i

t

l/Zc

-1
Fig. 8.10. De ‘schakelfunctie’

in uitdrukking (8.14).
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sluitklemmen van de brug. De schakeling kan
in twee toestanden verkeren, afhankelijk van de
richting van de spanning wc tijdens het tijds
interval dat we beschouwen. Stel eerst dat wc
positief is, dat wil zeggen wc is zo gericht dat
door alle vier diodes stroom vloeit in doorlaatrichting. Elke diode zal dan opeen bepaald punt
van zyn karakteristiek, bijvoorbeeld F, zijn in
gesteld. Voor zover het een kleine verandering
van deze toestand betreft, vertoont elke diode
een weerstand Ra, dat wil zeggen dat een ex
terne schakeling die op A en B is aangesloten
hetzelfde ‘ziet’, als wanneer elke diode vervangen^zou worden door weerstand Ra. Er zijn
twee parallelgeschakelde stroompaden van A
naar B, elk met een weerstand 2/?d, dus het
vervangingsschema bestaat uit een weerstand
Ra van A naar B. Deze toestand zou natuurlijk
worden gewijzigd als het extern circuit dat op
A en B is aangesloten, zelf een stroom zou
leveren die groot genoeg zou zijn om onze ver-Ri

+

"a

4

Wc

-Ki

A

ÓB

1)1
Rd
Rd = ~ in F
dZ»

R
Fig. 8.11. Een elektronische schakelaar.
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onderstelde toestand, van diodes ingesteld in
een punt in het doorlaatgebied van hun karak
teristiek, te verhinderen. Normaliter is echter
de stroom die door de draaggolfbron wordt ge
leverd, aanmerkelijk groter dan die welke door
een externe schakeling wordt geproduceerd en
we kunnen de situatie als volgt samenvatten:
‘als wc positief is, is A met B verbonden via
7?d ohm’.

Nu beschouwen we de andere toestand, als we
negatief is en aanzienlijk groter dan enige span
ning tussen A en B. Elke diode is nu ingesteld
op een punt in het spergebied van de karak
teristiek, bijvoorbeeld R, waardoor er geen
stroom loopt, hetgeen wil zeggen dat elke diode
gelijk is aan een geleiding nul of aan een on
eindig hoge weerstand. Het vervangingsschema
is voor zover het de klemmen A en B betreft
open, en we kunnen de toestand als volgt sa
menvatten : ‘als wc negatief is, is de schakelaar
open’.
Het gehele vervangingsschema als wc een wissel
spanning met een frequentie /c is, is een weer
stand Ra in serie met een aan-uitschakelaar die
werkt met de draaggolffrequentie. Functioneel
is de schakeling identiek aan een schakeling
met een mechanische schakelaar, maar de be
perking tot lage draaggolffrequenties bestaat
niet meer. Dit voordeel is niet verkregen zonder
de introductie van verscheidene ongewenste
neveneffecten, die ontstaan door onvolkomen
heden in de diodes.
In de praktijk kunnen de diodes geen absoluut
identieke doorlaatkarakteristieken hebben, en
dus zal de brug niet geheel perfect in evenwicht
zijn als wc positief is en door de modulator zal
dan een spanning aan de externe schakeling
worden toegevoerd. In sperrichting zullen de
diodes kleine stromen voeren in plaats van zich
te gedragen als oneindig grote weerstanden zo
als in het voorgaande werd aangenomen. Deze
onvolkomenheden veroorzaken op de klemmen
A en B een fluctuatie met de draaggolffrequen
tie die niet te onderscheiden is van de fluctuatie
die door een echt signaal zou worden veroor
zaakt. In dit opzicht zijn zelfs de best ontwor-
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Fig. 8.12. Versie van fig. 8.8. met elektronische schake
laars.

pen elektronische schakelaars de mindere van
de mechanische schakelaar.
Elektronische schakelaars werken gewoonlijk
bij frequenties die groot genoeg zijn om last te
ondervinden van de parasitaire capaciteiten van
de onderdelen. In sommige schakelingen is
daarom een regelbare condensator aangebracht
met als doel een capacitieve stroom te verschaf
fen die gelijk maar tegengesteld is aan die
welke wordt veroorzaakt door de ongewenste
parasitaire capaciteit van de schakeling.
Een dubbelfasige modulator met diodeschakelaars is weergegeven in fig. 8.12. Functioneel is
deze schakeling gelijk aan die van fig. 8.8.
8.3.2. Amplitudemodulator met variabele reactantie
In het voorgaande werd een modulatieproces
beschreven waarin een onderdeel van de scha
keling, een schakelaar, werd gevarieerd met de
draaggolffrequentie. Dit kan worden gezien als
een extreem geval van het veranderen met de
draaggolffrequentie van de weerstand in een ge
deelte van de schakeling, en, zoals te verwach
ten was, is het eveneens mogelijk amplitudemodulatie van een draaggolf te verkrijgen, door
gebruik te maken van een reactantie die vari
eert met de draaggolffrequentie. Een voorbeeld

van deze methode is geïllustreerd in fig. 8.13.
Condensator C is zo geconstrueerd dat zijn
capaciteit periodiek varieert met de draaggolf
frequentie. Dit kan bijvoorbeeld worden ver
kregen door mechanische trilling van een van
de platen, of door een trillend diëlektricum
tussen twee vaste platen. We zullen veronder
stellen dat Ra groot genoeg is om de veronder
stelling te rechtvaardigen dat de lading q van C
gedurende een periode van de draaggolffre
quentie constant blijft, maar dat Ra niet zo
groot is dat de gemiddelde waarde van u de
langzaam variërende signaalspanning us(f) niet
zou kunnen volgen. Nu kunnen we de statische
toestand q = Q, een constante lading, beschou
wen als een dichte benadering van de werke
lijke toestand waarin de schakeling verkeert.
Een bijzonder eenvoudige toestand ontstaat als
de scheiding s van de platen van C sinusvormig
verloopt.
Als

■f = ^0 + As COS (üct

dan is

C=

Co

As
1 -|------- cos coct
So

Maar

As
u = ^ , dus u =
1 -|.-------COS OJct
C
Co \
*0

Q/C = ua(t),

en

/
As
waarmee: u = z/9(0 11 + — cos (oct')
De spanning u heeft twee componenten, het
oorspronkelijke signaal «S(Ö en een in ampliAs
tude gemoduleerde draaggolf— «s(0 cos cocr.
s0

+
z/s(r)

’H

u
O“

Fig. 8.13. Een modulator met een capaciteit die varieert
met de draaggolflrequentie.
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Deze laatste kan worden versterkt door een
zover de schrijver bekend is, wordt er geen
versterker waarvan het doorlaatgebied in de
systeem van mechanische variatie toegepast,
buurt van de draaggolflfrequentie ligt.
maar een bepaald soort magnetische versterker
Het is interessant en van betekenis dat de scha kan worden beschouwd als een voorbeeld van
keling zowel een versterker als een modulator
het principe van modulatie door variatie van
is. Als we de verliezen in Rs bij signaalfrequenzelfinductie.
ties verwaarlozen, of veronderstellen dat Rs
wordt vervangen door een zelfinductie of een
parallelkring die bij de draaggolffrequentie een
8.4. VERSTERKERS VOOR GEMODULEERDE
oneindig hoge impedantie vormt en een ver DRAAGGOLVEN
waarloosbare impedantie bij de signaalfrequentie heeft, hoeft de signaalbron geen vermogen
In par. 8.2. werd uitgelegd dat de reden voor
aan de schakeling te leveren, maar alleen lading
het gebruik van gemoduleerde draaggolven is
op C te brengen. Toch is er vermogen met de
gebaseerd op de moeilijkheden die optreden bij'
draaggolffrequentie op de uitgangsklemmen
de versterking van het oorspronkelijke signaal,
beschikbaar en dit moet worden geleverd door als dit een kleine amplitude heeft. Deze toe
de eenheid die de variatie van C bewerkstelligt.
stand komen we zowel tegen bij transductors
Het lijkt erop dat de komende jaren een belang zoals wisselspannings-rekstrookjesmeetbrugrijke vooruitgang van de modulatietechniek zal
gen die zelf gemoduleerde draaggolven leveren,
volgen, doordat men gebruik kan maken van
als bij signaalbronnen zoals thermokoppels die
de eigenschap van vermogensversterking van
een elektrische schakeling, de modulator nodig
een modulator met variabele capaciteit. Deze hebben om een gemoduleerde draaggolf te
eigenschap is reeds met goed gevolg toegepast
produceren. In beide gevallen zal de gemodu
in versterkers voor kleine signalen met zeer
leerde draaggolf een zeer kleine amplitude heb
hoge frequenties. Een dergelijke versterker
ben en versterkt moeten worden. De versterker
wordt ‘parametrische versterker’ genoemd. Het
moet zo ontworpen of gespecificeerd zijn dat
gebruik ervan is nog beperkt tot situaties waar hij geen noemenswaardige vervorming in het
in de signaalbron signalen met kleine amplitude
oorspronkelijke signaal introduceert, en de
levert en zo’n hoge impedantie heeft, in de
meest geschikte manier om de eigenschappen
buurt van 109 Q of nog meer, dat versterking
van een versterker in dit opzicht weer te geven
op een andere manier onuitvoerbaar is.
is gebruik te maken van de begrippen signaal
Evenals bij mechanische schakelaars stelt de
spectrum, spectrum van de gemoduleerde
mechanische variabele condensator een boven draaggolf en frequentiekarakteristiek van de
grens aan de draaggolffrequentie en dus ook
versterker. (Een verklaring van de begrippen
aan de signaalfrequentie die kan worden ge ‘spectrum’ en ‘frequentiekarakteristiek’ werd
bruikt. Elke verhoging van frequentie eist het
in hoofdstuk 1 gegeven.)
gebruik van elektronische elementen, waarvan
de meest belovende de overgang van een half8.4.1. Versterkers voor in amplitude gemodu
geleiderdiode schijnt te zijn. Als een sperleerde draaggolven
spanning wordt toegevoerd kan de capaciteit De gemoduleerde draaggolf heeft de vorm
van de sperlaag worden veranderd door de
u = Ws(^)costoc6 waarin in de praktijk u5(t)
spanning te veranderen.
meestal vrij klein zal zijn, bijvoorbeeld kleiner
Om de behandeling compleet te maken, moet
dan 1 mV, en voor langere perioden tamelijk
ook het principe van modulatie door het va dicht bij nul zal liggen. Deze toestand treedt
riëren van de zelfinductie van een spoel met de
bijvoorbeeld op in een systeem dat wordt ge
draaggolffrequentie worden genoemd. Voor
bruikt om de afwijking van een bepaalde uit-
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gangstoe stand te meten, daar het meestal ge
makkelijk is om de uitgangstoestand te laten
overeenkomen met de evenwichtstoestand door
middel van een transductor. In een latere para
graaf over detectors zal worden aangetoond
dat deze bij voorkeur signalen in de buurt van
1 V of meer vragen en hieruit volgt dat ver
sterkers voor gemoduleerde draaggolven vaak
grote versterkingsfactoren, bijvoorbeeld 104,
moeten bezitten. Het is duidelijk dat er een
gevaar bestaat dat ongewenste signalen, zoals
ze kunnen ontstaan uit onbalanseffecten in
transductors bij hogere harmonischen van de
draaggolffrequentie, tot een zodanig niveau te
versterken dat de versterker buiten zijn lineaire
gebied wordt gestuurd. Dit zou vervorming van
het echte signaal veroorzaken en dus is het vaak
raadzaam een versterker te gebruiken waar
van de frequentiekarakteristiek zodanig is dat
slechts het gewenste signaal wordt doorgelaten
en daardoor geen noemenswaardige verster
king geeft voor signalen of storingen met andere
frequenties. Het is dan belangrijk het frequen
tiespectrum te beoordelen van formules zoals
die voor u aan het begin van deze paragraaf.
We zullen nu de eenvoudige situatie opnieuw
bezien, die we reeds hebben besproken in par.
8.3., waarbij z/a(/) zelf sinusvormig is, met een
cirkelfrequentie a>a, klein ten opzichte van a>c.

Dan is u = ua cos (coat 4- <Pa) cos coct
W8
U = — COS [(C0c 4- COa)Z 4- 9>a] +
«s

4- — COS [(Wo — COa)/ — 9?a] (8.16)

Uitdrukking (8.16) toont dat het spectrum van
de gemoduleerde draaggolf twee componenten
heeft met cirkelfrequentie coc 4- coa en toe—
Deze componenten worden de bovenste en
onderste zijbandfrequentie genoemd. Deze term
is afgeleid van het vakjargon van de communi
catietechniek We zullen nu veronderstellen dat
we elke waarde van a>o tussen 0 en een boven
grens coa tegen kunnen komen. Dan zal de ver
sterker een getrouwe copie produceren van zijn

ingangssignaal u als hij alle sinusvormige sig
nalen, waarvan de frequenties liggen tussen
o>c—coa en a>c 4- coa evenveel en zonder faseverandering versterkt. Dat wil zeggen dat de
frequentiekarakteristiek van de versterker
recht moet zijn van toc—coa tot <x)c4-coa.
Een meer algemene situatie is die waarbij de
golfvorm van het signaal niet bekend is, maar
waarbij de karakteristieken van de signaalbron
zodanig zijn dat kan worden vastgesteld dat de
betekenis van componenten van de signaalfrequentie die groter zijn dan een bepaalde
waarde /a, verwaarloosd kunnen worden. Als
voorbeeld van deze situatie beschouwen we een
lineaire versnellingsmeter die een elektro
magnetische E- en I-balktransductor bevat zo
als beschreven in par. 7.1. De I-balk wordt
vastgehouden door een lineaire mechanische
veer, en voor gestage acceleratie zijn de ver
plaatsing van de I-balk en het uitgangssignaal
in de vorm van een gemoduleerde draaggolf
evenredig met de frequentie. Voor versnellin
gen die sinusvormig met de tijd variëren heeft
de transductor een responsie die uniform is bij
lage frequenties, maar afneemt boven de fre
quentie waarbij de traagheid van de I-balk in
resonantie is met de veer die hem vasthoudt.
Deze resonantiefrequentie ligt boven de boven
grens van de signaalfrequentie waarbij betrouw
bare metingen verkregen kunnen worden, en
dus loopt het bruikbare signaalfrequentiegebied van 0 tot /a, waarbij /a misschien 2/3 fr
is; fr is hier de resonantiefrequentie. Het uit
gangssignaal van de transductor heeft de vorm
u = u3(f) cos (üct, en bestudering van de karak
teristieken van de transductor heeft ons geleerd
dat slechts deze sinusvormige componenten
van Ms(f) waarvan de frequentie lager is dan een
bepaalde waarde /a, van betekenis zijn. Fre
quentiecomponenten die groter zijn dan /a
kunnen aanwezig zijn, maar het is wenselijk
dat zij door het systeem zullen worden onder
drukt, daar zij van dubieuze waarde zijn ten
gevolge van de onvolkomen werking van de
transductor voor frequenties, groter dan /a.
Het gewenste deel ww van het uitgangssignaal
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van de transductor kan dan worden geschreven
als:
“a’^A

uw

2
' "a-0

COS (coat + <?a)

COS ü)ct

J

^A^

~ COS [(cüc 4" CUa)f + T’a] 4"

/,
®a“°

+

S ”7" COS KWc —

“a-0 2

— T’al

(8.17)
Vergelijk formule (8.17) met (8.16), die het
spectrum voorstelde van een gemoduleerde
draaggolf als het signaal uit een enkelvoudige
sinus bestond. Volgens (8.17) is het signaal een
samenstelling van sinussen, die elk worden
voorgesteld door een paar zijbandfrequenties
in de gemoduleerde draaggolf. Deze situatie is
in fig. 8.14 grafisch voorgesteld. De samenstel
lingen van componenten die boven en onder Zc
liggen worden de bovenste en onderste zijbanden genoemd. De versterker voor de gemo
duleerde draaggolf moet zo zijn dat alle fre
quenties tussen fc—fx en Zc + Za evenveel ver
sterkt worden.

amplitudcn van
de componenten |

I
0

8.4.2. Versterkers voor infrequentie gemoduleer
de draaggolven
In par. 8.2. werd verklaard dat enkele transductors een uitgangssignaal produceren van de
vorm waarin de variatie in frequentie van het
signaal evenredig is met de te onderzoeken
grootheid, dat wil zeggen:

AZ = Z-Zc = A:x(r)

De amplitude van het signaal is in dit geval
meestal niet erg klein, maar toch kan enige
versterking nog nodig zijn om het signaal op
een voor de detector geschikt niveau te brengen.
Dan rijst de vraag welke de eisen zijn voor een
dergelijke versterker voor wat betreft zijn res
ponsie aan sinusvormige signalen. Het voor de
hand liggende antwoord op deze vraag is dat
de versterker zal voldoen als zijn frequentiekarakteristiek recht is over het gebied van waar
den van Z die in (8.18) kunnen worden ver
wacht, maar dit antwoord is alleen juist als
x(r) zeer langzaam met de tijd varieert. Een
volledige behandeling van dit probleem vergt
een gecompliceerde analyse en zal hier niet
worden uitgevoerd. Inplaats hiervan zullen we
een bepaalde situatie op een niet-wetenschappelijke manier, die toch een goed denkbeeld
van de algemene eisen geeft, behandelen.

spectrum van
gemoduleerde draaggolf

signaal
spectrum

Za

------ --- ƒ

J
Zc -Za

Zc

Ze +fs

Fig. 8.14. Relatie tussen signaalspectrum en het spectrum van de gemoduleerde draaggolf.
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(8.18)
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* ut, amplitude gemoduleerde draaggolf
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Fig. 8.15. a. Draaggolf in frequentie gemoduleerd met een
kanteelspanning, m =
4- ux.

Stel dat x(t )een kanteelgolfvorm is, met een fre
quentie die zeer veel lager is dan fc. Dan heeft
het signaal u, het uitgangssignaal van de transductor, de golfvorm van fig. 8.15a die nagenoeg
gelijk is aan de som van twee in amplitude ge
moduleerde draaggolven, waarvan er een de
frequentie /c4-fd en een de frequentie/c—/d
heeft, waarbij /d de verandering van fc is, ver
oorzaakt door x(t). Beschouwing van ulf waar
van de draaggolffrequentie /c+/d is, toont
dat het spectrum van zich aan beide zijden
van fc 4- fd uitstrekt over een gebied dat
even breed is als het spectrum van de oorspron
kelijke kanteelgolf. Dit is geïllustreerd in fig.
8.15b. Het volledige spectrum van de in fre
quentie gemoduleerde draaggolf strekt zich aan
beide zijden van fc niet slechts uit tot fd (de
grootte van de momentele frequentie), maar
nog verder met een hoeveelheid /a, waarbij /a
de bovenste frequentiegrens is in het spectrum
van de oorspronkelijke verstoring. Bij het ko
men tot dit resultaat hebben we een punt ont-

weken, namelijk de vraag of de plotselinge
fluctuaties van de hoge frequentie van en wa
in fig. 8.15 gelijk zijn aan een draaggolf die met
een kanteelspanning is gemoduleerd, daar er
niet noodzakelijkerwijs een continuïteit van
fasesynchronisatie tussen de plotselinge fluc
tuaties is. Bovendien kan het argument alleen
gelden voor het bepaalde geval van een oor
spronkelijke verstoring met een kanteelspanningsvorm. Niettemin, is een redelijke werkregel om de minimumeisen te bepalen voor de
bandbreedte van de versterker voor een in fre
quentie gemoduleerd signaal, het toevoegen
van de spectrumbreedte van het oorspronke
lijke modulerende signaal aan de momentele
frequentievariaties.
De informatie over de te meten grootheid hangt
niet af van de amplitude van de gemoduleerde
draaggolf, maar alleen van zijn frequentie, dus
het is niet noodzakelijk dat de versterker lineair
is. Er wordt zelfs in het algemeen in de laatste
trappen van zulke versterkers enige mate van
amplitudebegrenzing toegepast door middel
van niet-lineaire elementen.
8.4.3. Voorbeelden van de opbouw van verster
kers voor gemoduleerde draaggolven
Hier volgen enige praktische voorbeelden om
de algemene principes te illustreren die in het
voorgaande zijn behandeld.
amplitude van j
de componenten |

spectrum van
een blokgolf

LLj_l

o

r/A
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— 2/a

ƒ
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—

Fig. 8.15. b. Spectrum van u in fig. 8.15a.
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Het eerste voorbeeld is een versterker die ge
schikt is voor een in amplitude gemoduleerde
draaggolf die afkomstig is van een thermo
koppel, via een modulator van het in fig. 8.8
weergegeven type, waarbij de modulator wordt
gestuurd met de netfrequentie van 50 Hz. De
grootte van de temperatuurverandering die
wordt gemeten, wordt verondersteld zodanig
te zijn, dat het signaalspectrum zich uitstrekt
van nul tot 2 Hz. Dan is er een versterker nodig
voor een frequentiegebied van 50—2 tot 504-2
Hz, dus van 48 tot 52 Hz. Wij zullen een situatie
beschouwen waarbij het volle uitgangssignaal
van de versterker wordt verkregen voor 1 °C
temperatuurverandering van een enkele thermo-overgang, waarvan de gevoeligheid 4-10-5
V-°C-1 bedraagt. Wij veronderstellen dat de
windingsverhouding van de transformator
100 :1 is. Dan blijkt bij gebruik van de formu
les (8.14) en (8.15) dat het maximale ingangs
signaal voor de versterker wordt gegeven door:

N2

4

Ni

TC

Mm = —— Ms(Ö---- (COS (Dct ...)

(8.19)

4
= 100-4-10-5-— cos coci V
TC

= 5 cos (oct mV

Verder wordt verondersteld dat de versterker
een maximale uitgangsspanning moet leveren
van 20 Vt-t, over een uitgangsimpedantie van
10 k£l. Wij zullen nu een eenvoudige versterker
met elektronenbuizen beschrijven, die aan de
eisen voldoet. De vereiste versterking is 4000 x
en dit kan gemakkelijk worden bereikt door
twee versterkertrappen volgens fig. 8.16 te ge
bruiken.
De tweede buis Bu 1 is door keuze van waarde
van schermrooster- en kathodepotentiaal op
een punt in de karakteristieken ingesteld waar
de steilheid 4 mA - V-1 bedraagt. Dan is de ver
sterking 40 maal, wat nog een versterking van
100 maal overlaat voor buis Bux. Buis Bux heeft
een steilheid van 1 mA • V-1 en zou dus met een
anodebelasting van 100 kD 100 maal verster164
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Fig. 8.16. Versterker voor gemoduleerde draaggolf van
50 Hz.

ken. Het gebruik van een potentiometer met
een totale waarde van 200 kD geeft een grotere
beschikbare versterking en biedt de mogelijk
heid om precies op de gewenste waarde in te
stellen. De functie van Cx is de versterking bij
hoge frequenties te reduceren, zodat de invloed
van storende hf-signalen wordt verminderd.
De reactantie van C\ bij de draaggolffrequentie
is aanzienlijk groter dan ; een geschikte waar
de is 0,001 p.F, die bij 50 Hz een reactantie
vormt van circa 3 MQ maar minder dan 3 kQ
bij frequenties groter dan 50 kHz. De koppelelementen C2 en R2 worden gemakkelijk geko
zen door voor
de hoogste waarde te kiezen
die de buizen fabrikanten voor de roosterlekweerstand van Bu2 toestaan, en vervolgens Ct
zo te kiezen dat zijn reactantie bij 50 Hz aan
zienlijk kleiner is dan J?2. Een bepaalde waarde
voor Ri is 1 MQ en een geschikte waarde voor
Ct is dan 0,1 p.F, wat bij 50 Hz een reactantie
van circa 30 kD oplevert. De schermroosteren kathode-ontkoppelcondensators beïnvloe
den eveneens de frequentiekarakteristiek van
de versterker en moeten voldoende capaciteit
hebben zodat de versterking bij 50 Hz niet ge
reduceerd wordt. De waarden van de vereiste
condensatoren zijn aanzienlijk daar 50 Hz een
lage frequentie is, en uit economische overwe
gingen worden waarschijnlijk elektrolytische
condensatoren toegepast. Elektrolytische con
densatoren hebben grote toleranties en worden
slechter als zij ouder worden, en dus zal het

nodig zijn nominale capaciteitswaarden voor
te schrijven die aanzienlijk hoger liggen dan
de waarden die theoretisch voldoende zouden
zijn (zie hoofdstuk 5).
De eenvoudige versterker die werd beschreven
heeft een bandbreedte die veel groter is, dan
nodig is om het spectrum van de gemoduleerde
draaggolf zoals gegeven in (8.19) te bevatten.
Men zal zich uit formule (8.15) herinneren dat
de punten in (8.19.) een serie van cosinustermen
voorstellen bij frequenties die oneven hamionischen zijn van de draaggolffrequentie, en dus
bevat de volledige uitdrukking van win niet
slechts de in amplitude gemoduleerde draag
golf bij de schakelfrequentie, maar eveneens
een oneindige reeks van gemoduleerde draaggolven bij de oneven harmonischen van de
schakelfrequentie. Deze zullen in de versterker
van fig. 8.16 worden versterkt met factoren die
afnemen bij toenemende draaggolffrequentie,
daar het shunteffect van C\ op Ri de versterking
voor hoge frequenties reduceert. De gevolgen
van de aanwezigheid van componenten van de
vorm «a(0 cos 3toc/, z/s(/)cos 5 coct enz. aan de
versterkeruitgang, zal afhangen van het soort
detector dat wordt gebruikt om het oorspron
kelijke signaal z/3(f) terug te krijgen.
Het tweede voorbeeld is een versterker die sa
men met weerstandsrekstrookjesmeetbruggen
kan worden gebruikt.
In par. 7.1. werd aangetoond dat als een rekstrookjesmeetbrug wordt gevoed met een wis
selspanning met een cirkelfrequentie van coc,
het vervangingsschema aan de uitgangsklemmen bestaat uit een weerstand in serie met een
constante spanningsbron, waarvan de spanning
de vorm heeft van een in amplitude gemodu
leerde draaggolf, waarvan de modulatie even
redig is met de rek. Er werd eveneens vermeld
dat deze spanning erg klein is en voor dit voor
beeld wordt verondersteld dat de bron een
weerstand heeft van 100 Q en dat de spanning
bij maximale rek een topwaarde heeft van
slechts 100 p.V. Er wordt tevens verondersteld
dat de rek snel fluctueert en dat men heeft vast
gesteld dat componenten van 300 Hz in de rek-

golfvorm verwacht mogen worden. De draaggolffrequentie moet aanzienlijk groter zijn dan
de bovengrens van de signaalfrequentie en we
zullen aannemen dat 6 kHz is gekozen als
draaggolffrequentie. De versterker moet dan
een rechte frequentiekarakteristiek hebben
tussen 5,7 en 6,3 kHz, als het systeem niet te
lijden wil hebben van verzwakking van de hfcomponenten van het signaal.
Met betrekking tot het uitgangssignaal zullen
we aannemen dat het vereiste niveau 2 Vt-t
over een ohmse impedantie van 2 kQ moet be
dragen. Aan de tot dusver gestelde eisen zou
gemakkelijk kunnen worden voldaan door een
versterker uit het vorige voorbeeld, maar we
zullen ook nog aannemen dat de rekstrookjesbrug blootgesteld is aan grote elektrische of
magnetische stoorvelden. Deze introduceren
ongewenste stoorfluctuaties aan de uitgangsklemmen van de brug en in het belang van
de signaal-storingsverhouding is het wenselijk
de frequentiekarakteristiek van de versterker
te beperken tot dat frequentiegebied dat alleen
voor het signaal nodig is. De vereiste frequen
tiekarakteristiek kan worden verkregen door
gebruik te maken van de selectieve eigenschap
pen van £C-kringen zoals beschreven in hoofd
stuk 2, en een geschikte versterker met transis
tors als versterkingselementen wordt weergege
ven in fig. 8.17. De schakeling zal niet in detail
worden beschreven maar twee aspecten van
het ontwerp verdienen enige toelichting. Het
eerste heeft betrekking op de versterking van
drie transistors in een dergelijke schakeling
kunnen leveren, en misschien is de eenvoudig
ste manier om in grote trekken iets meer over
het resultaat te weten te komen, ons te concen
treren op de stroomversterkingsfactor van een
bepaalde transistor. De gegevens van de fabri
kant tonen dat een typische waarde van de
stroomversterking in de gemeenschappelijke
emitterschakeling voor veel transistors in de
buurt van 50 ligt. Als dan, met de drie transistortrappen in cascade geschakeld, de uitgangssignaalstroom van elke trap de ingangssignaalstroom van de volgende trap zou zijn, zou de
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Fig. 8.17. Versterker voor in amplitude gemoduleerde draaggolf van 6kHz.

stroomversterking door de hele versterker 50’
zyn, dat is 1,25*10*. Transformatorkoppeling
tussen de trappen geeft een hogere en weerstand-condensatorkoppeling een lagere waar
de. Als wordt verondersteld dat de ingangsimpedantie van de versterker de waarde van
900 Q heeft, zal de ingangsstroom 100 p.V/1000
O (dat is 10~7 A) bedragen en de uitgangsstroom moet 2 V/2000 Q is 10-3 A zijn. De ver
eiste stroomversterking is aldus 10* en een
drietrapsversterker is gevoelig genoeg.
Het andere betekenisvolle aspect van het gedrag
van de schakeling van fig. 8.17 is de frequentie
karakteristiek, die bijna geheel wordt bepaald
door de afgestemde transformatoren Tl en T2.
De frequentiekarakteristiek van de schakeling
die met Tl samenhangt wordt bepaald door de
afstemcondensator Cx, de primaire zelfinductie
en de effectieve dempingsweerstand 7?x die
over de primaire klemmen van de transforma
tor staat als de belastende invloeden van de
collectorschakeling van Tr2, de basisschakeling
van Tr3 en alle extra weerstanden in rekening
worden gebracht. Het vervangingsschema aan
de primaire klemmen van de transformator
wordt getoond in fig. 8.18.
De effectieve dempingsweerstand 7?x bleek 2,5
kO te zijn, waardoor de waarden Cx en £x be
paald kunnen worden. Het is reeds bekend dat
de schakeling op de draaggolffrequentie zal
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worden afgestemd (/c = 6 kHz), en dus kan
het product CiLt worden berekend uit de for
mule cüc’LiCi = 1. De waarde van Cx en kan
worden gevonden uit de overweging dat een
bandbreedte voor de schakeling nodig is van
600 Hz. De enkelvoudige afgestemde kring van
fig. 8.18 zal een gepiekte frequent iekarakteristiek geven. De bandbreedte B tussen de twee
frequenties waarvoor de versterking van de
schakeling l/y/2 maal de maximale waarde is
wordt gegeven door de formule B = l/2iz CxRt.
De keuze van Cx en B vertegenwoordigt een
compromis daar om het signaalspectrum onder
te brengen de bandbreedte B zo groot mogelijk
moet zijn, terwijl B voor de onderdrukking van
stoorsignalen zo klein mogelijk moet zijn. Het
volgende argument kan worden gebruikt om
de waarde van B te bepalen. Het spectrum van
de gemoduleerde draaggolf is 600 Hz breed, en
als B 600 Hz gemaakt zou worden, zouden de
componenten aan de uiteinden een verzwak
king van V2 maal ondervinden ten opzichte
van die in het midden. Dit is een beetje te rigoreus en een grotere waarde van B wordt vereist.
Bestudering van de frequentiekarakteristiek
van fig. 8.18 toont dat een aanmerkelijke ver
betering kan worden verkregen door een waar
de van B te kiezen die twee maal de breedte van
het frequentiespectrum is. Dan is B 1200 Hz
zoals weergegeven in de figuur en de waarden

van Li en C\ kunnen met enkele eenvoudige
berekeningen bepaald worden.
Het ontwerp van transformator T2 wordt gege
ven door eenzelfde argumentering. Er wordt
hier verondersteld dat T2 eveneens op de draaggolffrequentie is afgestemd en dus evenals Tl
verdere verzwakking van de randen van het
signaalspectrum zal veroorzaken.
De versterkers waarvan de schakelingen in fig.
8.16 en 8.17 zijn weergegeven, worden alleen
beschreven om de voornaamste eigenschappen
van dergelijke versterkers, namelijk hun ver
sterking en frequentiekarakteristiek te illustre
ren. Men moet niet veronderstellen dat zij als
praktische ontwerpen geheel voldoen, daar een
aanzienlijke prestatieverbetering kan worden
bereikt door meer gecompliceerde schakelingen
te gebruiken. De versterking bijvoorbeeld kan
onafhankelijk van de karakteristieken van de
afzonderlijke buizen of transistors worden ge
maakt door toepassing van tegenkoppeling (zie
hoofdstuk 9), terwijl het in het tweede voorbeeld
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mogelijk zou zijn een frequentiekarakteristiek
te verkrijgen die nagenoeg recht is in het hele
doorlaatgebied, door toepassing van koppelnetwerken van meer gecompliceerde aard tus
sen de trappen.
8.5. DETECTIE

De term detectie wordt hier gebruikt om het
proces te omschrijven waardoor het oorspron
kelijke signaal wordt gescheiden van een ge
moduleerde draaggolf. Het signaal wordt ge
woonlijk gescheiden in de vorm van een elek
trische fluctuatie, een spanning of een stroom,
maar dit is niet altijd het geval. Een opstelling
waarin het signaal wordt verkregen in de vorm
van een mechanische kracht of een verplaatsing
kan nog steeds worden beschouwd als een de
modulator.
8.5.1. Detectie van in amplitude gemoduleerde
draaggolven
De gemoduleerde draaggolf heeft de vorm
u = A Us(t) cos ü)ct waarin A een constante is
die wordt bepaald door de karakteristieken van
de modulator en de versterker. De detector
heeft de functie een grootheid te produceren
die evenredig is met ws(f). Uit de uitdrukking
voor u blijkt dat de basisfunctie van een detec
tor zou zijn u te delen door cos coct en inder
daad als er elektrische schakelingen die delin
gen kunnen uitvoeren in voldoende mate ter
beschikking stonden, zouden zij worden ge
bruikt als detectors. Helaas zijn zulke schake
lingen uitzonderlijk gecompliceerd en alle
praktische detectors gebruiken in plaats hier
van het principe van vermenigvuldiging met
cos ü)ct. Dat vermenigvuldiging even effectief
is kan heel eenvoudig als volgt worden aange
toond. Stel dat een schakeling twee ingangs
signalen heeft, een signaal u in de vorm van een
in amplitude gemoduleerde draaggolf en een
fluctuatie met de draaggolffrequentie a>c en een
uitgangssignaal produceert van u0 = ü cos cocf.
Dat wil zeggen
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= Aua(t) cos’ (Oct
Aua(f)
(1 + cos 2 a>cÖ
2
A
Aua(f)
dan is u0 =---- w8(/) +
cos 2 (oct
2
2

Uo

(8.20)
De eerste term in (8.20) is het gewenste oor
spronkelijke signaal, terwijl de tweede term een
in amplitude gemoduleerde draaggolf is waar
van de draaggolffrequentie 2 coe is, en waarvan
de componenten daarom zullen worden verwij
derd door een schakeling of mechanisme dat
alleen de veel lagere frequenties van de compo
nenten van het signaal ns(z) doorlaat.
In het volgende gedeelte worden enkele detectieschakelingen en opstellingen beschreven. Er
moet worden opgemerkt dat in enkele van deze
gevallen de multiplicatieve eigenschap eerder
impliciet dan expliciet aanwezig is.

8.5.2. Detectie door middel van schakelaars
De opstelling volgens fig. 8.19 is een mogelijke
vorm van een detector waarin het actieve ge
deelte wordt gevormd door een mechanische
schakelaar die wordt aangedreven door een
elektromagneet welke wordt bekrachtigd in het
ritme van de draaggolffrequentie ƒ<.. We zullen
veronderstellen dat de schakelaar gedurende
een halve periode een van de contacten sluit,
overeenkomstig de momentele polariteit van
de golfvorm van de bekrachtigingsstroom.
Als we nu de tijdsoorsprong willekeurig in het
midden van de sluitingstijd van het bovenste
contact kiezen, kan de functie van de schake
ling als volgt beschreven worden.

u0 = «-(+1) als
«o + «•(—!) als

(oct positief is
(oct negatief is

Men ziet dat de opstelling overeenkomt met de
modulatorschakeling van fig. 8.8, en dezelfde
methode van schakelfuncties kan worden ge
bruikt om de werkwijze van beide schakelingen
te bespreken. In de onderhavige schakeling is
de spanning u een in amplitude gemoduleerde
draaggolf van de vorm u = A ua(t)cos (cuct+^)
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Fig. 8.19. Een schakelende demodulator.

waarbij een faseverandering # wordt veronder
steld zodat de invloed van een onnauwkeurig
heid in de tijd van openen en sluiten van de
schakelaar in de detector of modulator kan
worden geschat.
Het principe van schakelfuncties geeft een me
thode om een formule voor de uitgangsspanning
u0 te berekenen.
m0 = «9>(z), waarin <p(z) de functie is die wordt
gegeven door uitdrukking (8.15)

dan is
u0 = Aua(t) cos (a>cr + #)

^COS (Oct +

1
1
------ cos 3 (oct H----- cos 5 (oct ...
3
5

= Au%(t) cos # + [hf-termen]

(8.21)

Formule (8.21) toont dat als de uitgangsspanning u0 aan een schakeling wordt toegevoerd
die alleen reageert op de langzaam variërende
fluctuaties met de signaalfrequentie, een ver
sterkte versie van het oorspronkelijke signaal
«■(z) wordt verkregen, tenzij # + of — 90 is.
Het is natuurlijk wenselijk dat de tijdsinstelling
van de schakelaar zodanig is dat & nul is, maar
met het oog op de platte toppen van cosinus
functies is de exacte tijdsinstelling niet erg
kritisch.
Het gedrag van de schakeling kan eveneens
worden beschreven door het tekenen van de
golfvormen, zoals in fig. 8.20 gedaan is voor een
signaal met een fasehoek # van 0.

I zz8(z)
f\
I \
I
I-------t
I
I
I
I
I u amplitude gemod. draaggolf

als coscoc/ positief is, is u0 = w(4-l)
als cos o)ct negatief is, is u0 = 0
Dat wil zeggen zz0 = «ƒ(/) waarin ƒ(/) wordt
gegeven door uitdrukking (8.10)
m0

F1
2/
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Fig.8.20.Golfvormcn behorende bjj fig. 8.19.

Men zal inzien dat detectorschakelingen even
als modulatoren gebruik kunnen maken van
elektronische schakelaars in plaats van mecha
nische. Het is zelfs beter als de draaggolffrequentie hoog is of als vele duizenden uren van
foutloze werking worden geëist. In fig. 8.21 is
de schakeling van een dergelijke detector weer
gegeven. Wc zullen voor het gemak aannemen
dat de diodes Dl en D2 ideaal zijn en dat draaggolfamplitude üc zeer veel groter is dan de am
plitude van de gemoduleerde draaggolf u. Dan
domineert de spanning /zc cos wct in de schake
ling en dus geleiden de diodes alleen en dan
alleen als coscoc/ positief is. Hieruit volgt dat
het gedrag van de schakeling kan worden be
schreven door de volgende beweringen:

+

(8.22)

Formule (8.22) toont dat de uitgangsspanning
u0 het oorspronkelijke signaal z/3(r) bevat, even
als in het vorige voorbeeld.
Een normale variatie van de schakeling van
fig. 8.21 wordt verkregen door toevoeging van
condensator C over elk der belastingsweerstanden R. De waarde van het produkt RC is zo
danig dat elke gelijkrichtschakeling zich ge
draagt als een topdetector voor fluctuaties met
de draaggolflrequenties, zoals het geval zal zijn
als RC^lIfe. Deze eis kan in strijd zijn met de
eis dat RC zo klein moet zijn dat de uitgangs
spanning zz0 snelle veranderingen van het sig
naal z/s(0 kan volgen, en een compromis-oplossing moet worden bereikt. Een in dit opzicht
betere schakeling is weergegeven in fig. 8.22.
Het doel van de ontwerpers van deze schake
ling was een detector te verkrijgen die volledig
reageert op een verandering van de modulatie-
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Fig. 8.21. Een dcmodulatorschakcling.
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Fig. 8.22. Demodulatorschakeling met snelle responsie en lage rimpel op het uitgangssignaal.

amplitude in de kortst mogelijke tijd en toch
een uitgangssignaal levert dat bij de draaggolffrequentie de minst mogelijke hoeveelheid
rimpelspanning bevat. Dit wordt verkregen
door de vernuftige opstelling van de condensa
tors Cx, Ca en Ca. Condensator C3 heeft een
grote waarde, zodat het gelijkrichtcircuit met
de diodes Dl en D2 een topdetector vormt voor
de grote draaggolfspanning die wordt geleverd
door Tl, en de diodes geleiden alleen tijdens de
korte intervals van de positieve toppen van
coscocf. De weerstanden 7?x en R2 zijn gelijk,
zodat tijdens deze positieve toppen P en Q de
zelfde potentiaal hebben. De condensators Cx
en Ca, die ongeveer dezelfde waarde hebben,
hebben een capaciteit die laag genoeg is om te
garanderen dat zij geladen kunnen worden ge
durende het interval dat de diodes geleiden, zo
dat aan het einde van dit interval de potentiaal
van punt P en dus ook van punt Q, ten opzichte
van punt O gelijk is aan de waarde van u ge
durende het interval dat geleiding plaats heeft.
Als de verandering van w8(r) positief is, geleidt
alleen diode Dl en herlading van condesator Ca
vindt plaats via de grote condensator Ca, ter
wijl als w8(/) afneemt alleen diode D2 geleidt
en Cx wordt herladen door Ca. Beide diodes
blijven voor bijna een gehele draaggolfperiode,
geblokkeerd, en gedurende deze periode blijft
de uitgangsspanning u0 constant, daar de con
densatoren Ci en Ca hun lading vasthouden.
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Typische golfvormen voor deze schakeling zijn
in fig. 8.23 weergegeven.
Het voordeel van deze schakeling is dat hij een
snelle reactie combineert met een effectieve afvlakking van de uitgangsspanning. Men ziet
dat als WsO) constant is er in het geheel geen
fluctuatie van de uitgangsspanning met de
draaggolflrequentie aanwezig is. Deze eigen
schap gaat helaas verloren als er een aanzien-
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Fig. 8.23. Golfvormen in fig. 8.22. De draaggolf is voor
het gemak als driehoeksgolf getekend.
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lijke belastingstroom wordt opgenomen van de
klemmen Q en O en de detector voldoet alleen
als er schakelingen met een hoge ingangsweerstand 7?in mee worden gevoed. Het criterium
is dat RintCi 4- C2) veel groter moet zijn dan
een periode van de draaggolf. Een ander nadeel
van de schakeling is dat een effectieve herlading
van Ci en C2 eist dat de diodes een lage weer
stand in doorlaatrichting hebben en dat de uitgangsimpedanties aan de klemmen van de
transformatoren Tl en T2 laag zijn.

8.5.3. Impliciete detectie
Het woord ‘impliciet’ wordt hier gebruikt als
een algemene term voor schakelingen, appara
ten of instrumenten die de functie uitoefenen
van het ontvangen van een in amplitude gemo
duleerde draaggolf en er zodanig op inwerken
dat een uitgangsaanwijzing, of een of ander
mechanisch effect wordt verkregen dat even
redig is met het oorspronkelijke signaal. Men
zal zich realiseren dat in een detector altijd zo
wel een fluctuatie met de draaggolffrequentie
als de gemoduleerde draaggolf vereist zijn, daar
de zin of fase van het oorspronkelijke signaal
alleen kan worden bepaald door vergelijking
met de zin of fase van de draaggolf. Dit geldt
zowel voor impliciete als voor normale detectieschakelingen.
Een elektrodynamische meter levert ons eerste
voorbeeld voor het proces van impliciete detec
tie. Een dergelijke meter heeft een draaiende
spoel waaraan een wijzer die over een schaal
beweegt is bevestigd. De draaispoel die een
stroom ii voert, bevindt zich in het veld van een
andere, vaste spoel, die een stroom /2 voert. De
fluxkoppelingen van beide spoelen zijn zo ge
maakt dat het moment op de draaispoel even
redig is met het stroomprodukt idt. De bewe
gende spoel wordt vastgehouden door een veer,
zodat in de statische toestanden de wijzeruitslag a wordt gegeven door de uitdrukking
a = Ki-dt, waar K een constante is voor die
bepaalde meter. Als hij als demodulator wordt
gebruikt, wordt een stroom evenredig met de
in amplitude gemoduleerde draaggolf door bij

*

voorbeeld de draaispoel gezonden, terwijl een
stroom met de draaggolffrequentie door de
vaste spoel vloeit.
Dan is:
= G us(t) cos O)ct
i\ = Ic cos (coc +

(8.23)
(8.24)

waarin G en Ic constanten zijn.
Het produkt idi wordt gegeven door:
ICG
idi = — Ms»(f) [cos # + cos (2 Wc/ + #)) (8.25)
Aldus heeft het draaimoment een If-component
evenredig met ua(t) plus een hf-component met
twee maal de draaggolffrequentie. De traagheid
van het systeem is zodanig, dat er geen belang
rijke beweging van de wijzer waarneembaar is
bij de frequentie 2/c, en voor langzaam varië
rende waarden van w8(f) wordt de wijzeruitslag
gegeven door
KIcG
a =------- Wb(/) COS 19
(8.26)
2
De fasehoek & van de draaggolf wordt op nul
ingesteld om cos 19 maximaal te maken en het
element geeft duidelijk een directe aanwijzing
die evenredig is met het oorspronkelijke signaal.
Het is belangwekkend op te merken dat het
element functioneel werkt als vermenigvuldiger
van de gemoduleerde draaggolf met een onge
moduleerde draaggolf.
Een tweede voorbeeld van impliciete detectie
wordt gegeven door een kathodestraalbuis,
waarbij de verticale afbuiging y van de stip
evenredig is met de spanning ult tussen de yplaten, terwijl de horizontale afbuiging x even
redig is met de spanning us tussen de x-platen.
Stel dat er een ongemoduleerde afbuiging
x = x cos (eocZ + #) in x-richting optreedt en
dat een afbuiging in y-richting wordt verkregen
met behulp van een gemoduleerde draaggolf
zodat y = yu9(r)cos coct. In het algemeen zal
de stip een elliptische vorm beschrijven bij de
draaggolffrequentie, maar door instelling van
de fasehoek van de draaggolf kan # = 0 ge
maakt worden, in welk geval de vorm van het
171

beeld op het scherm zonder moeite als volgt
kan worden geanalyseerd:
(8.27)
(8.28)

X = X COS (Oct
y = f'Usf.t') COS (Oct

of y = — u,(t)x
(8.29)
X
Enkele mogelijke beelden zijn weergegeven in
fig. 8.24.
Men zou kunnen beweren dat een beeld van
deze vorm op een kathodestraalbuis wordt ver
kregen door formule (8.28) te delen door (8.27).
Als dit argument waar is, dan is dit de enige
detector die de schrijver kent, waaraan deling
in plaats van vermenigvuldiging ten grondslag
ligt.
Het is vaak nodig dat een motor een kracht
moet uitoefenen en dus een draaiing moet leve
ren die overeenkomt met richting en amplitude
van het oorspronkelijke signaal. Een methode
om dit te bereiken is een versterkte versie van
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Fig. 8.24. Oscillogrammen met de draaggolf op de x-platen en de in amplitude gemoduleerde draaggolf op de yplaten.
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= (pv cos (coc/ + #)

Wikkeling x wordt gevoed door een wisselspanningsversterker waarvan het ingangssig
naal de vorm heeft van ws(0 cos a>cf. Dan be
staat er een horizontale magnetische flux
component, gegeven door
<I>x = #>s(O cos coct, waarbij 08(O o< w8(r)

I

I
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««(/)
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I
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het uitgangssignaal van de detectorschakeling
aan de veld- (of anker)-wikkelingen van een
gelijkstroommachine toe te voeren waarvan de
anker- (of veld-)wikkelingen gevoed worden
met een constante stroom. Een andere techniek
is het gebruik van een tweefasen-inductiemotor
in een opstelling als schematisch is weergegeven
in fig. 8.25a. Een volledige verklaring vergt een
diepgaande studie van draaivelden bij elektri
sche machines, maar een oppervlakkige argu
mentering kan als volgt gegeven worden.
Het hoofdmoment in de motor zal worden ver
oorzaakt door de draaiende component van
het magnetisch veld en zal worden uitgeoefend
in de draaiingsrichting. Wikkeling y wordt ge
voed met de draaggolf en we kunnen een verti
cale magnetische fluxcomponent in de rotor
veronderstellen, zodat

In de praktijk zorgt men ervoor dat 01Z>108(/)1
dat wil zeggen de gemoduleerde component
van de wisselflux is kleiner dan de component
met constante amplitude, afkomstig uit de
draaggolfbron. Nog een eigenschap van deze
werkwijze is dat de fasehoek # ca. 90° is, d.w.z.
de verticale en horizontale componenten van
de wisselflux zijn in tijd 90° ten opzichte van
elkaar verschoven.
Het is niet van belang of een voordiende of na
ijlende waarde van & wordt gebruikt, daar
alleen de draairichting wordt beïnvloed, en hier
zal alleen een naijlende waarde worden be
schouwd. Dan kan de rotorflux worden ver
deeld in de volgende drie componenten:
— 0g(f )] COS^COcf — -y

in y-richting

draaggolfvocding
c y

cos {a>ct —

_____

ik•r>x i

i

gemoduleerde '
draaggolf \

/

I

\

|

L__ JZfec} .
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rotor
= 0a (ƒ) cos
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<c)

Fig. 8.25. a. Grafische voorstelling van een twecfasc-inducticmotor, b. Roterende component van de rotorflux als
positief is, c. Roterende component van de rotorflux als 0.(rj negatief is.

08(f)cos ^OJct — -yj =

<Pa(f)cosa>cf

0sV)siaa)c/ in .y-richting
inx-richting

De laatste twee termen dragen bij tot het draaiveld als weergegeven in fig. 8.25, waar wordt
getoond dat de roterende flux in grootte af
hangt van de grootte van <p9(f) en in draairich
ting van het teken van 9?s(f). Hieruit volgt dat
het rotormoment in grootte en richting afhangt
van Ms(/) en dat omkering van het teken van
ws(f) een omkering van de richting van het
moment geeft.

8.5.4. Detectors voor in frequentie gemoduleerde
draaggolven
Een in frequentie gemoduleerde draaggolf is
een wisselspanning of stroom met constante
amplitude waarvan de frequentie-afwijking van
een vaste draaggolffrequentie fc evenredig is
met een oorspronkelijk signaal x(t), zoals om
schreven door formule (8.2) in par. 8.2

A/ = Z-/o = A:x(/)
Een detector moet voor deze situaties een
spanning of stroom leveren die evenredig is
met x(t), en hiervoor staat een uitgebreide
reeks schakeltechnieken ter beschikking. Een
voorbeeld van een dergelijke schakeling is weer

gegeven in fig. 8.26a. De figuur toont een pentode waarvan het ingangssignaal z/m een in
frequentie gemoduleerde draaggolf is. De
wisselstroomcomponent van de anodestroom
vloeit door de serieschakeling van twee LCparallelkringen waarvan de resonantiefrequentiesZi en Za op gelijke afstanden onder en boven
de draaggolffrequentie liggen. De impedantie
van elke afgestemde kring hangt af van de fre
quentie, zoals blijkt uit fig. 8.26b, en dus zullen
de amplitudes t/x en Ut van de wisselspannin
gen over de twee kringen eruit zien als in fig.
8.26c is weergegeven. De gelijkrichtschakelingen met de diodes Dl en D2 produceren de
spanningen Ut en ut waarvan de waarden af
hangen van de frequentie op de wijze die in de
figuur is weergegeven, en de uitgangsspanning
u0 is evenredig met de afwijking van de fre
quentie van Mm van fc. Het lineaire verband
tussen u0 en AZover een aanzienlijk frequentiegebied wordt verkregen door het nauwkeurig
instellen van de waarden van de frequenties Zi
en Za en van de weerstanden
en Rt. Deze
weerstanden, samen met het dempingseffect
van de detectieschakelingen, bepalen de ‘selec
tiviteit’ van de LC-kringen.
De schakeling van fig. 8.26 is een van de vele
detectors die gebruik maken van resonantiekringen in combinatie met een paar gelijkricht-

173

«i

afgestemd _E7
op/i X.

afgestemd _LT
op/» 2"C

q*T]

[Ê. p*

]1

Q*.
D2

<>+
«i 4-

2

W»

O

+'
«In
(freq. ƒ)

(a)

potentiaalverschil

I \
I

\

I
Zi —* ƒ

(b)

^•lineair gebied van
de demodulator
Fig. 8.26. Een FM-detector.

schakelingen. Dergelijke detectors zijn geschikt
als de frequentiezwaai een klein gedeelte is van
de draaggolfirequentie, maar kunnen niet ge
schikt gemaakt worden voor het verwerken van
grote variaties van ƒ. Voor de laatste situatie
zijn schakelingen die een spanning of stroom
produceren die direct evenredig is met de fre
quentie van het toegevoerde signaal meer ge
i«ln

a—r----iA

schikt. Weer verschillen de details van deze
schakelingen zeer, maar het algemeen principe
volgens hetwelk zij werken, geldt voor alle en
wordt door het volgende voorbeeld toegelicht.
Het signaal met frequentie ƒ wordt versterkt en
begrensd door niet-lineaire schakelingen en kan
worden voorgesteld door de generator um in
fig. 8.27. Wij veronderstellen dat um een bijna

Cii

Dr-

HHI
4------ r-

fltf ■ “Q

c JT7 pA) stroom
meter

Fig. 8.27. Schakeling waarin i, evenredig is met de frequentie van un> als de amplitude U constant is.
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rechthoekige golfvorm heeft met een constante
top-tot-top-waarde van U volt. Condensator C
ontlaadt zich via Dl gedurende de negatieve
sprong AB van «m en herlaadt zich met de
spanningsverandering van U volt tijdens de
positieve sprong CD. De laadstroom vloeit
door D2 en door de stroommeter. Juiste wer
king van de schakeling eist dat de spanning
over de meter klein is ten opzichte van U.
Condensator Cm is aangebracht om te verzeke
ren dat de spanning niet wordt opgewekt door
de stroomverandering in de zelfinductie van de
meterspoel. De hoofdeigenschap van de scha-

keling is dat de lading van C één maal per
periode via D2 wordt overgebracht, dat wil
zeggen dat de hoeveelheid laadstroom door de
meter, gemiddeld over een periode of over een
langere tijd, die veel perioden bevat, wordt
gegeven door:

iQ = Cöf

(8.30)

De meteraanwijzing is dus evenredig met de
signaal frequentie. De schakeling is strikt geno
men geen demodulator, daar hij niet werkt met
een draaggolf. Een geschiktere naam is ‘frequentiemeter’.
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9. TERUGKOPPELING

9.1. INLEIDING IN HET PRINCIPE VAN
TERUGKOPPELING

Het is een onfortuinlijke zaak dat elektronische
elementen zeer grote afwijkingen van hun ka
rakteristieken kunnen vertonen. Een bepaald
type transistor kan bijvoorbeeld een stroomversterking ae hebben die door de fabrikant
wordt gegeven als liggende tussen 50 en 70. De
lekstroom Tceo van dezelfde transistor kan er
gens tussen 1 piA en 100 mA liggen, afhankelijk
van de afzonderlijke transistor en de tempera
tuur. Elektronenbuizen hebben eveneens een
aanzienlijke spreiding in hun karakteristieken,
alsook de goedkope passieve onderdelen als
weerstanden en condensators die op grote
schaal worden gebruikt in systemen met elek
tronische elementen. Hieruit volgt dat als een
systeem met een voorspelbare nauwkeurigheid
moet gaan werken, de onderdelen afzonderlijk
geselekteerd en de temperatuur en de voedings
spanning nauwkeurig geregeld moeten worden,
of een andere oplossing moet worden gevonden
die de prestatie van het systeem definieert, on
afhankelijk van veranderingen in de karakteris
tieken van de meeste onderdelen van het
systeem. Toepassing van het principe van tegenkoppeling (negatieve terugkoppeling) biedt een
dergelijke oplossing.
Het principe zal worden toegelicht door het
volgende voorbeeld te beschouwen. We zullen
veronderstellen dat een belasting moet worden
gevoed met een signaal ua(t) en wel zo dat de
belastingstroom z'l evenredig is met de signaalspanning, dat wil zeggen z'l = Gzz«(/) waarin G
een constante is. De belastingstroom wordt
groot verondersteld ten opzichte van de stroom
die de signaalbron kan leveren en een verster
ker met een aanzienlijke vermogensversterking
zal nodig zijn. Fig. 9.1 toont een mogelijke
schakeling waarbij een versterker met een grote
versterkingsfactor de belasting voedt. Stroom
z’l is ook gedwongen door weerstand R te vloei-
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en. Het ingangssignaal voor de versterker is
niet slechts wB(r) maar bevat ook een component
—Ril, de tegenkoppelcomponent. Bij afwezig
heid van ingangsgeleiding van de versterker,
wordt de ingangsspanning gegeven door zzin =
«■(/)— Rii- Voor wat de versterker betreft zul
len we alleen één eigenschap specificeren, name
lijk een zeer grote versterking, zodat de vereiste
waarde van z'l wordt geproduceerd door een
waarde van zzin die zeer klein is vergeleken met
de waarde van us(t) die beantwoordt aan de eis:
z'l = Gua(t). Dan kan de stabiele toestand, ge
steld dat het circuit in een stabiele toestand
komt, alleen die zijn waarin zzm verwaarloos
baar klein is, daar elke verandering van z/i n in
positieve of negatieve zin een onmogelijke grote
waarde van z'l inhoudt, die in het tegenkoppelcircuit een verandering van zzm zou veroorza
ken groter dan die welke oorspronkelijk werd
toegevoerd. Aldus gesteld dat een stabiele toe
stand wordt bereikt, is deze er een waarin z/m
verwaarloosbaar klein is in de relatie zzm =
w8(r)—7?z'l en hieruit volgt dat de belasting
stroom z'l wordt gegeven door
w«(Ö
Z'l =
(9.1)
R
Als we R gelijk kiezen aan \/G krijgen we de
relatie z'l = Gua(t) en dit gewenste resultaat
wordt verkregen zonder dat het nodig is dat de
versterker precies gedefinieerd is. De prestatie
van het systeem wordt nauwkeurig bepaald
door de waarde van slechts een element, weer
stand R.
U»(0

o

versterker
~1

’ win

-h -r^ -rbr

__ |

'belasting
R

Fig.9.I.Een tegengekoppeldc versterker.

In de normale werk toestand produceert een
positieve waarde van ws(/)een positieve waarde
van «in die op zijn beurt een positieve waarde
van Zl produceert, zodat de tegenkoppelspanning 2?Zl negatief is, tegengesteld aan het sig
naal. Een dergelijke toestand is een stabiele
toestand, maar men zal inzien dat in een be
paald gedeelte van het frequentiespectrum van
elke versterker faseveranderingen optreden, en
het is zeer wel mogelijk dat het systeem daar
niet stabiel is en dat formule (9.1) niet geldt.
Instabiliteit van systemen is de grootste moei
lijkheid bij het toepassen van tegenkoppeling,
vooral als de toestand verergerd wordt door
hoge nauwkeurigheidseisen, wat wil zeggen dat
de rondgaande versterking door de tegenkoppellus groot moet zijn.
Instabiliteit van tegenkoppelingssystemen, dat
schrikbeeld van de ontwerper van versterkers,
wordt uitgebuit door de ontwerper van oscillatorschakelingen. Stel dat een generator met
bijvoorbeeld een sinusvormige oscillatie met
een frequentie f0 nodig is. Dan wordt er een
versterker uitgedacht die bü een sinusvormig
ingangssignaal ma = üm cos 2izf0t een uit
gangssignaal produceert dat gelijk is aan um als
de uitgangsklemmen worden belast met een
impedantie die gelijk is aan de ingangsimpedantie van de versterker. De versterker wordt in
oscillator veranderd door de uitgangsklemmen
met de ingangsklemmen te verbinden en er al
dus voor te zorgen dat hij zijn eigen ingangs
signaal levert. Dit principe van het opwekken
van oscillaties wordt meekoppeling genoemd.
Men ziet dat de terugkoppelingsprincipes kun
nen worden gebruikt om twee geheel verschil
lende gedragingen van de schakeling te ver
krijgen. Als het doel van de terugkoppeling de
verkrijging van nauwkeurigheid van een
systeem of schakeling is, is de uitvoering zo
dat het systeem stabiel is, dat wil zeggen dat er
geen oscillaties optreden en de term tegenkoppe
ling wordt gebruikt om het terugkoppelingsmechanisme te omschrijven. De term mee
koppeling omschrijft systemen waarin het doel
van terugkoppeling het opwekken van instabi-

liteit is, zodat de systemen oscillaties opwekken
met bekende frequentie en amplitude. De twee
toestanden zijn functioneel erg moeilijk, maar
zij delen een gemeenschappelijke theoretische
basis die in par. 9.4 wordt behandeld. In de
tussenliggende paragrafen 9.2 en 9.3 worden
respectievelijk tegen- en meekoppelsystemen
behandeld.
9.2. TEGENKOPPELING

In deze paragraaf zal worden verondersteld dat
alle beschreven schakelingen stabiel zijn, dat
wil zeggen dat zij niet oscilleren. Het voordeel
van tegenkoppeling is reeds besproken in par.
9.1 waar aan de hand van een voorbeeld werd
getoond dat tegenkoppeling de nauwkeurigheid
van schakelingen met elektronische elementen
kan verbeteren. Het doel van deze paragraaf is
deze stelling uit te breiden door de bespreking
van enkele bijzondere voorbeelden van circuits
met tegenkoppeling.
9.2.1. Gestabiliseerde voedingseenheid
Het doel van de schakeling van fig. 9.2 is er
voor te zorgen dat de gelijkspanning Us nage
noeg constant is, ondanks variaties die kunnen
optreden in de belastingstroom Zl of in de
spanning C/u van een ongeregelde gelijkspanningsvoeding. Als voorbeeld wordt aangeno
men dat Ua 300 V moet zijn, terwijl Zl kan va
riëren tussen 10 en 50 mA en (7U elke waarde
tussen 400 en 500 V kan hebben. De naar ver
houding kleine stromen die in buis Bul en in Rt
vloeien werden verwaarloosd, of we kunnen
hen als componenten van Zl zien. Stroom Zl
vloeit door buis Bu2 en de schakeling werkt
door de rooster-kathode-potentiaal van Bu2 zo
in te stellen dat de buisimpedantie de juiste
waarde anneemt om een Ua van 300 V te garan
deren. In het extreme geval van de laagste Un
en de hoogste Zl laat Bu2 50 mA door bij 100 V,
terwijl de grootste impedantie wordt vereist
als Bu2 10 mA doorlaat bü 200 V. Aldus is een
typisch paar uiterste waarden voor de rooster-
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Bu2

den van UB dat overeenkomt met het gebied
van de waarden van t/gl ongeveer 0,1 maal 3
of 0,3 V. Hieruit volgt dat UB binnen een gebied
van 0,3 V rond de nominale waarde van 300 V
>(1MQ)
ligt.
ua
Ua, / belasting De lezer kan zelf vaststellen dat de terugkoppe
ling inderdaad tegenkoppeling is door bijvoor
P
beeld de aard van de verandering van de im
pedantie van Bu2 te overwegen als U3 verlaagd
-ozou worden door een element buiten de scha
0
0
keling van fig. 9.2.
Bu3
De grootste foutenbron voor de waarde van UB
is de tamelijk onbepaalde waarde van de voor
spanning die nodig is voor buis Bul. De waar
-150 V
de wordt beïnvloed door de gloeidraadspanning
en enige verbetering in dit opzicht kan worden
Fig.9.2. Gestabiliseerd voedingsapparaat.
verkregen door eenzelfde buis in een compensatieschakeling te gebruiken. Nog een praktisch
punt is dat de weerstandsketen RiR2 kan wor
kathode-potentiaal Ug2 —2 en —12 V, zoals
den vervangen door een variabele weerstand,
blijkt uit de anodekarakteristieken van een be
paalde buis van voldoende vermogen. De uiter
een zogenaamde potentiometer, zodat de waar
ste waarden van Ug2 worden geproduceerd door
de van UB kan worden ingesteld op elke speciaal
vereiste spanning binnen het gebied waarvoor
stromen van 2 piA en 12 (xA door R3, de anodeBul werkt als een versterker. De vermogensweerstand van de regelbuis Bul. Buis Bul
dissipatie van Bu2 maant onder deze omstan
werkt met een lage anodestroom en zijn steil
digheden wel tot voorzichtigheid.
heid sg zal onder deze omstandigheden niet erg
Het tegenkoppelingsverschijnsel is in de ge
groot zijn. Niettemin ligt de verandering in
detailleerde beschrijving enigszins duister ge
roosterpotentiaal US1 die nodig is om de anode
bleven, dus is het wenselijk bij het afsluiten van
stroom van 2 tot 12 [xA te veranderen in de
de bespreking van de schakeling te benadruk
buurt van slechts 0,1 V, dat wil zeggen dat een
ken dat afgezien van enkele effecten van weinig
verandering van 0,1 V in de spanning op punt
betekenis, de waarde van Us wordt bepaald
P voldoende is om elke vereiste regeling van de
door de weerstandsverhouding RJR2 en door
impedantie van Bu2 te veroorzaken. De span
de spanning van de referentiebuis. Geen enkel
ning op punt P wordt bepaald door:
1. De spanningsdeler RXR2.
ander onderdeel van de schakeling is kritisch.
2. De stabiele negatieve spanning van —150
9.2.2. Een If-versterker met spanningstegenkopV afkomstig van de referentiebuis Bu3.
peling
3. De waarde van UB.
Schakelingen zoals weergegeven in fig. 9.3 wor
R2 en Rt zijn zo gekozen of ingesteld, dat als
den algemeen gebruikt voor geluidsweergave.
Ua 300 V is, de spanning op punt P de juiste
Weerstand R^ vertegenwoordigt de impedantie
waarde heeft, enkele volts negatief, om buis
van een luidspreker en wordt via een impedanBul in het midden van zijn werkgebied in te
tietransformator gevoed door de tweede van
stellen. We zullen veronderstellen dat deze
twee in cascade geschakelde versterkerbuizen.
voorspanning —3 V bedraagt, in welk geval
303 kÖ en 147 kD geschikte waarden zijn voor
De uitgangsbuis Bu2 werkt alleen met redelijk
rendement als de anodestroom- en spanningsresp. Rl en R2. Dan is het gebied van de waar-
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fluctuaties met de signaalfrequentie nagenoeg
even groot zijn als de gelijkspanning en -stroom
bij de afwezigheid van een signaal, en onder
deze omstandigheden is Bu2 een verre van line
aire versterker. Als de tegenkoppelleiding PQ
werd weggelaten en als P met E verbonden
werd, zou de uitgangsspanning ul voor een
sinusvormig ingangssignaal zijn als weergege
ven in fig. 9.3b. De vlakke toppen van de golfvorm ontstaan omdat voor deze tijdsintervallen
de roosterspanning van Bu2 zo ver negatief is
dat de versterkingsfactor van de buis klein is
vergeleken met die tijdens de positieve uitwij
kingen van de roosterspanning. Dit soort ver
vorming is ongewenst en tegenkoppeling ver
schaft een doeltreffende remedie. De verbinding
PQ waarborgt dat het rooster-kathode-signaal
win dat aan Bul wordt toegevoerd niet w9 is
maar (ws —wl). De versterkingsfactor van de
versterker is groot, dus een noemenswaardige
waarde van wm is onmogelijk en hieruit volgt
dat ul nu de hele tijd nagenoeg gelijk is aan w9.
Dan zal als w8 een sinusvorm heeft de uitgangs
spanning ul ook sinusvormig zijn. De vervor
ming is opgeheven door de toepassing van
tegenkoppeling, maar natuurlijk moet daar
voor betaald worden. Zonder tegenkoppeling
zijn de ingangssignalen w9 en wm gelijk en klein.
De invoering van tegenkoppeling vraagt een
grotere waarde van uB als de waarde van ul
gelijk moet blijven.
Een exacte analyse van de overblijvende vervor
ming is gecompliceerd, maar de volgende be
naderde analyse geeft een goed beeld van wat
kan worden bereikt. Schakelingen als die van
fig. 9.3 kunnen bij benadering worden voorge
steld door het schema van fig. 9.4. De vervor
mende versterker is weergegeven alsof hij een
constante versterking A heeft en de vervorming
wordt voorgesteld door generator w<j.
Het ingangssignaal is: wtn = ws —ul
Het uitgangssignaal is: ul = A-um 4- ua
A
1
(9.2)
dan is hl — ------------ WsUb 44•«d
14-/1---------14-/1
(9.3)
of, als
/1»1, WL = Ws

(a)

□ Ri.
Q

Bu 2

Bu 1

u»

p

itL zonder terugkoppeling

(b)

Fig. 9.3. If-versterker met tegenkoppeling.

Uitdrukking (9.2) toont dat de vervorming
wordt gereduceerd met de factor (1 4- A) in de
noemer.
Uitdrukking (9.2) heeft betrekking op de situa
tie die wordt geïllustreerd in fig. 9.3a als de hele
uitgangsspanning ul wordt;teruggekoppeld.
Een meer algemene situatie ontstaat als een
deel P van de uitgangsspanning wordt gebruikt
voor tegenkoppeling. Het is gemakkelijk aan
te tonen dat de waarde van ul dan wordt gege
ven door:
A
1
(9.4)
UL =
Ub +
Md

1 + AP

1 + AP

versterker
+ «L-

Us\

+

—

4- I

+ nO I +”i

ï—w

; WIn zlWinQ

J “L n Rl

Fig.9.4. Schakeling die de invloed van tegenkoppeling op
de vervorming toont.
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Formule (9.4) toont dat het produkt Ap, dat
kan worden omschreven als de rondgaande ver
sterking, een belangrijke grootheid is, en dat,
mits AP zeer veel groter dan 1 is, de volgende
voordelen worden verkregen:
- De versterking uijun = 1//? en dus onafhan
kelijk van A.
- Vervorming wordt drastisch verminderd.
9.2.3. Schakelingen met virtuele aarde
Er bestaat een uitgebreide reeks schakelingen
met tegenkoppeling waarvan het gedrag ge
makkelijk kan worden begrepen als het prin
cipe van de virtuele aarde wordt toegepast. Van
de versterker in fig. 9.5 wordt verondersteld
dat hij een zeer grote versterkingsfactor heeft
en ca. 180° fasedraaiing, en dat hij stabiel is.
Dan is het onvoorstelbaar dat um een waarde
zou hebben die aanzienlijk verschilt van nul,
daar elke aanzienlijke afwijking van nul van Mm
zou resulteren in een zeer grote uitwijking van
ml in tegengestelde richting en tegenkoppeling
via Z2 zou de uitwijking van Mm met succes
tegenwerken. Punt P is nu virtuele aarde in die
zin dat de spanning van P ten opzichte van
aarde altijd zeer klein is. De stroom Zm vanuit
punt P is dientengevolge ook erg klein, daar
zelfs als de versterker een eindige ingangsadmittantie heeft de kleine waarde van de span
ning ervoor zorgt dat de ingangsstroom van de
versterker verwaarloosbaar is. Hieruit volgt
dat de relatie tussen ml en m3 met zeer goede
benadering door de volgende twee uitdrukkin
gen wordt bepaald
Z»

+
«8

Zs

Zs Zjnr
+ P

1

_Win

|

--- !-- h

versterker

n4
IUL

J

Fig. 9.5. Het principe van ‘virtuele aarde*. De versterker
heeft een grote versterking en een fasedraaiing van 180°.
De virtuele aarde is op klem P.
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Mm = 0;

(9.5)

Zm = 0
O

Stel bijvoorbeeld dat Zs en Z3 elk ohmse weer
standen zijn. Toepassing van (9.5) geeft dan:
7?2 ,

Us/Rs + Ml//?2 = 0 of ML = Ms ----- •(— 1)
Rs

Een andere normale toestand ontstaat als Z8
een weerstand R is terwijl Z2 bestaat uit een
capaciteit C.
dML

Dan is Z2 = C------ en (9.5) geeft:
dt
«s

_ dML

---- + C------- = 03
R
dr
dML

~dt~

1
---------- Ms of ml = — ~RC

Deze schakeling wordt met een constante m9
gebruikt om een spanning te produceren met
een constante veranderingsratio, wat een eis is
voor een tijdbasisschakeling voor oscillografen.
Nog een toepassing is integreren naar de tijd in
analoge rekenmachines.
De aanwezigheid van de virtuele aarde bij P
maakt de sommatie van verschillende signalen
uit verschillende bronnen mogelijk, met het
voordeel dat aansluiting of verwijdering of ver
andering van de impedantie van welke bron
ook, de werking van de rest van de schakeling
niet beïnvloedt. De situatie is weergegeven in
fig. 9.6 en men kan gemakkelijk aantonen da

R2

t

R2

—ul = —— Uo. 4- —- Mb
R&
Rb

waaruit blijkt dat de bijdragen aan ml van de
signaalbronnen ua en Mb helemaal op zichzelf
staan.
Men zal inzien dat het gebruik van een verster
ker met grote versterkingsfactor met tegen
koppeling om een virtuele aarde te vormen een
flexibele en veelzijdige techniek verschaft om
allerlei bewerkingen of operaties op signalen toe
te passen, en versterkers die op deze manier ge
bruikt worden worden vaak ‘operationele ver
sterkers’ genoemd.

9.3. OSCILLATORS

I

1

ub Q

]

versterker

| L___

l '*■
| «L

I

5

Fig.9.6. Gebruik van virtuele aarde voor bet opstellen van
signalen zonder wisselwerking.

9.2.4. Servomechanismen
Een servomechanisme is een samenstelling van
schakelingen en transductors waarin een nauw
keurige regeling van de uitgangsgrootheid wordt
verkregen door het gebruik van tegenkoppeling. Telccommunicatietechnici beschouwen
servomechanismen als uitlopers van de prin
cipes die het ontwerp van tegengekoppelde ver
sterkers bepalen, terwijl servotechnici tegenge
koppelde versterkers beschouwen als een on
derdeel van de verschillende soorten servo
mechanismen. Een voorbeeld van een servo
mechanisme werd reeds gegeven in par. 7.1.
Men zal inzien dat de nauwkeurigheid van de
positie van de pen op de kaart wordt verkregen
door het afleiden van een elektrisch signaal
evenredig met de penverplaatsing, en dit signaal
tegengesteld aan de signaalbron, toe te voeren.
De ‘versterker’ met grote versterking bevat een
mechanische component, de aandrijfmotor, en
versterkt de fout tussen de werkelijke penpositie en de vereiste penpositie, om de pen in de
richting te drijven die de fout reduceert. Een
aanzienlijke restfout is ondenkbaar, daar deze
de volledige drijfkracht in die richting zou
sturen die hem tegenwerkt. Een uitgebreide
verhandeling over het belangrijke onderwerp
van servomechanismen valt buiten het kader
van dit boek, en de geïnteresseerde lezer kan
enkele van de vele verhandelingen over dit
onderwerp raadplegen.

Een oscillator is een schakeling die een perio
dieke spanning of stroom opwekt die gewoon
lijk sinusvormig is. Laboratoriuminstrumenten
als signaalgeneratoren bevatten oscillators en
oscillators worden soms gebruikt om draaggolven in instrumentele systemen op te wek
ken.
In par. 9.1 werd besproken dat een oscillator
kan worden beschouwd als een versterker die
door meekoppeling zijn eigen ingangssignaal
levert. Wij zullen nu enige voorbeelden be
handelen.
9.3.1. LC-Oscillators
Fig. 9.7 laat een vorm van dit soort oscillators
zien. Stel dat de roosteraansluitingen van de
buis bij de punten P en E worden verbroken en
dat een signaalspanning ux wordt aangesloten
aan P2E2. De onderdelen Cx en R zijn aange
bracht om een reden die later duidelijk zal
worden; wij zullen eerst veronderstellen dat zij
een ideaal koppelnetwerk vormen en wij zullen
de belasting door Rx en door de ingangsimpedantie van de buis verwaarlozen. Bezien we de
situatie waarbij
een sinusvormige signaal is
met een frequentie die gelijk is aan de resonantiefrequentie van de kring. Dan is de kringimpedantie zuiver ohms en de spanning er over
is in fase met ult en de stroom z'l ijlt rc/2 radialen
na op «!. De emk die in L, wordt geïnduceerd
ijlt 7t/2 radialen voor op il en dus is u2 in fase
met Uj. Deze fasegelijkheid wordt slechts bij
één frequentie verkregen die wordt bepaald
door het produkt LC.
Stel nu dat de voorspanning van de buis wordt
geregeld om de versterkingsfactor van de buis
te veranderen, of dat de relatieve positie van de
spoel wordt geregeld om de coëfficiënt van
wederzijdse inductie M te variëren, met het
doel de rondgaande versterking precies gelijk
te maken aan 1 zodat w2 = m2. Als we nu de
verbindingen bij P en E herstellen wordt de
generator overbodig, daar de schakeling zijn
eigen ingangssignaal levert, dat wil zeggen dat
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Fig. 9.7. Schakeling en vervangingsschema van een LC-oscillator.

hij een oscillator wordt en sinusvormige signa
len opwekt.
Er zijn bezwaren tegen deze verklaring aan te
voeren. Het is onmogelijk een schakeling te
ontwerpen met een rondgaande versterking van
precies 1, en verder is het onmogelijk om een
elektronisch element als versterker voor sinus
vormige signalen met een eindige amplitude te
gebruiken, zonder enige vervorming van de
golfvorm te introduceren. Hieruit volgt dat een
analyse, gebaseerd op sinusvormige signalen
niet in overeenstemming is met het gedrag van
de schakeling. Een exacte analytische benade
ring gaat gepaard met enorme moeilijkheden
maar we kunnen tenminste pogen de toestand
te onderzoeken waarbij de rondgaande verster
king niet 1 is, vooropgesteld dat de veronder
stelling wordt gemaakt dat elke oscillatie een
amplitude heeft die klein genoeg is om de ver
vorming te kunnen verwaarlozen. Met andere
woorden, we zullen veronderstellen dat het
vervangingsschema correct is voor fluctuaties
die worden voorgesteld door de symbolen mx,
ml, z* enz., en de keten van oorzaak en gevolg
kan als volgt langs de lus gevolgd worden. De
ingangsspanning op de rooster-kathode-klemmen is ux. De stroomtoename in de LCRparallelkring is 5gMx. De spanning over de LCRkring is ml, zodat
ml
dML
dML
1 r
SgMx = —---- 1- C —------ 1---- —

R
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dzdz

L J

uidt

(9.6)

De stroom in de zelfinductie is
Z*L

=lJ"Ld,

(9.7)

De geïnduceerde emk in spoel Lz is m2, gegeven
door
m2

d/L

(9.8)

= M—
dz

Maar de punten Px en P2 zijn verbonden, en

dus is

mx

= ms = u

(9.9)

De vergelijkingen (9.6) t/m (9.9) kunnen wor
den gecombineerd tot een differentiaalvergelij
king in m, de constanten van de kring en de tijd.
d2zz
1 / 1.
dzz
u
(9.10)
“dz7
L / dz
LC
R
De aard van de golfvorm van u wordt verkre
gen door (9.10) op te lossen. Dit geeft:
u = Aeat cos (coz 4- <p)
(9.11)

In (9.11) zijn A en cp constanten die afhangen
van de verstoring die oorspronkelijk^aan de
kring werd toegevoerd en co is de cirkelfrequentie van de oscillatie en wordt gegeven door:
1
,
(9.12)
coa -- ----------- a2
LC

Het belang van de bespreking ligt bij a, waar
van de waarde gelijk is aan:
2C\R

L

)

(9.13)

Fig.9.8. Een oplossing van vergelijking (9.10).

De schakeling is zo ontworpen dat sgM[L gro
ter is dan 1/2?, dat wil zeggen dat a een positieve
grootheid is en dat de term ear in (9.11) met de
tijd aangroeit. Onze theorie stelt geen limiet
aan deze aangroeiing en als de theorie juist was
zou de golfvorm van u eruit zien als in fig. 9.8.
Continue aangroeiing is natuurlijk uitgesloten,
daar er altijd een of ander niet-lineair effect in
de schakeling aanwezig is dat de rondgaande
versterking doet afnemen als de amplitude toe
neemt. Het dominerende effect in ons voor
beeld is het verzamelen van elektronen door
het rooster, als het rooster positief gestuurd
wordt. Hierdoor wordt de rechterplaat van
condensator C\ negatief geladen en de gemid
delde waarde van de roosterspanning ug wordt
progressief negatiever als de amplitude van de
oscillatie toeneemt. De lineaire analyse wordt
dan helemaal ongeldig, daar de waarde van sg
gedurende de oscillatieperiode varieert. De
golfvormen van ug en Za gedurende het opbou
wen van de oscillatie zijn weergegeven in fig.
9.9.
De lezer die zijn eigen oscillators wil ontwerpen
zij gewaarschuwd voor de mogelijkheid van
het optreden van ‘overoscilleren’. Dit is een
sterke periodieke fluctuatie van de oscillatieamplitude, die optreedt als de tijdconstante
C12?1 te groot is om de schakeling zich in de
stabiele werkingstoestand, weergegeven in fig.
9.9, in te laten stellen.
De schakeling van fig. 9.7 is een van de veel
mogelijke samenstellingen waarin een LC-kring
is gekoppeld met een elektronenbuis of een
transistor en in al deze schakelingen is de oscil-

leerfrequentie nagenoeg gelijk aan de resonantiefrequentie van de kring. Dit eist omvangrijke
spoelen en condensatoren als lage frequenties,
beneden ongeveer 10 kHz, nodig zijn. Er zijn
twee basismogelijkheden om deze moeilijkheid
te overwinnen, de interferentie-oscillator en de
RC-oscillator. Het principe van de interferentieoscillator is een uitgangssignaal af te leiden met
de verschilfrequentie van de frequenties van
twee onafhankelijke LC-oscillators. Stel dat de
frequentie van een signaalbron gevarieerd moet
kunnen worden tussen 0 en 20 kHz. Een van de
oscillators heeft een vaste frequentie van bij
voorbeeld 100 kHz, terwijl de andere door een
variabele condensator of zelfinductie regelbaar
is tussen 100 en 120 kHz, en de schaal van de
frequentie is verdeeld van 0 tot 20 kHz. De uit
gangssignalen van beide hf-oscillatoren worden
toegevoerd aan een niet-lineair onderdeel dat
de gewenste verschilfrequentie opwekt. Het
niet-lineaire element wordt 'menger' genoemd
en is functioneel gelijk aan de detectors voor
amplitude gemoduleerde signalen, die werden
beschreven in hoofdstuk 8. Zijn uitgangssignaal
bevat boven het gewenste signaal met lage fre
quentie vele hf-componenten, maar de onge
wenste componenten kunnen door frequentieselectieve netwerken verwijderd worden.
u/8

t

’l'a
I

___
Fig. 9.9. Stabilisatie van de oscillatic-amplitude in de scha
keling van fig. 9.7.
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9.3.2. Oscillatoren met RC-netwerken
Bepaalde passieve netwerken van weerstanden
en condensatoren hebben de eigenschap dat als
een sinusvormige spanning aan de ingangsklemmen wordt toegevoerd, de spanning aan
de uitgangsklemmen bij slechts een bepaalde
frequentie in fase of in tegenfase met de ingangsspanning is. Een oscillator kan worden
gemaakt door een netwerk van het ‘in fase’type te combineren met een versterker waarvan
de eigen fasedraaiing bij de vereiste frequentie
nul is, of door een netwerk van het tweede type
te combineren met een versterker die bij deze
frequentie een fasedraaiing van 180° heeft. Een
voorbeeld van het eerste type zal nu worden
gegeven.
Een populaire vorm van het ‘in fase’-type
maakt gebruik van de brug van Wien, een net
werk als weergegeven in fig. 9.10. Stel dat er
een sinusvormige spanning, voorgesteld door
de wijzer Uo staat op de uitgangsklemmen van
de versterker. Dan wordt de spanning Uj op de
klemmen P8E gegeven door de volgende uit
drukking.
Zp

Ux = Uo

(9.14)

Zs + Zp

waarin Zp de impedantie is van R en C parallel
en Z8 de impedantie is van R en C in serie.
Alvorens (9.14) meer gedetailleerd te bespreken
zullen we een kwalitatieve schatting maken van
de manier waarop Uj varieert met de frequen
tie. Bij zeer lage frequenties is Zp bijna gelijk
aan R, terwijl Zs bijna geheel alleen bepaald
wordt door de grote reactantie van C, dus is
Ut klein en ijlt nagenoeg 90° voor op Uo. Bij
hoge frequenties is Zp bijna gelijk aan de kleine
reactantie van C, terwijl Z3 tot R nadert, dus
versterker

R

P,
"o

A um.

I

C

ÏT

Fig. 9.10. Versterker en brug van Wien.

184

—oP+
Ui

R

——o —

E

|

„*locus van Ux

1
Uo

—!
3
Fig.9.11. Wüzcrrelatic in fig. 9.10.

is Ui weer gering, maar ijlt nu nagenoeg 90° na
op Uo. Bij een of andere frequentie in het
middengebied kunnen we verwachten dat Ui
in fase is met Uo en niet veel kleiner dan Uo.
Deze schatting wordt bevestigd door de exacte
relatie die uit (9.14) werd afgeleid.
1
(9.15)
3
(oRC — \IojRC

1 +j

3
Fig. 9.11 is een grafische interpretatie van for
mule (9.15) en men ziet dat voor de speciale
waarde van de frequentie, co = 1/RC het net
werk geen fasedraaiing geeft.
Stel nu dat de versterker een versterking heeft
van precies 3 maal, een oneindig hoge ingangsimpedantie, en geen vervorming. Dan zal een

sinusgenerator met een frequentie van co =----CR
aangesloten op de klemmen PiE op P2E een
spanning U, produceren die exact gelijk is aan
Ujn. Als Pa wordt verbonden met ?! wordt de
generator overbodig en de schakeling wordt
een oscillator met een frequentie co = \fRC.
In de praktijk is, evenals in het vorige voor
beeld van de LC-oscillator, de klein-signaalversterking van de versterker veel groter dan de
vereiste waarde en de versterker bevat een ele
ment dat de functie heeft de versterking te ver
minderen als de amplitude van de oscillatie
stijgt. Zonder een dergelijk element zouden
geen oscillaties met constante amplitude kun
nen worden verkregen. Temperatuurgevoelige
weerstanden worden algemeen voor dit doel
gebruikt, vooral het type dat bekend staat als
thermistor en dat gemaakt is van halfgeleider-

materiaal waarvan de weerstand een negatieve
temperatuurcoëfficiënt heeft. Stel dat de ver
sterker in fig. 9.10 een buis of een transistorversterkertrap bevat waarin een thermistor
deel uitmaakt van de belasting. Als de ampli
tude van de oscillaties dan wordt opgebouwd
na het inschakelen van de oscillator, wordt de
temperatuur van de thermistor verhoogd, door
de toenemende dissipatie. Zijn weerstand wordt
lager, de versterking van de trap wordt kleiner
en een toestand van stabiele oscillatie-amplitude wordt bereikt waarbij de temperatuur en
de weerstand van de thermistor waarden heb
ben die corresponderen met een rondgaande
versterking van 1. Aldus wordt in de versterkersectie automatisch een versterking van precies
driemaal verkregen.
9.4. STABILITEITSCRITERIA

In voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk
werd aangetoond dat terugkoppeling door ont
werpers weloverwogen wordt gebruikt voor
twee geheel verschillende doeleinden. Als de
bedoeling is een versterker nauwkeurig te laten
werken, wordt de terugkoppeling tegenkoppe
ling genoemd. Als terugkoppeling wordt toe
gepast om oscillaties te verkrijgen, spreekt men
van meekoppeling. Er is een derde toestand
waarbij bestudering van de terugkoppeling
nodig is, en dit sooit tegenkoppeling kan wor
den geklasseerd als onbewust tiaar zijn aan
wezigheid in een schakeling niet opzettelijk is.
Een algemeen voorbeeld wordt geïllustreerd in
fig. 9.12 waarin het principeschema van een
drietrapsversterker is weergegeven, waarbij
voor de eenvoud de instelelementen zijn weg
gelaten. De schakeling is bedoeld als een rechtuitversterker met drie gemeenschappelijke
emittertrappen in cascade. In het gebied van de
verwachte signaalfrequentie hebben de conden
sators C\ en C2 een verwaarloosbare reactantie,
en zij zijn samen met de weerstanden Rx en Rt
alleen in de schakeling opgenomen om de in
vloed van ongewenste fluctuaties in het voe-
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Fig.9.12. Onopzettelijke terugkoppeling.

dingsgedcelte buiten de versterker te houden.
Maar Rt en C\ vormen bij lage frequenties een
belangrijk deel van de collectorbelasting van
transistor TR 3 en R2 vormt een stroompad
terug naar de basis van transistor Tr3, vanaf
het knooppunt van Rt en Ct, dus ontstaat er
een terugkoppellus waarin Tr2 en Tr3 (maar
niet Tri) zijn opgenomen. Er zal oscilleren op
treden als de terugkoppeling van het type is
dat we tot dusver meekoppeling hebben ge
noemd, een ongewenste gang van zaken als de
bedoeling is een versterker te maken.
Men zal inzien dat terugkoppeling in elektro
nische schakelingen op allerlei manieren voor
komt, soms met opzet, soms onbewust, en dat
de onderverdeling in slechts twee typen name
lijk mee- en tegenkoppeling onvoldoende is
voor een goed begrip van de effecten die kun
nen worden voortgebracht. Wij hebben een
methode nodig om terugkoppelschakelingen
algemeen te kunnen analyseren en een crite
rium vast te kunnen stellen dat ons zegt of een
bepaalde schakeling al dan niet stabiel is. Het
is natuurlijk wenselijk dat de analyse tevens
een richtlijn geeft hoe het circuit te wijzigen dat
meer of minder stabiliteit, al naar gelang de eis,
wordt verkregen. Gewoonlijk gaan onze wen
sen naar een grotere stabiliteit, daar oscillaties
gewenst of ongewenst, gemakkelijk door elek
tronische schakelingen kunnen worden ge
produceerd.
De volgende analytische methode is van
Nyquist en hierbij wordt gebruik gemaakt van
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de theorie voor sinusvormige signalen. We
zullen de toestand bezien waarbij de schake
ling één terugkoppeling heeft, zoals die ge
vormd door de wederzijdse inductie in fig. 9.7
of de verbinding QP in fig. 9.3. Onze belang
stelling richt zich op de lus als geheel, maar het
is gemakkelijker te denken in termen van een
versterker met een complexe versterking A en
terugkoppelfactor /?, zodat het uitgangssignaal
Uo voor een ingangssignaal Us wordt gegeven
door:

versterker
ZIn

J

D
J

met de terugkoppellus on
derbroken.
Uo = A(US 4- /?U0) met de terugkoppellus
doorverbonden.
(9.16)

Uo = A0Uo

(9.17)

Uitdrukking (9.17) heeft betrekking op de situ
atie met de aangesloten tegenkoppellus en geeft
blijkbaar zeer weinig informatie over het ge
drag van de schakeling. De waarschijnlijkheid
dat het produkt A/? gelijk is aan 1 is zeer klein,
dus zegt (9.17) ons alleen dat Uo = 0, dat wil
zeggen dat er geen sinusvormige oscillaties
zullen zijn. Hieruit volgt niet dat niet-sinusvormige oscillaties afwezig zullen zyn, en
Nyquist toonde aan dat hun aanwezigheid of
afwezigheid uit het produkt A/3 kan worden
voorspeld door het volgende criterium toe te
passen.
Zet de meetkundige plaats van het produkt Ap
in het complexe vlak uit voor een frequentie die
varieert van nul tot oneindig. Als de meetkundige
plaats het punt (1,0) omsluit, zal de schakeling
oscilleren.
Beschouwen we de verbindingen vanaf het
tegenkoppelnetwerk naar de ingang van de
versterker, zoals bijvoorbeeld is weergegeven
in fig. 9.13a. Verbreek de lusverbinding zoals
aangegeven en voer een sinusvormig signaal Uo
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(a)

tcrugkoppclnctwcrk

Uo = AU.

Uitdrukking (9.16) is een fasorrelatie daar we
sinusvormige variaties behandelen en het is
duidelijk dat als er geen signaal aanwezig is,
dit is als Us nul is, de uitdrukking wordt gere
duceerd tot

"ïj belasting

A

(b)

Z, + Zin

Fig.9.13. Methode om de rondgaande versterking vast te
stellen door het onderbreken van de lus, (a) vóór onder
breking, (b) na onderbreking.

toe in plaats van de tegenkoppelspanning, zo
dat de schakeling van fig. 9.13b wordt verkre
gen. Men zal opmerken dat een belasting Z =
Z8 4- Zin is aangesloten aan de uitgangsklem
men van het tegenkoppelnetwerk om het vervangingsschema op dit punt in stand te houden.
Dan is de tegenkoppelspanning U met Uo ver
bonden door de relatie:
U = A/?U0 of A0 = U/Uo

Meet de amplitude- en faseresponsie als functie
van de frequentie en zet het Nyquist-diagram
uit als in fig. 9.14. De geïllustreerde meetkun
dige plaats vertegenwoordigt een stabiele scha
keling, daar de meetkundige plaats van U de
punt van Uo niet omsluit, dat wil zeggen dat de
meetkundige plaats van A/3 het punt (1,0) niet
omsluit.
Men zal zich realiseren dat het produkt A/? op
elk gewenst punt in de lus gemeten kan worden,
daar het de rondgaande versterking is. Het
punt waarop de lus verbroken wordt, behoeft
niet aan de uitgangsklemmen van het tegenkoppelnetwerk te liggen, zoals in ons voor
beeld.

De geïllustreerde meetkundige plaats kan een
voorbeeld verschaffen hoe het stabiliteitscriterium een aanwijzing tot verbetering geeft. Be
schouw frequenties in de buurt van het punt
op het polaire diagram dat is gemerkt met toc.
Er bestaat hier het gevaar dat wijziging van de
schakeling zoals het invoeren van extra strooicapaciteit een extra-faseverschuiving kan intro
duceren waardoor de meetkundige plaats zo
kan veranderen dat de punt van Uo wordt om
sloten. De schakeling zou dan oscilleren en
hieruit volgt dat in een veilig ontwerp de meet
kundige plaats flink uit de buurt van dit kri
tisch gebied moet blijven.
Het is interessant op te merken dat een grote
positieve reële component van A/9, dat is een
component van U die in fase is met en groter
is dan Uo, niet noodzakelijk tot oscilleren leidt.
Aldus is onze oorspronkelijke gevolgtrekking
dat ‘tegenkoppeling’ stabiel en ‘meekoppeling’
onstabiel is, ongewettigd.
Men zal zich realiseren dat slechts de ‘buiten
kant’ van de tegenkoppeltheorie is onderzocht
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Fig.9.14.Nyquist-diagram voor een stabiele lus.

in dit hoofdstuk. Dit onderwerp is in de laatste
jaren aan intensieve studie onderhevig geweest,
en wel om de volgende reden. Tegenkoppeling,
hoe meer hoe beter, geeft nauwkeurigheid aan
instrumentele en regelschakelingen van allerlei
type en is in elk opzicht gemakkelijk toe te
passen, behalve in één, het leidt gemakkelijk
tot oscilleren. De intensieve studie heeft als
onderwerp het bereiken van het beste compro
mis tussen de tegenstrijdige eisen van grote
tegenkoppelfactoren en stabiliteit.
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10. ENIGE ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN
10.1. INLEIDING

Onderzoekingen naar het gedrag van elektro
nische schakelingen, hetzij tijdens research, en
bij het ontwerpen, of bij routine-onderzoeken,
brengen het gebruik van een veelheid van test
apparatuur met zich mee. Vele van de voor dit
doel gebruikte apparaten zijn zelf tamelijk ge
compliceerde elektronische instrumenten en
hun doelmatig gebruik eist een aanzienlijke
kennis omtrent hun werkingswijze. De fabri
kanten van instrumenten leveren gewoonlijk
een handboek bij elk instrument en het is zeer
de moeite waard voor de gebruiker om deze
boekjes goed te bestuderen, maar daar veel
instrumenten op dezelfde manier werken is het
eveneens nuttig om typische voorbeelden van
de meer algemene soorten te bestuderen. De
voorbeelden die in dit hoofdstuk worden be
schreven, zijn niet noodzakelijk gelijk aan een
bepaald commercieel instrument, maar zijn elk
op zich representatief voor een type instrument
dat zo algemeen is dat er gelijksoortige uitvoe
ringen van worden gemaakt door verschillende
fabrikanten.
10.2. DIODEVOLTMETER

Het voornaamste doel van dit instrument is het
meten van de grootte van wisselspanningssignalen zonder de signaalbron aanmerkelijk
te belasten. Dit resultaat wordt bereikt door
het gebruik van een topdetectorschakeling van
het in hoofdstuk 4 beschreven type (par. 4.3,
fig. 4.10) met zeer grote waarden voor de bij
behorende weerstanden, in combinatie met een
buisversterker voor de uitgangsgelijkspanning
van de detector. De versterker voedt een draaispoelmeetinstrument waarvan de aanwijzing
nagenoeg evenredig is met de topwaarde van
de onbekende wisselspanning.
Fig. 10.1 toont de details van de schakeling.
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Diode Dl is het top-detectie element en is sa
men met ingangscondensator Cj en weerstand
Ri gemonteerd in een meetkop die door middel
van een afgeschermde kabel met het hoofd
instrument is verbonden. Deze kabel moet
natuurlijk ook de gloeidraadleidingen voor Dl
bevatten, hoewel deze niet in de figuur zijn
weergegeven. Het doel van de separate meetkop
is de mogelijkheid te scheppen om de verbin
dingen tussen de klemmen H en L uit te voeren
met zeer korte leidingen, daar de zelfinductie
en capaciteit van lange leidingen een storende
invloed zouden uitoefenen op veel schakelin
gen, in het bijzonder als de signaalfrequentie
hoog is. Stel dat de klemmen H en L worden
verbonden met een paar klemmen in een te
onderzoeken schakeling, waarin de signaalspanning ua sinusvormig is en een topwaarde
heeft van 7 V. Dan wordt binnen een tijds
interval van enkele seconden de lading in C\ zo,
dat diode Dl alleen geleidt tijdens de positieve
toppen van het signaal, en dus is de gemiddelde
spanning over Rx en R2 ongeveer 7 V en die
over R2 is 5 V. Condensator C2 heeft een ver
waarloosbare impedantie bij de signaalfrequen
tie en dus is de spanning erover eenvoudigweg
5 V (ongeveer) gelijkspanning, waarbij de bo
venste condensatorplaat negatief is tengevolge
van de richting waarin diode Dl geschakeld is.
In het algemeen, als us = üs cos (tor 4- (p) en we
ideale topdetectie veronderstellen, is
«a = — -------------- Üa

Ri + Rb

(10.1)

De rest van de schakeling is een getijkspanningsversterker die ten doel heeft een stroom
aan de draaispoelmeter M te leveren die even
redig is met u2. De meter is verbonden met
serieweerstanden zoals 7?m die worden gekozen
met de meetgebiedenschakelaar SW om een
voltmeter met meerdere meetgebieden te ver
krijgen voor de spanning um tussen de kathodes
van de dubbele triode Bu 1.
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We zullen het gedrag van de schakeling meer
in detail behandelen door eerst de situatie te
beschouwen waarbij de signaalcomponent van
mb nul is. Dan hoeven alleen de ohmse compo
nenten van de schakeling te worden beschouwd
en het is duidelijk, dat deze nagenoeg gelijk
zijn voor wat betreft hun effect op de stroom
door de secties a en b van de dubbele triodes.
De enige asymmetrie ligt in de kleine afregeling
die verkregen kan worden met de variabele
weerstand R3, en deze is aangebracht als een
‘nulinstellingsorgaan’, om de verschillen tussen
de karakteristieken van de diodes Dl en D2 en
tussen de twee helften van Bul te corrigeren.
Diode D2 en zijn bijbehorende schakeling
compenseert het effect op spanning u2 van de
stroom door Rt en R2 tengevolge van de stroom
door Dl. De spanning z/3 is negatief en onge

veer 1 V groot. Hij hangt af van de kathodeemissie in Dl die op zijn beurt afhangt van het
gloeistroomvermogen en daarom varieert met
de fluctuaties van de netspanning. De rest van
het circuit is begrijpelijk als men opmerkt dat
alle vier triodes als kathodevolgers (zie hoofd
stuk 5, par. 5.7) zijn geschakeld, dus hebben
alle vier kathodes de potentiaal van de des
betreffende roosters, afgezien van de roosterkathodespanning van ca. één volt, die in der
gelijke schakelingen automatisch wordt ver
kregen. De spanning um wordt op nul ingesteld
door instelling van R3, dus er vloeit geen stroom
door de meter en gelijke stromen van iets meer
dan 1 mA worden door de kathodeweerstanden
van Bu 2 door de secties a en b van beide dub
bele triodes gestuurd. De anode-kathodespanningen zijn ongeveer 100 V bij Bu 1 en
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200 V bij Bu 2, een ongelijkheid waarvan het
doel blijkt als we de veranderingen beschouwen
die optreden als een signaal wordt gemeten.
Stel nu dat H en L worden verbonden met een
signaalbron met een topspanning van iiB = 7 V.
Spanning m, verandert met —5 V, en dus ver
andert de roosterspanning van Bu la met 5 V
in negatieve zin. Die van Bu 1b blijft constant,
en dus wordt de spanning um tussen de katho
des van Bu 1 bijna exact 5 V en wordt gemeten
door de meterschakeling. Het voordeel van het
gebruik van staartbuizen in plaats van weer
standen als kathodebelastingen van Bu laenb
ligt in de verhoogde lineariteit van de kathodevolgerwerking van Bula als deze een belasting
voedt waarvan de differentiaal impedantie
groot is.
Men kan zien dat als we ideale topdetectie en
perfecte kathodevolgerwerking veronderstel
len, de relatie tussen Mm en de topspanning van
het signaal ms wordt gegeven door:
üaRa
(10.2)
Mm =
Ri+Ri

of Mm = 5/7 üB in ons voorbeeld.
Het is gebruikelijk dat meter M is geijkt in
l/y/2 maal de topwaarde van m8, zodat hij de
effectieve waarde van sinusvormige signalen
aangeeft. De waarde van Rm voor het 0-5 Vgebied zou dan dicht bij 10 kD liggen als meter
M een 500 pA-draaispoelsysteem had, maar in
de praktijk is elke serieweerstand regelbaar,
zodat een exacte aanwijzing bij volle schaaluitslag kan worden verkregen. Het kan nodig
zijn deze weerstanden bij te regelen als de bui
zen verouderen, en de ijking moet worden ge
controleerd als er een onderdeel vervangen
wordt.
We zullen nu de reeks van signaalamplitudes
die het instrument kan meten, beschouwen. De
grootste waarde wordt bepaald door de be
perkte negatieve uitwijking van de potentiaal
op de kathode van Bu la, want triode Bu 2a kan
niet doorgaan stroom te trekken als zyn anodekathodepotentiaal flink wordt gereduceerd. De
waarde van deze spanning zonder signaal is
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200 V om een 1Ó0 V reductie toe te laten, en
dus zijn waarden van um tot 100 V bruikbaar.
Het grootste spanningsgebied van het instru
ment is aldus 0-100 V. Het laagste gebied
wordt bepaald door de gekromde karakteris
tiek van diode Dl wat leidt tot kwadratische
detectie en lage ingangsimpedantie voor kleine
signalen. Nog een moeilijkheid met kleine sig
nalen ontstaat uit verloop van het nulpunt, daar
het nooit mogelijk is om een perfecte compensa
tie tegen veranderingen van de voedingsspan
ning te verschaffen. In de praktijk is vastgesteld
dat het laagste gebied voor bevredigende wer
king 0-1,5 V is, en voor dit gebied is de meterschaal gedrongen aan de kant van de lage
spanningen, zodat de kleinste aflezing die mo
gelijk is in de buurt van 0,1 V ligt.
Het frequentiegebied van het instrument is zeer
groot, daar de responsie van de detectorschakeling bijna niet verandert tot aan frequenties in
de buurt van 100 MHz, waar de zelfinductie
van
en van de diode invloed begint te krij
gen. De responsie voor lage frequenties hangt
voornamelijk af van het produkt CiRit dat in
ons voorbeeld 0,2 sec is. Dit is aanzienlijk
groter dan een periode bij 50 Hz, dus is de fout
in de aanwijzing bij 50 Hz te verwaarlozen. Het
instrument zal in het algemeen niet worden ge
bruikt bij frequenties die aanzienlijk lager zijn
dan 50 Hz.
De ingangsimpedantie voor normale frequen
ties is die van een kleine strooicapaciteit van
enkele picofarads parallel aan een lineaire
weerstand die ontstaat uit de geleiding bij posi
tieve signaaltoppen van diode Dl. Het effect
van de laatste is vervorming van het signaal
door afplatting van de toppen als de signaalbronimpedantie in dezelfde orde van grootte is
als Rlt maar daar Rt 20 MO is en inwendige
impedanties van meer dan 100 kfl zeldzaam
zijn, is het effect niet van grote praktische
betekenis.
Er zijn enkele belangrijke praktische overwe
gingen met betrekking tot de wijze waarop het
instrument met de te meten schakeling kan
worden verbonden. Als men fig.10.1 beziet,

blijkt dat de hele schakeling ‘zweeft’, dat wil
zeggen dat de schakeling behalve via condensa
tor C3 niet met de kast van het instrument is
verbonden. Deze condensator wordt door de
ontwerper aangebracht, omdat het gedrag van
de schakeling complex is en bijna onvoorspel
baar als signaalspanningen met hoge frequen
ties worden toegelaten tussen klem L en de kast
en het chassis van het instrument. De moeilijk
heid ontstaat door de strooicapaciteiten van de
onderdelen, bedrading en voedingstransformator. De kast van het instrument en van de te
meten schakeling is normaal uit veiligheids
overwegingen geaard, en zelfs wanneer deze
verbinding niet wordt gemaakt is de capaciteit
tussen de kasten onderling en van elke kast ten
opzichte van aarde groot. Hieruit volgt dat de
capaciteit tussen klem L en de kast van de te
meten schakeling groot is. Het is waarschijnlijk
dat de te melen schakeling een punt, misschien
een van zijn gelijkspannings-voedingslijnen,
verbonden heeft met de kast en dus is het ver
binden van klem L met een ander punt van de
schakeling, gelijk aan het schakelen van een

capaciteit tussen deze twee punten. Klem H
vertegenwoordigt een stroompad met hoge
impedantie en kan met elk willekeurig punt
van de te meten schakeling worden verbonden,
zonder de schakelingscondities aanzienlijk te
beïnvloeden, mits zijn verbindingsleiding kort
is, en dus verwaarloosbare capaciteit heeft ten
opzichte van de kast, bedrading of onderdelen.
De meetopstellingen in fig. 10.2 tonen goede en
verkeerde verbindingen tussen een schakeling
en een voltmeter. Als de signaalspanning «i
moet worden gemeten, zou het normaliter toe
laatbaar zijn om klem L met de gemeenschap
pelijke aardlijn E te verbinden, daar de span
ning tussen de voedingslijnen gewoonlijk con
stant is. Stel echter dat er een laagfrequentie
rimpelspanning op de voedingsspanning aan
wezig is. Deze rimpel wordt via Zl naar punt A
overgedragen als Zl een lage impedantie is ten
opzichte van de diffcrentiaalweerstand ra van
de buis, en zou als een onecht signaal worden
gemeten als klem L van de voltmeter was ver
bonden met E.
Men merke op dat er geen manier bestaat om
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Fig. 10.2. Gebruik van een buisvoltmeter om een signaalspanning in een schakeling te meten.
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de signaalspanning over C te meten, zonder
met de L-klem van de voltmeter een punt met
de signaalpotentiaal te belasten. Het instrument
is beperkt tot het meten van signaalspanningen
over circuitelementen die één kant aan een punt
met nulpotentiaal voor de signaalfrequentie
hebben liggen.
Een voltmeter van het beschreven type werd
ontworpen om de effectieve waarde van sinus
vormige signalen aan te wijzen, en zijn gebruik
voor andere periodieke golfvormen eist een
beetje denkwerk over de werkwijze van de
detectorschakeling. Deze is zo dat de aanwij
zing evenredig is met de gemiddelde waarde
van de golfvorm gemeten over de positieve top
pen, met een schaalfactor van 1/1/2. Aldus is
voor een kanteelspanning met een amplitude
van A volt (2A Vt-t), de aanwijzing A/ y/2, ter
wijl voor een impulstrein van korte positieve
impulsen met amplitude A, de aanwijzing dicht
bij A/ V2 ligt. De aanwijzing voor een trein van
korte negatieve impulsen is klein, ten opzichte
van de impulsamplitude.
10.3. VERSTERKERVOLTMETER

Het instrument dat in de vorige paragraaf werd
beschreven, heeft een beperkt gebruik omdat
het niet in staat is spanningen te meten waarvan
de amplitude aanzienlijk lager is dan 1 V, een
restrictie die wordt geïntroduceerd door het
niet-lineaire gedrag van de detectorschakelingen. Een voor de hand liggende manier om deze
beperking uit te schakelen, is het versterken
van het onbekende signaal in een versterker
met een nauwkeurige bekende versterkingsfactor en het resulterende grotere signaal te
meten met een detectorschakeling die nu een
lineaire responsie heeft. De detectorschakeling
kan worden gevoed met een signaal bron van
aanzienlijk vermogen en de gelijkgerichte
stroom is dan groot genoeg om een draaispoelmeter in beweging te brengen zonder dat extra
versterking nodig is, en dus wordt het lastige
probleem van gelijkspanningsversterking ver192

meden. Zoals we zullen zien worden deze voor
delen niet zonder offers bereikt.
Fig. 10.3 toont het principeschema van een
typische versterkervoltmeter. De drievoudige
schakelaar is voor het omschakelen van het
spanningsgebied en de schakeling zal eerst
worden beschreven met de schakelaar in de in
het schema getekende stand. De versterkertrappen bestaan elk uit een pentodebuis met
een ohmse anodebelasting en zijn gerangschikt
in twee groepen van twee, met tegenkoppeling
over elke groep (zie hoofdstuk 9). Buizen Bul
en Bu 2 maken deel uit van de eerste groep en
zouden een effectieve spanningsversterking van
nagenoeg 1000 maal hebben als geen tegen
koppeling werd toegepast. Het tegenkoppelnetwerk reduceert de versterking tot een waar
de erg dicht bij 50 en garandeert dat de verhou
ding van de signaalspanningen m2 en
meer
door de waarden van Rï en R2 dan door de
karakteristieken van de buizen Bu 1 en Bu 2 en
hun bijbehorende onderdelen wordt bepaald.
De spanning u2 is het ingangssignaal voor de
versterkgroep die de buizen Bu 3 en Bu 4 bevat
en hier is eveneens een sterke tegenkoppeling
toegepast. Evenals voor de vorige groep garan
deert de tegenkoppelstroom dat de signaalcomponent van de kathodestroom in de in
gangshuis Bu 3 relatief klein is, en hieruit volgt
dat i = u3/R. De spanning u2 is op gelijke wijze
verbonden met het onbekende signaal us door
de relatie u8 = UzFRJRi, als F een factor van
de meet-gebiedenschakelaar is welke gelijk is
aan 1 in stand a van de schakelaar, dus stroom
i staat in betrekking tot us volgens deze for
mule:
R2
i = usF
(10.3)
R^R

Draaispoelmeter M en zijn bijbehorende diodebrug vormt een middel om de amplitude van i
aan te wijzen, daar stroom / door de meter de
gemiddelde waarde is van de momentele groot
te van i. De meterschaal is geijkt in de effectieve
waarde van sinusvormige signalen en het ge
bruik van een draaispoelinstrument van 500
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|xA en een volle-schaalwaarde van 1 mV, geeft
ongeveer de volgende signaalniveaus in de voltmeter.
uB = ü3 cos cot, waarin fi3 = V2 (mV)
z/3 50 i/2 cos mt (mV)
50 j/2
i S

~R

Ut = u3

z/3 = u2

COS Uit (mA)

-1
50 V2 2
I = i =--------- — (mA)
TT
R
Maar I = 0,5 (mA), dus R
100 Q.
De eigenlijke waarde van R wordt bepaald in
de laatste fase van het fabricage proces van het
instrument door een standaardsignaal van ImV
op de ingangsklemmen aan te sluiten en R
zodanig in te stellen dat de meter de volleschaalwaarde aangeeft. Een herinstelling als
het instrument wat ouder is, kan nodig zijn,

daar de waarde van de onderdelen enigszins
kan veranderen met hun leeftijd.
Een verandering van meetgebied om de meter
minder gevoelig te maken kan worden bereikt
met de weerstandsverzwakkers die bij de drie
delige, gekoppelde schakelaar horen en de
lezer wordt uitgenodigd om een tabel op te
stellen met de waarden van uju3 en zz3/zz2, om te
illustreren hoe de meteraanwijzing bij volle uit
slag wordt beïnvloed door de stand van de
schakelaar.
De begrenzing van de werking van dit soort
voltmeters bij hoge frequenties ontstaat door
de capaciteiten van de bedrading en tussen de
elektrodes, en deze beletten het ontwerp van
versterkers met een uniforme versterkingsfactor over een bandbreedte van meer dan
enkele MHz. Strooicapaciteit is eveneens een
belangrijke factor met betrekking tot de ingangsverzwakker, maar het is hier mogelijk
193

een uniforme verzwakking te verkrijgen tot
bij hoge frequenties, door de weerstanden
te shunten met vaste of regelbare condensators,
zoals aangegeven in het schema. De werking
van de versterker bij lage frequenties wordt
bepaald door de waarden van de J?C-koppelnetwerken tussen de trappen en de ontkoppelcondensatoren uit het voedingsgedeelte. Een
typisch effect van deze is dat zij een verwaar
loosbare fout geven voor signaalfrequenties
van 50 Hz, maar een uitgangsaanwijzing die
aanzienlijk lager is dan de werkelijke waarde
bij 10 Hz. Aldus is de werking bij lage frequen
ties gelijk aan die van de diode-voltmeter, ter
wijl de werking bij hoge frequenties slechter is.
De schakeling uit fig. 10.3 wordt verondersteld
in een instrumentenkast gemonteerd te zijn, en
is dus niet geschikt om met korte leidingen aan
de te meten schakeling te worden verbonden.
Bovendien zullen lange niet afgeschermde meetkabels aanleiding geven tot valse signalen met
de netfrequentie, terwijl afgeschermde kabels
een capaciteit ten opzichte van het geaarde
scherm vertonen van een 100 pF. Bij sommige
commerciële instrumenten wordt deze moeilijk
heid overwonnen door een kathodevolger in
een meetkop te monteren, zodat de capaciteit
van de aansluitkabel van weinig betekenis is.
Een andere methode is een factor 10 in gevoe
ligheid van het instrument op te offeren door
een schakeling te gebruiken zoals weergegeven
in fig. 10.4. De ingangsimpedantie op de aan-

sluitklemmen van de meetkop is nu 10 MQ
parallel aan ca. 10 pF.
Men zal zich realiseren dat de werking van dit
soort voltmeters speciaal bij hoge frequentie
afhangt van de nauwkeurige instelling van een
groot aantal van te voren ingestelde variabele
condensators die als functie hebben de strooicapaciteiten van onderdelen en bedrading te
compenseren. Om deze reden kan de aanwezig
heid van een klem L die niet met de kast is ver
bonden, leiden tot een onvoorspelbaar gedrag
van de schakeling.
De schaal is zo geijkt dat de effectieve waarde
van een sinusvormig signaal wordt aangewezen
en voor andere golfvormen moet de gebruiker
de aanwijzing interpreteren door beschouwing
van de werking van de gelijkrichters die bij de
meter horen. Men zal zich herinneren dat de
meteraanwijzing in feite evenredig is met de
gemiddelde amplitude van de signaalstroom i,
en dat de condensator in serie met de gelijkrichtschakeling garandeert dat de gemiddelde
waarde van i nul is, en dus is de relatie van de
meteraanwijzing C/m tot ua de volgende for
mule:
Um = | ü^ïïa |

I
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t
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Fig. 10.4. Meetkop voor versterkervoltmeter.
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(10.4)

Als voorbeeld zullen we veronderstellen dat
het signaal ua een periodieke rechthoekige golfvorm heeft waarvan we weten dat de positieve
en negatieve intervallen zich verhouden als
x: 1, maar waarvan de topwaarde A onbekend

instrumentkast

H

tc/2 V2

is. Dan kan gemakkelijk worden aangetoond
dat de gemiddelde waarde van de grootte van
Ms—«s gelijk is aan A 2x(l + *)“*, en dat de
waarde van A kan worden verkregen uit (10.4).
Deze methode is saai maar betrouwbaar als de
golfvorm niet belangrijk afwijkt van een vier
kants- of sinusgolf, maar er kunnen ernstige
fouten optreden als een poging wordt gedaan
om de amplitude van een impulstrein van korte
impulsen van beiderlei polariteit af te lezen.
Dergelijke signalen eisen dat de topwaarden
van de signaalstroom i die van de gelijkgerichte
stroom / door de meter in hoge mate over
treffen, en daar de uitgangsbuis Bu4 geen toptot-top signaalstroom groter dan zijn statische
anodestroom kan leveren, wordt het systeem
overbelast bij kleine uitslagen van de meter.
De ontwerper treft geen voorzieningen voor
grote signaalpiekstromen daar deze de meter
zouden kunnen beschadigen als er sinusvormi
ge signalen worden gemeten.
De schakeling van fig.10.3 werd beschreven
met betrekking tot zijn gebruik als voltmeter
met visuele][aanwijzing op een draaispoelmeter,
maar dezelfde basisschakeling kan ook worden
gebruikt als een nauwkeurige spanningsversterker door de meter door een weerstand te ver
vangen. Vele commerciële instrumenten ver
schaffen deze mogelijkheid, daar een versterker
met bekende versterkingsfactor, grote band
breedte en hoge ïngangsimpedantie zeer nuttig
is bij allerlei onderzoekingen.
10.4. SELECTIEVE VOLTMETERS

Deze instrumenten lijken enigszins op versterkervoltmeters behalve dat hun frequentiekarakteristiek is beperkt tot een smalle frequentieband, waarvan de centrale frequentie door
de gebruiker kan worden ingesteld en afgelezen
van een geijkte schaal. Dit verschaft een me
thode om de amplitudes en frequenties van de
sinusvormige componenten van periodieke
signalen vast te stellen en is bruikbaar voor
vele onderzoekingen in verband met trillingen

in een mechanische opbouw. Het frequentiegebied dat bij dit soort applicatie van primair
belang is loopt van enkele Hz tot misschien
1 kHz, en voor deze lage frequenties is het
niet praktisch £C-resonantiekringen te gebrui
ken, zoals in radio-ontvangers, om frequentieselectievc versterking te verkrijgen. RC-netwerken worden in plaats hiervan gebruikt, in
combinatie met terugkoppelmethoden, zoals
bijvoorbeeld de schakeling van fig. 10.5. Bestu
dering van de schakeling leert ons dat bij af
wezigheid van het terugkoppelnetwerk, het
resterende circuit eenzelfde versterkervoltmeter zou zijn als beschreven in de vorige para
graaf, ofschoon de schakeling in details ver
schilt. De signaalfrcquenties zijn laag zodat
strooicapaciteit van ondergeschikt belang is en
de impedanties kunnen hoog zijn, terwijl de
koppel-tijdconstanten groot moeten zijn. We
zullen veronderstellen dat het aanwijsinstrument volle uitslag geeft als de effectieve waarde
van spanning u0 5 V is voor sinusvormige signa
len en dat het verlies aan versterking in de
kathodevolgers Bul enBu4 gecombineerd met
de versterking in pentode Bu3 een totale ver
sterking van 50 maal geeft. Aldus is de ingangsspanning ua 0,1 Vcff voor volle uitslag voor alle
sinusvormige signalen, als het effect van de
terugkoppeling wordt verwaarloosd.
Meer in het algemeen, met gebruikmaking van
de wijzernotatie voor sinusvormige signalen:
Uo = -JUg (zonder terugkoppeling)

waarin A een positief getal is, in ons geval 50.
Het terugkoppelnetwerk produceert het equi
valent van een extra-ingangssignaal, dat in be
trekking staat tot Uo door de speciale frequentie-afhankelijke eigenschappen van het net
werk. Deze eigenschappen kunnen met gebruik
making van de symbolen in het kleinere schema
als volgt worden gedefinieerd.
P = U/Uo
waarin p een complex getal is dat afhangt van
de waarden van C en R en van de desbetreffen
de signaalfrequentie. Dan wordt voor het totale
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Fig. 10.5. Selectieve voltmeter voor lage frequenties.

circuit, met terugkoppeling, de verhouding
tussen u0 en us gegeven door de complexe uit
drukking:

u0 = -^(us +-pu0)

(10.5)

of

(10.6)

Uo =

1 +/10

Uit (10.6) blijkt dat als p klein is ten opzichte
van 1/A de versterking van de schakeling groot
is, terwijl als p groot is ten opzichte van 1/A de
versterking relatief klein is. Het bijzondere
AC-netwerk, ‘dubbel T-netwerk’ genaamd,
heeft de ideale gewenste eigenschappen omdat
zün responsie p nul is als de signaalcirkelfrequentie co volgens de eenvoudige uitdruk
king co = 1/CR = co0 in betrekking staat tot
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R en C. Het bewijs van deze betrekking wordt
aan de lezer overgelaten bij wijze van oefening.
Een waarde nul voor p komt overeen met een
top van Uo, zodat als de onbekende frequentie
en amplitude van een sinusvormige component
van ua worden onderzocht, zij kunnen worden
gevonden door C in stappen en R continu zo
in te stellen dat er een top in de meteraanwijzing wordt gevonden. Deze aflezing geeft de
amplitude en de geijkte knoppen van de gekop
pelde schakelaar en de gekoppelde weerstanden
geven de frequentie van het signaal.
De responsie van het instrument blijft niet be
perkt tot een enkele bepaalde frequentie, en
voor veel onderzoekingen is het nodig tot een
nader begrip van het gedrag van een schakeling
te komen. Er kan worden aangetoond dat de

responsie van het /?C-netwerk wordt gegeven
door de volgende uitdrukking:
1
(10.7)
p =------1 - j 4|
a2 — 1 /waarin a = co/co0 =coCR
De meetkundige plaats van p gegeven door
(10.7) is een cirkel en het wijzerdiagram dat
(10.5) voorstelt krijgt de vorm die in fig. 10.6
wordt weergegeven. Wijzer Uo die spanning «0
voorstelt is in het diagram ‘vast’ weergegeven
terwille van een gemakkelijke constructie, en
de figuur toont dan hoe de ingangssignaalspanning, voorgesteld door wijzer U8 door een
minimum gaat als co door co0 gaat. In de figuur
is een kleine versterkingswaarde geïllustreerd
omdat anders de wijzer Ua 4-puo te klein zou
zijn in verhouding tot de rest van het diagram.
Als de waarde van A groter is, zoals bijvoor
beeld in onze eerste veronderstelling A = 50,
is alleen het gedeelte van de meetkundige plaats
van puo van betekenis dat dicht bij de oor
sprong ligt waar de afwijking | co—co0 | klein
is. Hierdoor kunnen we een eenvoudige bena
dering gebruiken in plaats van (10.7), en op de
volgende wijze een schatting maken van de
frequentiekarakteristiek

locus van pu0
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Fig. 10.6. Wijzerrelaties voor signalen in fig. 10.5 en verge
lijking (10.5).

p = j

co — co0 als | co — co0 | « co0
2 co0

(10.8)

dus U8 heeft een amplitude van i/2 maal zijn
minimale waarde als

co—co0 = + 2co0//l
dat wil zeggen dat de amplitude responsie tot
1/1/2 van zijn topwaarde valt voor cirkelfrequenties die 4co0//f verschillen.
De bandbreedte wordt handig gedefinieerd als
het frequentieverschil tussen deze twee punten
en blijkt evenredig te zijn met de frequentie
waarop de schakeling is afgestemd. De waarde
van A in ons voorbeeld was 50, dus de band
breedte is 4 Hz als de schakeling op 50 Hz is
afgestemd, en is 40 Hz als de schakeling op 500
Hz is afgestemd. Deze verandering van band
breedte kan of kan niet een wenselijke eigen
schap zijn, afhankelijk van het soort onderzoek.
Uit analyse van de frequentiekarakteristiek
blijkt dat variaties in A niet alleen de amplitudecalibratie van het instrument beïnvloeden
maar tevens zijn bandbreedte, en dus moet de
versterker zodanig ontworpen worden dat zijn
versterkingsfactor niet aan veranderingen on
derhevig is. Nog een zeer praktische overwe
ging is dat de juiste werking van de schakeling
afhangt van de precisie van de onderdelen van
het 7?C-netwerk, daar een afwijking van de
p-responsie van de theoretische relatie van(10.7)
fouten kan geven in de aanwijzing van zowel
grootte als frequentie van onbekende signalen.
Bij het gebruik van het instrument moet voor
zichtigheid in acht genomen worden om valse
resultaten te vermijden die kunnen worden ver
kregen als de eerste trap van de schakeling
overbelast is. Dit zal niet geschieden als een
enkel sinusvormig signaal aanwezig is, maar
de situatie kan bijvoorbeeld optreden als de te
onderzoeken signaalfrequentie wordt verdoe
zeld door de grondgolf en harmonischen van
een veel groter signaal. De eenvoudige schake
ling uit fig. 10.5 kan niet worden gebruikt en
een meer gecompliceerd instrument met frequentieselectieve versterkersecties in cascade

197

fel i,0‘

+200 V

oscillator
34-50 kHz

I

Z

50 kHz

+ Ospannings\bcrciken
j 2 Bul

us

\\
*
versterker,
bandbreedte 8 Hz
bij een vaste frequentie
van 50 kHz

fc__

|—*+70 V 70 kn

T

modulator
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is nodig. Het ongewenste signaal wordt dan
verzwakt in de eerste sectie van het instrument,
waar signaalamplitudes klein genoeg zijn om
vervorming te vermijden.
De schakeling van fig. 10.5 is slechts een van de
vele frequentieselectieve voltmeters met ver
schillende soorten .RC-netwerken samen met
versterkers. Het gedrag van zulke instrumenten
verschilt voornamelijk in de graad van nauw
keurigheid waarmee zij frequentie en amplitude
meten en dit hangt op zijn beurt weer af van de
nauwkeurigheid en stabiliteit van de onder
delen die de voorwaartse versterking in de ver
sterkers en de responsie van de tegenkoppelnetwerken bepalen.
Een totaal ander type frequentieselectieve volt
meter staat ter beschikking waarin de sectie
met de smalle bandbreedte een vaste frequentie
heeft. Het ingangssignaal dat de te onderzoeken
sinusvormige component bevat wordt aan een
niet-lineaire schakeling, een zogenaamde mo198

dulator of mengschakeling toegevoerd. De
mengschakeling wordt eveneens gevoed door
een lokale oscillator waarvan de frequentie
wordt geregeld door de gebruiker. Het hele
circuit vormt een frequentietransformator die de
functie heeft de frequenties van de sinusvormi
ge componenten van het ingangssignaal te ver
anderen. De uitgang van de frequentietransfor
mator is gekoppeld aan de voor een vaste fre
quentie selectieve versterker. Fig. 10.7 is een
vereenvoudigd principeschema van een derge
lijk instrument en zijn gedrag zal worden be
schreven met de veronderstelling dat de sectie
met smalle bandbreedte is afgestemd op 50kHz.
Het ingangssignaal u3 wordt, indien nodig na
verzwakking door de omschakelbare spannings
deler, op een laag impedantieniveau aan de
modulatorschakeling toegevoerd. Deze is van
het type dat werd behandeld in par. 8.3, waar
werd aangetoond dat het uitgangssignaal van
zo’n modulator de vorm heeft van

«i = Ms(fli cos coQt 4- a3 cos 3a>or 4- ...
4- aa cos n(o0t 4- ...)

(10.9)

waarbij co0 de cirkelfrequentie is van de span
ning u0 in fig. 10.7 en de coëfficiënten alt a3,
enz. zijn constanten. Uitdrukking (10.9) geldt
alleen als de stromen die ontstaan door u3 over
de diodes klein zijn ten opzichte van die welke
ontstaan uit u0 en als de diodebrug in evenwicht
is. Als aan deze voorwaarden niet wordt vol
daan kan spanning z/x de grondgolf en harmonischen bevatten van u3 en u0. Laten we ver
onderstellen dat de brug in feite in evenwicht
wordt gebracht door de variabele weerstand
die is weergegeven in de figuur en door varia
bele condensators die de strooicapaciteiten
compenseren, en dat het spectrum van u3 wordt
beperkt tot het frequentiegebied 0-16 kHz.
Frequentie f0 van de lokale oscillator is regel
baar tussen 34 en 50 kHz door middel van de
variabele condensator C, zoals verklaard in
par. 9.3 en dus is de enige term van betekenis
in (10.9) de eerste. Al de andere stellen signaal
spectra voor die buiten de doorlaatband van de
frcquentieselectieve versterker liggen en dus
kunnen we onze aandacht bepalen tot de ver
menigvuldigende werking van de grondgolf
van de lokale oscillator als we de meting van de
amplitude en de frequentie /a bespreken van
een component van u3. De overeenkomstige
component van ut is z/ia, gegeven door:
Uia =

cos (Oat COS CO0t

Oilia,

2~

cos (o)q 4- coft)/ +

+

fll/Ja

2

cos (o)0 —

(10.10)

De tweede term in (10.10) heeft zo’n frequentie
dat hij niet versterkt kan worden, maar we
zullen de eerste term tegenkomen als de regelknop van C de LC-kring afstemt op een oscillatiefrequentie f0 die zodanig is dat/0 4- ƒ» = 50
kHz. Een signaal gaat door de smalle band en
wordt gedetecteerd in het topdetectorcircuit
aan de rechterzijde van de figuur. De amplitude

ü& kan worden bepaald door een voorijking
van het systeem met een bekend signaal met
een frequentie tussen 0 en 16 kHz, ofschoon de
frequentie die wordt bepaald door C natuurlijk
in het gebied van 50-34 kHz ligt.
Het voordeel van dit soort instrumenten ten
opzichte van die van het type uit fig. 10.5
ligt in het feit dat het gemakkelijker is een
smalle-band-versterker te maken voor een
vaste frequentie dan een waarvan de frequentie
moet kunnen variëren. Zeer smalle banden
kunnen worden verkregen door gebruik te ma
ken van piezo-elektrische kristallen en de fre
quent ieschei ding van het instrument is dienten
gevolge erg goed. Het nadeel van dit systeem
blijkt als een poging wordt gedaan om zeer
lage frequenties in de buurt van 1 %o van de fre
quentie van de smalle bandversterker, daar de
frequentie van de lokale oscillator dan slechts
l%o van de vaste frequentie van de versterker
verschilt. Zeer zorgvuldige balancering van de
modulator is nodig als de component van
met de oscillatorfrequentie tot een voldoende
lage amplitude moet worden gereduceerd om
valse effecten te voorkomen. Deze doorbraak
van de oscillator wordt in commerciële instru
menten uitgebuit als een methode van fijne
ijking van de frequentieschaal aan de lage kant,
waarbij men als volgt te werk gaat. Een varia
bele condensator is parallel geschakeld aan C
en zijn knop is gemerkt met ‘frequentie nulpuntsinstelling’. De frequentieschaal wordt op
zijn nulpunt ingesteld en de gebruiker stelt de
trimmer in op maximale uitslag van de meter
van het instrument. We weten dan dat de lokale
oscillator precies op de vaste frequentie staat,
50 kHz in ons voorbeeld, en de aanwijzing op
de frequentieschaal zal aan de lage kant van de
schaal correct zijn, waar anders relatief grote
fouten zouden ontstaan door elke fout in de
oscillatorfrequentie.
De term ‘heterodyne’ wordt soms gebruikt om
de frequentieveranderende werking te omschrij
ven van instrumenten van het zojuist beschre
ven type. Hetzelfde principe wordt bijna uit
sluitend in frequentieselectieve versterkers toe-
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gepast voor signaalfrequenties groter dan 10
kHz, zoals bijvoorbeeld in radio- en televisieontvangers.

10.5. ELEKTRONENSTRAALOSCILLOGRAAF

Een oscillograaf is een instrument dat een
zichtbare registratie geeft van een variërende
grootheid, en verschillende types worden alge
meen gebruikt. Vele soorten gebruiken een
bewegende stift of pen om op een kaart of een
rol papier te registreren, of een bewegende
lichtbundel die op een gevoelige film schrijft,
maar de traagheid van de bewegende delen
wordt van belang als het frequentiespectrum
zich uitstrekt tot buiten redelijk lage frequen
ties, en een bevredigende werking boven 1 kHz
yruitgang

is tamelijk zeldzaam. Kathode-straalbuizen
met afbuigsystemen die gebruik maken van
elektrische velden, vormen een middel om een
lichtvlek af te buigen met verwaarloosbare
traagheidseflecten tot aan frequenties van vele
MHz, en zij zijn de voornaamste onderdelen
van elektronen-straaloscillografen. Deze instru
menten bevatten eveneens versterkers voor de
afbuigspanningen en schakelingen die de tijdóar/rgolfvormen opwekken om de lichtvlek met
een constante snelheid in horizontale richting
over het scherm te bewegen. De verticale af
buiging van de lichtvlek is evenredig met de te
onderzoeken spanning en dus is het beeld, dat
is de oplichtende weg die de vlek aflegt, een
grafiek van de onbekende spanning als functie
van de tijd. Een elektronenstraaloscillograaf
die we verder voor het gemak ‘oscillograaf
externe synchronisatie
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noemen, maakt aldus de golfvorm van een
signaal zichtbaar voor de gebruiker. De signaalgolfvorm is waarschijnlijk periodiek waardoor
een tijdbasisgolfvorm wordt vereist die even
eens periodiek is, met een frequentie gelijk aan
de signaalfrequentie of een veelvoud ervan.
Deze exacte relatie wordt gehandhaafd door
een synchronisatieschakeïing die garandeert dat
het begin van de tijdbasis samenvalt met een
bepaalde momentele waarde van de signaal
spanning. Men realiseert zich dat ofschoon de
afzonderlijke secties van een oscillograaf een
voudige schakelingen zijn, hun onderlinge
samenhang gecompliceerd is en de gebruiker
wordt geadviseerd om te leren hoe de vele
knoppen het gedrag van de inwendige schake
lingen van dit instrument beïnvloeden.
Als een oscillograaf wordt gebruikt om het ge
drag van schakelingen te onderzoeken, levert
hij zeer snel een grote hoeveelheid informatie
en geeft een inzicht in en een begrip van de
situatie die anders slechts door tamelijk bewer
kelijke methoden kan worden verkregen.
Fig. 10.8 is een blokschema van een oscillo
graaf met een dubbelstraalbuis, een eigenschap
die de bestudering van twee met elkaar in ver
band staande signalen te gelijkertijd met de
zelfde tijdbasis mogelijk maakt. Men ziet dat
de secties in de schema’s twee hoofdgroepen
vormen, waarvan er een betrekking heeft op de
twee signaalpaden naar de y-platen voor de
verticale afbuiging van de lichtvlekken en de
ander op de opwekking van tijdbasis golfvormen en verbinding met de x-platen voor hori
zontale afbuiging van de lichtvlekken. We zul
len nu de schakelingen bespreken die de func
ties uitvoeren die met deze twee groepen in
verband staan.
Fig. 10.9 toont een schakeling voor een yversterker waarvan het ontwerp is gebaseerd
op de volgende overwegingen. Het deflectiesysteem van de buis is zo dat er 15 V nodig is
om de lichtvlek 1 cm in y-richting te verschui
ven en een beeld met een beeldhoogte van 5 cm
is zichtbaar op het scherm. Pentode Bu 2 is als
gelijkspanningsgekoppelde versterker gescha-

keld als de voorversterker niet wordt gebruikt,
en versterkt de signaalspanning 30 x, dus on
der deze omstandigheden is schakelaarstand a
gemerkt met ‘0,5 Vcm-1’. Deze keuze van het
werkpunt van Bu 2 vormt een compromis tus
sen een hoge versterkingsfactor en goede wer
king bij hoge signaalfrequenties, vanwege de
invloed van strooicapaciteiten. Spoelen
en
£2 zijn aangebracht om de werking bij hoge
frequenties te verbeteren. Men ziet dat bij lage
frequenties de anode belasting van de buis een
weerstand is van 6 kfl, en daar de steilheid van
de buis groter is dan 5 mA/V is het mogelijk
de versterking van deze trap zo’n voorinstelling
te geven met de variabele kathodeweerstand
dat de vereiste afbuiggevoeligheid wordt ver
kregen. Deze regelaar is niet bereikbaar op de
frontplaat van het instrument, daar herinstelling alleen nodig is als de karakteristieken van
Bu 2 veranderen als de buis ouder wordt of ver
vangen is. Een beeld met een geheel zichtbare
top-tot-top amplitude vertegenwoordigt een
signaalspanning van 75 V op de anode van Bu 2;
2,5 V op het rooster en een signaalcomponent
van de anodestroom van 12,5 mA, en het huis
type is zo gekozen dat signalen van deze grootte
met redelijk kleine vervorming kunnen worden
doorgegeven. Een in hoge mate verbeterde
lineairiteit van de werking zou kunnen worden
verkregen met een gecompliceerde meertrapsversterker met tegenkoppeling, maar de prijs
van het instrument zou dan hoger en zijn be
trouwbaarheid lager zijn.
Een ingangssignaal groter dan 2,5 Vt-t stuurt
het beeld buiten het zichtbare gebied van het
scherm als de schakelaar in stand a staat en zal
waarschijnlijk ook de roosterpotentiaal van
Bu 2 zover positief sturen dat er roosterstroom
gaat vloeien. Om de buis en de signaalbron
onder deze omstandigheden te beschermen is
een serieweerstand van 100 kil aangebracht
die is geshunt met een condensator omdat de
werking bij hoge frequenties onder normale
omstandigheden anders zou verslechteren door
rooster-kathode-capaciteit. Het doel van de
verzwakker is het onderzoek van grote signalen
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mogelijk te maken en uit de waarden van de
weerstanden in de spanningsdeler blijkt dat de
schakelaarstanden a, b, c, d en e overeenkomen
met afbuigcoëfficiënten van resp. 0,5; 1,5; 5;
15 en 50 V cm-1. Als het ingangssignaal groter
is dan 250 Vt-t is een extra extern verzwakkernetwerk nodig. De weerstanden van de span
ningsdeler worden geshunt door condensators
die de functie hebben de onvermijdelijke in
vloed van strooicapaciteiten van bedrading en
onderdelen te compenseren. De variabele weer
stand ‘Verticaal’ levert een gelijkspanning, uit
een bron met lage impedantie, aan de onder
kant van de verzwakker, om de gebruiker een
handige methode te verschaffen om de verticale
positie van het beeld op het scherm in te stellen.
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De speciale schakelwijze heeft een van de vete
voorbeelden waarbij de gebruiker van een in
strument de details van de schakeling moet be
grijpen. In dit voorbeeld wordt de verschuivingsspanning teruggevoerd naar de gclijkspanningsingang van het instrument via de
weerstanden van de spanningsdeler, en dus
wordt een gelijkstroom van ca. 1 [xA in de te
onderzoeken schakeling geïnjecteerd. Dit effect
is van weinig betekenis mits de reden ervan
wordt begrepen.
Bij de bespreking werd tot dusver veronder
steld dat de schakelaars SI en S2 de standen
innemen volgens fig. 10.9 met de voorversterker
niet ingeschakeld. Het onderzoek van kleine
signalen vraagt een totale versterking die groter

is dan die van Bu 2 alleen en verdere gebieden
van grotere gevoeligheid worden verkregen
door de voorversterker in de schakeling op te
nemen. We veronderstellen dat gevoeligheden
tot 5 mV/cm nodig zijn; dan is de versterkingsfactor van de voorversterker 100 en door ge
schikte doorverbindingen van de schakelaars
SI, S3 en S2 worden de meetgebieden uitge
breid met 150, 50, 15 en 5 mV-cnr1 als schake
laar S3 de verzwakkerstanden d, c, b en a her
haalt.
Enkele aspecten van het gedrag van de schake
ling zijn van grote betekenis voor de gebruiker.
Het eerste punt is dat van de beeldpolariteity
dat wil zeggen de richting waarin de lichtvlek
wordt afgebogen voor een gegeven polariteit
van het ingangssignaal. Het zou gemakkelijk
zijn als een positieve spanning altijd een afbui
ging naar boven gaf, maar het is belangrijker
dat de beeldpolariteit eenduidig is. Verwarring
zou kunnen ontstaan als een voorversterker
met slechts één trap met geïnverteerde verster
king zou worden ingeschakeld door de meetgebiedenschakelaar. De voorversterker uit fig.
10.9 heeft twee trappen en inverteert het signaal
daarom twee maal zodat de beeldpolariteit be
waard blijft. Nog een punt van belang is dat
het mogelijk geweest zou zijn om de gevoelig
heid niet te vergroten met een voorversterker,
maar eenvoudig door een hogere waarde van
de belastingweerstand van buis Bu2in te scha
kelen. Sommige instrumenten maken gebruik
van deze methode, maar de grotere versterking
wordt dan bereikt ten koste van de werking bij
hoge frequenties. Bovendien is de responsie bij
hoge frequenties verschillend voor elke stand
van de meetgebiedenschakelaar. De voorver
sterker van fig. 10.9 is niet ontworpen voor
werking bij hoge frequenties, dus ook hier
moet de gebruiker zich bewust zijn van het
verschil in responsie van de schakeling voor
signalen met hoge frequenties als de gevoeligste
gebieden van het instrument ingeschakeld zijn.
Fig. 10.9 toont dat er drie ingangsklemmen aan
gebracht zyn, waarvan klem E met de metalen
kast van het instrument is verbonden. Deze

klem moet dan ook met de kast van de te on
derzoeken schakeling worden verbonden, of
met een van de voedingslijnen als de schakeling
is geïsoleerd van aarde. Tussen de twee andere
klemmen kan een keuze gemaakt worden,
waarbij het belangrijke begrip van het onder
scheid tussen ‘gelijkspanningsgekoppelde’ en
‘wisselspanningsgekoppelde’ schakelingen en
weergeefsystemen wordt ingevoerd. Stel dat de
te onderzoeken spanning z/8 behoort tot het al
gemene type dat is weergegeven in fig. 10.10a,
met een gemiddelde component U en een va
riabele component u(t), en stel dat eerst zowel
het gemiddelde niveau U en de aard van z/(r)
moeten worden bestudeerd. Dan gaan we eerst
voor het oscillograafcircuit van fig. 10.9 het
beeldnulpunt instellen zonder ingangsspanning.
Dit wordt gedaan door ingangsklem DC te
verbinden met klem E, en dan met de verschuivingsregelaar de lichtvlek een geschikte verti
cale positie te geven, bijvoorbeeld op de hori
zontale middellijn van het meetraster voor de
beeldbuis. Vervolgens wordt de kortsluiting
verwijderd en de DC-klem wordt verbonden
met het desbetreffende punt in de te onderzoe
ken schakeling, en bij een geschikte tijdbasis
verschijnt het beeld van fig. 10.10b op het
scherm. Men zal opmerken dat de schakelaars
SI en S2 van fig. 10.9 in de stand staan die in
de figuur getekend is zodat de voorversterker
niet in het signaalkanaal is opgenomen, en dat
alle verbindingen tussen de verschillende secties
direct zijn, dat wil zeggen dat er geen koppelcondensators of transformators worden ge
bruikt. Stel nu dat het ingangssignaal wordt
aangesloten op de AC-ingangsklem zodat
condensator Ci in serie met de verzwakker is
opgenomen. Cx heeft ene verwaarloosbare im
pedantie voor de component z/(r) van z/s, maar
heeft een oneindig grote impedantie voor de
gelijkspanningscomponent t/, zodat slechts de
eerste wordt versterkt en weergegeven. Het
beeld is als weergegeven in fig. 10.10c en bevat
geen informatie over de gemiddelde waarde
U van z/8. De voorversterker uit fig. 10.9 is een
wisselspanningsversterker en dus kunnen geen
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beelden als fig. 10.10b worden verkregen als de
voorversterker wordt gebruikt.
Een gelijkspanningsgekoppeld systeem kan dui
delijk meer informatie overbrengen over het te
onderzoeken circuit dan een wisselspanningsgekoppeld systeem, maar beschikbaarheid van
de laatste is nuttig in de vaak voorkomende
situatie waarbij de fluctuerende signaalcomponent klein is vergeleken met de gemiddelde
component. Stel als voorbeeld van deze situatie
dat w(r) in fig. 10.10 slechts 15 mVt_t zou zijn
in plaats van 15 V. De overeenkomstige ken
merken in het beeld van fig. 10.10b zouden te
klein zijn om te zien en een verhoging van de
gevoeligheid zou de versterker oversturen, maar
via de AC-ingangsklem zou een beeld identiek
met dat van fig. 10.10c worden verkregen bij
een gevoeligheid van 15 mV-cm-1. Soms treedt
een situatie op waar gelijkspanningskoppeling
essentieel is ondanks de aanwezigheid van een
grote gelijkspanningscomponent, bijvoorbeeld
als de signaalfluctuaties zeer laag frequent zijn.
Het is dan nodig om een constante spanning in
serie met de signaalleiding op te nemen om de
gelijkspanningscomponent op te heffen of aan204

zienlijk te reduceren. Een samenstel van droge
batterijen is zeer geschikt voor dit doel, maar
heeft het nadeel van een grote capaciteit ten op
zichte van aarde en ten opzichte van de netspanningsleidingen in het laboratorium of in
de werkplaats. Deze capaciteiten shunten de
hf-componenten van het signaal en introduce
ren valse signalen met de netfrequentie als de
impedantie van de signaalbron hoog is.
Normale aansluiting op een te onderzoeken
schakeling biedt dezelfde problemen als voor
buisvoltmeters en de behandeling van dit on
derwerp in par. 10.2 geldt ook voor oscillografen. Er is hier echter de extra bepaling dat uit
veiligheidsoverwegingen de spanning van de
chassisklem ten opzichte van de werkelijke
aarde niet meer dan 100 V mag bedragen.
Schakelingen die tijdbasisgolfvormen produ
ceren, behoren tot de meest interessante en ver
nuftige toepassingen van elektronische elemen
ten. De basis van deze schakelingen is een zaagtandgenerator, gewoonlijk van het type dat is
weergegeven in fig. 10.11 en waarvan het ge
drag wordt bepaald door terugkoppelschakelingen die met pentode Bul verbonden zijn. De
koppeling tussen schermrooster en remrooster
transformeert de buis in een schakelelement
dat zeer snel kan schakelen. Aldus is ofde remrooster-kathodespanning negatief en gaat de
hele kathodestroom naar het schermrooster,
waardoor de schermroosterpotcntiaal lager
wordt, terwijl de remroosterpotentiaal negatief
gehouden wordt, met de anode geïsoleerd van
de kathodestroom of het remrooster wordt door
diode D2 op kathodepotentiaal gehouden als
de schermroosterstroom een kleine fractie van
de kathodestroom is. In deze toestand wordt
de schermroosterpotcntiaal hoger, waardoor
de remroosterpotentiaal gehandhaafd blijft,
en het anodecircuit wordt door de roosterkathodespanning geregeld zoals bij de normale
pentodewerking.
De werking van de schakeling zal worden be
schreven met de veronderstelling dat de buis in
de eerste toestand verkeert omdat de knop van
Rx naar de lage weerstandskant, gemerkt ‘ge-
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triggerd’ is gedraaid. De stip bevindt zich nu
aan de linkerkant van het scherm op een plaats
bepaald door spanning «x, die via een verster
ker de x-afbuigplaten voedt. Deze spanning ux
wordt geleverd door kathodevolger Bu 2 en ligt
dicht bij 100 V. Deze waarde wordt bepaald
door spanning uu die de uitgangsspanning is
van een schakelingssectie die ‘synchronisatieversterker’ wordt genoemd. We beschouwen
de situatie op punt (1) van de golfvorm en
kunnen onder deze omstandigheden nog enige
eigenschappen van de schakeling waarnemen.
Buis Bul trekt roosterstroom van de positieve
voedingslijn via weerstand R, dus de roosterkathodespanning is zeer klein. De spanning

over C is ongeveer 100 V. Er loopt geen anodestroom en in plaats hiervan voert diode Dl
stroom in voorwaartse richting. Alles is nu
klaar voor de volgende fase die wordt ingeleid
door een negatieve sprong van uv afkomstig
van de synchronisatieversterker; dit vindt
plaats op punt (2) van de golfvorm. Hier wor
den de spanningen van het rooster van Bu 2,
de kathode van Bu 2 en het rooster van Bu 1
(via O enkele volts negatief gestuurd, en de
vermindering van de schermroosterstroom van
de buis schakelt het circuit om naar de tweede
toestand, met het remrooster op kathodepotentiaal.
Er is nu tegenkoppeling via de lus Bu 1, Bu 2, C
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en zoals we zullen aantonen, daalt mx op line
aire wijze en stuurt de lichtvlek met constante
snelheid over het scherm van de elektronen
straalbuis. De omstandigheden in de schakeling
hebben betrekking op punt (3) van de golf
vorm. De roosterspanning van Bul wordt door
de tegenkoppeling enkele volts negatief ten op
zichte van de kathode gehouden en er vloeit
geen roosterstroom, zodat de stroom die door
R vloeit gelijk is aan die in C. Hieruit volgt dat
de helling van ux nagenoeg gelijk is aan — Ut/
RC Vs-1 en dus wordt de daalsnelheid van de
spanning en dus de snelheid van de lichtvlek
bepaald door schakelaar S (tijdbasis gebied)
en de variabele weerstand van R (tijdbasis fijnregeling). De schakeling wordt tijdens de heen
slag van de synchronisatie versterker geschei
den omdat de spanning over diode Dl in sperrichting staat.
De tegenkoppeling breekt af als de anodespanning van Bul tengevolge van de grote
waarde van de anodebelastingweerstand op een
lage waarde blijft staan. Dit geschiedt op punt
(4) en hier vergroot de positieve uitwijking van
de roosterpotentiaal de schermroosterstroom,
waardoor de schakeling terugkeert naar zijn
oude toestand met negatieve remroosterpotentiaal. De anodestroom wordt afgeknepen,
de anodespanning stijgt en wordt weer vastge
houden door diode Dl, terwijl condensator C
wordt herladen door de kathodevolger en de
roosterstroom van Bul. Gedurende deze korte
periode (5) gaat de lichtvlek over het scherm
terug en als punt (6) wordt bereikt is de schake
ling weer in zijn uitgangstoestand.
De werkwijze die zojuist beschreven is, is ge
schikt voor het waarnemen van een eenmalige
golfvorm, maar normaliter is de golfvorm
periodiek. Een repeterende tijdbasis is dan
meer geschikt omdat dan een blijvend beeld
wordt gevormd wat zonder moeite bestudeerd
en gemeten kan worden. Een manier om een
repeterende werking te garanderen is natuurlijk
een repeterend synchronisatiesignaal te leveren,
zodat de getriggerde werkwijze wordt herhaald,
maar een enigszins andere werkwijze is ook
206

beschikbaar. Weerstand
kan op een grote
waarde worden ingesteld door de knop in de
richting ‘repeterend’ te draaien. De aansluitin
gen van het scherm- en remrooster van pentode
Bul zorgen er nu voor dat de toestand waarbij
het remrooster negatief is, eerder wordt verkre
gen door capacitieve koppeling via C\ dan door
weerstandskoppeling. Het gevolg is dat als de
terugslag afgewerkt is (5) de remroosterkathodespanning nul wordt en dat de cyclus
weer begint zonder dat een triggerimpuls van
de synchronisatieversterker nodig is. Een synchronisatiesignaal heeft nog steeds waarde om
een exacte correlatie tussen tijdbasis en signaalfrequenties te verkrijgen.
Bij elke werkwijze moet de lichtvlek onzicht
baar zijn tijdens de terugslag van rechts naar
links over het scherm en dit kan worden bereikt
door een golfvorm die positief is tijdens de
heenslag en negatief tijdens de terugslag, aan
het rooster van de elektronenstraalbuis toe te
voeren. Het schermrooster van pentode Bul
in fig. 10.11 heeft een geschikte golfvorm en de
verbinding wordt gemaakt via een condensator
daar het scherm van de buis honderden volts
negatief is.
De meeste oscillografen bieden de mogelijkheid
de interne tijdbasisschakelingen uit te schake
len en de lichtvlek met een extern signaal in xrichting te bewegen. Hierdoor kan het instru
ment voor allerlei onderzoekingen gebruikt
worden, waarvan de nuttigste misschien wel is
het bepalen van de faserelatie tussen twee sinus
vormige signalen met gelijke frequentie. Als
twee dergelijke signalen respectievelijk aan de
x- en y-platen worden toegevoerd, ontstaat een
ellips met hellende assen. De fasehoek 9? tussen
de twee signalen wordt dan verkregen uit de
formule | sin tp | = a/b, waarin b de totale ver
ticale uitwijking van de stip is en a de breedte
van de ellips gemeten langs een verticale lijn
door het midden. Het teken van hoek <p is on
bepaald behalve als de draairichting van de
stip kan worden waargenomen. In dit soort
onderzoekingen is het essentieel om het gedrag
van de x- en y-versterkers te bestuderen, daar

zij bij lage frequenties fasefouten kunnen intro
duceren als zij wisselspanningsgekoppeld zijn.
Fasefouten kunnen eveneens bij hoge frequen
ties optreden ten gevolge van strooicapaciteit.

10.6. SIGNA ALGENER ATOREN

Signaalgeneratoren zijn instrumenten die een
repeterende spanning produceren waarvan de
golfvorm regelbaar is in amplitude en frequen
tie. Het merendeel van de instrumenten zijn
generatoren van sinusvormige signalen maar
generatoren van kanteelspanningen en impuls
spanningen komen ook vaak voor. Het voor
naamste doel van signaalgeneratoren is onder
zoek van het gedrag van schakelingen, transductors incluis, samen met buisvoltmeters of
oscillografen.
Het grondbestanddeel van een signaalgenerator
is een oscillator om een golfvorm van de ge
wenste frequentie op te wekken. De oscillator
kan zijn van het type dat LC-resonantiekringen
gebruikt of van het type met weerstandsreactantienetwerken in combinatie met een buis- of
transistorversterker. De werkingsprincipes van
een oscillator werden besproken in hoofdstuk

9, waarin werd verklaard dat oscillatoren voor
frequenties beneden 10 kHz gewoonlijk van het
7? C-type zijn. Dergelijke oscillatoren zijn niet
geschikt voor directe aansluiting op een belas
ting waarvan de impedantie kan variëren, en
dus bevat een signaalgenerator voor lage fre
quenties een versterker die ten doel heeft een
constante impedantie aan de oscillator aan te
bieden en voldoende signaalvermogen aan de
belasting te leveren. Andere bestanddelen van
een signaalgenerator zijn een voltmeter en een
uitgangsverzwakker om de amplitude en bronimpedantie van het signaal aan de uitgangsklemmen te bepalen, terwijl eveneens een golfvormende schakeling aanwezig zal zijn als het
instrument niet-sinusvormige golfvormen moet
leveren.
De gebruiker van een signaalgenerator moet de
aard van zijn uitgangsschakeling inzien, daar
deze de signaaloverdracht naar de ingangsimpedantie van de te onderzoeken schakeling
bepaalt. In de volgende besprekingen van enke
le typische uitgangsschakelingen zullen we deze
impedantie belasting noemen.
Fig. 10.12 toont de uitgangsschakeling van een
signaalgenerator van een relatief goedkope
klasse, waarin het verzwakkemetwerk een een-
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Fig. 10.12. Uitgangsschakeling van een signaalgenerator voor het frequentiegebied 20 Hz tot 40 kHz. De uitgangsimpedantie hangt af van de stand van de verzwakkcrschakelaar.
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voudige spanningsdeler is. We zullen eerst de
werking van de schakeling bezien met een be
lasting van oneindig grote impedantie over de
uitgangsklemmen. Dan kan spanning ux op elke
gewenste waarde tussen 0 en 10 V worden in
gesteld door middel van de ‘amplituderegelaar’
VR1, maar een nauwkeurige aflezing op de
voltmeterschaal zal niet worden verkregen als
Mj kleiner is dan 1 V. Signalen met een ampli
tude van minder dan 1 V worden met groter
nauwkeurigheid geleverd door de spannings
deler en uit de waarden van de weerstanden
blijkt dat elke stap van schakelaar S de uitgangsspanning met een factor 10 verkleint.
Aldus kan stand a worden gemerkt met ‘ x 1,0’,
stand b met ‘x0,r, stand c met ‘x0,01’ enz.
De uitgangsspanning in onbelaste toestand
wordt juist aangegeven door de voltmeter en
de schakelaarmarkeringen. Beschouwen we nu
de situatie waarbij een eindige belasting wordt
aangesloten. De voltmeter staat direct over de
belasting in de ‘ x l,O’-schakelaarstand a, maar
hieruit volgt niet dat de aanwijzing van de
voltmeter noodzakelijk een getrouwe weergave
is van wat van het instrument wordt verwacht.
De moeilijkheid ontstaat bij lage waarden van
de belastingsimpedantie en signalen met grote
amplitude, die samen een ernstige vervorming
in de versterker opleveren ondanks de tegenkoppeling. Het principeschema toont dat de
gemiddelde waarde van de anodestroom van de
uitgangsbuis 10 mA bedraagt en ernstige ver
vorming kan worden verwacht als de topwaarde van de belastingstroom tot deze waarde
nadert, zoals bijvoorbeeld bij een belasting van
1000 Q en een voltmeteraanwijzing die 7 V
benadert.
Deze speciale moeilijkheid kan niet optreden
als schakelaar S in de standen b, c, enz. staat
omdat de bovenste weerstand van de span
ningsdeler een hoge waarde heeft, maar nu
moeten andere effecten beschouwd worden.
De bronimpedantie Ra die aan de belasting
wordt aangeboden is een belangrijke factor om
de werkelijke waarde van de belastingsspanning ut te bepalen en alleen als de belasting208

impedantie veel groter is dan Ra zal het instru
ment de werkelijke waarde van z/2 aanwijzen.
De waarde van Ra voor de verschillende schakelaartoestanden kan worden geschat met be
hulp van het principe van brontransformatie
(hoofdstuk 2). Stel bijvoorbeeld dat de belas
ting is aangesloten met de schakelaar in stand b
en dat de voltmeter 5 V aanwijst. Dan is het
uitgangsvervangingsschema in serievorm een
constante spanningsbron van 0,5 V in serie met
Ra. De waarde van weerstand Ra is die van de
twee parallelpaden terug van de uitgangsklemmen naar de klemmen waartussen ux wordt ge
meten en dus hebben we in dit voorbeeld:

10011,111
= lOkn
111,111
Een uitgangsschakeling van een andere vorm
is weergegeven in fig. 10.13. Het eerste punt
van belang is het gebruik van een transforma
tor om de versterker aan de verzwakker en be
lasting te koppelen. Hierdoor is de aanpassing
van de versterker beter waardoor een groter
rendement wordt verkregen en tevens kunnen
de uitgangsklemmen nu geïsoleerd van de kast
van het instrument worden opgesteld. Het
andere punt van belang is dat de uitgangsverzwakker van een type is dat een constante
impedantie aan de uitgangsklemmen aanbiedt.
Het ontwerp van de verzwakker is gebaseerd
op de theorie van iteratieve netwerken en de
weerstandswaarden worden berekend uit die
van de basis-n-sectie die in de figuur is weer
gegeven. De basis-n-sectie heeft twee bijzondere
eigenschappen, ten. eerste is zijn ingangsimpedantie Ro als hij wordt afgesloten met Ro
en ten tweede verzwakt hij het ingangssignaal
in een verhouding 1 :10 als de weerstanden de
aangegeven waarden hebben. De schakelaar
van een praktische verzwakker verbindt de uit
gangsklemmen met het knooppunt van de aan
grenzende re-secties, zodat de uitgangsimpedantie van de verzwakker Ro/2 is. De weerstands
waarden aan de uiteinden van de verzwakker
zijn zo gekozen dat de basissecties correct zijn
afgesloten met de vereiste waarde van Ro- D’c
(schakelaarstand b) 7?s =
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Fig. 10.13. Een verzwakker met constante impedantie en de basis-Tt-sectie waarvan h\j is afgeleid.

van fig. 10.13 werden berekend met de ver
onderstelling dat de voltmeterklemmen equiva
lent zijn aan de klemmen van een constantespanningsgenerator, dit is een element met een
inwendige impedantie nul.
Verzwakkers van dit type worden veelvuldig
gebruikt in signaalgeneratoren met hoge frequentiegebieden en de belasting is dan vaak
gelijk aan de uitgangsimpedantie. De spanning
over de uitgangsimpedantie is onder deze om
standigheden de helft van de open-klemspanning. Sommige instrumenten zijn voor deze
toepassing geijkt en de open-klemspanning is
dan twee maal de waarde aangegeven door de
voltmeter en de verzwakkerstand.
Standen van verzwakkerschakelaars worden

vaak gemerkt in eenheden van vermogens- en
spanningsverhouding, decibels (dB) genaamd.
Het gebruik van deze eenheden wordt behan
deld in Aanhangsel A.l. De vermogensverhou
ding die beschikbaar is van nevenliggende schakelaarstanden van fig. 10.13 is 20 dB en de tekst
plaat van het instrument kan zijn gemerkt met
‘0 dB’ in stand a, ‘—20 dB’ in stand b, ‘—40 dB’
in stand c, enz.
De in dit hoofdstuk beschreven elektronische
instrumenten hebben een gemeenschappelijke
eigenschap. Zij werden ontworpen uit het oog
punt van hun direct gebruik door een mense
lijke operateur. Als zij worden gebruikt om het
gedrag van een systeem te onderzoeken zal de
operateur in dezelfde ruimte en op hetzelfde
209

tijdstip aanwezig zijn als het te onderzoeken
verschijnsel. De fysieke aanwezigheid van een
waarnemer is vaak onmogelijk of ondoelmatig
en onder deze omstandigheden zal een uitgebreider soort instrument nodig zijn daar het
nodig kan zijn informatie in elektrische vorm
op te slaan of over aanzienlijke afstanden te
transporteren. Er staan adequate technieken
ter beschikking om deze functies uit te voeren
en ze worden al op ruime schaal toegepast,
waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van
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elektronische elementen. Systemen van deze
aard kunnen op het eerste gezicht verbijsterend
lijken in hun gecompliceerdheid, maar bij na
der onderzoek zal blijken dat zij bestaan uit
een aantal afzonderlijke met elkaar verbonden
schakelingen. Elke afzonderlijke schakeling is
op zich niet ingewikkelder dan de instrumenten
die in dit boek werden beschreven, dus is het
te volgen advies om gecompliceerde systemen
te begrijpen: ‘verdeel en heers’.

AANHANGSELS

A.l. DECIBELS EN FREQUENT1EKARAKTERISTIEK

De decibel (dB) is een verkorte manier om ver
houdingen in hun logaritmen uit te drukken,
een aanzienlijk gemak bij de studie op een ter
rein waar logaritmische verhoudingen vaak een
grote fysische betekenis hebben.
De decibel werd oorspronkelijk geïntroduceerd
om de verhouding van twee vermogens aldus
uit te drukken:

Pz
Na (aantal dB’s) =10 log---Pi

De twee vermogens kunnen bijvoorbeeld de
vermogens zijn die beschikbaar zijn bij twee
aangrenzende standen van een verzwakker met
een constante impedantie en een spannings
verhouding van 10:1. De vermogensverhou
ding zou dan 100 :1, of 20 dB zijn.
Het gebruik van decibels is uitgebreid tot vele
aspecten van vermogensverhouding, en in het
bijzonder tot de verhouding van vermogensversterkingen van versterkers en de wijze waar
op de prestatie varieert met de signaalfrequentie. Beschouwen we een versterker die een
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ohmse belasting Rl voedt, als de versterker een
spanningsversterking A(f) heeft voor sinus
vormige signalen met een frequentie ƒ. Dan is
de vermogensversterking G gelijk aan
Rl als de ingangsimpedantie een weerstand
is. Stel verder dat G een maximale waarde
Go heeft over een aanzienlijk frequentiegebied,
waarbij de overeenkomstige waarde van A(j"),
Ao is. We zouden dan ten eerste geïnteresseerd
zijn in de waarde van Go en ten tweede in de
verhouding G/Go als functie van de frequentie.
Deze beide punten kunnen worden uitgedrukt
in dB’s, en de frequentiekarakteristiek van de
versterker is dan als weergegeven in figuur A.l.
In de figuur wordt opgegeven dat het aantal
dB’s voor de maximale versterking Go 106 be
draagt, een andere manier om te zeggen dat Go
4-1010 is. Van meer belang is de wijze waarop
de mate waarin G van Go afwijkt wordt weer
gegeven. De verhouding GIG0 uitgedrukt in
dB’s wordt gegeven door:

i

1 kHz

10 kHz

100 kHz

1 MHz

---- ƒ C°8 schaal)
Fig. A.l
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De relatieve versterking bepaalt de vorm van
de frequentiekarakteristiek. Het gebruik van
een logaritmische frequentieschaal heeft twee
voordelen. De anders gedrongen voorstelling
bij lage frequenties wordt uitgebreid en er wor
den eveneens karakteristieken verkregen die
over een uitgestrekt frequentiegebied een rechte
lijn benaderen. Verder kan worden aangetoond
dat voor de meeste gewone schakelingen de
helling van deze rechte lijnen 0, 20, 40 enz. dB
per frequentiedecade bedraagt. Dit is het ge
volg van het feit dat over een uitgestrekt fre
quentiegebied de versterking /!(ƒ) vaak bijna
evenredig is met een volledige macht, positief,
nul, of negatief, van de frequentie. Het voor
beeld van fig. A.l werd geschetst met de ver
onderstelling van de volgende afleiding van

X(D-

Ao

-*(ƒ) =

1

[l+(/l//)a]*
met fx = 100 Hz

[1 +(ƒ/ƒ!)’]*

ƒ, = 300 kHz

Er zyn drie frequentiegebieden te onderschei
den:

(D/«Z1

2

A(f)

20 dB per decade

1 is

0 dB per decade

Zi

Ao

A(f)
Ao

A(f)
Ao

is

h
* ƒ

is —20 dB per decade

We hebben gezegd dat de oorspronkelijke defi
nitie van de decibel betrekking had op ver
mogensverhoudingen, maar deze eenheid wordt
op het ogenblik veelvuldig gebruikt voor span
nings- of stroomverhoudingen als de impedan
tie niet gespecificeerd is. De verhouding van
twee spanningen f/2 en t/2 wordt als volgt in
dB’s uitgedrukt.

Na

10 log

Het is vaak nuttig op te merken dat log 2 on-
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geveer 0,3 is en de uitdrukking ‘3 dB’ te gebrui
ken in plaats van ‘2 :1’ in vermogen of i/2:1 in
spanning. Op gelijke wijze wordt ‘6 dB’ voor
een spanningsverhouding van 2:1 gebruikt.
Een andere logaritmische eenheid die we soms
tegenkomen is de neper. De neper heeft uitslui
tend betrekking op spannings- of stroomverhoudingen, waarbij een verhouding tussen twee
spanningen Ux en C/2 als volgt wordt uitgedrukt

Nn = In---- (nepern)

A.2. AMPLITUDE EN FASEKARAKTERISTIEK
VAN SYSTEMEN VOOR ONVERVORMDE
VERSTERKING

Er kan worden aangetoond dat elke signaal
vorm gelijk is aan een samenstelling van sinus
vormige golfvormen, en dat deze samenstelling
uniek is. We beschouwen dan het ingangs
signaal van een systeem als zo’n samenstelling

«i(0 = S arA (a>r) cos {(ort + ar + <p (<or) }

Het uitgangssignaal van het systeem bestaat uit
een samenstelling van sinusgolven waarvan de
frequenties identiek zijn aan die van het in
gangssignaal, maar waarvan de amplitudes en
fasehoeken gewijzigd zijn door de versterking
A(a>) en faseverandering <p(a>) van het systeem.
ut(t) = EarA (u>r) cos {a>rt + ar + (p(cor)}

of ua(t) = S arA (o)r) cos| <ür p +

r+

j+

Wij zoeken de voorwaarde waarvoor w2(r) de
zelfde golfvorm heeft als Wi(r), maar met een
andere amplitude en vertraagd in tyd, dit is:

= Aux(t—t)
Aan de laatste uitdrukking zal alleen worden
voldaan als alle sinusvormen (1) met dezelfde
factor A in amplitude veranderd zijn en (2) met
dezelfde tijd t vertraagd zijn. Tijdsvertraging t
voor een sinusvorm met een cirkelfrequentie a>

is equivalent aan een fasedraaiing<?(co) = —cor,
zodat we de volgende twee eisen vinden waar
aan het systeem moet voldoen om een onver
vormd uitgangssignaal te leveren.

(1) De versterking A(co) moet constant zijn over
het frequentiegebied dat de sinusvormige
componenten van het ingangssignaal bevat.
(2) De fasedraaiing <p(a>) moet over dit frequen
tiegebied evenredig zijn met de frequentie

en is met de tijdsvertraging verbonden door
de uitdrukking
<p(aO = — tor
Het uitgangssignaal kan niet vóór het ingangs
signaal verschijnen, zodat de faseverandering
altijd verder naijlt bij een verhoging van de
frequentie in vervormingsvrije systemen. De
fasenaijling is vaak erg klein en de tijdsvertra
ging te verwaarlozen.
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OPGAVEN

2. Elektrische schakelingen
1. De klcmspanning u van een batterij wordt gemeten als
de batterij verschillende stroomwaarden i levert. De
resultaten van de meting zün in de volgende tabel
weergegeven.
/, 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 A
u, 1,47 1,38 1,37 1,30 1,25 V
Gebruik een grafische constructie om mectfouten te
elimineren en vind het vervangingsschcma voor het
gebied 0,1 < i < 0,5, (a) in de serievorm, (b) in de
parallelvorm.
Antw. (a) 1,5 V; 0,5 D, (b) 3 A; 0,5 D.
2. De batterij van vraag 1 wordt (a) in serie geschakeld
met een lineaire weerstand van 7 Q, (b) in serie ge
schakeld met een niet-lineaire weerstand waarvoor de
relatie tussen spanning u cn stroom i wordt gegeven
door i = 0,8 e“. Gevraagd de stroom in beide schake
lingen.
Antw. (a) 0,2 A, (b) 0,307 A.
3. Een variabele condensator van het type dat in radioontvangers wordt gebruikt heeft 11 vaste platen en
10 bewegende platen. Het oppervlak van elke plaat is
12 cm* cn de ruimte tussen aangrenzende plaatoppervlakken is 0,5 mm. Gevraagd de capaciteit als de
platen elkaar geheel overlappen, (a) in lucht, (b) als de
condensator wordt ondcrgedompeld in parafine. De
relatieve permittiviteit er voor lucht is 1 en stel eT voor
parafine gelijk aan 10.
Antw. (a) 425 pF, (b) 4250 pF of 0,00425 pF.
4. Een spoel wordt geconstrueerd door 200 (N) draadwindingen om een ferromagnetische kern met een
doorsnede van 2 cm* (A m*) te winden. De lengte van
de kern is 8 cm (/ m) en het materiaal heeft een rela
tieve permeabiliteit van 1000 (pr) onder klein-signaalomstandigheden. Gevraagd de waarde van de zelfinductie.
Antw. 126 mH.
Opmerking. Stroom / produceert een mmk van Ni
ampèrewindingen. Magnetische veldsterkte H is Ni/1
ampère windingen per meter. Fluxdichtheid B (Wbm-*) staat in verband met H volgens de formule
B =
waarin nr de relatieve permeabiliteit van
het kernmateriaal voorstelt en
de permeabiliteit
van de ruimte, groot 4 n-10’ H m-1. De magnetische
flux 0 is BA Wb.
Aldus 0 - INAfir^ll.
5. De spoel van een elektromagnetisch relais heeft een
weerstand van 10 O en een constant veronderstelde
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zelfinductie van 1 H. Gevraagd de tijd die de spoelstroom nodig heeft om tot 0,5 A te stijgen, als de
spoel wordt aangesloten op een constante spannings
bron met een waarde van (a) 6 V, (b) 10 V, (c) 20 V.
Antw. (a) 0,18 s, (b) 0,069 s, (c) 0,029 s.
6. Een schakeling die bestaat uit een condensator van
C F en een weerstand van R Q in serie, wordt aange
sloten op een constante spanningsbron, waarvan de
klemspanning een enkdc rechthoekige impuls met een
tijdsduur van T s is.
Leid uitdrukkingen af voor de spanning over C als
functie van de tijd gedurende cn na de impuls, en
schets de golfvorm van deze spanning (a) als T « CR,
(b) T - CR, (c) T 3> CR.
7. Over een impedantie staat een spanning van u =
cos
+ fl’®) terwijl de stroom erdoor de
waarde i *=-\/2 l cos (co/ +
heeft. Toon aan dat
de gemiddelde waarde van het vermogen dat aan de
impedantie wordt toegevoerd UI cos (<?□ — <pi) is.
4. Diodes en schakelingen niet diodes
1. Een vacuümfotoccl heeft de volgende karakteristieken
C/a (V) 0 25 50 75 100
/. (pA) 0 12,5 13,8 14,4 14,8 bij 0,6 lumcn
ƒ. (pA) 0 4,2 4,5 4,7
4,9 bij 0,2 lumcn
Gevraagd de stroom door en de spanning over de
fotocel als deze in serie met een 5 OM weerstand met
een voedingsspanning van 100 V is verbonden cn als
het opvallende licht 0,2; 0,4; en 0,6 lumcn sterk is.
Antw. 76 V. 4,8 pA, 53 V, 9,4 pA, 34 V, 13,2 pA.
2. Een spanningsstabilisatorbuis heeft de volgende spe
cificatie.
Maximale ontsteekspanning is 180 V.
Brandspanning is 150 V.
Het stroomgebied voor betrouwbare werking is
5-15 mA.
De buis moet bij 150 V de spanning stabiliseren over
een belasting waardoor de stroom kan variëren tussen
2 en 10 mA. De schakeling is als voorgcstcld in fig. 4.2.
Gevraagd wordt een geschikte waarde voor weer
stand Rt als de spanning U 300 V is.
Antw. Tussen 8,8 en 10 kCL
3. Een stabilisatiebuis met de specificatie van vraag 2
wordt gebruikt om de spanning te stabiliseren over
een belasting waarvan de weerstand kan variëren
tussen 18 kfl en oneindig. De serieweerstand (2?, in
fig. 4.2) is 10 kQ. Gevraagd wordt de kleinste waarde
van de voedingsspanning U waarvoor een betrouw-
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bare ontsteking van de buis wordt verkregen.
Antw. 280 V.
4. Een impulsvormer van bet type volgens fig. 4.4 bevat
buisdiodes van het type waarvan de karakteristiek
ongeveer als volgt verloopt. Ut is negatief*, /» = 0,
Ui is positief, MA) - I/n(V)/200 (Q).
Elke instclspanning Ub is 10 V en weerstand R is
100 k£T Gevraagd de spanning u als de bronspanning
u0 ±9 V, ±11 V, ±100 V en ±500 V bedraagt, en
schets de golfvorm van u als u0 = 500 sin tut V 23.
Antw. u = ±9, ±10, ±10,18, ±10,98 V.
5. Ontwerp een schakeling die drie gelijkrichtdiodcs be
vat en een weerstand en die een spanning produceert
in de buurt van nul als de ingangsspanning van al deze
afzonderlijke bronnen nul is, en een spanning in de
buurt van 10 V als een van de drie bronspanningen
10 V is (Dit circuit wordt een ‘of’-schakding ge
noemd).
6. Een buisdiode heeft een karakteristiek als gegeven in
de volgende tabel voor kleine negatieve en positieve
waarden van anodespanning.
t/* (V) -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 +0,2
/• (uA) 0 3 12
28
57 101 165
Gevraagd de stroom die vloeit als er een kortsluiting
wordt aangebracht tussen anode en kathode, en de
aanwijzing op een voltmeter met een inwendige weer
stand van 10 kQ aangesloten tussen anode en kathode.
Geef door middel van een schets de aansluitrichting
van de voltmeter aan om een wijzeruitslag in posi
tieve richting te verkrijgen.
Antw. 101 pA, 0,34 V, anode negatief t.o.v. de
kathode.
7. De diode van vraag 6 wordt in serie geschakeld met
een weerstand van 2000 17. Schets de samengestelde
karakteristiek en bereken de gemiddelde stroom die
er vloeit als de gecombineerde schakeling wordt aan
gesloten op een constante-spanningsbron met een
spanning van (a) nul, (b) een kanteclspanning met een
top waarde van 0,2 V, (c) een kanteelspanning met een
topwaarde van 0,4 V.
Antw. (a) 69, (b) 72, (c) 80 pA.
8. Verklaar waarom een halfgeleider diode als kwadra
tische detector beter geschikt is dan een buisdiode.
9. De schakeling van fig. 4.9 moet worden gebruikt als
een topdetector voor een situatie waar de topwaarde
van een periodieke spanning u kan variëren tussen
nul en 20 V. Weerstand R is 100 kI7 en de gemiddelde
waarde van stroom ir wordt gemeten door in serie
met R een draaispoclmetcr, volle schaalwaarde 0,2
mA, op te nemen. De frequentie van u kan variëren
tussen 50 Hz en 50 kHz. Kies een waarde voor C

waarvoor de verandering van de aflezing over het
frequentiegebied ongeveer 1% is, als we de diode
ideaal veronderstellen. Welk nadeel treedt op als de
waarde van C nog groter gekozen wordt?
Antw. 10 pF. Vertraagde responsie voor een lagere
amplitude.
10. Welke waarde van R is nodig in de schakeling van
vraag 9 als de mA-mctcr de effectieve waarde van een
sinusvormige spanning moet aangeven met een volle
schaalwaarde van 20 V?
Antw. 141 kfl.
11. De schakeling van fig. 4.9 wordt voorzien van vol
doende grote waarden van R en C. De ingangsspan
ning u wordt verkregen uit een gclijkspanningsbron in
serie met een wissclspanningsbron, zodat u — —10 +
usin tut V. Wat is de relatie tussen en (/?
Antw. Als u < 10, u0 = 0; als U > 10, u0 = —10.
12. Wat is de waarde van u0 in fig. 4.10 als u» een sinus
vormige spanning is met een effectieve waarde van
1 V? Wat is het effect op t20 als we de aansluitingen
van de wisselspanningsgcncrator onder deze omstan
digheden omdraaien?
Antw. 1,41 V. Geen invloed, u0 blijft 1,41 V.
13. De spanning u, in fig. 4.10 heeft een periodieke golf
vorm die bestaat uit negatieve impulsen met een am
plitude van 10 V en met een tijdsduur die kort is t.o.v.
het interval tussen de impulsen. Toon aan dat bijna
10 V is, als wc veronderstellen dat de diode ideaal is
en dat het J?C-produkt groot is t.o.v. van de duur
van een periode. Toon eveneens aan dat voor korte
positieve impulsen van 10 V u0 klein wordt t.o.v.
10 V.
14. Een dubbelfasige gelijkrichter wordt gevoed uit een
300-0-300 Vctt-wikkeling van een transformator die
met het 50 Hz-nct verbonden is. Er wordt een buffercondcnsator van 8 pF gebruikt, samen met een afvlakschakcling die bestaat uit een spoel van 10 H in
serie met de belasting en een condensator van 25 pF
parallel aan de belasting. De gelijkstroomcomponent
van de belastingstroom is 100 mA. Gevraagd de ge
middelde waarde en de grondgolf van de bclastingsspanning, als wc veronderstellen dat de diodcgelijkrichters ideaal zijn.
Antw. 375 V, 1 V»-t b(j 100 Hz.
15. Een topdetector in een buisvoltmeter bevat een buisdiodc samen met een condensator van 0,02 pF en een
weerstand van 10 MO. Bü welke lage frequentie zal
de aflezing 10% te laag zijn t.o.v. de juiste waarde?
Antw. Bij ongeveer 20 Hz.
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5. Buis- en transistorschakelingen
1. Dit voorbeeld betreft de hevige vervorming die in
versterkers kan optreden als het ingangssignaal erg
groot is. Stel dat ut in fig. 5.1 een sinusvormigc span
ning van 100 Vt-t is en dat de inwendige weerstand
van de signaalbron groot is t.o.v. de rooster- kathodeimpedantie van de buis als Ug > 0. De roosterstroom
kan nul verondersteld worden als U « negatief is. Toon
aan dat de golfvorm van C/B nagenoeg een kanteelspanning is, met een top-top-top waarde van 120 V.
2. Stel dat de belasting in fig. 5.2 2 kQ is. Waarom zou
de schakeling dan een slechte versterker zijn cn wat
voor verandering in de instellingen zou u maken om
de prestatie van de versterker weer op te voeren?
Antw. De transistor zou verzadigd zijn. Verlaag de
basis-instelstroom tot 45 piA.
3. De signaalbron van fig. 5.2a wordt vervangen door
een constante spanningsbron die sinusvormige sig
nalen levert met een amplitude van 0,04 V. Hiermee
in serie staat een condensator met een lage reactantie
zodat de basisstroom van 100 pA behouden blijft.
Schets de golfvorm van u0 en toon aan dat het uit
gangssignaal redelijk vervormd is.
4. Een versterker moet een signaal van 1 p.V versterken
tot ten minste 1 V door gebruik te maken van afzon
derlijke buis-versterkertrappen met een oneindige
ingangsimpedantie en een spanningsversterking van
30 maal. Hoeveel trappen in cascade zijn nodig? Als
er vier trappen worden gebruikt, wat is dan de ver
eiste versterking per trap?
Antw. 5; 31,6.
5. Een tweetrapsbuisversterker trekt 5 mA stroom uit
een 300 V-voedingseenhcid en een transistorversterker
die dezelfde functie moet verrichten trekt 5 mA uit
een 12 V-voedingseenhcid. De glocidraden van de
buizen werken op 6,3 V, 0,3 A Wat is de verhouding
van de totale vermogensdissipatie in de twee ver
sterkers?
Antw. 88:1.
6. Een belastingsschakeling bestaat uit een weerstand Rt
in serie met een parallelcombinatie van weerstand Rt
en condensator C en wordt gevoed door een constante
spanningsbron met emk
u0 is een rechthoekige
impuls met een amplitude van (/, V en een tijdsduur
van T s. Gevraagd de relatie die er tussen C, Ri en
R, en T nodig is om aan de eis te voldoen dat de
dynamische impedantie van de belasting nagenoeg
gelijk is aan /?, en onafhankelijk is van de waarden
van C en Rt. (Aanwijzing: Zoek de voorwaarde waar
voor de spanningsverandering over C klein is t.o.v.
Ut).
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Antw. Of Rt «C Ri, of T < CR, waarbij R de waar
de is van dc parallelschakeling van en
7. Een condensator C voert een sinusvormige stroom
met een topwaardc i bij een constante cirkelfrequentie
co. Wat is de /(/-karakteristiek?
Antw. Een ellips met hoofdassen 2 l en 2 t/ooC.
8. Herbaal vraag 7 voor zclfinductie L.
Antw. Een ellips met hoofdassen 2 i cn 2 taiL.
9. Behandel de verschillende eisen voor de aanpassing
van een elektronische versterkertrap aan een belas
ting, (a) voor maximaal onvervormd signaal en (b)
aanpassing voor maximale signaaloverdracht onder
klein-signaalomstandigheden. Waarom zijn transfor
matoren onbruikbaar voor aanpassing als het fre
quentiespectrum zich uitstrekt tot aan 0 Hz?
10. Fig 5.3 toont een direct gekoppeld koppelnetwerk dat
bestaat uit twee weerstanden Rt en Rt. Stel dat de
ingangscapacitcit van de buizen C, is (in de praktijk
ongeveer 10 pF). Welke waarde moet condensator G
over Ri hebben om het koppelnetwerk onafhankelijk
te maken van dc frequentie? Gevraagd wordt verder
de belasting die deze schakeling vormt voor dc anodekathode klemmen van de eerste buis.
Antw. C\ ™ CfRtlRi,
+ Rt parallel aan CiCgKCg + Ct).
6. Getriggerde elektronische elementen en bijbehorende
schakelingen
1. Een elektro-magnetisch relais werkt bij 24 V en de
spoelwcerstand is 400 Q. Dc schakelcontacten zijn be
stemd voor 240 V en maximaal 6 A. Wat is de ver
mogens versterking ?
Antw. 1000.
2. Stel dat de schakeling van fig. 6.1 werd gewijzigd door
het koude-kathoderelais te vervangen door een elek
tronenbuis met de kathode op een potentiaal van
100 V positief t.o.v. de negatieve vocdingsUjn. Zou
de schakeling nog werken?
Antw. Ja, als 7B groot genoeg zou zijn bij Ug is nul
en als contact b zou sluiten vóór contact c.
3. Zie fig. 6.2. Zoek uitdrukkingen voor de gemiddelde
belastingsstroom cn het gemiddelde vermogen als
functie van hoek <p. De belastingwecrstand is R O en
de voedingswissclspanning is sinusvormig met een
amplitude van ü V. Schets de gemiddelde stroom- en
vermogenskrommen als functie van dc ontsteekhoek.

ü
1
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'
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4. Hoe zou u een paar thyratrons of thyristors schakelen
om het gemiddeld vermogen uil een wissclspanningsbron in een ohmse belasting te sturen? Maak schetsen
van de golfvormen van de belastingstroom en de
triggcrsignalcn met betrekking tot de golfvorm van
de voedingsspanning voor vollast, halve vollast en
nullast.
Antw. Schakel het paar parallel, anode aan kathode
en kathode aan anode, in serie met de belasting.
5. Elektriciteitsbedrijven belasten hun klanten voor ge
middeld vermogen maar de kosten van stroomnetten
hangen af van de spanning en de stroomcapaciteit
van het net. Welke eigenschap van de werking van
gestuurde gclijkrichtcrs baart de energiebedrijven
zorgen?
Antw. De cos <p is slecht.
7. Transductors

1. Een elektromagnetische opnemer werkt volgens het
El-balkprincipc, met de aandrijfwikkeling op de
middenpoot en de uitgangswikkclingen differentieel
verbonden met de twee buitenpoten. De dikte van de
ijzerstructuur is 0,6 cm en in de positie van verplaat
sing nul overlapt de I-balk de oppervlakken van de
buitenpoten met 0,2 cm. De maximale fluxdichtheid
over de overlapping is 0,5 Wb m*’. Gevraagd een
uitdrukking voor de gevoeligheid van het clement als
de aandrijfwikkeling wordt gevoed met 2400 Hz en
de wikkelingen om de buitenpoten elk 1500 windingen
hebben.
Antw. 136 Vt-finm-1.
2. Het aandrijfelcmcnt van een elcktromechanische
kracbttransductor bestaat uit een lichte cilinder in een
radiaal magnetisch veld, met een wikkeling van een
enkele laag op de cilinder. De magnetische fluxdicht
heid is 1 Wb m"1 en de wikkeling heeft 200 windingen
met een diameter van 3 cm. Gevraagd de kracht in N
die in de transductor wordt ontwikkeld als er 1 A
door de wikkeling vloeit.
De transductor wordt gebruikt als een trülingsgenerator voor een lichaam met een massa van 1 kg. De
50 Hz-aandrijfstroom is sinusvormig en heeft een
effectieve waarde van 2 A. Gevraagd de amplitude
van de beweging van het lichaam en de effectieve
waarde van de emk die in de wikkeling wordt ge
ïnduceerd. Wat is de aard van de impedantie die in
het aandryfcircuit optreedt ten gevolge van de be
weging van het aandrijfelcmcnt?

Antw. 19,2 N, 0,54 mm, 2,26 V, capaciticf.
3. Een trillingsgencrator van het draaispoel type produ
ceert een kracht van 5 N als er 1 A door zijn wikkeling
vloeit. Hij wordt gebruikt als een trillingsopnemer
samen met een versterker en een voltmetcr. De ver
sterker heeft een smalle doorlaatband en een verster
king van 1000. De voltmeter die de effectieve waarde
van de aangesloten spanning aanwijst, is aangesloten
op de uitgangsklcmmen van de versterker. Er wordt
een uitslag van 1,414 V verkregen ah de versterker
wordt afgestemd op 150 Hz. Wat is de amplitude van
de trilling bij deze frequentie?
Antw. 0,746 micron.
4. Een trillingsgencrator is van het type waarin het aan
drijvend element een cilindrische stroomvocrcnde
spoel is die axiaal kan bewegen in een homogeen
radiaal magnetisch veld. Het instrument is geijkt on
der condities waarin het een statische kracht produ
ceert, en de verhouding kracht :spoelstroom is 3,5
Het element wordt in omgekeerde richting gebruikt
als trillingsdetcctor, met de spoel aangesloten aan
het trillende deel van een mechanisme. De spanning
die op de klemmen van de spoel verschijnt wordt ver
sterkt en zichtbaar gemaakt op een oscillograaf. Daar
bij blijkt dat de golfvorm rechthoekig is, dat de tijds
duur van een complete periode 20 ms bedraagt en
dat de top-tot-top-waarde 42 mV is.
Gevraagd de aard en de grootte van de trilling van het
mechanische gedeelte.
Antw. Zaagtand, 0,06 mm top-tot-top.
5. Een transductor is van het type waarbij een wikkeling
om een cilindrische kern is gewonden die axiaal door
een constant magnetisch veld kan bewegen. Tijdens
een bepaalde meting is de spoel verbonden met een
lichaam dat trilt op een sinusvormige wijze, met een
frequentie van 100 Hz en een amplitude van 0,002
inch. De emk die in de spoel wordt geïnduceerd be
draagt 74 mVetr. Gebruik deze gegevens om de
krach tscoêffidënt van de transductor in N-A-1 te
vinden.
Antw 3,28.

6. Een piëzo-elektrisch kristal dat wordt gebruikt om
tri 11 in gs krach ten te meten beeft een eigen capaciteit
van 100 pF en een piëzo-elektrische constante van
4-10-** C-N-1. De krachten die gemeten moeten
worden hebben frequenties tussen 3 Hz en 100 Hz.
De spanning over het kristal wordt toegevoerd aan
een versterker met een spanningsversterking van A
maal; A is onafhankelijk van de frequentie. De ingongsimpedantie van de versterker is 100 MQ.

217

Gevraagd de waarde van de capaciteit die parallel
aan het kristal moet worden geschakeld om voor het
gehele systeem een frequentiekarakteristiek te be
houden die niet meer dan 5% van zijn nominale
waarde afwijkt. Eveneens wordt gevraagd de waarde
van A die nodig is om, met de extra capaciteit, een
nominale gevoeligheid van 10 V N-1 te verkrijgen.
Antw. 1515 pF, 410.

8. Draaggolven, modulatie en detectie
1. Een in amplitude gemoduleerde draaggolf zoals voor
omroepdoeleinden wordt gebruikt, wordt gegeven
door de uitdrukking u = 10(1 + 0,5 cos 2 n/af) cos
2 rtftit V. Schets de golfvorm van u voor een complete
periode van de modulaticfrequentie ƒ» als ƒ« = 1 MHz
en ƒ> — 10 kHz.
Een constante spanningsbron met een emk van u V
voedt een detectieschakeling die bestaat uit een ideale
diode in serie met de parallelschakeling van een R en
een C. Behandel de factoren die de keuze bepalen
van de waarden van R en C als de spanning u, over
R en C een getrouwe weergave van de omhullende
van u moet zijn.
Aanwijzing. Er zullen intervallen zjjn gedurende welke
de amplitude van de omhullende afneemt en C zich
ontlaadt via R. Als het /?C-produkt te groot is zal
de afname van
onvoldoende zjjn om de afname
in amplitude van de omhullende te volgen.
2. Een in amplitude gemoduleerde draaggolf van het
type dat wordt gebruikt in meetinstrumenten wordt
gegeven door de uitdrukking u = 5 cos 2 n/Br cos
2 itfct V waarbij Ja = 5 kHz, ƒ» — 250 Hz. Schets
de golfvorm van u en de vorm u0 als een detector als
beschreven in vraag 1 wordt gebruikt. Beschrijf een
geschikte demodulator waarvan het uitgangssignaal
het oorspronkelijke signaal is, te weten een cosinusgolf met een frequentie ƒ».
3. Een weerstands-rekstrookjesmeetbrug wordt gevoed
uit een bron met de draaggolffrequentie en de elemen
ten zijn onderhevig aan een continue rek, samen met
een wisselende rek. Schets de golfvorm van de uit
gangsspanning.
Dezelfde brug is onjuist gebalanceerd. Schets de golf
vorm van de uitgangsspanning als alleen de wisselende
rek wordt toegevoerd.
9. Draaggolven, modulatie en detectie
1. Een transistor in geaarde emitterschakcling wordt ge
bruikt in de eind trap van een versterker. Wat voor
vervorming zal er optreden als het signaalniveau hoog
is? Schets de golfvorm van de ingangsspanning van
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de transistor als de collcctorstroom sinusvormig moet
zijn en geef een methode om dit te bereiken.
2. Zonder tcgenkoppeling heeft een versterker een uitgangsimpedantie Za en de spanningsversterking in on
belaste toestand is A. De tcgcnkoppclcondities zijm
zodanig dat het ingangssignaal van de versterker, dac
ua was zonder tegenkoppcling, nu
— Pu, is, waarbw
u, de uitgangsspanning van de versterker is. Toont
aan dat de uitgangsimpedantie van de versterker nu.
wordt gegeven door

z

z,Ki + AP)

3. De versterker uit vraag 2 heeft nu een ander soort
tegenkoppcling, zodat zijn ingangssignaal u, — ai, is,
waarin i, de uitgangsstroom is. Gevraagd de uitgangs
impedantie.
Antw. Z «= Z, 4- Aa.
4. Bereken de impedantie aan de uitgangsklemmen van
het gestabiliseerde voedingsapparaat uit fig 9.2 als
de onderdelen de volgende waarden hebben. /?, = Rt,
R, = 1 MQ, Bul heeft een steilheid van 0,2 mA-V"*
en een rQ van 1 MQ, Bu 2 heeft een steilheid van
20 mA-V“’ en een oneindig grote r,. De ongestabili
seerde voedingsspanning Ua wordt constant veronder
steld.
Aanwijzing. Veronderstel een verandering in U, en
bereken de resulterende stroomverandering door Bul
Antw. 1 Q.
5. Een operationele versterker als beschreven in par. 9.13
en weergegeven in fig. 9.5 heeft een spanningsverster
king van 10.000 met fasedraaiing en heeft een ingangsimpedantie van 1 MQ. Wat is de exacte relatie tussen
ul en u, als Z, en Z, weerstanden van resp. 0,1 en
1 MQ zijn?
Antw. ui, = —10 Ui/1,0012.
6. Een ideale operationele versterker met een oneindig
hoge versterking en een oneindig grote ingangsimpedantie heeft een weerstand van 0,1 MQ in de Zrtak
en een capaciteit van 0,1 |xF in de Z,-tak. Het signaal
u, is een negatieve sprong met een amplitude van
ü, V. Gevraagd de golfvorm van ulAntw. Een positief-gaande zaagtandachtige golf
vorm waarvan het beginpunt samenvalt met de
sprong en met een helling van 100 ü, V-s-1.
7. Het antwoord op vraag 6 impliceerde een spanning
die tot in het oneindige toeneemt. Wat zal dit in de
praktijk beperken en wat zal de golfvorm van «u
zyn?
Antw. De uitgangstrap van de versterker zal de uit
wijking van ul beperken, de tegenkoppcling zal
ophouden en um zal negatief worden.

8. C in de LC-oscillator van fig. 9.7 is een variabele
condensator met een rcgclgcbicd van 50 tot 500 pF.
L kan alleen veranderd worden door vaste spoelen
om te schakelen. Gevraagd de waarde van de zelf»
inductie als de oscillecrfrequcnties van 10 kHz tot
1 MHz lopen.
Antw. 0,507 H, 50,7 mH, 5,07 mH, 507 uH.
9. Een /?C-oscillator van het type uit fig. 9.10 heeft door
verbonden klemmen P, en P, om de terugkoppellus te
voltooien. De twee componenten R bestaan uit een
vaste weerstand van 10 kQ in serie met een variabele
weerstand van 0 tot 90 kQ; de variabele weerstanden
zijn mechanisch zo gekoppeld dat beide steeds de
zelfde waarde hebben. De componenten C worden
veranderd door omschakeling van de frcqucnticgebicdcnschakclaar. Geef geschikte waarden voor C om
een totaal frequentiegebied van 20 Hz tot 20 kHz te
verkrijgen.
Antw. 0,0796 |xF, 0,00796 jzF, 796 pF.
10. Enige elektronische instrumenten
1. Waarom is er geen eenvoudige draaispoclmcter ge
bruikt in combinatie met het dctcctorcircuit uit fig.
10.1, in plaats van de gecompliceerde gcljjkspanningsversterker?
2. De verstcrkervoltmeter beschreven in par. 10.2 is
duurder en heeft een beperkter frequentiegebied dan
de diodcvoltmctcr uit par. 10.1. Onder welke om
standigheden is de verstcrkervoltmeter een geschikter
instrument? Wat zouden de relatieve voordelen van
beide types zijn als er ideale diodes beschikbaar waren
met een oneindig grote voorwaartsadmittantie en
sperimpedantie.
Antw. Metingen van spanningen van minder dan
0,1 V. De diodcvoltmctcr zou beter zijn.
3. Een voltmcter waarvan dc schakeling is weergegeven
in fig. 10.1, wordt gebruikt om de wisselspanning over
een transformators*ikkeling die geïsoleerd is van
aarde te meten, en kan daarom op beide manieren
aan dc voltmcter worden aangesloten zonder dc span
ning te beïnvloeden. Onder welke omstandigheden
zal dc voltmctcraanwüzing (a) hetzelfde zijn, (b) ver

schillend zijn voor de twee aansluitmogelijkheden?
Illustreer uw antwoord met schetsen van een aantal
mogclijke spanningsvormen.
4. Herhaal vraag 3 voor de voltmeter uit fig. 10.3 en
toon aan dat met deze schakeling dc aanwijzing voor
beide aansluitmcthodes gelijk is.
5. Twee voltmctcrs voor het meten van signalen in het
zelfde frequentiegebied blijken zeer goed met elkaar
overeen te stemmen als zij parallel aan dezelfde signaalbron worden aangesloten. Toch blijken zij ver
schillende waarden aan te wijzen als zij afzonderlijk
op dezelfde signaalbron worden aangesloten. Wat is
dc meest waarschijnlijke verklaring voor dit verschil?
Antw. Verschillende belastingsimpcdanties. Hoge
bronweerstand.
6. Dc ingangsimpedantic van een y-kanaal van een oscillograaf wordt door de fabrikant aangegeven als
*30 pF parallel aan 1 MQ’. Welke van deze twee
admittanticcomponcnten is van de meeste betekenis
voor signalen in dc buurt van 50 Hz, 5 kHz en
500 kHz?
Antw. R, beide, C.
7. Bewijs dat het maximaal beschikbare vermogen van
een signaalbron met een inwendige weerstand van
R Q en een open klemspanning van Uo V, UJH R W
is. Toon aan dat dit vermogen wordt geleverd in een
belasting van R Cl.
8. Een signaalgcncrator heeft een bronimpedantie van
50 Cl en wordt gebruikt om een versterker te testen
waarvoor een bronimpedantie van 600 Cl essentieel is.
De generator is geijkt in het aantal volts V die hij zou
leveren over een belasting van 50 Q. Teken het vervangingssebema aan de verstcrkcrklcmmen als de
generator met dc versterker is gekoppeld via een
serieweerstand van 550 Q.
Antw. Een constante-spanningsbron in serie met
600 Q, die 600 Q voedt.
9. Een versterker werkt met een ingangssignaal van 1 U-V
en een uitgangssignaal van I V. Geef de spanningsversterking in dB’s.
120 dB.
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Dakhelling 15
decibel 37
deflectiecoëfficiënt 45
demodulatie 167, 171,173
demodulator 131
detectie, kwadratische 73

detector 131, 150, 151
diffusie 59
diode 39, 69
gasgevulde 51
donkerstroom 54
draaggolf 131, 150
dubbelstraalbuis 51

Early-effect 65
effect, piëzo-elektrische 145
elektron 38
elektronenemissie 39, 40
elektronenkanon 43
elektronenstraal 46
-, focussering 46
elektronen-straaloscillografen 200
elektronvolt 38
emissie, secundaire 48
-, thermische 41
emittervolger 114
fasehoek 37
relatieve 15
Fasehoek 37
relatieve 15
fasekarakteristiek 15, 36
fase-omkeertrap 113
- omkering 88
- sturing 123
Feermi-niveau 60
flip-flop 117
Forest, Lee de 39
foto-emissiecel 41, 53, 69
foton 41
fototransistor 68
frequentie 32
frequentiekarakteristiek 36
frequentiemodulatie 140, 150
-, detectie bij 173
-, versterking van 162
frequentiespectrum 16
frequentietransformator 198
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Gemiddelde-waardedetector 75
generator 21
gloeidraad-kathode isolatie 81
grondfrequentie 16

Hageleffect 18
halfgeleider 38, 58, 62
halfgeleiderdiode 62
gestuurde 67
Hall-effect 153
Hall-vermenigvuldiger 153
hole storage 64, 66
hulpelektrode 54
Impedantie 35
dynamische 91
inductie 23
-, wederzijdse 24
instelling
- klasse A 110
- klasse B 111
- klasse C 112
isolator 38

Kanteelspanning 28
karakteristiek, amplitude 36
dynamische 93
kathodebuis, koude 55
kathodestraalbuis 38, 43, 51, 200
kathodevolger 114,189
Kirchhoff, wetten van 25
klasse A, instelling 110
klasse B, instelling 111
klasse C, instelling 112
klein-signaalparameter 105
koppelnetwerk 86
koude-kathode-buis 41
kracht, meting van 144
Laag, leeggelopen 60
ladingsdrager 58
lagendiode 62
long tailed pair schakeling 114

Magslip 137
meekoppeling 177, 185
224

mengschakeling 198
metaalgelijkrichter 62
meting van (verplaatsing) 128, 132, 138, 140
modulatie 150
amplitude 150
modulator 151, 154
- met schakelaars 154
Moivre, theorema van de 33
multivibrator 117

n-materiaal 58
naversnellingsanode 45
neutron 38
Norton-generator 27

Ontkoppelcondensator 94
oscillator 181,201
—interferentie 183
-t R.C.- 183, 184
oscillograaf 200

p-materiaal 58
parameter, klein-signaal 99
pentode 50
periode 16
piëzo-elektrische effect, gebruik van 146
Planck, constante van 41
pn-overgang 58
proton 38
puntcontactdiode 62
Reactantie 35
recombinatie 48, 61
referentiebuis 55
regelbuis 55
rekenwijze, complexe 33
rekstrookje 130, 165
- meetbrug 165
felaisversterker 12
rookdetector 12
ruimtelading 49
ruis 18, 19
thermische 18, 19

Schakeling met diode 69
long tailed pair 114
twee toestanden 117

servomechanisme 181
Shockley 39
signaal, enkelvoudig harmonisch 31
signaalvermogen 85
signalen, eenmalige 18
-, periodieke 16
sinusvormige 16
snelheid, meting van 142, 143
snelheidsmeting 142, 143
spanningsbron, constante 21
spanningsstabilisator 55
spannings-stabilisatieschakeling 70
sperlaagspanning 60
sperspanning, maximale 81
sperstroom 63
stabiliteit 185
steilheid 99
stralingseffect 62
strooicapaciteit 104
stroom in doorlaatrichting, maximale 81
stroombron, constante 22
stroomvermenigvuldiging 48
stijgtijd 15
superpositiebeginsel 26
synchro 137
synchronisatie 201
synchronisatiesignaal 206
systeem, lineair 15

Tachogenerator 142
tegenkoppeling 176, 177, 178, 185
telbuis 56
temperatuureffect 62
terugkoppeling 176, 185
theorema van de Moivre 33
thermisator 184
Thévenin-generator 27
thyratron 52, 120, 122
thyristor 120, 122
topdetector 76
transductor 10, 125, 128, 138, 140
transformator 93
- koppeling 97, 108
transistor 64
instelling 89
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- karakteristiek 66
parameters- 105
triggerbuis 55, 120
triggerimpuls 206
triggerschakeling 117
triode, gasgevulde 52, 120
twee toestanden-element 48
—schakeling 117
tijdbasis 200, 204
tijdconstante 29

Uitgangsimpedantie 107
uittreeënergie 40
Vacuümbuis 38
vacuümdiode 39, 49
valtijd 30
vermogensdissipatie 81
vermogensgelijkrichter 78
verplaatsing, meting van 128, 132, 138, 140
versterkers, eentraps 82
meertraps 81
versterkervoltmeter 192
versterking 15
versterkingsfactor 99
vervangingsschema 100
vervangingsnetwerk 27
vervorming 17
-, niet-lineaire 14
verzwakker 208
vierpool vergelijkingen 106
vlak, complexe 186
voeding, gestabiliseerde 177
voltmeter, diode 188
selectieve 195
voorspanning 82

Waarde, effectieve 31
weerstand 22
inwendige 21
-, niet-lineaire 22
wervelstroom 138
Zelfinductie 24
Zenerdiode 68
zijbandfrequentie 161
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Over de auteur: H. Sutcliffe heeft zich na zijn werktuigbouw
kundige studie aan de Universiteit van Cambridge gespeciali
seerd in de toegepaste elektronica. Van 1941 tot 1951 werkte hij
aan radarprojecten, daarna was hij tot 1956 verbonden aan de
St. Andrews University.
De auteur doceert thans elektrotechniek aan het Royal College
of Advanced Technology in Salford (Eng.).

Over het boek: Door de ruime toepassing van elektronische
schakelingen in de werktuigbouwkunde bij regeltechnische en
andere problemen zijn er vele niet-elektrotechnici, die enig in
zicht in de werking en mogelijkheden van elektronische appa
raten moeten hebben willen zij niet achterblijven bij de ont
wikkelingen binnen hun vakgebied. Speciaal voor hen is dit boek
geschreven.
De auteur geeft allereerst een overzicht van de rol, die de elek
tronica in de werktuigbouwkunde speelt, daarna een samen
vatting van de elektrische netwerktheorie om vervolgens alle
aandacht te richten op de werking en de gebruiksmogelijkheden
van de belangrijkste elektronische onderdelen, namelijk de
vacuümbuis en de transistor. Verder wordt een aantal prak
tische schakelingen besproken zoals transducers met de erbij
behorende signaalverwerkende systemen, teruggekoppelde scha
kelingen en elektronische meetinstrumenten.
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