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l.TRANSISTORGEDRAG BIJ EXTREME STROOMENSPANNINGS WAARDEN

1.1.INLEIDING

Het globale elektrische gedrag van transistors (het gedrag onder verwaarlozing van se
cundaire effecten) kan door verschillende vervangingsschema’s (modellen) worden voor
gesteld. Het in fig.1 .la afgebeelde hybride-7i-model dat een lineair karakter heeft en voor
kleine- of differentiële signalen geldt (signalen waarbij de transistorvariabelen slechts be
trekkelijk geringe veranderingen ondergaan), is één van de gebruikelijke voorstellingen.
Een andere wordt gegeven door het ladingopslagmodel, dat het dynamische gedrag van de
transistor (waarmee het gedrag bij snelle veranderingen van de ingangsvariabelen wordt
bedoeld) beschrijft en niet-lineair is; onder stationaire gelijkstroomomstandigheden gaat
dit model over in het twee-diodemodel van fig.1.1 b, een voorstelling van de Ebers-Mollvergelijkingen. De lezer wordt verondersteld op de hoogte te zijn van deze vervangings
schema’s en hun gebruik in schakelingen, alsmede de fysische elektronica waarop ze ge
baseerd zijn.
De lineaire versterking van de transistor is in het hybride-7C-model door de afhankelijke
stroomgenerator voorgesteld. Bij beperkte injectie is de steilheid gm:
e\h\
0.1)
kT
waarin Tc de collectorstroom (gelijkstroom) bij het werkpunt voorstelt, en kTle de ther
mische spanning (25 mV bij T = 290 °K = 18 °Q. De weerstand
stelt de recombinatie
van minderheidsdragers in de basis en de emitter voor. rn vertoont het volgende verband
met de differentiële kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiring Geo'
gm —

gmrTZ = O-co

De capaciteit CK stelt de invloed van de ruimteladingscapaciteit bij de emitterjunctie
voor, en ook de opslag van overmaat dragers in de basis- en emittergebieden. Dat wil
zeggen:
Cu = Cb + Cje
waarin Cb de basis- (en emitter-) oplaadcapaciteit en Cje de capaciteit van de emitterruimteladingslaag voorstelt.
De capaciteit
brengt voornamelijk de capaciteit van de collector-ruimteladingslaag
in rekening.
De uitgangsweerstand r0, de terugkoppelingsweerstand en een kleine component van
Cjx stellen alle effecten van de basisdiktemodulatie voor, welke wordt veroorzaakt door
9
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Fig. 1.1. Vervangingsschema’s (modellen) van transistors, waarin secundaire effecten zijn verwaaroosd: a. hybride-7r-model voor kleine (differentiële) signalen en lineaire responsie: b. Nietlineair twee-diodemodel (pnp-transistor).
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de invloed van de collector-basisspanning op de afstand waarover de collector-ruimteladingslaag in de basis dringt. Deze basisdiktemodulatie is alleen belangrijk als de spanningsversterking van de transistor groot is, dat wil zeggen als de variaties in de collectorbasisspanning veel groter zijn dan de variaties in de emitter-basisspanning.
De basisweerstand rx en de splitsing van de capaciteit van de collector-ruimteladingslaag in Cjx en CBC zijn de gevolgen (met verwaarlozing van secundaire verschijnselen) van
de transversale spanningsverliezen in het basisgebied. (Variaties van spanning, concen
tratie en stroomdichtheid in vlakken parallel aan de juncties worden transversaal ge
noemd. Variaties die loodrecht op het vlak van de juncties gericht zijn heten longitudinaal.
Hetzelfde geldt voor componenten van de stroomdichtheid.)
10
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Het Ebers-MolI-model in fig. 1.1b is gekarakteriseerd door twee verzadigingsstromen
van de juncties, /es en les, en twee kortsluitstroomversterkingen, ObF en abit. Dit model is
afgeleid voor een geïdealiseerde transistor onder omstandigheden van beperkte injectie;
de basisdiktemodulatie is erin verwaarloosd, evenals de gevolgen van de transversale
spanningsverliezen in de basis.
Beide in fig. 1.1 afgebeelde vervangingsschema’s zijn gebaseerd op bepaalde veronder
stellingen welke betrekking hebben op de fysische elektronica van transistors. Deze uit
gangspunten zijn:
1. De junctiestromen zijn onder stationaire omstandigheden het gevolg van de injectie
of onttrekking van minderheidsdragers in de quasi-neutrale halfgeleidergebieden. Stro
men welke gepaard gaan met de vrijmaking (paarvorming) of recombinatie van lading
dragers in de ruimteladingslagen of op het oppervlak ervan worden verwaarloosd, evenals
de stromen die het resultaat zijn van de vermenigvuldiging van ladingdragers in de ruimte
ladingslagen door het lawine vermenigvuldigingseffect.
2. De concentraties van de geïnjecteerde minderheidsdragers zijn zo klein dat de meerderheidsdragersconcentraties (meerderheidsconccntraties) vrijwel niet van hun evenwichtswaarden afwijken. Dit is de voorwaarde van beperkte injectie.
3. De fysische invloed van de transversale spanningsverliezen in de basis op de longi
tudinale stroom van minderheidsdragers wordt verwaarloosd.
Ten gevolge van deze uitgangspunten levert de globale analyse geen verklaring van de
stroom- en spanningslimieten welke voor alle transistors gelden. Evenmin voorspelt het
model enkele van de belangrijke variaties in de elektrische parameters welke al vóór het
bereiken van de maximale stroom- en spanningswaarden optreden. Dikwijls beperken
deze factoren de prestaties van een transistor voor een bepaalde toepassing, terwijl ze
daarnaast vaak de opdracht van de schakelingsontwerper ingewikkelder maken. Het is
daarom belangrijk om een goed inzicht te hebben in hun oorzaken in termen van de fy
sische elektronica, en van hun gevolgen in termen van het schakelingsgedrag.
In dit hoofdstuk zullen we de verschijnselen belichten die verantwoordelijk zijn voor de
afwijkingen van het transistorgedrag ten opzichte van de voorspellingen zoals die door de
globale modellen in fig. 1.1 worden gegeven, terwijl we verder de gevolgen van deze fysi
sche invloeden zullen nagaan op de elektrische parameters waarmee het schakelingsgedrag
van transistors beschreven wordt. Bovendien zullen we de fysische verschijnselen onder
zoeken welke verantwoordelijk zijn voor de stroom- en spanningsbegrenzingen die tran
sistors altijd vertonen. Hierbij blijven de begrenzingen van stromen en spanningen als
gevolg van thermische overwegingen in verband met inwendige energiedissipatie buiten
beschouwing. Vermogens- én temperatuurbegrenzingen komen in hfdst.2 aan de orde.
Bij zeer lage collectorgelijkstroomniveaus worden de stromen die gepaard gaan met
recombinatie in de emitter-ruimteladingslaag èn op het oppervlak ervan vergelijkbaar
met de stromen die verband houden met recombinatie in de neutrale gebieden van de
transistor. De invloed van deze oppervlakte- en ruimteladingsrecombinatie op de diffe
rentiële stroomversterking wordt in par. 1.2 behandeld.
11
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Bij hoge stroom- of spanningsniveaus wordt het transistorgedrag beïnvloed door de
volgende fysische verschijnselen:
1.Bij matige tot hoge collectorstroomsterkten wordt de opslag van minderheidsdragers
in het basisgebied zo groot dat de meerderheidsconcentraiie aanzienlijk uitgaat boven de
evenwichtswaarde, althans binnen een groot deel van het basisgebied. In par. 1.3 zullen
we nagaan welke gevolgen deze sterke injectie heeft.
2. Wanneer de basisstroom van een transistor tot hoge waarden oploopt, doet zich bin
nen het basisgebied een transversale ohmse spanningsval voor. De gevolgen van deze
verliezen worden in par. 1.4 behandeld.
3. Bij hoge collectorstroomsterkten kunnen longitudinale ohmse spanningsvallen in het
collectorgebied het schakelgedrag van een transistor aanzienlijk gaan beïnvloeden. Deze
spanningsverliezen worden in par. 1.5 besproken.
4. De effectieve dikte van het basisgebied van een transistor verandert ten gevolge van
variaties in de dikten van de ruimteladingslagen. Dit leidt ertoe, zoals in par. 1.6 zal blij
ken, dat hoge collectorstroomsterkten of collector-basisspanningen in aanzienlijke ver
anderingen van de basisdikte resulteren.
5. Bij hoge junctiespanningen draagt de lawinevermenigvuldiging in de ruimteladings
lagen bij tot de klemstromen. De gevolgen van deze vermenigvuldiging van ladingdragers
worden in par. 1.7 belicht.
Omdat deze secundaire effecten een niet-lineair karakter hebben, kan hun gelijktijdige
optreden tot een transistorgedrag leiden dat op geen enkele manier in overeenstemming
is te brengen met de superpositie van de afzonderlijke invloeden. Verder levert de gelijk
tijdige analytische verwerking van deze effecten zeer ingewikkelde resultaten, die dan nog
maar een beperkte bruikbaarheid hebben. We zullen daarom de aard en de karakteristie
ken van deze secundaire effecten apart nagaan, in termen van de fysische elektronica.
Aangezien de elektrische parameters van het differentiële transistormodel door meerdere
secundaire fysische verschijnselen kunnen worden beïnvloed, zullen we een grondige be
spreking van de modelparameters bij hogere stroom- en spanningsniveaus, alsmede de
relatieve invloed van de verschillende fysische effecten, uitstellen tot par. 1.8, nadat de
betreffende fysische verschijnselen alle aan de orde zijn geweest.
De nominale stromen en spanningen van een transistor worden tenslotte in par. 1.9
behandeld.
1.2.DIFFERENTIËLE STROOMVERSTERKING BIJ LAGE COLLECTORSTROOMSTERKTEN

Volgens het geïdealiseerde model is de differentiële stroomversterking aeo onafhankelijk
van de collectorgelijkstroom. De stroomversterking van het model is constant omdat alle
recombinatie verondersteld wordt binnen de grote gebieden op te treden, en de levensduur
hierin is constant. Bij de meeste siliciumtransistors neemt de aeo-waarde af wanneer de
collectorstroom kleiner wordt, zoals in fig. 1.2 te zien is. De differentiële basisstroom van
12
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/c-collectorstroom (mA)
Fig. 1.2.aeo uitgezet tegen Iq voor een siliciumtransistor type 2N3117.
deze transistors is voor kleine instelstromen dus groter dan door het geïdealiseerde model
wordt voorspeld, waarin de toeneming van de basisstroom immers uitsluitend het gevolg
is van recombinatie in de neutrale basis- en emittergebieden. De extra differentiële basis
stroom, die de in fig. 1.2 getekende teruggang van aeo bij lage instelstromen veroorzaakt,
is het resultaat van de recombinatie van overmaatdragers op de oppervlakken en in de
emitter-ruimteladingslaag.
Deze beide recombinatiecomponenten van de differentiële basisstroom treden alleen
bij lage stroomsterkten aan de dag, omdat ze minder sterk afhangen van de emittervoorspanning C/eb dan de stroom ten gevolge van recombinatie in de grote gebieden. We
kunnen de velschillen in spanningsafhankelijkheid demonstreren door een beschouwing
van de dragersconcentraties in de ruimteladingslaag bij afwijkingen uit de evenwichtstoe
stand. De gatenconcentratie bijvoorbeeld, varieert van ongeveer ppo aan de p-grens van
de ruimteladingslaag tot ppoexp{—e(i//0— Ueb)//cT} aan de n-grens (i//0 stelt de contactpotentiaal voor). De minderheidsconcentratie (gatenconcentratie) aan de grens van
het n-gebied kan ook als pno exp(eÜEB/kT) worden geschreven, aangezien de minder
heidsconcentratie in de evenwichtstoestand pno het volgende verband vertoont met de
contactpotentiaal:
Pno = Ppo exp(—ey/o/kT)
De recombinatiesnelheid in het neutrale basisgebied, die uiteraard evenredig is met de
overmaat minderheidsconcentratie, varieert zodoende volgens pno{exp(eC/EB/fc7’)— 1},
en de overeenkomstige differentiële component van de recombinatiestroom varieert met
het werkpunt volgens pno exp(e#EBIkT).
13

De recombinatiesnelheid loopt binnen de ruimteladingslaag uiteraard van punt tot
punt uiteen, omdat de gaten- en elektronenconcentraties van de ene kant van de ruimte
ladingslaag naar de andere verlopen. We gaan uit van een gemiddelde recombinatiesnel
heid in de ruimteladingslaag (en op het oppervlak ervan) die evenredig is met de gaten
of de elektronenconcentratie op het vlak in de ruimteladingslaag waar de elektrostatische
potentiaal het gemiddelde is van de beide waarden aan de grenzen. De gevolgen van deze
veronderstelling van een gemiddelde recombinatiesnelheid worden bevestigd door een
gedetailleerde analyse van de ruimteladingslaag. Bij dit vlak is de gatenconcentratie on
geveer:
Pvo exp{—e(y/Q — C/eb) / 2kT} = ppo |/^ Qxp(eUBü/2kT)
P po

De betreffende recombinatiesnelheid is zodoende evenredig met \/pno exp(e C/eb/2/:T).
Dit heeft tot gevolg dat bij grote waarden van C/eb (en daarmee van Iq) de componenten
van de differentiële basisstroom die de recombinatie_aan het oppervlak en in de ruimte
ladingslaag voorstellen en bij benadering volgens j/pno exp(eC/EB/2A:7’) variëren, gemas
keerd worden door de recombinatiestroom in de grote gebieden, welke een functie is
Pno exp(eUEB/kT).
De teruggang van aeo die bij lage /c-niveaus optreedt, is duidelijker waarneembaar
in silicium- dan in germaniumtransistors. Dit is een gevolg van een ander aspect van de
hierboven behandelde resultaten. Bij een vaste C/eb zijn de componenten van de differen
tiële basisstroom ten gevolge van recombinatie in de grote gebieden evenredig met de
evenwichtsconcentratie van de minderheidsdragers pno, die op zijn beurt evenredig is met
het kwadraat van de intrinsieke dragersconcentratie, n\2, terwijl de componenten van
de oppervlakte- en ruimteladingsrecombinatie evenredig zijn met |/pno» ofwel n\. De
verhouding tussen de materiaalcomponent en de component van de oppervlakte- en
ruimteladingsrecombinatie is zodoende evenredig met m. Omstreeks kamertemperatuur
is n\ in germanium ongeveer duizend maal zo groot als in silicium, zodat in germanium
transistors bij normale C/EB-waarden alleen de materiaalcomponent belangrijk is. De
oppervlakte- en ruimteladingscomponenten van een germaniumtransistor kunnen aan
getoond worden door de meting bij zeer lage temperatuur uit te voeren (minder dan ca.
200 °K), waardoor n\ wordt teruggedrongen, ofwel bij ongebruikelijk lage C/EB-waarden.
Germaniumtransistors worden in de praktijk zelden gebruikt bij C/EB-waarden die zo
klein zijn dat de invloed van stromen in de ruimteladingslaag al bij kamertemperatuur
aan de dag treedt, omdat de collectorruststroom dan zou worden gedomineerd door de
verzadigingsstroom van de collectorjunctie, welke het resultaat is van thermische paar
vorming. Om dezelfde reden is het noodzakelijk om de afhankelijkheid van aeo uit te
drukken in Ie en niet in Tc, want /c is voor kleine voorspanningswaarden nagenoeg on
afhankelijk van C/eb- Bij dergelijke lage temperaturen of abnormaal lage spanningen
neemt aeo (bij lage waarden van de instelstroom) met de stroom af, zoals dat ook in
fig.1.2 te zien is.
14
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Uit de meetresultaten in fig. 1.2 blijkt dat de recombinatiesnelheid in alle delen van de
basis en de emitter-ruimteladingslaag bij stijgende temperatuur afneemt, waardoor aeo
groter wordt.
1.3. STERKE INJECTIE IN HET BASISGEBIED

1.3.1. Inleiding
De verdeling van de lading aan overmaatminderheidsdragers in de basis heeft bij wer
king in het actieve gebied een bij benadering driehoekige vorm, zoals in fig. 1.3a is ge
tekend (voor een pnp-transistor). Bij de emittergrens van het neutrale basisgebied (x = 0)
is de minderheidsconcentratie />b(0) boven de evenwichtswaarde pbo gestegen, ten gePb

I

Pb(0)

grens van
emitter-ruimteladingslaag

grens van
collector-ruimteladingslaag

Pb'
L.

P bo

>v

x

(a)
nb

«b(0)

Ex

"bo
i

0

w

0

w

x

(C)
(b)
Fig. 1.3. Verdeling van de ladingdragers en elektrische veldsterkte in het basisgebied van een
pnp-transistor bij beperkte injectie («b' ^bo) : a. verdeling van de minderheidsdragers; b. ver
deling van de meerderheidsdragers; c. verloop van het elektrische veld in longitudinale richting
(x-richting).
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volge van de doorlaatvoorspanning op de emitterjunctie. Bij de collectorgrens (* = w)
is de minderheidsconcentratie verwaarloosbaar ten opzichte van Pho, vanwege de tegenvoorspanning op de collectorjunctie.
Ondanks de injectie blijft de neutraliteit van de ruimtelading in het basisgebied bij be
nadering gehandhaafd. De meerderheidsconcentratie neemt namelijk juist in die mate
toe dat de overmaat gaten- en elektronenconcentraties bij benadering gelijk blijven. Bij
beperkte injectie heeft de verdeling van de meerderheidsdragers zodoende de in fig. 1.3b
afgebeelde vorm. Let er op dat de verticale schaal van dit diagram onderbroken is, omdat
de evenwichtsconcentratie van de meerderheidsdragers Wbo normaliter vele machten van
10 groter is dan /?boDe diffusie van minderheidsdragers over de basis ten gevolge van de concentratiegradiënt is in fig. 1.3a in beeld gebracht. Deze diffusiestroom, die de grondslag van de
transistorwerking vormt, is de voornaamste component van de emitter- en collectorstromen. In vergelijking hiermee moet er slechts zeer weinig netto longitudinaal transport
van meerderheids-dragcrs binnen de basis optreden, omdat geen van beide juncties een
elektronenstroom van betekenis doorlaat. De elektronenstroom over de emitterjunctie
is verwaarloosbaar ten opzichte van de gatenstroom omdat het emittermateriaal veel
zwaarder is gedoopt dan de basis. Men doet dit natuurlijk juist met de bedoeling om het
injectierendement van de emitter hoog te maken. Bij de collectorjunctie kunnen alleen die
elektronen welke thermisch in het collectormateriaal worden vrijgemaakt, in de basis
worden geïnjecteerd.
Dit neemt niet weg dat er uiteraard een aanzienlijke diffusiecomponent van meerder
heidsdragers via de basis optreedt, omdat de concentratiegradiënten van meerderheidsen minderheidsdragers immers in grote trekken gelijk zijn. Er moet dus binnen de basis
een longitudinaal elektrisch veld heersen, in de richting van de emitter naar de collector,
dat het diffusieve transport van de meerderheidsdragers (elektronen) tegengaat. Zoals
nog zal blijken is de veldsterkte hiervan bij de collector groter dan bij de emitter, zoals
ook in fig. 1.3c is getekend, omdat de meerderheidsconcentratie bij de collector lager is.
Het longitudinale elektrische veld in de basis ondersteunt het transport van de minder
heidsdragers. In de volgende paragrafen zullen we nader ingaan op dit door de drift on
dersteunde transport. Uit de analyse zal blijken dat het elektrische veld een merkbare in
vloed op het minderheidstransport uitoefent als de geïnjecteerde minderheidsconcentratie
Pb(0) vergelijkbaar wordt met de meerderheidsconcentratie in de evenwichtstoestand
«bo, dat wil zeggen als de voorwaarde van beperkte injectie niet langer geldt. Bij het bij
behorende collectorstroomniveau moeten we onze globale berekening van de in de emitter
geïnjecteerde stroom dan ook opnieuw onder de loep nemen. Een ander punt dat we op
nieuw moeten onderzoeken is of onze veronderstelling dat de gehele aangelegde emitterbasisspanning zich als een verandering van de potentiaalberghoogte in de ruimteladingslaag manifesteert, dan nog wel juist is. We herinneren eraan dat deze veronderstelling
en onze berekening van de in de emitter geïnjecteerde stroom beide op beperkte injectie
waren gebaseerd.
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1.3.2. Minderheidstransport in de basis
De netto longitudinale meerderheidsstroom (elektronenstroom) in de basis, Zn*, kan als
volgt in drift- en diffusiecomponcnten worden verdeeld:
d«b
Jnx — € \ PbxJlbEx 4“ -öbn ~z—

d.v

(1.2)

We nemen aan dat Jnx bij benadering nul is, omdat de stroom van meerderheidsdragers
via beide juncties verwaarloosbaar klein is. Verder zullen we ons vooral concentreren op
de situatie in een transistor met homogene basis, waarin als gevolg van de quasi-neutraliteit geldt dn^/dx = dpb/dx. We kunnen het longitudinale elektrische veld Ex derhalve
schrijven als:
Ex « —I

kTU dpb
e ) >Zb dx

(1.3)

waarin we de betrekking van Einstein hebben gebruikt:
-öbn _ Z)|}p _ kT
e
/*ba
Pbb

(1.4)

De netto longitudinale minderheids-stroom (gatenstroom) Jvx is:
Jpx —

dp\>
1 PbpPbEx — ^bp ~~

(1.5)

Substitutie van (1.3) voor Ex levert:

M = -eA,p(l +

(1.6)

Deze vergelijking vertoont een verschil met het gebruikelijke resultaat van de analyse van
het geïdealiseerde model, omdat hierin de factor (1 + Pb/^b) voorkomt. Deze niet-Iineaire factor verschilt niet noemenswaard van 1 zolang pb
Wb, dat wil zeggen zolang
het injectieniveau laag blijft. Bij de meeste transistors voor lage vermogens wordt deze
voorwaarde echter al overschreden bij collectorstromen in het gebied van 1 k 10 mA.
Bij grotere stroomsterkten leidt het longitudinale elektrische veld tot een toeneming van
de minderheidsstroom met de factor (1 + Pb/rib)- We kunnen dit verschijnsel interpre
teren in termen van een ‘effectieve’ diflfusiestroomcoëfficiënt met de waarde
£>bp(l + Pb/rib)• Als de stroom zo groot is dat over het grootste deel van het basisgebied
Pb
«bo of Pb Wb, wordt de effectieve diffusiestroomcoëfficiënt door de invloed van
het elektrische veld verdubbeld.
Fig. 1.4 geeft een beeld van de globale verdelingen van de ladingdragers en de elektrische
veldsterkte bij sterke injectie. De verdelingen van de dragersconcentraties wijken nu aan
zienlijk af van de driehoekige vorm die voor beperkte injectie geldt. Bij de emittergrens
van de basis zijn de drift- en diffusiecomponenten van de minderheidsstroom bijna gelijk.
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'*b(0)

Pb(P)
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w
O
(a)
(b)
Fig. 1.4. De gevolgen van sterke injectie in het basisgebied: a. dragersverdelingen; b. longitudinaal
verloop van het elektrische veld.
Ö]

Bij de collectorgrens moet de totale minderheidsstroom vrijwel uitsluitend door diffusie
worden onderhouden (omdat de minderheidsconcentratie daar zeer klein wordt), zodat
de helling bij de collectorgrens bij benadering tweemaal zo groot is als die bij de emittergrens. Ofschoon de elektrische veldsterkte dus naar de collector toe stijgt, is de invloed
ervan op de minderheidsstroom nabij de collector kleiner, omdat de minderheidsdragers
daar geringer in aantal zijn.
De overmaat ladingopslag in de basis bij een gegeven collectorstroom, wordt door het
elektrische veld verlaagd, omdat dit immers het transport van minderheidsdragers bij ster
ke injectie ondersteunt. De helling van de minderheidsverdeling bij x = w, waar alle
minderheidsstroom door diffusie wordt verzorgd, is evenredig met de collectorstroom.
Het oppervlak onder deze verdeling is evenredig met de overmaat ladingopslag in de
basis. Uit fig. 1.4a blijkt dat de overmaat lading iets meer is dan de helft van de lading
opslag in het geval dat het ondersteunende elektrische veld niet aanwezig zou zijn.
Men kan dit sterke-injectieverschijnsel experimenteel aantonen door de totale overmaatladingopslag in.de basis te meten als een functie van de collectorstroom. Het resultaat
hiervan is in fig. 1.5 afgebeeld; deze metingen gelden voor een gelegeerde germanium-pnptransistor. Uit het verloop blijkt een teruggang van de helling in het stroombereik waar
de sterke injectie zou moeten beginnen; de helling neemt af met een factor die iets klei
ner is dan 2, hetgeen globaal overeenstemt met de voorspellingen van ons model voor
sterke injectie.
Onze analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat het basisgebied bij benadering
neutraal is. Uit een analyse van de verdeling van de ruimtelading blijkt dat het uitgangs
punt van quasi-neutraliteit tot matige collectorstroomsterkten geldig blijft.
De gevolgtrekking dat sterke injectie in de basis een longitudinaal elektrisch veld ver18
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oorzaakt dat het minderheidstransport ondersteunt, geldt alleen voor een transistor met
een homogeen basisgebied. Er zijn transistors met gediffundeerde bases, die in het basis
gebied een aanzienlijke doopstoffengradiënt vertonen, welke al in de evenwichtssituatie
tot een longitudinaal elektrisch veld leidt. Dit elektrische veld, dat bij beperkte injectie een
merkbare toeneming van het minderheidstransport veroorzaakt, wordt zwakker en verliest ten aanzien van het minderheidstransport aan betekenis naarmate het injectieniveau
hoger wordt. De oorzaak hiervan is dat de doopstofverdeling die de veldverdeling bij
beperkte injectie bepaalt, bij hoge injectieniveaus wordt overheerst door de ladingverdeling die het gevolg is van kleine afwijkingen tussen de overmaat gaten- en elektronen
concentraties. Als gevolg hiervan wordt het transport van de minderheidsdragers over de
basis van een transistor met een aanzienlijk ingebouwd veld bij hoge injectieniveaus min
der ondersteund.

—/c, mA
Fig. 1.5. Invloed van de collectorstroom op de ladingopslag in een gelegeerde pnp-transistor.
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1.3.3.Dragersinjectie in de emitter bij hoge stroomsterkten
• .
Voor een goede werking van de transistor is het gewenst dat de emitterstroom uitsluitend
uit die ladingdragers bestaat die in de basis de minderheidsdragers vormen, dus bijvoor
beeld gaten in het geval van een pnp-transistor. Men bereikt deze situatie door de emitter
veel zwaarder te dopen dan de basis. Het ligt voor de hand dat sterke injectie een ver
hoging van de meerderheidsconcentratie in de basis tot gevolg heeft, waar oor e emit er
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stroomcomponent die de injectie van deze meerderheidsdragers in de emitter voorstelt,
zal toenemen. Waar het ons hierbij om gaat is het emitterverlies, gedefinieerd als de ver
houding tussen de in de emitter geïnjecteerde stroom en de collectorstroom. We gaan uit
van een pnp-transistor.
De in de emitter geïnjecteerde stroom, die van de basisaansluiting moet komen, en de
collectorstroom worden beide beheerst door de Boltzmann-betrekkingen, die de verhou
dingen van de dragersconcentraties bij de emitterjunctie in de hoogte van de potentiaalberg
uitdrukken. Deze verhoudingen zijn:
Pb(0)
Pe(0)

ne(0)
«b(0)

= exp(—eAy/jkT)

(1.7)

waarin Ay/ de hoogte van de potentiaalberg voorstelt, en pe(0) en >/e(0) de gaten- en
elektronenconcentraties in de emitter aan de grens van de ruimteladingslaag zijn. /?b(0)
en /rb(0) stellen de overeenkomstige concentraties in de basis voor.
Aangezien de emitter veel zwaarder is gedoopt dan de basis, bestaat er een collectorstroombereik waarbinnen pe(0) in grote lijnen gelijk blijft aan de overeenkomstige
evenwichtswaarde Peo, terwijl tezelfdertijd /n>(0) door de sterke injectie in het basisgebied
aanmerkelijk boven Hbo kan stijgen. In dit collectorstroombereik is het emitterverlies:
Se =

(eDe/Le)Ane(0) _

Aw*e(0)

(elh’MApm ~ Db'LePbiO)
waarin is aangenomen dat de in de emitter geïnjecteerde elektronenstroom door de ge
bruikelijke uitdrukking voor beperkte injectie door een pn-junctie voorgesteld mag
worden, en verder A' een effectieve diffusiestroomcoëfficiënt voor gaten in de basis is.
A' loopt van A bij lage injectie tot 2A bij hoge niveaus uiteen, zoals in de voorgaande
paragraaf is aangetoond. Gebruiken we (1.7) om de verhouding «e(0)/pb(0) in de ver
houding itb(0)/pe(0) uit te drukken, dan levert dit:
Aw7ib(0)
A^b(0)
(1.8)
A APe(0) Db'LqPqq
Bij lage stroomsterkten geldt «b(0) « «boï het emitterverlies is dan een constante, on
afhankelijk van de collectorstroom. Bereikt de basis echter een hoog injectieniveau, dan
neemt wb(0) tot boven «bo toe, waarbij het verlies groter wordt, hetgeen een meer dan
evenredige toeneming van de basisstroom inhoudt.
De toeneming van de in de emitter geïnjecteerde stroom die bij hoge injectieniveaus
in de basis optreedt, is uiteraard niet te rijmen met de in par. 1.3.2 gemaakte veronder
stelling dat de longitudinale meerderheidsstroom in de basis verwaarloosbaar is. Het is
dan ook beslist zo dat onze analyse van het longitudinale elektrische veld in de basis
niet langer geldt bij collectorstromen en injectieniveaus die zo hoog zijn dat de stroomversterking van basis naar collector tot bijna 1 is teruggelopen.
Se =
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1.3.4. Elektrostatische potentiaalverliezen in de basis bij hoge stroomsterkten
In par. 1.3.2. hebben we gezien dat er bij het stijgen van het injectieniveau een longitudi
naal elektrisch veld in de basis ontstaat dat het minderheidstransport ondersteunt. Dit
elektrische veld gaat gepaard met een longitudinaal verloop van de elektrostatische po
tentiaal in de basis. Daarnaast leiden de transversale meerderheidsstromen in de basis
natuurlijk tot transversale elektrische velden en transversale vervallen van de potentiaal.
Bestaat er een potentiaalverschil tussen het ohmse contact op het basisgebied en het basis
materiaal bij de grens van de emitter-ruimteladingslaag, dan moeten we de veronder
stelling dat de totale aangelegde spanning zich als een hoogteverandering van de potentiaalberg manifesteert, herzien. We zullen daarom beginnen met het verloop van de elek
trostatische potentiaal in het basisgebied na te gaan.
Onze analyse is gebaseerd op een gediffundeerde pnp-opbouw, zoals die in fig. 1.6. in
doorsnede is getekend. De analyse is echter niet tot deze structuur beperkt; voor npntransistors gelden uiteraard volkomen analoge overwegingen.
De gaten- en elektronenstromen in de basis kunnen op de volgende wijze in drift- en
diffusiecomponcnten worden verdeeld:
Jp = e({ihpPbE — A>p V/?b)
*Jn = c(jlbxinbE + DtmV/ib)

(1.9a,b)

Als we nu het elektrische veld in de elektrostatische potentiaal (p in de basis uitdrukken en
dan de betrekking van Einstein (1.4) gebruiken om Dbn en £>bp in /tbn respectievelijk
Pbp uit te drukken, levert dit voor de totale stroom, Je + Jp:
Jt = Jn + Jp = e(//bnWb + PbpPb) (—4“ £

kT
(/*bnV/fb —Pbp^Pb
e

(MO)

■Ueb

Kt,*
. J isolerende laag
• R»SSS-Slisiliciumoxyde
^

\

§

emittercontai
W»« «

gediffundeerd p-emittermateriaal

gediffundeerd \
n-basismateriaal \

emitterruimteladingslaag

'a
actieve basisdeel
collector-ruimteladingslaag
p-collectorgebied
Fig. 1.6. Doorsnede van een planaire gediffundeerde pnp-transistor.
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De factor e(//bn«b + MbpPb) is de geleidbaarheid van het basismateriaal <7b. We kunnen
de gradiënt van de elektrostatische potentiaal dus als volgt schrijven:

;

___ Jt kT /^bnV/n? — ffbpVpb )
<7b
e \ /^bn^b + MbpPb
De potentiaalval (pab van elk willekeurig punt a in de basis naar een ander willekeurig punt
b is dus:

!

a

^aft =

■

f-

r

a

ƒ"

b

T(

J
kT
• ds = —

/*bnV/*b— //bpVpb
Mbn^b + /*bp/>b

)■"-/

b

/t

---- ds
(Tb

(1.11)

ft

Uit dit resultaat blijkt dat de elektrostatische potentiaalverschillen in de basis op twee
oorzaken zijn terug te voeren:
1.Uit de eerste term in (1.11) blijkt dat er een potentiaalverschil kan bestaan dat geen
functie is van de stroom tussen twee willekeurige punten met ongelijke dragersconcentraties. Dergelijke verdeelde emk’s, die zoals nog zal blijken alleen bij sterke injectie een rol
van betekenis gaan spelen, zijn het resultaat van kleine afwijkingen van de neutraliteit
die met de injectie gepaard gaan.
2. Uit de tweede term in (1.11) blijkt dat potentiaalverschillen ook het gevolg kunnen
zijn van ohmse spanningsverliezen die direct verband houden met de stroomdoorgang.
We zullen de bespreking van het ‘ohmse’ aandeel in (pab uitstellen tot par. 1.4 en begin
nen met een bepaling van de verdeelde emk, zoals die door de eerste term in (1.11) wordt
voorgesteld. Verder bepalen we de invloed hiervan op het verband tussen de aangelegde
spanning en de dragersconcentraties. De quasi-neutraliteit schrijft voor dat «b » Nd + PbDe verdeelde emk, die we met (pab aanduiden, kan dus als volgt worden geschreven:
____ Q^bn — Mbp)____
V«b * ds
(;Wbn + /*bp)rtb — MbpNj)

ï
?

r
\
:
1

(1.12a)

ft

hetgeen, omdat Nd voor een transistor met homogene basis constant is, kan worden ge
ïntegreerd tot:
(pab

Mbn — Mbp
Mbn 4* /*bp

[

0«bn + //bp)«b(a) — Pbv Nd
0*bn + /(bp)rtb(b) — PbpNj)

]

:
i

(1.12b)

Hét is duidelijk dat dit potentiaalverschil bij beperkte injectie, waarvoor
/ïb(fl)« nb(b) «b0, verdwijnt. In het geval van sterke injectie kan (pab echter een
aanzienlijke bijdrage tot (pab leveren. Als we nu het potentiaalverschil nagaan langs een
willekeurige weg tussen een punt a bij de grens van de emitter-ruimteladingslaag en een
punt b bij het basiscontact (in fig. 1.6 is een voorbeeld hiervan door een onderbroken lijn
aangegeven), blijkt dat er een niet-ohmse potentiaalval optreedt als de voorwaarde van
22
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beperkte injectie wordt overschreden. In onze voorgaande notatie:
«b(fl) = flb(0)

en als het basiscontact ‘ohms’ is geldt
«bib) = «bo
De betreffende spanningsval is volgens (1.12b), als we aannemen dat
Wb(0) > nuo > pbo, bij benadering: <pab »

— yWbp
7 ( //bn
Mbn + /*bp

M(' +

«b(0)
/lbo

(1.13)

Aangezien zowel voor silicium als voor germanium pbn > Mbp, is (pab positief; de po
tentiaal bij de grens van de emitter-ruimteladingslaag is dus hoger dan die bij het basis
contact.
De fysische oorsprong van dit potentiaalverschil kan gemakkelijk worden begrepen in
termen van de transversale verdelingen van de overmaat dragers. De gaten- en elektronen
concentraties lopen van hoge waarden bij de ruimteladingslaag terug tot hun evenwichtswaarden bij het basiscontact, waardoor zowel gaten als elektronen van het actieve basis
deel naar het basiscontact willen diffunderen. Het transversale elektrische veld dat met
(pab gepaard gaat, dat wil zeggen—pab\ is eveneens van het actieve basisdeel naar
het basiscontact gericht, zodat het het transport van de gaten, die een geringere beweeglijk
heid hebben, ondersteunt, en dat van de elektronen, die een grotere beweeglijkheid
hebben, tegengaat. De verdeling en de absolute grootte van (pab zijn zodanig dat de totale
stroom nul wordt als (pab = (pab • Let er echter op dat het verdwijnen van de totale
stroom niet het gevolg is van het nul worden van de aparte gaten- en elektronentranspor
ten of deeltjesstromen; de oorzaak is dat (pab de gaten- en elektronenstromen nood
zaakt om precies gelijk te worden. (Een overeenkomstig potentiaalverlies treft men aan
bij bepaalde fotovoltaïsche componenten, waar het bekend is als Dember-potentiaal.)
(1.13) is voor een pnp-transistor afgeleid, maar de overeenkomstige resultaten voor een
. npn-transistor verschillen alleen in die zin dat de term tussen vierkante haken dan wordt :

[(

1 +

Pb(0)
P bo

]

De polariteit van (pab blijft onvei anderd, in overeenstemming met de fysische werking
zoals die in de voorgaande paragraaf is beschreven.
Nu we de niet-ohmse verdeelde emk (pab kennen en gebleken is dat deze voor zowel
pnp- als npn-transistors neerkomt op een potentiaalverlies tussen het basisgebied en het
basiscontact, kunnen we de invloed ervan op de emitter-basisspanning nagaan. In het al
gemeen wordt de aangelegde emitter-basisspanning C/eb verdeeld tussen de ruimteladings
laag en het potentiaalverlies binnen het basisgebied, (pab• In formulevorm uitgedrukt:
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C/EB = C/eb(^ + <Pab
waarin C/eb(J) de verandering van de potentiaalberghoogte bij de emitter-ruimteladingslaag voorstelt. Als we (pab in de niet-ohmse term (pab en de transversale ohmse spanningsval (zoals die door de tweede term in (1.11) wordt gegeven) uitdrukken, kunnen we de
aangelegde spanning schrijven als:
C/eb = C/EB(i) + (pab -f (ohms verlies)
Het karakter en de gevolgen van het ohmse spanniDgsverlies komen in par. 1.4 aan de
orde, op het ogenblik gaat het ons om de aangelegde emitter-basisspanning minus de
ohmse spanningsval; we duiden deze fictieve ‘emitter-basisspanning’ aan met C/eb'- In
formulevorm:
C/eb' = C/eb — (ohms verlies)
= C/eb(J) + (pab
De invoering van de variabele C/eb' legt de nadruk op het feit dat C/eb(J), de verandering
in de hoogte van de potentiaal berg bij de emitterjunctie, niet gelijk is aan de aangelegde
spanning als er een sterke injectie in de basis optreedt, zelfs als er geen ohmse spanningsverliezen bestaan. De grootte van het verschil is precies (fiab', de niet-ohmse verdeelde
emk zoals die door (1.13) wordt gegeven. Voor pnp-transistors in het actieve werkgebied
(doorlaatvoorspanning over de emitterjunctie en tegenvoorspanning over de collectorjunctie) zijn C/eb en C/eb(J) uiteraard beide positief; <pab is, zoals hierboven is gebleken,
eveneens positief. Als gevolg hiervan leidt de niet-ohmse verdeelde emk die in pnptransistors bij hoge injectieniveaus optreedt, tot een verandering in de potentiaalberg
hoogte die kleiner is dan de fictieve aangelegde spanning C/eb'. Bij npn-transistors zijn
C/eb en C/ebü) in het normale actieve werkgebied negatief maar (pab is nog steeds
positief. In npn-transistors maakt de niet-ohmse verdeelde emk C/eb(J) zodoende groter
dan de fictieve aangelegde spanning C/eb'We zullen nu de gevolgen nagaan van een niet-ohmse verdeelde emk ten aanzien van
het verband tussen de geïnjecteerde overmaatconcentratie en de junctiespanning. Onze
analyse geldt voor een pnp-transistor. De Boltzmann-factor bij de emitterjunctie verlangt
dat:
e

\

Pbo

zodat
C/eb' =

H

Pb(0)/*b(0)m(l + Mbv/Pbe)m
Pbonbom

]

(1.14a)

waarin
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m =

Pbn — /*bp

(1.14b)

Pbn + Mbp

Bij sterke injectie geldt echter «b(0) « Pb{0), hetgeen voor (1.14a) lévert:
l+m
Pb(Q) «

V

PboHbom

(1 + /*bp//*bn)

- exp{<?(/EB7(l + m)kT}

(1.15)

De parameter m neemt met dalende soortelijke weerstand van een maximum van ca.
0,35 in germanium en ca. 0,45 in silicium voortdurend af. Uit (1.15) blijkt dat de invloed
van C/eb' bij pnp-transistors in het geval van sterke injectie (grote collectorslroomsteikten) op de geïnjecteerde dragersconcentratie minder uitgesproken is dan bij beperkte
injectie. Het overeenkomstige resultaat voor npn-uitvoeringen verschilt alleen in die zin
dat (1 + tri) moet worden vervangen door (1 — m). Dit betekent dat de invloed van C/eb'
op de geïnjecteerde dragersconcentratie in npn-transistors bij sterke injectie groter is dan
bij beperkte injectieniveaus.
Het is mogelijk om een aspect van dit potentiaalverlies in het basisgebied aan te tonen
door de invloed van de emitter-basisspanning (/eb op de collectorstroom na te gaan, die
in een pnp-transistor ongeveer evenredig is met pb(0)/w. We moeten de meting dan uit
voeren onder omstandigheden waarbij de transversale componenten van de totale basisstroom Jt gegarandeerd verwaarloosbaar klein zijn, om de ohmse term in (1.11) uit te
schakelen. We moeten de omstandigheden dus zo kiezen dat Jt • ds « 0 voor een ze
kere weg S van het basiscontact naar de grens van de ruimteladingslaag in het actieve
basisdeel. Onder normale omstandigheden wordt C/eb bij hoge stroomsterkten door deze
ohmse term overheerst. In par. 1.7 zal blijken dat de transistor in het lawinegebied met een
verwaarloosbare transversale basisstroom kan werken, zodat de invloed van bij meting
in dit gebied aantoonbaar moet zijn. De betreffende meetresultaten zijn in fig. 1.7 weer
gegeven, en hieruit blijkt duidelijk dat de helling van de curve bij grote stroomsterkten
terugloopt. Ter vergelijking is ook de invloed van de emitter-basisspanning op de collec
torstroom afgebeeld onder normale werkomstandigheden, waarvoor Jt • ds niet nul is.
De ohmse bijdragen tot C/eb blijken uit de afwijkingen in het hoge-stroombereik van deze
curve ten opzichte van de metingen in het lawinegebied.
1.3.5.Samenvatting van de gevolgen van sterke injectie in de basis
Bij een collectorstroomniveau dat voor de meeste transistors voor lage vermogens in het
gebied van 1 a 10 mA ligt, wordt de minderheidsconcentratie in het actieve basisdeel
vergelijkbaar met de evenwichtsconcentratie van de meerderheidsdragers, terwijl de meerderheidsconcentratie dan aanzienlijk uitgaat boven de evenwichtswaarde. De toeneming
van de meerderheidsconcentratie heeft drie gevolgen:
1. Er ontstaat een longitudinaal elektrisch veld in de basis, dat het transport van beide
soorten overmaat dragers beïnvloedt. Het veld gaat de diffusie van de meerderheidsdra
gers tegen en ondersteunt de diffusie van de minderheidsdragers. Bij grote collectorstroom25
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Fig. 1.7.Collectorstroom als functie van de emitter-basisspanning van een gelegeerde germanium
pnp-transistor. Deze gegevens zijn gecorrigeerd voor spanningsverliezen in de interne emitteraansluitingen, en de invloed van de collectorstroom en -spanning op de basisdikte. Merk op dat
de onderbroken lijnen theoretische asymptoten voorstellen, terwijl de getrokken lijnen de meet
resultaten verbinden bij /b ¥= 0.
sterkten heeft dit veld een werking die neerkomt op een verdubbeling van de diffusiestroomcoëfficiënt van de minderheidsdragers in de basis.
2. De injectie van meerderheidsdragers uit de basis in de emitter neemt toe. Bij hoge
collectorstroomsterkten leidt dit verschijnsel, dat geïnterpreteerd kan worden als een toe
neming van het emitterverlies, tot een situatie waarbij de basisstroom sneller stijgt dan
de collectorstroom.
3. Naast de ohmse spanningsverliezen treedt tussen het basismateriaal aan de grens van
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emitter-ruimteladingslaag en het basiscontact een van de concentraties afhankelijk elek
trostatisch potentiaalverschil op. Bij hoge collectorstromen wordt dit verlies vergelijkbaar
met de verandering in de potentiaalberghoogte, zodat de geïnjecteerde minderheidsconcentratie volgens exp{cé/eb'/(l + m)kT} varieert in plaats van volgens exp(eC/eb'IkT).
Het plusteken geldt voor een pnp-transistor, het minteken voor een npn-transistor; m is
van de orde van 0,4.

1.4.TRANSVERSALE OHM SE SPANNING S VER LIEZEN IN HET BASISGEBIED

1.4.1. Inleiding
Het transport van meerderheidsdragers in het basisgebied van een transistor gaat gepaard
met ohmse spanningsverliezen die een zeer duidelijke invloed uitoefenen op de transistorprestaties bij hoge stroomsterktcn. Het transport van de meerderheidsdragers in de basis
is parallel aan de juncties gericht, en loodrecht op het longitudinale diffusieve transport
van de minderheidsdragers, die de grondslag vormt van de transistorwerking. Onder
stationaire omstandigheden heeft dit meerderheidstransport de volgende oorzaken.
1.Recombinatie van meerderheidsdragers met geïnjecteerde minderheidsdragers op de
oppervlakken in en de emitter-ruimteladingslaag, en verder ook in het neutrale basis
gebied.
2. Injectie van meerderheidsdragers vanuit het basisgebied in de emitter.
3. Onttrekking van minderheidsdragers uit de collector in het basisgebied (waar ze
uiteraard meerderheidsdragers zijn).
4. Als de collector-basisspanning hoog is levert de lawinevermenigvuldiging van la
dingdragers in de collector-ruimteladingslaag een extra toevoer van meerderheidsdragers
in het basisgebied vanuit de collectorjunctie.
Onder dynamische (snel veranderende) omstandigheden komen hier nog de volgende
basisstroomcomponenten bij:
5. Er zijn meerderheidsdragers nodig om de verandering van de ladingopslag in de
ruimteladingslagen te verzorgen als de junctiespanningen in de tijd veranderen.
6. Evenzo zijn ladingdragers nodig om de overmaatladingsopslag in het quasi-neutrale
basisgebied (en mogelijk zelfs in het quasi-neutrale emittergebied) te veranderen als de
collectorstroom in de tijd varieert.
Bij snelle veranderingen van de klemspanningen of -stromen kunnen deze dynamische
componenten van de transversale basisstroom veel groter worden dan de stationaire
componenten.
De transversale meerderheidsstromen in de basis worden in hoofdzaak door drift on
derhouden, zodat ze gepaard gaan met transversale elektrostatische potentiaalverliezen
binnen het basisgebied. Deze potentiaalvallen zijn verantwoordelijk voor het verschil
tussen de spanningen over de emitter- en collector-ruimteladingslagen en de spanningen
die op de transistorklemmen worden aangelegd. Bovendien veroorzaken ze transversale
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variaties van zowel de geïnjecteerde dragersconcentraties als het longitudinale minderheidstransport, en deze zijn van groot belang voor de transistorwerking bij grote collectorstroomsterkten. We zullen nu de aard en de gevolgen van deze transversale ohmse
spanningsverliezen nagaan.
1.4.2. Componenten van de transversale ohmse spanningsverliezen
Bij onze bespreking zullen we uitgaan van een gelegeerde pnp-transistor met de in fig. 1.8

basiscontact
/
/

inactieve basisdeel /
/
/

i
I

n-basisgebied

jerrüttercontact
^p-emittergebied f
* \ ruimte
actieve basisdeel w, /ladingslagen
p-collectorgebied

/

1

collectorcontact

Fig. 1.8. Doorsnede van een gelegeerde pnp-transistor.
afgebeelde doorsnede. Het is hierbij praktisch om het neutrale basisgebied in twee stukken
te verdelen. Het gebied dat tussen de emitter- en collectorjuncties is gelegen en dat de
dikte w heeft, noemt men het actieve basisdeel (actieve basisgebied). Dit actieve deel is
gekenmerkt door hoge concentraties van geïnjecteerde minderheidsdragers, en het is
hier dat de transistorwerking plaats vindt. Het resterende deel van het basisgebied heet
het inactieve basisdeel (inactieve basisgebied). Deze verdeling blijkt in de praktijk nuttig
te zijn, ook als is de grens ertussen enigszins willekeurig gedefinieerd.
Het ligt voor de hand dat de hele basisströom het inactieve basisdeel moet doorlopen
om het actieve deel te kunnen bereiken. Ofschoon de dragersconcentraties in het inactieve
deel door minderheidsinjectie kunnen gaan afwijken van hun thermische evenwichtswaarden, treedt daar toch geen transistorwerking op, zodat de spanningsverliezen die in
dit traject van de basisstroom optreden heel nauwkeurig kunnen worden voorgesteld
door een geconcentreerde (‘lumped’) weerstand die in serie staat met de basisaansluiting.
Deze weerstand, die men wel de extrinsieke basisweerstand noemt, ligt bij de meeste tran
sistors voor lage vermogens in het gebied van 10 a 100 Q. Indien er een injectie van min
derheidsdragers over het grootste deel van dit inactieve basisgebied plaats vindt, zoals
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dikwijls het geval is, moet deze weerstand kleiner worden gemaakt naarmate de collectorstroom toeneemt, om de daar optredende geleidbaarheidsmodulatie te verdisconteren.
De verschijnselen die zich in het actieve basisdeel afspelen zijn ingewikkelder, doordat
de basisstroom van meerderheidsdragers in het geometrische centrum van de transistor
naar nul gaat, en de transversale ohmse spanningsverliezen in het actieve deel verder een
niet-uniforme injectie van minderheidsdragers met zich meebrengen. Met andere woor
den, de doorlaatvoorspanning die over de emitter-ruimteladingslaag staat, is kleiner bij
het middelpunt van het actieve deel dan bij de rand ervan, omdat de transversale ohmse
spanningsval in het actieve deel van de aangelegde emitter-basisspanning moet worden
afgetrokken. Let er op dat in het emittermateriaal zelf slechts verwaarloosbare spannings
verliezen optreden, omdat dit een veel grotere geleidbaarheid heeft. Dit alles heeft tot
resultaat dat stukken van het actieve basisdeel nabij het middelpunt van de transistor met
lagere geïnjecteerde minderheidsconcentraties werken, en zodoende met een geringere
longitudinale minderheidsstroomdichtheid, dan de rand die aan het inactieve basisdeel
grenst. Door het exponentiële verband tussen de geïnjecteerde dragersconcentratie en de
spanning kan de niet-uniformiteit van de minderheidsverdeling aanzienlijke vormen aan
nemen. Een transversaal ohms spanningsverlies van slechts 25 mV is al voldoende om
de longitudinale stroomdichtheid van de minderheidsdragers met een factor e-1 te
verlagen. Omdat transversale ohmse spanningsvallen tot een concentratie van de minderheidsinjectie bij de randen van het emittergebied leiden, noemt men dit verschijnsel in het
Engels ‘emitter crowding’ of ‘pinch out’; we zullen van het afknijpen van de emitter spre
ken. De belangrijkste aspecten van de transversale potentiaalverdeling in de basis en de
ermee gepaard gaande niet-uniformiteit van de minderheidsverdelingen zijn in fig. 1.9
in beeld gebracht.
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I
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Fig. 1.9. De gevolgen van het afknijpen van de emitter (‘emittercrowding’) van een pnp-transistor
De transversale coördinaat in het basisgebied is met y aangegeven; y = 0 komt overeen met de
grens van het actieve basisdeel: a.verloop van de elektrostatische potentiaal; b.stroomdichtheid
van de minderheidsdragers in longitudinale richting.
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Het hierin geïllustreerde afknijpeffect beperkt de transistorwerking bij hoge collectorstroomsterkten tot de periferie (buitenrand) van het emittergebied. Om deze reden wor
den de transistors tegenwoordig zo ontworpen dat de emitter- en basiscontacten een zo
groot mogelijke effectieve periferie leveren. In fig. 1.10 zijn twee technieken afgebeeld die
bedoeld zijn om het afknijpeffect zoveel mogelijk terug te dringen.

.
'
:
;

■

c

c

(b)
(a)
Fig. 1. lO.Transistorpatronen die bedoeld zijn om de weerstand van het inactieve basisdeel en het
afknijpen van de emitter zo klein mogelijk te maken.
Het patroon van fig. 1.10a bestaat uit een reeks afwisselende dunne emitter- en basis
contacten of ‘vingers’. Om dezelfde reden wordt het ringvormige basispatroon in fig.
1.10b soms in die zin gemodificeerd dat men het emittergebied ook ringvormig uitvoert,
met een extra basiscontact binnen de emitterring. In weer een andere uitvoering zijn de
ringen veranderd in stervormige patronen, hetgeen een nog grotere effectieve periferie
levert. Al deze patronen leiden niet alleen tot een verlaging van het afknijpeffect, maar zul
len ook veelal de weerstand van het inactieve deel verlagen.
1.4.3. Analyse van het actieve basisdeel bij beperkte injectie
Om nu een inzicht te krijgen in enkele kwantitatieve aspecten van de transversale ohmse
spanningsverliezen in het actieve basisgebied zullen we het in fig. 1.11 afgebeelde fysische
model onderzoeken. Dit model geldt voor een rechthoekig gevormd patroon, zoals dat
in fig. 1.10a, waarin y = h het middenvlak van de emitter voorstelt. Analoge bereke
ningen zijn mogelijk voor patronen met radiaal-symmetrie. We nemen aan dat het basis
gebied een uniforme soortelijke weerstand p heeft. Dit betekent dat de analyse alleen
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geldt voor beperkte injectie, waarbij de meerderheidsconcentratie niet noemenswaard
door de injectie wordt beïnvloed.
We gaan uit van een pnp-transistor en duiden het deel van de aangelegde emitter-basisspanning dat op de emitter-ruimteladingslaag staat aan met U(y), dus U(y) is de verla
ging van de emitterpotentiaalberg bij het vlak dat de juncties op een afstand y van de
emittergrens snijdt (als er een voorspanning is aangelegd). De overeenkomstige verlaging
van de potcntiaalberghoogte bij de emittergrens, waar y = 0, geven we met Uq aan.
Uiteraard geldt Uo > U(y), wegens de transversale ohmse spanningsverliezen in de
basis. De totale basisstroom die het actieve deel bij y = 0 verlaat is /uo, terwijl de basisstroom die bij y overblijft 7bOO is. 7bOO en 7bo zijn positief in de richtingen welke in de
figuur zijn aangegeven; hun fysische invloed bestaat in een pnp-transistor uit een trans
port van elektronen van het basiscontact naar het actieve basisdeel. Als de collectorbasisspanning groter is dan de houdspanning (zie par. 1.7) vloeit de basisstroom in omge
keerde richting. Bij onze analyse zullen we deze mogelijkheid uitsluiten, evenals trouwens
de verzadigingsstroom van de collectorjunctie. Let er op dat het gedefinieerde teken van
/b uitsluitend voor deze paragraaf geldt.
We gaan uit van een differentieel plakje ter dikte dy. De bijdrage hiervan tot de totale
collectorstroom (bij verwaarlozing van de onttrekking van elektronen uit de collector) is:
d(—7c) = eDblóy

Pb(y)

eDblpbo
W

w

emittergrens

(1.16a)

exp(eU(y)/kT) • dy

basiscontact

collector•ruimteladingslaag

y=h
Fig. 1.11. Model voor de analyse van transversale ohmse spanningsverliezen in de basis.
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Stellen we nu het totale (emitter- plus basis-)verlies van de transistor voor door ö, dan
moet de basisstroom die het differentiële plakje oversteekt over de afstand dy met
<5d(—Tc) afnemen, zodat:
öeD\)lp\)o exip{eU(y)/kT} • dy
w

d/B =

(1.16b)

Het ohmse spanningsverlies over het differentiële weerstandselement p dy/wl is:
(1.16c)

d U = — —, Ijsdy
wl

Door eliminatie van U(y) uit (1.16b) en (1.16c) krijgen we de volgende niet-lineaire dif
ferentiaalvergelijking voor Ib :
d 2/b
dy2

J_P_t
kTwl B dy

(U7)

De randvoonvaarden die voor de oplossingen van deze differentiaalvergelijking gelden
zijn:
/b = /bo voor y = 0
/b = 0
voor y = h
De oplossing van (1.17) welke aan deze randvoorwaarden voldoet is:
Jb = /bo

tan y(h — y)
tan y/i

(1.18)

waarin de constante y wordt bepaald door de betrekking
e
2 yh tan yh = — /BOrB

(1.19a)

waarin tb de transversale weerstand van het basisgebied is:
f*B = ph/wl

(1.19b)

Voor de overeenkomstige verdeling van de emitterjunctiespanning vinden we door inte
gratie van (1.16c):
U(y) = U0

2kT
e

cos y(h — y) )
cos yh

(1.20)

De collectorstroomdichtheid tenslotte, d(—Ic)lldy, is volgens verg. 1.16a en 1.20:
1 d(-/c)
= Jq
/ dy
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cos yh
cos y(h — y)

]

2

(1.21)

waarin Jq de collectorstroomdichtheid bij x = 0 voorstelt:
Jo =

eDbPbo
Qxp(eUo/kT)
w

De gevolgen van de transversale ohmse spanningsverliezen in het basisgebied zijn geïllus
treerd in fig. 1.12, waarin (1.18), (1.20) en (1.21) voor verschillende waarden van de
parameter (e/kT)lBorB zijn uitgezet. In deze curven is het afknijpen van de emitter duide
lijk te zien; het effect treedt op bij toenemen van Ibo en daarmee van Iq.
Het is niet mogelijk om de in fig. 1.12 in beeld gebrachte effecten in een model te ver
disconteren door een constante geconcentreerde weerstand in de basisaansluiting op te
nemen, behalve bij lage collectorstroomsterkten waarbij geen afknijpen van de emitter
optreedt en in de basis de voorwaarde van beperkte injectie geldt. Bij voldoende kleine
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Fig. 1.12. Berekende verdeling van de transversale basisstroora, transversale ohmse spanningsval
en stroomdichtheid van de minderheidsdragers in longitudinale richting, voor verschillende ba
sisstroomwaarden. Hierbij is steeds beperkte injectie aangenomen.
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basisstroomsterkten kunnen de invloeden van de transversale spanningsverliezen op de
collectorstroom worden voorgesteld door een basisweerstand rx = rs/3 in de externe
basisaansluiting op te nemen, waarbij tb de door (1.19b) gedefinieerde weerstand voor
stelt. Voor deze limietsituatie is het in rekening brengen van de transversale spannings
verliezen binnen de basis in het model dus eenvoudig genoeg, maar helaas is het spanningsverlies over de basisweerstand binnen het stroombereik waar het model voor geldt,
slechts zelden van belang. In het bereik van de hoge stroomsterkten, waar de transversale
spanningsverliezen binnen de basis werkelijk gaan meespreken, kunnen we hun invloeden
juist niet door middel van een constante geconcentreerde basisweerstand voorstellen.
Uiteraard is het wel mogelijk om een variabele weerstand als functie van de collector
stroom te definiëren, en zo te kiezen dat deze de invloed van de transversale spannings
verliezen op de collectorstroom op de juiste wijze in rekening brengt, maar ook deze voor
stelling in termen van een gelijkstroombasisweerstand is slechts van beperkt nut bij de
voorstelling van het gelijkstroomgedrag, en wel omdat de vereiste weerstand dan juist
stTOom-afhankelijk is.
Bij de toepassing van de in deze paragraaf gegeven analyse op echte transistors dient
men wel de nodige voorzichtigheid te betrachten. In de meeste praktische situaties wordt
namelijk niet langer aan de voorwaarde van beperkte injectie voldaan op het punt dat .
afknijpen van de emitter gaat optreden, waarbij de twee verschijnselen elkaar gaan be
ïnvloeden. Dit brengt met zich mee dat de bovenstaande analyse dan moet worden uitge
breid om ook de geleidbaarheidsmodulatie van het basismateriaal in rekening te brengen.
1.4.4. Modificaties welke bij sterke injectie nodig zijn
Als er een sterke injectie in de basis optreedt (wb « Pb), varieert de meerderheidsconcentratie, die evenredig is met de collectorstroomdichtheid, in de longitudinale richting.
Hieruit volgt dat de overmaat meerderheidsdragers de weerstand van het basisgebied
voor de doorgang van de transversale basisstroom verlagen, waardoor het merendeel
van de transversale basisstroom tot het gebied nabij de emitterrand wordt beperkt, omdat
de soortelijke weerstand daar het laagst is. Om een zekere raming van de gevolgen van
de transversale spanningsverliezen bij sterke injectie te krijgen nemen we aan dat de soorte
lijke weerstand van het basismateriaal een transversaal verloop vertoont dat wordt ge
geven door:
Ji
Ji
(1.22a)
** Poj(y) voor
^ Jl
J(y) + Ji
waarin p0 de soortelijke weerstand bij beperkte injectie is, J(y) de collectorstroomdicht
heid en Ji de collectorstroomdichtheid waarbij de sterke injectie begint. Het grootste
deel van de transversale basisstroom vloeit in het deel van het basisgebied nabij de
emitterjunctie waarin de overmaat dragersconcentratie hoog is. We duiden de dikte van
dit basisdeel met lage soortelijke weerstand aan met wb. Het zal duidelijk zijn dat wb
van het injectieniveau en daarmee van Ic afhangt, maar we zullen deze afhankelijkheid

P = Po
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bij onze analyse buiten beschouwing laten. Het ohmse spanningsverlies over het differen
tiële plakje dy van het gebied met lage soortelijke weerstand is naar analogie van (1.16c):
(1.22b)

w—

De verandering van de basisstroom over het differentiële element kunnen we naar ana
logie van (1.16b) als volgt schrijven:
d/B = —ölJ(y) dy

(1.22c)

waarin J(y) van de vorm is:
exp{eU(y)/kT}

J(y) =

(1.22d)

Als U(y) tussen (1.22b) tot en met (1.22d) wordt geëlimineerd, levert dit de volgende
lineaire differentiaalvergelijking voor de verdeling van de basisstroom:
d2/B
dy2

(s^ )/B
\ fcT WB /

(1.23)

Aangezien deze vergelijking lineair is en onafhankelijk van het slroomniveau waarbij de
transistor werkt (vooropgesteld dat hij zich ruimschoots binnen het gebied van sterke
injectie bevindt en de invloed van Ic op wb en ö wordt verwaarloosd), concluderen we dat
de transversale afstand waarover de transistorwerking optreedt onafhankelijk is van de
werkomstandigheden en uitsluitend wordt bepaald door de parameters en de structuur
van de transistor. De algemene oplossing van (1.23) is een som van twee exponentiëlen
met reële argumenten, die een karakteristieke lengte heeft van:
kT wg
e ÖQoJi

-V

(1.24a)

Hieruit volgt voor de basisstroomvcrdeling in het fig. 1.13 afgebeelde algemene verloop.
De vorm van deze verdeling is onafhankelijk van het stroomniveau, en als de basis- en
collectorstromen veranderen, varieert daardoor alleen de stroomschaal. Het afknijpen
van de emitter speelt hierbij natuurlijk een bijzonder belangrijke rol, en het merendeel
van de collectorstroom vloeit dan ook over een rand van het basisgebied met een trans
versale dimensie £.
We kunnen de grootte hiervan schatten door de volgende (representatieve) parameters
te gebruiken:
<5 = 0,05
= 1 pm
w = 5 pm

wjj
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JbOO
JB0

/Boexp (-?/£)

transversale ^-coördinaat
begin van
actieve deel
Fig. 1.13. Benaderende verdeling van de transversale basisstroom bij sterke injectie.
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We definiëren J\ als de longitudinale stroomdichtheid waarbij /?b(0) bij benadering gelijk
is aan de meerderheidsconcentratie in de evenwichtstoestand «bo- Dat wil zeggen:
J\«« eöb»bo
w
Door deze uitdrukking voor Ji in (1.24a) te substitueren en aan te nemen dat de beweeg
lijkheden van gaten en elektronen gelijk zijn, krijgen we het volgende resultaat:

!
i

(

(1.24b)

Invulling van de representatieve numerieke waarden levert £ = 10 jim. Deze uitkomst,
die op een vrij grove benaderende analyse is gebaseerd, zegt dat de transistorwerking bij
zeer hoge stroomsterkten tot de uiterste rand van het emittergebied is beperkt. De totale
transversale dimensie van het basisgebied van een transistor is in de regel minstens het
tienvoudige van de basisdikte. Voor de hier gekozen parameterwaarden is de penetratiediepte waarover het merendeel van de collectorstroom vloeit, slechts ongeveer tweemaal
zo groot als de dikte van het neutrale basisgebied. Uit deze conclusie blijkt wel hoe be
langrijk het is om transistorpatronen toe te passen, die de periferie van de emitter zo groot
mogelijk maken, vooral als men ze bij grote collectorstroomwaarden wil gebruikten.
1 A.5. Samenvatting van de gevolgen van transversale spanningsverliezen in de basis
Transversale basisstromen veroorzaken binnen het hele basisgebied ohmse spanningsver
liezen. Voor analysedoeleinden is het praktisch om het basisgebied in twee stukken te ver
delen; hiervan ligt het inactieve basisdeel buiten de emitter- en collectorjuncties, dit levert
alleen een geleiding van de basisaansluiting naar het actieve basisdeel, waar de transistor36
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werking plaats vindt.
Transversale spanningsverliezen in het inactieve basisdeel kunnen in rekening worden
gebracht door een geconcentreerde weerstand in de basisaansluiting op te nemen. Bij
hoge stroomsterkten is deze weerstand echter afhankelijk van de collectorstroom, omdat
dan de geleidbaarheid van het inactieve basisdeel door de overmaatladingdragers wordt
verhoogd. Spanningsverliezen in het actieve deel kunnen niet door een geconcentreerde
basisweerstand worden voorgesteld, behalve bij beperkte injectie, waarvoor deze trans
versale spanningsvallen echter geen rol van betekenis spelen. De spanningsverliezen in het
actieve basisdeel leiden ertoe dat de verst van de basisaansluiting af gelegen basisdelen
met een lagere longitudinale stroomdichtheid werken. Dit effect resulteert in het afknijpen
van de emitter, waardoor het grootste deel van de transistorwerking bij sterke injectie tot
de periferie van het emittergebied wordt beperkt.
De voornaamste kenmerken en gevolgen van de transversale spanningsverliezen in de
basis zijn in fig. 1.14 en 1.15 in beeld gebracht; deze gelden voor de in fig.1.8 getekende
transistoropbouw. Bij de in fig. 1.14 weergegeven verdelingen is verondersteld dat er een
verwaarloosbare afknijping van de emitter optreedt, en verder uitgegaan van een beperkte
injectie in het basisgebied. Fig. 1.15 daarentegen geldt voor sterke injectie in het grootste
deel van het actieve basisgebied, en werkomstandigheden waarbij afknijping van de emitter
optreedt. De longitudinale helling van de potentiaalverdeling in fig. 1.15a is het gevolg van
het in par. 1.3.2 behandelde longitudinale elektrische veld.
1.5. WEERSTAND VAN HET COLLECTORMATERIAAL

De minderheidsdragers die bij werking in het actieve gebied door de emitter in de basis
van een transistor worden geïnjecteerd, worden door het elektrische veld in de collectorruimteladingslaag het collectorgebied ingetrokken. Deze ladingdragers vormen binnen
de collector de meerderheidsdragers; hun verplaatsing naar de collectoraansluiting ge
schiedt voornamelijk door drift, zodat er binnen het collectormateriaal een ohms spanningsverlies zal optreden. Dit spanningsverlies kan, als de transistor zich in het actieve
gebied bevindt, in de regel zeer nauwkeurig worden weergegeven door een constante ge
concentreerde weerstand in de collectoraansluiting. Bij werking in het verzadigingsgebied,
waarbij sterke collectorstromen optreden, kan deze eenvoudige voorstelling onnauw
keurig worden doordat dan een aanzienlijke geleidbaarheidsmodulatie van het collector
materiaal kan plaats vinden door de minderheidsdragers welke uit de basis in de collector
worden geïnjecteerd.
De collectorweerstand is in de regel volkomen verwaarloosbaar in gelegeerde transistors
die uiterst dunne collectorgebieden met een zeer lage soortelijke weerstand hebben. In
gediffundeerde transistors daarentegen kan de collectorweerstand een aanzienlijke waarde
krijgen, omdat hun collectorgebieden dikker zijn en de soortelijke weerstand ervan hoger
is,
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Ohmse spanningsverschillen in de collector hebben alleen een belangrijke invloed op
de transistorkarakteristieken indien deze als schakelaar wordt gebruikt, en dan nog uit' sluitend in het verzadigingsgebied of de tf<w-toestand. In het ideale geval zou de coilectoremitterspanning van de transistor iri de tfa/i-toestand veel kleiner moeten zijn dan de
emitter-basisspanning. De spanningsverliezen in het collectorgebied kunnen de voor
naamste factor van f/icE zijn.
Een manier om de weerstand van het collectormateriaal bij gediffundeerde transistors
te verlagen wordt geboden door de techniek van de epitaxiale groei. Zoals in fig. 1.16
is aangegeven bestaat het merendeel van het collectorgebied bij een epitaxiale transistor
uit een materiaal met een zeer geringe soortelijke weerstand. Een dun gebied van een mate
riaal met een gemiddelde soortelijke weerstand wordt epitaxiaal op het substraat met lage
soortelijke weerstand gegroeid, waarna de juncties in deze dunne laag met matige soorte
lijke weerstand worden gediffundeerd. Aangezien de laag met gemiddelde soortelijke
weerstand zeer dun is, wordt de collectorweerstand op deze wijze natuurlijk veel lager dan
wanneer het hele collectorgebied uit een materiaal met hoge soortelijke weerstand zou
bestaan.

1.6. VERLOOP VAN DE BASISDIKTE MET HET WERKPUNT

1.6.1 .Inleiding
De dikte van het quasi-neutrale actieve basisdeel van een transistor is een belangrijke
parameter die een aanzienlijke invloed uitoefent op de meeste elektrische variabelen ervan.
Omdat het actieve basisdeel aan weerszijden door ruimteladingslagen wordt begrensd,
fluctueert de dikte .ervan als de afmetingen van de ruimteladingslagen worden veranderd.
Bij werking in het actieve gebied staat er een doorlaatvoorspanning op de emitterjunctie
en een tegenvoorspanning op de collectorjunctie. De penetratie van de collector-ruimteladingslaag in de basis is onder die omstandigheden dus veel groter dan de penetratie van
de emitter-ruimteladingslaag. Om deze reden zullen we onze aandacht concentreren op de
gediffundeerd emittergebied
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Fig. 1.16. Epitaxiale planaire transistoropbouw (niet op schaal).
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basisdiktemodulatie die door veranderingen in de collector-ruimteladingslaag wordt
veroorzaakt. Hierbij mag echter niet worden vergeten dat volkomen overeenkomstige
overwegingen voor de emitterjunctie gelden als hierover een tegenvoorspanning wordt
aangelegd, zoals bij sommige schakelingen het geval is.
1.6.2.De invloed van de collectorspanning op de basisdikte
In fig. 1.17 is de algemene vorm van de verdelingen van de ruimtelading en het elektrische
veld binnen de ruimteladingslagen van een transistor in beeld gebracht. Dc weergegeven
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Fig. 1.17. Verdelingen van de lading en het elektrische veld in de ruimteladingslagen van een ge
legeerde pnp-transistor onder normale werkomstandigheden (werking in het actieve gebied).
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verdelingen gelden voor een gelegeerde pnp-transistor waarvan de emitter- en collectorgebieden veel zwaarder gedoopt zijn dan de basis. De dikte w van het neutrale basisgebied
is uiteraard kleiner dan de metallurgische basisdikte >v0. Als de tegenvoorspanning op de
collectorjunctie nog verder wordt opgevoerd, wordt de penetratie van de collector-ruimteladingslaag /nc nog groter, waardoor de effectieve basisdikte nog meer terugloopt. In
sommige transistors kan het voorkomen dat de effectieve basisdikte door dit effect tot
nul wordt gereduceerd, een situatie die men doordringing (punch-through) noemt. Bij
doordringing gedraagt de transistor zich alsof de emitter- en collectorgebieden door een
vaste spanningsbron zijn verbonden, terwijl de basis dan met beide gebieden door een
junctie met tegenvoorspanning verbonden lijkt.
Het is natuurlijk wel mogelijk om de collector-emitterspanning op te voeren tot boven de waarde
waarbij doordringing optreedt. De dynamische impedantie die de transistor bij doordringing
levert, is echter zeer gering, zodat dan grote stromen gaan vloeien. De stromen worden zelfs zo
groot dat de ermee gepaard gaande beweeglijke ladingdragers dan een aanzienlijk deel gaan vor
men van de ladingen in de ruimteladingslaag, welke zich van emitter naar collector uitstrekt.
Onder deze omstandigheden wordt de beweeglijke ruimteladingeen belangrijke stroombeperkende factor.
De normale transistorwerking houdt op bij het bereiken van de doordringspanning.
Men kan het doordringeffect aantonen met behulp van de in fig. 1.18a gegeven schake
ling. Voor waarden van de collector-basisspanning die beneden de doordringspanning
t/p liggen is de emitter-basisspanning bijna nul. Voor spanningen groter dan £/p stijgt
de emitterspanning even snel als de collectorspanning, zoals in fig. 1.18b te zien is. In
fig. 1.18c zijn de coilectorkarakteristieken van dezelfde transistor in de gemeenschappelijke-emitteraansluiting weergegeven, waaruit blijkt dat de differentiële weerstand van de
emitter-collectorkring in het geval van doordringing inderdaad zeer klein is.
Als een uniform, reproduceerbaar schakelingsgedrag vereist is, moet men transistors
ruimschoots beneden hun doordringspanning gebruiken. Omdat de basisdikte bij het
naderen van de collector-basisspanning tot C/p een grote verandering te zien geeft, treden
radicale veranderingen op in de karakteristieken welke van de basisdikte afhangen. Elk
transistortype dat in grotere aantallen wordt gefabriceerd vertoont een statistische ver
deling van doordringspanningen. Maakt men het ontwerp zo dat het type nabij de mini
male C/p-waarde werkt, dan zullen de transistors met grotere i/p-waarden een geheel ander
gedrag vertonen dan die met kleinere C/p-waarden. Om deze reden is het maar zelden aan
te bevelen om met een Ucb te werken die meer bedraagt dan ongeveer de helft van de
doordringspanning.
Bij veel transistors is doordringing eenvoudig niet te verwezenlijken doordat er bij het
opvoeren van de collector-basisspanning al vóór dat punt een lawinedoorbraak van de
collectorjunctie optreedt. De meeste transistors met gediffundeerde bases vertonen deze
volgorde. Doordringing is in deze situatie niet mogelijk doordat de collector-ruimteladingslaag niet ver genoeg in het zwaar gedoopte deel van het basisgebied nabij de emitter
kan doordringen.
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Ij6.3.Invloed van de collectorstroom op de basisdikte
De transistorwerking wordt verzorgd door minderheidsdragers in de basis, die de ruimteladingslagen ten gevolge van drift oversteken. Bij elektrische veldsterkten van meer dan
ca. 103 V • cm-1 is de driftsnelheid van de ladingdragers niet langer evenredig met de
veldsterkte. Bij veldsterkten van ca. 2 • 104 V • cm-1 nadert de driftsnelheid tot een
verzadigingswaarde van ca. 107 cm • s-1 (hetgeen dicht bij de thermische snelheid ligt).
Het elektrische veld in de collector-ruirateladingslaag is meestal sterk genoeg om de la
dingdragers de laag met deze maximale of verzadigingsdriftsnelheid te doen oversteken.
Aangezien de driftsnelheid beperkt is, is voor een toeneming van de collectorstroom
nodig dat een groter aantal minderheidsdragers de ruimteladingslaag oversteekt. Uitein
delijk wordt de ruimtelading welke met de minderheidsdragers in het basisgebied is ver
bonden die de ruimteladingslaag oversteken, vergelijkbaar met de ruimtelading van de
onbeweeglijke donor- en acceptorionen, waarbij de totale ladingsverdeling in de ruimte
ladingslaag een overeenkomstige verandering vertoont.
De beweeglijke ladingdragers moeten worden opgeteld bij de onbeweeglijke ladingsdichtheid in het basisdeel van de ruimteladingslaag, en worden afgetrokken van de onbe
weeglijke ladingsdichtheid in het collectordeel. Als de in fig. 1.19 voor een pnp-transistor
getekende beide ruimteladingsverdelingen overeenkomen met eenzelfde tegenvoorspanningswaarde op de collectorjunctie, moeten ze hetzelfde moment (hiermee wordt de lading
maal de afstand van het zwaartepunt van de lading tot de junctie) ten opzichte van de
basis
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Fig. 1.19. Basisspreiding bij hoge collectorstroomsterkten.
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metallurgische junctie vertonen. Dit betekent dat de hele ruimteladingslaag naar de col
lector toe zal verschuiven om de verandering in de ladingsdichtheid door de beweeglijke
ladingdragers op te vangen. Men noemt dit effect wel basisspreiding (base stretching).
In transistors met zwaar gedoopte collectors veroorzaakt dit verschijnsel bij zeer hoge
collectorstroomdichtheden een verbreding van de basis tot bijna de volle metallurgische
dikte. In transistors met een gediffundeerde collector die in het collectorgebied zelf
zwaarder is gedoopt dan nabij het mctallurigsche grensvlak, kan het basisgebied zelfs
tot binnen het collectormatcriaal worden gedrongen, waardoor de basisdikte bij grote
collectorstroomdichtheden een zeer grote waarde kan aannemen.
De lading welke de beweeglijke ladingdragers aan de ruimtelading toevoegen, verandert
uiteraard het verband tussen de piekwaarde van het elektrische veld en de op de ruimte
ladingslaag aangelegde spanning, hetgeen tot een verandering van de schijnbare lawinedoorbraakspanning van de junctie leidt. Als de basis zwaarder is gedoopt dan de collector,
veroorzaken de beweeglijke ladingdragers een verlaging van de absolute waarde van de
ladingsdichtheid aan de licht gedoopte kant (de collector). De tegen-voorspanning die
nodig is voor de veldsterkte waarbij lawinedoorbraak optreedt, wordt hierdoor verhoogd.
Met andere woorden, de schijnbare doorbraakspanning van de junctie neemt toe. Is
daarentegen de collector zwaarder gedoopt dan de basis, dan veroorzaken de beweeglijke
ladingdragers een toeneming van de absolute waarde van de ladingdichtheid aan de licht
gedoopte kant, waardoor de schijnbare doorbraakspanning wordt verlaagd.
1.7.LAWINEVERMENIGVULDIGING IN DE COLLECTORJUNCTIE

1.7.1. Inleiding
Bij transistors welke bij hoge collector-basisspanningswaarden werken, doet zich een
modificatie van de elektrische karakteristieken voor door de lawinevermenigvuldiging
van ladingdragers in de collector-ruimteladingslaag. Ten aanzien van de werking bij gemeenschappelijke-basisconfiguratie zijn de gevolgen van deze lawinevermenigvuldiging
eenvoudig na te gaan. De collectorstroom moet dan alleen worden vermenigvuldigd met
een factor M, de lawinevermenigvuldigingsfactor, die steil en schijnbaar zonder limiet
stijgt naarmate de collector-basisspanning dichter nadert tot de lawinedoorbraakspanning C/a. In fig. 1.20 zijn de gevolgen van lawinevermenigvuldiging in de collectorjunctie van een npn-transistor met gemeenschappelijke-basisaansluiting in beeld gebracht.
In het getekende geval is C/a ongeveer 98 V, maar let er op dat de gevolgen van dragersvermenigvuldiging in de ruimteladingslaag al gaan optreden bij spanningen die nog
een eind beneden deze waarde liggen. Zo leidt deze vermenigvuldiging in de collectorjunctie ertoe dat de collectorstroom al bij ca. 60 V de emitterstroom gaat overtreffen* (in
absolute zin).
De gevolgen van de lawinevermenigvuldiging zijn gecompliceerder en subtieler als de
transistor in de gemeenschappelijkc-emitterconfiguratie is aangesloten. Gaten en elek45
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tronen worden door de vermenigvuldiging in de collectorjunctie in paren vrijgemaakt
(men spreekt van paarvorming). Ladingdragers die in de collector meerderheidsdragers
vormen worden door het elektrische veld de collector binnengetrokken, om daar recht
streeks tot de collectorstromen bij te dragen. Ladingdragers van het tegengestelde type
worden het basisgebied ingetrokken, waar ze de van buiten af toegevoerde basisstroom
verlagen. Als de lawinevermenigvuldigingsfactor voldoende groot wordt, keert de polari
teit van de basisstroom hierdoor zelfs om, doordat de vermenigvuldiging in de collector
junctie meer meerderheidsdragers levert dan nodig zijn om de recombinatie in basis en
emitter te onderhouden. Aangezien de gemeenschappelijke-emitterkarakteristieken van
de collectoijunctie normaliter worden afgebeeld met de basisstromen als parameter,
zijn deze curven zeer gevoelig voor een geringe mate van lawinevermenigvuldiging, die
al bij collectorspanningen ver beneden de lawinedoorbraakwaarde een merkbare rol gaan
spelen.
1.7.2. Veranderingen in het differentiële gedrag ten gevolge van lawinevermenigvuldiging
Het gedrag vóór de echte lawinedoorbraak wordt meestal door de vermenigvuldigings
factor M gekarakteriseerd, gedefinieerd als de verhouding tussen de totale stroom die de
junctie oversteekt en de primaire stroom 7prim die buiten de junctie wordt geleverd. Anders
uitgedrukt, (A7 — l)/prim is de stroom die door de paarvorming ten gevolge van bot46

singen binnen de ruimteladingslaag vrijkomt.
Om de invloed van de lawinevermenigvuldiging op het differentiële gedrag van een
pnp-transistor te illustreren, zullen we uitgaan van een kleine verandering van de primaire
stroom, A/prim, en de tegenspanning op de collectorjunctie constant houden. Een derge
lijke verandering van de primaire stroom kan alleen optreden als het minderheidstransport
over de basis een verandering ondergaat (van A/prim). In overeenstemming met de defi
nitie van Af veroorzaakt de vrijmaking van secundaire gat-elektronparen een differentiële
stroom (Af— l)A/prim- De extra meerderheidsstroom die nodig is om de toegenomen
recombinatie in basis en emitter te onderhouden is <5A/prim, waarin ö het totale verlies
voorstelt. De nettotoenemingen van collector- en basisstroom worden zodoende:
(1.25a)
A(—/c) = A/Prim 4" (Af— 1)A/Prim = A/A/prim
(1.25b)
A(—/b = M/prim — (Af — 1)A/prim = [Ö — (M— l)]A/prim
Overeenkomstig de internationale voorschriften zijn de klemstromen positief gedefinieerd
als ze van de aansluiting naar het inwendige van de transistor vloeien, zodat /c en /b
voor een pnp-transistor in het actieve gebied beide negatief zijn. De schijnbare differentiële
kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting, die we met aeo
aangeven, wordt zodoende :
Af
A(-/c) _
(1.26)
Geo —
A(—/B) ö — (Af— 1)
Voor lage waarden van de collector-basisspanning geldt Af ** 1 en aeo' = aeo = l/<5.
Naarmate de collectorspanning toeneemt stijgt ook (Af— 1), en daarmee ook aeo'. Bij
een spanning waarvoor (Af— 1) = ö wordt de schijnbare differentiële stroomversterking
oneindig, zodat de transistor voor een toeneming van de collectorstroom geen verande
ring van de basisstroom meer nodig heeft. De collector-basisspanning waarbij deze situa
tie optreedt heet de houdspanning Us.
We kunnen een schatting maken van de houdspanning in termen van de lawinedoorbraakspanning door de gebruikelijke empirische betrekking voor de invloed van de collec
tor-basisspanning op de vermenigvuldigingsfactor Af toe te passen:
Af

= HT)T‘

(1.27)

waarin C/a de lawinedoorbraakspanning is en de exponent n in het gebied tussen 1,5 en
6,5 ligt. De spanning waarbij (Af— 1) = ö wordt zodoende:
(1.28)

Voor typische numerieke waarden van ö en n bedraagt de houdspanning 1/10 a 1/3
van de lawinedoorbraakspanning. Aangezien S van de ruststroom waarbij de transistor
werkt afhangt, is de houdspanning stroomafhankelijk. Wanneer het gaat om de invloed
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van de stroomsterkte op ö voor een transistor die bij zulke hoge collectorspanningen
werkt dat de lawinevermenigvuldiging een merkbare rol gaat spelen, is het gewenst om ö
in de emittemiststroom uit te drukken in plaats van in de collectorruststroom, welke
laatste immers zelf wordt vermenigvuldigd. Als gevolg hiervan vertoont de houdspanning
op de collectorkarakteristieken (bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting) in het alge
meen de vorm van een kromme, en niet van een constante-spanningslijn.
Als de collector-basisrustspanning groter is dan de houdspanning, is de schijnbare
waarde van ae negatief; om differentiële veranderingen in de collectorstroom te bewerk
stelligen zijn dan veranderingen van de basisstroom nodig waarvan de polariteit tegenge
steld is aan die welke normaliter bij transistorwerking optreedt. Deze omkering van de
polariteit is een gevolg van het feit dat de secundaire ladingdragers die door de lawine
vermenigvuldiging vrijkomen, meer dan voldoende zijn om de extra recombinatie te
onderhouden [zie (1.25b)], zodat de overblijvende ladingdragers door de basisstroom
moeten worden afgevoerd.
De differentiële uitgangsweerstand van een transistor is bij werking boven de houdspan
ning negatief. We kunnen dit negatieve weerstandsbereik aantonen door de gevolgen van
een toeneming van de absolute waarde van Ucb bij vaste /b na te gaan. Zowel Af als 7P
zullen dan veranderen. De secundaire stroom die na de stijging van | Uqb\ naar de basis
terugvloeit is
(Af + AAf — 1) (/prim + A7P)
waarin Af en 7prim de vermenigvuldigingsfactor en de primaire stroom vóór de verandering
voorstellen. Aangezien de totale basisstroom constant is, moet de verandering van de
secundaire stroom worden gecompenseerd door een verandering van de recombinatie.
Dat wil zeggen:
(Af + AAf— 1) (/prim + A/prim) — (Af— l)/prim = <5A/prim

0.29)

Als we nu de secundaire termen verwaarlozen, levert deze vergelijking voor de verandering
van de primaire stroom:
A/prim — —

/prim
AAf
(Af— 1) — ö

(1.30a)

I

(1.30b)

I

De overeenkomstige verandering van de totale collectorstroom is [zie (1.25a)]:
A(—Iq) = (Af -f- AAf) (/prim 4" A/prim) — Af/prim
Af
AAf
= /prim 1 +
ö — (Af— 1)

[

]

waarin de secundaire termen weer zijn verwaarloosd. Bij werking boven de houdspanning
is de tweede term tussen vierkante haken, die gelijk is aan de schijnbare stroomversterking
a€o, [zie (1.26)], negatief en groot genoeg om het geheel te overheersen. Verder is AAf
voor een toeneming van de absolute waarde van de collector-basisspanning positief [zie
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(1.27)]. Een toeneming van de absolute waarde van de collector-basisspanning levert dus
een afneming van de absolute, waarde van de collectorstroom, zodat A(—Ic) negatief is.
De differentiële uitgangsweerstand is bij vaste basisstroom derhalve negatief.
1.7.3. Veranderingen in de uitgangskarakteristieken (bij gelijkstroom)
De uitgangskarakteristieken van de gemeenschappelijke-emitteraansluiting, waarin de
basisstroom de parametrische variabele is, worden eveneens al vóór de eigenlijke door
braak sterk beïnvloed door het vermenigvuldigingseffect. We kunnen een inzicht krijgen
in het algemene verloop van de collectorkarakteristieken door de Ebers-Moll-vergelijkingen voor het actieve gebied voor dit doel te modificeren. De primaire stroom die de colIectorjunctie passeert kan als volgt worden geschreven:
Tprlm = —öbF/E — IcBO

(1.31a)

De totale collectorstroom, inclusief de secundaire stroom ten gevolge van ioniserende
botsingen, wordt zodoende:
IC = —M[ObF/E + ICBO]

(1.31b)

De stroomwet van Kirchhoff stelt dat:
Ib = — (Ie + Ic)

(1.32)

Door Ie uit (1.31b) en (1.32) te elimineren krijgen we:
M
MabF
(1.33)
Ib —
/cbo
1 — MöbF
1 — A/ObF
Uit dit resultaat blijkt dat de stroomversterking voor de gemeenschappelijke-emitteraansluiting en grote signalen, in de vergelijking de coëfficiënt van Ib, een singulariteit heeft
als:

Ic =

A/dbF = 1

(1.34)

Aangezien de lawinevermenigvuldigingsfactor Meen functie is van Ucb (** Uqe), en GtbF
een functie is van de emitterstroom Ie («* |/cl als |/b| ^ |/cl), wordt door (1.34)
een kromme op de collectorkarakteristieken gedefinieerd. Verder geldt dat de nullijn van
de basisstroom tot zeer hoge stroomsterkten oploopt als MübF tot 1 nadert. De collector
karakteristieken met de basisstroom als parameter geven zodoende bij spanningen welke
vergelijkbaar zijn met de houdspanning een plotselinge steile stijging te zien. Men dient
hierbij echter goed in te zien dat de onbeperkte toeneming van de collectorstroom (bij
vaste basisstroom) geen lawinedoorbraak voorstelt, en de transistor kan dan ook werken
bij collector-basisspanningen die groter zijn dan die welke door de lijn van (1.34) worden
gegeven.
De hierboven beschreven aspecten zijn geïllustreerd in fig. 1.21a, waarin een typische
schaar uitgangskarakteristieken van de gemeenschappelijke-emitteraansluiting is afge49

beeld. De lawinedoorbraakspanning van deze transistor bedraagt ca. 67 V. De houdspanning, waarbij de differentiële stroomversterking oneindig is, bedraagt bij lage collectorstromen ongeveer 15 V.
De collectorkarakteristieken van de geraeenschappelijke-emitteraansluiting in lig. 1.21a
vertonen beneden de houdspanning een grote overeenkomst met de curven van fig. 1.18
(die de gevolgen van de doordringing illustreren). Een transistor kan echter met Uce
boven de houdspanning werken, in het gebied van de karakteristieken waar de basisstroom
in omgekeerde richting vloeit, terwijl werking boven de doordringspanning niet mogelijk is.
Zoals in fig. 1.21a te zien is verandert het verloop van de omgekeerde basisstroom nogal
drastisch bij |/c| < /b- Hoewel men dit gebied in de praktijk niet gebruikt, is het toch
nuttig om hier een enkel woord aan het verloop van de curven te wijden. Het gebied van
negatieve weerstand dat in fig. 1.21b met (1) is aangegeven, is reeds behandeld voor om
gekeerde basisstromen waarvoor |/c| > /b- Dit gebied eindigt op het punt waar
Tic = —/b, (en zodoende Ie = 0), dat binnen enkele tienden volt van de met een onder
broken lijn aangegeven gemeenschappelijke-basiscurve voor Ie =0 ligt, zodat de waarde
ervan weinig afwijkt van de lawinedoorbraakspanning van de collectorjunctie. Elke
verdere afneming van de collectorstroom bij constante basisstroom moet dus tot het negagatief worden van Ie en daarmee van Ueb leiden. Er staat dan een tegenvoorspanning
op zowel de emitter- als de collectordiode. Onder deze omstandigheden geldt een limiet
waarde voor de bereikbare emitterstroom, die wordt gegeven door:
Ie =

!
I

/eBo(1 — QbF)
1 — GbFGbR

een waarde die ook in het geval van vermenigvuldiging in de collectorjunctie onveranderd
blijft. Deze limietwaarde van |/e| is kleiner dan Iebo (dus minder dan 1 jiA, zelfs in
germanium). Elke poging om |/c| merkbaar kleiner te maken dan /b, moet dus de emitterdiode in het lawinegebied dringen, hetgeen met een overeenkomstige afneming van
Ueb tot de lawinedoorbraakspanning van de emitterjunctie (voor deze transistor—50 V)
gepaard gaat. Gebied (2) in fig. 1.21b komt dus overeen met tegenvoorspanning op de
emitterjunctie en lawinedoorbraak van de collectorjunctie. In gebied (3) treedt over beide
juncties lawinedoorbraak op, zodat de betreffende waarde van Uce weinig zal afwijken
van het verschil tussen de beide lawinedoorbraakspanningen. In gebied (4) tenslotte wordt
Uqe zo klein dat de collectorjunctie niet langer een lawinedoorbraak vertoont, maar de
emitterjunctie nog wel.
Fig. 1.21. Uitgangskarakteristieken voor de gemeenschappelijke-emitteraansluiting, waaruit de
invloed van lawinevermenigvuldiging en de ermee gepaard gaande omkering van de basisstroom
blijken. De doordringspanning van deze transistor ligt boven de lawinedoorbraakspanning (de
hysteresis en abnormaal hoge /co worden door verwarmingsverschijnselen veroorzaakt):
a.oscilloscoopfoto (de onderbroken lijnen zijn geretoucheerd). Voor het gebied waar de basis
stroom van richting omkeert is een extema basisstroombron gebruikt (1 MD en 100, 200 en
300 V); b. vergrote schalen voor het gebied met omgekeerde basisstroom.
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Transistors kunnen in gebied (1) werken, dat men dikwijls het lawinegebied noemt,
tussen Us en C/a, als de schakeling zo is uitgevoerd dat deze deomgekeer de basisstroom
kan verwerken. Vanwege het gebied met negatieve weerstand van de collcctorkarakteristieken kan er een negatieve-weerstandsschakeling optreden, zodat de transistor als een
bistabiele schakel of monostabiele impulsgenerator kan worden gebruikt. De experimen
tele bepaling van de collectorkarakteristieken in het lawinegebied is dikwijls lastig, door
dat oscillaties optreden welke verband houden met de negatieve weerstand.
De werking in het lawinegebied van de collectorkarakteristieken kan in ernstige mate
worden beperkt door de energiedissipatie in de transistor. Het lawinegebied begint pas
bij betrekkelijk grote collectorspanningswaarden, terwijl ook grote col lectorstroomwaarden mogelijk zijn. Bovendien willen we erop wijzen dat de omkering van de basis
stroom, die kenmerkend is voor het lawinegebied, een inknijping van de longitudinale
stroom veroorzaakt. Dit is een afknijping van de collector, in tegenstelling tot het afknij
pen van de emitter zoals die normaliter bij het werken met hoge stroomsterkten optreedt
(zie de bespreking in par.1.4). Door het comprimeren van de collectorstroom naar het
middelpunt van de collector, kan de plaatselijke verhitting veel hoger worden dan wan
neer dezelfde totale vermogensdissipatie uniform over het hele collectoroppervlak zou
zijn verdeeld. Verder brengt het inknijpeffect met zich mee dat de ohmse basisweerstand
zeer groot wordt; voor grote collectorstromen benadert de waarde ervan de totale weer
stand van de basislaag tb1.8.INVLOED VAN DE WERKOMSTANDIGHEDEN OP DE ELEKTRISCHE PARAMETERS

l.S.l. Inleiding
Alle parameters van het in fig. 1.1a afgebeelde hybride-7C-model voor kleine signalen han
gen af van het werkpunt van de transistor zoals dat door Ic en Ucb (of Uqe) wordt be
paald. De gedetailleerde fysische elektronica van de transistor is in de voorgaande para
grafen zover ontwikkeld dat we vrijwel al deze parametervariaties nu kunnen verklaren,
en dit vormt dan ook ons volgende onderwerp.
We willen er echter de nadruk op leggen dat deze paragraaf bedoeld is om de in voor
gaande delen van deze serie gegeven behandeling van parametervariaties aan te vullen,
en niet om deze te vervangen. Zo zullen we hier ook geen herhaling geven van de bespre
king van het parameterverloop op basis van het globale fysische model, maar daar alleen
een behandeling aan toevoegen van de verschijnselen die uitsluitend tegen de achtergrond
van de in dit hoofdstuk beschouwde secundaire effecten kunnen worden begrepen.
De parameters waar we onze aandacht op richten zijn:
1. De steilheid gm.
2. De kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting ae0.
3. De frequentie /t waarbij de kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijkeemitteraansluiting voor kleine signalen 1 is.
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4. De basisweerstand voor kleine signalen rx.
1.8.2.De steilheid bij hoge collectorstroomsterkten
De differentiële steilheid gm is gedefinieerd als
ölc

gm =

ÖUeb'

(1.35)

Ucb constant

waarin Ueb' de spanning is die tussen de emitteraansluiting en een fictieve ‘interne basis
aansluiting' B' bestaat, die binnen de basisweerstand is gelegen. Ueb' verschilt van Ueb
omdat de ohmse spanningsverliezen in het basisgebied erin niet zijn inbegrepen. Voor
collectorstromen die zo klein zijn dat in de basis de voorwaarde van beperkte injectie
geldt en tegelijkertijd zo groot dat de thermische paarvorming mag worden verwaarloosd,
wordt de steilheid gegeven door (1.1):
_ e\Ic\
gm — ~rzr
kT

(1.1)

Uit de analyse van par. 1.3.4. is gebleken dat de betrekking tussen /c en Ueb' vooreen
pnp-transistor in het geval van sterke injectie in de basis wordt gegeven door:
(1.36)

/c = —Bexp{eC/EB'/(l + m)kT}

overeenkomstig (1.15b). De parameter m varieert van ca. 0,3 in germanium tot ca. 0,45
in silicium. De steilheid van een pnp-transistor bij grote stroomsterkten is dus
e
(1.37a)
|/c|
gm =
(1 + m)kT
en het overeenkomstige resultaat voor een npn-transistor:
£m —

e

(1 — m)kT

I

|/c|

(1.37b)

De steilheid is hierin uitgedrukt in de collectorruststroom bij het werkpunt. Verder wordt
de £m«-generator in het differentiële model gestuurd door een spanning die binnen te
differentiële basisweerstand ligt; tiansversale ohmse spanningsverliezen zijn hierin niet
vervat. Dit betekent dat de steilheid bij grote stroomsterkten niet wordt beïnvloed door
het longitudinale elektrische veld in de basis, noch door het afknijpen van de emitter ten
gevolge van transversale ‘ohmse’ spanningsverliezen in de basis. In het model zijn de ge
volgen van transversale ohmse spanningsverliezen voor kleine signalen uitgedrukt in de
differentiële basisweerstand rx, en de gevolgen van de transversale niet-ohmse emk in de
steilheid. Hoewel deze keuze enigszins willekeurig is, is deze verdeling wel bijzonder prak
tisch, omdat hierdoor twee fundamenteel verschillende fysische effecten in twee verschil
lende modelelementen worden gescheiden. Hoewel het afknijpen van de emitter en het
door de drift ondersteunde transport van ladingdragers over de basis zeer zeker de dif53

ferentiële spanningsversterking van de transistor beïnvloeden, brengen we deze verschijn
selen in het model in rekening door middel van veranderingen in rx en rn in plaats van
een steilheidsmodificatie.
1.8.3. Kortshiitstroomuersterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting
Deze parameter is gedefinieerd als:
ÖIc

Geo = r,
01b

(1.38)
Gcb constant

In de hybride-7C-parameters uitgedrukt is de waarde ervan bij benadering gmr7z = l/ö,
waarin ö het totale verlies van de transistor voorstelt. Voor nagenoeg alle transistors
vertoont aeo bij lage stroomsterkten een geleidelijke stijging met de collectorstroom, ge
volgd door een breed maximum en daarna een teruggang wanneer de collectorstroom het
gebied van sterke injectie bereikt. Fig. 1.2 geeft een typisch beeld van dit verloop.
Er zijn drie verschijnselen die aan dit gedrag ten grondslag liggen. De toeneming van
aeo niet de stroom bij lage collectorstromen is het gevolg van de afnemende invloed van
differentiële stroomcomponenten die de oppervlakte- en ruimteladingsrecombinatie
voorstellen, zoals deze in par.1.2 zijn beschreven. Een tweede factor die tot een stijging
van Geo bij het oplopen van de collectorstroom naar het gebied van sterke injectie leidt,
is het longitudinale elektrische veld in de basis, dat het minderheidstransport onder
steunt. Dit effect, dat in par. 1.3.2 is behandeld, is de voornaamste reden voor de toeneming
van aeo in germaniumtransistors onder typische werkomstandigheden. Zoals in fig. 1.2
te zien is, vertoont de stroomversterking dan een maximum, om bij zeer grote collector
stromen altijd weer af te üemen. Deze teruggang vindt zijn verklaring in de twee volgende
verschijnselen. In de eerste plaats loopt het emitterrendement door de toegenomen in
jectie in de emitter terug als er een sterke injectie in de basis plaats vindt. Dit verschijnsel
is in par. 1.3.3 behandeld, waarbij is gebleken dat het emitterdeel van het verlies bij vol
doende grote collectorstromen evenredig wordt met Ze. In de tweede plaats wordt het
quasi-neutrale basisgebied bij hoge collectorstromen verbreed, zoals in par. 1.6.3 is be
sproken, waardoor het basisdeel van het verlies toeneemt.
Het niveau van de collectorstroom waarbij de stroomversterking bij de gemeenschappelijke-emitteraansluiting een maximum vertoont, komt ruwweg overeen met het begin
van sterke injectie in de basis. Dit betekent dat aeo bij ongeveer dezelfde Zc-waarde begint
af te nemen als waarbij de steilheid verandert van
TZ.
kT I^cl io

e
|/c|
(1 ± m)kT

De transversale opeenhoping van overmaat ladingdragers in het basisgebied heeft een
betrekkelijk geringe directe invloed op de stroomversterking. De stroomversterking wordt
beheerst door recombinatieverschijnselen die gevoeliger zijn voor de hoeveelheid overmaatlading dan voor de verdeling ervan. Dit feit is ook weerspiegeld in ons gebruik van
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een constante levensduur van de overmaatladingdragers bij de analyse. Wel maakt de
transversale opeenhoping het oppervlakterecombinatie-efifect belangrijker, terwijl het
verschijnsel er verder toe leidt dat al bij lagere collectorstromen een sterke injectie op
treedt. Om deze redenen bestaat er een zekere koppeling tussen de beide niet-lineaire
effecten.
De stroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting hangt verder ook af
van de collectorspanning. Deze afhankelijkheid is een gevolg van de verbreding van de
collector-ruimteladingslaag, die tot een uniforme stijging van aco met de absolute waarde
van C/ce leidt, zoals in fig. 1.18c en 1.21 te zien is. Een tweede reden is de lawinevermenigvuldiging. Dit laatste effect, dat in par. 1.7 is behandeld, brengt met zich mee dat de stroom
versterking bij de houdspanning oneindig wordt en bij collectorspanningen boven deze
waarde van teken omkeert.
1.8.4. Hoogfrequentgedrag - /t
/t, de frequentie waarbij de absolute waarde van de stroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting voor kleine signalen tot 1 geëxtrapoleerd wordt, levert ons een
zeker inzicht in de prestaties van de transistor als lineaire versterker bij zeer hoge fre
quenties. In hybride-7t-parameters uitgedrukt (als Csc in het model nul wordt gesteld),
wordt /t:
1
Sm
(1.39)
/t — —
2k Ctz + Cjx
De parameter /t hangt zowel van de collectorstroom als van de collector-basisspanning
bij het werkpunt af. Dit verband is in fig. 1.22 voor een typische planaire silicium tran
sistor weergegeven.
De invloed van £/ce op/t bij constante Ic is het gevolg van de invloed van de collectorvoorspanning op de basisdikte u>, zoals die in par. 1.6.2 is besproken. De steilheid bij een
gegeven /c-waarde is onafhankelijk van de basisdikte. Wanneer |C/ce| toeneemt, worden
beide differentiële capaciteiten in (1.39) kleiner, waardoor/t monotopn stijgt. De basisoplaadcomponent van de capaciteit C* is een functie van >v2 en daardoor altijd de domi
nerende factor.
De waargenomen invloed van Ic op/t bij constante Uce is op een combinatie van meer
dere fysische verschijnselen terug te voeren. Wanneer de collectorstroom van lage waar
den oploopt, ontstaat daarbij een longitudinaal elektrisch veld dat het transport van minderheidsdragers over de basis ondersteunt, zoals in par. 1.3.2 is aangetoond. Dit houdt in
dat men snellere veranderingen van de differentiële collectorstroom kan bereiken met
kleinere veranderingen in de overmaat ladingopslag, een verschijnsel dat zich als een toe
neming van /t manifesteert. Verder neemt /t in het gebied van lage stroomsterkten toe
met de collectorstroom, omdat gm en de basis-laadcomponent van Cn functies zijn van
Ic> terwijl Cy. en de C^-component die betrekking heeft op de emitter-ruimteladingslaag
(Cje) onafhankelijk zijn van Ic. Op zichzelf genomen zou dit effect een constante asymp55
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Fig. 1.22. Lijnen van constante fc in het /cl^CE-vlak van een planaire siliciumtransistor (type
2N2401).
toot van /t bij hoge stroomsterkten leveren, maar in plaats van bij hoge collectorstroomwaarden tot een dergelijke asymptoot te naderen, vertoont /t een maximum, waarna de
waarde ervan weer terugloopt. Dit gedrag is een gevolg van de in par. 1.6.3 behandelde
basisspreiding, waardoor w bij stijgende Zc toeneemt. De basis-laadcomponent van Ctc
neemt hierdoor nog sneller toe dan Ze, hetgeen in een teruggang van /t resulteert.
Voor een belangrijke categorie transistors (bijvoorbeeld door epitaxie of drievoudige
diffusie gefabriceerde uitvoeringen) kan de collector-ruimteladingslaag veel dikker zijn
dan het quasi-neutrale basisgebied. Bij deze transistors oefent de lading van de lading
dragers die de ruimteladingslaag oversteken, een belangrijke invloed uit op /t. Laten we,
om dit probleem te demonstreren, uitgaan van de in fig. 1.23 afgebeelde geïdealiseerde
pnip-transistor. Hierbij is aangenomen dat de transistor zo is vervaardigd dat er een dik
intrinsiek gebied tussen de basis- en collectorgebieden is gelegen. De soortelijke weerstand
van deze beide laatste lagen is veel geringer. In echte transistors zal de overgang tussen de
vier gebieden wel geleidelijker verlopen, maar het eenvoudige model levert een geschikt
uitgangspunt voor de afleiding van de algemene resultaten.
Legt men een tegenvoorspanning op de collectorjunctie aan bij Ze = 0, dan vertonen
de grafieken van p, n en Ex in het ‘Z’-gebied een constant verloop. In het basis- en
collectorgebied loopt Ex zeer snel terug ten gevolge van hun kleine soortelijke weerstand.
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Fig. 1.23.Ladingsopslag in een pnip-transistor.
Wordt nu een emitterstroom aangelegd, dan zullen er gaten van de emitter naar de collec
tor vloeien, terwijl ook de ladingopslag in de transistor verandert (toeneemt). De belang, rijkste van deze toenemingen zijn in fig. 1.23 door gearceerde oppervlakken met de sym
bolen Qi aangegeven. We kunnen deze als volgt nader preciseren:
Qi is de lading die met de diffusie van minderheidsdragers tussen de emitter- en collector-ruimteladingslagen gepaard gaat; deze factor is bijna gelijk aan die in een pnp-transistor, met uitzondering van de invloed van de eindige dragersconcentratie bij de grens
van de collector-ruimteladingslaag.
Q2 is de meerderheidslading die aan het basisgebied moet worden toegevoerd om de
quasi-neutraliteit van de lading in dat gebied te handhaven.
Ö3 is de lading van de ladingdragers welke de ruimteladingslaag oversteken. Aanne
mende dat Ex groter is dan de hier geldende kritische waarde, steken de ladingdragers het
'/'-gebied met een constante verzadigingssnelheid over, die min of meer onafhankelijk
is’van Ex. Voor zowel germanium als silicium is deze verzadigingssnelheid, ui, van de
orde van 50 |im per ns (ofwel 5 • 106 cm • s-1, hetgeen ongeveer met de thermische snel57
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heid overeenkomt) voor Ex > ca. 0,5 V • pm 1.

Qz wordt zodoende:
:
'

Wt

Ö3 = - /c
vi

j

waarin wt/ui de tijd voorstelt welke de dragers nodig hebben om het /-gebied over te
steken.
Ö4 en Ö5 zijn de ladingen die. nodig zijn om Qz te neutraliseren; er geldt dus
Ö4 + Ö5 = Ö3 en Ex « 0 buiten de ruimteladingslagen aan weerskanten van het
/-gebied. Om nu de invloed van Qz op /t te berekenen moeten we bepalen welk deel van
Qz door de lading Ö4 in het basisgebied is geneutraliseerd. We herinneren eraan dat
cöt-1 bij benadering gelijk is aan de differentiële meerderheidslading die door de basisstroom aan het basisgebied wordt toegevoerd, gedeeld door de differentiële collectorstroom, zonder toeneming van de collector-emitterspanning («ce wordt constant gehou
den). Omdat «be slechts zeer weinig verandert, is het voldoende om bij de bepaling van
cot-1 «cb constant te houden, hetgeen betekent dat het oppervlak onder de grafische
voorstelling van het elektrische veld in het ruimteladingsgebied tussen basis en collector
onveranderd moet blijven gedurende de lading- en stroomstijgingen die bij de meting van
de kortsluitstroomversterking optreden. Ervan uitgaande dat vrijwel de gehele collectorspanning over het /-gebied staat, moet in fig.1.23 Aü^i bij benadering gelijk zijn aan
AExa, en zodoende Ö4 « fis- Dit levert:
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waarbij de term met ui in de eerste bovenstaande vergelijking het gevolg is van de aan
zienlijke opslag aan beweeglijke gaten in de ruimteladingslaag van de ni-junctie. Uit deze
vergelijkingen volgt voor cor:
H»b2
1
Ö2 + Ö4 «=» ——+ + jwt
vi
2Z)b
(Ot
Ie
Voor een typische snelle transistor gelden bijvoorbeeld de volgende waarden: >Vb = 0,2 pm
en wt =2 pm. Voor Db = 1 (pm)2 • ns_1 (ofwel D\j = 10 cm2 • s-1, wat een typische
waarde is voor silicium met lage soortelijke weerstand), en ui = 50 p • ns-1, levert dit:
------ R*

1

— p»

°-f + g = 0,02,+ 0,024KO,048>

(Ot

ofwel
T « 3,3 GHz
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Normaliter zal/t door de capaciteiten van de emitter-ruimteladingslaag en het montageplaatje ongeveer worden gehalveerd; let er echter op dat de bijdrage van Ö4 in/t minstens
zo belangrijk is als de >Vb2/2Z)b-term.
We wijzen er terloops op dat de doorgang van de collectorstroom in fig. 1.23 de maxi
male elektrische veldsterkte bij een gegeven collectorspanning beïnvloedt, en zodoende
de lawinedoorbraakspanning verandert.
1.8.5. De differentiële basisweerstand
In par. 1.4 is gebleken dat de invloed van de transversale spanningsverliezen in het basis
gebied op de gelijkstroomkarakteristieken van de transistor in het algemeen niet door een
constante geconcentreerde weerstand in de basisaansluiting kan worden voorgesteld.
Bij het lineaire, differentiële model kunnen de gevolgen van transversale spanningsver
liezen in de basis daarentegen wél worden voorgesteld door een element in de basisaan
sluiting op te nemen, en wel een geconcentreerde impedantie zx. In de regel gebruiken we
voor de differentiële basisimpedantie eenvoudig een weerstand rx, zoals ook in fig. 1.1a
is gedaan. Als rx aan het differentiële model wordt toegevoegd is het in het algemeen nodig
om de differentiële ruimteladingscapaciteit in twee componenten te splitsen. De component
die niet via rx wordt opgeladen, wordt met C6c aangeduid (zie fig. 1.1).
De differentiële basisweerstand hangt zowel van C/ce als van Ic af. De invloed van de
collectorspanning wordt voornamelijk veroorzaakt door de invloed van Ucb op de basis
dikte, die in par. 1.6.2 is behandeld. Naarmate de tegenvoorspanning op de collectorjunctie toeneemt, wordt de collector-ruimteladingslaag dikker en het basisgebied over
eenkomstig versmald. Aangezien de basisstroom in de transversale richting vloeit (even
wijdig aan de juncties), zullen de ermee verbonden spanningsverliezen toenemen wanneer
de dikte van het actieve basisdeel dat deze stromen doorlopen afneemt. Als gevolg hier
van neemt de differentiële basisweerstand bij stijgende absolute waarde van Uce toe.
De invloed van de collectorstroom op de basisweerstand wordt veroorzaakt door het in
par. 1.4 besproken afknijpen van de emitter. Voor zeer kleine collectorstromen blijft de
differentiële basisweerstand vrijwel constant, gelijk aan de som van de weerstand van het
inactieve basisdeel plus 1/3 maal de transversale weerstand van het actieve basisdeel (voor
een rechthoekige structuur). Naarmate de collectorstroom toeneemt en afknijping van de
emitter gaat optreden, daalt de basisweerstand ten gevolge van de geleidbaarheidsmodulatie door de overmaatdragers en de opeenhoping van collectorstroomdichtheid in de
richting van de basisaansluiting. Bij aanzienlijke afknijping van de emitter en sterke injec
tie in de basis, een situatie die in par. 1.6.4 is beschreven, is de bijdrage van het actieve
basisdeel tot de totale basisweerstand verwaarloosbaar klein.
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1.9.NOMINALE STROOM- EN SPANNINGSWAARDEN VAN TRANSISTORS

1.9.1 .Inleiding
De fabrikanten geven bij al hun transistortypen bepaalde maximale toegelaten waarden
(nominale waarden) op. In de regel omvatten deze nominale bedrijfsgegevens voorschrif
ten omtrent de maximale klemspanningen en -stromen, alsmede maxima van de energiedissipatie en de temperatuur. De bespreking van de nominale energiedissipatie en tempe
ratuur komt in hfdst.2 aan de orde; op het ogenblik beperken we ons tot de nominale
stromingen en spanningen.
1.9.2. Nominale collectorspanning
De absolute maximale waarde van de collector-basisspanning waarbij een transistor kan
worden gebruikt, wordt bepaald door de spanning waarbij hetzij doordringing, hetzij
lawinedoorbraak plaats vindt, al naar gelang welk effect het eerst optreedt. In beide ge
vallen stijgt de collectorstroom onbeperkt als C/ce tot de limietwaarde nadert; blijft deze
door hoge stroomsterkten gekarakteriseerde situatie langere tijd gehandhaafd, dan zal de
transistor onherroepelijk ‘doorbranden’ ten gevolge van een overmatige inwendige ener
giedissipatie. De lawinedoorbraakspanning wordt in de regel aangeduid met f/dCBO,
hetgeen betekent; doorbraakspanning van collector naar basis met niet-aangesloten emitter. De standaardaanduiding voor de doordringspanning is C/rt (reach-through voltage).
De voorschriften kunnen ook een specificatie van de maximale toegestane collectoremitterspanning bij niet-aangesloten basis omvatten. Deze nominale waarde, die de houdspanning bepaalt, wordt aangeduid met t/dCEO- Het is natuurlijk geen absoluut maximum
in de zin van C/dCBO, want het is immers goed mogelijk om boven de houdspanning te
werken. De fabrikant gebruikt dit gegeven meestal als een maximum omdat de werking
in het lawinegebied de schakelingsontwerper enkele subtiele beperkingen oplegt, die als
men er geen rekening mee houdt, kunnen leiden tot het uitvallen van de transistor ten ge
volge van een overmatige energiedissipatie. Let er bijvoorbeeld op dat de temperatuur
stijging door inwendige energiedissipatie groter kan worden als er een aanmerkelijk inknijpeffect optreedt, omdat de energiedissipatie dan tot een klein gebied is beperkt.
Voor gebruik bij hoge spanningsniveaus wordt de nominale vermogensdissipatie om die
reden soms lager aangegeven.
In de meeste technische gegevens wordt ook de lawinedoorbraakspanning van de
emitterjunctie opgegeven, die met C/üebo wordt aangeduid. Deze informatie is nuttig
voor bepaalde schakeltoepassingen waarbij de emitterjunctie in de «//-toestand een grote
tegenvoorspanning te verwerken kan krijgen. Bij veel gediffundeerde transistors bedraagt
de doorbraakspanning van de emitterjunctie niet meer dan 2 a 5 V, vanwege de zeer zware
doping aan beide kanten van de emitterjunctie.
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1.9.3. Nominale collectorstroom
Een ‘absolute maximale collectorstroom’ van een transistor is eigenlijk niet op te geven.
Zolang men de energiedissipatie voldoende in de hand heeft kan men de collectorstroom
van een transistor bijna onbeperkt verhogen. Bij voldoende grote collectorstromen kan de
transistor weliswaar uitvallen doordat een interne verbindingsdraad smelt, maar de
stroomsterkte waarbij dit optreedt ligt waarschijnlijk wel een factor 10 hoger dan de no
minale waarde die in de technische gegevens wordt vermeld. Bij het opvoeren van de
collectorstroom loopt de kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting echter naar nul terug, en het is dit aspect dat de reden vormt van de vermelde
nominale collectorstroomsterkte. De fabrikant geeft namelijk een maximale toegelaten
collectorstroom op om zo een ondergrens van aeo te kunnen aangeven. Kan men voor
bepaalde toepassingen met lagere aeo-waarden volstaan, dan kan men de transistor veilig
met hogere stroomsterkten belasten, mits natuurlijk de nominale vermogensdissipatie niet
wordt overschreden. Let er echter op dat de nominale energiedissipatie een functie kan zijn
van de collectorstroom- en -spanningsniveaus, hetgeen verband houdt met thermische
instabiliteitsproblemen welke in hfdst.2 worden behandeld.
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2. TEMPERATUURS - EN VERMOGENSBEGRENZINGEN
VAN TRANSISTORS

2.1.INLEIDING

Bij de meeste transistortoepassingen moet men ook rekening houden met thermische
aspecten. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de fluctuatie van bepaalde schakelingsparameters over een zeker bereik van omgevingstemperaturen te beperken, om ook bij
een hoge omgevingstemperatuur nog zeker te kunnen zijn van een goede werkpuntsstabiliteit, of ook om een betrekkelijk hoge energiedissipatie in de transistor mogelijk te maken
zonder dat de karakteristieken daardoor te zeer achteruit gaan. In dit hoofdstuk zullen we
de twee volgende aspecten van de temperatuursinvloed op de transistorvariabelen nagaan:
1. Begrenzingen ten aanzien van de energiedissipatie en de omgevingstemperatuur.
2. Thermische instabiliteiten.
We zullen hierbij op de oorzaken van de temperatuursafhankelijkheid van de gelijkstroomkarakteristieken en de parameters voor kleine signalen niet in detail treden.
2.2.TEMPERATUURS- EN DlSSIPATIEBEGRENZINGEN

2.2.1. Inleiding
Van de meeste transistors geven de fabrikanten in hun technische literatuur een aantal
nominale temperatuurs- en dissipatiewaarden op. Zo worden in de regel een boven- en
ondergrens van de toegestane opslagtemperatuur vermeld, een boven- en soms een onder
grens voor de werktemperatuur van de juncties, en de maximaal toegestane energiedissi
patie. We zullen deze begrenzingen nu meer in detail toelichten en nagaan welke onder
linge betrekkingen ertussen bestaan.
2.2.2.Begrenzing van de opslagtemperatuur
De minimale opslagtemperatuur van een junctiecomponent ligt meestal in het gebied
tussen —50 a —75 °C. Men houdt deze grens aan om een mechanische beschadiging van
de transistor ten gevolge van inwendige belastingen door verschillen in thermische uitzettingscoëfficiënten te voorkomen. Alle transistors zijn gebaseerd op verbindingen tussen
metalen en halfgeleidermaterialen die zeer uiteenlopende thermische uitzettingscoëfficiënten kunnen vertonen, terwijl de grensvlakken relatief grote afmetingen hebben. In
gelegeerde transistors bijvoorbeeld zijn aluminium of indium emitter- en collector-‘knobbels’ op de gerekristalliseerde delen van het halfgeleidende basisplaatje bevestigd. Bij
gediffundeerde uitvoeringen wordt het collectordeel dikwijls op het metalen montageplaatje gesoldeerd, terwijl de metalen emitter- en basiscontacten door opdamping op het
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halfgeleidermateriaal worden aangebracht. Om te voorkomen dat deze verbindingen
worden beschadigd moet men de temperatuurschommelingen binnen bepaalde grenzen
houden. Omdat de verbindingen in de regel bij hogere temperaturen worden gefabriceerd,
leggen de verschillen in thermische expansie alleen beperkingen ten aanzien van de on
derste toegestane temperatuur op.
De maximale opslagtemperatuur, die van germanium componenten van 85 tot 120 °C
varieert en bij sommige silicium transistors tot 300 °C kan gaan, wordt bepaald door de
twee volgende overwegingen:
1.De temperatuur van de transistor moet beneden de waarde blijven waarbij het soldeermetaal zacht wordt of legeringsmetalen smelten.
2. De chemische activiteit van verontreinigingen neemt bij hogere temperatuur toe. Dit
houdt in dat de elektrische parameters bij hoge temperaturen onstabiel, en verouderings
verschijnselen versneld kunnen worden. Het zijn vooral de niet-beschermde randen van
de transistorjuncties welke gevoelig zijn voor verontreinigingen. Om deze reden past men
tegenwoordig veelal methoden toe om de oppervlakken door middel van een oxydelaag
te beschermen (een voorbeeld hiervan is de ‘planaire’ technologie).
2.2.3 .Begrenzing van de werktemperatuur
Met de gebruikelijke transistoruitvoeringen is al een transistorwerking bij temperaturen
omstreeks het kookpunt van vloeibare stikstof (—196°C) mogelijk.
Bij nog lagere temperaturen, in het kryogene gebied, nemen de dragersconcentraties af
doordat de doopstoffen dan nog slechts gedeeltelijk worden geïoniseerd, waardoor het
elektrische gedrag van de transistor een duidelijke verandering ondergaat. De minimale
werktemperatuur welke door de fabrikant wordt vermeld ligt echter altijd ruimschoots
boven de temperatuur waarbij de ladingdragers in grotere aantallen ‘vastvriezen’. De
in par. 2.2.2 besproken structurele overwegingen brengen uiteraard met zich mee dat
de minimale opgegeven werktemperatuur niet beneden de minimale opslagtemperatuur
mag liggen. In sommige gevallen wordt de werklimiet door de fabrikant hoger gesteld
om het gebied waarbinnen de elektrische parameterwaarden van de transistor gegaran
deerd worden, te beperken.
De nominale werktemperatuur ligt doorgaans beneden de in par. 2.2.2 behandelde
maximale opslagtemperatuur. De waarde loopt van 85 °C voor sommige germanium
transistors tot een maximum van 200 °C voor bepaalde silicium uitvoeringen uiteen. Het
verschil tussen de nominale werktemperatuur en de maximale opslagtemperatuur wordt
bepaald door omkeerbare veranderingen van het elektrische gedrag die bij hoge tempera
turen optreden. Deze veranderingen worden in de regel veroorzaakt door de bijzonder
grote temperatuursafhankelijkheid van de minderheidsconcentraties in de evenwichts
toestand. Bij voldoende hoge temperaturen naderen alle transistor gebieden steeds meer tot
de intrinsieke situatie, waardoor de juncties hun specifieke karakter verliezen.
Men dient hierbij goed te begrijpen dat de nominale werktemperatuur betrekking heeft
op de temperatuur in het actieve deel van de transistor. Omdat de energiedissipatie voor63

namelijk bij de collectorjunctie plaats vindt is de temperatuur van het actieve deel hoger
dan die van montageplaatje en houder, alsook die van de omgeving.
2.2.4. Nominale energiedissipatie en thermische weerstand
Bij het toenemen van de energiedissipatie in een transistor zal de temperatuur van het
actieve deel ervan stijgen. De inwendige temperatuur van de transistor wordt in de regel
de junctie- of collectorjunctietemperatuur genoemd. Het basisgebied is zo dun dat de tem
peratuur in de longitudinale richting in het actieve deel vrijwel geen verval vertoont. De
maximaal toegestane waarde van de energiedissipatie komt overeen met een temperatuur
in het actieve gebied welke precies gelijk is aan de (bovenste) nominale werktemperatuur.
Aangezien de temperatuur van het inwendige mede door die van de omgeving wordt be
paald, wordt de opgave van een nominale dissipatie pas zin vol als de betreffende omgevings
temperatuur er ook bij wordt vermeld.
Bij vrijwel alle transistors is de warmtestroom vanuit het actieve gebied evenredig met
het temperatuurverschil tussen het actieve gebied en de houder of montageplaatje. Er zijn
twee redenen aan te wijzen voor deze eenvoudige evenredigheid. In de eerste plaats zijn
de inwendige temperatuurverschillen zo klein dat het warmtetransport in het inwendige
uitsluitend door geleiding plaats vindt. In de tweede plaats is de thermische geleidbaarheid
van de materialen welke de warmtestroom daarbij doorloopt, met inbegrip van de half
geleider- en andere structurele delen, binnen het normale temperatuurbereik niet noe
menswaard van de werktemperatuur afhankelijk.
Als gevolg van de evenredigheid tussen de warmtestroom en het interne temperatuurs
verschil, vertoont de junctietemperatuur, welke we met T] aanduiden, een lineair verband
met zowel de temperatuur van houder of montageplaatje als de inwendige energie
dissipatie P:
Ti = Tc + 0iP

(2.1)

De parameter 61 in (2.1) noemt men de inwendige thermische weerstand. De waarde ervan
loopt sterk uiteen: van 0,2°C • W-1 voor een vermogenstransistor tot 100°C • W-1
voor transistors die voor lage vermogens bedoeld zijn. Als de waarde van de thermische
weerstand niet expliciet door de fabrikant wordt opgegeven kan men deze in de regel af
leiden uit de maximale toegestane energiedissipatie: bij de dissipatie van het maximale
toegestane vermogen (bij een gegeven omgevingstemperatuur) bezit de junctie de voor
geschreven maximale werktemperatuur.
De (stationaire) nominale temperatuur van een transistor wordt soms voorgesteld in
de vorm van een nominale-temperatuurscurve, zoals die in fig. 2.1 is afgebeeld. Ook hieruit
kan men uiteraard de inwendige thermische weerstand afleiden. Zo heeft de transistor
waarvoor de curve van fig. 2.1 geldt een 6i = 10 °C • W-1. Meestal verloopt de nominaletemperatuurscurve beneden een omgevingstemperatuur van 25 °C horizontaal, zoals ook
in fig. 2.1, in plaats van een verdere stijging van de nominale energiedissipatie te vertonen
bij lagere omgevingstemperaturen. De reden van dit gebruik is dat transistors maar zelden
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omgevingstemperatuur (°C)
Fig.2. l.Energiedissipatie uitgezet als functie van de omgevingstemperatuur voor een siliciumtransistor.
bij lagere omgevingstemperaturen werken, terwijl bovendien de fabrikant het bereik van
de inwendige werktemperaturen wil beperken.
De inwendige thermische weerstand levert de basis voor het verband tussen de junctieen de houdertemperatuur met de energiedissipatie, zoals die door (2.1) wordt uitgedrukt.
In alle praktijksituaties is de houdertemperatuur echter zelf afhankelijk van de energie
dissipatie, en ook van de omgevingstemperatuur. De binnen de transistor vrijkomende
warmte moet dus worden afgevoerd door een warmteafleider, waarvan de temperatuur
Tb noodzakelijkerwijs hoger moet zijn dan die van de omgeving omdat de warmteafleider
zelf hieraan slechts warmte kan doorgeven.
Bij de meeste warmteafleiders geschiedt het warmtetransport van de transistor naar de
omgeving door een zekere combinatie van geleiding, convectie en straling. Verder is het
temperatuurverschil tussen de warmteafleider en de omgeving in het algemeen een nietlineaire functie van de energiedissipatie. In veel praktijksituaties is het temperatuurver
schil echter zo klein dat een lineaire benadering wel voldoende nauwkeurig is. Bij een
dergelijk lineair model zijn de thermische eigenschappen van de warmteafleider tot een
enkel getal teruggebracht: de thermische weerstand van de warmteafleider, 9S. De bijbeho
rende lineaire betrekking tussen de temperatuur van de warmteafleider Ts, de omgevings65
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Fig. 2.2. Geconcentreerd model voor de stationaire thermische eigenschappen van een transistor
en warmteafleider. 0C stelt het warmteverlies van de transistor aan de omgeving voor. Tenzij de
transistor zonder aparte warmteafleider wordt gebruikt, wordt de warmteafvoer welke door 0C
wordt voorgesteld doorgaans in 08 inbegrepen.
temperatuur T& en de vermogensdissipatie P is
Ta = Tc + O*P

(2.2)

Volgens (2.1) en (2.2) geldt hiervoor de volgende betrekking tussen junctietemperatuur,
omgevingstemperatuur en vermogensdissipatie, als we Tc = 7g stellen:
Ti = T& + 0Bi + 0B)P

(2.3)

In woorden uitgedrukt: de totale thermische weerstand tussen de juncties en de omgeving
is de som van de thermische weerstanden van transistor en warmteafleider. Bij de afleiding
van (2.3) hebben we eenvoudig aangenomen dat de temperatuur van de houder gelijk is
aan die van de warmteafleider. Bij veel toepassingen van vermogenstransistors moet men
ook het temperatuurverschil tussen houder of montageplaatje en warmteafleider in reke
ning brengen. Dit temperatuurverval over het montagevlak kan bijvoorbeeld worden ver
disconteerd door een extra thermische weerstand, die vergelijkbaar kan zijn met 0\. Ver
der hebben we in de thermische weerstand van de warmteafleider ook de directe warmtestroom van houder of montageplaatje naar de omgeving (door straling of convectie) in
begrepen.
We kunnen de thermische aspecten van transistor en warmteafleider voorstellen door
een geconcentreerd elektrisch vervangingsschema dat het analogon vormt van de temperatuur-vermogensbetrekkingen. Een dergelijk model is in fig. 2.2 in beeld gebracht. De
spanningen in het model stellen de temperaturen voor (en zijn als zodanig aangeduid), de
stromen stellen warmtestromen voor en de elektrische weerstanden de verschillende ther
mische weerstanden.
Transistors welke voor gebruik met een externe dissipator of warmteafleider bestemd
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zijn, worden meestal in termen van een inwendige thermische weerstand of, wat op het
zelfde neerkomt, een nominale energiedissipatie bij een voorgeschreven houdertemperatuur gespecificeerd. Transistors voor lage-vermogensdoeleinden worden dikwijls zonder
warmteafleider of dissipator gebruikt. In dit geval geschiedt de warmteafvoer door na
tuurlijke convectie vanaf de houder en door geleiding via de aansluitingen. Zulke tran
sistors worden in de regel in termen van een nominale energiedissipatie bij een bepaalde
omgevingstemperatuur gespecificeerd. De betreffende totale thermische weerstand is uiter
aard veel groter dan de inwendige thermische
weerstand.
•
2.2.5. De nominale energiedissipatie onder dynamische omstandigheden
De behandeling in de voorgaande paragraaf is beperkt tot stationaire omstandigheden,
waarbij de energiedissipatie van de transistor en de verschillende temperaturen geen ver
anderingen in de tijd vertonen. Bij veel toepassingen is de energiedissipatie echter een
functie van de tijd, waardoor ook de junctie- en soms de houdertemperatuur een verloop
in de tijd vertonen. In het algemeen gelden de eenvoudige berekeningen in de voorgaande
paragraaf en het in fig.2.2 afgebeelde geconcentreerde model niet langer onder dergelijke
dynamische (snel veranderende) omstandigheden. Temperatuurschommelingen gaan ge
paard met veranderingen in de interne energie-opslag zoals die door de soortelijke warmten van het halfgeleidermateriaal, montage en andere structurele delen wordt voorgesteld.
De hiermee verbonden warmtestromen kunnen vergelijkbaar zijn met of groter worden
dan de warmtestroom zoals die door de thermische weerstand wordt voorgesteld.
De inwendige temperatuursverdeling die onder deze omstandigheden optreedt, kan
alleen met een redelijke nauwkeurigheid worden voorgesteld door het verdeelde karakter
van het thermische systeem in rekening te brengen. Exacter uitgedrukt, het thermische
gedrag van de transistor wordt dan bepaald door een partiële differentiaalvergelijking
waarin de soorlelijke warmte en de thermische geleidbaarheid van het halfgeleidermate
riaal voorkomen. Meestal mag deze differentiaalvergelijking als eendimensionaal worden
opgevat. De oplossing ervan is dan niet moeilijk, maar de uitkomsten hebben een transcedent karakter en zijn lastig te gebruiken en te interpreteren. We zullen hier daarom niet
in detail ingaan op het vraagstuk van de warmteverdeling, en in plaats daarvan twee be
langrijke limietsituaties behandelen welke intuïtief kunnen worden begrepen.
De eerste hiervan doet zich voor als de veranderingen in de inwendige energiedissipatie
een uiterst snel verloop hebben, hetgeen in de regel het geval is bij schakeltoepassingen en
lineaire of quasi-lineaire rf-versterkers. De veranderingen van de energiedissipaties duren
hierbij slechts enkele nano- of ten hoogste microseconden, waardoor de temperatuurverdeling binnen de transistor ten gevolge van de ‘thermische massa’ (of thermische capaci
teit) van het materiaal vrijwel constant blijft. Het verband tussen de temperatuur van de
junctie en die van de houder en de gemiddelde energiedissipatie (over de tijd genomen)
wordt precies als in het geval van (2.1) bepaald door de stationaire thermische weerstand.
Het verschil tussen de momentele energiedissipatie en de betreffende gemiddelde waarde
wordt door de thermische massa van het geheel als een verandering van de energie-opslag
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geabsorbeerd. De ermee gepaard gaande temperatuurveranderingen zijn verwaarloosbaar
klein, omdat de energiefluctuaties van zeer korte duur zijn.
Wanneer de veranderingen in de energiedissipatie een veel langzamer verloop hebben,
zodat ze in milliseconden of nog grotere eenheden gemeten worden, kan men het thermi
sche gedrag van de transistor op een globale manier voorstellen door een geconcentreerd
dynamisch model, waarin de warmtestroom die met de temperatuurschommelingen ge
paard gaat door geconcentreerde thermische capaciteiten wordt voorgesteld. Fig.2.3a
geeft een beeld van het eenvoudigst mogelijke geconcentreerde dynamische model. Nor
maliter is de inwendige thermische capaciteit C\ meerdere machten van tien kleiner dan
die van de warmteafleider Cs. Dit leidt ertoe dat de onmiddellijke responsie van de junctietemperatuur op een stapvormige verandering van de energiedissipatie een bij benadering
exponentieel verloop vertoont met een tijdconstante CiOi. De voorstelling van de transis
tor door één sectie wordt onnauwkeurig als de duur van de verandering beneden deze
tijdconstante komt te liggen. Uit een analyse van het verdeelde systeem blijkt dat de tem
peratuur aanvankelijk veel sneller stijgt dan met het exponentiële verloop overeenkomt,
zoals ook in fig.2.3b te zien is. Gebruikt men het model met één sectie om de temperatuur
stijging ten gevolge van een dissipatie-impuls te voorspellen waarvan de duur kort is ver
geleken met de tijdconstante, dan zal het model dus een te lage uitkomst geven. Met ande
re woorden, de werkelijke piektemperatuur kan bij kortstondige impulsen veel hoger zijn
dan die welke door het model wordt voorspeld.
Men kan het geconcentreerde thermische model natuurlijk nauwkeuriger maken door
de situatie bij kortstondige veranderingen door meer ^C-secties voor te stellen, om een
beter beeld te geven van het verdeelde thermische systeem binnen de transistorhouder.
Fig.2.3c geeft een voorbeeld van een dergelijk model met meerdere secties.
2.3.THERMISCHE INSTABILITEITEN

2.3.1 .Inleiding
Onder bepaalde werkomstandigheden kunnen de werktemperatuur van de junctie en de
energiedissipatie van een transistor onstabiel worden, in die zin dat beide dan schijnbaar
onbeperkt toenemen, totdat de transistor onbruikbaar is gemaakt. Deze onstabiele situa
tie, die zich aan de klemmen kenbaar maakt als een snelle, onbegrensde stijging van de
collectorstroom die doorgaat totdat de transistor uitvalt, wordt thermische instabiliteit
(thermal runaway) genoemd. Daarnaast kan de transistor ook een laterale thermische
instabiliteit vertonen welke ertoe leidt dat de stroom van minderheidsdragers die de basis
oversteken in een klein deel van het actieve gebied wordt samengedrongen. Ten gevolge
van deze stroomconcentratie ontstaat er een oververhitte plek. Dit soort thermische in
stabiliteit is in feite nog verraderlijker dan. het voorgaande type, omdat hierbij slechts
geringe veranderingen in de klemvariabelen kunnen optreden, waardoor het verschijnsel
onopgemerkt kan blüven totdat de transistor door een kortstondige overbelasting plotse68
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Fig. 2.3. Geconcentreerde thermische modellen voor gebruik bij de berekening van snel verande
rende warmteverschijnselen welke maar korte tijd duren: a.geconcentreerd transistormodel met
één sectie; b.verloop van de junctietemperatuur als responsie op een stapvormige verandering
van de energiedissipatie; c. geconcentreerd model met meerdere secties.

ling uitvalt. Bij voldoende grote temperatuurstijging van de oververhitte plek kan een
discontinue verandering van de elektrische transistorkarakteristieken optreden, schijnbaar
als gevolg van een plaatselijk opsmelten van het halfgeleidermateriaal.
2.3.2. Gewone thermische instabiliteit
(Gewone) thermische instabiliteit doet zich voor als de collector(gelijk)stroom bij stijgende
junctietemperatuur toeneemt. Deze positieve temperatuurcoëfficiënt van Ic kan verschil
lende oorzaken hebben.
1./cbo» een component van Ic, neemt exponentieel met de temperatuur toe, en wel
met ca. 10 k 16% per °C.
2. Als de basisstroom door de omgevende schakeling constant wordt gehouden, neemt
de collectorstroom met de temperatuur toe omdat de gelijkstroomversterking bij gemcenschappelijke-emitteraansluiting bij stijgende temperatuur groter wordt.
3. Als de emitter-basisspanning door de omgevende schakeling constant wordt gehou
den, neemt de emitterstroom en daarmee de collectorstroom exponentieel met de tempera
tuur toe, en wel met ca. 8% per °C.
Bij circuits met germanium transistors wordt de voornaamste reden van de positieve
temperatuurscoëfficiënt van Ic gevormd door de exponentiële stijging van /cbo met de
temperatuur. Siliciumtransistors hebben in het algemeen verwaarloosbaar kleine /cbowaarden, behalve bij zeer hoge werktemperaturen. Bij schakelingen met siliciumtransis
tors komt thermische instabiliteit daarom minder vaak voor; treedt het verschijnsel des
ondanks op, dan is dit in de regel te wijten aan de sterke temperatuurafhankelijkheid van
de emitterstroom in schakelingen welke de emitter-basisspanning bijna constant houden.
In veel gevallen neemt de energiedissipatie bij stijgende colleclorgelijkstroom en zo
doende stijgende junctietemperatuur, toe. Deze extra dissipatie kan alleen door een extra
warmtegeleiding worden afgevoerd, waarvoor een verdere toeneming van de junctictemperatuur nodig is. Als de stijging van de dissipatie/junctietemperatuurverhouding bij alle
veilige werktemperaturen groter is dan die van de warmtestroom door de thermische
weerstand, bestaat er geen evenwichtstemperatuur, zodat de junctietemperatuur onbe
perkt oploopt totdat er iets smelt. Vanuit een terugkoppelingsstandpunt gezien introdu
ceert de invloed van de junctietemperatuur op de collectorstroom een positieve terugkop
peling in het thermische systeem, waarbij thermische instabiliteit optreedt als de lusversterking groter is dan 1.
De invloed van de junctietemperatuur op de energiesdissipatie kan worden afgeleid uit
de meetkundige plaats van de werkpunten in het C/cB^c-vlak, zoals dat in fig. 2.4a in beeld
is gebracht. Aangezien in het actieve werkgebied van een transistor Uce Ucb, verto
nen deze krommen in het C/cE/c-vlak vrijwel eenzelfde verloop. De collectorstroom
neemt altijd in absolute waarde toe als de junctietemperatuur stijgt. De verdeling van een
aantal werkpunten met onderling gelijke junctietemperatuurverschillen vertoont zodoende
een beeld dat ongeveer overeenkomt met de punten op de gelijkstroombelastingslijn in
fig. 2.4a. De overeenkomstige invloed van de junctietemperatuur op de energiedissipatie
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is in fig. 2.4b getekend.
De inwendig vrijgekomen warmte moet door geleiding via de transistormaterialen wor
den afgevoerd naar de warmteafleider, welke deze aan de omgeving overdraagt. De snel
heid van dit transport is een lineaire functie van de junctietemperatuur, zoals ook uit
(2.3) blijkt. De curve die de warmtetafvoer uit het actieve gebied voorstelt, is zodoende in
de coördinaten van fig.2.4b een rechte lijn, in de figuur met AA' aangeduid. Deze réchte
snijdt de lijn die P = 0 voorstelt bij 7j = ra, de omgevingstemperatuur, en heeft een
helling van (0\ + 0S)_1- Voor de door AA' beschreven situatie vertoont het systeem drie
evenwichtspunten waarbij de warmte even snel vrijkomt als afgevoerd wordt. Door na te
gaan wat er gebeurt bij een kleine afwijking uit de evenwichtstoestand is gemakkelijk aan
te tonen dat de punten a en b stabiel zijn, en punt c onstabiel. Het blijkt dan namelijk dat
een afwijking uit punt a of b in een thermische onbalans resulteert welke het systeem weer
naar het uitgangspunt wil terugvoeren. Elke afwijking uit het punt c daarentegen wordt
door de optredende onbalans versterkt. De punten a en b zijn weliswaar beide stabiel, maar
de junctietemperatuur die met punt b overeenkomt kan zo hoog zijn dat de transistor al
vóór het bereiken ervan doorbrandt. Het ligt voor de hand dat kleine waarden van de gelijkstroombelastingsweerstand, overeenkomend met bijna verticale belastingslijnen, een
Ic

(7) ^ geiijkstroombelastingslijn
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Fig.2.4.De invloed van de junctietemperatuur op het werkpunt en de energiedissipatie. De pun
ten (1), (2),... (6) stellen werkpunten voor bij gelijke temperatuurstijgingen: a.invloed van de
junctietemperatuur op het werkpunt; b. invloed van de junctietemperatuur op de energiedissipatie.
verschuiving van dit stabiele evenwichtspunt naar zeer hoge temperaturen met zich mee
brengen. In dergelijke gevallen lijkt het thermische systeem slechts één stabiel werkpunt te
bezitten, punt a, omdat de transistor dan immers al een eind beneden punt b doorbrandt.
Maar zelfs als de junctietemperatuur bij punt b binnen de nominale temperatuur van de
transistor ligt is het in de regel niet aan te bevelen om de transistor bij dit punt te laten
werken. De voorspanningsschakeling is meestal zo ontworpen dat de transistor alleen
by het lagere evenwichtspunt goede prestaties levert, terwijl de elektrische werking bij
punt b doorgaans te wensen overlaai. Niettemin beschouwen we de transistor en de scha
keling die door de warmteafvoercurve AA' en de getiokken warmtevrijmakingslijn wordt
voorgesteld als stabiel, omdat het systeem bij toevoer van energie (vermogen) naar punt
a gaat en daar in evenwicht blijft.
Laten we vervolgens nagaan welke gevolgen een toeneming van de omgevingstempera
tuur heeft. De warmtevrijmakingslijn blijft onveranderd, maar de warmteafvoerlijn ver
schuift naar rechts, zoals door de lijn BB' is aangegeven. In deze situatie is er nog maar
één snijpunt, dat met een hoge temperatuur overeenkomt. Als de junctietemperatuur bij
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dit snijpunt hoger is dan de temperatuur waarbij de transistor doorbrandt, begint bij
het aanleggen van een vermogen de schijnbaar onbeperkte toeneming van de junctietemperatuur die thermische instabiliteit wordt genoemd en welke eindigt met het uitvallen van
de transistor.
Een transistorschakeling die steeds thermisch stabiel is geweest kan op een gegeven
ogenblik een thermische instabiliteit gaan vertonen, en wel om verschillende redenen.
Een toeneming van de collectorvoedingsspanning of een ophouden van het signaal van
een lineaire (klassc-A-) vermogensversterker kan ertoe leiden dat de hele warmtevrijmakingslijn naar boven verschuift, zoals in fig.2.4b door een onderbroken lijn is aangegeven.
Een stijging van de omgevingstemperatuur of ook een toeneming van de thermische weer
stand van de warmteafleider (zoals die zou kunnen optreden bij de onderbreking van de
luchtstroom over een op convectie gebaseerde warmteafleider) kan de warmteafvoerlijn
naar beneden en naar rechts verschuiven. Beide veranderingen kunnen tot een situatie
leiden waarbij de lijnen elkaar alleen bij hoge temperatuur snijden, in welk geval de tran
sistor door een overmatige energiedissipatie kan doorbranden.
De thermische instabiliteit kan ook worden ingelegd door een subtieler effect dat op
kortstondige verstoringen van de energiedissipatie gebaseerd is. We gaan uit van een si
tuatie zoals die door de getrokken warmtevrijmakingslijn en de warmteafvoerlijn AA'
in fig.2.4b wordt voorgesteld. Stel dat een kortstondige elektrische verstoring een stijging
van de warmtevrijmaking veroorzaakt tot de waarde die door de onderbroken lijn wordt
weergegeven. De verstoring duurt slechts even, daarna gaat de dissipatie weer terug naar
de beginwaarde. Het zal duidelijk zijn dat de junctietemperatuur gedurende de kortston
dige verstoring stijgt, omdat de warmteafvoer dan tijdelijk door de warmtevrijmaking
wordt overtroffen. Als T\ dan groter is dan de temperatuur van het instabiele snijpunt
aan het eind van de kortstondige dissipatiestijging, zal de temperatuur blijven toenemen en
de junctietemperatuur naar punt b gaan, hetgeen tot het uitvallen van de transistor kan
leiden. Het temperatuursverschil tussen de twee laagste evenwichtspunten kan zodoende
als een ruwe stabiliteitsmarge worden beschouwd. Als deze marge gering is kan een kort
stondige verstoring al tot gevolg hebben dat een schijnbaar stabiele situatie plotseling on
stabiel wordt.
2.3.3.Laterale thermische instabiliteit en plaatselijke oververhitting
Bij de meeste moderne transistoruitvoeringen is de thermische weerstand van een wille
keurig klein deel van het actieve gebied naar een willekeurig ander deel van dezelfde orde
als de thermische weerstand tussen die delen en de houder of het montageplaatje. Hieruit
volgt dat er onder bepaalde omstandigheden aanzienlijke transversale temperatuursgradiënten kunnen optreden binnen het actieve gebied. Deze transversale temperatuursver
schillen kunnen tot een thermische instabiliteit leiden als gevolg van een inwendige terug
koppeling welke doet denken aan de temperatuursafhankelijkheid van de collectorstroom
die verantwoordelijk kan zijn voor de gewone thermische instabiliteit.
Laten we uitgaan van een transistor waarvan de ohmse spanningsverliezen binnen het
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basisgebied zo klein zijn dat de verandering in de hoogte van de potentiaalberg aan de
emitterkant, bij het aanleggen van een spanning, geen transversaal verloop vertoont.
Wanneer de temperatuur binnen het actieve gebied geen transversale verschillen vertoont,
is.de longitudinale stroomdichtheid van minderheidsdragers uniform. Wordt de tempera
tuur in een deel van het actieve gebied echter hoger dan die in de rest ervan, dan treedt
daar een toeneming van de minderheidsconcentratie in de evenwichtstoestand op, waar
door ook de minderheidsstroomdichtheid in dat deel stijgt. Deze stijging van de collectorstroomdichtheid leidt weer tot een plaatselijke toeneming van de energiedissipatie, welke
een verdere plaatselijke temperatuurstijging met zich mee brengt, enzovoort. Het resultaat
is een niet-uniforme transversale verdeling van zowel de collcctorstroomdichtheid als de
temperatuur, waarbij de delen die de hoogste temperatuur hebben de meeste stroom voe
ren.
Bij de meeste transistortoepassingen is het gelijkstroomcircuit zo ontworpen dat niet de
emitter-basisspanning, maar de totale emitter- of collectorstroom wordt beperkt. Men
doet dit onder andere om de gewone thermische instabiliteit van par. 2.3.2 te voorkomen.
Ook in dergelijke gevallen kunnen echter nog niet-uniforme verdelingen van stroom en
temperatuur optreden. Een plaatselijke temperatuurstijging veroorzaakt namelijk een
teruggang van de emitter-basisspanning, om geen toeneming van de totale stroom te krij
gen. Als gevolg hiervan neemt de stroomdichtheid in de minder hete delen van het actieve
gebied af, terwijl de totale collectorstroom vrijwel niet verandert. Ook in dit geval kan de
collectorstroomdichtheid een sterk transversaal verloop vertonen, waarbij de overver
hitte plekken het grootste deel van de stroom voeren.
Onder bepaalde omstandigheden kan het hierboven besproken positieve terugkoppelingsmechanisme tot een onstabiele situatie leiden waarbij de totale collectorstromen in
enkele kleine delen van het actieve gebied wordt samengedrongen, waarvan de temperatuur
zodoende bijzonder hoog kan oplopen. Uit proeven met temperatuurgevoelige verf is ge
bleken dat de temperatuur van de oververhitte plekken wel 400 °C kan worden. Onder
deze extreme omstandigheden voeren de minder verhitte delen van de transistor vrijwel
geen stroom meer.
Het karakter van de laterale thermische instabiliteit welke tot het ontstaan van overver
hitte plekken leidt verschilt op de volgende twee essentiële punten van de gewone (totale)
thermische instabiliteit.
1. Bij elke willekeurige waarde van de externe belastingsweerstand kunnen oververhitte
plekken optreden. De transversale instabiliteit hangt niet stérk van de externe omstandig
heden af; het gaat hierbij voornamelijk om de niet-uniforme herverdeling van een gelijk
blijvende totale collectorstroom.
2. Het is verre van eenvoudig om het optreden van een laterale thermische instabiliteit
aan het gedrag van de klemvariabelen te herkennen, althans vóórdat de temperatuur van
de oververhitte plek zo hoog oploopt dat de transistor uitvalt. De enige aanwijzing is een
duidelijke teruggang van de emitter-basisspanning tijdens de ontwikkeling van de over
verhitte plek.
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Men krijgt dc indruk dat deze laterale thermische instabiliteit in alle soorten transistoruitvoeringen kan voorkomen, als de interne temperatuur hoog genoeg is. Het optreden
van oververhitte plekken is waarschijnlijk een fundamentele beperking van de transistorwerking in het algemeen, en niet eenvoudig een uitvloeisel van een slecht ontwerp of ge
breken in de fabricagetechniek.
Vooral bij vermogenstransistors voor hoge frequenties, die noodzakelijkerwijs dunne
basisgebieden en grote emitterperiferieën hebben, vormt dit een bijzonder ernstig pro
bleem. Er treden dan hoge thermische en elektrische weerstanden tussen verschillende de
len van het actieve basisgebied op, waarbij het vraagstuk van de stroomverdeling onge
veer overeenkomt met de situatie van parallelle verbindingen tussen afzonderlijke tran
sistors. Eén methode om de thermische instabiliteiten zo klein mogelijk te maken, is dan
ook om de transistor met een verdeelde serie-emitterweerstand uit te voeren, analoog aan
de emitterweerstanden zoals die normaliter bij de parallelschakeling van meerdere losse
transistors worden gebruikt.
Als de totale energiedissipatie van de transistor voldoende groot is, kan de plaatselijke
temperatuur van het actieve gebied in een oververhitte plek het smeltpunt van het transistormateriaal bereiken. (Germanium smelt bij 936 °C, silicium bij 1420 °C.) In dit
geval stijgt de elektrische geleidbaarheid van het plaatselijk gesmolten materiaal disconti
nu met een factor van bijna 100, terwijl de collectorspanning abrupt daalt, zoals in
fig.2.5 is getekend. Dit effect kan omkeerbaar zijn, maar kan ook de transistor voorgoed
onbruikbaar maken. In die gevallen waarin de transistor niet uitvalt ondergaan de elek
trische karakteristieken ervan doorgaans een aanzienlijke permanente verandering. Een
transistor die ten gevolge van dit effect uitvalt, vertoont meestal een directe kortsluiting
tussen emitter en collector. Uit een microscopisch onderzoek van aldus onbruikbaar ge
worden transistors blijkt in de regel dat er minuscule gerekristalliseerde gebiedjes zijn ge-
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Fig.2.5.Tweede doorbraak in een transistor met basisstroom nul.
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vormd die de basislaag overbruggen, hetgeen een bevestiging levert van de hypothese van
plaatselijke smelting.
Discontinuïteiten in de collectorkarakteristieken van transistors zoals die in fig.2.5
zijn weergegeven, zijn al opgemerkt vóórdat men over een directe waarneming van over
verhitte plekken beschikte; men heeft dit gedrag toen secundaire doorbraak genoemd.
Laterale thermische instabiliteit en de ontwikkeling van oververhitte plekken zijn verant
woordelijk voor sommige aspecten van het aldus genoemde gedrag, maar daarnaast kun
nen er toch ook nog andere, niet-thermische verschijnselen optreden welke tot overeen
komstige veranderingen van de £//-karakteristieken leiden. Zo kan het afnemen van de
lawinedoorbraakspanning die in sommige transistors bij hoge collectorslroomsterkten
optreedt en welke verband houdt met de zogenaamde basisspreiding, (zie par. 1.6.3), een
zeer snel regeneratief effect veroorzaken dat eveneens een secundaire doorbraak genoemd
gedrag ten gevolge heeft.
Het belangrijkste aspect van de thermische instabiliteit is wellicht dat de toegestane
vermogensdissipatie beneden de waarden komt te liggen die men op grond van de gemid
delde thermische weerstand en de begrenzing van de junctietemperatuur zou verwachten.
Zo is er bij lagere collectorstromen en hogere collectorspanningen een grotere neiging tot
oververhitte plekken waar te nemen, zodat de plaatselijke temperatuur de gemiddelde
temperatuur aanzienlijk kan overtreffen. Men kan dit effect in de schakelingsberekeningen
opnemen door de thermische weerstand als een functie van de collectorspanning en
-stroom op te vatten. Een silicium vermogenstransistor heeft dan bijvoorbeeld een ther
mische weestand Oi = 0,75 °C • W_1 bij hoge stroomsterkten en lage spanningen, en
een van Oi = 2 °C • W-1 bij lage stroomsterkten en hoge spanningen. Merk op dat dit
niet betekent dat er een verandering van betekenis in de thermische geleidbaarheid binnen
de transistor optreedt, maar alleen dat de energiedissipatie in het ene geval sterker nietuniform is dan in het andere. De lijnen in het Zct/cE-vlak die de maximale vermogens
dissipatie voorstellen, zijn zodoende geen hyperbolen van constante vermogens.
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3. SNELHEIDSBEGRENZINGEN

3.1.INLEIDING

De snelheid waarmee een circuit kan reageren wordt zowel door de schakel ingsconfiguratie als door het aantal en het type transistors en passieve componenten in de schakeling
bepaald. Het is echter onvermijdelijk, ongeacht de keuze van de schakelingsconfiguratie
en de passieve componenten, dat er snelheidsbegrenzingen optreden welke door de tran
sistorkarakteristieken worden veroorzaakt. Als men bijvoorbeeld probeert om een ver
sterker te ontwerpen met bepaalde impedantie- of versterkingskarakteristieken, bijvoor
beeld een vlakke laagdoorlaatresponsie met een monotone afsnijding, dan is het belangrijk
om te weten of de voornaamste voorgeschreven kenmerken, zoals de laagfrequentversterking en de bovenste —3dB-frequentie, compatibel zijn met de eigenschappen van de
ervoor beschikbare transistors. De bedoeling van dit hoofdstuk is om methoden te ont
wikkelen waarmee men het bereik van de frequentieresponsie of het gedrag bij snelle sig
nalen kan bepalen die een gegeven transistor kan leveren. Deze factoren zijn namelijk in
hoge mate onafhankelijk van de details van de omgevende schakelingsconfiguratie.
We zullen hierbij eerst de begrenzingen ten aanzien van het bandbreedte-versterkingsprodukt bezien voor een gemeenschappelijke-emitterversterker voor kleine signalen, dan
de meer algemene begrenzingen ten aanzien van de maximale osccilleerfrequentie, en ten
slotte enkele van de begrenzingen aangaande de snelheid waarmee stroom en spanning
bij toevoer van grote signalen kunnen veranderen.
3.2.ENKELE BEGRENZINGEN VAN HET VERSTERKINGS-B ANDBREEDTEPRODUKT
BIJ GEMEENSCHAPPELIJKE-EMITTERCONFIGURATIE

3,2.1. Inleiding
Het grootste deel van deze paragraaf is gewijd aan de voorspelling van de versterkingsen snelheidsbegrenzingen welke voor de in fig. 3.1 afgebeelde gemeenschappelijke-emitterversterker gelden. De complexen Ni en N2 die hierin voorkomen zijn koppelnetwerken
die uitsluitend uit R-, L- en C-componenten met positieve waarden bestaan (of hun equi
valenten), zonder transformators. Overigens gelden ten aanzien van deze netwerken geen
restricties. We nemen aan dat de transistor lineair is en wordt beschreven door de vier
y-pcirameters voor de gemeenschappelijke-emitteraansluiting yi, yr, yt en y0 ; gemakshalve
zullen we de index e die normaliter wordt gebruikt om gemeenschappelijke-emitterparameters aan te duiden, hier weglaten. De uitvoering van het voorspanningsnetwerk is' in
fig. 3.1 niet getekend, maar alle passieve admittanties die hierin nodig zijn, worden
verondersteld deel uit te maken van Ni en N2. We nemen aan dat Yl passief 'S, en dat
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Fig.3. l.Eentrapsgemeenschappelijke-emitterversterker. Ah en Ah zijn transformatorloze, passie
ve netwerken.
de signaalniveaus zo laag liggen dat we hier een lineaire analyse mogen toepassen.
Onze taak is nu om de begrenzingen te bepalen van de in de praktijk te verwezenlijken
responsie van deze gemeenschappelijke-emitterconfiguratie. Het gaat ons hierbij niet om
het ontwerp van Ah en N2, maar veeleer om begrenzingen die onvermijdelijk zijn, onge
acht de keuze van Ah en Ah (binnen de hierboven gegeven algemene restricties). Helaas
is de exacte oplossing van dit probleem verre van eenvoudig en zodoende nog nooit uit
gevoerd (behalve voor enkele speciale gevallen waarin enkele beperkingen ten aanzien
van de ^-parameters gelden). Nemen we echter genoegen met de voorwaarden die in de
praktijk noodzakelijk zijn voor de best mogelijke oplossing (in plaats van die welke vol
doende zijn), dan kunnen we enkele zeer eenvoudige restricties afleiden. De redelijkheid
hiervan moet dan achteraf aan de hand van enkele belangrijke speciale gevallen worden
gecontroleerd.
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3.2.2. De stroomuersterking
Om een idee te geven van de moeilijkheden welke men bij een algemene beschrijving van
de versterkings- en snelheidsbegrenzingen van de schakeling in fig.3.1 ondervindt, in het
geval dat Ah en Ah geen enkele beperking is opgelegd, merken we het volgende op. Als
Ah volkomen willekeurig zou zijn en men aan de ingang van de (stationaire) schakeling
een stapvormige impuls zou toevoeren, zou de basisstroom waarden kunnen bereiken wel
ke aanzienlijk boven de ingangsstroom liggen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een
afgestemde kring met hoge Q). De totale ladingtoevoer aan de basis van de transistor zou
de ladingtoevoer bij de ingang dan zelfs kunnen overtreffen. Het is dan niet zonder meer
duidelijk in hoeverre de stroom versterking van de transistor zelf beperkingen oplegt aan
de stroomversterking van de gehele versterker. Intuïtief en ook proefondervindelijk blijkt
wel dat de totale stroomversterking inderdaad mede door aeo en cot wordt beperkt, maar
deze invloed is in het algemeen niet op een eenvoudige wijze in de tijdsresponsie of de
frequentieresponsie voor s = jeu uit te drukken. In het meest algemene geval kan de
wisselstroomversterking dan ook in werkelijkheid veel groter zijn dan ae0, terwijl het produkt van stroomversterking en frequentie in feite veel groter kan zijn dan ojtWe willen daarom eerst enkele van de begrenzingen aangaande de mogelijke stroomver78
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sterking bepalen zoals die voor de speciale categorie van transformatorloze RLC-kringen
met drie aansluitingen en passieve belastingen gelden. In het geval van de schakeling in
fig.3.2 kunnen we de stroomversterking I2/I1 dan schrijven als:
I2

^ (S) =

Ii

!

P(s)
Q(s)

ao + ais + «2S2 + ...
bo + bis + b2S2 + ...

(3.1)

Een eerste voorwaarde ten aanzien van (3.1) is dat de wortels van Q(s) alle in de linker
vlakhelft moeten liggen, hetgeen uit het passieve karakter van een RLC-kring volgt, dat
het onmogelijk maakt dat er zelfbekrachtigende eigenfrequenties kunnen optreden. Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat er geen wortels van Q(s) op de jcu-as liggen (of
schoon werkelijk ideale L’s en C’s dergelijke wortels zouden kunnen leveren), en dat
Q(s) geen wortels gemeen heeft met P(s). Als alle wortels van Q(s) in de linker vlakhelft
liggen, moeten alle ^-coëfficiënten hetzelfde teken hebben, dat we hier positief zullen
stellen.
Een tweede voorwaarde ten aanzien van (3.1) is dat de ^-coëfficiënten hetzelfde teken
moeten hebben als de 6*-coëfficiënten. Dit volgt uit de veronderstellingen dat alle R-,
L- en C-componenten een positieve waarde hebben, dat het netwerk geen transformators
bevat, en in- en uitgang een aansluiting gemeen hebben. We zullen hier geen bewijs geven
dat alle ai s positief zijn, maar dat is eenvoudig tc leveren met behulp van een topologische
schakelingsanalyse. Waar het om gaat is dat alle wegen (in de RLC-kring) van Ii naar I2
in positieve zin worden doorlopen, waarbij de admittanties positief zijn voor een positieve
en reële s.
Een derde en zeer belangrijke beperking ten aanzien van (3.1) is de voorwaarde dat
ai ^ bi voor alle T. Om de achtergrond van deze voorwaarde in te zien merke men op
dat (Ii — Ï2)/Ii ook de stroomversterking voorstelt van een transformatorloos netwerk
met drie aansluitingen met een passieve belasting op de uitgang (in het onderhavige geval
een kortsluiting), zoals in fig. 3.2 te zien is. [1 — (I2/I1)] moet zodoende ook een numeratorpolynoom hebben met positieve of nulcoëfficiënten, en dit is alleen mogelijk als
at ^ bt.
Om de volgende bespreking eenvoudiger te houden zullen we I2/I1 voor fig. 3.2 als een
positieve, passieve versterkingsfunctie definiëren, afgekort tot PG(s). Dat wil zeggen als
0 ^ ai ^ bt voor alle i, en Q(s) = 0 alleen wanneer Re[s] < 0, dan geldt

h
+
Ui

Ni
RLCnetwerk

h
+

RLCnetwerk

U2
/1-/2

Fig. 3.2. Schakeling voor de berekening van de versterkingsbegrenzing van Ni in fig. 3.1.
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P(S)

flo + fllS + ..

Q(s)

b0 + bis +

- = PG(s)

(3.2)

Door nu een cascade van transformatorloze RLC-nstwerken te beschouwen wordt het
duidelijk dat het produkt van twee positieve, passieve versterkingen weer een positieve,
passieve versterking levert.
Om limieten af te leiden voor de in fig.3.1 gegeven versterkingsschakeling merken we
op dat de totale stroomversterking A*(s) = — I4/I1, kan worden geschreven als het pro
dukt van passieve schakelingsversterkingen maal de stroomversterking van de transistor.
Als we aannemen dat de ingangsadmittantie van de transistor passief is (dat wil zeggen
willekeurig dicht kan worden benaderd door een transformatorloos .RLC-netwerk), krij
gen we het volgende resultaat:
A f\

^4/ X

Ï2

Ï3

I4

----13

i

v

A((s) = - ^5) = - • - • - = — • PG(S)
Door verder aan te nemen dat de uitgangsadmittantie van de transistor passief is en wordt
voorgesteld doorzult, kunnen we —I3/I2 schrijven als het produkt van de kortsluitstroomversterking van de transistor, hf = yr/yj, maal de verhouding {yzhs + yuit), waarin
ya = I3/U3. Aangezien deze verhouding eveneens een positieve, passieve versterking
voorstelt, komen we zo tot de belangrijke gevolgtrekking dat:
A<(s) = y~~~ • PG(s)
yi(s)

(3.3)

De toepassing van (3.3) stelt ons in staat om enkele belangrijke versterkings- en snelheids' begrenzingen te voorspellen. Om zover te komen moeten we echter eerst de totale respon
sie A<(s) in een vorm gieten waarin de als ‘versterking’ en ‘bandbreedte’ aanwijsbare para
meters duidelijk naar voren treden.
Laten we eerst het geval nemen dat er de .RLC-netwerken en Yl willen vinden die een
A<(s) leveren van
At(s) =

s

1

CO + Cis + C2S2

Co/s + Cl + C2S

(3.4)

De responsie van veel eentrapsversterkers komt bij benadering overeen met (3.4). Merk
op dat dit responsietype zowel karakteristiek is voor brede-bandversterkers met een con
stante versterking over meerdere octaven, als voor smalle-bandversterkers met een band
breedte die veel kleiner is dan de midbandfrequentie. (3.4) is zelfs kenmerkend voor gelijkstroomversterkers als we co = 0 stellen.
We zullen de volgende definities gebruiken: coo is de frequentie waarvoor de versterking(sfactor) maximaal is, A<o = A((jcüo) is de maximale (of midband-) versterking en
(Oh en coi zijn de bovenste en onderste —3dB-frequenties. Dit levert:
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CO o2 = Cq/C2

(3.5a)

AlO = 1/ci

(3.5b)

COh — COI = C1/C2

(3.5c)

Als volgende stap bij de berekening van de beperkingen welke voor A\o en (ctfh — coi)
gelden, zullen we het geval nemen waarin de stroomversterking van de transistor kan
worden benaderd door
yr

GeO

yi

1 + Sdeo/COT

(3.6)

Het frequentiebereik waarvoor (3.6) nog een goede benadering levert reikt normaliter
tot ca. cüt/2 (we gaan hier niet in op de afleiding van het geldigheidsbereik). Door een
combinatie van (3.3) tot en met (3.6) komen we tot:
s[aeo-1 + <üt-1s]
= PG(s)
co + ^io_1s + [Aio((üh — a>i)]-1s2

(3.7)

en door (3.2) tot en met (3.7) toe te passen:
Geo-1 ^ Ato-1

(3.8a)

(OT~l = [^io(CGli — Wl)]_1

(3.8b)

(3.8) levert ons twee intuïtief verklaarbare beperkingen:
1.de midbandstroomversterking van het geheel kan niet groter zijn dan de kortsluitstroomversterking van de transistor;
2. het produkt van midbandversterking en de —3dB-bandbreedte van de stroomver
sterking van het geheel kan niet groter zijn dan cut. Merk op dat er geen bepaalde be
perking geldt ten aanzien van de midbandfrequentie coo, afgezien van het geldigheidsbe
reik van de analyse (dat begrensd wordt door de waarde waarbij COh zo hoog wordt dat de
veronderstelling van (3.6) niet langer van toepassing is).
De bovenstaande analyse garandeert niet dat de door (3.8) gegeven limietwaarden in de
praktijk te verwezenlijken zijn, maar alleen dat er binnen het kader van (3.4) geen ‘betere’
responsie bereikt kan worden. In dit geval kunnen de vorm van (3.4) en de bovengrenzen
van versterking en bandbreedte zoals die door (3.8) worden geleverd, in de praktijk echter
zeer dicht worden benaderd. In fig.3.3 zijn twee mogelijke schakelingen afgebeeld, maar
daarnaast bestaan er ook nog andere, afhankelijk van de details van de in- en uitgangsimpedantiekarakteristieken van de transistor.
Als een tweede voorbeeld van het gebruik van (3.3) zullen we een aspect van de frequentie-invloed op de stroomversterking behandelen waarbij de responsietijd wat duidelijker
naar voren treedt dan in het geval van (3.4). We nemen hierbij aan dat A<(s) van de volgen
de vorm is
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Fig.3.3.Twee mogelijke schakelingen om de grenzen van (3.8.) te realiseren: a.aannemende dat
\\/R2 + j(oC2\<^ |>»il en R2C2 = aeo/wT; b.aannemende dat \1/R2 + }o)C2\ p \y0\ en
R2C2 = aeo/(oT.
Speciale gevallen: 1. C\ = 0 voor Ai0(a)h— o>i) = (oT; 2. Ri = co voor A\0 = ae0] en
3. L = oo voor w\ = O.
Aio

(3.9)
1 + dis + d2s2 + • •.
en dat de ^-coëfficiënten zo zijn ingesteld, dat een monotoon stijgende stapresponsie
wordt verkregen. Het is dan toegestaan om de vertraging van de versterker gelijk te stellen
met de coëfficiënt d\. Hierbij wordt de totale tijd die de uitgang nodig heeft om uit de
beginwaarde O tot 50% van de eindwaarde op te lopen de vertraging genoemd; de waarde
ervan komt zeer nauwkeurig overeen met de coëfficiënt d\. De stijgtijd daarentegen is de
tijd welke de uitgang nodig heeft om van 10% naar 90% van de uiteindelijke waarde op
te lopen. Deze tijd kan veel kleiner zijn dan de vertraging; tussen stijgtijd en d\ bestaat
geen bepaald algemeen geldend verband (in feite wordt de 10%-90%-stijgtijd, voor het
geval dat er geen noemenswaard doorschieten optreedt, bij benadering gegeven door
2,5[/<Zi2 — 2dz).
Door combinatie van (3.3), (3.6) en (3.9) krijgen we:
A((s) =

^<o(OeO_1 + SO0t)

= PG(s)
1 + dis + </2S2 + ...
zodat de versterkings- en snelheidsbegrenzingen worden geleverd door:
•

fleO-1 = Aio-1
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(3.10)

(3.11a)

di
Tvertr
(3.11b)
S —— «
Aio
Ato
Met andere woorden, als we te maken hebben met responsies waarvoor een verschil be
staat tussen vertraging en stijgtijd (of bandbreedte), blijkt dat cüt geen begrenzing van het
versterkings-bandbreedteprodukt inhoudt, maar wel een limiet van de ‘versterking per
vertraging’. Voor het eerder behandelde speciale geval waarbij Ai door (3.4) werd voor
gesteld, was de —3dB-bandbreedte ruwweg gelijk aan de reciproke van de ‘vertraging’
van de versterker; neemt men echter genoegen met een snellere daling van de versterking
bij frequenties buiten de doorlaatband, dan zijn voor een gegeven grotere versterkingsbandbreedteprodukten mogelijk. Uit een meer gedetailleerde bestudering blijkt echter
dat een zeer grote faseverschuiving binnen de doorlaatband vereist is om een stijgtijd te
bereiken, die veel kleiner is dan de vertraging, zodat de netwerken Ni en Nz dan veel
L- en C-componenten moeten bevatten. We mogen dus niet verwachten dat eenvoudige
netwerken ons al de mogelijkheid bieden om vertraging tegen versterking uit te wisselen,
maar het is toch van theoretisch belang om te weten dat men deze twee factoren tegen
elkaar kan afwegen.
Om een inzicht te krijgen in de wijze waarop een schakeling vertraging tegen verster
king zou kunnen uitwisselen, willen we als eerste stap het verloop van de variabelen in
(3.11) nagaan, zoals dit in fig.3.4 in beeld is gebracht. Let op de vorm van de begrenzin
gen uit (3.11) zoals deze door fig.3.4 worden gegeven. De beperkingen komen erop neer
dat de ladingtoevoer aan de transistor altijd kleiner is dan de ladingtoevoer aan de ingang,
en dat de stationaire stroom naar de transistor altijd kleiner is dan de stroomsterkte die
aan de ingang wordt aangelegd. (Merk op dat deze beperkingen alleen gelden door het
geval van een verwaarloosbare oscillatie van de stapresponsie.) Een methode om de
cot~1

grens van te verwezenlijken
responsie als geen doorschieten
f mag optreden

1*4

aeo
/

/
/

voorbeeld van een
/" mogelijke responsie

Aio
/

/

/

♦Jvertr

j

Qeo
cüt

Fig.3.4.Interpretatie van de grenzen van (3.11) in het tijdsgebied, waarbij is aangenomen dat
i'l(f) een stapvormige verandering van één eenheid op het tijdstip t = 0 is, en 14(0 monotoon.
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‘typische responsie’ van fig. 3.4 in de praktijk: te verwezenlijken krijgt men door het ingangsRLC-ciicwt zo in te stellen dat dit de ladin gtoevoer van de bron opslaat, totdat het net
werk op het tijdstip t = 7Vertr plotseling de gehele opgeslagen lading aan de transistor
afgeeft, waardoor een zeer snelle stijging -van de collectorstroom plaats vindt. In feite
geldt natuurlijk een beperking ten aanzien van de stijgtijd, maar deze wordt als gevolg
van de door ons veronderstelde yr/yi-vorm <dat wil zeggen het uitgangspunt dat 3.6 geldt)
niet door onze analyse voorspeld. Zou yt/Yi voor een transistor bij grote s werkelijk een
functie zijn van s-1, dan zou de transistor zelf in feite geen enkele beperking aan stijg
tijd of bandbreedte opleggen!
Fig. 3.5 geeft een voorbeeld van een netwerk waarin men de vertraging tegen de stroomversterking kan afwegen. De fysische verklaring van de werking ervan luidt als volgt.
De L- en C-elementen vormen een geconcentreerde benadering van een vertragingslijn
met karakteristieke impedantie R=\/L/C en een vertraging van T = (LC)-1/2 per sec
tie. Wordt nu aan de ingang een stapvormige stroomverandering aangelegd, verplaatst
deze zich langs de ‘LC-transmissielijn’, waarbij de condensators één voor één worden op
geladen. De condensatorstroom levert de ingang van een volgende vertragingslijn, die
uiteindelijk de lading aan de transistor afgeeft. Door een juiste keuze van de lengte van de
secundaire vertragingslijnen (die eveneens door LC-kringen benaderd zouden kunnen
worden), kan men het zo instellen dat alle laadstromen van de condensators op bijna
hetzelfde ogenblik bij de transistor aankomen. Het netto-resultaat is dat na een tijd die
gelijk is aan de totale vertraging van de üC-schakeling, de transistor een bijna abrupte
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stroomimpuis ofwel een stapvormige ladingsverandering ontvangt, waarvan de sterkte
alleen wordt beperkt door het aantal secties dat men in deLC-vertragingslijn wil opnemen.
Nadat de transistor de ‘stroomimpuis’ heeft ontvangen, levert Ri verder de stationaire ge
lijkstroom aan de basis, waarmee dus de gewenste uitgang, een vertraagde stapresponsie,
bereikt is. Helaas moet hierbij aan de impedantie-ongelijkheden R > R0 > nn worden
voldaan, zodat de ingangsspanning zeer groot kan zijn. Het is op deze wijze mogelijk om
zeer grote versterkings-bandbreedteprodukten te bereiken, maar in de regel is het veel
gemakkelijker om meerdere transistors in een meertrapsconfiguratie in cascade te schake
len als mén grote versterkingen gecombineerd met grote bandbreedten nodig heeft.
Heeft men alleen stroomversterking nodig, dan kan men zelfs met een eenvoudige
transformator volstaan, die immers al een grotere versterking levert, zonder dat de band
breedte daardoor nadelig wordt beïnvloed. Het ligt voor de hand dat een ideale transfor
mator bij de ingang de stroomversterking binnen elke willekeurige frequentieband vol
komen naar wens kan opvoeren, zonder dat daardoor een nieuwe vertraging ontstaat.
Op deze manier kan men dus over een groot stroomverstcrkings-bandbreedteprodukt
beschikken, dat onafhankelijk is van de vertraging. Maar zelfs een niet-ideale transfor
mator kan goed worden gebruikt om de begrenzing van de stroomversterking en snelheid
te ontlopen, zoals in fig. 3.6 te zien is. De transformator verzorgt hierin de hoogfrequentversterking, terwijl de transistor de gelijkstroomversterking levert. Op deze manier kan
men zodoende een grote bandbreedte bereiken zonder dat dit ten koste van de stroomver
sterking of de vertraging gaat.
Het zal in dit stadium duidelijk zijn dat de voorgaande analyse te kort schoot in die zin
dat daarin alleen de stroomversterking is beschouwd, terwijl transistorversterkers in de
praktijk natuurlijk ook vaak spannings- en/of vermogensversterking moeten leveren.
Kortom, cot levert op zichzelf genomen geen volledige maatstaf van de vérsterkingssnelheidsprestaties.

h
o->

n
\AJLT
•

I c

1
L

R

v h

Fig. 3.6. Een methode om de stroomversterkings-snelheidsprestaties op te voeren met behulp van
een niet-ideale'transformator.
85

%

3.2.3. De spanningsversterking
De methoden die hierboven gebruikt zijn voor de afleiding van de stroomversterkingssnelheidsbegrenzingen kunnen worden toegepast voor de bepaling van de begrenzingen die
ten aanzien van de spanningsversterking gelden. Zo krijgen we door in (3.3) de y’s door
z’s te vervangen, de volgende begrenzing:
—Zf(s)
-U4
Yf(s)
• PG(s) = ^ • PG(s)
(3.12)
(s) =
Ui
y0(s)
zi(s)
De spanningsversterking van het geheel is dus het produkt van de spanningsversterking
van de transistor bij open kring, yf/y0, maal de versterking van een transformatorloos
7?Z.C-circuit met drie aansluitingen. Merk op dat voor (3.12) dezelfde voorwaarden gelden
als voor (3.3); namelijk dat de in- en uitgangsimpedanties van de transistor passief moeten
zijn als deze met Ni respectievelijk N% is verbonden.
Het is meestal ook mogelijk om yr/y0 over het voor ons interessante frequentiebereik
te benaderen door een eenpolige functie:
Am(s) =

yo
yr
(3.13)
y0
1 4- syo/cou
waarin de rol van yo en cou overeenkomt met die van aeo respectievelijk (ot. Deze een
polige benadering kan verdedigd worden op grond van het in fig. 3.7. getekende model,
dat op fysische overwegingen gebaseerd is, of ook op basis van typische meetresultaten
zoals die in fig. 3.8 in beeld zijn gebracht. Voor het model van fig. 3.7 kunnen we aeo
(OTj 7o en (Ou berekenen door yt/yi of yr/y0 als een verhouding uit te drukken:
(flo -f «is 4-.. .)/(bo + bis + ...) en a\t b% en alle hogere termen te verwaarlozen.
Dit levert dan:

(3.14a)

Qeo ^ gmlgiz
COt 1
y0 w

gm 1 I Cic + Cjx 4* Cbe + Cbc H----gx

[Cbc + Cbe]|

^m^x
(gx + gTl) (go + g[l)

cou'1« £x_1C(a 4- yo-1

Cn
4~ Cce
4[■Cy. +go Cbc
gx + gn
+ gy.

(3.14b)
(3.14c)
(3.14d)

waarin is aangenomen dat gm > g0 4- gy en gn > gy. Voor typische transistorparameters is gx> giv» zodat we het resultaat dan nog verder kunnen vereenvoudigen tot:
Geo w gmlgiz
Ctz + Cy 4- Cbe 4* Cbc
C'OjT1 --------- —---------------gm
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(3.15a)
(3.15b)
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Fig. 3.7. Transistormodel.
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Fig. 3.8. Kenmerkende gemeten karakteristieken, waaruit een eenpolige benadering van yr/yi en
ytlïo blijkt.
yo « Sm!go
Ca
COu_1

(3.15c)

Cp. 4~ Cbc 4~ Cce
(3.15d)
gm
Binnen het kader waarvoor de benadering van yr/y0 door een enkele tijdconstante geldt,
kunnen (3.12) en (3.13) worden gebruikt om begrenzingen ten aanzien van de spanningsversterking af te leiden welke analoog zijn aan die welke in par. 3.2.2 voor stroomversterking zijn gevonden. Zo geldt voor een versterker met een tweepolige responsie, een midbandspanningsversterking Auo en een —3dB-bandbreedte (cüh—cüi)> de begrenzing
4uo(coh — <üi) ^ cou• Normaliter is cou groter dan wt, zodat deze limiet minder res-
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+
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Fig. 3.9. Schakeling voor het afleiden van (3.16). Yb en Yc zijn passief, Yp, Ym en Yq hebben
polen in de linker vlakhelft.
trictief is dan die voor de stroomversterking, maar bij versterkers met Auo > Aio speelt
deze begrenzing toch nog een zeer belangrijke rol.
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3.2.4. De invloed van de belasting
De voorgaande resultaten kunnen in een beter bruikbare vorm worden gebracht door
daarin ook de invloed van een voorgeschreven belasting op de responsie op te nemen.
In fig. 3.9 zijn een transistor en een passieve belastingsadmittantie Yc onderling verbon
den door een passief .KLC-netwerk met drie aansluitingen. De uitgang van de transistor
is voorgesteld door een stroom Ia, parallel met een passieve admittantie Yb.
We willen hiervan eerst het volgende belangrijke resultaat afleiden:

i

Ic
Ia

Yc
*PG(s)
Yb + Yc

i
i

!

(3.16)

In woorden uitgedrukt zegt (3.16) dat de stroomversterking Ic/Ia kan worden geschreven
als het produkt van de versterking die zou optreden, als de transistor direct met de belas
ting verbonden zou zijn, maal een PG(s)-achtige functie. Het hieronder volgende bewijs
ervan kan worden overgeslagen als de lezer bereid is om de juistheid van (3.16) op gezag
te aanvaarden, in welk geval hij direct door kan gaan naar (3.18a).
In fig. 3.9b is dezelfde schakeling van fig. 3.9a afgebeeld, behalve dat het ÜLC-netwerk
in dit geval is vervangen door drie admittanties Yp, Ym en Yq. Deze 7t-voorstelling is
verantwoord omdat een ftLC-netwerk door reciprociteit is gekenmerkt (ware dit niet zo,
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dan zouden er vier Y-parameters nodig zijn), maar Yp, Ym en Yq behoeven geen passieve
admittanties te zijn (merk op dat Yp en Yq voor een zekere configuratie van het RLC-net
werk steilheden voorstellen). Voor het gemak zullen we de Y’s op de volgende wijze als
verhoudingen van polynomen voorstellen:
Pp(s)
Pc(s)
Pb(s)
(3.17a)
; Yp =
.. Yc(s) =
QCs) *
Q(s)
Q(s) ’ ’
De wortels van polynoom Q(s) zijn alle poolfrequenties van alle Y’s, zodat enkele van
de P(s)-polynomen factors gemeen kunnen hebben met Q(s). Voor alle s-waarden in de
rechter vlakhelft kan geen enkele /?LC-ingangsadmittantie of steilheid oneindig zijn
(tenzij deze voor alle frequenties oneindig is). Geen van de Y’s in (3.17a) kan zodoende
polen hebben in de rechter vlakhelft, zodat Q(s) ook geen wortels in de rechter vlakhelft
kan hebben. We zullen de mogelijkheid van eigenfrequenties voor s = jco uitsluiten op
grond van de overweging dat alle L- en C-elementen een zeker verlies vertonen. De wortels
van Q(s) zullen dus in de linker vlakhelft liggen, terwijl de coëfficiënten positief zullen zijn.
De P(s) polynomen hebben alle positieve coëfficiënten, en wel om de volgende redenen.
In de eerste plaats moeten Pb(s) en Pc(s) positieve coëfficiënten hebben omdat Yb(s)
en Yc(s) verondersteld worden passieve admittanties te zijn (dat wil zeggen met alle polen
en nulpunten in de linker vlakhelft). De volgende overweging is dat de kortsluitstroomversterking van het 7£LC-netwerk een PG(s)-functie is, die in dit geval wordt gegeven door
Ym/(Ym + Yp) = Pm/(Pm + Pp). Dit betekent dat Pm(s) en tPm(s) + Pp(s)] uiteraard
ook polynomen zijn met positieve coëfficiënten. Dit is alleen mogelijk als Pm(s) en Pp(s)
beide polynomen met positieve coëfficiënten zijn. Uit een analoge argumentatie blijkt dat
Pq(s) een polynoom met positieve coëfficiënten is.
We kunnen de stroomversterking Ic/Ia nu als volgt schrijven:

Yb =

Ic _
YcYm
Ia
Yra(Yb + Yp + Yq + Yc) + (Yb + Yp)(Yq + Yc)
Ym(Yb + Yq)
Yc
Yb -f Yc Ym(Yb + Yc) + [Ym(Yp + Yq) + (Yb + Yp) (Yq + Yc)]
Yc
Pm(Pb + Pc)
Yb + Yc Pm(Pb + Pc) + [Pm(Pp + Pq) + (Pb + Pp) (Pq + Pc)]
Yc
Pi(s)
Yb + Yc Pi(s)+P2(s)
waarin

(3.17b)

Pl(s) = Pm(Pb 4" Pc)
P2(s) = Pm(Pp + Pq) + (Pb 4" Pp)(Pq 4" Pc)
Merk op dat Pi(s) en P2(s) beide polynomen in s zijn met positieve coëfficiënten, zodat
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Fig. 3.10. Schakeling van fig.3.1 waarin de transistorparameters expliciet zijn aangegeven (Ui>
U2 etc. zijn gemeten ten opzichte van de aarde).
Pi/(Pi + P2) voldoet aan de voorwaarden die voor PG(s) gelden, mits Pi(s) -f P2(s)
alleen wortels in de linker vlakhelft heeft. Omdat we weten dat Ic/Ia en (Yb + Yc)/Yc
uitsluitend polen in de linker vlakhelft hebben (zo zijn Yb en Yc passief), moeten de
wortels van Pi(s) + P2(s) tot de linker vlakhelft beperkt zijn. Hiermee is de juistheid
van (3.16) aangetoond.
Als we nu de versterker uit fig. 3.1 op de wijze van fig. 3.10 voorstellen, met de ^-para
meters expliciet aangegeven, krijgen we de volgende betrekking:
A«(s) —

-U4
Ui

U2
Ui

TT-yr

1
Yl
• PGi(s) • —
Yl + y0
Yl

1
yr
• PG2(s) =
• PG2(s)
y0yf-1 + YLyf_1
y0 + Yl

(3.18a)

en. op een overeenkomstige manier, door voor de stroomversterking yi te vervangen door
zj, yr door —zr, etc.:
-14
Ai(s) = —'
Ii

1
-ZL
I2
— • zf •
• PG3(s) • —
ZL
Zl + Zo
Ii

—Zf

t

Zo + Zl

• PG4(s) =

1
• PG4(s)
yiyr1 — ZLZf-1

(3.18b)

Samenvattend kunnen we zeggen dat de versterking van het geheel kan worden ge
schreven als het produkt van de versterking van de transistor als deze zonder enig koppelnetwerk met de belasting is verbonden, maal de versterking van een passief ftLC-netwerk
met drie aansluitingen.
Als eerste voorbeeld zullen we de invloed nagaan van een capacitieve belasting Cl
op de spanningsversterkings-snelheidsbegrenzingen. Bij frequenties beneden ca.
Cób = (gx + g-x)l(C[L + Cu) mogen we aannemen dat yt = gmgxKgx + g-)- Dit levert
met behulp van (3.13) en (3.18a):
Au(s) —
90

Is

1
• PG(s)
yo”1 + s(COu“1 + [(gx + gn)/gmgx]sCjj

De effectieve waarde van cou~l wordt dus voorgesteld door:

■

©crKeff) = 0)u~l + [Ox + giz)/gmgx] Cl
terwijl de belasting door een capaciteit beslist een nadelige invloed moet hebben op de
versterkings-snelheidsprestaties van de transistor. In het geval van een meertrapsvcrsterker is de ingangscapacitcit naar de volgende trap in de regel betrekkelijk groot, waardoor
de waarde van cuc/(eff) duidelijk achteruit gaat.
Als tweede voorbeeld zullen we de invloed nagaan van een belastingsweerstand Rl
op de stroomversterkings-snelheidsbegrenzingen. Bij matige frequenties geldt
zf"i« — s(C|x + Cbc), (dat wil zeggen de waarde van zr wordt door een inwendige
negatieve terugkoppeling bepaald), hetgeen met behulp van (3.6) en (3.18b) levert:
Af(s) ^

1
öeo 1 •+■ s[cut 1 + RlfCy. + Cbc)]

In dit geval wordt de effectieve waarde van

cut-1

dus voorgesteld door:

tüT_1(eff) = cüt-1 + Rh(Cy. + Cbc)
zodat de belasting door een weerstand dus in een duidelijke verlaging van de versterkingssnelheidsprestaties van de transistor resulteert. Voor het bereiken van een midbandspanningsversterking is het nodig dat Rl niet nul is, maar de mogelijke stroomversterking
wordt zodoende door de eisen ten aanzien van deze spanningsversterking wel verlaagd.
Dit houdt nauw verband met het feit dat de ingangscapaciteit van een versterker onder
andere Cy. en Cbc bevat, vermenigvuldigd met de spanningsversterking van de betreffende
trap.
3.2.5. Versterkings-snelheidsbegrenzingen van unilaterale versterkers
Uit de voorgaande voorbeelden blijkt waarom men voor een meertrapsversterker die
tegelijkertijd stroom- en spanningsversterking moet leveren, niet aan de hand van cor
en (Ou alleen de versterkings-snelheidsprestaties kan voorspellen. Helaas is het lastig,
vanwege de niet-unilaterale eigenschappen van transistors, om algemeengeldende be
grenzingen voor dergelijke versterkers af te leiden. In deze paragraaf zullen we het speciale
geval bezien waarin de transistors door een geschikte nctwerkconfiguratie zijn geneutrali
seerd, bijvoorbeeld op de wijze van fig.3.1 la, terwijl de versterker uit in cascade gescha
kelde identieke trappen is opgebouwd (de versterker bestaat dus uit ‘herhaalde’ trappen).
Voor dit belangrijke speciale geval van een cascadeschakeling van identieke unilaterale
trappen kunnen we namelijk enkele betrekkelijk eenvoudige verbanden tussen versterking
en snelheid afleiden. We nemen aan dat de transistor wordt geneutraliseerd door middel
van een fase-omkerende transformator en een passieve terugkoppelingsadmittantie yn, op
de wijze van fig.3.1 la. Als we de transistor door het model van fig.3.7 voorstellen, zal
yn van de in fig. 3.11b afgebeelde vorm zijn, al kan men yn voor een smalle-bandversterker
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Fig.3.11.Geneutraliseerde versterker beschreven met y'-parameters: a.schakeling; b.geneutrali
seerd netwerk.
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in de regel vereenvoudigen tot een enkele R en C. De y-parameters van de geneutraliseerde
transistor worden aangeduid met yi', yt etc., de waarden ervan zijn:
yi' =yi — nyx
yt' = —n(yt — yr)
yr' =0

;
(voor yn = —«yr)

(3.19)
.

yo' = n2yo — «yr
Omdat de transistor geneutraliseerd is, bedraagt de ingangsadmittantie yi# en de uitgangsadmittantie y0'. De versterking-per-trap wordt zodoende van de vorm:
A«(s) = A<(s) = As =

yt'

yi' + y0

7 • PG(s)

— (yr —yr)
* PG(s)
«_1yi + ny0 — 2yr

(3.20)

I
\
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Doorgaans mogen we yr ten opzichte van yr verwaarlozen, zodat yr/yr dan kan worden
benaderd door:
yr
—co it
—
^-----yr

s

Cür =

<?m

(3.21)

Cjjt + Cbc

(3.20) wordt dan:
2

A(s) =

—1
(aeo_1H"1.+ 70'1//) 4- STg

• PG(s)

(3.22)

waarin
3

\
!
■

fg = ci>T~ln~l + CDu~ln + 2cobT1

1

Voor deze versterker met identieke in cascade geschakelde trappen speelt ts dus een rol
die volkomen overeenkomt met die van cot-1 en cou~l bij de voorgaande behandeling
van de stroom- en spanningsversterkingsbegrenzingen. rs levert zodoende een redelijke
maatstaf voor de snelheidsprestaties van de geneutraliseerde transistor. Om een maximale
snelheid te bereiken moeten we n zo instellen dat rs minimaal wordt, hetgeen betekent dat:
Ts(min) = 2 [j/cur-1^-1 + Wr-1]
voor

(3.23)

n = \/cou/cot
Als uitgewerkt numeriek voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld de transistor nemen waarvan
de karakteristieken door fig.3.8 worden gegeven; hiervoor geldt:
cut-1

= 1,08 ns; cou~x = 0,85 ns; cür-1 = 0,11 ns
Tg(min) = 2,14 ns; l/27CT6(min) = 74 MHz
Voor een tweepolige responsie van de vorm van (3.4) kan het produkt van bandbreedteper-trap maal versterking-per-trap dus niet groter zijn dan ca. 74 MHz. Merk op dat de
maximale versterkings-snelheidsprestaties slechts ongeveer de helft zijn van wat we aan
de hand van cot en cou apart genomen en zonder transformator zouden verwachten, on
danks het feit dat in de schakeling in het koppelnetwerk tussen de trappen is opgenomen.
•Het is niet zo dat neutralisatie de maximale snelheid levert, maar zonder neutralisatie
is het vrijwel onmogelijk om de versterking-/7er-/rap of de snelheidsaspecten uit elkaar te
halen. Verder is gemakkelijk aan te tonen dat de inwendige terugkoppeling door de tran
sistor (dat wil zeggen yr) vaak een ongunstige invloed op de bandbreedte heeft.
We wijzen er op dat het effect van de neutralisatie eveneens kan worden bereikt door
middel van technieken die volkomen afwijken van het voorbeeld in fig.3.11. Zo zou
men een differentieversterker met kruislings gekoppelde admittanties kunnen toepassen,
op de wijze van fig. 3.12a. Oók kan men een positieve terugkoppeling rond meer dan één
trap toepassen, zoals in fig. 3.12b is getekend. In feite is het zo dat een versterking die bij
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Fig.3.12.T\vee methoden om neutralisatie te bereiken: a.diflferentieversterker met kruislingse
koppeling; b.neutralisatie door terugkoppeling van de tweede trap; yi, y2 en y3 zijn zo ge
kozen dat ze de invloed van yr in de ingangstrap ongeveer opheffen.

negatieve terugkoppeling (tegenkoppeling) bij lage frequenties is ontworpen, bij hoge
frequenteis, waar de faseverschuiving van de versterker een belangrijke rol gaat spelen,
onherroepelijk een positieve terugkoppeling (meekoppeling) gaat vertonen. Zo kan zelfs
een negatieve terugkoppeling tot een gedeeltelijke opheffing van yr leiden. M.a.w. de inwen
dige terugkoppeling zal een uiteengaan van de eigenfrequenties van de meertrapsversterker veroorzaken, en de totale negatieve terugkoppeling (en ook neutralisatie) verlaagt dit
effect. In de eerder beschouwde schakelingen mochten geen serie-emitterimpedanties of
shuntadmittanties van basis naar collector voorkomen. De toevoeging van deze elementen
brengt echter geen belangrijke verandering in de conclusies, mits de in- en uitgangsadmittanties passief blijven. Een serie-emitterimpedantie verlaagt bijvoorbeeld yr en yi in onge
veer dezelfde verhouding, terwijl ook de effectieve waarde van cot er in de praktijk door
wordt gereduceerd. Om echter meer exacte begrenzingen af te leiden voor algemenere
schakelingsconfiguraties, waaronder negatieve in- en uitgangsadmittanties en niet-unilaterale trappen, is het praktisch om van een enigszins ander gezichtspunt uit te gaan.
3.3.MAXIMALE OSCILLATIEFREQUENTIES

3.3.1. Inleiding
In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn enkele begrenzingen van een bepaalde
gemeenschappelijke-emitterconfiguratie afgeleid, waarbij de impedanties aan bepaalde
voorwaarden moesten voldoen. Hoewel deze begrenzingen in de praktijk zeer zeker be94
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Fig.3.13. Schematische voorstelling van een algemeen versterkercircuit.
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langrijk zijn, stellen zij toch niet noodzakelijkerwijs onvermijdelijke limieten voor. Stel dat
we bijvoorbeeld een willekeurig aantal transistors en passieve schakelingscomponenten
willen gebruiken, zonder beperkingen ten aanzien van de schakelingsconfiguratie en de
transistorparameters. Dit zeer algemene uitgangspunt is in fig.3.13 door een principeschema voorgesteld, waarin het koppelcircuit, N, uit R-, L- C- en transformatorcomponenten is opgebouwd. We willen in deze paragraaf proberen om enkele versterkingssnelheidsbegrenzingen voor dit algemenere circuit af te leiden.
Merk op dat als de schakeling in fig.3.13 een vermogensversterking kan leveren bij
een bepaalde frequentie s = jco, het ook mogelijk moet zijn om de uitgang terug te
leiden naar de ingang en zo oscillaties op te wekken. Het ligt voor de hand dat het passieve
schakelingsdeel geen netto-uitgangsvermogen kan leveren voor s = jeu, en het punt waar
het om gaat is dan ook dat de transistor een netto-uitgangsvermogen kan leveren. Er geldt
zodoende de volgende belangrijke beperking: de vermogensversterking (verhouding tussen
uitgangs- en ingangsvermogen) moet ongeacht de belastingsimpedantie minder dan 1 zijn
bij elke frequentie s = jeu waarvoor de transistor alleen geen netto-uitgangsvermogen kan
leveren. Is de transistor bijvoorbeeld niet in staat om een uitgangsvermogen te leveren bij
cu ^ cUmax» dan moet de vermogensversterking van het geheel ^ 1 zijn voor O) ^ (Umax.
Het volgende onderwerp is nu de afleiding van de betreffende ‘maximale oscillaliefrequenties’ en het gebruik ervan bij de bepaling van elke eruit volgende versterkings-snelheidsbegrenzingen.
3.3.2.Bepaling van curaax aan de hand van het complexe vermogen
Voor een eenpoortschakeling (dat wil zeggen een netwerk met slechts één klemmenpaar,
een tweepool) waaraan een sinusvormig signaal met de frequentie s = jco wordt toege
voerd, wordt het (over de tijd) gemiddelde door het netwerk geabsorbeerde vermogen
voorgesteld door het reële deel van het complexe vermogen, dat wil zeggen
(3.24)
«(0 * Kt) = £Re[U*I] = Re [P]
waarin U* het complexe conjugaat van U is, en |U| en |I| de moduli van de aangelegde
spanningen en stromen zijn. P is het complexe vermogen, hier gedefinieerd als:
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P = iU*I = hel complexe vermogen dat door de schakeling wordt geabsorbeerd

(3.25)

Het is dikwijls praktisch om het complexe vermogen te definiëren als P = JUI*. Onze
keuze van P = £U*I is gebaseerd op het grotere gemak bij de behandeling van groten
deels capacitieve componenten. In deze paragraaf gaat het ons om het reële deel van het
vermogen, zodat geen moeilijkheden te verwachten zijn bij de interpretatie van de resul
taten, van welk standpunt men ook uitgaat.
Als U en I door T = YU = (G + jl?)U verbonden zijn, geldt
Re[P] = èRe[|U|2(G + j*)] = J|U|*G

(3.26)

Hieruit volgt dat als een eenpoort kan oscilleren bij aansluiting op een passief netwerk,
het in staat moet zijn om een netto-vermogen te leveren, zodat G < 0, al één belangrijke
beperking voorstelt. Als G < 0, is het mogelijk om een oscillator te construeren volgens
het in fig.3.14 getekende schema; bij deze configuratie wordt de admittantie van het pas
sieve deel precies gelijk gemaakt aan de negatieve admittantiewaarde van de actieve een
poort bij de gewenste oscillatiefrequentie, coo. Deze voorwaarde garandeert dat s = -fjcuo
en s = —jeuo eigenfrequenties van de schakeling zullen zijn (ofschoon er daarnaast na
tuurlijk nog andere kunnen optreden). Voor alle bekende actieve eenpoorten geldt een
eindig frequentiebereik s = jeu waarover G < 0. Nemen we als specifiek voorbeeld
het in fig.3.15 afgebeelde eenpoortmodel, waarin r, g, C > 0, dan levert dit:
G =

—*0 — rg) -f 0)2rC2
(1 — rg)2 + {wrC)2

(3.27)

Y = —G—jfl bij co = oj0

i
=TS
I

L _

FF!

actieve
tweepool

Y = G -r jR bij co = co0

Fig.3.14.Actief eenpoortnetwerk (tweepool), dat zo aangesloten is, dat het een eigenfrequentie
heeft bij s = jco0, aangenomen dat G < 0.
r

J-°
—8

=t=C

Fig.3.15. Model voor een hypothetische actieve eenpoort; w2max = #0 — rg)/rC2 als —rg < 1
(r, g en C worden positief verondersteld).
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zodat
G < 0 alleen als co2, <

*0 — rg)
rC2
’ en rg < 1

Voor een actieve tweepoort, bijvoorbeeld een transistor, zijn de voorwaarden voor oscilla
tie lastiger af te leiden, al is de werkwijze in beginsel dezelfde. Ook nu moet gelden
RefP] < 0, maar P is nu de som van de vermogens welke door de twee poorten worden .
geabsorbeerd, met andere woorden als Ui, U2, Ii en I2 de spanningen en stromen van de
beide poorten voorstellen, is voor oscillatie nodig dat:
2Re[P] = Re[Ui*Ii + U2*I2] < 0

(3.28)

Het ligt voor de hand dat we Re[P] tot op zekere hoogte kunnen beheersen doordat we
de verhouding IU2/U1I en de fasehoek tussen U2 en Ui kunnen variëren. Om oscillatie
mogelijk te maken moeten er uiteraard een zekere keuze van deze verhouding en hoek
bestaan die in Re[P] < 0 resulteert. Onze opgave is nu om de voorwaarden te vinden
waaronder dit mogelijk is.
Het meest praktische is om de voorwaarden voor mogelijke oscillatie in de //-parameters
af te leiden. Nemen we om precies te zijn aan dat de tweepoort wordt voorgesteld door:
Ui = hjli + hrU2
I2 = hfli + h0U2
dan wordt P gegeven door

(3.29)

2P = Ui*ii + u2n2
(3.30)
= (hi*|Ii|2 + hr*U2*Ii) + (hfliUz* + ho|U2|2)
We kunnen Re[P] = Pr dan in de volgende vorm gieten:
2Pr
(3.31)
= (JiiRü 1 + hQRa) + Re[(hr* + hf)e 1Q]
IU2I1I
waarin de index R betekent ‘het reële deel van’ (dus Pr = Re[P]) en U2/I1 = «elG,
a > 0.
De vraag is nu of we een mogelijke keuze van a en a in (3.31) kunnen bepalen die tot
een negatief reëel deel van P leidt. Merk allereerst op dat de tweede term tussen haken in
(3.31) een vaste absolute waarde heeft, maar een fase die we naar wens kunnen instellen
door de hoek a te variëren. De meest negatieve waarde welke het reële deel van deze term
mogelijk kan aannemen, is |hr* + hf|. Voor Pr < 0 kan de eerste term tussen haken
in (3.31) dus niet positiever zijn dan |hr* + hf |. Indien hetzij //m of //0r negatief is kun
nen we de eerste term natuurlijk altijd negatief maken voor a ofwel zeer klein, ofwel
zeer groot te maken. Het meest interessante aspect is echter de berekening van de oscillatievoorwaarden als /zir en h0r beide positief zijn. In dit geval maken we de absolute waar
de van de eerste term is (3.31) zo klein mogelijk door a = | J///ir//;orI te kiezen, dus
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2Pr
= 2 | |/AirA0r| — |hr* + hf|
IU2I1I meest neg.

(3.32)

Samenvattend kunnen we zeggen dat er drie voorwaarden zijn die elk apart voldoende
zijn om Pr voor een zekere keuze van a en a negatief te kunnen maken:
1. Air < 0 ;
2. h0R < 0 ;
3. |hf+ hr*|2> 4|//1r//0r|

(3.33)

De voorwaarden van (3.33) zijn belangrijke resultaten van onze analyse, zoals uit de vol
gende interpretatie zal blijken. (1) is de voor de hand liggende voorwaarde dat als de
ingangsimpedantie bij kortgesloten uitgang een negatief reëel deel heeft, een oscillator
van het in fig.3.14 afgebeelde type mogelijk is. Evenzo zegt voorwaarde (2) dat als
A0r < 0, een over poort 2 aangesloten passieve schakeling oscillaties kan leveren (als
in dit geval poort 1 niet-aangesloten is).
Voorwaarde (3) in (3.33) is karakteristiek voor tweepoorten, en verlangt enige nadere
toelichting. Om te beginnen is het praktisch om deze voorwaarde in een enigszins andere
vorm te schrijven met behulp van de algemene notatie h = Ar + jAi. Merk op dat als:
|hf + hr*|2 > 4AirA0r voor AirA0r ^ 0

(3.34)

de optelling van 4AiiAri aan weerskanten (3.34) het volgende resultaat levert:
|hf + hrl2 > 4[AirA0r + AfiAri]
ofwel
Uh > 1 waarin Uh =

|hr + hr|2
4[AirA0r + AfiAri]

(3.35)

Pr kan dus minder dan nul zijn als Air en A0r niet negatief zijn als, en alleen als £/& > 1,
waarin voor Uh de definitie van (3.35) geldt. We kunnen de parameter ookiny-parameters
uitdrukken door middel van de gelijkheden
yr — yr
yi
AirAor + AnAri = |yi| 2l>iRyoR — yrR^rR]
hetgeen levert

hf + hr =

Uh =

|yr — yrl2
4Lxir>’or — jwir]

(3.36)

Voldoet de tweepoort aan de reciprociteitsvoorwaarde, dan blijkt uit (3.36) dat yr = yr
en Uh = 0. Uh is dus alleen niet nul bij niet-reciproke tweepoorten. In het geval van
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reciprociteit is de enige mogelijkheid om oscillaties in de tweepoort op te wekken misschien
nog om een negatief reëel deel van de admittantie (en impedantie) bij een van de uitgangsklemmenparen te vinden met het andere uitgangspaar niet-aangesloten of kortgesloten
(dat wil zeggen er moet ofwel gelden hm < 0 of h0r < 0). Als echter voor een zekere
frequentie coo, Uh > 1 is, bestaat, zoals hierboven is gebleken, de mogelijkheid om bij
die frequentie een netto-vermogen aan de tweepoort te onttrekken, ook al hebben hi
en h0 (en yi en y0) positieve reële delen. Bij die frequentie moeten we dus eert versterker
kunnen construeren die een vermogensversterking levert (die meer vermogen aan de uit
gang afgeeft dan aan de ingang wordt ontvangen). Een dergelijke versterker moet dan
ook in (tenminste) het eigen ingangsvermogen kunnen voorzien door een terugkoppeling
van uitgang naar ingang toe te passen. Volgens dit beginsel moeten we dus als Uh ^ 1
bij s = ± jcuo een oscillator kunnen construeren door de uitgang met een geschikte faseverschuiving naar de ingang terug te koppelen, waarbij geschikte extra netwerkelementen
worden gebruikt om de impedanties zo in te stellen dat een maximale vermogensoverdracht van uitgang naar ingang wordt verkregen. Fig.3.16 geeft een beeld van deze con-

Fig. 3.16. Oscillator met terugkoppeling door transformator, om oscillaties op te wekken bij
s = jcomaxC

-)—+
l2
Fig.3.17.Transformatorloze versie van fig.3.16, waarin korte transmissielijnen als hoogfrequent
zelfinducties (of condensators) zijn gebruikt.
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figuratie, fig. 3.17 stelt een alternatieve oscilerende schakeling voor. De reactanties Li,
X,2en C leveren in dit geval zowel de faseverschoven terugkoppeling als de aanpassing
vL de impedantie voor maximale vcrmogensoverdracht.
In het algemeen is de parameter Uh voor een gegeven actief schakelingsmodel, zoals
dat van een transistor bij een voorgeschreven voorspanning, een functie van de frequentie.
Dikwijls is Uh(co) > 1 bij bepaalde frequenties, en bij andere weer Uh(co) < 1. In veel
gevallen (met name transistors) is Uh(co) > 1 bij lage frequenties, om bij hogere fre
quenties gestadig af te vallen. Er geldt dan een comax die voldoet aan
(3.37a)
Uh(phadx) = 1
(3.37b)
Uh(Cü) > 1 VOOr CO < (Umax
(3.37c)
Uh(C0) < 1 VOOr (O > Ctfmax
In deze gevallen is a>max dus de hoogste frequentie waarbij Uh > 1, en als zodanig de
maximale frequentie co waarbij de transistor onder de gegeven voorspanningsomstandigheden nog een durende oscillatie kan vertonen, ongeacht de combinaties van R's, üs,
C’s en transformators welke verder nog deel uitmaken van de schakeling.
Men kan zelfs voor een gegeven tweepoort aantonen dat de waarde van de parameter
Uh volkomen onafhankelijk is van de combinatie van L’s, C’s en ideale transformators
(dat wil zeggen willekeurige verliesloze, reciproke elementen) welke met de transistor
tezamen een nieuwe tweepoort kunnen leveren.
Aan de hand van dit gegeven kunnen we Uh als volgt interpreteren. Elke willekeurige
tweepoort kan voor een gegeven frequentie co door middel van verliesloze, reciproke
netwerkelementen unilateraal worden gemaakt. In fig. 3.18 is een dergelijke opstelling
getekend om de yr van het gegeven netwerk uit te schakelen, en zo een nieuwe tweepoort
te verwezenlijken met yr' = 0. De susceptantie jB wordt gebruikt om de fasehoek
van de uitgangsstroomresponsie aan te passen aan een op de uitgangsklemmen aange
legde spanning, met de ingang kortgesloten. De absolute waarde en het teken van de
wikkelverhouding m worden gebruikt om de absolute waarde en de fase van de terugge
voerde stroom aan te passen, zodat deze precies tegengesteld wordt aan de yr van de ge
geven tweepoort. Merk op dat voor deze opstelling ^0r' = ^or- Voor het speciale geval
dat yr' = 0 wordt Uh gegeven door
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jBs ^ Ui

___fu*51“
unilaterale
versterker

' Juit = CL—j^L = Yj*
Fig.3.19. Versterker met paarsgewijze aangepaste belastingsimpedanties.
Uh =

(3.38)

4yiRy0Ti'
We kunnen Uh in (3.38) interpreteren als de ‘vermogensversterking’ van de unilaterale
versterker met een tegengekoppelde aangepaste belastingsadmittantie, zoals in fig. 3.19
in beeld is gebracht. De vermogensversterking waar het ons hier om gaat is gedefinieerd
als het uitgangsvermogen per eenheid ingangsvermogen (beide voor kleine signalen):
Re[U2*Ii]
Yt
2 CL
Ü2 2Gl
(3.39)
Gp = Re[Ui*Ii]
Ui ylR'
Yo' + Yl yin
en voor een belasting met een aangepaste tegenkoppeling:
Gp = Gp(max) =

lyr'l2
4^irVor'

voor
(3.40)
Yl = y0'*
Bij vergelijking van (3.40) met (3.38) blijkt dat voor het speciale geval dat yr' = 0,
Uh precies gelijk is aan de maximale beschikbare vermogensversterking. Hieruit blijkt dus
waarom Uh de ‘unilaterale versterking’ van de transistor wordt genoemd, maar we willen
er de nadruk op leggen dat de maximale vermogensversterking dan door uitsluitend ver
liesloze, reciproke elementen bewerkstelligd moet worden. Zou het oorspronkelijke net
werk door middel van elementen met verliezen of niet-reciproke elementen unilateraal
worden gemaakt, dan kan de versterking van het zo verkregen unilaterale geheel zowel
groter als kleiner zijn dan Uh !
Verder is in het bovenstaande geheel van een gegeven transistor plus verliesloze reci
proke netwerkelementen (wel een verliesloze, reciproke ‘omgeving’ genoemd), ook de
verandering inbegrepen van de gekozen ingangs- en uitgangsklemmenparen om een nieuwe
tweepoort te maken van het netwerk met de drie aansluitingen (deze keuze wordt moge
lijk gemaakt door het gebruik van ideale transformators). Voor een gegeven transistor
bij gegeven voorspanningsomstandigheden is bijvoorbeeld Uh voor de gemeenschappelijke-basis-, gemeenschappelijke-emitter en gemeenschappelijke-collectorconfiguraties
precies gelijk.
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Evenzo is de maximale oscillatiefrequentie cumax van een transistor karakteristiek voor
die transistor en de voorspanningsomstandigheden. De schakeling van fig.3.17 is bijzon
der goed geschikt voor de meting van comax door L\, L2 en C zo in te stellen dat een
zo hoog mogelijke oscillatiefrequentie wordt verkregen (in sommige gevallen moet men
hiertoe L- en C-elemenlen verwisselen). Merk op dat voor het bereiken van de maximale
oscillatiefrequentie normaliter tenminste drie passieve componenten nodig zijn, die de
vereiste aanpassing van de tegengekoppelde impedantie moeten leveren, alsmede de juiste
fase van het tegengekoppelde signaal. Dit resultaat is in overeenstemming met het feit
dat een willekeurige, verliesloze reciproke tweepoort bij een enkele frequentie s = jeu
door drie parameters kan worden beschreven (bijvoorbeeld yu, y01 en yri = yn)Voor het model van fig.3.7 kunnen we gemakkelijk de karakteristiek van de maximale
oscillatiefrequentie berekenen, als de voorspanningsomstandigheden bekend zijn. Om te
beginnen kunnen de extrinsieke capaciteiten Cbe, CCe en Cbc alle uitgeschakeld worden
door ze met aangepaste inductantiewaarden te laten resoneren. Met andere woorden, deze
capaciteiten zullen geen invloed uitoefenen op de unilaterale vermogensversterking
Uh(flï), omdat t/h niet wordt beïnvloed door een verliesloze, reciproke ‘omgeving’.
Verder zullen g^y g0 en gy. bij voldoende hoge frequentie de beschikbare vermogensver
sterking slechts in zeer geringe mate beïnvloeden, zodat ze naar alle waarschijnlijkheid
bij de berekening van cumax verwaarloosd mogen worden. (We moeten deze veronderstel
ling wel controleren nadat cumax bepaald is.) Het gaat ons nu dus om de berekening van
de maximale oscillatiefrequentie van het in fig. 3.20 afgebeelde model. De oplossing ervan
wordt algebraïsch gezien het eenvoudigst als we met de h-parameters van de gemeenschappelijke-emitterconfiguratie werken, die als volgt gedefinieerd zijn:
1

hi = rx +
hr =

s(Ctt

+ C|x)

C;t + Cjx

(3.41)
C(X

Sm

hr =

s(Ctt

+ Cjx)

CjX + C-n

1
gx = —
rx

b o-C

+
Cn=r u

5Ï

Oc

SmU

e
Fig.3.20.TransistormodeI voor de berekening van a>max.
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:

h0 —

Cv-

Cy. + Cn

(#m + sCïc)

Dit levert voor Uh bij s = jco :
Uh =

\gm/(Cn + Cy.)co\2
4rxgmCy./(Cjz + Cy.)

|hf 4- hr|2

4[/ïir/;0r + //fi//rl]

2

(3.42)

waarin:
Wmax2 =

^rn

I
(3.43)

4rxC|Jt(C7c + Cy.)

Voor co2 < cümax2 geldt Uh > 1, zodat oscillaties mogelijk zijn, maar let er op dat de
onbeperkte toeneming van Uh bij frequenties ver beneden comax welke door (3.42) wordt
voorspeld niet klopt, vanwege de hoogfrequent-veronderstellingen waarop het model van
fig.3.20 op is gebaseerd. In werkelijkheid blijkt Uh bij lage frequenties tot een grote con
stante waarde te naderen, die gemakkelijk uit de laagfrequente vorm van fig. 3.7 kan wor
den berekend. Wel leveren (3.41) en 3.42) een juiste voorspelling van het feit dat voor
co2 > Cümax2, Uh < 1 en h0n en hm > 0. Er bestaat in dit geval dus geen mogelijkheid
voor een nuttige vermogensversterking, en hetzelfde geldt voor zelfbekrachtigende oscil
laties. (üxnax stelt dus een belangrijke begrenzing voor, die zelfs door het knapste schakelingsontwerp niet kan worden vermeden.
Bij vergelijking van (3.43) en (3.14) blijkt dat in het algemeen geldt:
(3.44a)

tümax2 > £ COuCOt

terwijl voor de gebruikelijke situatie dat:
gx

gn en Ck + Cy.

Cbe + Cbc

geldt
(3.44b)
G>max2 « i COuCOt
Samenvattend kunnen we zeggen dat de maximale oscillatiefrequentie cumax bij benade
ring de helft van het gemiddelde van cüt en cou is (behalve bij lage instelstromen waarvoor
£m en Cn klein zijn), zodat dit gemiddelde de betekenis krijgt van een uiterste bandbreedtelimiet. Onder geen enkele omstandigheid kan enige transistorversterker een vermogens
versterking van ingang naar uitgang leveren die groter dan 1 is voor co ^ cümax- Dit is
een echte begrenzing van cüh, en niet eenvoudig een beperking van het versterkings-bandbreedteprodukt of van de versterking-per-vertraging.
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de betekenis van de cumax-limiet is het
nuttig om enkele gemeenschappelijke-emittervoorbeelden welke al eerder zijn behandeld
nog eens nader te bezien. Laten we als eerste het geval van de versterker met identieke
in cascade geschakelde trappen nemen, waarbij de ingangsimpedantie van elke trap per
103

definitie gelijk is aan de belastingsimpedantie ervan (beide worden verondersteld passief
te zijn). Au en Ai zijn dan gelijk, en we nemen aan dat ze dezelfde tweepolige responsies
hebben als in (3.4):
A« — Ai —

A

(3.45)

Co + CiS + C2S2

waarin /4(max) = Aq =1/ci bij oj2 = cö o2 = C0/C2 en Ao (cöh-Cöi) = l/c2- Door
de onderstelde gelijkheid van de trappen, wordt de vermogensversterking per trap (voor
s = jcö) gegeven door:
GP = |A|2 =

co2

(3.46)

(CO — C2CÜ2)2 + (CICO)2

De eis dat de vermogensversterking van deze hele trap de bregenzing van de transistor
niet overtreft, dat wil zeggen Gp ^
voor co2 ^ cömax2, betekent nu een belangrijke
snelheidsbegrenzing van het geheel. Er geldt dan:
(3.47)

Cömax2 = (ciCümax)2 + (co — C2Cömax2)2
ofwel met behulp van de in (3.45) gegeven betrekkingen:
^02-l ^

/ Cömax \2 r
\(Oh—COi) [

/ COQ \21
\Wmax/ J

In het gebruikelijke geval dat Ao2 > 1 en
tot de bekende vorm:

(3.48)
coq2

<| 1 Cömax2 wordt (3.48) vereenvoudigd
(3.49)

Ao(pJh — Cöj) < Cömax

In het speciale geval van een responsie met een enkel poolpaar, zoals die door (3.45)
wordt voorgesteld, kan het het produkt van de midbandspannings- of -stroomversterking maal de —3dB-bandbreedte nooit groter zijn dan cömax.
Merk op dat de in par. 3.2.4 behandelde geneutraliseerde versterker een begrenzing
van het versterkings-bandbreedteprodukt leverde van:
\A0\ ((Oh — coi) ^ i [[/cot^cöu-1 + cor-1]-1
maar dat voor het typische geval dat cöt^cöc/-1 >
(3.44b)] geldt:
Aq{C0h —COl) < J ||/cötCöc;| « Cömax

cor~2

en cömax2 « cötcöc//4 [zie
(3.50)

Uit (3.50) blijkt dat de gemeenschappelijke-emitterversterker van fig.3.11 bij typische
parameterwaarden bijna ‘optimale’ prestaties kan leveren. Wordt coh echter vergelijkbaar
met Cömax, dan legt (3.48) grotere beperkingen op dan eerder zijn afgeleid.
Ajs tweede voorbeeld van de snelheidsbegrenzingen die Cömax met zich meebrengt zullen
we het geval beschouwenVan een brede-bandversterker met verwaarloosbaar ‘doorschie104

ten’. Normaliter heeft een dergelijke versterker een groot aantal bijna gelijke polen; de
versterking kan worden benaderd door een verdelingsfunctie volgens Gausse: |A| «
|/!o|e~nc°\ Een interessante vraag is nu welke versterkings-bandbreedtebegrenzingen
voor dit responsietype gelden. Het ligt voor de hand dat hoe groter de versterking is,
hoe kleiner de bandbreedte moet zijn, om te zorgen dat de vermogensversterking voor
(o > Cümax minder dan 1 blijft. Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat de versterker
resistieve ingangs- en uitgangsimpedanties heeft, en dat de stroomversterking At en
spanningsversterking Au ervan bij een aangepaste belasting worden voorgesteld door:

|A*| = Kol e~ao)*
IAf| = \Aio\ c~a(t)Z

(3.51)

De vermogensversterking wordt voor het geval van resistieve ingangsimpedantie en aan
gepaste resistieve uitgangsimpedantie gegeven door:
Gp = |AmA(|

(3.52)

Dit leidt tot de volgende snelheidsbegrenzing:
\AuqAiq\ e_2aw* ^ 1 voor co2 ^ comnx2

(3.53)

Door gebruik te maken van het feit dat:
(3.54)

2a = C0h~2 ln 2
kunnen we (3.53) vereenvoudigen tot
COh2 ln \AuoAio\ = CUmax2 ln 2

(3.55)

(3.55) levert een versterkings-bandbreedtebegrenzing die een interessante fysische inter
pretatie heeft. Als van een unilaterale versterker die uit een aantal identieke trappen is
opgebouwd, Aoi de laagfrequent spannings- en stroomversterking per trap voorstelt,
wordt voor dit algemene type de versterking voor n trappen gegeven door /loin. Verder
is de bandbreedte voor n trappen bij benadering Cühi/|/w als Whi de bandbreedte van
één trap voorstelt. Dit levert ons:
COhl2

(3.56)
ln y4oi2n = Ctfhi2 ln Aqi2
n
Het produkt van de logaritme van de vermogensversterking maal de bandbreedte in het
kwadraat wordt dus door het in cascade schakelen niet veranderd. Willen we de totale
versterker de grootst mogelijk waarden van dit produkt geven, dan is het dus alleen nodig
om de waarde ervan voor de aparte trappen maximaal te maken.
Laten we als specifiek voorbeeld hiervan identieke, unilaterale trappen aannemen welke
in cascade worden geschakeld om een totale versterking te leveren van Auo = Ato = Aq,
met een Gaüss-achtige frequentieresponsie. Normaliter zullen de afzonderlijke trappen
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COh2 ln \AuoAio\ =

eenpolige responsie vertonen (coi = 0) met een begrenzing van het versterkings-bandbreedteprodukt van de vorm [zie (3.22) e.v.]:
(3.57)

AoiCOhl — Tmln-1
Voor het maximaal maken van ct)h is in dit geval nodig dat Aoi2 = e, ofwel
Cühi2 ln Aoi2

max

— Tmin

_2 In Aqi2
= Tmln-2 e-1
Aqi2 max

(voor Aqi2 = e)

(3.58)

Indien Tmin~2(e ln 2)-1 niet veel kleiner is dan cumax2, ligt a>h nabij het door (3.55)
gegeven maximum.
Als het werkpunt van de transistor zo wordt gekozen dat een maximale snelheid wordt
verkregen, geldt normaliter rmin-1 cumax [zie (3.50)], terwijl in cascade geschakelde
trappen dan bijna-maximale waarden van (Ohi2 In Ao2 leveren. Voor sommige transistors
of ook bij lage instelstromen is Tmm-1 echter veel kleiner dan cumax. In dat geval kunnen
versterkers zonder cascadeschakeling, bijvoorbeeld de ‘verdeelde’ versterker, betere
perspectieven bieden. Fig.3.21 geeft een beeld van een typische verdeelde versterker, het
betreft hier een schakeling die in de vorm van een vertragingslijn is opgebouwd. Deze
opzet maakt het mogelijk om de vertraging tegen versterking uit te wisselen, voor het ge
val dat zowel spannings- als stroomversterking vereist worden. In de ideale situatie ver
loopt het ingangssignaal via de basisvertragingslijn (dat wil zeggen Li en Ci), waardoor
een verandering in de tijdsvolgorde van de collectorstromen wordt verkregen. Deze
stromen worden vervolgens door een collectorvertragingslijn (dat wil zeggen L2 en C2)
opgeteld, waardoor de tijdsamenhang van het signaal wordt hersteld. Ook bij dit schakelingstype is men uiteraard gebonden aan de Cümax-begrenzing [zie (3.55)].
Samenvattend kunnen we zeggen dat (3.55) een belangrijke en dikwijls bijna bereikbare
bovengrens van de gelijktijdig realiseerbare versterking en bandbreedte voorstelt. Voor
l2

L2

rm

h

rm

*3

h
o»

Li

Li

*2

Fig.3.21.Vereenvoudigde verdeelde versterker met drie trappen.
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cüh comax is de limiet van (3.55) echter vrijwel zinloos: in het geval dat (Oh = 0,lcümax
zou de theoretische versterkingslimiet bijvoorbeeld meer dan 600 dB bedragen! Merk
op dat als we ons niet tot een Gauss-achtige responsie beperken, de enige werkelijke
bandbreedtebegrenzing voor versterkers met grote versterkingsfactoren wordt geleverd
door cüh < cümaxj maar om cüh-waarden te bereiken die dicht bij cümax liggen zouden
we genoegen moeten nemen met een zeer snelle daling van de versterking met de frequen
tie voor co > Cüh- Dit houdt weer een betrekkelijk ingewikkelde configuratie van tran
sistors, Us en C’s in, alsmede een stapresponsie die een aanzienlijke mate van door
schieten vertoont.
3.3.3.Door <rmax opgelegde snelheidsbeperkingen
In veel situaties die van praktisch belang zijn worden door goed bruikbare en nauwkeu
rige transistormodellen ofwel oneindige, ofwel onredelijk grote cümax-waarden voorspeld.
Fig.3.22 geeft bijvoorbeeld een transistormodel dat voor transistors bij frequenties be
neden ca. cüb = (gx + giz)/(Cn + C|x) of voor wat hogere frequenties bij gebruik van een
serie-emitterweerstand, zeer nauwkeurige voorspellingen levert, maar de erdoor voor
spelde cümax-waarde is oneindig, omdat alle capaciteiten door zelfinducties kunnen
worden uitgeschakeld, waardoor een van de frequentie onafhankelijk vervangingsschema
overblijft met, naar we mogen aannemen, een vermogensversterking die groter is dan 1.
Wel levert het model eindige cüt- en cuez-waarden, wat het interessant maakt om na te
gaan of de door cüt en (Ou opgelegde gemeenschappelijke-emitterbegrenzingen misschien
door de toepassing van een andere schakelingsconfiguratie kunnen worden vermeden,
of dat er een andere fundamentele begrenzing geldt. Merk op dat hiervoor een belang
rijke begrenzing ten aanzien van de vertraging (of faseverschuiving) kan bestaan, ook al
hoeft er geen bandbreedtelimiet op te treden. Wordt deze transistor bijvoorbeeld in een
terugkoppelingsversterker gebruikt, dan kan de faseverschuiving in het geval van een
grote lusversterking tot stabiliteitsproblemen leiden. De vraag die ons interesseert is nu
of deze faseverschuiving onvermijdelijk is, of dat zij precies als de ongewenste ‘terug8c

b o8b

T#

C4 ?aE/|Ó =f=cd

oc
8d

e
Fig.3.22.Nuttig transistormodel voor lage instelstroomsterkten en/of lage tot matig hoge fre
quenties.
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koppelingsaspecten’ van
door een geschikt schakelingsontwerp kan worden opgehe
ven.
Eén uitgangspunt voor de berekening van de snelheidsbegrenzingen van de transistor
in fig.3.22 is om gebruik te maken van het feit dat de maximale oscillatiefrequentie niet
beperkt hoeft te zijn tot s = jco, maar dat deze bijvoorbeeld ook kan worden toegepast
in het geval dat s = o, We kunnen dus zowel een crmax als een comax berekenen, waar
bij de analoge beperking geldt dat de vermogensversterking voor o > <7max kleiner dan
1 moet zijn.
Voor s = (7 > 0 moeten alle positieve zelfinducties en condensators positieve, reële
admittanties hebben, zodat het model van fig.3.22 dan zuiver resistief wordt. Als we de
totale geabsorbeerde energie berekenen en de omstandigheden bepalen waaronder een
«e/fo-uitgangsvermogen geleverd kan worden, mogen we ook in dit geval de eerder afge
leide voorwaarden van (3.33) toepassen. Vooral belangrijk is hierbij dat een netto-uitgangsvermogen, bij h\r en h0r positief, alleen mogelijk is indien Uh > 1, waarin Uh
overeenkomt met de in (3.35) en (3.36) gegeven definitie. Natuurlijk geldt als s = a,
dat yR = y en Iir = h, zofdat de restrictie ‘het reële deel van’ overbodig is, zij het
niet onjuist. Voor transistormodellen blijkt doorgaans dat als s = o > 0, 1i\r en
A0r > 0 en Uh > 1 uitsluitend geldt voor een o die kleiner is dan een kritische waarde,
die we omas zullen noemen. Naar analogie van (3.37) kunnen we dit schrijven als:

!

Uhfamax) — 1

(3.59a)

Uh(jj) > 1 VOOr O < Omax

(3.59b)

Uh(<7) < 1 voor £7 > Omax

(3.59c)

Als voorbeeld van de berekening van o-max zullen we het transistormodel van fig.3.22
nemen, met de bijkomende veronderstelling dat we voor s = Omax de volgende benade
ringen mogen invoeren: s(Cb + Ce) > + £c, sCc > gc en s(Cc + Cd) > £c +g<iEr geldt dan voor de ^-parameters nabij s = Omax:
yi « s(Cb + Cc)
ga. — sCc

yr » —sCc
y0

s(Cc + Cd)

terwijl de ‘unilaterale versterking’, Uh is:
Uh**

Igal2____________
voor s = o nabij Omax
S2(CbCc + CbCd + CcCd) + Sgo.Cc

(3.60)

Volgens (3.59a) levert dit:
1»

0’max2(CbCc + CbCd + CcCd) + ^raax^aCc

ofwel
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(3.61)
2[Cc + | |/(Cb + Cc) (Cc + Cc) |]
(3.61) kan in een wat handzamer vorm worden gegoten door haar in termen van de eerder
gedefinieerde parameters cüt, cou en cür te schrijven: cüt » gJ(Cb -f Cc),
cou « gJ(,Ca + Cc) en cür ** gJCc. Dit levert:
Omax ^

(3.62)
O’raax-1 « 2f[/<ÜT“1tücr1 + Cür]
Bij vergelijking van (3.62) met (3.23) blijkt dat Omax-1« Ts(min) waarin t8 de snelheidsmaat was, die voor de geneutraliseerde gemeenschappelijke-emitterversterker met
transformatorkoppeling van fig.3.11 is gebruikt. Deze grote overeenkomst tussen
Omax-1 en Ts(min) levert een sterke aanwijzing dat TB(min) een nogal fundamentele
begrenzing voorstelt.
Eén interpretatie van de <7max-begrenzing wordt duidelijk als we deze toepassen op
het voorbeeld dat we voor het onderzoek van de Cümax-begrenzing hebben gebruikt. Een
afleiding die analoog aan (3.45) tot en met 3.48 verloopt levert hiervoor:
(Aq—

1) (Cüh—Cüi) ^ Omax ^1 + ~ “gj

In het gebruikelijke geval dat A o2 > 1 en
digen tot:
■^o(cüh — Cüi) < Omax

(3.63a)
cüo2

^ cümax2 kunnen we (3.63a) vereenvou
(3.63b)

Aangezien Omax in de regel kleiner is dan cümax, legt (3.63b) grotere restricties op dan
(3.49).
In feite houdt Omax natuurlijk geen enkele absolute bandbreedtebegrenzing in, aange
zien we naar we mogen aannemen vertraging tegen versterking kunnen uitwisselen zonder
dat de bandbreedte daardoor wordt verkleind. Stel bijvoorbeeld dat we een zeer grote
versterking en bandbreedte willen bereiken, met een zo klein mogelijke vertraging.
Nemen we een oneindige bandbreedte aan met A van de vorm:
A = Au = Ai = A o exp(—TVertrS)
moet gelden:
|A|2 ^ 1 voor S ^ Omax
ofwel:
Ao2exp(?—'27Vertr °"max) = 1
zodat:
ln Aq
Tyertr

= O'max

(3.64)
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(3.64) kan eenvoudig geïnterpreteerd worden. Als we meerdere versterkingstrappen in
cascade schakelen, is het aantal decibel vermogensversterking (dat wil zeggen 4,6 ln Ao)
evenredig met het aantal trappen, maar ditzelfde geldt voor de vertraging, ln /4o/7vertr
wordt door het in cascade schakelen dus niet veranderd, en moet kleiner blijven dan
<7max. De methode om de limiet van (3.64) te bereiken is dus om de verhouding
ln Ao/TveTtr voor elke trap zo groot mogelijk te maken, en dan voldoende trappen achter
elkaar te schakelen om de gewenste totale versterking te krijgen. Als voorbeeld kunnen
we weer de schakeling van fig. 3.11 nemen, waarmee we een Ao/Tyeitr van bij benadering
0max kunnen bereiken. Voor één trap geldt zo:
ln Ao
ln Ao
Omax
Ao
Zvertr
Deze uitdrukking wordt maximaal als Ao = e, waarvoor:
ln Ao
(max) = - ömax
e
TVertr
We kunnen door het in cascade schakelen van een aantal gemeenschappelijke-emittertrappen de kleinst mogelijke vertraging dus tot op een factor e benaderen, als elk van
de trappen een versterking van ca. Ao = e levert.
In dit hoofdstuk hebben we op verschillende plaatsen uitdrukkingen voor cümax en
Omax afgeleid op grond van vereenvoudigde transistormodellen welke niet golden voor
frequenties in de omgeving van s = jcömax en s = Umax- Zo is de uitdrukking voor
comax in (3.43) niet de maximale frequentie waarbij in de praktijk oscillaties waargenomen
kunnen worden. Dit verschil tussen het model en de echte transistor behoeft echter geen
beperking van de bruikbaarheid van de afgeleide cümax-waarde in te houden. We herinne
ren er bijvoorbeeld aan dat cöt en cojj niet de frequenties voorstellen waarbij de stroomen spanningsversterking 1 bedragen, maar slechts de frequenties waarbij deze versterkingsfactoren 1 zouden zijn als het laagfrequent model tot voorbij het geldigheidsbereik ervan
zou worden geëxtrapoleerd. Zolang het model maar geldig is voor de frequenties waar het
bij de versterkeranalyse om gaat, is het behoorlijk bruikbaar voor de berekening van snelheidsbegrenzingen, terwijl parameters als cor, cou, Cümax en crmax praktische termen
zijn om deze begrenzingen in uit te drukken.
Samenvattend kunnen we zeggen dat crmax geen enkele beperking van de bandbreedte
inhoudt, maar wel een benedengrens van de vertraging (dat wil zeggen faseverschuiving)
per decibel vermogensversterking impliceert. Men mag echter niet vergeten dat men in
de regel alleen door middel van vrij ingewikkelde schakelingen vertraging tegen ver
sterking kan uitwisselen, zodat de begrenzing van het versterkings-bandbreedteprodukt
die (7max oplegt voor schakelingen met niet te onderscheiden vertragings- en stijgtijden
[zie (3.63a)], wel van praktische betekenis is. Merk op dat de vertraging in het geval van
versterkers met terugkoppeling een belangrijke factor kan zijn, en het onmogelijk kan
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maken om grote lusversterkingen over een brede frequentieband te bereiken. In de regel
is Omax kleine dan <ümax, zodat deze begrenzing van groot belang is.
3.3.4. Meer algemene beperkingen in het s-vlak
De <ümax- en <7max-begrenzingen kunnen worden uitgebreid tot een meer algemene be
perking in het s-vlak ten aanzien van het reële deel van het complexe vermogen. In fig. 3.23
is een typisch gebied in het s-vlak afgebeeld waarin Pr negatief kan zijn en <ümax en
Omax slechts twee parameters voorstellen, die als zodanig niet het gehele gebied vastleg
gen. De meer algemene beperking is: als C/a is Uh zoals die voor de gehele versterker in
totaal wordt berekend, en Ut de waarde van Uh voor de transistor alléén voorstelt, kan
C/a alleen groter dan 1 zijn voor die frequenties waarvoor Ut > 1. Kortom, de lijn
Ut = 1 in het complexe vlak begrenst een deel van de rechterhelft van het s-vlak, en
alleen in dit gebied kan de versterker een nuttige vermogensversterking leveren.
Door begrenzingen ten aanzien van Pi = /m[P] worden daarnaast nog verdere be
perkingen opgelegd. Voor s =jcu kunnen L- en C-componenten beide polariteiten
van Pi absorberen, zodat Pi geen rol speelt in de voorwaarden voor mogelijke oscillatie.
Evenzo geldt voor s = <7 dat Pi = 0, en als zodanig dus ook van geen belang is. Voor
complexe s met g > 0 kan de restrictie ten aanzien van Pi echter belangrijke versterkings-snelheidsbegrenzingen met zich meebrengen.
Helaas zijn de algemenere vermogensbeperkingen in het s-vlak nogal lastig in bereke
ningen te verwerken. Bovendien zijn cümax en <7max in de regel voldoende om de werke-

Wmax

wmax
Cl)

Fig. 3.23.Typisch verloop in het s-vlak voor Re[P] < 0.
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lijk belangrijke transistorbegrenzingen te bepalen. Globaal gezien levert <ümax een be
grenzing van de versterkings-bandbreedteprestaties, terwijl <7max een begrenzing van de
vertragings-trapversterkingsprestaties inhoudt.
3.4. SNELHEIDSBEPERKINGEN VOOR GROTE SIGNALEN

3.4.1. Inleiding
In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn alleen de begrenzingen van lineaire ver
sterkers bij toevoer van kleine signalen behandeld. Anders gezegd, de afgeleide begren
zingen drukken het feit uit dat er in het geval van een beperkt signaal-\zimogQn om een
groter uitgangs-vermogen te sturen, bepaalde beperkingen ten aanzien van de te verwe
zenlijken vertraging en bandbreedte gelden.
We zijn nu bij een volgende categorie van begrenzingen gekomen, welke uitsluitend
verband houden met het voorspanningsvermogen (dat wil zeggen het vermogen dat de gelijkstroombronnen aan de versterker kunnen afgeven). De wijze waarop deze de snelheid
begrenzen staat vrijwel los van versterkings- of impedantie-overwegingen. Dit soort be
grenzingen speelt een bijzonder belangrijke rol in de eindtrappen van lineaire versterkers,
of in schakelcircuits. We leggen er de nadruk op dat de aanduiding ‘groot-signaaP of
‘voor grote signalen’ niet noodzakelijkerwijs een niet-lineaire werking impliceert. In veel
gevallen zijn de begrenzingen voor grote signalen een stelsel van beperkingen waaraan
moet worden voldaan om de schakeling juist binnen het lineaire werkingsgebied te houden.
3.4.2. Begrenzingen van duldt
Voor een condensator geldt de betrekking:
d«
(3.65)
dt
Deze eenvoudige betrekking beschrijft een van de voornaamste snelheidsbegrenzingen
van de transistor voor grote signalen.
Laten we bijvoorbeeld uitgaan van een gemeenschappelijke-basisversterker, zoals die
in fig.3.24 is afgebeeld. Stel dat wcb = C/i vóór t = 0, maar dat op het tijdstip / = 0
een ingangssignaal moet worden toegevoerd dat in een zo snel mogelijke verandering van
de uitgang resulteert, van U\ naar een nieuw niveau C/2. Wat is de kortst mogelijke tijd
T, die voor deze verandering nodig is? Merk op dat we hier een bereidheid te kennen
hebben gegeven om elke willekeurige ingang te gebruiken, die ons in staat stelt om het ge
stelde doel te bereiken, zodat de versterking hier geen punt van overweging uitmaakt.
Als C/2 groter is dan C/i, wordt de snelst mogelijke responsie verkregen door een stroomimpuls aan de emitter toe te voeren die voldoende groot is om een tegenvoorspanning
op de emitterjunctie te tiewerkstelligen, en de transistor zodoende uit te schakelen. Onze
beste strategie is dus om het volledige vermogen van de (C/cc — /^-schakeling te gebruii = C—
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Fig.3.24.Gemeenschappelijke-basisversterker: a.schakeling; b.differentieel model.
ken om de condensator
op te laden. Op het ogenblik dat Ucb = C/2 moeten we de
transistor weer aan schakelen, om een voortgaande stijging van wcb te voorkomen. De
volledige responsie vertoont dan het in fig. 3.25 getekende beeld, terwijl de responsietijd
T voor constante
wordt gegeven door
Uw—Ui )
T = RCy. In (
C/cc — C/2

(3.66)

Merk op dat de tijd T van meerdere parameters afhangt, en groot is voor U2 « C/ccDe gemakkelijkste manier om deze begrenzing uit te drukken is om te zeggen dat als
■Cc = /o vóór t = 0, de snelst mogelijke stijging van «cb na t = 0 is
/dwciA

Io

(3.67)

l dt ) max

De enige manier om de stijgsnelheid van wcb op te voeren is om de instelstroom I0 groter
te maken, ofwel Cjx kleiner te maken door een andere transistor te gebruiken.
Voor U2 < U\ kan de transistor in beginsel tot ver in het geleidingsgebied worden
uitgestuurd, waarbij de daalsnelheid van wcb alleen wordt beperkt door de maximale
j

«CB

C/cc
— C/cc — (C/cc — C/i)exp(—//r); t = RC^
C/2
Ui

/
/

/

f

t

0
T
Fig. 3.25. Kortst mogelijke stijgtijd voor de schakeling in fig. 3.24.
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stroom welke we nog door de transistor willen voeren. Op deze manier zou men in een
echte schakeling wellicht afvaltijden kunnen bereiken die minder dan 10% van de stijgtijd zijn, bij welk punt de beslissende factor ten aanzien van de snelheidsbegrenzing kan
worden gevormd door de vereiste vermogensversterking.
Dit voorbeeld illustreert twee belangrijke aspecten van de werking bij grote signalen:
1.de in par.3.3 afgeleide versterkings-bandbreedtebegrenzing door <ümax kan minder
belangrijk zijn dan de door (3.67) gegeven stijgtijdbegrenzing door 70/C;
2. de stijgtijd kan veel groter zijn dan de afvaltijd (of omgekeerd).
Merk op dat de beste transistor voor gebruik in een schakeling van fig.3.24 om grote
signalen te versterken, wordt gekenmerkt door een hoge nominale stroomsterkte per
eenheid basis-collectorcapaciteit. Normale transistorwaarden zijn bijvoorbeeld 200 mA
bij Cjz = 5 pF, in welk geval (dwcB/drjmax = 40 V • ns_1. In feite zal de stroom die
een transistor kan verwerken, natuurlijk mede van de spanning afhangen, aangezien de
fundamentele begrenzing in dit geval waarschijnlijk door het nominale vermogen wordt
gevormd.
Het bovenstaande voorbeeld heeft ons een beeld gegeven van de stijgtijd- en afvaltijdbegrenzingen voor grote signalen. Voor sinusvormige grote signalen gelden overeen
komstige begrenzingen, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt. Stel dat we de schakeling
in fig. 3.24 gebruiken om de afbuigplaat van een kathodestraalbuis te sturen. We nemen
aan dat de capaciteit van de afbuigplaat naar de aarde C is, en dat we een sinusvormige
component van de collectorspanning met een absolute top-tot-topwaarde van 2UP V
nodig hebben. Verder nemen we aan dat het nominale vermogen van de transistor
«CBf'c = Pc is. We willen nu de hoogste frequentie bepalen waarbij deze versterker nog
het gewenste uitgangsvermogen levert. Om het vraagstuk te vereenvoudigen zullen we
Ucc en R door een stroombron vervangen, 70, die we later op een zo ‘goed’ mogelijke
hoogfrequentwerking zullen instellen. Deze schakeling is in fig.3.26a getekend; we nemen
aan dat we voor het verkrijgen van het gewenste uitgangsvermogen over elk willekeurig
ingangssignaal kunnen beschikken. In het schema is
buiten de transistor getekend, en
ic als de component van de collectorstroom die niet door Cjx gaat gedefinieerd. Is de
transistor op het punt (70, Up) ingesteld, dan vertoont de collectorspanning een golfvorm
van het type
«cb = Up + t/p sin cot

(3.68)

als we aannemen dat de kleinst mogelijke //cB-waarde ongeveer nul is. De condensatorstroom /cap is dan:
fcap = (Cjx -f C)

= UviCp + Qco cos cot

De stroom ic' is zodoende
ic = /o — /’cap ~ 70 — £/p(C|i -f* Qco cos cot
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(3.69)

WCB

\ ’ *cap
o

4c, + cÓ(/o

ingang
o

- 2lfp

V»

0

2tc

(a)

OJ

(b)
ic'

= «MAX
O) = 104 s-1
I
I
I
l
I

/o

2C/pWMAx(C + Cja)

Ii
i

l

i
i

2£/p

WCB

(c)
Fig.3.26.Gemeenschappelijke-basisversterker waarin de groot-signaalbegrenzingen ten aanzien
van co duidelijk te zien zijn: a.schakeling (met
buiten de transistor getekend); b.golfvorm van
de collectorspanning; c. rondgang van het werkpunt (waarbij
buiten de transistor is veronder
steld).
De golfvorm van mcb vertoont in dit geval het verloop van fig. 3.26b. Fig. 3.26c geeft een
beeld van de beweging van het werkpunt in het /c'wcB-vlak. Bij lage frequenties is het
verloop een rechte lijn, hetgeen er op wijst dat ic' = /o (dus condensatorstroom nul),
bij hoge frequenties wordt het verloop ellipsvormig. Bij de maximale werkfrequentie
© = comax gaat de stroom op één punt van de kringloop juist door nul. Volgens (3.69)
is de frequentiebegrenzing zodoende:
/o

COMAX =

(3.70)

C^p(C(x + C)
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een resultaat dat wat de vorm aangaat zeer veel lijkt op de bovenstaande (3.67).
We kunnen de maximale werkfrequentie ook in het gemiddelde nominale vermogen
Pc uitdrukken (gebaseerd op een gemiddelde tijd van 1 ms). Als de frequentie altijd veel
hoger dan 1 kHz zou zijn, zouden we de maximale dissipatie krijgen door Pc = */p/o
te stellen. Nemen we echter aan dat de frequentie ook ver beneden 1 kHz kan liggen,
dan moeten we de limiet op het maximale vermogen toepassen, dat volgens fig. 3.26c
bij lage frequenties wordt gegeven door 2 £/p/0. We stellen daarom
(3.71)

Pc ~ 2UpI0
Eliminatie van I0 uit (3.70) en (3.71) levert:

Pc
Pc
(3.72)
2C/p2(C + C|z)
Wpiek
waarin W'piek de piekenergie is die in de condensatoren wordt opgeslagen. (3.72) levert
ons de maximale sinusfrequentie welke door de schakeling in fig. 3.26 kan worden ver
sterkt. Bekende numerieke waarden zijn bijvoorbeeld C = Cy = 5 pF, Pc = 8 W en
C/p = 20 V. Volgens (3.70) is I0 beperkt tot 0,2 A, voor welk geval (3.70) levert:

gömax

=

0,2
COMAX =

20 • 10-11

= 109 rad • s-1

ofwel
/max = 160 MHz
Rekening houdende met de normale spelingen, opdat de transistor ook bij redelijke schakelingstoleranties niet zal doorbranden, lijkt het het beste om een maximale frequentie
van 100 MHz aan te houden. De transistor kan ook voor frequenties boven 100 MHz
nog een aanzienlijke versterking leveren, maar de groot-signaalbegrenzingen houden in
dat het voor het verkrijgen van een zuiver sinusvormige uitgang nodig is om de uitgangsamplitude lager te houden.
Een alternatieve interpretatie van de groot-signaalbegrenzing wordt geleverd door het
werkpuntsverloop, zoals dat in fig. 3.26c in beeld is gebracht. De ellips stelt de beweging
van het transistorwerkpunt voor (als Cy als deel van de externe schakeling wordt opgevat)
bij een frequentie co = cümax- Het oppervlak ervan is evenredig met het reactieve wisselstroomvermogen dat aan de condensators wordt toegevoerd. Het ligt voor de hand dat
hoge frequenties een groot ellipsoppervlak met zich meebrengen, en daarmee een groot
l/p/o-produkt bij lineaire werking. De snelheidsbegrenzing is in feite een limiet ten aan
zien van het reactieve vermogen dat de transistor aan de belasting kan afgeven.
Zou een uitgangsspanning (top-tot-top) van 10 V in plaats van 40 V vereist zijn, dan
zou de waarde van ©max hierdoor van 100 MHz tot 1600 MHz toenemen. In dat ge
val zouden de begrenzingen voor grote signalen waarschijnlijk minder belangrijk zijn dan
die ten aanzien van kleine signalen. Voor de meeste schakelingen blijkt dat als we de ab116
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Fig. 3.27. Model van de schakeling Ln fig. 3.24a in een gemeenschappelijke-emittervorm.
solute waarde van de uitgangsspanning geleidelijk opvoeren, vanaf een gegeven punt de
responsiesnelheid hoofdzakelijk door de schakeling wordt bepaald, en niet door het stuur
signaal.
Het is wellicht goed om er op te wijzen dat dezelfde ctfMAX-begrenzingen zouden gelden
als we de schakeling van fig. 3.24 in een gemeenschappelijke-emitterversterker zouden ver
anderen. Nagenoeg de gehele C(x-stroom zou dan door de basisaansluiting moeten ver
lopen. In fig. 3.27 is een model voor de schakeling van fig. 3.24 getekend met emitter en
basis verwisseld. De snelste stijging van Uqe bereiken we bij ic = 0, waarbij de ingangsstroom tenminste zo groot moet zijn als C^(ducB/dt), teneinde de transistor ge
sperd te houden. Om nu de maximale frequentie te bepalen welke het geheel kan verwer
ken moet de sturende versterker een signaalstroom leveren die tenminste zo groot is als
de stroom door C|x, zodat de uitgangstransistor geen hoogfrequent stroomversterking
van betekenis levert, tenzij het grootste deel van de capacitieve belasting van buiten de
transistor afkomstig is. De gemeenschappelijke-basis-uitgangstrap is zodoende van het
standpunt van de hoogfrequentversterking bij grote spanningszwaaien bijna even goed
als de gemeenschappelijke-emitterconfiguratie, en kan van het standpunt van hoge doorbraakspanning en een constantere stroomversterking-versus-frequentiekarakteristiek
zelfs nog beter zijn.
3.4.3. Begrenzing van di/dt
Het zal duidelijk zijn dat we d//d/-begrenzingen zouden krijgen welke volkomen analoog
zijn aan de hierboven behandelde dw/d/-begrenzingen, als de inductieve energieopslag
een overheersende rol speelt. Normaliter vindt de voornaamste inductieve energie-opslag
echter buiten de transistor plaats, waardoor de begrenzing een wat afwijkende vorm
vertoont. Om dit soort beperkingen te demonstreren zullen we het voorbeeld nemen van
de transistor die de afbuigspoel van een kathodestraalbuis met magnetische afbuiging
stuurt.
Fig. 3.28 geeft het schema van de betreffende schakeling en de vereiste golfvormen.
Om de zelfinductie in de tijd Ti ‘op te laden’ moeten we f/cc — LInJTi maken, aan
nemende dat mce verwaarloosbaar klein kan worden gemaakt ten opzichte van f/ccOm de zelfinductie in de tijd Tz te ontladen moet de piekwaarde van mce, («ceWx,
gelijk zijn aan UccT/Tz- Aangezien de inductieve energie wordt voorgesteld door
Wjj = jL/m2, blijkt de in de transistor gedissipeerde energie te worden gegeven door:
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Fig. 3.28. Versterker voor een afbuigspoel: a.schakeling; b. golfvormen.
(3.73a)
(i*c ’ wce) = WjJT =fWjJ
(3.73b)
(l’c * WCE)max = 2 WjJT2
Een kenmerkend aspect is dat de toegestane gemiddelde vermogensdissipatie van een
transistor die een reactieve belasting stuurt, tenminste gelijk moet zijn aan het produkt van
frequentie en de piekenergieopslag in de reactantie [zie (3.73a)]. Verder zal duidelijk
zijn dat de p/efc-dissipatie aanzienlijk boven de gemiddelde dissipatie kan liggen, zodat de
belangrijkste begrenzing in de praktijk althans mede kan bestaan uit een beperking van
het piekvermogen.
Als de golfvorm van de collectorstroom steeds gelijk blijft, zoals in een horizontaal
afbuigsysteem van een televisiebuis, behoeven in feite geen WlJ watt in de transistor
gedissipeerd te worden. We kunnen in dat geval bijvoorbeeld een gelijkrichtcircuit met
condensator en diode invoeren, zoals dit in fig. 3.28 door onderbroken lijnen is aangegeven.
Dit is met de collector van de transistor verbonden, waardoor we de energie-opslag in
de zellinductie kunnen terugwinnen. In de praktijk is het gebruikelijk om de afbuigspoel
via een transformator te sturen, en een tweede wikkeling op deze transformator te gebrui
ken voor het leveren van een hoge-spanningsimpuls, die gelijkgericht wordt en dient om
de elektronenbundel te versnellen.
Soms brengt de toepassing met zich mee dat de inductieve stroom op veranderingen
in de ingangsspanning moet reageren, en dan wordt het in de praktijk lastig om de ener
gie-opslag terug te winnen en deze niet in de transistor te laten dissiperen. In beginsel is
het ook dan niet onmogelijk om de energie alsnog te gebruiken, maar wel kan het on118

praktisch worden, behalve voor toepassingen waarin zeer hoge vermogens worden inge
zet. Wel is het mogelijk om quasi-lineaire versterkers te gebruiken om het J^Lf-produkt op
te voeren zonder dat de dissipatie daardoor toeneemt.
Een belangrijke laatste opmerking is dat het, zoals men misschien al heeft ingezien,
minstens zo moeilijk kan zijn om energie toe te voeren voor opslag in L of C, als energie
toe te voeren die in een weerstand moet worden gedissipeerd. De verhouding tussen de
energieopslag in de belasting en het beschikbare uitgangsvermogen is bepalend voor de
ondergrens van de tijd die voor de verandering van de belastingsspanning en -stroom
nodig is.
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4.RUIS

4.1.INLEIDING

‘Ruis* is de benaming voor niet ter zake dienende signalen die geen enkele nuttige infor
matie leveren omtrent het probleem waar het om gaat, en alleen aan de hand van hun sta
tistische aspecten kunnen worden beschreven. Er zijn verschillende fysische verschijnselen
welke tot het optreden van ruis kunnen leiden, maar die welke bij transistors de belang
rijkste rol spelen, zijn alle gebaseerd op het discontinue karakter van de elektrische
stroom. Bij frequenties boven enkele kHz (afhankelijk van de transistoruitvoering en het
werkpunt) kan de middelbare (effectieve) ruisamplitude in de regel nauwkeurig worden
voorspeld door middel van betrekkelijk eenvoudige vervangingsschema’s (modellen).
Hebben we eenmaal een inzicht in de manier waarop de ruis ontstaat, dan kunnen we
schakelingen ontwerpen waarin de invloed ervan zoveel mógelijk wordt teruggedrongen,
wat de constructie van ruisarme getransistoriseerde versterkers mogelijk maakt.
De bedoeling van dit hoofdstuk is om een verklaring te geven van de fysische grondsla
gen van de verschillende ruisbronnen, en verder om modellen te ontwikkelen die deze
bronnen voorstellen. Daarnaast willen we methoden aangeven om de invloed van de
inherente ruisbronnen van een transistor zoveel mogelijk te beperken. We beginnen echter
met de ontwikkeling van enkele analytische methoden, die vervolgens op de geïdealiseerde
pn-junctie-f//We zullen worden toegepast.
Alle besprekingen in par.4.2 tot en met 4.5 zijn in termen van tijdsafhankelijke spannin
gen en stromen gesteld (de voorstelling ervan heeft betrekking op het tijdgebied), behalve
de afleidingen van de warmteruis en de hagelruis van diodes en transistors. We bereiken
dit door aan te nemen dat alle netwerken resistief zijn. In par.4.6 wordt deze beperking
opgeheven, teneinde ook methoden voor de analyse van ruisbronnen in frequentieafhankelijke netwerken te kunnen afleiden.
4.2.DE INVLOED VAN RUISBRONNEN

4.2.1. Inleiding
Ruisbronnen rijn niet te voorspellen, in die zin dat men de momentele golfvormen over
een groot tijdsinterval onmogelijk van te voren kan weten. Wel kan men de ruisbronnen
in statistische termen beschrijven, met name waarschijnlijkheden, effectieve waarden en
correlatiefuncties. In deze paragraaf zullen we een kort overzicht geven van enkele be
langrijke methoden die op deze aspecten gebaseerd rijn.

■
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4.2.2. De optelling van ruisbronnen
Stel dat «i(0 en «2(0 twee misbronnen zijn en dat «8(0 hun som, «i(/) + «2(0 voorstelt.
Hoe moeten we nu de effectieve waarde van «8(0 in de effectieve waarden van «i(0 en
«2(0 uitdrukken? We gebruiken de notatie:
«2(0 = eflfectieve waarde van «
Er geldt dan

(4.1)

«s2(0 = [«i(0 + «2(0]2 = «i2(0 + «22(0 + 2«i(0«2(0
We kunnen de effectieve waarde van «s ook schrijven als:
= rfü) + rtïï + 2|[hi2(0«22(I)]1/21

(4.2)

waarin
Ci2 =

«l(0«2(0
= correlatiecoëfficiënt
|[«12(0«23(0]1/2|

De coëfficiënt C12 is een maat van de correlatie tussen «i en «2, de waarde ervan ligt altijd
in het gebied —1 < C12 < 1. Men noemt twee bronnen niet-gecorreleerd als C12 = 0.
Het komt heel veel voor dat twee ruisbronnen niet gecorreleerd zijn, wat dan een belang
rijke vereenvoudiging van de misanalyse kan inhouden.
Merk op dat volgens (4.2) twee in serie verbonden, ongecorreleerde spanningsbronnen
beide warmte vrijmaken, waarvan de waarden bij elkaar moeten worden opgeteld. Met
andere woorden, het vermogen dat door beide tezamen aan een weerstand wordt afge
geven, kan berekend worden als de som van de vermogens welke elke bron apart aan de
weerstand zou leveren. Het bovenstaande resultaat kan door superpositie worden uitge
breid tot de invloed van niet gecorreleerde ruisbronnen op willekeurige plaatsen binnen
een lineair netwerk. Vatten we «i(/) en «2(0 op als de spanningen die in een zekere weer
stand door de afzonderlijke werking van twee niet-gecorreleerde bronnen worden opge
wekt, dan blijkt zodoende het ruisvermogen dat aan dit element van het netwerk wordt
afgegeven, de som is van de vermogens die door de niet-gecorreleerde misbronnen elk
apart worden geleverd.
We willen er hier wél op wijzen dat het niet altijd even eenvoudig is om te bepalen of
twee ruisbronnen al of niet gecorreleerd zijn. Twee bronnen die tot volkomen onafhanke
lijke fysische verschijnselen te herleiden zijn, vertonen uiteraard geen correlatie, maar dit
zelfde kan gelden voor bronnen die eenzelfde fysische grondslag hebben.
4.2.3. Frequentiespectrum
De spanningsgolf van een misbron .«(/) zal uit een groot aantal uiteenlopende frequentie
componenten bestaan. Om aan te geven hoe de verdeling hiervan als functie van de fre
quentie is, zetten we de zogenaamde spectrale dichtheid uit, een grafiek van de effectieve
misspanning per eenheid bandbreedte met de frequentie als abscis. We zouden deze gra121

fïek kunnen opmeten door de bron te verbinden met een filter dat alle frequenties in een
band A/met de midbandfrequentie f0 ongehinderd doorlaat, en alle andere frequenties
in het geheel niet doorlaat. De effectieve uitgangsspanningswaarde van het filter is
S(f0)Af waarin S(f0) de spectrale dichtheid bij de frequentie f0 voorstelt.
Omdat de gewone Fourier-transformatie van een signaal met willekeurige verdeling
niet bepaald is (aangezien dit in het algemeen geen convergente integralen levert), kunnen
we de spectrale dichtheid van de ruis niet met behulp van de gebruikelijke Fourier-technieken bepalen. In plaats daarvan moeten we eerst de autocorrelatiefunctie van u{t) vor
men, die als volgt gedefinieerd is:
T

R(z) = lim

1

ƒ

«(/)«(/ + z)ót

(4.3)

T-*00 2T
-T

De spectrale dichtheid is dan per definitie de Fourier-transformatie W(f) van de autocorrelatiefunctie R(z), dus:
00

W(f)

= ƒ R(z)q-MtdT

(4.4a)

-00

Voor reële tijdfuncties is R(z) een reële, even functie van t. We kunnen W(f) dus ook
als volgt schrijven:
00

mn -ƒ R(t)cos 2nfz dr

(4.4b)

-00

Uit (4.4b) blijkt duidelijk dat W(J) een reële, even functie van ƒ is [dat wil zeggen
W(f) = JV(—f)], en wel omdat R(z) reël is.
De betreffende inverse Fourier-transformatie van R(z) in W(J) wordt gevormd door:
00

R(z) = ƒ
-oo

00

óf = ƒ W(J)cos 2ttt/óf

(4.5)

-00

De hierboven gedefinieerde spectrale dichtheid heeft een ‘tweezijdig’ karakter, dat wil
zeggen de grootheid is in termen van zowel positieve als negatieve frequenties gedefinieerd.
Bij de ruisanalyse is het echter gebruikelijk om de spectrale dichtheid uitsluitend in posi
tieve frequenties te definiëren (anders gezegd: eenzijdig te maken). Gezien het bovenstaan
de gegeven dat fV(f) = fV(—f) betekent de overgang van de tweezijdige naar een eenzij
dige voorstelling, die we hier met S(J) zullen aangeven, alleen dat we het geheel met een
factor twee moeten vermenigvuldigen om ook de bijdrage van de negatieve frequenties in
rekening te brengen. (4.5) wordt zodoende:
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“

CO

m=

ƒ W(ƒ) cos 2nzfdƒ

-03

CO

-*ƒ

IP(/) cos 2tct d/

co

ƒ £(ƒ) cos 2 nrfdƒ

(4.5a)

o
en (4.4b) wordt:
S(f) = 21V(f)

w

(/^ 0)

co

7?(t) cos 27t/r dr

(ƒ£ 0)

(4.6)

-00

In S(f), de spectrale dichtheid voor alleen positieve frequenties uitgedrukt, geldt voor
t = 0 in (4.5a):
co

*(0) =

ƒ s(fW

(4.7)

0

Volgens (4.3) geldt echter:
T

R(0) = lim
T-*

u2(t) dt = u(t)2

(4.8)

-T

Door nu R(0) uit (4.7) en (4.8) te elimineren krijgen we de volgende belangrijke betrek
king, bekend als het theorema van Parseval:
co

u(Ö2

-ƒ

S(f)df

(4.9)

Nemen we de situatie dat de spanning u over een weerstand van 1 ft wordt ontwikkeld,
dan zegt (4.9) dat het gemiddelde vermogen van het ruissignaal gelijk moet zijn aan het
vermogen van het betreffende spectrum (het oppervlak onder de spectrale-dichtheidscurve), hetgeen natuurlijk voor de hand ligt.
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4.3.DE RUIS IN JUNCTIEDIODES

4.3.1. Hagelruis bij tegenvoorspanning
Is op een pn-junctie een tegenvoorspanning van meerdere volt aangelegd, dan zullen
ruwweg gesproken alle minderheidsdragers binnen één diffusielengte afstand van de junc
tie door diffusie naar de ruimteladingslaag worden gevoerd, en daar door het sterke elek
trische veld verder worden getransporteerd. Deze ladingdragers veroorzaken een stroom,
maar door het discontinue karakter van de verplaatste lading zal de stroom, althans als
eerste benadering, de vorm vertonen van een aantal impulsen met een oppervlak e, zoals
in fig.4.1a is getekend. Het tijdstip waarop een willekeurige ladingdrager de junctie over
steekt is statistisch gezien volkomen onafhankelijk van het tijdstip waarop een willekeu1(0

t tt tit f"

oppervlak e

(a) stroomgolfvorm in geval dat hagelruis optreedt
RW
oppervlak ne2

1
n2e2
0

T

i

(b) autocorrelatie van de ruisstroom i(0
SAJ)

oppervlak n2e2
Ine2

f
(c) spectrale dichtheid als functie van f waarbij /i-niet gecorreleerde
pulsen per seconde zijn aangenomen
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(d) golfvorm bij zeer geringe stroomsterkte
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(e) golfvorm bij normale stroomsterkte
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oppervlak //2e2
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Ine2
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;
I
1
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I
2
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(f) spectrale dichtheid als functie van f waarbij n niet-gecorreleerde
pulsen per seconde zijn aangenomen
Fig.4.1.Hagelruis in een pn-junctiediode met tegenvoorspanning: a, b, c: eerste benadering op
basis van stroomimpulsen, d, e, f: tweede benadering op basis van stroompulsen met lengte T\.
rige andere ladingdrager de junctie doorloopt, zodat we de stroomimpulsen volledig
onafhankelijk van elkaar mogen veronderstellen. Zoals in par. 4.2.3 is opgemerkt, kunnen
we de spectrale dichtheid van dit stroomverloop bepalen door eerst de autocorrelatiefunctie te berekenen, die in dit geval wordt gegeven door:
T

'M

R(t) = lim
2*—*■

+ t) dr

(4.10)

-T

Voor r = 0 zal de autocorrelatie een impuls leveren met oppervlak ne2, waarin n het
gemiddelde aantal impulsen per seconde voorstelt. Om R{t) voor een willekeurige andere
r-waarde te berekenen, herinneren we eraan dat het gemiddelde van het produkt van
twee golven in het geval van twee in de tijd onafhankelijke golven wordt gegeven door
het produkt van hun gemiddelden. Omdat in de gegeven situatie de stroomimpulsen ge
heel onafhankelijk van elkaar zijn, zal de autocorrelatie voor t # 0 constant zijn, en
gelijk zijn aan het kwadraat van de gelijkstroomwaarde, zoals in fig.4.1b is getekend.
De spectrale dichtheid van de stroom, S<(cu), zal de Fourier-transformatie van deze
R(t) zijn. We kunnen de transformatie het best uitvoeren door R(t) in twee delen te
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splitsen: 7?a(T)> de impuls, en Rd(z), de constante waarde. De impuls Ra(z) levert
bij transformatie een constante bijdrage tot Si(có), waarvan wc de absolute grootte kun
nen bepalen door middel van (4.6) waarin ƒ = 0:
00

Sia(0) = 2 ƒ /?a(T) dr = 2ne*
—co

zoals in fig.4.1c in beeld is gebracht. Volkomen analoog (ofwel omgekeerd) levert de
constante i?b(f) bij transformatie een impulsvormige bijdrage tot 5f(a>), die de gelijkstroomcomponent van de stroomgolfvorm voorstelt. Het oppervlak van de impuls be
palen we uit (4.5a), met z = 0.
In werkelijkheid zal de stroomgolfvorm niet uit impulsen bestaan (als we onder im
pulsen uiterst kortstondige energetische verstoringen verstaan). Bij het oversteken van
de ruimteladingslaag induceert een elektron een stroomgolfvorm die meer lijkt op een
blokvormige puls. We kunnen de stroom ƒ(/) dus nauwkeuriger voorstellen op de wijze
van fig.4.1d. Het oppervlak van elke stroomstoot hierin is de elektronlading, e, en de
breedte ervan wordt bepaald door de tijd die het elektron nodig heeft om de ruimte
ladingslaag over te steken. Meestal is de veldsterkte zo groot dat de ladingdragers een
verzadigingssnelheid krijgen van de orde van 107 cm • s_1. Ze verplaatsen zich dan met
een constante snelheid, hetgeen een stroomstoot met een bij benadering rechthoekige
vorm levert, zoals ook is getekend. Het gaat ons hierbij minder om de precieze vorm van
de pulsen dan om het feit dat ze een breedte hebben van de orde van de oversteektijd 7t,
de tijd die ze nodig hebben om de ruimteladingslaag over te steken. Om de situatie een
voudiger te houden zullen we de vrijmaking en recombinatie van ladingdragers binnen
de ruimteladingslaag buiten beschouwing laten.
Als de stroomsterkte en oversteektijd beide klein zijn, krijgt de stroomgolfvorm het
verloop van fig.4.1d. Bij normale stroomsterkten zullen echter op een gegeven tijdstip
veel ladingdragers tegelijk aan het oversteken zijn, zodat de impulsen in grotere aantallen
moeten worden gesuperponeerd, zoals in fig.4.1e is gedaan. De punten waar het hierbij
om gaat zijn:
1.het tijdstip waarop een ladingdrager de junctie oversteekt is statistisch onafhankelijk
van de tijdstippen waarop alle andere ladingdragers de junctie oversteken;
2. de snelheid waarmee de ladingdragers de laag oversteken is vrijwel onafhankelijk
van het aantal ladingdragers dat zich daarin bevindt. We mogen de stroomstoten in fig.
4.1e dus als geheel onafhankelijk van elkaar blijven opvatten.
Fig.4.1f geeft een beeld van de spectrale dichtheid van deze golfvorm. We zullen hier
geen gedetailleerde afleiding van dit verloop geven, omdat de precieze vorm ervan voor
de onderhavige bespreking van geen belang is. Het is voldoende om er op te wijzen dat
de golfvorm van fig.4.ld uit die van fig.4.la kan worden verkregen door de impulsen
daarin te ontwikkelen tot een som van blokvormige stroomstoten met een duur T% en
een hoogte l/7\. De in par.4.6 afgeleide methode toont aan dat deze ontwikkeling in de
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1
tijdrichting [zie (4.59)] in de vorm van een blokvormige puls overeenkomt met een ver
menigvuldiging van het spectrum met [zie (4.62)]:

WW =

sin2 n/Tt
(TC/7t)a

In fig.4.1f is te zien dat de spectrale dichtheid een betrekkelijk constante waarde van
2ne2, heeft tot aan een frequentie f — 1/10 7t, als we de gelijkstroomcomponent, die
ons in dit geval niet interesseert, buiten beschouwing laten. Normaliter is deze frequentie
van de orde van /t of hoger. We mogen de spectrale dichtheid van de ruis dus als vlak
beschouwen voor alle frequenties die in transistorschakelingen van belang zijn, dat wil
zeggen, die beneden /t liggen. In alle navolgende berekeningen in dit hoofdstuk zullen
we deze benadering toepassen, waarbij we echter niet mogen vergeten dat er wel transis
tors zijn voor bijzonder hoge frequenties, waarvoor een nauwkeuriger ruisberekening bij
uitermate hoge frequenties nodig kan zijn.
Als de gelijkstroom die door de diode vloeit door ƒ(/) = I0 = ne wordt voorgesteld,
levert dit uitgangspunt ons het belangrijke gegeven dat de spectrale dichtheid van de
hagelruis in een pn-junctie met tegenvoorspanning voor ƒ > 0 een nagenoeg constante
waarde heeft van:
Si(f) = 2el0

(4.1 la)

Alle hagelruis is het gevolg van afzonderlijke ladingdragers die een gebied oversteken.
Als / de gemiddelde stroomdoorgang ten gevolge van dit transport voorstelt, wordt de
spectrale dichtheid van de hagelruis
Si(f) = 2el

(4.11b)

Indien de spectrale dichtheid van de ruis aan (4.11 b) voldoet zegt men dat de stroom I
een ‘onverzwakte hagelruis’ veroorzaakt. Het optreden van dit effect is aan drie voorwaar
den gebonden:
1.de lading van alle ladingdragers moet gelijk zijn;
2. het frequentiebereik waar het om gaat moet klein zijn vergeleken met de inverse waarde
van de oversteektijd van de ladingdragers voor de betreffende junctie;
3. de beweging van elke ladingdrager moet statistisch onafhankelijk zijn van de bewe
ging van alle andere ladingdragers. Voorbeelden van stromen die een onverzwakte hagel
ruis veroorzaken zijn de instelstromen van transistors, zij vormen dan ook één van de
belangrijkste ruisbronnen in deze componenten.
4.3.2 .Hagelruis bij doorlaat voorspanning
Bij doorlaatvoorspanning kunnen we de diodestroom in twee fysisch duidelijk verschillen
de componenten verdelen. Op basis van de diodevergelijking:
I = I0{cxp(eU/kT) — 1}

(4.12)
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zijn deze
/i = —/o

(4.13)

h = I0exp(eU/kT)

(4.14)

waarin 7i de verzadigingsstroom in de tegenrichting is, welke door de thermische vrijma
king van minderheidsdragers aan weerskanten van de junctie wordt veroorzaakt, en I2.
het gevolg is van de diffusie van meerderheidsdragers tegen de potentiaalberg in. Deze
diffusie verloopt eveneens in twee richtingen. De gemiddelde waarden van deze stromen
zullen elkaar ten aanzien van de totale stroomdoorgang willen opheffen, maar de ruis
componenten ervan zullen in ‘effectieve’ zin bij elkaar opgeteld moeten worden, omdat
ze immers geen correlatie vertonen. Volgens de in fig.4.1 getekende verlopen van de on
verzwakte hagelruis, in combinatie met (4.11), geldt bij voldoende lage frequenties:
Si(f) = 2el0 + 2eI0exp(eU/kT)
= 2eI0{exp(eU/kT) + 1}

(4.15a)

De frequentielimiet wordt weer door de oversteektijd van de ladingdragers bepaald,
maar deze is bij doorlaatvoorspanning op de junctie natuurlijk niet hetzelfde als bij tegenvoorspanning.
Met behulp van (4.12) kunnen we (4.15a) vereenvoudigen tot
Si(f) = 2e[2I0 + 7]

(4.15b)

Bij tegenvoorspanning geldt I = —70, zodat (4.15b) in overeenstemming met (4.11a)
overgaat in St(J) = 2el0. Bij grote doorlaatvoorspanning is 7 veel groter dan 70, zodat
Si(f) dan bij benadering wordt:
St(f) « 2el
~ 2JcTg

(4.16)

waarin g de differentiële geleidbaarheid bij hel werkpunt voorstelt:
07
e
g = dÜ™ kT1
De gevolgtrekking hiemit is dat een pn-junctie met grote doorlaatvoorspanning wordt ge
kenmerkt door een onverzwakte hagelruis van de gemiddelde stroomsterkte.
Bij voorspanning nul, met andere woorden met de junctie in de (thermische) evenwichtssituatie, compenseren de twee stromen 7i en h in (4.13) en (4.14) elkaar gemiddeld,
maar hun ruiscomponenten zijn dan ook nog onafhankelijk van elkaar, zodat ze in middel
bare zin bij elkaar moeten worden opgeteld. Dit levert voor de stroom over de junctie
het in fig.4.2a getekende beeld. Uit (4.15) blijkt dat de spectrale dichtheid bij voldoende
lage frequenties wordt gegeven door (zie ook fig.4.2b)
Si(f) = 4el0
128

(4.17)
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Fig.4.2.Hagelruis in een pn-junctiediode bij voorspanning nul: a.stroom door de ruimteladingslaag; b.spectrale dichtheid: c.Norton-vervanging; d.Thévenin-vervanging.
De ruis komt dus volkomen overeen met de hagelruis van een gelijkstroom die tweemaal
zo groot is als de verzadigingsstroom van de diode. Aangezien er in de veronderstelde
situatie met voorspanning nul natuurlijk geen gelijkstroom vloeit, is het praktisch om I0
in (4.17) te elimineren door het geheel in de differentiële geleidbaarheid van de diode uit
te drukken. Door (4.12) te differentiëren krijgen we:
d/
_ 7oft
g° ~ TTr
dt/ J7=o “ kT'

ofwel I0 = kTgole

(4.18)

Dit levert voor (4.17):
Si(J) = 4kTg0

(4.19)
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Voor kleine fluctuaties om U = 0 kunnen we de ruis en de (//-betrekking weergeven
door een Norton-vervangingsschema (in het tijdgebied); een dergelijk model is in fig.4.2c
afgebeeld. De ruisbron in(t) is per definitie de kortsluitruisstroom, met de in fig.4.2b
voorgestelde spectrale dichtheid.
Zouden we de middelbare waarden van de kortsluitstroom aan de klemmen van het in
fig.4.2c getekende ruismodel meten, dan zou dit volgens (4.9) en (4.19) het volgende
resultaat leveren:
Z+a/

I*n2(0 fa

AkTg0Af

(4.20)

waarin we eenvoudigheidshalve hebben aangenomen dat het meetinstrument alle fre
quenties binnen een zekere band Af doorlaat, en alle andere frequenties tegenhoudt. (Wat
men in de praktijk zou meten met een echt meetapparaat met geleidelijke in plaats van
abrupte bandgrenzen kunnen we met behulp van de in par.4.6 gegeven methoden be
palen).
De Thévenin-vervanging van de ruisschakeling (in het tijdgebied), fig.4.2d, heeft, zoals
gemakkelijk is in te zien, een spanningsbron met een middelbare waarde:
(4.21)
«n2(0 = AkTr0 Af
Uit (4.21) volgt dat de spectrale dichtheid van de ruisspanningsbron, wn(0, over het hele
bereik dat ons interesseert een waarde zal hebben van
Su(f) = AkTr0

(4.22)

Een belangrijk punt is hierbij dat de waarden van de ruisbronnen in fig.4.2c en 4.2d,
die voor thermisch evenwicht gelden, uitsluitend van kT en de differentiële weerstand
van de diode afhangen.
4.3.3. Weerstandsruis
Als we een ‘ruisende’ diode in de thermische evenwichtssituatie (voorspanning nul) met
een ruisloze weerstand verbinden, zou de dioderuisbron de ruisloze weerstand moeten
verwarmen. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt echter dat als weerstand
en diode zich bij dezelfde temperatuur in thermisch evenwicht bevinden, er geen nettooverdracht van ruisvermogen tussen kan optreden, ongeacht het frequentie-interval waar
toe hun onderlinge contact door verliesloze filters zou worden beperkt. De enige oplossing
is dus dat alle weerstanden zelf ook een inherente ruis vertonen. De ruis van een weerstand
bij thermisch evenwicht noemt men de weerstandsruis. Het is niet moeilijk aan te tonen dat
als twee weerstanden met de waarden n en n (en de Thévenin-equivalente ruisspanningen
u±2 = AkTri Af en U22 = AkTrz Af) worden verbonden, er geen netto-overdracht van
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ruisvermogen optreedt, zodat aan de tweede hoofdwet wordt voldaan. De modellen in
fig.4.2c en 4.2d gelden dus voor elk willekeurig lineair of niet-lineair element, mits dit
zich in thermisch evenwicht bevindt bij een temperatuur T> en het voorzover dit de ruis betreft
als lineair mag worden opgevat.
Bij de interpretatie van de dioderuis hebben we de keuze uit verschillende mogelijkhe
den. We kunnen deze beschouwen als de hagelruis die met de doorgang van de twee on
afhankelijke stromen I\ en h gepaard gaat [zie (4.13) en (4.14)], ofwel we kunnen de ruis
opvatten als de ‘weerstandsruis’ van de differentiële diodeweerstand. Het gaat hierbij om
precies dezelfde evenwichtsverschijnselen, alleen het standpunt van waaruit deze worden
bezien verschilt. In het algemeen echter houdt het begrip ‘hagelruis’ in dat er een gerichte
beweging optreedt met door het toeval verdeelde overgangen, terwijl het begrip ‘weer
standsruis’ of ‘evenwichtsruis’ inhoudt dat zowel de richting als de absolute waarde van
de beweging een door het toeval bepaald karakter hebben.
Onze ‘afleiding’ van de weerstandsruis [zie (4.21)] en [4.22)] aan de hand van een pnjunctie bij voorspanning nul, wekt wellicht de indruk dat het resultaat alleen geldt voor
frequenties waarbij de hagelruisbeschrijving van de diodecomponentstromen toegepast
mag worden. Deze implicatie zou echter onjuist zijn. Eigenlijk zou de weerstandsruis
thermische-evenwichtsruis moeten heten, het is een zeer fundamenteel aspect van de fluc
tuatie van thermodynamische systemen bij thermisch evenwicht. In feite is het zo be
schikbare ruisvermogen van elk willekeurig energiedissiperend systeem dat zich bij een
temperatuur T in thermisch evenwicht bevindt, volgens de thermodynamica wordt ge
geven door kT watt per cyclus van het meetbereik (tot zeer hoge frequenties toe
« kT' Ir1; waarin h de constante van Planck = 6,62 • 10—34 J • s). Ons ruismodel voor
de pn-junctie bij voorspanning zou dus beslist een verkeerd beeld hebben gegeven als het
bij voorspanning nul niet tot (4.21) en (4.22) zou hebben geleid.
Let echter op het interessante feit dat de effectieve waarde van de ruisstroom bij voor
spanning in (4.16) slechts een half maal zo groot is als we voor hetzelfde frequentie-interval zouden verwachten voor een weerstand in thermisch evenwicht bij dezelfde tempera
tuur, waarvan de waarde gelijk is aan de differentiële diodeweerstand.
Naast de junctie bezit een echte diode nog gebieden die zich in thermisch evenwicht
bevinden, ondanks het feit dat de doorlaatstroom er doorheen vloeit. Deze gebieden ver
tonen een weerstandsruis [zie (4.20) of (4.21)] die onafhankelijk is van de door (4.15) ge
geven hagelruis van de junctie. De temperatuur van deze resistieve gebieden kan uiteraard
die van de omgeving overtreffen doordat Joulese warmte vrijkomt; de weerstandsruis
wordt dan bepaald door de plaatselijke weerstand en temperatuur binnen deze gebieden.
4.3.4. Flikkerruis
Er bestaat een belangrijk ruisverschijnsel dat een spectrale dichtheid heeft die ruwweg
evenredig is met 1//. Dit ruistype zal bij lage frequenties onherroepelijk gaan overheersen,
normaliter beneden ca. 1000 Hz, maar soms nog tot ver binnen det MHz-gebied. Helaas
kunnen we dit ruistype niet nauwkeurig voorspellen, terwijl het zich bovendien minder
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goed voor een fysische analyse leent dan de andere ruistypen, weerstands- en hagelruis.
Het is bekend dat deze flikkerruis ook wel l//-ruis genoemd, het gevolg is van vrij
making of recombinatie van ladingdragers op het oppervlak, hoewel er daarnaast nog
andere fysische oorzaken voor kunnen zijn, met name temperatuurschommelingen.
Zo kan een tempèratuurverandering van slechts 0,001 °C al een spanningsfluctuatie
van de doorlaatvoorspanning op een diode met zich meebrengen van 2 a 3 pV.
Het is zoals gezegd lastig om de male van flikkerruis te voorspellen, maar het is natuur
lijk altijd mogelijk om de flikkerruis van een gegeven component te meten en de resultaten
hiervan in een vervangingsschema op te nemen. Gelukkig is het in de regel zo dat de toe
gepaste methoden voor kwaliteitsverbetering en het tcrugdringen van hagel- en weerstandsruis eveneens tot een verlaging van de flikkerruis leiden.
4.4.RUISBRONNEN IN EEN TRANSISTOR

4AA.Inleiding
De belangrijke ruisbronnen in een transistor komen overeen met die in de diode; het enige
nieuwe probleem is hoe we de ruis die verband houdt met de wisselwerking van de twee
juncties in rekening moeten brengen. Het voornaamste doel van deze paragraaf is dan
ook de ontwikkeling van modellen voor de berekening van het ruisgedrag van transistors
voor kleine signalen. Om de analyse eenvoudiger te houden gaan we hierbij van de wer
king bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting, uitgedrukt in termen van ruisgeneratoren
in het hybride-Tt-model.
4.4.2. Hagelruis ten gevolge van de instelstromen
We hebben er al op gewezen dat we de onverzwakte hagelruis van een pn-junctiediode
aan de beide afzonderlijke componenten van de stroom kunnen toeschrijven. Redelijker
wijs mogen we daarom verwachten dat ook de verschillende instelstroomcomponenten
van de transistor door onverzwakte hagelruis gekenmerkt zijn. Het gaat er hierbij dan
ook voornamelijk om de juiste plaats van de hagelruisgeneratoren in het hybride-7t-model
te vinden, en daarnaast om de eventuele correlatie tussen deze generatoren te bepalen.
We nemen aan dat de transistor een pnp-opbouw heeft, waarvan de gelijkstroomkarakteristieken door de Ebers-Moll-vergelijkingen worden voorgesteld:
/e = /es {exp(eC/EB/A:D — 1} — abR/cs{exp(el7cB/A:7’) — 1}
(4.23)
/c = abF/Ès{ exp(e UEB/kT) — 1} + Ics{exp(eUCB/kT) — 1}
Verder gaan we er om te beginnen van uit dat de emitter- en collectorrendementen van
de transistor beide 1 zijn, zodat de gehele longitudinale stroomdoorgang voor rekening
van het gatentransport komt.
Om nu een ruismodel te vinden met niet gecorreleerde ruisbronnen, moeten we de ver
schillende instelstromen in fysisch gescheiden componenten splitsen, en dan voor elke
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afzonderlijke groep gaten een aparte ruisgenerator opstellen. Om te beginnen kunnen we
(4.23) toepassen om uitdrukkingen te vinden voor 7e, /c en /b, waarbij we aannemen dat
de transistor zich in het actieve gebied bevindt, (eUcBlkT) —1 en we verder de reciproke betrekking ü^eIes = a-buJcus gebruikén. Dit levert:
(4.24a)
Ie = abF/Esexp(e(/EB/^71 + (1 — ObF)/ES exp(e UebI^T) — 7es(1 — abF)
Ic = —abF^ES Qxp(eCJEBlkT) — 7cs(l — ObR)
(4.24b)
(4.24c)
Ib = —(1 — abF)/Esexp(el7EB/^70 4- 7es(1 — ObF) 4- ZcsO — cibR)
Op grond van verg.4.24 kunnen we vier afzonderlijke stroomcomponenten onderscheiden:
h
h
h
h

= ObF/ES exp(e(/EB/^7T)
— (1 — ctbF)/ESexp(et/EB/A: T)
= /es(1 — ObF>
= /CS(1 — ObR)

Hiermee kunnen we (4.24) vereenvoudigen tot:
Ie = h 4- h — h
Ic = —h — h

Ib = —h + h + h

(4.24d)
(4.24e)
(4.24f)

Merk op dat /i, h, h en h altijd positieve grootheden zijn, omdat GbF, ObR, /es
en Zes per definitie positieve getallen zijn.
De stromen /i, I2, h en I\ kunnen in termen van een transport van geladen deeltjes
worden geïnterpreteerd, zoals dat in fig.4.3a in beeld is gebracht. De vier groepen gaten
van de stromen 1\ tot en met U hebben de volgende fysische oorzaken:
Ii - Gaten die door de emitter in de basis worden geïnjecteerd, vanwaar ze naar de col
lector toe gaan. Dit is verreweg de grootste gatengroep.
h - Gaten die door de emitter in de basis worden geïnjecteerd en daar recombineren.
Deze gaten zijn, naast die in groep 1, in de regel de belangrijkste.
h - Gaten die thermisch worden vrijgemaakt in de basis en in de emitter worden
geïnjecteerd. Uit (4.24a) blijkt dat —h de emitterstroom is die bij Ueb <1 0 vloeit,
dat wil zeggen bij tegenvoorspanning op beide juncties. Onder deze omstandigheden is
de stroom natuurlijk kleiner dan Iebo, een aspect dat aan de hand van fysische overwe
gingen kan worden verklaard, of ook door eraan te denken dat Iebo = /esO — ObFObR)
zodat ƒ3 < /eboIa - Gaten die thermisch worden vrijgemaakt in de basis en in de collector worden ge
ïnjecteerd. Dit is de collectorstroom die nog vloeit als over beide juncties een tegenvoor
spanning staat. Ia < Zcbo, zoals blijkt uit een argumentatie die analoog is aan de hier
boven voor ƒ3 gegeven redenering.
De overgang van afzonderlijke ladingdragers over de potentiaalbergen van de juncties
wordt gevormd door een groot aantal onderling onafhankelijke, door het toeval bepaalde
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Fig.4.3. Hagelruismodellen van een junctietransistor (lagentransistor), waarbij rx is verwaarloosd:
a. gatenstromen in een geïdealiseerde pnp-transistor; b. ruismodel, gebaseerd op (a); c. ruismodel
waarin generator /n4 verplaatst is; d. vereenvoudigde versie van (c), waarbij is aangenomen dat
l/c I > /3 + h
voorvallen. De gelijkstroom die met dit deeltjestransport gepaard gaat zal daarom een
onverzwakte hagelruis veroorzaken voor frequenties tot ca. 1/10 7t, en wel voor elke
junctie apart. We kunnen de ruis voorstellen door vier aparte, niet gecorreleerde ruisge
neratoren die tussen de betreffende klemmen worden aangesloten, op de wijze van fig. 4.3b.
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Merk op dat precies als in het geval van de junctiediode, bepaalde gelijkstroomcomponenten elkaar ten aanzien van de tolaalstroom kunnen compenseren, maar dat de hagelruisbijdragen in effectieve zin moeten worden opgeteld. Om op dit aspect de nadruk te
leggen hebben we I\, h, h, en U zo gedefinieerd dat het altijdpositieve grootheden zijn.
We hebben al aangetoond dat de spectrale dichtheid van de hagelruis die met een stroom
/gepaard gaal, is:
St(f) = 2el

(4.25)

Uitgaande van (4.24) kunnen we dus de volgende spectrale dichtheden voor de ruis
bronnen in fig.4.3 opstellen:
Sn(ƒ)
Si2(f)
*Sï3(/)
Snif)

= 2eabF/Esexp(<?£/EB/&7T)
= 2<?(1 — abF)/Esexp(<?£/EB/&7’)
= 2<?/es(1 — GbF)
= 2<?/cs(l — «biO

(4.26a)
(4.26b)
(4.26c)
(4.26d)

Voor de meeste doeleinden kunnen we echter een benadering invoeren waardoor de ruis
generator tussen basis en collector wordt geëlimineerd. Allereerst vervangen we de gene
rator /'n4 door twee gelijke generatoren, één tussen basis en emitter en de andere tussen
emitter en collector, zoals in fig.4.3c is getekend. Gezien het feit dat de beide /^-genera
toren in dit schema volledig gecorreleerd zijn, is fig. 4.3c volkomen equivalent aan fig.4.3b.
Bevindt de transistor zich in het actieve gebied, dan is \Ic\P /cbo- Onder deze om
standigheden mogen we in4 ten opzichte van /ni bij de uitgang verwaarlozen, en de uitgangsruis door één bron /no voorstellen met een spectrale dichtheid
Si(uitgang) ^ Sa(f) = 2e |/i|
(4.27)
2e |/c|
zoals in fig.4.3d in beeld is gebracht. (Het is bij onze analyse gewenst om /n4 van de
uitgangsruisbron te elimineren, om elke correlatie tussen de ingangs- en uitgangsruisbronnen uit te schakelen.)
De ingangsruisbronnen /ni in fig.4.3d stelt de gecombineerde werking van in2, i'n3
en /'n4 voor. Omdat deze drie bronnen niet gecorreleerd zijn is de spectrale dichtheid
van ini:
5

•S'i(ingang) = 2e(/2 + /3 + h)
(4.28)
= 2eIb'
waarin we gemakshalve Ib' hebben ingevoerd, een positieve grootheid die gelijk is aan

Ib =h + h+h
De twee ruisgeneratoren ini en /no in fig. 4.3d zijn nu evenredig met Ib' respectievelijk
|/c|.
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Een alternatieve methode om de ruisgeneratoren uit te drukken in de middelbare stroomsterkten welke binnen een bandbreedte Aƒ worden gemeten, is:
^ = 2eIB' Af
(4.29)
(4.30)
ino2 = 2e \IC\ Af
Volgens (4.24f) kunnen we Ib' ook schrijven als:
(4.31a)
/b' = —Ib + 2(I3 + Ia)
(4.31b)
= —Ib + 2 [/es(1 — öbF) 4- /cs(l — Qbit)]
Fysisch gezien is (ƒ3 + Ia) de stroom die door thermische paarvorming in de basis .
wordt veroorzaakt; dikwijls mogen we deze term verwaarlozen, zodat dan geldt Ib' = —/bIn germanium transistors kan (ƒ3 + ƒ4) bij lage instelstromen echter wel een merkbare
invloed uitoefenen. Voorzover de Ebers-Moll-vergelijkingen gelden, is (ƒ3 + Ia) de
totale basisstroom die optreedt als over emitter- en collectorjuncties beide een tegenvoorspanning staat.
Uit (4.28) of (4.29) blijkt duidelijk dat de ruis die met (ƒ3 + Ia) gepaard gaat een mini
male ruis voorstelt, die niet kan worden verlaagd door eenvoudig met een kleinere collectorstroomsterkte te werken. Silicium transistors hebben dus een belangrijk voordeel boven
germanium uitvoeringen als het er om gaat een lage ruis te bereiken bij werking omstreeks
kamertemperatuur.
De uitdrukkingen voor de twee ruisgenerators veranderen niet als we het model gene
raliseren door daarin ook het elektronentransport op te nemen. Verder wordt het model
evenmin veranderd door het optreden van een recombinatiestroom bij de emitter-basisjunctie; ook deze stroom is door onverzwakte hagelruis gekenmerkt.
4.4.3. De ruis van de basisweerstand
Zou de ohmse basisweerstand van een transistor buiten het actieve basisdeel zijn gelegen,
dan was de voorstelling van de ruisbijdrage ervan in het model een eenvoudige zaak.
Uitgaande van een extrinsieke basisweerstand rx zouden we dan een ruisgenerator Unx
in serie met de basisaansluiting opnemen, op de wijze van lig. 4.4a. De spectrale dichtheid
van deze bron zou steeds de waarde SU(extr) = 4kT>x houden. Bij matig hogevoorspanningen is een dergelijke handelwijze verantwoord, omdat het grootste deel van de transistorwerking nabij de rand van het emittergebied is geconcentreerd, en de extrinsieke
basisweerstand dan belangrijker is dan de weerstand binnen het actieve basisdeel. Zoals
echter nog zal blijken zijn voor het bereiken van een lage ruis ook lage instelstroomniveaus
nodig, zodat het belangrijk is om het verdeelde karakter van de basisweerstand in reke
ning te kunnen brengen.
We nemen aan dat de transistor een emitterpatroon heeft dat uit strips is opgebouwd,
zoals die van fig.1.6 en 1.10a. Eenvoudigheidshalve zullen we de transistor voorstellen
door het in fig.4.4b getekende geconcentreerde model met n secties.
Hierin is verondersteld dat de basis in n dunne plakjes (secties) is verdeeld, terwijl tb
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Fig.4.4.Ruismodellen van een transistor: a.eenvoudig model, waarin rx extrinsiek is veronder
steld, en
= r0 = oo; b. geconcentreerde voorstelling van de verdeelde basisweerstand
de totale basisweerstand voorstelt, zoals in (1.19b). Verder wordt hierin de afknijping
van de emitter buiten beschouwing gelaten. Het in fig. 4.4a gegeven model kan geen goed
beeld geven van de verdeelde basisweerstand zoals die in fig. 4.4b is geïmpliceerd, al is er
wel veel rekenwerk nodig om dit exact aan te tonen. De waarde van rx die de juiste ingangsimpedantie levert, geeft ons in het algemeen niet de juiste waarde van de ruisgenerator.
Bij lage instelstromen mogen we echter aannemen dat rx > tb, en in dit geval is een recht
streekse berekening mogelijk waaruit blijkt dat:
r% = r b

(n + 1) (2n + 1)
6w2

Onder deze omstandigheden kan men de modellen in fig. 4.4a en 4.4b met elkaar in over
eenstemming brengen. Voor het verdeelde geval waarbij n naar oneindig gaat, geldt vol
gens deze vergelijking rx = /*b/3.
Voor lage en matig hoge collectorstroomniveaus (gelijkstroom), levert het model in
fig. 4.4a zodoende een nauwkeurige voorstelling van de belangrijke ruisbronnen in een
transistor, mits de fükkemiis verwaarloosd mag worden (dat wil zeggen ƒ groter dan
ruwweg 1 kHz) en het resistieve hybride-Tt-model geldt.
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4.5.HET RUISGEDRAG VAN GEMEENSCHAPPELIJKE-EMITTERVERSTERKERS

4.5 A. Inleiding
Bij de ruisanalyse van getransistoriseerde versterkers gaat het ons om de betrekking tussen
het vermogen van de ruisbronnen en het vermogen dat de signaalbron kan leveren. In
deze paragraaf zullen we het ruisgedrag voorstellen door een parameter die de (equivalen
te) ruistemperatuur heet, en die met behulp van de ruismodellen uit de vorige paragraaf
kan worden berekend. De ruistemperatuur houdt direct verband met een andere veelge
bruikte parameter F, de ruisfactor, die in par. 4.5.6 kort wordt besproken.
4.5.2.De ruistemperatuur
In fig.4.5a is een ‘ruisende’ versterker getekend, die met de Thévenin-vervanging van een
bron is verbonden De spanning us stelt het signaal voor dat we versterkt bij de versterkeruitgang willen reproduceren. De weerstand Rs, is de equivalente Théveninweerstand van
de bron, dat wil zeggen de waarde van Rs wordt bepaald volgens de standaardmethoden.
De bron zal onvermijdelijk een zekere ruis met zich meebrengen; bestaat deze bijvoor
beeld uit de spoel van een elektromagnetisch opnemerelement (pickup-element), dan zal
de weerstand van de spoelwikkeling een zekere ruis veroorzaken. We willen nu de ruisRs
o
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Fig.4.5.Thévenin-voorstelling van de versterkerruis: a. versterker verbonden met de Théveninvervanging van de bron; b.schakeling waarin alle ruis ten opzichte van de ingang is uitgedrukt.
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bron voorstellen door de bronweerstand een bepaalde temperatuur toe te kennen, dat
wil zeggen we definiëren een bronruistemperatuur Ts, die het volgende verband vertoont
met de spectrale dichtheid van de open-kring bronspanning:
Ts(f) s Su(f)/4kRs

(4 32a)

In het geval van de pickup-spoel zou de bronruistemperatuur TB zeer dicht bij de omge
vingstemperatuur van de bron kunnen liggen, maar dat is geenszins een noodzakelijke
of zelfs maar gebruikelijke situatie. Zo kan de antenne van een satelliet een effectieve ruistemperatuur hebben van enkele graden Kelvin, ook al kan de temperatuur van het mate
riaal vrij wat hoger oplopen. Verder kan de ruistemperatuur een functie zijn van de fre
quentie, zoals in par.4.6 zal blijken. Kortom, de ruistemperatuur van een bron is eenvou
dig een handige parameter om de ruisspanning of -stroom van die bron voor te stellen.
Als de spectrale dichtheid over het frequentiebereik dat ons interesseert, een horizon
taal verloop vertoont, zal Ts onafhankelijk zijn van de frequentie, zodat we Ta dan in de
middelbare spanning van de bron kunnen uitdrukken. Dat wil zeggen, we definiëren
Ts dan zodanig dat de middelbare open-kring bronspanning bij meting door een apparaat
met bandbreedte Af wordt gegeven door
«fa? = 4kTsRs Af

(4.32b)

De ruistemperatuur is een nuttige parameter omdat deze door een ideale transformator
niet wordt veranderd. Zo zal de ruisspanning van een weerstand na omvorming door een
ideale transformator met een wikkelverhouding n weliswaar met n zijn vermenigvuldigd,
maar de ruistemperatuur blijft daarbij onveranderd.
Naast de bronruis zal er altijd een zekere ruis optreden, die uit de versterker afkomstig
is. Een praktische manier om de versterkerruis weer te geven, is om een versterkerruistemperatuur T& in te voeren, gedefinieerd als de temperatuur die bij toevoeging aan Ta
de ruis van de bronweerstand R8 alléén gelijk maakt aan de totale ruis van versterker plus
bron. We kunnen dit idee aan de volgende situatie demonstreren. Stel dat de spanningsversterking van het geheel, gedefinieerd als Au = U0/Us, onafhankelijk is van de fre
quentie, en dat de middelbare waarde van de totale uitgangssspanning (ook nu gemeten
door een apparaat met bandbreedte Af) u02 is. Verder nemen we aan dat de versterker
ruis niet gecorreleerd is met de bronruis, zoals bijna altijd het geval is. We kunnen de
middelbare uitgangsspanning dan als volgt schrijven:
«o2 = [Ayxilts — Uns — «na)]2 = ^u2«s2 + ^u2«ns2 + ^u2«na2

(4.33)

Hierin is «s2 de middelbare signaalspanning, wns2 de middelbare ruisspanning van de
bron en //na2 de middelbare ruis van de versterker, uitgedrukt als een equivalente ingangsruisspanning, zoals in fig.4.5b is getekend. Het ligt voor de hand dat we hiervoor een
enkele ruisspanning ue bij de ingang, in serie met Rs, moeten kunnen vinden waarvan de
waarde zodanig is dat we bij de uitgang van de versterker dezelfde ruis krijgen als die
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welke door de ruis van bron en versterker apart wordt veroorzaakt. We kunnen (4.33)
dan als volgt schrijven:
//o2 = Axx2[u82 + we2]

(4.34a)

Als we nu de ruisspanning we koppelen aan de bronweerstand Rs door een nieuwe tem
peratuur (Tb 4- 7a) te definiëren die zodanig is dat de weestand Rs alléén alle ruis binnen
het systeem in rekening brengt, wordt verg.4.34a:
üë2 =

+ 4k(TB + T&)RS Af]

(4.34b)

(aannemende dat de bronruis een horizontaal verlopend spectrum heeft, zodat T8 niet
van de frequentie afhangt). De temperatuur 7a is per definitie de versterkerruistemperatuur. Het zal duidelijk zijn dat 7a een functie kan zijn van diverse parameters, waaronder
in het bijzonder de bronweerstand Rs, de werkpunten van alle transistors, en de tempera
turen van de versterkeronderdelen. Denk eraan dat 7a een fictieve temperatuur is en zowel
veel lager als veel hoger kan liggen dan de feitelijke temperatuur van de versterker.
Men dient goed in te zien dat de versterkemiistcmperatuur eveneens in termen van de
kortsluituitgangsstroom van de versterker kunnen afleiden, in plaats van de open-kring
spanning. Het resultaat zou hetzelfde zijn, omdat de ruistemperatuur de relatieve invloed
van versterkerruis en bronruis aangeeft. We zouden zelfs een willekeurige belasting van de
versterker kunnen invoeren zonder dat de uitkomst hierdoor wordt veranderd, zolang
voor alle uitgangsberekeningen maar dezelfde belasting wordt gebruikt. Even belangrijk
is het feit dat Ta gemakkelijker kan worden bepaald door aan te nemen dat ws =0 en
Tb — 0, mits er geen correlatie tussen de bronnen w8, wn8 en //na bestaat.
De ideale situatie is, in het geval van een lage-ruisversterker, dat T& veel kleiner is dan
Tb. In de regel is een lage ruis echter niet het enige belangrijke punt van overweging, zodat
men bij het versterkerontwerp dikwijls een compromis moet treffen tussen lage ruis en
bijvoorbeeld een grote bandbreedte. Verder kunnen we 7^ niet onbeperkt verlagen, zelfs
al gebruiken we de best denkbare transistors en schakelingen. Het resterende deel van
deze paragraaf is gewijd aan de berekening van de ruistemperatuur, alsmedé methoden
om deze zo laag mogelijk te maken.
4.5.3. Vermindering van de ruis als rx = 0
Voor transistors die bij lage stroomsterkten werken wordt de voornaamste ruisbron ge
woonlijk gevormd door de hagelruis. Laten we in eerste instantie uitgaan van het in fig.
4.6 afgebeelde versterkermodel. We nemen aan dat de frequentie laag 'genoeg is om het
hybride-7r-model te mogen gebruiken, waarin rx en r|x verwaarloosd worden. Verder nemen
we aan dat de frequenties toch zo hoog zijn dat de l//-ruis verwaarloosbaar is.
Bij dit model is het het gemakkelijkst om te werken met de middelbare kortsluitstroom
binnen een bandbreedte Af Bij de berekening ervan nemen we aan dat uB = 0 en Te = 0,
zodat Kns=0. Hiervan uitgaande vinden we voor /02:
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Fig.4.6.Ruismodcl van een gcmeenschappelijke-emitterversterker, waarbij is aangenomen dat
rx = 0, rjx = co en ƒ «a 10 kHz.
(4.35a)

/o2 — DnitfmO*”| l-^s) — /*no]2
fiz + Rs
gmriz

)■]

(4.35b)

als we veronderstellen dat de bronnen niet gecorreleerd zijn. (4.35b) is zo geschreven dat
de effectieve spanningen tussen de vierkante haken nu de betekenis hebben van spanningen
‘ten opzichte van de versterkeringang’. Op basis van (4.34) wordt de ruistemperatuur van
de versterker zodoende:
4kT*Ra A/ = /nW + /no2

/'TT + Rs\ 2
\ gmr* J

Substitutie van de effectieve waarden uit (4.29) en (4.30) levert:
(rn + Rs\ 2
4ATatfs = 2elB’Rs2 + 2e\Ic\ \ gmrn )

(4.36a)

ofwel
7a _ cIb’Rs
gj/cl-^s
T ~ 2kT + 2kTgm2

(h + i)

2

(4.36b)

waarin T de werkelijke transistortemperatuur voorstelt. Gemakshalve zullen we 7b'
en |7c| in gm, /jfe' en aeo uitdrukken, die als volgt zijn gedefinieerd:

' = Uc\ .

gm ~ kT/e ’

w-W
•
Ib
i

•

*

Geo = gmTn

(4.37)

Hieruit volgt:

Tt /N/ OmRi
T 2h\FE

1 ,
00

/W

(4.38)
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De laatste term in (4.38) mag ten opzichte van de eerste worden verwaarloosd, omdat
bijna altijd veel groter is dan Iife'. Merk op dat er een duidelijk verschil bestaat
tussen /jfe' en Oeo; de ene grootheid is de verhouding tussen twee directe stromen
(en Ib' is zelfs niet de werkelijke basisstroom /b), terwijl de andere de differentiële stroomversterking is.
Uit (4.38) blijkt dat Ta voor zowel zeer kleine als zeer grote i?s-waarden zelf groot zal
zijn, met een kleinere /^-afhankelijkheid tussen deze extremen in. Om de minimale aftiankelijkheid van Rs te bereiken moeten we een bronweerstandswaarde /?s(opt) gebruiken,
zodanig dan (dT&/dRa) = 0. Dit is het geval als
1
öra
=0
T
aRt
2gmRs2_
zodat
(4.39)
-Ks(opt)2 = /iFE'/tfm2
Qeo2

terwijl de overeenkomstige minimale ruistemperatuur wordt gegeven door
1
Za(min)
(4.40)
H------«
T
Qeo
Laten we bij wijze van numeriek voorbeeld veronderstellen dat we een germanium tran
sistor gebruiken met Ic = —100 pA, Ib = —0,5 pA en T = 290 °K. Veronderstel
verder dat (ƒ3. + ƒ4) in (4.31a) (de basisstroom bij tegenvoorspanning op beide juncties)
is 0,25 pA. Dit levert dan hpe' = 100/(0,5 + 0,5) = 100, zodat 7a(miii) = 29 °K.
Om deze minimale ra-waarde te bereiken moeten we /?S(opt)2 = 100/(0,004)2 gebruiken,
ofwel .Ks(opt) = 2500Q. De invloed van het verwaarlozen van de l/aeo-term in (4.40)
brengt slechts een fout van ong. 3 °K met zich mee, terwijl de verwaarlozing van de laatste
term in (4.38) een fout van minder dan 0,2 °K veroorzaakt.
Bij een nadere beschouwing van de in (4.38) en (4.40) ingevoerde vereenvoudigingen,
blijkt dat deze neerkomen op het oneindig stellen van r-n. De reden dat we de invloed van
r~ in dergelijke ruisberekeningen mogen verwaarlozen, is in (4.36b) te zien. Als Rs klein
is, gaat de hagelruisterm van de collectorstroom in de uitdrukking voor de ruistemperatuur
overheersen, waardoor de waarde niet langer van afhangt. Voor grote Ra wordt de uit
drukking van de ruistemperatuur overheerst door de hagelruisterm van de basisstroom,
die eveneens onafhankelijk is van rnWe zouden uit (4.40) kunnen concluderen dat de enige belangrijke overweging ten aan
zien van de minimale ruis wordt geleverd door het bereiken van een grote /ife'-waarde.
Dit zou ons er wellicht toe brengen om de collectorstroom op te voeren tot de waarde
waarvoor /ife' een maximum bereikt. In de praktijk zou de vereiste bronweerstand dan
waarschijnlijk zeer laag zijn, bijna zeker kleiner dan de basisweerstand, die we hebben ver
waarloosd. De bovenstaande analyse levert ons zodoende niet de juiste keuze van het
werkpunt voor een minimale ruis. Wel kunnen we een zeker idee krijgen van de beste
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transistortemperatuur T. Zo zal //fe' bij een germanium pnp-transistor niet erg snel op
lopen met de temperatuur. Bij lage stroomsterkten kan de invloed van de thermische
paarvorming zelfs leiden tot een toeneming van /ife' bij daling van de temperatuur. Dit
heeft tot gevolg dat de transistor in de regel de laagste ruistemperatuur 7a vertoont bij
een transistortemperatuur die beneden de normale kamertemperatuur ligt.
In het geval van een silicium-npn-transistor geldt //fe' « /zfe, normaliter zal /zfe een
stijging vertonen van ca.1% per graad Kelvin. 77|//ife neemt dan nog af bij stijgende
temperatuur, zodat een hogere T een lagere Ta met zich meebrengt. Bij voldoende hoge
temperaturen zal natuurlijk de thermische paarvorming een belangrijke rol gaan spelen;
voor silicium bestaat er in de regel een optimale temperatuur, die iets boven de normale
kamertemperatuur ligt.
Aan gezien Iife geen zeer steile functie van werkpunt of temperatuur is, blijft als voor
naamste voorwaarde voor een lage ruiswerking van de transistor over dat de gelijkstroomversterking ervan, //fe, groot moet zijn, en Zcbo en /ebo klein. In de praktijk kan men
met siliciumtransistors tot //FE-waarden van omstreeks 500 komen, waarmee zeer goede
ruisprestaties kunnen worden verkregen. De echte moeilijkheden ontstaan pas als men
lage ruis bij frequenties beneden ca. 1000 Hz moet bereiken, waarbij de l//-ruis (fiikkerruis) lastig gaat worden, of ook bij hoge impedantieniveaus (van de orde van R8 > 1 MD)
waarvoor (4.39) zeer lage Ic-waarden verlangt, met een overeenkomstige verlaging van
//fe' en toeneming van T^mm) • Onder deze omstandigheden biedt de veldeffecttransistor
aanzienlijk betere perspectieven op een lage ruis.
4.5.4. Optimale voorspanning om de ruis zo klein mogelijk te maken
Om de optimale voorspanning te vinden, die tot een minimale ruis van de transistor leidt,
moeten wc de basisweerstand en de daarmee verbonden ruisgenerator in de berekeningen
opnemen. Uitgaande van par.4.4.3 krijgen we dan het in fig.4.7a afgebeelde ruismodel
voor de gemeenschappelijke-emitterversterker inclusief rx. Het zal duidelijk zijn dat we
de resultaten van par. 4.5.3 op basis van dit model kunnen modificeren door hierin de
volgende invloeden op te nemen: rx moet bij Rs worden opgeteld, en //nx bij Wns, dit
laatste in middelbare zin.
In plaats van de voorgaande afleiding hier nu nogmaals uit te voeren, zullen we een
wat afwijkende weg volgen om een alternatieve manier te demonstreren voor de bereke
ning van de ruistemperatuur. Uiteindelijk willen we alle ruisberekeningen terugvoeren
op de versterkeringang, hetgeen ons op het idee brengt om de Thévenin-bron te berekenen
waarmee de weerstand rn wordt geconfronteerd, als de bronnen //s en z/ns op nul worden
gesteld. We hebben hiervoor in feite alleen de Thévenin-spanning bij open klemmen
nodig:
Wil = Wnx + /'nl(7?s + rx)

De uitgangsruisbron kan eveneens tot de ingang worden herleid door op te merken dat
een equivalente ingangsbron «12 in serie met Rs in fig.4.7a een kortsluitstroom i0 zou
143

S.

+

Wns

Wnx

y^O=i

+

*0

rx

*rO---- ;

+
ini|(

«S

I

L|<

r7T

f*no

T -

O—■*

(a)
«nx

'o

—1
*nl

t

«

^'no
o—1

■5-

(b)
Fig.4.7. Ruismodellen voor een gemeenschappelijke-emitterversterker, waarbij is aangenomen dat
r{x = 00 en ƒ» 10 kHz: a.model compleet met rx; b. vereenvoudigd model voor de berekening
van ra.
leveren die gelijk is aan:

(

*0 = Wi2

5mJ7C

)

*X 4" /"TC 4*

«12 levert zodoende dezelfde uitgang als /no indien:
«12 — Ino

f*x 4-

[

]

Om nu de ruistemperatuur te vinden stellen we de middelbare spanning van de bronweerstand Rs bij een temperatuur T& gelijk aan de middelbare waarde van («u 4- «12)- Als
alle bronnen niet gecorreleerd zijn geldt:
AkT&RB Af — «nx2 4" *ni2 (Rb 4" rx)2 4" /'no2

( f"x 4- J*7C 4*

)2

(4.41)

Door de middelbare waarden in de gelijkstromen uit te drukken krijgen we
AkT^Rs

= 2eIB'(Rs + rx)2 4- 2e|/c| ( rx 4- r-n 4- Rb) 2
4- AkTrx
graait

(4.42)

Als we aannemen dat rx < r-n en rx
RB, lijkt (4.42) zeer veel op (4.36a), met als
enige verschil de extra term die het gevolg is van de ruis in rx. Naar analogie van (4.38)
krijgen we, als we evenals in het voorgaande geval de termen in aeo verwaarlozen:
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AkTaRa « 2elBrRu2 + 2<r|/c| gm~2 + AkTrx
Ta
—
T

gmRB
7
2/ife

1

+ 2gmRs

rx
+e
Rb

(4.43)
(4.44)

Bij een nadere beschouwing van (4.42) en 4.43) blijkt dat we bij het opstellen van (4.43)
in feite de weerstand rx zelf verwaarlozen, maar wel de ruis die erdoor wordt veroorzaakt
in rekening brengen. (4.43) en (4.44) kunnen zodoende direct aan de hand van het ver
eenvoudigde model van fig.4.7b worden berekend.
Het is niet moeilijk om aan de hand van (4.44) aan te tonen dat de minimale T»waarde ten aanzien van variaties in Rs wordt gegeven door:
Ta(mln)
T

* ]/ 1 4-J 2gmrx
'

(4.45)

ife

en de overeenkomstige optimale Z?B-waarde door:
■Ks(opt)2 =

gm

(4.46)

2 [1 4“ 2^m^x]

We zijn nu in staat om een schatting te maken van het optimale werkpunt. Bij het op
voeren van de collectorstroom zal /zfe7 aanvankelijk stijgen, en 7a(min) zodoende af
nemen. Uiteindelijk echter zal de (1 + 2^mrx)-term percentagegewijs sneller gaan toe
nemen dan /zfe > zodat er een optimale collectorstroom zal bestaan. De minimale ruis
wordt dus gekenmerkt door:
1
^gmrx
1 + 2^mrx 0/c

J7cb

1

0/zfe*

fiFE

0/c

(4.47)
Ucb

Volgens (4.47) geldt:
2gmrx
1 + 2^mrx

/c 0/zfe7
fiFE 0/c üca

(4.48)

We kunnen (4.48) allen toepassen als we weten hoe /zfe' met Tc varieert. Dit verloop is
natuurlijk door meting te bepalen, maar in het geval van een silicium transistor, waarvoor
/zfe7 ** /zfe, kunnen we een eenvoudige benadering invoeren. Normaliter worden de
collector- en basisstroom voorgesteld door uitdrukkingen van de volgende vorm:
Ze = Zck Qxp(eUEB/kT)
Zb = /bk Qxv(eUBF,lnkT)

(4.49)

De tekens in (4.49) gelden voor een npn-uitvoering, terwijl /ck, /bk en n constanten
zijn. Een typische waarde van n ligt omstreeks 1,2; deze waarde kan gemakkelijk worden
gemeten aangezien rx = 0C/be/9/b = nlBl(kT/é). Er geldt zodoende:
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Geo — gmfn = Zl/lFE

(4.50)

n = Geo//*FE

n is dus de verhouding van de differentiële versterking aeo en de gelijkstroomversterking
/iFE-

Met behulp van (4.49) vinden we:
IcK1/n
/bk

/iFE =
d/lFE

a/c

(7ce

lc(l-l/n)

n—1
uIb

(4.51)

Onder omstandigheden van optimale voorspanning moet dus gelden:
n— 1
n
1 + 2gmrx
ofwel
(4.52)

1 + 2gmrx = n
De minimale ruistemperatuur wordt zodoende:
Ta(mln)

T
en de overeenkomstige waarde van Rs:
9

w//FE

s(opt) =TrJ
6 ra

Geo
6 ni

rTC

=6 m

(4.53)

Bij wijze van specifiek numeriek voorbeeld nemen we aan dat een silicium transistor een
n heeft van 1,2 en rx = 500Q voor lage collectorstroomwaarden. (4.52) levert hiervoor
als beste werkpunt:
1 + 2gmrx — 1,2
l/gm = 10 rx = 50000
Als de transistor een temperatuur heeft van 290 °K, komt de bovenstaande voorwaarde
neer op het voorschrijven van Ic = 5 pA als de collectorinstelstroom. Nemen we verder
aan dat /zfe = 120 en /c = 5 |iA, dan geldt volgens (4.53):
Ta(min) — (290 °K) V 120

29 °K

terwijl de optimale bronweerstand is:
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:
■Rs(opt) = 5000 |/l,2 • 120 = 60 kQ

J

Merk op dat onze uitgangspunten dat rx < Rs en rx
hiermee volledig verantwoord
blijken.
De werkelijke ruisbijdrage van rx is normaliter slechts ongeveer 10% van de totale ruis,
als /c en Rs voor een minimale T& zijn ingesteld. Kan rx echter worden verlaagd, dan neemt
hierdoor de optimale Ic toe, waardoor /zfe' hoger wordt en we een lagere ruistemperatuur
kunnen bereiken. Verder geeft (4.44) aan dat TJT > rxIRa als het onvermijdelijk is om
een lage Ra te gebruiken. Dit alles maakt een lage rx dus beslist wenselijk.
4.5.5. Grafische voorstelling van het ruisgedrag
Uit de voorgaande bespreking is duidelijk gebleken dat Rs en |/c| de voornaamste
schakelingsvariabelen voor de ruisberekening van een gegeven transistor vormen. Een
praktische manier om het ruisgedrag grafisch voor te stellen is dus om de lijnen van con
stante ruistemperatuur in het |/c|-versus-/?s-vlak uit te zetten. Dikwijls geven de leve
ranciers zelf al dergelijke grafieken op, die een goed uitgangspunt voor het schakelingsontwerp vormen. In fig.4.8 is een dergelijke grafiek voor een typische planaire silicium10 mA
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Fig.4.8.Experimenteel bepaalde lijnen van constante ruistemperatuur in °K, voor een versterker
met een silicium npn-transistor. T = 25°C, Uqe = 5 V.
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Fig. 4.9. Theoretische lijnen van constante ruistemperatuur voor een gemeenschappelijke-emitterversterker bij temperatuur 7. De uitgezette lijnen zijn gebaseerd op:
Tb
= \$ri + 5 + 1 + 5r\ + ^7^- ï
/a(min)

^(min) = [/»'fe]"* T.

transistor weergegeven.
Ter vergelijking met de experimentele gegevens zijn in fig.4.9 theoretische lijnen op
basis van het model in fig.4.4a afgebeeld, waarbij /ife' onafhankelijk van de stroomsterkte
is verondersteld. Uit deze curven blijkt geen optimaal werkpunt, omdat de stroomafhankelijkheid van /ife' hierin niet is inbegrepen. Overigens vertonen ze echter een goede over
eenkomst met de gemeten resultaten. In de praktijk is één van de beste manieren om de
effectieve waarde van rx te bepalen, dan ook om de theoretische en experimentele curven
onderling te vergelijken.
De stippel- en streeplijnen in fig.4.9 dienen om de grafiek in drie gebieden te verdelen.
Globaal gezien overheerst in elk gebied één bepaalde ruisbron, die als zodanig is vermeld.
Zo is bij grote Rs en grote |/c| de hagelruis van /b de belangrijkste factor. Merk op dat
deze streep- en stippellijnen een soort optimale omstandigheden voorstellen. Als RB vast
staat, wordt het optimale voorspanningspunt gegeven door het snijpunt van de streeplijn
met de betreffende i?8-lijn, terwijl als de instelstroom vast staat de optimale bronweerstand
wordt gegeven door het snijpunt met de stippellijn.
De theoretische zowel als de experimentele curven geven aan dat men een goed ruisdrag kan bereiken over ver uiteenlopende voorspanningen en bronweerstanden, mits Ra
betrekkelijk groot is ten opzichte van rx, en de bronweerstand en voorspanning aair elkaar
zijn ‘aangepast’. Dat wil zeggen, we moeten er volgens (4.53) voor zorgen dat
(4.54)
Rs ***
Denk eraan dat 4.54 alleen een aanpassing in een ‘ruiszin’ voorstelt. De keuze van RB
voor de beste (laagste) ruistemperatuur valt doorgaans niet samen met de beste keuze
voor een maximale vermogensversterking. Verder kan men Ra alleen op de beste ruispres
taties instellen door de instelstroom de betreffende waarde te geven, een transformator te
gebruiken, ofwel het equivalent hiervan; de toepassing van een in serie met of parallel
aan de bron geschakelde weerstand kan nooit tot een verbetering in het ruisgedrag leiden.
De voorgaande afleidingen zijn alle op een eentraps-versterker gebaseerd geweest.
Worden meerdere trappen in cascade geschakeld, dan zal de ruistemperatuur hoger
worden vanwege de ruisbronnen die met de bijkomende trappen gepaard gaan. Om de
toeneming van de ruis zo klein mogelijk te houden is het gewenst om grote versteridngsfactoren in de eerste trap te bereiken, en daarnaast een tweede trap met matig lage ruis te
gebruiken. Past men bijvoorbeeld een transformatorloze koppeling tussen de trappen
toe, dan moet de basisstroom van de tweede trap aanzienlijk lager zijn dan de collectorstroom van de eerste (we gaan steeds uit van gelijkstroom). Let er echter op dat
als het minimaal maken van de ruis tot een werking leidt waarbij de vermogensversterking
zeer gering is, de ruistemperatuur van een enkele trap niet langer een behoorlijke maat
staf voor de transistorruis levert. Brengt men bijvoorbeeld een kortsluiting tussen basis
en collector aan, en werkt men met /b = /c = 0, dan levert dit een ruistemperatuur die
vrijwel gelijk is aan nul, maar het geheel kan dan toch nauwelijks als een optimaal ont
werp worden beschouwd. Gelukkig vallen de voorwaarden voor minimale ruistemperatuur
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voor de meeste transistors in het actieve gebied samen met de voorwaarden voor een rede
lijke vermogensversterking, zodat de ruistemperatuur van de ingangstrap een goede maat
levert voor de ruisprestaties van de gehele versterker. We zijn in dit hoofdstuk steeds uit
gegaan van een gemeenschappelijke-emitterconfiguratie, maar precies dezelfde methoden
zijn op andere configuraties van toepassing. In de regel is de minimale ruistemperatuur
vrijwel onafhankelijk van de gebruikte configuratie, hetzij gemeenschappelijke-emitter,
gemeenschappelijke-basis of gemeenschappelijke-collectoraansluiting. Meestal wordt de
ingangstrap echter als gemeenschappelijke-emitteraansluiting uitgevoerd, omdat deze
. een grotere vermogensversterking levert en de ruis in de tweede trap zodoende lager kan
worden gehouden.
4.5.6. De ruisfactor en de ruisweerstand
De ruisfactor, aangeduid met F, is een alternatieve parameter die ook veel wordt toegepast
voor de beschrijving van het ruisgedrag. Voor tweepoorten is de ruisfactor direct met de
ruistemperatuur verbonden door de betrekking
F= 1 +

Fa
290 °K

(4.55)

Een alternatieve en equivalente definitie is: Fis de verhouding tussen het door de versterker
aan een belasting afgegeven ruisvermogen en het ruisvermogen dat zou worden afgegeven
als de bronweerstandy Rs, bij een standaardtemperatuur van 290 °K, het enige ruis veroor
zakende onderdeel zou zijn. Hieruit blijkt dat F = 1 inhoudt dat de versterker zelf geen
ruis bijdraagt, maar voor elke praktische versterker moet F natuurlijk groter dan 1 zijn.
Normaliter wordt F in decibel opgegeven, zodat een ruistemperatuur van bijvoorbeeld
29 °K overeenkomt met F = 1,1 ofwel F = 0,4 dB.
Vroeger was de ruisfactor de meest gebruikte maatstaf, maar deze grootheid is toen dik
wijls verkeerd gebruikt, voornamelijk door een onvoldoende exacte definitie (in het begin)
en doordat men niet voldoende inzicht had in de rol van de referentietemperatuur
(290 °K).
Het ruisgedrag van een tweepoort kan ook worden uitgedrukt in termen van een ruis
weerstand, RUi gedefinieerd door
Fp _ Fa
Rs ~ 290 °K

(4.56)

De parameter Rn kan ook worden gedefinieerd als de weerstand die bij 290 °K wordt ge
kenmerkt door een equivalente Thévenin-ruisbron welke gelijk is aan de itigangsruisspanning
van de versterker in de Thévenin-vervanging. Merk op dat Rn van Ra afhangt. De ruisweer
stand is uiteraard een andere functie van Rs dan F of Fa; het zo laag mogelijk maken
van Rn ten opzichte van Ra komt dus niet overeen met het zo laag mogelijk maken van
hetzij F of Fa ten opzichte van Ra.
We wijzen er op dat het voorschrijven van Ra en Fa equivalent is aan het voorschrijven
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van Ru en F. Voor de meeste doeleinden is het eerste echter minder verwarrend, en ge
makkelijker tot systemen met meerdere ingangen uit te breiden.
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4.6.RUISBEREKENINGEN VOOR FREQUENTIEAFHANKELIJKE NETWERKEN

4.6.1. Inleiding
Behalve in het geval van de warmteruis- en hagelruisafleidingen, zijn alle berekeningen
in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk steeds gebaseerd geweest op de gang van
zaken in het tijdsgebied. Dit was gewettigd omdat tot dusver is aangenomen dat de net
werken over het betreffende frequentiebereik resistief waren. In deze paragraaf zullen
we enkele methoden behandelen voor de berekening van het ruisgedrag over een breder
frequentiebereik, zodat dan ook de frequentieafhankelijkheid van de netwerken, in reke
ning moet worden gebracht. De bespreking hiervan moet uitgedrukt worden in termen
van frequentieafhankelijke grootheden, waarbij het essentiële probleem volgens par.
4.2.3 wordt gevormd door het verband tussen de spectrale dichtheid aan de uitgang en
die aan de ingang.
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4.6.2.Berekening van de spectrale dichtheid aan de uitgang bij één ruisbroningang
De afleiding van de uitdrukking voor de spectrale dichtheid aan de uitgang van een net-'
werk is gebaseerd op de autocorrelaties van de ingangs- en uitgangsspanningen u\ en u0
(fig.4.10).
netwerk
«i(0

§

I

-o

impulsresponsie = h(t)
overdrachtsfunctie
UqIUi = H(s)

:
«o(0

I

Fig.4.10.Definitie van de variabelen.

:
=

T

1
Mr) = lim
T—oo 2T

ƒ Ui(t)ui(t +

d/

(4.57)

ƒ Uo(t)u0{t + t) dt

(4.58)

t)

-T
T

1
Ro(f) = lim
T—><x) 27’

-T

Bovendien hebben we hierbij de convolutie-integraal nodig, die u0(t) via de impulsrespon
sie met ui(t) verbindt:151
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«o(0

=1

h(tl)ui(t — ti) d/1

(4.59)

-00

=
waarin het symbool * de convolutiebewerking voorstelt. Als we (4.59) gebruiken om
Uo uit (4.58) te elimineren en geschikte veranderingen aanbrengen in de variabelen en de
integratievolgorde, levert dit:
*o(t) = *i(T) * Rh(z)

(4.60)

waarin Rh de autocorrelatie van de impulsresponsie voorstelt:
co

*h(T)

-

h(t)h(t + t) ét

(4.61)

—00

Omdat convolutie in het tijdsgebied overeenkomt met vermenigvuldiging in het frequentievlak, krijgen we door (4.60) naar het frequentievlak te transformeren en over te scha
kelen op eenzijdige spectra:
•Su(uitgang) = «Sttdngang) l#(/)l2

(4.62)

In woorden uitgedrukt: de spectrale dichtheid van de uitgang kan worden gevonden door
de spectrale dichtheid aan de ingang te vermenigvuldigen met het kwadraat van de over
drachtsfunctie.
Om hiervan een voorbeeld te geven zullen we de spectrale dichtheid van de uitgangsruis berekenen voor het in fig.4.11a afgebeelde eenvoudige i?C-netwerk. In het in fig.
4.11b getekende vervangingsschema is de ruisbron die door de weerstand wordt veroor
zaakt, expliciet aangegeven. Verder is de signaalbron hierin op nul gesteld. De spectrale
dichtheid van de ruisbron uDr is aan de ingang, volgens par. 4.3.2 en 4.3.3:
£tt(ingang) = 4kTR
De in dit geval gezochte overdrachtsfunctie is de spanningsverhouding
U0(s)
1
= H(s) =
Ui(s)
RCs + 1
zodat we met behulp van (4.62) vinden:
*Su( uitgang) =

4kTR
2(7t/?C/)2 + 1

Om hieruit de effectieve waarde van de uitgangsspanning u0 te vinden, gebruiken we de
stelling van Parseval [zie (4.9)]:
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«o(0

(a)

(b)
Fig.4.11.Ruisberekeningen van een eenvoudig RC-netwerk: a.netwerk; b.ruismodel, waarin de
bronspanning w8(t) op nul is gesteld.
00

Uo2tt

i

Su(uitgang) d/
co

= 4kT

ƒ

R
dƒ
(InRCf)2 + 1

0

Aangezien de bepaalde integraal
00

f —£

J a2 -f x2

d* = tc/2

voor

a> O

o

blijkt de effectieve waarde van de uitgangsruisspanning van een eenvoudig RC-filter te
worden gegeven door
UoKt) = kT/C
4.6.3. De ruis-bandbreedte
Volgens de gebruikelijke definitie is de —3dB-bandbreedte van het filter in het boven
staande voorbeeld /h = l/(2nRC). Het is duidelijk dat dit niet de juiste waarde is om
voor Af in (4.21) te substitueren om de effectieve uitgangsruis te vinden, omdat de band
breedte Af in die vergelijking was gebaseerd op een filter met abrupte afsnijdingen. Door
de beide resultaten gelijk te stellen kunnen we echter de vereiste waarde van Af voor
dit speciale eenpolige RC-filter in R en C uitdrukken:
kT/C = 4kTR Af
Aƒ = 1/4RC
Men noemt dit de ruis-bandbreedte van een filter, en in dit geval is de waarde ervan tc/2
maal de —3dB-bandbreedte. Voor andere filters zouden we uiteraard andere uitkomsten
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krijgen. In het geval van een afgestemde versterker bijvoorbeeld met drie elkaar niet be
ïnvloedende afgestemde kringen die alle op dezelfde frequentie zijn afgestemd, zou de
ruis-bandbreedte slechts 5% groter zijn dan de —3dB-bandbreedte.
4.6.4. Berekening van de spectrale dichtheid aan de uitgang bij meerdere ruisbroningangen
Als we de spectrale dichtheid aan de uitgang willen bepalen voor een netwerk met meer
dan één ruisbron, moeten we een zekere modificatie van (4.62) invoeren. Stel dat er
n ruisbronnen zijn, met de spanningen van «i, «2, «3 • • • Er geldt dan op grond van super
positie:
(4.63)
U0{t) = Vn(t) * ui(t)] + Mt) * «2(0] + . • •
waarin h^(t) de responsie aan de uitgangsklemmen voorstelt bij toevoer van een impuls
aan de A:-de ingang. Wanneer we nu dezelfde werkwijze toepassen als in het voorgaande
geval, dat wil zeggen (4.63) in (4.58) substitueren en de Fourier-transformatie van de zo
verkregen vergelijking opstellen, levert dit:
W0(ƒ) = Wi(ƒ) [Hi(/)|2 + W2(/) |H2(/)|2 + . ..
(4.64)
+ Wi2(/)Hi(/)H2* (ƒ) + W2i(/)Hi* (/)H2(/) + ...
waarin W12(ƒ) de wederzijdse beïnvloeding van de ruisbronnen «i en «2 voorstelt, ge
definieerd als de Fourier-transformatie van hun wedcrzijdse-correlatiefunctie /?i2(t):
t

Riz(t) = lim

«i(0«2(/ + t) dr

T—

(4.65)

-T

Deze term treedt alleen op als er een correlatie tussen de beide ruisbronnen bestaat.
Vervolgens moeten we van de tweezijdige W(/)- naar de eenzijdige 5(/)-voorstelling
van de spectrale dichtheid overgaan. We merken op dat i?i2(t) en /?2i(t) reëel zijn, zij
het in het algemeen niet even, en dat :
•Ri2(t) = J?2i(—t)

(4.66)

Omdat W12, W21, Hi en H2 alle door transformatie van reële functies zijn verkregen,
zal elk van deze functies en elk produkt zodanig zijn dat het reële deel even, en het imagi
naire deel oneven is. (4.66) houdt dus in dat:
W2i(/) = W12V) = W12O-ƒ)

(4.67)

De term met W12 in (4.64) is zodoende het complexe conjugaat van de term met W21,
zodat:
Wij(/)Hi(/)H2*(/) + W2i(/)H1*(/)H2(/) = 2 Re[Wi2(/)Hi(/)H2*(/)]

(4.68)

Het
van ‘reële deel’
j’ is on even functie van ƒ. We mogen (4.64) dus schrijven als een som
erraen die even zijn in f waardoor we op een gemakkelijke manier kunnen over154
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schakelen op eenzijdige spectra:
S0(f) = Si(/)|Hi(/)|2 + s2(f )|H2(/)|2 + ... + 2 Re[5i2(/)Hi(/)H2*C/)] + ...
(4.69)
waarin
S12V) = 21V12(J) voor f^O
Om het gebruik van (4.69) te demonstreren willen we de spectrale dichtheid van de uitgangsruis van een getransistoriseerde eentraps-versterker berekenen, waarbij we rx en
de daarmee verbonden ruis eenvoudigheidshalve buiten beschouwing laten. (We voeren
dus dezelfde berekening uit als in par. 4.5.3, met dit verschil dat nu Ctt en Cy in de bereke
ningen worden opgenomen.) Het ruismodel van deze versterker is in fig. 4.12 afgebeeld.
We kennen de spectrale dichtheden van wns> /'ni en /no uit eerder uitgevoerde berekenin
gen. We nemen aan dat de bronnen niet gecorreleerd zijn, zodat de wederzijdse spectrale
dichtheden 5jk(/) alle nul zijn (een veronderstelling die nauwkeurig is voor ƒ </t/2).
Om de spectrale dichtheid te berekenen van de uitgangsruisstroom bij kortgesloten ingangsklemmen, S'uuitgang), stellen we us nul en vervangen we de bronweerstand en de
bijbehorende ruisbron door de Norton-vervanging ervan. De gezochte overdrachtsfunctie
van ingang naar uitgang wordt zo:
Io(s)
—7- = Af(s)
Ii(s)

"m

(4.70)

i?7C 4" C/s + S(C7T ■+■ Cjx)

h

*nl

t

*0

41
rn

£mu||

1(1.»

«o

Rl

Fig.4.12.Transistorruisberekening, waarin de invloeden van Cy en Cn zijn inbegrepen.
Voor de uitgangsruisbron is de gezochte overdrachtsfunctie uiteraard 1. (4.69), (4.27)
en (4.28) leveren ons voor de spectrale dichtheid aan de uitgang
S'i(uitgang) = [2eIB' + 4kTBGB]\A(\2 + [2e|/c|]

(4.71)

4.6.5. Frequentieafhankelijkheid van de ruistemperatuur
Eén interpretatie van (4.71) is dat als CK en Cy in de ruisberekeningen van de transistor
worden verdisconteerd, de ruistemperatuur van de versterker een functie van de frequentie
wordt. Om dit aan te tonen bepalen we opnieuw de vereiste temperatuur van de bron155
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weerstand alléén die dezelfde spectrale dichtheid van de uitgangsruis levert als hierboven
is berekend:
(4.72)

«^{(uitgang) = 4fc(7s + 7a)^sM<|2

Door dit resultaat gelijk te stellen met de uitkomst van (4.71) en TB te elimineren krijgen
we:
2e \IC\
Mil2
Substitutie van A\ uit (4.70) levert:

4kT&GB = 2elB +

4kT*GB = 2eIB' + 2e |/c|

(4.73)

(GB 4- grc)2 + co2(Ck + Cy)2
ffzn

2

(4.74)

Let er weer op dat in de vergelijking voor de ruistemperatuur, (4.74), niet de belastingsweerstand voorkomt, omdat de ruistemperatuur onafhankelijk is van de belasting, en zo
doende voor willekeurige belastingsomstandigheden kan worden berekend. Merk echter
op dat de spectrale dichtheid van de uitgang een functie is van de belastingsweerstand,
omdat vermogensniveaus en bandbreedten beide van Rl afhangen.
Om de berekening van de ruistemperatuur af te sluiten moeten we (4.74) naar 7»
oplossen, en wel door substitutie van (4.38):
Tb(có)
T

T&(f = 10 kHz) , co2(Cn + Cji,)2
T
2GBgm
Omdat cot = gml(Cn + Cjx), kunnen we (4.75) ook schrijven als:
sa

(4.75)

W)
T

7a(/= 10kHz) . gja_p_
(4.76)
T
2Ga/t2
Voor het speciale geval dat T& bij 10 kHz optimaal wordt gemaakt, zoals in par. 4.5.3
is gedaan, wordt (4.76):

W)

------------ «3

)/W/2

(4.77)

T
2 /r2
______
voor frequenties boven enkele kHz. 7i neemt voor ƒ = ]/2/Afe'/t tot ongeveer tweemaal de minimale waarde toe, zodat het belangrijk is om een transistor te gebruiken
waarvan de /t veel groter is dan de bovenste —3dB-frequentie van de versterker. Let
er verder op dat de eerste term in (4.77) bij hoge frequenties verwaarloosbaar is, zodat
het gewenst kan zijn om de instelstroom op te voeren om /t groter te maken. Helaas wordt
de analyse van de hoogfrequentruis gecompliceerd door het feit dat rx van de voorspanning
en de frequentie afhangt, omdat rx bij hoogfrequentversterkers een belangrijker rol speelt.
Dit is echter een probleem dat we hier verder buiten beschouwing zullen laten.
Bij lage frequenties verloopt het ruisvermogen ongeveer volgens !/ƒ, zodat T&(J)
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Fig.4.13.Ruistemperatuur uitgezet tegen de frequentie voor een typische gemeenschappelijkeemitterversterker. C/ce = 5 V, T= 25°C.
dan van de volgende vorm wordt
T*(f) _ /l
Ta(f = 10 kHz) .
/2
(4.78)
r
r
2(7s /t2
/
waarin /l een meetbare constante is, die van de voorspanning en de bronimpedantie af
hangt. In fig.4.13 zijn de meetresultaten van een typische lage-ruisversterker weergegeven,
de frequentieafhankelijkheid blijkt in dit geval globaal gezien overeen te komen met die
in (4.78), /L « 400 Hz.
Een andere manier om de frequentiealhankelijkheid van de ruistemperatuur voor te
stellen is door middel van een aantal ruislijnen, van het in fig.4.8 weergegeven type.
Fig.4.14 geeft een dergelijke schaar voor dezelfde transistor van fig.4.13.
Een belangrijk aspect is dat /t bij lage collectorstroomwaarden bij benadering volgens
l/cl"1 varieert. Bij collectorstromen van enkele microampère is de/t van zelfs de beste
transistor niet groter dan ongeveer 1 MHz, zodat de waarde van 2a(min) van C^en
afhangt voor frequenties die niet ver van het audiobereik liggen, als ze daar al boven ge
legen zijn. Voor afgestemde versterkers met lage ruis die in het gebied van meerdere MHz
werken, zal het optimale werkpunt zeer sterk afhangen van de invloed van de collectorstroom op /t. De in dit hoofdstuk behandelde methoden kunnen ook voor de analyse
van dit hoogfrequentprobleem worden toegepast.
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GEBRUIKTE SYMBOLEN
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A
A
b
C
[

:
;

Gbc
Gbe

Cje
Csc
Cjx
CK
C\2
c

D
D'
E
e
e
e
F
ƒ
/o
/t
(7, g
Sm

gx
SV-

gn
h
hi
ht
ho
hi

U

1

junctie-oppervlak
versterking
basis van een transistor
capaciteit

i
i

extrinstieke capaciteiten in het hybride-7t-modeI
differentiële capaciteit van de emilter-ruimteladingslaag
overlapcapaciteit
terugkoppelcapaciteit in het hybride-7i-model
capaciteit in het hybride-rt-model
correlatiecoëfficiënt voor ruisbronnen
collector transistor
diffusiestroomcoëfficiënt van de ladingdragers
effectieve diffusiestroomcoëfficiënt
elektrische veldsterkte
elektronlading, elementaire lading (1,6 • 10“19 C)
grondtal van de natuurlijke logaritmen
emitter van een transistor
ruisfactor
frequentie
midbandfrequentie
frequentie waarbij de absolute waarde van de stroomversterking bij gemeenschappelijke-emitteraansluiting voor kleine signalen tot 1 geëxtrapoleerd wordt
conductantie
steilheid, differentiële steilheid van een juncdetransistor
uitgangsgeleidbaarheid in het hybride-7r-model (in verband met basisdiktemodulatie)
basisgeleidbaarheid in het hybride-7t-model
terugkoppelgeleidbaarheid in het hybride-Tt-model
geleidbaarheid in het hybride-Tü-model die de grotere recombinatie bij overmaat
ladingopslag verdisconteert
constante van Planck (6,62 • 10-34 J • s)
kortsluitingangsimpedantie
kortsluitstroomversterking(sfactor) in de voorwaartsrichting
uitgangsadmittantie bij open ingangskring
spanningsreactiefactor bij open ingangskring
stroomsterkte, elektrische stroom
'
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/cbo
les

de verzadigingsstroom van de collectorjunctie met niet-aangesloten emitter
kortsluitverzadigingsstroom van de collectorjunctie, dat wil zeggen de verzadi
gingsstroom wanneer de emitter kortgesloten is met de basis
/ebo de verzadigingsstroom van de emitterjunctie met niet-aangesloten collector
/es
kortsluitverzadigingsstroom van de emitterjunctie, dat wil zeggen de verzadigings
stroom wanneer de collector kortgesloten is met de basis
J
(elektrisch) stroomdichtheid
k
constante van Boltzmann (1,38 • 10-23 J • °K_1)
L
inductantie
L
diffusielengte van ladingdragers
/
dikte, totale dikte van de uitputtingslaag bij een junctie
M
vermenigvuldigingsfactor van de lawinestroom
Nd
donorconcentratie aan de n-kant van een abrupte junctie
n
elektronenconcentratie
«i
intrinsieke dragersconcentratie
P
vermogen
p
gatenconcentratie
PG(s) positieve, passieve versterkersfunctie
Q
ladingopslag in een transistor
R, r weerstand
tb
transversale weerstand van het basisgebied
uitgangsweerstand in het hybride-7t-model (rce)
ro
rx
basisweerstand in het hybride-7i-model (n,b')
rjx
terugkoppelweerstand in het hybride-Tt-model (rvc)
rn
weerstand in het hybride-7t-model
s
complexe frequentievariabele
R(t) autocorrelatiefunctie
S(f) spectrale dichtheid bij de frequentie ƒ
T
temperatuur in graden Kelvin, absolute temperatuur
Tt
oversteektijd
U, u spanning, potentiaal, spanningsverschil tussen twee punten
C/dCBO doorbraakspanning van collector naar basis met niet-aangesloten emitter
Uh
parameter
C/rt doordringspanning (reach-through voltage)
v\
verzadigingssnelheid
W
energie
W(J) fourrier-getransformeerde van de autocorrelatiefunctie R(r)
w
dikte, dikte van het neutrale basisgebied van een transistor
wb
dikte van het basisdeel waar de transversale basisstroom vloeit
Y, y admittantie
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a
V

yr
yi

y0

yr
Z, z
<ZbF
öbR
Oeo
aeo'
A
Se

e
■

p
£
p
Po
<7

(p
y
y/o
co
coo

^-parameters
impedantie
stroomversterking voor grote signalen in de voorwaartsrichting (gemeenschappe
lijke basisconfiguratie)
idem in de omkeerrichting
laagfrequentwaarde van ae
schijnbare differentiële kortsluitstroomversterking bij gemeenschappelijke emitteraansluiting
(vóór een variabele) geeft een geringe verandering aan
emitterverlies (door recombinatie)
thermische weerstand
dragersbeweeglijkheid
transversale dimensie
soortelijke weerstand
soortelijke weerstand bij beperkte injectie
soortelijk geleidingsvermogen
elektrostatische potentiaal
elektrostatische potentiaal
elektrostatische potentiaal van een junctie in evenwichtssituatie
hoekfrequentie
midfrequentie, frequentie in het midden van de doorlaatband

:
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REGISTER

i
i

Afknijpen (emitter crowdirig
offinch out) 29, 33
autocorrelatiefunctie 122
Bandbreedtelimiet 107
basis, gediffundeerde 19
basisdeel, actief 28
inactief 28
basisspreiding (base strctching)
45

basisweerstand 10
-.extrinsieke 28
Boltzmann - betrekkingen 20

:

t

Dember-potentiaal 23
diffusiecomponent 16
diffusiestroomcoëfficiënt, ef
fectieve 17, 20
doordringing (punch-through)
42
dragersinjectie in de emitter
19-20

Injectie, sterke 12
inknijping 52
Ladingopslagmodel 9
longitudinaal 10
Minderheidstransport in de
basis 17-19
Nominale waarden 60
neutraliseren 92
Paarvorming 46
passieve versterkingsfunctie
79
pinch out, zie: afknijpen
pnip - transistor 56
punch-through (doordringing)
42
Quasi-neutraliteit 17, 22

frequentie-afhankelijkheid
155
Secundaire doorbraak 76
snelheidsbegrenzingen 77-119
snelheidsbeperkingen, grote é
signalen 112-119
snelheidsbeperkingen door
crm opgelegd 107-110
steilheid 9
stijgsnelheid 113
Temperatuurbegrenzingen
62-75
thermal runaway (thermische
instabiliteit) 68
thermische instabiliteit, latera
le 68, 73-76
- instabiliteiten (thermal
runaway) 68-76
- massa 67
- spanning 9
- weerstand, inwendige 64
transversaal 10
transversale ohmse spanningsverliezen 27-36
transversale weerstand 32

Ruis van de basisweerstand
Ebers-Moll-model 9, 11
136
Einstein, betrekking van 17
ruis, bij optimale voorspanemitter crowding, zie: afknijpen
ning 143
emitterverlies 20
-, spectrale dichtheid 121
epitaxiale transistor 40
ruis, flikker- 131, 132
Unilaterale versterkers 91-93
ruis, hagel- 124
FaseVerschuiving, zie: vertra ruis, weerstands- 130, 131
Vermenigvuldigingsfactor 46
ging
ruis, 1/f- 132
vermogensbegrenzing 62-75
ruisbronnen, optelling van
versterkings-bandbreedteproGeleidbaarheid 22
121
dukt 77-91
ruisfactor 150
Homogene basis 17
ruisgedrag, grafische voorstel vertraging (faseverschuiving)
107
hoogfrequentgedrag 55
ling 147
houdspanning 47
ruismodel 129
Warmteafleider 65
hybride - n - model 9
ruistemperatuur 138-140
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Dit boek handelt over de fysische achtergronden
van de werking van de transistor. Speciaal
worden die natuurkundige aspecten belicht die
een beperking opleggen aan bijvoorbeeld
maximumspanning, maximumstroom, band
breedte, maximum- en minimumtemperatuur,enz.
In sommige gevallen leidt dit tot een modificatie
van het eenvoudige transïstorvervangingsschema, in andere gevallen moeten speciale
netwerkanalysetechnieken worden toegepast.
Wilt u de eisen wat betreft kosten en betrouw
baarheid opvoeren, ontwerpt u schakelingen
waarbij de tweede-orde-effecten niet verwaar
loosd mogen worden, bent u betrokken bij de
constructie van transistors? Bestudering van dit
boek zal u grote diensten bewijzen.
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