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1. BEREKENING VAN VERSTERKING EN
BANDBREEDTE: EEN EERSTE BENADERING

1.1.INLEIDING

Wanneer men van schakelingen, bestaande uit een enkele trap, overgaat op meertrapsschakelingen, ontstaan nieuwe, belangrijke ontwerpmogelijkheden. Men kan bijvoor
beeld zeer grote versterkingen bereiken wanneer transistortrappen in cascade (dat is het
verbinden van de uitgang van de ene trap met de ingang van de volgende) worden ge
schakeld, omdat de versterking van dit stelsel gewoonlijk in de orde van giootte van het
produkt van de afzonderlijke versterkingsgetallen ligt. Deze nieuwe ont^verpmogelijkheden brengen echter ook nieuwe ontwerpmoeilijkheden met zich mee. Zo is bijvoorbeeld
het probleem van de onderlinge beïnvloeding van de verschillende trappen in meertrapsversterkers van overwegend belang bij de berekening van het gedrag bij hoge frequenties.
In dit hoofdstuk worden de problemen van de onderlinge beïnvloedin s aan de hand
van de eigenschappen van een versterker voor kleine signalen bij lage frequenties behan
deld. De bespreking richt zich in de eerste plaats op de berekening van de bandbreedte
van de versterker; vele andere belangrijke overwegingen zoals die betreffende voeding,
temperatuurstabiliteit, koppel- en ontkoppelcondensatoren (en dus het gedrag bij lage
frequenties) blijven buiten beschouwing.
De werkwijze is als volgt: eerst de versterking in het midden van de band van de
versterker van fig. 1.1 berekenen, en daarna een steeds nauwkeuriger reeks berekeningen
maken van het gedrag van de versterker bij hoge frequenties. Uitgaande va_n een intrinsiek
hybride 7r-model wordt eerst een berekening gemaakt van de frequentie waarbij de
grootte van de spanningsversterking tot I/a/2 van zijn maximale waarde is gedaald. Deze
+ 12 V

+ 12 V

15 k

+ 12 V

Ik

—IF

R
50

©t4
400

Fig. 1.1. Schema van drietraps-transistorversterker.
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frequentie wordt de -v/2-frequentie genoemd, de —3 dB-frequentie, de halfvermogenfrequentie, of gewoon het -\/2-punt. Dan wordt bij benadering de plaats van de laagste
en hoogste pool van de overdrachtsfunctie berekend en tenslotte volgt een eerste bena
dering van de grootte en faseverschuiving van Au(ja>). In hoofdstuk 2 volgen nauwkeu
riger berekeningen van de plaats van de polen en van het frequentiegebied door het hy
bride 7r-model te veranderen in een n-model en de vierdegraads polynoom van de noemer
voor deze schakeling te berekenen. De resultaten van al deze berekeningen worden in de
loop van hoofdstuk 2 met elkaar vergeleken.
Aangenomen wordt dat de drie transistors die in de versterker zijn toegepast, npnsilicium epitaxiaaltransistors zijn met de volgende parameterwaarden die gemeten zijn
5 V en Ic = 5 mA:
bij het werkpunt ^CE
fT =
=
=
=

400 mHz
0,2 S
78,5 pF
2,5 pF

rK = 400 Q
''x = 50 n
= 1 MQ
ro = 12kn

Wil men nu elk van de drie transistors door het intrinsieke hybride n-model van fig. 1.2
voorstellen, dan kan men een compleet kleinsignaalmodel van de schakeling voor deze
drietrapsversterker krijgen. Het is echter verstandiger om, alvorens verder te gaan, het
model wat te vereenvoudigen. We zullen twee modellen ontwikkelen: het ene schept de
mogelijkheid de versterking van het middenfrequentgebied te berekenen en het andere is
geschikt om het gedrag bij hoge frequenties te berekenen.
J?C-gekoppelde versterkers worden meestal ontworpen voor een constante versterkingskarakteristiek over een bepaald frequentiegebied. Onder dit gebied zal de versterking
minder zijn door het effect van de koppel- en ontkoppelcondensatoren. Boven dit gebied
zal de versterking minder worden door het effect van CK, Cu, bedradingscapaciteit enzo
voorts. Als de versterker een behoorlijk frequentiebereik heeft bij constante versterking bijvoorbeeld meer dan 10 of 20 x - dan is het gemakkelijk de condensatoren die het geCu

-HH-

rx
(50)

rn (1 M)
■o

+

u

C*
gmU
fit
(400) "1(78,5 p) (0,2 V)'

o

Fig. 1.2. Hybride n-model.
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r0
(12 k)
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drag bij lage frequenties beïnvloeden, te herkennen, en die welke dat bij hoge frequenties
doen. En daarom kan men afzonderlijke laag- en hoogfrequentmodellen voor de schake
ling ontwerpen. Met andere woorden, onder deze voorwaarden kan men de functie van
de transistor in twee factoren splitsen:

Au(s) =

n,(s)
i
(s - Si) (s — s2)... J

r
[

Nh(s)
(S — Sa) (S — Sp) ...

(1.1)

waarbij de eerste factor die de laagfrequentpolen en de nulpunten bevat, vrijwel onafhan
kelijk is van CK, Cu, Cbc, enz., en de tweede factor die de hoogfrequentpolen en nulpun
ten bevat, vrijwel onafhankelijk is van de waarde van de koppel- en ontkoppelcondensatoren.

Op grond van deze overwegingen zijn in fig. 1.3 de vervangingsschema’s van de drietrapsversterker voor de midden- en hoge frequenties getekend. Het laagfrequentgedrag van de
versterker blijft in dit hoofdstuk buiten beschouwing. In de figuur zijn de belast ingweerstand van 1 k
en de twee weerstanden van de spanningsdeler over de basis bij elk net
werk tussen de trappen gecombineerd tot een equivalente weerstand Rit waarbij

Rt = Rc II *bl II *b2

(1.2)

Twee evenwijdige lijnen betekenen hier ‘parallel met’. Merk op dat de spanningsdeler
aan de ingang in beide vervangingsschema’s is weggelaten, omdat de waarde ervan groot
is in vergelijking met de 50 Q van Rs.
Bij dit ontwerp is de waarde van de totale ohmse belasting van elke trap minder dan
300 O, zodat gemakkelijk is in te zien dat de versterking per trap minder dan 0,2 x 300 =
60 moet zijn. Deze versterking is klein genoeg om zowel ru als r0 te kunnen verwaar
lozen. Omdat
verwaarloosd kan worden, is de schakeling van fig. 1.3a geschikt om de
versterker bij kleine signalen in het midden van de band voor te stellen, dat wil zeggen,
van enige honderden kHz naar beneden tot een frequentie waarbij de koppel- en ontkoppelcondensatoren niet meer als kortsluiting beschouwd kunnen worden.
Het hoogfrequentmodel van fig. 1.3b geldt tot ongeveer de doorgelaten afsnijfrequentie
o>b:
22,5
g* + gn
•109
a>h =-----------81
Cn + Q
= 0,28-10® rad s

(1.3)

= 45 MHz

1.2.BEREKENING VAN DE VERSTERKING VOOR HET MIDDENFREQUENTGEBIED

De berekening van de versterking voor het middenfrequentgebied kan aan de hand van
fig. 1.3a rechtstreeks geschieden. De totale spanningsversterking wordt uitgedrukt door
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^m^I.3

rn + rx

(1.4)

waarbij RL in elk geval de totale ohmse belasting van de trap in kwestie is. Dat wil zeggen,

*L1 = Ri II 0-x + rJ
^L2 =
^L3
= Re II R
Gebruikt men de getalwaarden van fig. 1.1 en 1.2, dan vindt men
/?, = 1 k || 4,7 k || 15 k = 780 Q
7?L1 = ^L2 = 780 || 450 = 285 Q
/?L3 = 1 k || 50 Q ~ 50 Q

(1.5)
(1.6)
(1-7)
(1.8)
(1.9)
’(110)

De totale spanningsversterking in het midden van de band is bij deze versterker dus
/4„o = -(45,5) (51) (8,9) = -21.000

(1.11)

Uit (1.11) blijkt tevens hoe de versterking zou veranderen als er nog meer van dergelijke
transistortrappen tussen de tweede en derde trap zouden worden tussengeschakeld. De
versterking zou voor elke extra trap ongeveer met een factor 50 toenemen. Het aantal
trappen dat in cascade geschakeld kan worden, wordt overigens hoofdzakelijk bepaald
door de ruis van de ingangstrap en de verzadigingskarakteristiek van de uitgangstrap. Het
toevoegen van meer trappen moet zeker eindigen wanneer de ruis van de ingangstrap al
leen al de uitgangstrap gaat verzadigen.

1.3.BEREKENING VAN DE BANDBREEDTE

Nu moet de frequentiedoorlaatband van de versterker worden bepaald of beter gezegd,
de hoge frequentie waarbij de grootte van de spanningsversterking tot l/V2*/luo terug
valt. Het vervangingsschema voor kleine signalen dat voor deze berekening geschikt is,
is dat van fig. 1.3b.
De moeilijkheid bij berekeningen van de bandbreedte van meertrapsschakelingen ligt
geheel bij de terugkoppelcondensator Cu. Deze condensator geeft terugkoppeling van uit
gang naar ingang van elke transistor en daardoor kan elke transistor niet als een op zich
zelf staande eenheid worden beschouwd. Met de onderlinge koppeling die door deze con
densatoren veroorzaakt wordt, moet bij de meeste ontwerpen rekening gehouden worden,
vooral bij gebruik van de tegenwoordige goede transistors.
De nauwkeurige analyse van de schakeling van figuur 1.3b kan op verscheidene ma
nieren plaats vinden. Zo zou men de zes vergelijkingen van de zes knooppunten van het
netwerk kunnen oplossen. (Het zevende knooppunt kan weggewerkt worden door R3
en rx aan de ingang te combineren.) In dit hoofdstuk zullen echter veel eenvoudiger ana
lysemethoden behandeld worden die een eerste benadering geven van het V2-punt van
de versterker.
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1.3.1. Her bepalen van het y/2-punt uit de eerste twee termen van de noemer van de over
drachtsfunctie
De eerste benaderende analyse is gebaseerd op het feit dat het hoogste \/2-punt vaak met
grote nauwkeurigheid uit slechts de eerste twee of drie termen van de noemer van de over
drachtsfunctie kan worden berekend. Om dit aan te tonen dient men eerst de algemene
vorm van de uitdrukking voor de spanningsversterking UJU3 voor fig. 1.3b te vinden.
Deze functie zal 6 polen hebben die overeenkomen met de 6 onafhankelijke energiebewarende elementen in de schakeling. Een nader onderzoek van de schakeling onthult geen
polen of nulpunten bij een frequentie nul en een nulpunt van de derde orde bij een on
eindig hoge frequentie, ontstaan door de drie condensatoren CK. De overdrachtsfunctie
zal dus de volgende vorm hebben:
Uoo

K'(s — s7) (s - s8) (s — s»)

U9

(s — sj (s — Sj) (s — s3) (s — s4) (s — s5) (s — s8)

(1.12)

Men zal zien dat alle polen van deze functie op de negatieve reële as liggen. Drie van de
polen liggen op |s| kleiner dan wT en drie op |s| groter dan coT. De drie nulpunten ont
staan door de voorwaartse koppeling door
in elke transistor die het signaal uit de
stroombron gmU, evenals bij een enkele trap, opheft. Dit zullen dus nulpunten zijn in de
rechterhelft van het vlak, op een punt s = gnJC^ voor elke trap, een waarde van |s| die
veel groter is dan coT voor die trap. In dit voorbeeld vallen al deze nulpunten bij dezelfde
frequentie s, = s8 = s9 = gmJC^. Ze zijn blijkbaar van weinig belang bij het bepalen van
de x/2-frequentie van de versterker, omdat deze stellig veel lager in frequentie zal zijn dan
gxJCir Daarom kan s in vergelijking met s7, s8, en s9 in de teller van (1.12) verwaarloosd
worden en zo krijgt men een benaderende uitdrukking voor de versterking waarin deze
nulpunten naar oneindig zijn verplaatst:
Uo
Us

K
(s — Si) (s — s2) (s — s3) (s — s4) (s — s5) (s — se)
(1.13)

_ ______________ K______________
a0 4- axs 4- a2s2 4- ö3s3 4- ... s*

De V2-frequentie is, zoals gezegd, de frequentie s = jcoh, waarbij Uo/Ua = l/V2|2C|/fl'o«
(
Substitutie van s door jcoh in (1.13) en het nemen van de absolute waarde geeft

_ 1*1 __________1*1________
U8

y/2 a0

|a0 + jöi^h - a2a)h2 — ja3coh3 ...|

(1.14)

Omkeren en kwadrateren geeft dan
2tf02 = (a0 — a2coh2 4- .. .)* 4- wh2(fli — a3coh2 .. ,)2
= o02 — 2öoö2wh2 4- afto^ — 2a1a3wh4 4- ...

(1.15)
(1.16)

Neemt men de termen van (1.16) tot en met cot2, dan kan coj•h opgelost worden en men
krijgt voor het bovenste V2-punt
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a0

«s ----------------------------

(1.17)

Vai2 — 2aoa2

Dit soort benadering blijkt het beste te zijn, als alle polen dicht bij of op de reële negatieve
as liggen, zoals bij dit type schakeling het geval is. Deze benadering wordt uitvoeriger in
hoofdstuk 8 beschreven.
Dikwijls kan men voor de polen op de reële as een nog grovere benadering van coh
geven door de a2-term ook te verwaarlozen
(1.18)

PU ---------

*1

Dat wil zeggen: de bovenste y/2-frequentie kan ongeveer worden berekend uit slechts de
constante term en de coëfficiënt van s in de polynoom van de noemer. Vergelijking (1.18) is
vooral nuttig omdat vaak de verhouding tussen ao en av kan worden gevonden door be
schouwing van het netwerk, waartegenover staat dat behalve voor kwadraten en derde
machten, de coëfficiënt a2 gewoonlijk veel meer rekenwerk vereist. In de volgende para
grafen zal dit punt meer in bijzonderheden worden besproken.
Voor het geval dat alle polen op de negatieve reële as liggen, is het betrekkelijk eenvou
dig de nauwkeurigheid van (1.18) vast te stellen. Men schrijft eerst de overdrachtsfunctie
vanjde versterker voor s = jco in de vorm

AuGa>) =

A uo

jco \ /
1 - —
1
Si / \

jco
)(■->■■(
s2

S3

(1.19)
i Sn .

waarbij sx, s2 ... s„ reële constanten zijn, omdat we alle polen reëel veronderstellen. Ver
menigvuldiging geeft

(1.20)

aQ = 1

\ sx

11
1 )\
H--------1------- ... H-------s2
s3
sn /

(1.21)

Als de polen ver van elkaar op de reële as liggen, dat wil zeggen, als |sx| <s |s2|
|s3| ...
< |sn|, dan is het duidelijk dat volgens (1.19) sx het V2-punt beheerst. Men verwacht dat
coh
|sx|. Past men (1.18) op het onderhavige geval toe, dan vindt men uit (1.20) en (1.21)

~ —st

(1.22)

Voor het geval dus, dat de polen ver van elkaar liggen, geeft (1.18) het V2-punt zonder
noemenswaardige fout.
De lezer kan zich ervan overtuigen dat de fout die door (1.18) wordt ingevoerd, het
grootste is wanneer alle polen bij dezelfde frequentie liggen, dat wil zeggen, als sx = s2 =
s3 ... = sn of
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Ao

A (jco) =

(1.23)

n

1
S1 .

door enkele voorbeelden uit te werken.
Voor dit geval voorspellen (1.18), (1.20) en (1.21) een bovenste V2-frequentie van
coh

N

(1.24)

n

De werkelijke frequentie, waarbij de versterking met een factor V2 is afgenomen, wordt
gegeven door
V1 + (co^/sj* = (V2)V”

(1.25)

of
COh' = |S1| V2Vn — 1

(1.26)

De frequenties a>h' en coh en het percentage van de fout voor verschillende waarden van
n worden in tabel 1.1 gegeven.
TABEL 1.1

n
1
2
3
4

IsJ
Wh"
wh =-----n
|Sï|

0,500 |Sl|
0,333 |S1|
0,250 jsjj

=

y/n

N
0,707 |S1|
0,576 |Sl|
0,500 |S1|

= IsJ V21'* — 1
|si|
0,644 |S1|
0,510 |s,|
0,435 jS1|

100

coh'

0
-22,4%
-34,7%
-42,6%

In meertrapsversterkers vindt men gewoonlijk geen polen van hogere orde, omdat het
natuurlijke gevolg van de terugwerking tussen de trappen is dat de polen ver van elkaar
komen te liggen. De fout die door de benadering van coh is ingevoerd, wordt snel kleiner
als dit uit elkaar liggen voorkomt. Voor drie polen is de fout bijvoorbeeld op zijn hoogst
—6%, als de tweede en derde pool minstens een factor 10 boven de eerste liggen. Merk
op dat voor gelijke polen op de reële as (1.17) geeft coh" = IsjI/a/'z en dit is dichter bij de
werkelijke waarde van coh dan (1.18). In dit geval zal de laatste uitdrukking altijd een
waarde voor de V2-frequentie geven, die onder de werkelijke waarde ligt.
Hiermee is dus een methode ontwikkeld om de benaderende waarde van het V2-punt
te berekenen uit de coëfficiënten van de ongesplitste polynoom van de noemer van de
16

overdrachtsfunctie. In par. 1.3.2 worden deze coëfficiënten in verband gebracht met ver
schillende tijdconstanten van het netwerk, waarbij berekening van ada0 en an_-Jan door
beschouwing van het netwerk wordt uitgevoerd. Door deze betrekkingen te gebruiken
kan men benaderende V2-punten vinden en zoals in par. 1.4 zal blijken, ook benaderende
plaatsen van de polen, zonder de gehele polynoom van de noemer uit te rekenen. Nauwkeu
riger benaderingsmethoden worden in hoofdstuk 8 besproken, tegelijk met een bespre
king van het gedrag in het tijdgebied.
1.3.2. Bepaling van aJaQ en a_nJan door onderzoek van het netwerk
Beschouw een lineair actief netwerk dat drie condensatoren bevat en geen ander energiebevattend element. Dit netwerk wordt voorgesteld als in fig. 1.4a, waar elke condensator
buiten de schakeling is gebracht om een tweepool te vormen.
Nu dienen we de waarden te weten van de laagfrequent-kortsluitgeleidbaarheid en de
open weerstand van elke tweepool. Om deze te vinden worden de condensatoren verwij
derd, zoals fig. 1.4b laat zien. Het lineaire actieve netwerk wordt nu voorgesteld door de
knooppuntvergelijkingen van (1.27). Eventuele onafhankelijke bronnen in de ‘black box’
worden verondersteld nul te zijn.
A = £uUi + £12U2 + g13U3
A = £21^1 4* £22^2 4- £23^3

(1.27)

A = £31^1 + £32^2 4- £33^3

Voor het gemak zal bij de volgende bespreking de verkorte voorstellingswijze van de de
terminanten worden gebruikt. In dit geval is de ^-determinant

Ag =

£n

£l2

£13

^21

£22

£23

£31

£32

£33

(1.28)

Per definitie van de j>-parameters is de conductantie die een paar aansluitingen j ziet
bij kortgesloten toestand van alle andere paren gfJ.
De weerstand die het paar aansluitingen j ziet als alle andere paren open zijn, wordt
aangeduid door Rio. Deze open-schakelingweerstand kan worden berekend door (1.27)
op te lossen om de spanning
te krijgen in termen van de stroom A» waarbij alle andere
stromen gelijk aan nul genomen worden. Volgens de regel van Cramer is het resultaat
(1.29)

waarbij GJf de cofactor van het element gf) voorstelt. (De cofactor G}) van een element op
de hoofddiagonaal is gelijk aan de determinant die overblijft als de y-de rij en de y-de
kolom van de g-determinant zijn doorgeschrapt.) Zo is Rj0 = UJIj
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Fig. 1.4. Voorstelling van een lineair actief netwerk dat drie condensatoren bevat, a. Condensa
toren tussen de uitgangsklemmen geplaatst, b. Netwerk waarbij de condensatoren verwijderd zijn.
R

(1.30)

~ A,

Als de condensatoren aan de uitgangen zijn aangesloten, zoals in fig. 1.4a, kan het gehele
netwerk worden voorgesteld door een stel knooppuntsvergelijkingen met de volgende
admittantie-determinant die verkregen wordt door de betreffende capacitieve susceptanties bij de conductanties op de hoofddiagonaal van Ag op te tellen:

#n 4- sG #12

=

#13

#21

#22 4- sC2

#23

#31

#32

#33 4- sC3

(1.31)

De natuurlijke frequenties van het complete netwerk zijn die frequenties waarbij spannin
gen kunnen bestaan aan de uitgangen, wanneer f = I2 = I3 = 0. Dit kan alleen wanneer
Ay = 0. Beschouwing van (1.31) laat zien, dat Ay in het algemeen alle machten van s
van s° tot s3 zal bevatten. Als er n condensatoren zijn en geen condensatorlussen, is de
hoogste macht van s in de grondvergelijking n. Dat wil zeggen dat de grondvergelijking
van het netwerk van de volgende vorm moet zijn:
Ay = o = a0 + fli s 4- a2 s2 + a3 s3

(1.32)

Als alle natuurlijke frequenties negatieve reële delen hebben, is het netwerk stabiel en dan
zullen er geen coëfficiënten in het midden van de vergelijking mankeren. Dat wil zeggen
dat in het voorbeeld met de drie condensatoren a3 nul kan zijn als er een condensatorlus
is, maar als a3 ƒ 0 en a0 / 0, dan moeten ar en a2 ook niet-nul zijn.
Enkele van de a’s kunnen betrekkelijk gemakkelijk bij beschouwing van Ay geïdenti
ficeerd worden. De coëfficiënt a0, de constante term, is eenvoudig Ay als s = 0, en dit is
hetzelfde alsof alle condensatoren verwijderd zijn. Hieruit volgt
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öo=Ag

(1.33)

De coëfficiënt öj (die van de eerste macht van s) moet de som van de drie termen zijn, elk
waarvan één capacitantie bevat, vermenigvuldigd met de cofactor van het overeenkomstige
element in de co/zt/z/cZa/zZze-determinant. Op deze basis is ax
4" C2G22 + 6^3(733

=

(1.34)

De coëfficiënt a3 (of in het algemeen de coëfficiënt van de s” term) wordt verkregen door
de susceptieve delen van de elementen op de hoofddiagonaal met elkaar te vermenigvuldi
gen en deze is
a3 = CXC2C3

(1.35)

Tenslotte is de coëfficiënt a2 (in het algemeen de coëfficiënt van de sn-1 term) het re
sultaat van vermenigvuldiging van de termen op de hoofddiagonaal en bevat ze drie ter
men, waarvan elk alle condensatoren op een na bevat:
#2 = G2C3g11 + C\C3^22 4~ C1^2^33

(1.36)

De coëfficiënt ajao is dan volgens (1.33) en (1.34):
ai

Ai

°o

Ag

1 n

A2

Ag

,

A3

Ag

(1.37)

Nu is echter
de weerstand bij open schakeling zoals deze door C} gezien wordt;
dit wordt door (1.30) aangegeven. Daaruit volgt
4- R2oC2 + R3oC3 = S TjO

---- —

(1.38)

ao-------------------------------------------------- 1

waarbij TjO de tijdconstante van dey-de condensator aanduidt, berekend bij open toestand
van alle andere condensatoren. Bij een open toestand van alle condensatoren op een na
wordt een ingewikkeld netwerk doorgaans in kleine stukjes gebroken; de open-toestandtijdconstante van een netwerk kan dan ook gewoonlijk door onderzoek gevonden worden.
Vergelijking (1.38) is de gewenste betrekking om uit (1.18) het hoogfrequent V2-punt
van de versterker te vinden. Er wordt nu ook nog een tweede betrekking afgeleid uit de
coëfficiënten van de polynome noemer die geschikt is om het laagste V2-punt van de
versterker te vinden en zoals in par. 1.3 zal blijken, de hoogste natuurlijke frequentie van
een versterker. De gevraagde betrekking, de verhouding a2!a3i is volgens (1.35) en (1.36)
Sn
*3

S22

“ “cT + ”cT

= s—

.

S33

c3

(1.39)

(1.40)

T/s

waarbij rjs de tijdconstante van de y-de condensator voorstelt bij kortgesloten conden
satoren behalve de y-de. Het kortsluiten van alle condensatoren op een na vereenvoudigt

19

een ingewikkeld netwerk doorgaans voldoende om deze tijdconstanten weer door onder
zoek te kunnen bepalen.
De resultaten van deze paragraaf kunnen gemakkelijk algemeen worden toegepast
op netwerken met meer dan drie condensatoren. De algemene vorm van de grondvergelijking (verg. (1.30)) voor een netwerk met n condensatoren is:

Ay = 0 = ao + öjS + ... +

4- ansn

(1.41)

De Oj-term wordt nu:
(1.42)

ai,=2CiCu 4- C2G22 + ... 4- CnGnn
en de verhouding tussen de tweede en de eerste term wordt:
a.
------ = ^ïoG + R2oC2 + ... + Rno^n — S Tjo

(1.43)

a0------------------------------------------------------------- 1

De sn coëfficiënt wordt
(1.44)

an — CXC2C3 ... Cn

en de verhouding tussen de op-een-na de laatste en de laatste coëfficiënt wordt:
an~l
an

_

S1X

|

[

S22

|

Snn _ v
Cn

C2

Cl

(1.45)

j

De coëfficiënten van de overige termen kunnen ook op enigszins andere wijze gevonden
worden. Zie hiervoor hoofdstuk 8.
1.3.3. Voorbeeld van de berekening van het y/2-punt
In par. 1.3.2 zagen we dat voor een netwerk met n condensatoren en zonder condensatorlussen, de verhouding tussen de coëfficiënt van de s-term tot de constante term in de noe
mer van de uitdrukking voor de versterking is

-- — = ^loG + ^20^2 + ... + RnOCn = S Ty0
flo

(1.43)

1

waarbij R)o de weerstand aanduidt die de y-de condensator ziet en tjo de tijdconstante
van de y-de condensator, beide berekend met alle andere condensatoren open. Ook werd
aangetoond dat de verhouding van de coëfficiënt van de sn-1-term tot de coëfficiënt van
de sn-term is
an~l

an

Sl\

.

S22

.

Snn

_

= — + — + ... + —— =
'-1

^2

'-'n

1

j

---

(1.45)

r1s

waarbij gJf de conductantie is die door C, gezien wordt en rjs de tijdconstante van de
y-de condensator, beide berekend met alle andere condensatoren kortgesloten. Omdat
zowel tJo als r/8 vaak gevonden kunnen worden door onderzoek, zijn (1.43) en (1.45)
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heel nuttig voor een eerste berekening van een schakeling. Zo zien we bijvoorbeeld uit
(1.43) en (1.18) dat de bovenste V2-frequentie van Au ongeveer is
1

coh

(1.46)

^Jo

Vergelijking (1.46) zal nu gebruikt worden om de bandbreedte van de versterker van fig.
1.3b te berekenen. Beginnende bij de eerste trap, kunnen we de tijdconstante van de
schakeling met Cn berekenen
T
---11O ----

(1.47)

7?io

waarbij 7?10 de weerstand is die Cnl ziet als alle andere condensatoren open zijn. Uit
fig. 1.3b volgt
7?io = (*s + rj II rn = 100 || 400 = 80 Q
dus t1o = Rlo'CKl = 0,63 • 10-8 s

(1.48)
(1.49)

De berekeningen van R2o, de weerstand die condensator Cnl in de eerste trap ziet, zijn
wat moeilijker. Stuurt men een stroom door de aansluitingen van CX1 en berekent men
de resulterende spanning, waarbij alle condensatoren nul gerekend worden, dan vindt
men
— =
I

+ Rli

“ — Rio + slil

(1.50)

Gebruikt men de waarden uit (1.9), (1.48) en fig. 1.2, dan komt er

= 4,9 kft

*20

Dus
t2o

= Cul/?20 = 1,23 • 10~8 s

(1.51)

Eveneens volgens fig. 1.3b is de weerstand R3o die Cr.2 ziet:
= (7?i + rj II rn = 830 || 400 = 270 D

*3o

(1.52)

(De weerstand R5o die Cn3 ziet is ook gelijk aan 270 D). Hieruit volgt dat:
T3o — 67n27?3o

= 2,12 • 10"8 s

(1.53)

+ *L2) = 4 • 10-8 s
= 2,12 • 10-8 s

(1.54)

T4O = 6?w2(7^3o Ht5O

= 67n37?6o

tGO

= Cn3(7?5O

m/?L2^3o

+ R) = 0,75 • 10"8s

(1.55)

(1.56)

Dus
1
---wh

S-tjo = 1,08 • 10-7 s

(1.57)
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co.•b

«a 9,3 • 10® rad • s-1

(1.58)

of een frequentie van 1,5 MHz. Een nauwkeuriger berekening leert dat de juiste V2-frequentie voor deze versterker 1,8 MHz is. De benaderde waarde van 1,5 MHz is ongeveer
16% te laag.

1.4.HET BIJ BENADERING BEPALEN VAN DE PLAATS VAN DE POLEN

De polen van een netwerk kunnen op geschikte wijze in betrekking gebracht worden tot
de verhoudingen van naast elkaar liggende coëfficiënten in de noemer polynoom. Be
schouw bijvoorbeeld de volgende polynoom:
P(s) = (1 - s/sj (1 - s/Sfe) (1 - s/sc)

a0 + axs + a2s2 + ass3

(1.59)

waarbij in dit geval

(1.60)

a0 = 1

/ 1
1
1 \
= — (------- 1--------- 1------- 1
\ Sa
sb
sc /
1
1
1
-- ---------- 1----------- 1-------sasc
SaSb
sbsc
1
sasbsc

(1.61)

(1.62)
(1.63)
(1.64)

= — (sa + Sb + Sc)
Als de polen ver van elkaar liggen, zodat sa

sb

sc, dan ziet men uit (1.60) en (1.61) dat

(1.65)

sa
en uit (1.64)

(1.66)

sc *=»
O»

en daar sasbsc = — l/aa, heeft men

sb

*1

-------a2

(1.67)

De resultaten kunnen weer worden uitgebreid tot netwerken met meer dan drie natuur
lijke frequenties. In het algemeen kan men zeggen dat als de polen ver van elkaar liggen,
de plaats ervan bij benadering gegeven wordt door
22

ai~l

Sy

(1.68)

a>

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van dit soort berekening van de polen,
merke men op dat voor drie gelijke polen bij s = —1, (1.68) toegepast op de coëfficiënten
van de derdemachtsvergelijking (s 4- l)3 = 0, polen zou geven bij s = — 4, —1 en —3.
De conclusie is dat als (1.68) polen voorspelt binnen een factor 3 van elkaar liggend, de
berekeningen waarschijnlijk een flinke fout vertonen.
Vergelijking van (1.60), (1.61) en (1.43) bij n = 3 laat zien dat

/ 1
1
1
- I------- 1--------- 1------\ sa
sb
Sc

= RloC\ 4- R20C2 + ^30^*3

(1.69)

Of, algemener

- S 4=S
SJ

(1.70)

Dat wil zeggen, de som van de open-schakelingtijdconstanten is precies gelijk aan het te
gengestelde van de som van de omgekeerden van de natuurlijke frequenties van het net
werk.
Als één natuurlijke frequentie een veel kleinere getalwaarde heeft dan alle andere, zo
als tengevolge van de terugwerking tussen de trappen vaak het geval is bij meertrapsversterkers, kan (1.70) worden benaderd door
1
ST/0
(1.71)
Si

waarbij Si de laagste natuurlijke frequentie van het netwerk is. Dat wil zeggen: de laagste
natuurlijke frequentie van het netwerk kan eenvoudig worden berekend door de som te ne
men van de omgekeerden van de open-schakelingtijdconstanten die verkregen worden door
elke condensator te beschouwen als alle andere open zijn.
Vergelijking van (1.64) en (1.45) met n = 3 laat zien dat
t

.

x

8\\

,

822

.

833

- (Sa 4- sb 4- Sc) = — 4- — 4- —
Ci

C2

(1.72)

C3

of, algemener

1

2j Sj — z-t------

(1.73)

T18

Dat wil zeggen dat de som van de omgekeerden van de kortsluit-tijdconstanten gelijk is
aan het tegengestelde van de som van de natuurlijke frequenties van het netwerk.
Als één natuurlijke frequentie veel hoger is dan alle andere, kan (1.73) bij benadering
worden weergegeven door

— sh «a

s-L

(1.74)
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waarbij sh de hoogste natuurlijke frequentie van het netwerk is. Dat wil zeggen: de hoog
ste natuurlijke frequentie van het netwerk kan worden berekend door eenvoudig de som van
de omgekeerden van de kortsluit-tijdconstanten te nemen die verkregen worden door elke
condensator te beschouwen als de andere kortgesloten zijn.
Toegepast op de schakeling van fig. 1.3b, aangenomen dat de laagste pool veel lager is
dan de rest, volgt uit (1.71) en (1.57) ongeveer de plaats van de laagste natuurlijke fre
quentie en wel
1
Rss

S1

S Ty0

= -0,93 • 107 s

(1.75)

Een nauwkeuriger berekening toont aan dat de laagste pool in werkelijkheid gelegen is
bij —1,18 • 107 s-1; het globale antwoord is dus ongeveer 21% te laag.
Opgemerkt zij dat hier met ‘laagste natuurlijke frequentie’ de laagste natuurlijke fre
quentie van het netwerk van fig. 1.3b wordt bedoeld. Dit is blijkbaar niet de laagste na
tuurlijke frequentie van de complete schakeling van fig. 1.1, omdat bij het afleiden van
fig. 1.3b de koppel- en ontkoppelcondensatoren zijn kortgesloten, waardoor 7 laagfrequentpolen van de overdrachtsfunctie zijn vervallen.
Als (1.71) en (1.74) op de complete versterker van fig. 1.1 worden toegepast, waarbij
rekening gehouden wordt met koppel-, ontkoppelcondensatoren en C~ en
voor elke
trap, dan verkrijgt men de hoogste en laagste polen van de gehele versterker. De plaats
van deze extreme polen kan van grote invloed zijn bij de berekening van tegenkoppeling
in versterkers, maar in het algemeen zijn de polen die een rol spelen bij de bovenste en
onderste V2-frequentie interessanter. Om deze belangrijke polen te vinden moet men
(1.71) en (1.74) apart op het hoogfrequent- en het laagfrequentmodel toepassen, zoals
bijvoorbeeld gedaan werd bij de berekening van (1.75). Op dezelfde wijze kan men (1.71)
en (1.74) op de hoogfrequent-factoren van de noemer van Au (s) in (1.1) toepassen en
daarna op de laagfrequentfactoren.
Samenvattende geeft de methode van deze paragraaf een benadering van de hoogste
en laagste polen, onverschillig welke groep polen men beschouwt. Zo kan men door toe
passing van deze methode op de schakelingen voor de lage en hoge frequenties apart,
ongeveer de ligging vinden van de laagste en de hoogste van de laagfrequentpolen en de
laagste en hoogste van de hoogfrequentpolen.
De polen die ontstaan door de koppel- en ontkoppelcondensatoren kunnen op deze
manier berekend worden.
Nu de berekening van de hoogste van de hoogfrequentpolen van de schakeling van
.fig. 1.3b, waarbij (1.74) gebruikt wordt. Hiertoe moeten de £or/s/«/7-tijdconstanten bere
kend worden. Bij beschouwing van de figuur blijkt
1
T1S

V(^a + rx) + gK + gm + Gt + gx
= 2,97 • 109 s
Cnl

1

Gj. + gx

*23

Cui
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= 8,5 • 10’ s

(1.76)
(1.77)

1

ffn +

Tsg

1

Gt + g*

+ C, 4- 2^x
= 3,1 • 109 s
Gn3

(1.78)

= 8,5 • 109 s-1

(1.79)

"^4S

1

ffn +

T59

1
T69

+ gm 4- G
= 3,1 • 10° s
Cn3

-5- = 8,0 • 109 s

(1.80)

(1.81)

Cw3

Nu volgt uit (1.74), aangenomen dat de hoogste pool op een behoorlijke afstand van de
andere polen ligt (een ongemotiveerde veronderstelling, zoals dadelijk zal blijken) dat:

— = -3,42 • 1010 s
sh ~ - S —^8

(1.82)

een waarde die veel groter is dan cz>t (^ 3 • 10® rad • s-1), zoals kon worden verwacht.

1.5. HET GEBRUIK VAN DEBENADERINGVAN CtOMtohENDE LAAGSTE POOL TE
VINDEN

1.5.1. Definitie van de benadering van Ct
De voorgaande redenering kan gebruikt worden als basis voor een andere benaderings
methode om meertrapsversterkers te analyseren. Om de voorwaartse versterking van een
eentrapsversterker te berekenen met een ohmse belasting, kan men een equivalent ingangscircuit tekenen zoals in fig. 1.5a wordt aangegeven. De tijdconstante die met con
densator Ct samenhangt is

(1.83)

T = Rtct = Rt [Cn + Cu (1 + ^*0)

waarbij Rt de totale weerstand is die door condensator Ct gezien wordt.
Strikt genomen kan deze manier van berekenen niet op de schakeling van fig. 1.3b
worden toegepast, omdat de belasting van de eerste en tweede trap niet ohms is. De be
rekeningen van de open-schakelingtijdconstanten, (1.47) en (1.51), vertonen echter een
duidelijke overeenkomst met (1.83). Bijvoorbeeld

Tio + t2o = *io [Gnl 4- CU1 (1 4-

4- CulRLl

(1.84)

Bij de meeste versterkers zal de Cn/?L-term aan de rechterkant van (1.84) een verwaar
loosbaar deel van de tijdconstante van de open schakeling zijn, omdat gmRlo C 1. Merkt
men nu op dat de definitie van Rt overeenkomt met die voor 7?J0, dan vindt men
t1o

4~ r2o

RiOCti =

(1.85)

waarbij Ctx berekend is, door een ohmse weerstand als belasting van de eerste transistor
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aan te nemen, dat wil zeggen, aannemende dat CK2 en Cu2 open zijn. Ter vereenvoudi
ging zal deze globale berekening van Ct worden aangeduid als de Ct-benadering. Uit
(1.85) volgt dat men een goede schatting van Sr>o voor de gehele versterker kan krijgen
door eenvoudig de drie tijdconstanten RtCt die met deze Ct-benadering worden verkre
gen, op te tellen. Dat wil zeggen,

~ S RtCt

(1.86)

Deze manier van berekenen van S r)o en dus van het schatten van het V2-punt en de
laagste natuurlijke frequentie is bijzonder handig, omdat de tijdconstanten RtCt gemak
kelijk door onderzoek kunnen worden gevonden.
De Ct-benadering kan ook verklaard worden uit de schakeling zelf. Men zoekt de fre
quentie
waarbij de grootte van de uitgangsspanning daalt tot l/x/2 x de waarde
van de middelste frequentie. In een schakeling met vele condensatoren zal vaak elk /?C-lid
bij coh slechts een kleine vermindering van de versterking geven. Onder deze voorwaarde
is het redelijk het effect van verschillende 7?C-leden een voor een te berekenen, waarbij
verondersteld wordt dat de andere 7?C-leden principieel niets tot de vermindering van de
versterking bijdragen, dat wil zeggen dat deze andere condensatoren uitgeschakeld zijn
(open). In hoofdzaak wordt de berekening van het V2-punt uitgevoerd als een eerste
verbetering van de berekening van de frequentie in het midden van de band door het ef
fect van elke condensator apart te berekenen en de onderlinge beïnvloeding te verwaar
lozen.

1.5.2. Voorbeeld
Om het gebruik van de Ct-benadering te illustreren, wordt hier nog eens de -^-frequen
tie van de versterker van fig. 1.3b berekend. Het is soms handig om voor dit doel de Ctbenadering in de vorm van een ruw model van de schakeling te zetten, zoals fig. 1.6 aan
geeft. Er zijn echter enkele zeer belangrijke beperkingen bij het gebruiken van dit model.
Het kan vooral gebruikt worden om de voorwaartse versterking en de ingangsimpedantie
te berekenen tot iets boven de halfvermogenfrequentie coh, maar niet om de achterwaartse
versterking of de uitgangsimpedantie te berekenen. Deze beperking zal in dit hoofdstuk
geen moeilijkheden geven, omdat het hier hoofdzakelijk om de voorwaartse versterking
gaat en om de berekening van de bandbreedte.
Uit voorafgaande berekeningen (par. 1.2 en 1.3.3) is bekend
Rtl = Rlo = 80 Q
Ru —
= 7?3
Rzoo = 270 Q
Ru = R» = 270 Q

*1,1

= 285 n

*L2

= 285 Q
= 50 Q

Rl3

Dus
Ru.Cu — 7?n[C- 4- Cu(l 4- ^m/?Li)]
= 80[78,5 + 2,5(1 + 0,2 • 285)] • 10"12
= 1,8 ■ 10-8 s
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Eveneens
(1.88)
(1.89)

7?t2Ct2 = 6 • 10-8 s
Kt3Cl3 = 2,9 • 10-8 s
Uit (1.46) en (1.86) volgt
1
_
S7?tCt

COh Ra

108
= 9,4 • 106 rad • s
ÏÖj”

(1.90)

en dit komt goed overeen met de benaderende waarde die in par. 1.3.3 berekend is, maar
het is ongeveer 16% onder de juiste waarde. De plaats van de laagste pool vindt men bij
benadering eveneens uit (1.71) en (1.64), namelijk
Sj Ra

-1
= -9,4 • 106 s
S RtCt

(1.91)

1.6. UITBREIDING VAN DE Ct-BENADERING OM Au(jaj) TE VINDEN

Uit (1.86) en (1.43) kan men zien dat de Ct-benadering inderdaad een schatting geeft van
de eerste twee termen van de noemerpolynoom van Au:
^uo

Au =

1

sS

...

(1.92)

Dit feit is al gebruikt om de benaderde -y/2-frequentie en de laagste pool te vinden. Een
geschikte uitbreiding van de Ct-benadering is gebaseerd op (1.86) en (1.70). Dat wil zeggen
S RtCt

(1.93)

~ - S—
s/

waarbij de rechterzijde de som van de reciproken van de juiste natuurlijke frequenties
van het netwerk voorstelt. Als we willekeurig drie ‘vervangende’ natuurlijke frequenties
definiëren als
-1
(1.94)
Sx =
Sy =

Sx =

-1
7?t2Ct2
-1

(1.95)
(1.96)

^13^13

dan volgt uit (1.93)

1
1
1
„ 1
------- 1--------- 1------- Ra S ----Sx
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Sy

s2

s;

(1.97)

waarbij s; weer de echte natuurlijke frequenties van het netwerk voorstelt. De vervangen
de polen van Au, zoals deze door (1.94), (1.95) en (1.96) worden gedefinieerd, kunnen nu
gebruikt worden om de grootte en fase van Au(jco) te berekenen. Men moet bij de toe
passing van de Ct-benadering op deze wijze echter twee dingen onthouden.
1. Omdat inderdaad slechts de eerste twee termen van de noemerpolynoom worden
gebruikt, zal de berekening van A(ujco) bij coh een fout vertonen; de uitkomst zal echter
tot minstens deze frequentie acceptabel zijn.
2. De vervangende plaatsen van de polen, zoals deze door (1.94), (1.95) en (1.96) wor
den gedefinieerd, verschillen aanmerkelijk van de ware plaatsen van de polen. Ze staan
steeds dichter bij elkaar omdat de onderlinge beïnvloeding van de condensatoren is ver
waarloosd. De laagste vervangende pool is vaak ongeveer 20 tot 30% hoger dan de werke
lijke laagste pool en de hoogste pool kan lager zijn dan in werkelijkheid, met een afwij
king van 50%. Toch kan, omdat de vervangende polen door (1.97) in verband gebracht
zijn met de echte polen en tengevolge van de betrekkelijke onafhankelijkheid van Au(jco)
van de nauwkeurige plaats van de polen op de reële as, de resulterende amplitude met re
delijke nauwkeurigheid worden berekend tot en zelfs boven coh bij gebruik van deze ver
vangende polen.
Voor de drietrapsversterker uit het voorbeeld krijgt men uit (1.94), (1.95) en (1.96)
Sx =
Sy =

Sz =

-1,67 • 107 s-1
-3,5 • 107 s—1
-5,6 ■ 107 s—1

Dus

K
Au * (s 4- 0,0167) (s + 0,035) (s + 0,056)
waarbij s in eenheden van nanoseconden-1.
Deze cijfers moeten vergeleken worden met de nauwkeuriger berekeningen van par.
2.4.1.
De grootte en fase van Au(jco) kan nu worden berekend door een eenvoudige uitbrei
ding van de methode om de functies voor een enkele pool in grafiek te brengen. Men kan
de grootte van elk van de factoren van (1.98) met betrekking tot co op dubbellogaritmisch
grafiekenpapier uitzetten en daarna kan men de grafieken optellen om de totale |Au(jco)|
te krijgen. Men herinnere zich dat de grootte van elk van de factoren kan worden be
naderd door de twee asymptoten ervan, een met een helling nul en de andere met een hel
ling — 1 die elkaar bij co = |so| snijden, waarbij so de poolfrequentie voorstelt. Zo kan
men een samengestelde ‘asymptoot’ tekenen door de asymptoten van elke factor te teke
nen en deze dan op te tellen. Het is echter sneller de resulterende asymptoot op directe
wijze te vormen zoals in fig. 1.7 wordt afgebeeld. De gang van zaken is als volgt: teken
de asymptoot van de middelste frequentie met een helling nul bij Au = AuO. Teken de
tweede asymptoot met een helling —1 die de eerste snijdt bij co = 0,0167 • 10°. Teken de
derde asymptoot met een helling —2 die de tweede snijdt bij co = 0,035 • 10° enzovoorts.
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Fig. 1.7.Weergavekarakteristiek van de gehele versterker. Deze en de andere weergavekarakteristieken in dit boek laten de 180° faseverschuiving van de versterker bij de middelste frequenties
niet zien.

Als er nulpunten van Au(s) zouden geweest zijn, zouden deze factoren op dezelfde wijze
behandeld zijn, behalve dan dat de helling met één vermeerderd zou zijn, in plaats van
verminderd. Om een benadering van de fase van Au(jco) te krijgen, herinnere men zich
dat voor een functie met één enkele pool bij s0, de fasehoek —45° is bij a> = |s0|, —6° bij
co = |so|/10 en —84° bij co = 10 |so|. Het is tamelijk gemakkelijk de benaderende fase-
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karakteristiek van Au(jco) te schetsen door de afzonderlijke fasekarakteristieken die op
bovenstaande waarden zijn gebaseerd, op te tellen. Deze benaderende methode van het
schetsen van de grootte en fase van een functie met behulp van haar ontbonden polynomen wordt vaak een Bode-diagram genoemd.
Een nauwkeuriger oplossing van AuQco) die verkregen wordt door de 6 x 6-determinant op te lossen die met figuur 1.3b correspondeert, wordt ook in de figuur getoond.
Men ziet dat de berekening van |Au(jco)| uit (1.98) bij a>h te groot is (hier r* 107 rad • s-1).
Dit zal bij deze benadering in het algemeen het geval zijn, omdat de vervangende polen
van de Ct-benadering dichter bij elkaar liggen dan de werkelijke polen van het netwerk,
maar in de beide uitdrukkingen voor de versterking zijn bijna gelijke waarden van ao en
ax gebruikt. Bovendien is de benaderde |Au(jco)| bij hoge frequenties te klein, omdat de
impedantie van de belasting van de eerste en tweede trap in werkelijkheid bij hoge fre
quenties dicht bij rx l|
komt, terwijl de Ct-berekening aanneemt dat de belasting van
deze trappen altijd RL = (rx + rn) II Rl is. Omdat de benaderende berekening van Au(ja>)
dus de nauwkeuriger oplossing bij een frequentie boven coh moet snijden, kan men uit
fig. 1.7 zien dat deze benaderende analyse aannemelijke resultaten geeft tot frequenties
boven coh. Daarom wordt de waarde 3wh vrij willekeurig als een ruwe bovenste grens van
het gebied van geldigheid van deze grafiek genomen. De grafieken die gebaseerd zijn op
(1.98) zijn boven 3 • 107 rad • s-1 gestippeld getekend om op deze grens de nadruk te leg
gen.

1.7. HET GEDRAG BIJ HOGE FREQUENTIES

Men kan een benadering van het gedrag van de schakeling van fig. 1.3b bij hoge fre
quenties krijgen door een analysemethode van het netwerk die lijkt op de boven beschre
vene. Vooral bij frequenties boven de doorlaat-afsnijfrequentie
g* + gn

(1.99)

begint de belasting van elke transistortrap er weer ohms uit te zien, omdat het gecombi
neerde effect van Cn en Cu aanleiding is tot een impedantie die vergeleken met rx een
kortsluiting voorstelt. Zo valt de belasting van de eerste trap bijvoorbeeld in dit frequentiegebied terug tot R{ || rx (zie fig. 1.3b). De schakeling valt inderdaad uiteen in drie af
zonderlijke trappen, wat betekent dat er drie hoogfrequentpolen zijn, een voor elke trap.
Elk van deze drie hoogfrequentpolen kan gevonden worden door de twee kortsluit-tijdconstanten van elke trap bij elkaar op te tellen, zoals in par. 1.4 is besproken. Beschou
wing van (1.76) tot en met (1.81) leert dat deze berekeningen inderdaad al gemaakt zijn
en dat

s4 = -

-11,5 • 109 s
T1S

(1.100)

T2s /
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s6 = - (• 1
T3s

S‘ = ~ (' 1
t5s

+ i) =
+ i) =

-11,6 • 10ö s

(1.101)

-11,1 • 10° s"1

(1.102)

De schijnbare tegenspraak tussen (1.100) tot en met (1.102) en (1.82) is gauw opgelost.
Vergelijking (1.82) is alleen van toepassing als se ver boven de andere polen ligt en dat
is blijkbaar hier niet het geval. Inderdaad liggen de drie polen s4, s5 en s8 zeer dicht bij
elkaar en deze groep is ver verwijderd van Sj, s2 en s3. De juiste benadering van (1.73) is
niet (1.74), maar veeleer
s4 + s5 + S8 «ö

-s-L

(1.103)

Dit komt overeen met (1.100) tot en met (1.102). Deze vergelijkingen geven niet aan dat
de versterker van fig. 1.1 werkelijk natuurlijke frequenties heeft in de buurt van —11 • 10’
s-1, omdat het hier gebruikte model, het intrinsieke hybride rc-model, niet geldig is bij een
dergelijke berekening. Het is echter juist te zeggen dat binnen het frequentiegebied waar
voor het intrinsieke hybride n-model geldt, de versterker zich gedraagt alsof er polen in
dit gebied lagen.
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2. BEREKENINGEN AAN EEN VERSTERKER BIJ GEBRUIK VAN
EEN n-MODEL

2.1.INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk bespraken we methoden om het benaderende bovenste
V2-punt, de benaderende plaatsen van de laagste pool van een meertrapsversterker en
de uitdrukking voor de versterking tot 3a>h te vinden. Dikwijls echter worden meer gege
vens over het frequentiegedrag en de plaatsen van de polen verlangd, zoals bijvoorbeeld
bij het ontwerpen van tegenkoppelschakelingen. Een van de analysemethoden, bruik
baar tot toT = [gm/(C^ + C.J], zou die kunnen zijn, waarbij elke versterkertrap wordt
voorgesteld door het hybride rc-model, compleet met de uitwendige elementen (fig. 2.1)
en de knooppuntsvergelijkingen van het resulterende netwerk op te lossen. Maar zelfs
voor de eenvoudige drietrapsversterker van fig. 1.1 is deze methode omslachtig, omdat
men gedwongen is een 7 x 7-determinant op te lossen.
De analyse door middel van knooppuntsvergelijkingen is stellig mogelijk, ongeacht
de gecompliceerdheid van de schakeling en inderdaad kan de directe oplossing van een
aantal vergelijkingen de gemakkelijkste manier zijn als er gedetailleerde resultaten wor
den geëist. Vaak zijn zoveel bijzonderheden echter niet nodig. In het bijzonder zijn de
berekeningen van het gedrag bij frequenties boven coT zonder waarde. Inderdaad zijn,
omdat de versterking van een cascadeversterker voor lage frequenties bij coT altijd kleiner
dan 1 is, berekeningen tot bijvoorbeeld a>T/10 meestal meer dan voldoende. Dit feit is
zeer belangrijk. Transistormodellen kunnen vaak belangrijk vereenvoudigd worden,
Cbc

Cu
gwCZ|(^)
ro

■ce

e

Fig. 2.1. Hybride n-model met toegevoegde condensatoren die de inwendige capaciteit en de ca
paciteit van de overlappingsdiode laten zien.
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waardoor rekenwerk verminderd wordt, indien men tenminste het frequentiegebied waar
voor de analyse geldt, beperkt.
Ook kan een belangrijke vereenvoudiging van de berekeningen verkregen worden wan
neer men, als er knooppuntsvergelijkingen worden gebruikt, in staat is rx in de rest van
het model op te nemen, waarbij dan het ‘hybride 7r’-model omgezet wordt in een ‘echt k’model. Daartoe worden in dit hoofdstuk --modellen ontwikkeld die gelden tot cob/3,
waarbij cob de doorgangs-afsnijfrequentie is
Sn + Sn

(2.1)

+ Cw

Dit frequentiegebied is beperkter dan dat van een van de beide hybridemodellen, dat

,M
=ëê^=BSBè
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van het intrinsieke (cob) of dat met uitwendige elementen (a>T). De ontstane modellen
zijn echter beter geschikt voor de analyse met behulp van knooppuntsvergelijkingen.

2.2. VEREENVOUDIGING VAN TR ANSISTORMODELLEN DOOR HET OPNEMEN VAN rx

2.2.1. Een model dat afgeleid is uit de gegevens van de y-parameters
De gegevens van de y-parameters van fig. 2.2 laten duidelijk zien dat de y-parameters
voor deze speciale transistor onder 6 MHz kunnen worden voorgesteld door eenvoudige
7?C-netwerken en een afhankelijke bron. Vooral beneden 6 MHz kan ylc benaderd wor
den door een parallelschakeling van RC, ytc door een constante gm, yrc door een enkele
condensator en yoe door een parallelschakeling van R en C. Zo’n model laat fig. 2.3 zien.
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Fig. 2.2. Proefondervindelijke waarden van y-parameters als functie van de frequentie. De op
grond van het hybride K-model van fig. 2.1 berekende resultaten zijn ter vergelijking als stippel
lijnen aangegeven.

De getalwaarden werden verkregen door de hellingen en snijpunten van de krommen van
fig. 2.2 te berekenen.
Er is hier 6 MHz gekozen als grens voor de geldigheid van deze voorstellingswijze omdat
deze frequentie ongeveer een derde is van de knik in de kromme (frequentie a>b) voor alle
krommen. Een eenvoudige berekening laat zien dat de invloed van polen bij s = — cob
voor alle frequenties onder cob/3 verwaarloosd kan worden en dat er ten hoogste een fout
van 6% in amplitude en van 19° in fase wordt geïntroduceerd.
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Fig.2.3.Equivalente schakeling voor de gegevens van de y-parameters, geldig tot 6 MHz. (Een
heden in mS en pF.) De waarden werden verkregen door helling cn snijpunten met de as van de
parametergegevens van fig. 2.2 te berekenen.

2.2.2. De betrekking tot het hybride n-model
Om de relaties tussen de modelparameters in fig. 2.3 en de hybride n-parameters te vin
den, schrijven we de y-parameters in matrixvorm voor het intrinsieke hybride w-model,
zie fig. 2.4a. Merk op dat stilzwijgend verondersteld wordt dat g^ en go verwaarloosbaar
zijn.
[gn + s(C7- 4- Q)]gx
_____ —sCygx_______
gx 4- gr. 4- s(Cn + CjJ
gx + gr. + S(CJt 4- Cu)
(2.2)
[Y] =
sCu(gx 4-___ 4- sCn) 4- $Cugm
(gm ~ SC^
gx + g„ 4- s(C_ 4- Cy)
- gx + gr. + S(Cn + CJ
Uit deze vergelijkingen blijkt duidelijk waarom het hybride re-model niet ideaal is voor
analyse van de knooppunten! Beperkt men als voorheen het geldigheidsgebied van de be
rekening tot onder 6 MHz, of algemener, onder cob/3, dan geldt
(2.3)

gx + gr. 4- s(CK 4" cu) « gx 4- g^

Hieruit volgt dat voor co < (cob/3)

k^sC^

ky[g~ 4- s(CK 4- CJ]

[Y] =

^l(^m — SCW)

waarbij kY =

£isCu 4-

(2.4)

i gr. + gm ) sQ
' gx + gr

gx

gx + g*'

Figuur 2.4b is een interpretatie in termen van een model van een schakeling met y-parameters van (2.4); het model heeft dezelfde vorm als dat van fig. 2.3. In feite is rx in het
model opgenomen door gn, Cn,
en gm met een factor kt te vermenigvuldigen (in het
algemeen tussen 0,8 en 0,99). Bovendien moet er een capaciteit met een waarde Cu(gTC 44- gnMtgx + g^ tussen collector en emitter worden toegevoegd. De vermenigvuldi
gingsfactor van Cu ligt in het algemeen tussen 1,5 en 50.
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e
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Fig.2.4.Omvorming van het intrinsieke hybride n-model tot 7v-model.
Een manier om de oorsprong van de condensator tussen collector en emitter aanschou
welijk voor te stellen (fig. 2.4b), is op te merken dat de effectieve capaciteit Coe van het
knooppunt van de collector naar aarde wordt vergroot, omdat bij het hybride --model,
waarbij de basis tegen de emitter is kortgesloten, de afhankelijke bron voor elke eenheid
van stroom door Cu, gml(gK + gf) eenheden stroom afgeeft. Bij lage frequenties is de
effectieve kortgesloten uitgangscapaciteit:
Coe = (1 +

+ (
gx + git'

gr. 4” gm \

Cix

(2.5)

' gx + gr. '

Merk op dat door het opnemen van rx een model afgeleid is dat veel toegankelijker is
voor knooppuntsanalyse. Nog een belangrijk voordeel van dit model is dat de uitwendige
overlappingsdiode en de omhulselcapaciteit kunnen worden toegevoegd zonder het mo
del of de analyse op een of andere manier ingewikkelder te maken. Inderdaad bevat het
model van fig. 2.3 deze uitwendige elementen al, omdat het rechtstreeks afgeleid is van
gemeten gegevens van j-parameters.

2.3.DRIETRAPSVERSTERKER ALS VOORBEELD

2.3.1. Parameters van het model
Om enkele van deze denkbeelden te illustreren, zal de overdrachtsfunctie van de drietrapsversterker van fig. 1.1 worden berekend. De transistor die tot dusver in dit hoofd
stuk besproken is, lijkt in werkelijkheid veel op die welke in de versterker van par. 1.2
gebruikt wordt, als er rekening gehouden wordt met het feit dat in de versterker Ic =
5 mA, terwijl in de krommen van de ^-parameters en het daarop gebaseerde model in
par. 2.2 Ic iets minder dan 1 mA is. Om nu echter directe vergelijking van de benaderings
methoden van hoofdstuk 1 met die uit dit hoofdstuk mogelijk te maken, worden de para
meters van fig. 2.3 gewijzigd, zodat ze nauwkeurig overeenstemmen met de waarden die
in hoofdstuk 1 gebruikt zijn. Zo wordt gm = 200 mS, gn = 2,5 mS, gK = 20 mS, CTC =
78,5 pF. De parameter Cu = 2,5 pF van hoofdstuk 1 vertegenwoordigt in werkelijk
heid het gezamenlijke effect van de inwendige Cn en de capaciteit van de overlappingsdiode en van de bedrading in de transistor. Daarom wordt aangenomen dat de ware
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inwendige Cw = 1,5 pF en Cbc = 1 pF. Bovendien wordt aangenomen dat Cbe = 0,5 pF
en Cce = 0,5 pF.
Om de parameters van het model van fig. 2.4 te vinden, worden de betrekkingen die in
de figuur of in (2.4) zijn weergegeven, toegepast en daarna wordt de uitwendige capaci
teit toegevoegd. De resulterende waarden worden in fig. 2.5 gegeven. In overeenstem
ming met (2.4) is dit model bruikbaar tot ongeveer wb/3, waarbij in dit voorbeeld

Wb

+ g*
Cn -F Cw

22,5 mS
= 0,28 • 109 rad • s
80 pF

Dat wil zeggen dat het model bruikbaar is tot ongeveer 108 rad • s

of 15 MHz.

2.3.2. Het bepalen van de overdrachtsfunctie door knooppuntsanalyse
Bij gebruik van dit model voor de transistors krijgt men het model van de schakeling
van de drietrapsversterker zoals dat in fig. 2.6 is weergegeven. Dit model is bruikbaar tot
ongeveer 15 MHz. De conductanties van 1,3 mS tussen de trappen zijn de elementen die
in het voorgaande hoofdstuk G{ (of 7Q genoemd werden, dat wil zeggen, G{ = l/7?c +
-F 1/jRb. Aan de hand van dit model kan men de volgende Y-matrix uitschrijven, waarbij
de eenheden mS en pF zijn:

[Y] =

22,2 + s 72,3
180 - s 2,3

— s 2,3
3,5 -F s 88,6
180 - s 2,3

- s 2,3
3,5 ~F s 88,6
180 - s 2,3

(2.6)

- s 2,3
20 + s 16,3

Tengevolge van de keuze van de eenheden voor g en C wordt de variabele s in eenheden
van mS/pF of ns-1 uitgedrukt. Om tot de gebruikelijke eenheden van s-1 te komen, moe
ten alle waarden van s die in deze vergelijkingen voorkomen met 10® vermenigvuldigd
worden.
In de volgende berekeningen zullen de drie sCu-termen in vergelijking met gm verwaar
loosd worden, dat wil zeggen, —s 2,3 in de term 180 — s 2,3 wordt verwaarloosd omdat
deze slechts tot de drie polen bijdragen en tot drie nulpunten in het rechterdeel van het
vlak die veel groter zijn dan wt. Op grond hiervan is de spanningsversterking volgens de
regel van Cramer
A “(s)
zx =
A

20 Uo

20(180) (180) (180)

h

Z
-1,16- 104
(0,54 + s 54 + s2 720 -F s3 1860 + s< 920)
(s in eenheden van ns-1)
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(2.7)
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2.3.3. Oplossing door middel van signaalgrafieken
Zij die bekend zijn met signaalgrafieken zullen misschien de schakeling van figuur 2.6
liever op deze manier oplossen dan met behulp van determinanten. Om een stel vergelij
kingen te krijgen die gemakkelijk in termen van een signaalgrafiek kunnen worden omge
zet, wordt elk van de knooppuntsvergelijkingen die door (2.6) worden voorgesteld, ge
deeld door het reële deel van de term op de hoofddiagonaal. Zo wordt de eerste knooppuntsvergelijking bijvoorbeeld
20

u, = (1 + s

227

72,3
22,2

)t/.-

s 2,3
C/2
22,2

(2.8)

De signaalgrafiek voor dit enigszins gewijzigde stel knooppuntsvergelijkingen is in fig.
2.7a getekend. Merk op dat in deze vorm elke lusversterking de vorm sT heeft, waarbij de
tijdconstanten r in nauwe betrekking staan tot die welke in hoofdstuk 1 besproken zijn.
met de gebruikelijke regels voor de signaalgrafiek geeft (2.7)>
us
evenals in het voorgaande.

De berekening van

20

180

180

180
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22?

37

37

20

Gn.

— gml Git

~ SmlGa

Uo

U3

Ui

s 2,3

s 2,3

s 2,3

■ C23

227

37

37

G22

s 72,3
22,2

s 88,6

"37”

s 88,6

3,5

s 16,3

sCn

20

Cu

s C22

"77

(b)

(a)

Fig.2.7. Stroomdiagrammen van het signaal, a. Grafiek van de schakeling van fig. 2.6 (s in een
heden van ns-1). b. Grafiek van de transistorversterker met letteraanduiding.

Dezelfde signaalgrafiek in letters geeft fig. 2.7b. De elementen worden gedefinieerd in
overeenstemming met de gebruikelijke matrix- en determinantennotatie, zoals hieronder
is aangegeven :

Gn
Sm

[Y] =
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sCu

SC12
(?22 4" SC22

SC23

G33 4" sC33

— sC34

(2.9)

Op grond hiervan wordt de identiteit van de takken van de grafiek duidelijk. De terug
kerende lus bij elk knooppunt heeft een tijdconstante die gelijk is aan de totale shuntcapaciteit bij dat knooppunt, gedeeld door de totale shuntconductantie. De voorwaartse
tak tussen de knooppunten is — g R22, de voorwaartse spanningsversterking bij de fre
quentie in het midden van de band. De achterwaartse tak tussen de knooppunten heeft
een tijdconstante die gelijk is aan de gemeenschappelijke capaciteit, gedeeld door de to
tale shuntconductantie van het ingangsknooppunt. Fig. 2.7b en verg. (2.9) geven de no
dige informatie voor het construeren van de signaalgrafiek voor elk netwerk met een vorm
als die in fig. 2.6.

2.4. BEREKENING VANDEWERKINGOPGRONDVANDE OVERDRACHTSFUNCTIE

2.4.1. Benadering van de y/2-frequentie en de plaats van de polen
Met gebruikmaking van de benaderingsmethoden van hoofdstuk 1 om het bovenste y/2punt te vinden, geeft (2.7) als eerste benadering:
«o = 0,54 • 109
---= 107 rad • s-1
54
«i

Een tweede poging geeft
coh Ra

go

________ 0,54________

Vöj2 — 2a0o2

V(54)2 - 2(0,54) (720)

• 109

1,16 • 107 rad • s

en dit is binnen een paar procent het juiste antwoord.
In hoofdstuk 1 kan een schatting gemaakt worden van de laagste en hoogste polen
van het netwerk. Omdat (2.7) een vollediger uitdrukking geeft voor de spanningsverster
king, kan nu de methode van par. 1.4 worden gebruikt om ongeveer de ligging van vier
van de polen van de overdrachtsfunctie UolU& te vinden:
ao

Si

- 107 s

«1

s2

a2

s3

Ra

s4

Ra

<?3

-7,5 • 107 s

-3,9 • 1O8 s
1860
1860
-------■ 10° = -2,02 • 109 s
920

ax
Om de globale ligging van deze polen te controleren, kunnen de plaatsen van de polen op
twee andere manieren gevonden worden. In de eerste plaats kan men rechtstreeks de wor
tels van de noemer polynoom van (2.7) oplossen. Ook kan men de 6 x 6-determinant
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die bij de schakeling van fig. 1.3b behoort, uitwerken en de wortels van de daaruit ver
kregen zesdegraads polynoom oplossen. Het resultaat van deze beide berekeningen als
mede de benaderende plaats van de polen, zoals ze in het bovenstaande berekend zijn,
geeft tabel 2.1. De tabel geeft ook de resultaten van de berekening van de plaats van de
polen volgens de benaderende methoden van par. 1.4, 1.6 en 1.7. Alle waarden zijn in
eenheden van ns-1.
TABEL 2.1

Methode

Verhou
Wortels
ding tus
van
sen naast verg. (2.7)
elkaar lig
gende co
ëfficiënten,
verg. (2.7)

6e Machtswortels
verg. v.
fig. 1.3b

par. 1.3.
Som
van de
tijdcon
stanten,
verg. (1.75)
en (1.82)

-0,0110
-0,0713
-0,187
-10
-12
-12

-0,0093

par. 1.6.
Directe
berekening
van de
schakeling,
verg. (1.100
-1.102)

par. 1.5.
Vervangen
de polen,
verg. (1.98)

Polen
Si

sa
s3
S4
S6

Se

-0,01
-0,075
-0,39
-2,02

-0,0118
-0,0835
-0,389
-1,53

-34,2

-0,017
-0,035
-0,056
-11,1
-11,5
-11,6

s in ns
De plaats van de twee laagste polen Si en s2 die uit (2.7) berekend zijn, hetzij door recht
streekse berekening of door de verhouding tussen de coëfficiënten te nemen, komt goed
overeen met die van de berekening met de 6 x 6-determinant. Men kan echter niet ver
wachten dat s3 en s4 die uit (2.7) berekend zijn, even nauwkeurig zullen zijn tengevolge
van de beperkingen van het K-model. Toch moet het gedrag van de schakeling dat op
(2.7) en op de benaderende plaatsen van de polen is gebaseerd, beneden cob/3 zeer nauw
keurig zijn (in dit voorbeeld tot 15 MHz).
Als de hoogfrequentpolen s4, s6 en s6 uit de 6 x 6-determinant worden berekend voor
fig. 1.3b, wordt slechts een nauwkeurigheid van ongeveer 10% bereikt, tenzij de bereke
ningen in vier decimalen worden uitgevoerd, omdat deze drie polen zo dicht bij elkaar
liggen. Zoals reeds in par. 1.7 werd vermeld, valt het netwerk bij hoge frequenties in drie
afzonderlijke delen uiteen en omdat de onderlinge beïnvloeding tussen de drie bijna ge
lijke eenheden zo klein is, liggen de drie hoogfrequentpolen zeer dicht bij elkaar. Omdat
het nauwkeurig berekenen uit de 6 x 6-determinant onder deze omstandigheden een
probleem vormt, zijn de nauwkeurigste berekeningen van s4, s6 en s6 in tabel 2.1 voortge44

komen uit onderzoek van de schakeling op de manier als in par. 1.7 besproken is. Houd
echter in het oog dat tengevolge van de onnauwkeurigheid die inherent is aan het model,
geen van de waarden van s4, s6 en sfl juist is voor de werkelijke versterker van fig. 1.1 (zie
einde par. 1.7).
2.4.2. Berekening van de grootte en fase van Au(jco) uit de ontbonden polynoom
Er zijn verschillende manieren om de grootte en fase van UJU& uit (2.7) te berekenen.
De gebruikelijkste methode is misschien wel de noemerpolynoom te ontbinden, zoals in
de voorafgaande paragraaf werd gedaan en dan op grond van deze factoren een Bodediagram samen te stellen. Voor het gemak is (2.7) hieronder in de ontbonden vorm ge
schreven :
-1,27
(2.10)
(s + 0,0118) (s + 0,0835) (s + 0,389) (s + 1,53)
t/s
(s in eenheden van ns-’)

De grafieken van de grootte en fase van UJUS, uitgezet tegen co, zijn in fig. 2.8 geschetst.
Omdat de berekeningen gebaseerd zijn op het 7v-model van fig. 2.5, is het resultaat be
trouwbaar te achten tot cob/3 of voor dit voorbeeld 108 rad • s-1. De krommen zijn boven
dit punt in stippellijnen uitgevoerd om hierop de nadruk te leggen.
Eveneens ter vergelijking zijn in fig. 2.8 de grootte en de fase getekend die berekend zijn
uit de 6 x 6-determinant van de schakeling in fig. 1.3b. Deze berekening die op het in
trinsieke hybride K-model is gebaseerd, is geldig tot cob of 3 • 108 rad • s-1. De overeen
stemming tussen deze kromme en de Bode-curve, gebaseerd op (2.10) is blijkbaar zeer
groot. Elke afwijking blijft binnen de verwachte grenzen die gebaseerd zijn op de bena
deringen die de beide gebruikte modellen met zich mee brengen, vooral ten gevolge van
het enigszins willekeurig verdelen van Cu en Cbc in par. 2.3 bij het samenstellen van het
7t-model van fig. 2.5. Het Bode-diagram van fig. 2.8 moet ook eens vergeleken worden
met de overeenkomstige krommen voor grootte en fase die verkregen zijn met de Ctbenadering (fig. 1.7). De uit de 6 X 6-determinant berekende curven van grootte en fase
zijn in beide figuren ter vergelijking opgenomen.

2.4.3. Het berekenen van grootte en fase zonder ontbinding
Het is vaak het gemakkelijkst de grootte en fase van een functie te benaderen zonder
eerst de polynomen van teller en noemer te ontbinden. Het denkbeeld dat aan deze me
thode van benadering ten grondslag ligt, is het feit dat één term van een polynoom vaak
de dominerende term voor een bepaald frequentiegebied is. Als bijvoorbeeld
P(s) = a0 4- fliS + a2s2 + a3s3

(2.11)

dan is het redelijk aan te nemen dat
P(s) = a0,

o <eu <^®(2.12)

= axs,

ao
z
al
---<. co
< ---al

a2
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Fig.2.8. Weergavekarakteristiek van de versterker, berekend naar het K-model.
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= tf2s2,

a\

.

.

a2

---- <. co <.---C?3

= fl3s3,

(2.12)

^2

------ < co < oo
«3

Deze benadering geldt als alle wortels op de reële as liggen, zoals dat het geval is bij de
in dit hoofdstuk beschouwde polynomen en zelfs krijgt men redelijke antwoorden voor
polen die iets naast de as liggen, mits (a0Mi) < (oi/ö2) < (c72/a3). Als zowel de teller als
de noemer van de functie polynomen zijn, kan men de grootte van de twee polynomen
apart op logaritmische coördinaten tekenen en dan de beide curven van elkaar aftrekken
om de grootte van de totale functie te krijgen.
Om een voorbeeld van deze methode te geven, gebruiken we (2.12) om een benaderde
curve van |AU| met betrekking tot co te krijgen uit (2.7). Het resultaat zien we in fig. 2.9.
Vergelijking met de grafiek van fig. 2.8a laat zien dat de benadering van de grootte tame
lijk goed is en een maximale fout van ongeveer 20% vertoont (voor dit voorbeeld).
De fase van Au kan ook met behulp van de onontbonden polynoom worden benaderd.
Om dit te doen, kunnen we voordeel trekken uit een belangrijke eigenschap van poly105
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nomen in jeu. De noemer polynoom van (2.7) kan in de volgende vorm geschreven wor
den:
= (0,54 4- 720s2 4- 920s4) 4- (54s 4- 1860s3)

P(S)

(2.13)

(s in ns-*)

P(ja>) = (0,54 - 720a>2 + 920a/) 4- jco (54 - 1860a>2)
(a> in rad • ns-1)

P(jw) kan dus alleen maar een fase van 0° of ± 180° hebben als

(54 - 1860a/-) = 0

(2.14)

en een fase van ± 90° alleen dan als

0,54 - 720a>2 + 920a>4 = 0

(2.15)

Lossen we deze vergelijkingen op, dan vinden we

—90°
voor co = 3,3 • 107 of 8,84 • 108 rad • s
-270°
= —180° voor a> = 1,71 • 10’ rad • s-1

L A„ =

Z

(2.16)

Deze waarden kloppen met de fasecurve van fig. 2.8b.
Om een tweede methode om |Au(jco)| uit de onontbonden polynoom te vinden te il
lustreren, vormen we eerst |Au(ja>)|~2 uit (2.7)
105
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Fig.2.10.Het bepalen van |AM(jaj)| uit |Auüco)|"2.
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|Au(jw)|

= 0,75 • lO"8 [(0,54 - 720w2 4- 920w4)2 + co2(54 - 1860w2)2]
= 0,22 • 10-8 + 1,6 • 10-W* + 2,4 • 10"3w4

(2.17)

+ 1,6 • 10-2co6 + 6,4 • 10-3co8
(cu in eenheden van rad • ns~‘)

In fig. 2.10 worden er lijnen getrokken op dubbellogaritmisch grafieken-papier die over
eenkomen met de afzonderlijke termen van (2.17) en deze worden daarna algebraïsch
opgeteld waardoor men |Au(jco)-2| krijgt. Men lette op de omgekeerde schaal voor
IAu(ja>)|_2 die ons in staat stelt |/lu(ja»)| te vinden zonder de curve over te tekenen. De
figuur laat ook zien dat slechts drie termen van (2.17) voor elk beperkt frequentiegebied
belangrijk zijn. Zo is het waarschijnlijk gerechtvaardigd tot frequenties in de orde van
grootte van co = 107 rad • s-1 alle termen behalve de eerste drie te verwaarlozen. Dit is
een andere manier om de benadering van de —3 dB-frequentie die gegeven wordt door
(1.16) en (1.17) te verdedigen.

2.5. VEREENVOUDIGD MODEL MET ERIN OPGENOMEN Rc'

Als tweede voorbeeld van de vereenvoudiging van een model dat geschikt is voor de ana
lyse van de knooppunten, wordt in deze paragraaf een eenvoudig transistormodel met
een onontkoppelde emitterweerstand Rc' ontwikkeld (fig. 2.11a). We zullen zien dat het
opnemen van Re' de verzwakking tengevolge van de eindige dwarsafmeting van de basis
compenseert en daardoor de werking van de transistor boven de frequentie cob verbetert.
2.5.1. Ontwikkeling van het model
De eerste stap om een vereenvoudigd model te verkrijgen is het zoeken van de Y-matrix
voor de schakeling van fig. 2.11b die slechts de elementen binnen de gestippelde omlijning
van fig. 2.11a bevat. Rechtstreekse berekening geeft
yn(Ge' + sCce) —7kSCci

gm + Ge + y* + SCoe
[Y'] =
gmGe
ynsCce
- gm + Ge' 4- yn 4- sCce

:e

4- Ge' 4- yn 4- sCce
GeZsCce 4- ^nsCce
gm 4- Gc 4" y-n 4~ sCc (

(2.18)

Beneden coT/3 kan men yK 4- sCce in vergelijking met gm 4- Gc' verwaarlozen; er worden
dan geen grotere fouten ingevoerd dan —6% amplitude en —19° fase. Op grond hiervan
kan [Yz] worden benaderd door de schakeling binnen de stippellijn in fig. 2.11c, waarbij
^2 —

Ge'
_
1
gm + Ge'
1 4- gmRe'

(2.19)

Omdat Cco in het algemeen zeer klein is, blijkt vaak dat de terugkoppeladmittantie
y-nSCceKgm + Ge') in (2.18) en fig. 2.11c beneden coT/3 verwaarloosd kan worden.
Er is dus een model ontwikkeld dat dezelfde vorm heeft als een model dat slechts rny

49

Cbc

I

bo

<c

-1b

/
/

2^

\

?e

l
l

/
/

e'o-

-o-e'

(a)

e

\

Ke'll

lc/

o—

/
■o

(b)

dl
---Cbc

b

■oC

---- >

gm 4- Ge' CCe

----- II------

/
I

- -A'2Ccè

\

IVoe'

e'cA-

(C)

Fig.2.11. Methode om de uitwendige emitterweerstand in het model op te nemen.
ki = Ge’/(gm + Ge') = l/d + gm /?e')

CK, Cu, Cce en gm bevat, maar waarin nu het effect van Rc' voor frequenties tot ongeveer
is opgenomen. Indien gewenst, kan de formulering van y gecompleteerd worden door
toepassing van de methoden van par. 2.2 waarmee het effect van rx benaderd wordt.

cot/3

2.5.2. Voorbeeld
Als getallenvoorbeeld van de methode om Re' in het model van de transistor op te ne
men wordt de transistor uit par. 2.2 genomen en wordt er een weerstand van 70 Q aan
het emittercircuit toegevoegd. Het complete hybride n-model met de toegevoegde Gc' is
in figuur 2.12a getekend. Het vereenvoudigde model is in de figuur in drie stappen ont
wikkeld. Eerst is het deel binnen de stippellijn gewijzigd door Ge' op te nemen, in over
eenstemming met fig. 2.11c. Het resultaat toont fig. 2.12b. Merk op dat het kleine terugkoppelelement bij het tekenen is verwaarloosd. De Y-matrix voor dit deel van de schake
ling is
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Fig. 2.12. Voorbeeld van het opnemen van Re' en rx om een K-model te vormen. Eenheden in mS
en pF.

Het model waarbij Re' op deze wijze is opgenomen, toont fig. 2.12c.
Nu kan rx opgenomen worden waarbij de methode van par. 2.2 wordt gevolgd. Om
dit te doen wordt het deel van het model (c) binnen de stippellijn eruit gelicht en de be
treffende matrix wordt op grond van (2.4):
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A/0,11 4- s 10,3)

[YJ =

- k1S 1,9

kxs 1,9 +

A(10 - s 1,9)

waarbij kx =

gx

gx 4- gn

10,1

"3j

s 1,9

3,3
3,4

Vermenigvuldiging geeft

0,11 4- slO
[Y2] =

9,7

- s 1,8

—sl,8

s7,5

Figuur 2.12d laat de resulterende schakeling zien.
Nu kunnen de inwendige capaciteiten worden gecombineerd met de uitwendige en dit
geeft het model van fig. 2.12e. Merk op dat J?e' inderdaad de afsnijfrequentie van de basis
heeft verhoogd tot
a>b/ =

gx + k2gn
=
A2Cn 4- k2Cu

3,4
• 10’ = 2,6 • 108 rad • s
10,3

Dat wil zeggen,// = 48 MHz. Het eindmodel van fig. 2.12e geeft zo een tamelijk goede
benadering van de transistor met een emitterweerstand van 70 Q, een benadering die geldt
tot ongeveer f^'ll = 16 MHz. Zoals we nog weten van par. 2.2 gaat het overeenkomstige
K-model zonder Rc' slechts tot 6 MHz.
De waarden van fig. 2.12e hadden met zeer weinig moeite benaderd kunnen worden.
Merk op dat het opnemen van een emitter- en basisweerstand noch gmlyn> noch de totale
capaciteit tussen collector en basis merkbaar beïnvloedt. Ook is gm (eindtoestand) onge
veer gelijk aan k2gm (oorspronkelijk), zodat de enige parameter die wat moeilijk te bere
kenen is, Cce (eindtoestand) is.

2.5.3. Samenvatting
Om de bespreking van modellen in hoofdstukken 1 en 2 samen te vatten, is in tabel 2.2
een lijst van transistormodellen en de bovenste frequentiegrens van elk model opgenomen.
De grens is gekozen, rekening houdende met het feit dat het model fouten kan introdu
ceren in de orde van 10% van de amplitude en 20° van de fase bij deze frequentie.
TABEL 2.2

model

bovenste frequentiegrens

hybride 7r-model met uitwendige capaciteit (fig. 2.1)

cot

intrinsiek hybride rc-model (fig. 1.2)

Cüb =

K-model (fig. 2.4)

wb/3
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=

gm

Crt + cu
gx 4- gn
4-

Uit par. 1.6 herinneren we ons dat de Ct-berekeningen van de voorwaartse versterking
tot ongeveer 3a>h gelden. De frequentie <oh is echter geen eigenschap van de transistor
alleen, maar hangt ook af van de waarden van de weerstanden in de schakeling. In hoofd
stuk 5 wordt besproken dat deze frequentie in achter elkaar geschakelde trappen waarden
kan hebben van onder co& (= coT//?o) tot u>b.
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3. TEGEN KOPPELING BIJ VERSTERKERS

3.1. inleiding’

Het begrip terugkoppeling zal de lezer niet onbekend zijn; het terugkoppelprincipe komt
dagelijks voor. In dit boek is het op verscheidene plaatsen ter sprake gekomen zonder dat
er speciale nadruk op het begrip is gelegd, bijvoorbeeld bij de terugkoppeleffecten van
Cy van een transistor. Men kan altijd een versterker analyseren met behulp van gewone
analyse van de schakeling zonder het begrip terugkoppeling in te voeren en in vele ge
vallen leidt dit systeem tot geschikte ontwerptechnieken. In sommige gevallen is de be
nadering uit het gezichtspunt van de terugkoppeling echter zeer handig omdat het het
probleem vereenvoudigt, hoe bepaalde wijzigingen de prestatie van de versterker zullen
beïnvloeden.
De terugkoppelmethode wordt in dit hoofdstuk hoofdzakelijk gebruikt met betrek
king tot twee problemen die verbonden zijn aan cascadeversterkers; de variatie van het
versterkingsniveau bij veranderingen in de waarden van de parameters van transistors en
schakeling, en de niet-lineaire betrekking tussen uitgang en ingang bij grote uitgangssig
nalen. De problemen van het frequentiegedrag en de stabiliteit zullen in het volgende
hoofdstuk worden behandeld.
De terugkoppelmethode kan voorlopig als volgt worden gezien. Men begint met een
versterker en koppelt een signaal waarvan de afhankelijkheid van het uitgangssignaal
nauwkeurig bekend is, naar de ingang terug. Met dit terugkoppelsignaal kan men de
totale prestatie van de schakeling veranderen. Hierop wordt de nadruk gelegd in het al
gemene blokschema van fig. 3.1. In de figuur zijn een versterker met hoge versterking,
een precisieverzwakker en een vergelijkend netwerk getekend. Het totale of netto-ingangssignaal naar de versterker bestaat uit het werkelijke ingangssignaal, gecombineerd
met een nauwkeurig verzwakt deel van het uitgangssignaal. De combinatie vindt plaats
in het vergelijkende netwerk, men kan de uitgang ervan beschouwen als een ‘foutsignaal’.
Het is de bedoeling van de versterker dat deze een uitgangssignaal geeft dat een nauw
keurige weergave op schaal is van het ingangssignaal, waarbij de schaalfactor precies
bekend is en waarbij geen vervorming van het signaal optreedt. Zoals in het voorgaande
reeds vermeld, geeft de versterker om verschillende redenen variaties in de versterking
terwijl er tevens vervorming wordt geïntroduceerd. De enige factor die daar tegenover
staat, is dat de versterking veel groter is dan tussen in- en uitgangssignaal nodig is. Deze
extra versterking kan nu ingeruild worden tegen een grotere weergavenauwkeurigheid.
De terugkoppelschakeling van fig. 3.1 die zo ingericht is dat er negatieve of omgekeerde
terugkoppeling (tegenkoppeling) plaats vindt, kan dit onder geschikte omstandigheden
bewerkstelligen.
De eenvoudigste methode van tegenkoppeling is die welke geen tijdsverschillen (ver-
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ingang — In(r) vergelijkend
*■ netwerk

‘fout’

C/(D

hoofdversterker uitgang = Uit(/)
met grote
versterking a

precisie
verzwakker
ƒ

Fig. 3.1. Algemeen blokschema van een teruggekoppelde versterker.
tragingen) in een van de delen met zich meebrengt. Stel dat de precisieverzwakker een
verzwakkingsverhouding heeft die aangeduid wordt met ƒ, waarbij ƒ minder dan 1 is, zo
als fig. 3.1 laat zien. Op elk moment vergelijkt het vergelijkende netwerk de werkelijke
ingangstijdfunctie In(r) met de uitgang, vermenigvuldigd met ƒ. Is de terugkoppeling ne
gatief, dan wordt deze vergelijking uitgevoerd door aftrekking en het verschil wordt het
foutsignaal dat de hoofdversterker uitstuurt, dus

L7(0 = In(r) - /Uit(z)
Maar omdat het foutsignaal de hoofdversterker stuurt, is
Uit = aU

Dientengevolge is er, als de hoofdversterker een steeds grotere versterking a krijgt, een
steeds kleinere waarde van U nodig om een gegeven uitgangssignaal ‘Uit’ te krijgen. Zo
komt het verzwakte uitgangssignaal ƒ ‘Uit’ dat teruggekoppeld wordt, op elk tijdstip
steeds dichter bij de waarde van het ingangssignaal ‘In’ en het verschil kan bij voldoend
grote versterking van de hoofdversterker willekeurig klein gemaakt worden. Blijkbaar is
Uit

a —> ©o

ƒ

en dat betekent dat de versterking van het gehele stelsel het omgekeerde van de verzwak
king van de precisieverzwakker van de terugkoppeling nadert en dat deze versterking
blijkbaar onafhankelijk is van de oorspronkelijke versterking a. Onder deze voorwaarden
is er een ongevoeligheid van de gehele versterker verkregen voor veranderingen in a.
Bovendien, omdat U =
en dus
Uit
ƒ Uit H-------- ---- In
a

is het duidelijk dat de versterking a van de hoofdversterker groot moet zijn, vergeleken
met 1// om de voordelen van de ongevoeligheid van de versterkingsfunctie te verkrijgen.
Met andere woorden, deze voordelen treden alleen op als de opgeofferde versterking ten
gevolge van de terugkoppeling zeer groot is, dat wil zeggen, als (!/ƒ)
a en het succes
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hangt vooral van de precisieverzwakker af. Voor een juiste vergelijking, dat wil zeggen
voor de juiste verandering van het netto-ingangssignaal naar de hoofdversterker, is het
nodig over een nauwkeurig bekende versie van het uitgangssignaal te beschikken. Als de
verzwakker en de vergelijkende schakeling hier niet voor zorgen, krijgt men een onjuist
foutsignaal. Wat dit betreft is het prettig dat precisieverzwakkers met passieve R, C en
L-onderdelen kunnen worden gebouwd. Zoals we zagen is de totale versterking van een
zeer ongevoelig gemaakte versterker bijna gelijk aan het omgekeerde van de verliesfunctie
die door de terugkoppelverzwakker wordt geïntroduceerd.
Voorgaande begrippen zullen nu aan de hand van een elektrisch netwerk nader worden
toegelicht.

3.2.FUNDAMENTELE EIGENSCHAPPEN VAN TERUGGEKOPPELDE VERSTERKERS

De algemene principes van de terugkoppeling kunnen bijna op elke schakeling worden
toegepast. De bespreking begint echter om wille van de eenvoud met een schakeling die
bestaat uit een naar één kant versterkende hoofdversterker die het passieve terugkoppelnetwerk niet belast en er ook niet door belast wordt. Figuur 3.2 laat een typisch blok
schema zien van een type versterker die deze eigenschappen bezit. Omdat later het effect
van terugkoppeling op niet-lineariteiten besproken moet worden, moet deze analyse in
het tijdgebied uitgevoerd worden. Daarom worden voor de variabelen ult uF enz. mo
mentele waarden gebruikt. Ook wordt aangenomen dat de blokken van het schema geen
vertraging of andere beperkingen bij het weergeven van de frequenties opleveren en de
aandacht wordt nu bepaald tot de eigenschappen van de schakeling die niet aan deze
voorwaarden voldoen.
Stel nu het geval dat de schakeling geheel lineair is, maar dat de spanningsversterking
au van de transistorversterker wordt beheerst door onafhankelijke transistorparameters;
de versterking is dan onderhevig aan grote schommelingen. Er wordt aangenomen dat
au veel groter is dan in werkelijkheid noodzakelijk is. In fig. 3.2 is de vereiste passieve
Zuit — 0

Zin = ©o

unilateraal

+ oUi

Ui

-o +
ut

Uo = auUi

— o-

-o —
Uo =

uf

■)“*
au
1 + Uufu

UF = fuUo

Fig. 3.2. Elektrisch blokschema van een geïdealiseerde teruggekoppelde versterker.
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verzwakker voorgesteld door een schakeling met een spannings-‘versterking’ fu (< 1),
van rechts naar links gemeten. De ‘impedantie’-voorwaarden die in de figuur zijn aange
geven, verzekeren dat au en fu onafhankelijk zijn van de belasting en garanderen dat over
de klemmen uv geen stroom vloeit. Op deze wijze beschrijft de open-schakelingspanningsversterking fu het terugkoppelnetwerk volkomen. Het is dan ook niet nodig de over
dracht van signalen van links naar rechts door het netwerk in aanmerking te nemen.
Het gedrag van het stelsel kan dan eenvoudig beschreven worden door de betrekkingen
uo = auut = au (ul — uF) = au

— fuiio)

waaruit voor de totale spanningsversterking gevonden wordt

u0 = Auux = (

1 + fu^u

(3.1)

Klaarblijkelijk naden Au l/fu wanneer au tot oneindig nadert en dit is een bewijs te meer
dat de resulterende versterking het omgekeerde van de ‘versterking’ van de verzwakker
nadert, als de versterking van de hoofdversterker groot wordt.
In (3.1) wordt de terugkoppeling negatief (tegenkoppeling) genoemd, als au en fu hetzelfde
teken hebben, omdat dan
en wF elkaar tegenwerken bij het tot stand komen van ux.
Onder deze voorwaarden heeft een vergroting van au bij een vaste de neiging uo te ver
groten, wF te vergroten en ux te verkleinen, waardoor uo weer verkleind wordt, waarmee
het effect van de oorspronkelijke variatie van de versterking wordt tegengewerkt. In het
algemeen heeft de terugkoppeling een omgekeerde polariteit als een kleine toeneming van
de grootte van /u, van nul af gerekend bij de beschouwde polariteit |/4U| tot onder |au|
vermindert. In het andere geval rekent men de terugkoppeling positief.
Om de andere effecten van de terugkoppeling op zulke factoren als niet-lineariteit van
de schakeling en andere oorzaken die het signaal vervormen, te kunnen beschouwen,
wordt de gelijkspanningsversterker van fig. 3.3a als grondslag genomen. De schakeling
is een benaderende praktische uitvoering van het blokschema van fig. 3.2. Deze bestaat
uit een tweetraps direct gekoppelde differentieversterker met een fu die onafhankelijk
is van de frequentie en die door middel van potentiometer T?7 geregeld kan worden.
De werking van de versterker van fig. 3.3a is in het kort de volgende: de constante
stroombron Io maakt de som van de emitterstromen van de twee transistors in de eerste
trap praktisch onafhankelijk van de spanning tussen collector en emitter van deze tran
sistors. De som van de collectorspanningen van de eerste trap wordt op deze wijze ge
stabiliseerd ten opzichte van de plus van de voedingsspanning. Daardoor wordt eveneens
de som van de emitterstromen van de tweede trap gestabiliseerd en zo zouden bij een in
gangssignaal nul bij volmaakte symmetrie van de schakeling de ruststromen van alle vier
transistors goed onder controle zijn. Het gevolg van het gebruik van de stroombron Io
(waarvan een praktische vorm binnen de stippellijn boven aan de figuur gegeven is), is
dat het hierdoor mogelijk is, deze versterker te analyseren, alsof het paar ingangsklemmen op dezelfde wijze van de uitgangsklemmen geïsoleerd is als de primaire van een trans57
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Fig. 3.3. a. Werkelijke schakeling van fig. 3.2 waarbij een tweetraps direct gekoppelde differentiëleversterker gebruikt wordt.

formator van de secundaire. Zo lang de transistors in het werkgebied actief zijn, heeft
slechts de ingangs-verschilspanning ux belangrijke invloed op de uitgang.

3.2.1. Het effect van de terugkoppeling op de niet-lineariteiten
Van een volgens het schema van fig. 3.3a gebouwde schakeling werd de gemeten kromme
van uo met betrekking tot getekend voor fu = 0 en voor fu = 0,05. De resultaten zijn
in fig. 3.3b opgenomen. We zien hierin drie krommen: uo met betrekking tot ut bij fu = 0,
Ui met betrekking tot uo bij /u = 0,05 en uo met betrekking tot uy voor een ideale verster58
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b. Overdrachtskromme voor deze versterker.

ker met een spanningsversterking van 20 (dit is het omgekeerde van de precisieverzwakking 0,05).
Merk op dat de kromme voor de gehele versterker bij fu = 0,05 ook gevonden zou
kunnen worden uit een eenvoudige grafische voorstelling door de experimentele z/o met
betrekking tot
bij fu = 0 te gebruiken en de rechtelijnbetrekking uo = 20z/b Om zich
deze grafische constructie van de fu = 0,05-kromme te kunnen voorstellen, is het handig
de aandacht te richten op de ingangsspanning die nodig is om een gegeven uitgangsspanning te verkrijgen. Aan de hand van fig. 3.3a schrijft men

"i = «i+ fuuo

Dan wordt
gedefinieerd als de ingangsspanning die nodig zou zijn om z/o te geven als
er geen terugkoppeling is. Dat wil zeggen, men zet
«i = «i I ƒ. = o

in de uitdrukking voor «i en krijgt dan
«i = «i I Zu = o 4- fuuo

(3.2)

In overeenstemming met (3.2) ziet men dat de kromme voor fu = 0,05 in fig. 3.3b kan
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worden verkregen door horizontale optelling van de kromme voor fu = 0 en de rechte
Ui = 0,05 uo. Op deze wijze worden alle afwijkingen van ut | /u = o van de directe verhou
ding met uo met dezelfde getalwaarden in ui | yu o.os teruggevonden. Maar omdat het
gebied van de waarden van u{ dat nodig is om een gegeven gebied van waarden van u0 te
verkrijgen groter is met terugkoppeling dan zonder, is de verhouding van ingang tot uit
gang percentsgewijze meer lineair als fu = 0,05, dan als fu = 0. Of dit feit nuttig is zal
nader worden besproken.

3.2.2. Vermindering van de vervorming
Schenken we nu aandacht aan het effect van de terugkoppeling op de vervorming die ont
staat door de niet-lineariteiten bij hoog uitgangsniveau (zie de krommen van fig. 3.3b).
Merk op dat de oorspronkelijke versterking van de hoofdversterker van 600 tot 38 daalt,
als de grootte van de uitgangsspanning 2,5 V overschrijdt. Deze verandering in de totale
versterking treedt op, omdat een van de transistors in de uitgangstrap dicht gaat. Dit
vermindert de spanningsversterking van de uitgangstrap tot ongeveer 0,8 en verhoogt de
versterking van de ingangstrap tot ongeveer 48, waardoor een totale versterking ujih van
38 resulteert. Merk op dat als er terugkoppeling met fu = 0,05 in de versterker wordt toe
gepast, de 600 : 38 = 16:1 verandering in de versterking (de oorspronkelijke) vermin
derd wordt tot 19,4 : 13 = 1,5 : 1. Zoals we reeds eerder hebben uiteengezet, is de ver
sterking van het stelsel met terugkoppeling veel minder gevoelig voor de waarde van de
versterking van de hoofdversterker dan zonder terugkoppeling het geval zou zijn, als de
fundamentele versterking tenminste groot blijft. De versterker als geheel zal dan procentgewijze redelijk lineair zijn bij uitgangsniveaus tot, maar niet voorbij het punt, waarbij
verzadiging van de uitgangstransistor die open blijft, begint in te zetten.
Maar gezien het feit dat deze percentsgewijze verbetering in de lineariteit in rechtstreek
se verhouding tot de vermindering van de versterking is verkregen, is het nog de vraag of
er een totale verbetering in de werking is verkregen: tenslotte is versterking het eerste doel
van het bouwen van een versterker!
De kwestie is, dat na het aanbrengen van de terugkoppeling en de dienovereenkomstige
vermindering in versterking en vervorming, er aan de nieuwe versterker aan de ingang
nieuwe versterkertrappen kunnen worden toegevoegd om de verloren versterking te com
penseren. En deze trappen die bij kleinere signaalniveaus werken, behoeven niet noodza
kelijk weer dezelfde oude vervorming teweeg te brengen. Eerst wordt dus de versterkingsfunctie van het grootsignaalgedeelte van de schakeling verminderd om de weergave van
de grote signalen te verbeteren, en daarna is de opgave de kleinsignaaldelen van de schake
ling te versterken, waarbij dan de vervorming kleiner is. Bij dit soort probleem leidt nega
tieve terugkoppeling dan tot verbetering van de totale lineariteit, zonder opoffering van
versterking van de totale schakeling.
Beschouwing van fig. 3.3b toont echter aan dat tenslotte bij ongeveer 4 V uitgangsspan
ning de toename van de versterking praktisch tot nul daalt. De schakeling van fig. 3.3a
laat zien dat dit gedrag een gevolg is van de verzadiging van de transistor in de tweede
trap die open is. Onder deze omstandigheden, waarbij een toeneming van de versterking
60

nul in de hoofdversterker over is, moet het effect van de terugkoppeling verdwijnen en bij
stijgende ingangsniveaus geen invloed meer hebben.
Een interessant experiment dat dit punt illustreert is een sinusvormig signaal aan de
versterker van fig. 3.3a toe te voeren en dan de spanning tussen de bases van transistors
Tl te meten. Als een van de transistors T2 dicht gaat, tracht de terugkoppeling dapper een
sinusvormig signaal aan de uitgang te handhaven en dientengevolge stijgt spanning z/L
snel. Het resultaat is dat als ut op de oscilloscoop bekeken wordt, er een zeer vervormde
golf (fig. 3.4) te zien is, zelfs hoewel de uitgang redelijk sinusvormig is. Deze zelfde ver
vormde ingangsgolfvorm kan grafisch in fig. 3.3b bepaald worden, als men aanneemt dat
uo vrijwel sinusvormig is (zelfs precies sinusvormig gaat ook) en in het oog houdt wat
moet zijn. Om in de schakeling werkelijk de resulterende z^-golfvorm uit een volmaakte
sinusvormige z/t en de terugkoppelspanning uf op te wekken, moet worden erkend dat uo
niet zuiver sinusvormig is, maar enigszins afgeplat door de niet-lineariteit van de overdrachtskromme. Figuur 3.4 geeft een duidelijk grafisch bewijs dat, terwijl de terugkoppe
ling het effect heeft de totale lineariteit tussen ingang en uitgang te bewerkstelligen, de ver
vorming van signalen die in de versterker gemeten worden, groter wordt.
Deze inwendige vervorming kan grote problemen oproepen. Beschouw een schakeling
die een ontkoppelcondensator over de emitterweerstand heeft. Als de terugkoppeling
enige transistors in verzadiging stuurt, kan de spanning over deze condensator zich aan
merkelijk wijzigen en als het signaal verwijderd wordt, zullen de werkpunten van de
transistors tijdelijk verstoord zijn, tot de condensator zich weer kan ontladen. Deze in
terne overbelasting bij schijnbaar lineaire statische versterking van de gehele schakeling
kan betekenen dat een korte impuls met een grote amplitude de versterker in het ongerede
Ul

t

Fig. 3.4. Vormi van het Z/z^a/z^signaal zzi van de versterker van fig. 3.3a, als het uitgangssignaal
uo sinusvormig is met een piekspanning van ongeveer 4,3 V (zie ook fig. 3.3b).
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kan brengen. De versterker kan dan niet in staat zijn kleine impulsen te versterken tot de
ontkoppelcondensator van de emitterweerstand tot de evenwichtstoestand is terugge
keerd en deze tijd van herstel kan zeer lang zijn. In fig. 3.3a kan een condensator over R3
gebruikt worden om een verbluffende demonstratie van dit blokkeren van een groot sig
naal te geven! Als algemeen principe dient men dus altijd het effect van overbelastingsvoorwaarden in aanmerking te nemen als men tracht het gedrag van een teruggekoppelde
versterker te voorspellen.
3.2.3. Uitwendige signalen
Een andere vorm van niet-lineariteit die uit fig. 3.3b blijkt, doet zich voor bij een laag
(in feite nul-) uitgangsniveau en deze is onafhankelijk van de grootte van het signaal. Er
doet zich namelijk een ‘afvallen’ voor zodat de ingang 4-8 mV moet zijn om de uitgang
nul te maken en zoals in par. 3.2.1 uiteengezet werd, zijn verschijnselen als deze 8 mV
afwijking van de lineariteit hetzelfde met en zonder terugkoppeling. Natuurlijk is de ver
andering in het ingangssignaal dat nodig is voor een uitgangssignaal van 3 V, veel groter
met terugkoppeling (160 mV) dan zonder (ongeveer 8 mV). Het afvallen is dus ongeveer
50% van het volle signaal zonder terugkoppeling en 5% met. In dit opzicht lijkt het pro
bleem van het afvallen gelijk aan dat van de vervorming dat in de voorgaande paragraaf
werd behandeld, maar omdat het zich bij uitgang nul voordoet, is het geen functie van de
grootte van het signaal, het is een geheel ander probleem.
In de eerste plaats ontstaat het afvallen van 8 mV door lichte asymmetrie van de ver
sterker (fig. 3.3a) en het zal dan ook variëren bij uitwisseling van transistors (van het
zelfde type), verandering in de voedingsspanningen, veroudering van de onderdelen en
verandering in temperatuur. Zo kunnen verschillende versterkers die volgens hetzelfde
schema zijn gebouwd heel goed verschillende waarden van de afvalspanning hebben,
maar deze liggen dan alle in hetzelfde spanningsgebied. Daarom resulteert een poging
de toestand te verbeteren door het toepassen van terugkoppeling in de moeilijkheid de
versterking terug te krijgen. Elke versterker die gebouwd wordt om deze vóór die met de
terugkoppeling te plaatsen teneinde de versterking van het totaal weer op peil te brengen,
krijgt, naar men kan verwachten, hetzelfde afvalprobleem als de oorspronkelijke ver
sterker, omdat de grootte van het signaal niets met het effect te maken heeft. Als het af
vallen minder was, zouden we de voorversterker als hoofdversterker kunnen gebruiken!
Het feit dat de voorversterker bij een lager uitgangsniveau werkt dan de hoofdverster
ker, is hier geen voordeel, omdat de moeilijkheid onafhankelijk is van het niveau van het
signaal. Het gebruik van tegenkoppeling is in zulke gevallen dus niet voordelig.
Een andere manier om de invloed van tegenkoppeling op de tekortkomingen van een
versterker van het afvaltype (d.w.z. die onafhankelijk zijn van de amplitude van het
signaal te analyseren is een uitwendige signaalbron in de versterker aan te brengen op de
plaatsen waar het verschijnsel wordt opgemerkt. Figuur 3.5a laat een herziening zien van
het blokschema van fig. 3.2, waarin een signaalbron te zien is (ux) die ergens tussen in
gang en uitgang is opgenomen. Duidelijkheidshalve is de toestand weer geïdealiseerd door
aan te nemen dat de uitgangsimpedantie van het eerste blok nul is en de ingangsimpedan-
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Fig. 3.5. a.Teruggekoppelde versterker met uitwendige signaalbron ux. b. Equivalente ingangsbron
die dezelfde effecten aan de uitgang heeft als ux.
tic van het tweede blok oneindig groot. Op deze voorwaarden geeft rechtstreekse analyse
het volgende resultaat:
"o =

/
1 + aufu

\

ÜX \

"i + —
aul /

waarbij au = auXau2. Maar dit houdt in dat een ‘equivalente ingangsbron’ Uyjaul aan de
ingang van het eerste blok geplaatst kan worden (zoals fig. 3.5b aangeeft) en dat deze
aan de uitgang van de schakeling het effect van wx reproduceert. De nieuwe bron, vaak
genoemd ‘wx met betrekking tot de ingang’, zou eveneens met behulp van het theorema
van Thévenin gevonden kunnen worden.
Op grond van deze analyse krijgt men de indruk dat men in principe het effect van wx
eenvoudig kan verminderen door aul te vergroten. Helaas heeft, zoals we zagen, de ver
sterker die de versterking aul vergroot, naar verwacht kon worden uitwendige signalen
van zichzelf, zoals ruis en gelijkspanningsafval, hoewel het mogelijk is dat er geen ver
vorming optreedt tengevolge van het werken met grote signalen.
Als volgens deze redenering tegenkoppeling niet helpt bij problemen als de afvalspanning, lijkt het dat men eenvoudig bij de ingang een vaste bron van 8 mV kan aanbrengen
om de gelijkspanningsafval te compenseren. Inderdaad kan elk uitwendig signaal dat
voorspeld kan worden, zoals een vaste 50 Hz-component, door zo’n vereffeningssignaal
worden opgeheven. Maar het is reeds meermalen gezegd dat de 8 mV niet te voorzien is.
Daarom wordt men altijd begrensd door de onmogelijkheid (of de onwil) de aard van het
uitwendige signaal te voorspellen. Wenst men nu in fig. 3.3a werkelijk de onvoorspelbare
afvalspanning (onder de waarde van 8 mV die ervoor werd aangenomen) te verminderen,
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dan moet men niet zijn toevlucht nemen tot tegenkoppeling of tot vereffeningssignalen,
maar tot fundamentele verbeteringen, zoals het gebruik van gepaarde transistors, precisieweerstanden en juiste stabilisatie.

3.3. NAUWKEURIGER FORMULERING VAN DE TERUGKOPPELING

3.3.1. Inleiding
In de voorafgaande bespreking betreffende fig. 3.2 en 3.5 is de beschouwing beperkt ge
bleven tot bijzondere gevallen waarin de betreffende netwerken elkaar niet belastten.
Deze beperking heeft geholpen om op de belangrijkste redenen voor het gebruik van
tegenkoppeling in lineaire en niet-lineaire schakelingen de nadruk te leggen en de be
langrijkste voordelen ervan in het licht te stellen. Het is nu zaak de beperkingen betref
fende de belasting op te heffen, anders lijkt het alsof de terugkoppelbegrippen die be
sproken zijn, nauwelijks op echte transistorschakelingen toegepast kunnen worden.
Wat is nu de belangrijkste kant van de tegenkoppeling bij lineaire schakelingen?
Hierin zijn begrepen de vermindering van de gevoeligheid voor variaties in de parame
ters, vermindering van het effect van bepaalde uitwendige signalen en verbetering van de
weergave of de frequentiekarakteristiek. De invloed van tegenkoppeling op de niet-lineariteit wordt nu niet besproken, tenzij natuurlijk de niet-lineaire verschijnselen onge
veer beschouwd kunnen worden als veranderingen in de parameters van de schakeling
of als generatoren van uitwendige signalen in een schakeling die anders lineair genoemd
kan worden. Gelukkig zijn deze benaderende opvattingen vaak zeer nuttig.
Bij lineaire schakelingen is het handig in termen van de frequentiekarakteristiek te
spreken bij de complexe frequentie s en de samenstellende netwerken in termen van impedanties te beschrijven. Natuurlijk zijn sinusvormige signalen die voorgesteld worden door
hun complexe amplitude Uo, Ult A enz., door de gehele schakeling niet meer in fase en
dientengevolge veranderen de golfvormen in het tijdgebied van punt tot punt als gevolg
van de frequentiekarakteristiek van de verschillende delen van de schakeling. Het zal
blijken dat de begrippen terugkoppeling en tegenkoppeling ook niet meer zo duidelijk
zijn en dat de situatie in dit opzicht als functie van de frequentie kan wijzigen.
3.3.2. Enige typische terugkoppelschakelingen bij versterkers
Om een inzicht te krijgen in het terugkoppelsysteem van een schakeling is het in de mees
te gevallen gewenst deze in twee poorten te verdelen waarvan een de hoofdversterker met
grote versterking bevat (waarvan sommige parameters onbetrouwbaar zijn) en de andere
die hoofdzakelijk de precis ieverzwakker of het terugkoppelnetwerk bevat, waarvan de
parameters betrouwbaar zijn. Als een duidelijke verdeling in een bepaald geval niet mo
gelijk is, kan men eraan gaan twijfelen of terugkoppeling in de betreffende schakeling wel
nut heeft.
In fig. 3.6 zijn vier manieren getekend waarop een hoofdversterker-vierpool en een
terugkoppelnetwerk-vierpool samengevoegd kunnen worden.
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Fig. 3.6. Standaardschakelingen van twee vierpolen voor een teruggekoppelde versterker. De po
lariteiten en pijlen laten het normale verband zien van de spanningen en de stromen aan de uitgangsklemmen van de vierpoten.
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Fig. 3.7. Een transadmittantie-terugkoppelingsschakeling die de spanning Uo van de belasting
vergelijkt en een daarmee verband houdende stroom Ilt terugkoppelt, waarmee dan de stroom
Zs van de bron wordt vergeleken. Let op de behandeling van de equivalente Norton-bron en de
conductantie van de belasting.

De opstelling van fig. 3.6c is in fig. 3.7 verder uitgewerkt om de notatie te definiëren en
de methode te laten zien waarop de voorstelling van de bron als Norton-equivalent wordt
toegepast. De figuur toont ook het opnemen van bron- en belastingsconductanties in de
hoofdversterker. Deze hergroepering is nuttig om een analyse te kunnen geven die de
terugkoppeling duidelijk belicht. Bij normaal gebruik zijn de uitgangsklemmen Uo open
(Zo = 0). Het terugkoppelnetwerk kan geacht worden de uitgangsspanning Uo over de
belastingsconductantie GL te ‘bekijken’ en deze inlichting als een stroom Zlf door te ge
ven om met Z8 te worden vergeleken, teneinde een ‘foutsignaal’-stroom Zltt te kunnen pro
duceren. Merk op dat de terugkoppeling ophoudt, als de spanning Uo over de belasting
tot nul daalt door GL kort te sluiten, maar niet als de belastingsstroom ZL tot nul gere
duceerd wordt als GL losgemaakt wordt. Daarom zegt men dat de terugkoppeling de
spanning over de belasting bekijkt en niet de stroom erdoor. Omdat de stroom Zlf het
belangrijke gevolg is van de opgewekte spanning in het terugkoppelnetwerk, kan men
deze schakeling transadmittantie-terugkoppeling noemen.
Ter vergelijking kan men fig. 3.6a in de vorm van fig. 3.8 tekenen, waarbij normaal de
uitgangsklemmen Uo zijn kortgesloten, zoals het lijntje aangeeft (Uo = 0). Hier is de
terugkoppeling nul als de belastingsstroom Zo nul wordt gemaakt (door RL los te ma
ken), maar niet als 7?L wordt kortgesloten. Zodoende vergelijkt de terugkoppeling de belastingssfroozn in dit geval en levert een spanning Ult ter vergelijking met UB om dan een
‘foutsignaal’-spanning t/la op te wekken. Deze methode kan men daarom trans impedantie-terugkoppeling noemen. Om gelijke redenen zouden fig. 3.6b en d spanningsafhankelijke en stroomafhankelijke terugkoppeling genoemd kunnen worden. Deze vier fundamen
tele terugkoppelingsschakelingen (fig. 3.6) worden soms serie-serie, parallel-serie, parallel-parallel en serie-parallel terugkoppeling genoemd.
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Fig. 3.8. Een transimpedantie-terugkoppelschakeling die de belastingsstroom Io vergelijkt en een
daarmee verband houdende spanning Uit terugkoppelt, waarmee dan de spanning van de bron Ua
wordt vergeleken. Let op de behandeling van de equivalente-Thevenin bron en de belastingsweerstand en vergelijk de schakeling met die van fig. 3.7.
Als men netwerken samenvoegt zoals fig. 3.6 laat zien, moet men echter oppassen dat
men geen punten met elkaar verbindt die door de afzonderlijke netwerken gedwongen
zijn verschillende potentialen aan te nemen. Zo zou in fig. 3.6a een gemeenschappelijke
aarde in de hoofdversterker de bovenste takken van het terugkoppelnetwerk kunnen
kortsluiten (tenzij de gemeenschappelijke aarde hiervan bovenin ligt) en in fig. 3.6b zou
de gemeenschappelijke aarde van de versterker wel eens een stel aansluitklemmen van
het terugkoppelnetwerk kunnen kortsluiten, als dit een gemeenschappelijke aarde bezat.
Een balansschakeling zoals in fig. 3.3a kan soms gebruikt worden om zulke moeilijkheden
te vermijden, als het geschikt samenbrengen van gemeenschappelijke aardpunten niet
mogelijk is en als laatste redmiddel kan men een scheidingstransformator over een van de
aansluitkanten aanbrengen om ongewenste stromen die anders tussen de netwerken zou
den vloeien, te blokkeren.
In hoofdzaak zullen de schakelingen van fig. 3.6 besproken worden, maar het is goed
erop te wijzen dat men niet alleen combinaties van deze terugkoppelschema’s kan gebrui
ken, waarbij drie paren aansluitingen betrokken zijn (soms ‘brugterugkoppeling’ ge
noemd), maar er kunnen ook combinaties van netwerken met n paren aansluitingen ge
bruikt worden. Zelfs in zulke gevallen zal men echter vaak de te beschrijven methode
met slechts geringe wijzigingen kunnen toepassen.

3.3.3. De invloed van de terugkoppeling op de impedanties
Als gegeven is dat de terugkoppeling in elk geval negatief is bij de betreffende frequentie,
dan zal de invloed van verschillende schakelingen op de ingangs- en uitgangsimpedantie
van de schakeling verschillend zijn. In het algemeen heeft alles wat bij de uitgang ‘beke
ken’ wordt door het terugkoppelnetwerk, de neiging om verandering tegen te werken.
Welke betekenis men hieraan moet hechten kan men bijvoorbeeld zien in fig. 3.7, als
men de uitgangsimpedantie bekijkt bij een instelling 7S = 0 en GL = 0 en de uitgangs67

klemmen van een spanning Uo voorziet. De ‘weerstand tegen veranderingen’ in Uo blijkt
daaruit, dat de stroom 7oa en dus ook Io zeer grcot is. Dit effect is het resultaat van de
versterkende werking, d.w.z. van de afhankelijke bronnen in de schakeling van het model
van de versterker die door de terugkoppelstroom 7lf wordt opgewekt. De extra stroom
komt bij die welke normaal door de uitgangsimpedantie van de versterker zou vloeien
als Uo zou worden toegevoerd zonder dat er enig signaal naar de ingang zou worden te
ruggekoppeld. Zodoende is de stroom 7O groter en de uitgangsimpedantie lager dan het
geval zou zijn zonder terugkoppeling.
Hetzelfde argument geldt voor fig. 3.6b, waarbij weer de uitgangsspaww/^ bekeken
wordt en dienovereenkomstig de aan de uitgangsklemmen gemeten impedantie door de
terugkoppeling verminderd wordt.
Als de belastingsszroo/n bekeken wordt, zoals in fig. 3.8, dan resulteert de toepassing
van een stroom Io in plaats van in een kortsluiting aan de £/o-klemmen (waarbij 7?L = 0
en de ingangsbron niet actief is), in een grote spanning Uoa welke door de versterkerwerking teweeggebracht wordt, en dientengevolge in een grote spanning t/o aan de uitgangs
klemmen. Daarom is de uitgangsimpedantie van de schakeling hoog. Een dergelijke rede
nering geldt voor fig. 3.6d.
Bij de ingang kan de impedantie op een soortgelijke manier berekend worden. Be
schouw fig. 3.7 nog eens, deze keer met Ga = 0. Als de terugkoppeling negatief is, moeten
de polariteiten zo zijn dat 7S bijna gelijk is aan Ilt zodat de ‘foutstroom’ 7Ia te allen tijde
klein gehouden wordt. Zo resulteert de toepassing van een spanning
in een grote
stroom 7n die door het terugkoppelnetwerk uit de uitgang van de versterker komt, boven
die welke door de ingangsimpedantie van de versterker vloeit. Dientengevolge is de ingangsimpedantie klein. Deze opmerkingen gelden ook voor fig. 3.6c en d. Merk op dat
deze verandering van de ingangsimpedantie klopt met het feit dat de versterking door tegenkoppeling verminderd wordt. Bij een gegeven stroom aan de ingangsklemmen van de
hoofdversterker zijn in- en uitgangsspanning dezelfde, of er tegenkoppeling toegepast
wordt of niet (voor het ogenblik worden de belastende invloeden van het tegenkoppelnetwerk verwaarloosd). Maar door de tegenkoppelwerking, is de stroom aan de ingang
van de schakeling groter dan die van de hoofdversterker bij dezelfde spanning, en dit be
vestigt dat de ingangsimpedantie verminderd wordt door dit type tegenkoppeling.
Het tegenovergestelde effect doet zich voor in geval een ingangsspanning wordt tegen
gewerkt door een tegenkoppeïspanning, waarbij er slechts een kleine verschilspanning
overblijft om de hoge-versterkingsversterker te sturen, zoals in fig. 3.8, 3.6a en 3.6b. De
kleine verschilspanning Ui& in fig. 3.8 (waarbij RB = 0) resulteert in een kleine ingangsstroom 7, en een hoge ingangsimpedantie die door de bron van de schakeling gezien
wordt. (t/B in fig. 3.8).
Figuur 3.9 geeft een handig overzicht van de impedantie-effecten die hierboven be
schreven zijn, waarbij een grote mate van tegenkoppeling en een hoofdversterker met
grote versterking voor elk geval dat in fig. 3.6 is afgebeeld, zijn aangenomen. Hierbij is
rekening gehouden met het feit dat bij sterke tegenkoppeling de totale versterking bijna
gelijk is aan het omgekeerde van de verzwakking van de tegenkoppeling, zoals in het voor-
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Fig.3.9.Sterk vereenvoudigd overzicht van de beperkende resultaten van de tcgenkoppelingsschakelingen van fig. 3.6. a. Geïdealiseerd resultaat van een sterke transimpedantie-terugkoppeling. De betrouwbare /ty-1
de open-schakelingtransimpedantie van het terugkoppelnetwerk.
b. Geïdealiseerd resultaat van een sterke spanningsafhankelijke terugkoppeling. De betrouwbare
A^1
de omgekeerde spanningsverhouding bij open-schakeling van het terugkoppelnetwerk.
c. Geïdealiseerd resultaat van een sterke transadmittantie-terugkoppeling. De betrouwbare
de kortsluit-omgekeerde transadmittantie van het terugkoppelnetwerk. d. Geïdealiseerd resul
taat van een sterke stroomafhankelijke-terugkoppeling. De betrouwbare
de kortsluitomgekeerde stroomverhouding van het terugkoppelnetwerk.

gaande werd besproken en door verg. 3.1 wordt geïllustreerd. Ook wordt in fig. 3.9 aan
genomen dat de achterwaartse overdracht van de schakeling van uitgang naar ingang ver
waarloosbaar is, vergeleken met de voorwaartse versterking. We komen hier nog op
terug. Voor het ogenblik is het belangrijkste dat de figuur het betrekkelijk gemakkelijk
maakt de hoofdeigenschappen van impedantie en stabilisatie die verbonden zijn met de
verschillende elementaire terugkoppelschakelingen van fig. 3.6, te onthouden.
Om het onthouden gemakkelijk te maken, is het handig zich te herinneren dat de totale
betrouwbare versterking met grote tegenkoppeling het omgekeerde van de verzwakking
van het tegenkoppelnetwerk nadert. Dus trans-ari>n/7/a//rfi?-tegenkoppeling resulteert in
gestabiliseerde trans-impedantie (fig. 3.6c en 3.9c), trans-/7npe<fa/?rze-tegenkoppeling re
sulteert in een gestabiliseerde trans-admittantie (fig. 3.6a en 3.9a) en spanningsafhankelijke of stroomafhankelijke tegenkoppeling resulteren respectievelijk in gestabiliseerde
spanningsversterking en stroomversterking. Bovendien worden de impedantieniveaus
precies zo gewijzigd als verwacht werd; een gestabiliseerde spanningsversterking gaat
samen met een oneindige ingangsimpedantie (en stellig niet met een kortsluiting!) en een
uitgangsimpedantie nul (en stellig niet met een oneindig grote!) en dat is ook het geval
met de andere mogelijkheden. Er moet echter op gewezen worden dat gecombineerde
tegenkoppelmethoden zeer interessante en verschillende resultaten kunnen opleveren,
zoals nauwkeurig bepaalde eindige en niet-nul waarden van ingangs- of uitgangsimpe
dantie, gepaard met betrouwbare versterking.
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Natuurlijk worden in de praktijk grenzen gesteld aan de versterking van elke versterker
en dientengevolge aan de mate van tegenkoppeling die er op toegepast kan worden. Men
moet dus de invloed van middelmatige tegenkoppeling kwantitatief kunnen behandelen.
Dit vereist een iets nauwkeuriger analyse van de tegenkoppelschakelingen dan tot dus
verre is uitgevoerd. Het doel van deze analyse zal zijn, het resultaat van de totale ver
sterking op een dusdanige manier in de ‘terugkoppelvorm’ van (3.1) te zetten, dat de on
betrouwbare en de betrouwbare elementen in de schakeling duidelijk aan de aparte des
betreffende factoren kunnen worden toegeschreven. Slechts op deze manier kan het terugkoppelstandpunt nuttig zijn om zich voor te stellen hoe het compromis tussen verster
king en ongevoeligheid duidelijk beheerst kan worden.
3.3.4. De analyse van teruggekoppelde schakelingen
Om te beginnen fig. 3.6c die in fig. 3.10 is overgetekend. Deze transadmittantieschakeling
is vaak bijzonder handig, omdat zij geschikt is voor rechtstreeks gebruik van netwerken
en versterkers met gemeenschappelijke aarde. Men heeft gezien dat, afgezien van bron en
belasting, deze transadmittantie terugkoppelschakeling een prezAsic-transimpedantie
(fig. 3.9c) benadert bij een grote mate van tegenkoppeling en dit is aanleiding om aller
eerst de totale transimpedantie bij open schakeling t/o//s bij Io = 0 te bespreken. Als de
werkelijke bron geen stroombron is, parallel aan een conductantie, kan men altijd het
Norton-equivalent vormen.

Is men in staat de gehele schakeling van fig. 3.10 te beschrijven in termen van de para
meters van elk netwerk apart, dan zou het handig zijn als onafhankelijke variabelen voor
elk netwerk de variabelen te kiezen die gedwongen zijn gelijk te worden als de netwerken
in de betreffende terugkoppelschakeling met elkaar verbonden worden. In dit geval zijn
deze variabelen de ingangs- en uitgangsspanningen, zodat de geschikte netwerk-parameters de kortsluitadmittanties zijn. Voor de hoofdversterker worden ze aangeduid met
yUt
yr& en ,yoa en voor het terugkoppelnetwerk met ylf, yff, ^rf en j>of. In overeenstem
ming met de standaardtweepoolnotatie, betekent de eerste index ingang, voorwaartse

z.[

Zo = o
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Fig. 3.10. Transadmittantie-terugkoppelschakeling.
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overdracht, achterwaartse overdracht en uitgang. De tweede index slaat op het netwerk
van de versterker of op het terugkoppelnetwerk. Voor de hoofdversterker en de bron en
de belasting heeft men
(3.3)
(3.4)

Zia = (jla + Ga) Ui + ƒ ra Uo
ZOa = ^fa Ui 4" (joa 4" GjJ Uo

en voor het terugkoppelnetwerk
(3.5)

At =
Ui 4- yrt Uo
= ytt Ui + ^Of uo

(3.6)

Men vindt dus voor de totale schakeling door optelling van (3.3) en (3.5) en (3.4) en (3.6):

Zs — Zla 4- Zlf = (jlo 4- Ga 4- .Fit) Ui 4- Cyra 4- A’rt) Uo
Zo = Zoa 4- Zof = Cyfa 4- ytt) Ui 4- CVoa 4- GL 4- Jot) Uo

(3.7)
(3.8)

Door Yi = yl& 4- ylt te stellen, enz. wordt de notatie vereenvoudigd en als men opmerkt
dat de open-schakelingvoorwaarde in fig. 3.10 /o = 0 is voor normale werking als een
totale versterker met een belasting GL, dan vindt men uit (3.8) dat

u.

-Y<

(3.9)

Yo + GL
Als dit resultaat in (3.7) en (3.8) wordt gebruikt, vindt men voor de totale transimpedantie
voor open schakeling
ÜQ

_____-rt_______

z8

(yt+

gs)

(yo +

gl)

- YrYt

Er zijn verscheidene manieren waarop men nu kan trachten deze uitkomst in een ‘terugkoppelvorm’ te zetten. Hier wordt er een gekozen die tot handige en nuttige uitkomsten
leidt. Deling van teller en noemer door de eerste term van de noemer leidt tot:

[L ____
=22____ 1
(Ki 4- Ga) (Xo 4- Gl) J

u.
ZS

1 +

rL ____
=22
___ )
(y, 4) (yo 4gs

(3.10)

gl

Zelfs (3.10) kan echter op verschillende ‘terugkoppelmanieren’ worden geïnterpreteerd,
zoals bijvoorbeeld als
Uq

4

1 + /yaz

(3.11)
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waarin per definitie
fyaz = “ (

Yt
Yi + G*

•)(■

Yr

(3.12)

Yo +

genomen wordt.
(de indices van a en ƒ geven het elektrische karakter ervan aan: u voor een spanningsver
houding, y voor een overdrachtsadmittantie, z voor een overdrachtsimpedantie en i voor
een stroomverhouding). De vorm van (3.12) is toevallig het negatieve produkt van de
kortsluit-stroomversterking van de gehele schakeling van fig. 3.10, gemeten van links
naar rechts met dezelfde grootheid gemeten van rechts naar links, dat wil zeggen,
fy°Z = —

l/c = o

\ Io / Ut - o

Men kan het echter ook zo schrijven:
f^z = ~

yt

(x^)( r, +

g5

)

/

\ uo) 1. ■

O

en dit is het tegengestelde van het produkt van de open-schakelingspanningsversterking
in beide richtingen. Gebaseerd op een van deze interpretaties moet fyaz gemakkelijk
rechtstreeks te meten zijn.
Bij de voorgaande gelijkstellingen lijkt het redelijk fy voor te stellen door de relatie

fy = Yr

(3.13)

en dat is blijkbaar de achterwaartse overdrachtsadmittantie bij kortgesloten circuit van
de gehele schakeling. In overeenstemming daarmee zou men az kunnen stellen

_________ Y<
Qz = ~

(r, + g8) (yo + gl)

(3.14)

Vergelijking (3.14) heeft geen rechtstreekse betekenis in het algemene geval, maar in het
bijzondere geval dat _yra = 0, is zij bijzonder handig, zoals verderop zal blijken.

3.3.5. Voorwaarden die bevorderlijk zijn voor het terugkoppelstandpunt
Er is een belangrijke voorwaarde waaronder de interpretatie van de terugkoppelparameters in (3.13) en (3.14) zowel nuttig als redelijk handig zijn, namelijk in het geval dat
het mogelijk is de hoofdversterker met de grote versterking te beschouwen als slechts in één
richting versterkende (unilateraal), waarbij _yra
0. In werkelijkheid zijn er twee ver
schillende effecten in de termen waarvan men moet bepalen of /ra klein genoeg is om
verwaarloosd te worden.
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In de eerste plaats mag de ingangsadmittantie van de hoofdversterker slechts weinig door
de belastingsadmittantie worden beïnvloed. Om dit in kwantiteiten uit te drukken, moet
men de invloeden van de admittanties
en yot van het terugkoppelnetwerk (fig. 3.10)
in de belasting aan beide zijden van de versterker opnemen en onder deze voorwaarden
vindt men voor de versterker onder deze belastingsvoorwaarden:

yIn = Y> 4- Gs -

^fa^ra

Yo 4- Gl

De invloed op de uitgang zal alleen dan onbelangrijk zijn als de reële en de imaginaire
delen van de derde term verwaarloosbaar zijn:

(a) |Re [

yfaJVra

Yo 4- GL}

(Z>) [lm [ yo

+

« iRefyj + Gg|
J I

« |Im[y,]|

en dit houdt weer in dat
IjwJ < |Ki + Cs| |yo 4- gl|

Merk op dat het produkt |_yra ƒ ral bij een cascadeversterker in het algemeen kleiner is dan
voor elke trap apart. Bovenstaande voorwaarde is dus waarschijnlijk geldig voor een
cascadeversterker, zelfs wanneer zij twijfelachtig is voor de trappen afzonderlijk.
Maar bovendien moet er de nadruk op worden gelegd dat het grootste deel van het
signaal dat van de uitgang naar de ingang wordt teruggevoerd, door het terugkoppelnetwerk
gaat, en niet door de hoofdversterker. Dit vereist dat als _vra = gra 4- j6ra en yrf = grt +
+ j^rf
|^ra| < krf| en |Z>ra| < |/>rf|

en dit brengt met zich mee dat
l^ral < iTrfl

Onder deze omstandigheden wordt (3.13)
fy ~ yrt

(3.15)

Merk op dat als gevolg van (3.15) de terugkoppelfactor en dientengevolge de uiteindelijke
versterking bij een grote mate van terugkoppeling, alleen afhangt van het betrouwbare
passieve deel van de schakeling. Dit is blijkbaar een belangrijke eigenschap van deze uit
komsten.
Tenslotte kan men verwachten dat de hoofdversterker, veeleer dan het passieve terug
koppelnetwerk, het grootste deel van het uitgangssignaal zal leveren. Dat wil zeggen dat
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de versterker de grote versterking levert. Dit maakt het redelijk aan te nemen dat als ^fa = .
+ j&fa en ytr = glt 4- j6fr

l^fal » l^rrl en |6fa| > |6„|
en dat betekent

k.| » Ij'rtl
en (3.14) wordt dan
«z

_________ —Jfa________

(3.16)

(r, + Gs) <yo + Gl)

De interpretatie van (3.16) die in fig. 3.11a wordt geïllustreerd, is ook belangrijk. We
zien dat az de transimpedantie van de schakeling is bij ^ra, yrt en _yrf nul. Dat wil zeggen
dat het de transimpedantie is van de hoofdversterker die als unilateraal wordt aangeno
men (j>ra
0) en die werkt tussen bruikbare bron- en belastingsconductanties G3 en (7L,
maar er is ook nog een parallelschakeling met de kortsluit-uitgangsadmittanties van het
terugkoppelnetwerk (j>if en yor)- Hoewel deze vaak verwaarloosbaar zijn in vergelijking
met jJa 4- Gs en ^oa 4- GL, is het stellig niet altijd mogelijk een dergelijke toestand bij
■ transistorschakelingen te garanderen. Wanneer deze belastingseffecten optreden, moet
men dus begrijpen hoe deze op de juist beschreven manier kunnen worden behandeld.
Samenvattend kan worden gezegd dat het mogelijk is de tamelijk algemene vierpool
transadmittantie-terugkoppelsituatie van fig. 3.10 in een eenvoudige en duidelijke terugkoppelvorm te gieten, zoals die voor fig. 3.11a en de vergelijkingen (3.11), (3.15) en (3.16)
wordt gedefinieerd en die hier in een enigszins gewijzigde vorm worden herhaald:

=
a'~
ƒ = —
A
I/o

flz

Is

k.

(3.17)

1 + fy^z

o

yr» = O
J'rf=O
>rt = O

= Jrf

_______________ —Jra_______________
CVia + Jlf + Gs) CVoa + Jof + 6?l)

(3.18)

(3.19)

Deze vorm is gebaseerd op twee voorwaarden: yra
0 en |^fa|
yir. Merk op dat bij
op de juiste wijze rekening houden met de belasting door
en yof, zoals in fig. 3.11a,
az = t/L7A rechtstreeks uit de schakeling kan worden gevonden, zonder dat men yl&, ^ia
en yoa vindt.

3.3.6. Ongevoeligheid
Met behulp van (3.17), (3.18) en (3.19) kan men de ongevoeligheid van de versterker met
tegenkoppeling vollediger bewijzen. De hoofdversterker (fig. 3.10) wordt verondersteld
netto 180° fasedraaiing te geven in het midden van de band (jfa = £fa > 0), dat wil zeg-
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-o-

yoa

gl'

GL

I

yot

yu

az

Gl' _ /

Zs

1

Coa + yot 4- Gl)

)(

Vla + Jif + Gs

(a)
Zsf C^Gs

_______ ~ yra_______
(Ki + Gs) (Zo + Gl)

hoofdversterker
(unilateraal verondersteld)
yir
Jia

0

■Ha

J'oa

Go'

>—f

/t hoofdversterker
-----

(b)

ytr
ytr

yrt
ypr

Fig.3.ll.a.Interpretatie van de fundamentele versterkingsfunctie van een transadmittantieteruggekoppelde versterker (zie ook fig. 3.7). b. Interpretatie van de lustransmissie van een transadmittantie-teruggekoppelde versterker (zie ook fig. 3.10 en 3.7). Merk op dat op grond van deze
figuur az = Ul'/I3 of T = /t//8 rechtstreeks uit de schakeling kan worden gevonden (dikwijls voor
onderzoek) zonder _yfa, yia en >»oa te berekenen.

gen bij een drietraps-cascadeversterker met geaarde emitters, en nu wordt az als — |az|
uitgedrukt. Als /y zuiver ohms is, zoals vaak het geval is, dan geldt yrf = <grf < 0. Der
halve hebben fy en az hetzelfde teken en de terugkoppelstroom is in tegenfase met de ingangsstroom. Merk op dat als de hoofdversterker en/of het tegenkoppelnetwerk zo inge
steld wordt dat azfy » 1, de totale versterkingsfunctie is:
1

azfy » 1

TT

Onder deze voorwaarden is de versterkingsfunctie van de totale versterker ongeveer het
omgekeerde van de overdrachtsfunctie van het tegenkoppelnetwerk. Het tegenkoppelnetwerk is opgebouwd uit passieve elementen die zeer stabiel en nauwkeurig genomen kun
nen worden, zodat de overdrachtsfunctie zeer constant en nauwkeurig bekend kan zijn.
Het is duidelijk dat de versterker hierdoor ‘ongevoelig’ gemaakt wordt.
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Een voorbeeld laat zien hoe goed voorgaande benadering is. Stel dat de laagfrequentversterking van de hoofdversterker is az = — 100.000 O. Als de terugkoppelfunctie fv
wordt ingesteld op — 1/100 S, dan is het produkt a7fy = + 1000. Uit (3.17) volgt dat
Az = — (100.000/1001) O en l/fy = — 100 O. De totale versterking is gelijk aan l//y
met een nauwkeurigheid van 1/1000 (dat is l/«z/y).
Het ongevoeligheidsaspect van tegenkoppeling heeft betrekking op het percentage van
de verandering in de versterking van de hoofdversterker, niet op het absolute versterkingsniveau. Om dit duidelijker uit te laten komen, nemen we het diflerentiaalquotiënt
van (3.17), waarbij aangenomen wordt dat /y constant is.
dJz = -

daz
(1 + Zy*z)2

Gebruikmaking van (3.17) geeft
d/lz

1
(^)
(1 + a2/y)

(3.20)

Dit zeer belangrijke resultaat laat zien dat een kleine verandering in az tot een kleine ver
andering in de totale versterking leidt, maar deze dan verkleind met een factor 1/(1 +
+ «z/y)- Voor bovenstaande getallen geldt dat als a2 met 10% gewijzigd wordt, de ver
andering van /lz slechts (10/1001) % of ongeveer 0,01% bedraagt.

3.3.7. Lusoverdracht en open-lusversterking
Uit de laatste paragraaf blijkt duidelijk dat de belangrijke grootheid bij een versterker
met tegenkoppeling 1 + a7fv is, of als er naar grote ongevoeligheid gestreefd wordt, een
voudig a^fy. Wiskundig wordt deze grootheid eenvoudig gedefinieerd door het produkt
van (3.18) en (3.19) of door (3.12) met ^ra en
= 0:
—yfa__________________
aJy = [ _________________
(jla + yit + Gs) CVoa + Jof + Gl)

Maar fig. 3.11b laat zien dat deze functie nu op een andere wijze geïnterpreteerd kan wor
den. Het is de ‘stroomversterking IJIS rondom de gehele terugkoppellus’ als de lus ‘open
gemaakt’ wordt. Dit kan gebeuren door het terugkoppelnetwerk los te maken van de in
gang van de hoofdversterker en het aan de klemmen van de versterker te vervangen door
zijn kortsluitadmittantie
en de nu vrijgekomen aansluitingen van het terugkoppelnet
werk kort te sluiten, waarbij er een stroom 7t zal vloeien, afhankelijk van IB. Onder ver
wijzing naar fig. 3.11a en b kan deze stroomversterking worden geschreven als:

(3.21)
‘

' ’-'o

’

'

*s

'

waarbij T de lustransmissie genoemd wordt. Zoals reeds eerder uiteengezet, wordt de
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versterking verminderd door de tegenkoppeling, als de faseverschuiving van de lustransmissie nul is, en dan wordt de ideale tegenkoppeling bereikt.
Als gevolg van de methode van het ‘openen van de lus’ zoals dat in fig. 3.11b aangege
ven is, is het duidelijk door deze figuur te vergelijken met fig. 3.11a dat az ook de openlusversterking genoemd mag worden, omdat de hoofdversterker in beide figuren op de
zelfde manier belast is. Men zegt nu vaak dat de gesloten-lusversterking Az gelijk is aan
de open-lusversterking az, gedeeld door één plus de lustransmissie T
Az =

°z
1 + T

(3.22)

3.3.8. Ingangs- en uitgangsadmittanties
Als men in fig. 3.10 een spanningsbron t/j = 1 V aanbrengt om de ingangsadmittantie
te meten, geldt er 7la = Ga 4- ylt, omdat de hoofdversterker als unilateraal wordt aange
nomen. Ook wordt de stroom 7lf gegeven door
Af = J'it 4- yTtUo

Maar omdat ytt verwaarloosd wordt, heeft men iot = yotUo en

Uo =

~7fa

(3.24)

+ 4oa + ^of

Op dezelfde wijze vindt men uit (3.23) en (3.24)
Af = Jk -

J^rf^fa

4- Joa 4- JVof

Dus de totale ingangsstroom An = ^in is:
^ln = Aa + Af = Gs + J4a + Jif —

^rf^fa
GL 4- J'oa 4- A'of

(3.25)

= (Gs 4- j'if 4- j'u) (1 + T)

De ingangsadmittantie wordt verhoogd, vergeleken bij wat zij zou zijn geweest zonder tegen
koppeling (in de betekenis van yTi = OJ met dezelfde factor 1 4- T die de versterking ver
mindert.
Natuurlijk zou men normaal gesproken de ingangsadmittantie van de versterker de
finiëren als wat de bron ziet, en G3 is een deel van de bron. Men zou dus Gs = 0 moeten
stellen in (3.25) en fig. 3.10 en om de juiste waarde van Yln te krijgen voor de versterker
alleen. Maar merk op dat door deze methode Gs zowel in T als in de eerste factor verschijnt\
De eenvoudigste manier om de ingangsadmittantie van de versterker alleen te vinden, kan
heel goed eenvoudig het aftrekken van (7S van de waarde volgens (3.25) zijn. Beide me
thoden geven natuurlijk dezelfde uitkomst.
Wat de uitgangsadmittantie betreft, men voert weer Uo = 1 V toe bij Is = 0 en bepaalt
Io = yult. Omdat ytt verwaarloosd wordt, geldt weer
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^ot

Jof

en omdat de hoofdversterker als unilateraal beschouwd wordt, vindt men

=

—yrt
Gs 4- J^ia 4- Jif

Hieruit volgt dat
4a

O^oa 4“ ^l) 4~ yM

4*oa 4”

yrLPfa

Gs 4- Jia 4- JPif

i

en dat
4 — A>a + lot — ^uit — (Gx 4- J'oa + .Pof) (1 4~ T)

(3.26)

Dus de uitgangsadmittantie wordt ook vermeerderd vanaf de waarde 1 zonder tegenkoppeling' (in de betekenis van yTt =
en wel met dezelfde factor 1 4- T waarmee de verster
king verminderd wordt.
Zoals gezegd wordt de uitgangsadmittantie normaal gesproken gedefinieerd zonder GL
op te nemen. In (3.26) moet deze dus of gelijk aan nul gesteld worden en dit moet zowel
in T als in de eerste factor van (3.26) gedaan worden, of GL moet eenvoudig van de uit
komst van (3.26) afgetrokken worden.
Zowel uitgangs- als ingangsadmittantie hebben behalve hun normale waarden, deze
waarden, vermenigvuldigd met de lustransmissie. Deze omstandigheid vloeit voort uit het
feit dat een bron die aan een van de einden van de schakeling wordt aangesloten, het nor
male resultaat geeft plus dat van een signaal dat de gehele lus doorloopt en teruggaat naar
zijn oorsprong. Het begrip van zo’n signaal dat de lus doorloopt is slechts dan scherp omlijnd, als minstens één element van de lus unilateraal is.

3.4.VOORBEELDEN VAN EENVOUDIGE ANALYSE VAN DE TERUGKOPPELING

3.4.1. Transadmittantie-terugkoppeling
De algemene bespreking van terugkoppelschakelingen en het terugkoppelgezichtspunt
zijn niet altijd duidelijk, tot ze op een bepaalde schakeling worden toegepast. In deze pa
ragraaf zal dit gebeuren. Hierin worden een eenvoudige cascadeversterker en een een
voudig terugkoppelnetwerk gebruikt om de besproken punten te illustreren. De schake
ling is gegeven in fig. 3.12. Voor het terugkoppelnetwerk wordt slechts één enkele weer
stand Rt gebruikt die boven een aardverbinding is getekend om er de nadruk op te leg
gen dat het om dezelfde combinatie van tweepolen gaat als in fig. 3.10. Voor de transis
tors worden de volgende parameters gebruikt:

aeo = 60

rx = 50 D

bij Ic = 10 mA en t/CE = 5 V.
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Rt
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I
I
I

1
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I
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I
I
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A

£4
Rs

s

Ru

Ri2

Rl

Rs = Rl = 50 n
Rn = _r12 = 700 Q

Fig. 3.12. Schakeling van een versterker met transadmittantie-terugkoppeling. Voorspanningsnetwerken en voedingsbronnen zijn weggelaten.
Eerst wordt de waarde van de laagfrequentversterking van de hoofdversterker bere
kend. Als rw en ro verwaarloosd worden evenals de belasting van het terugkoppelnetwerk,
dan is de stroomversterking van I8 tot A

-(60)

-------- ----------- = -(60) --° = -12
Rs 4" rz H" rn
250

Omdat Rn — R12, is de stroomversterking van de volgende twee trappen gelijk en wel
— (60) (700/900) = —46,7. De totale laagfrequent-stroomversterking van de hoofdversterker is dan -(12) (46,7)2 = -26.000 en az = -50 (26.000) = -13 • 105 Q.
Aangenomen wordt dat er een transimpedantie Az van slechts 50.000 nodig is. De rest
van de versterking kan gebruikt worden om de gevoeligheid te verminderen. Voor het
terugkoppelnetwerk geldt jrf = — 1/Rr en volgens (3.19) is dit de terugkoppelfunctie.
(3.27)

4=
De lustransmissie is

T = a.Jy =

1300 • 103
Rf

Door gebruik te maken van het feit dat A7 —50.000 D moet zijn, kan
Az =

opgelost worden:

1 + T
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-^--1 =

T

13 • 105
5 • 104

dus Rt =

1300 • 103

25

- 1 = 25

= 52 kQ

De ingangsimpedantie van de schakeling zonder terugkoppeling is juist Rs II (rx + r*) =
50(200)/250 = 40 Q (7?f is zo groot dat de ingang er in dit geval niet door belast wordt).
Met terugkoppeling wordt de impedantie verlaagd tot
^in

—

40
1 4- T

^=1,540
26

Het effect van het parallelschakelen van R3 = 50

is zeer klein:

Gm - Gs = (1,54)"1 - 0,02 = 0,650 - 0,02 = 0,63
of
| -Ks = 00 = (O,63)"1 = 1,59 Q

De andere berekening is wat ingewikkelder, maar hier volgt nochtans de methode.
De ingangsimpedantie van de schakeling met Ks = oo zou zonder terugkoppeling
rx + rn = 200 Q geweest zijn (7?f is zo groot dat de ingang nog steeds niet belast wordt);
maar met terugkoppeling vereist een gegeven stroom /L dezelfde ingangsspanning maar
een (1 4- Trs - oo) zo grote ingangsstroom (Rt belast weer de ingang niet noemenswaardig).
Bij Rs oo is T vijf keer zo groot als voorheen. Dit komt omdat de stroomversterking van
de eerste trap —60 is in plaats van —12. Dus
Tr3 - oo = 5(25) = 125
1,59 H welke waarde
De ingangsimpedantie is dan 200/(1 4- Tr3 - oo) — 200/126
overeenstemt met de voorgaande.
Wat de uitgangsimpedantie betreft: RL vormt het grootste deel van de belasting (r0
en
van de transistors zijn verwaarloosd). De uitgangsimpedantie zonder terugkoppe
ling is juist Rl II Rt & Rl = 50 Q. Met terugkoppeling is T = 25 en
=-^ = 1,9Q

Het wordt nu tijd onze veronderstellingen te gaan controleren. In de eerste plaats moet
gecontroleerd worden, of de ingangsimpedantie van de gehele hoofdversterker bij fre
quenties in het midden van de band voldoende onafhankelijk is van de belasting in die
zin dat
kfaJral «1^1 + C8| | Yo + GL|

Om de overdrachtsadmittanties ongeveer te bepalen, merken we op dat voor elke trap
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g^ (die verwaarloosd werd) in de orde van grootte van 10_® S ligt en dat gm in de orde
van grootte van 1 S ligt, terwijl de bron- en belastingsimpedanties tussen de trappen on
geveer op het niveau van R = 100 Q liggen. De totale voorwaartse overdrachtsadmittantie yfa is evenredig met gm3R~, terwijl de totale achterwaartse overdrachtsadmittantie yra
evenredig is met gu3R2. Het produkt |jfn _yra| ligt in de orde van 10-10 en dit is vergeleken
met het kwadraat van het algemene niveau van de admittantie van de belasting (10-2)2 =
10-‘1 blijkbaar verwaarloosbaar klein.
Ook overheerst de achterwaartse overdrachtsadmittantie van het terugkoppelnetwerk
dat van de hoofdversterker omdat
in de orde van grootte van megohms ligt. De terug
koppeling door deze weerstanden zal veel kleiner zijn dan die door Rt (= 52 kQ). Ten
slotte is er een voorwaartse transadmittantie van de hoofdversterker zonder terugkoppe
ling van 26.000/40 (de stroomversterking van de ingangsimpedantie) of 650 S en dit is
zeker groot in vergelijking met ytr = 1/Rt = 1/52.000
2 • 10"5 S.
De gedane veronderstellingen zijn dus gerechtvaardigd; we kunnen dan ook voorspel
len dat het plaatsen van
over de versterker het transimpedantieniveau tot de gewenste
50 kQ zal doen dalen. Op deze wijze zou er een wijziging in de ongevoeligheid ten op
zichte van het versterkingsniveau ingevoerd zijn van 1+7 = 26. Deze resultaten kunnen
echter wel eens niet met de werkelijke versterker worden bereikt. Als er een terugkoppelweerstand van 52 kfi over de versterker wordt geplaatst, zou de versterker wel eens kun
nen gaan oscilleren. De faseverschuiving van az is namelijk niet besproken en dus ook T
bij hogere frequenties niet. Bij deze frequenties zal de negatieve terugkoppeling in posi
tieve veranderen. Dit feit zal in het volgende hoofdstuk nader worden bezien. Eerst wor
den voorbeelden van verschillende terugkoppelschakelingen bekeken.

3.4.2. Voorbeeld van transimpedantie-terugkoppeling
De schakeling van fig. 3.13a wordt soms ‘serieterugkoppeling’ genoemd en dit is een bij
zonder geval van de tweepool transimpedantieschakeling van fig. 3.8. Wat fig. 3.8 be
treft, de onafhankelijke variabelen (die welke voor beide netwerken hetzelfde zijn als ze
verbonden worden) zijn blijkbaar de stromen f en Io. De spanningen zijn dan de afhanke-

hoofd
versterker

-Rb

]
jRl

Zt

I

fk

2?«n

c>.
■Re

(b)

Fig. 3.13. Voorbeelden van transimpedantie-terugkoppelschakelingen. a. Netwerk met serieterugkoppeling met een enkele impedantie, b. Netwerk voor emitterterugkoppeling (voorspanningsvoorzieningen niet getekend).
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lijke variabelen en de juiste beschrijving van de netwerken geven dan de open schakeling
zelf en de overdrachtsimpedanties van de versterker en de terugkoppelnetwerken (zla,
zfa, zra, zoa) respectievelijk (zlf, zfr, zrf, zof). Fig. 3.9a laat zien dat de gestabiliseerde groot
heid de transadmittantie Ay = Io/Us van de schakeling is. Het gehele probleem is blijk
baar een dualiteit van dat welk in de vergelijkingen (3.3) tot (3.19) besproken werd en
de resultaten moeten deze dualiteit dekken. In het bijzonder moet er gevonden worden:
Qy

/q

Qy

(3.28)

~ 1 + ayfz = 1 + T

4

I

Zfa
Zr», Zrt, Zff=O

(zla + zK + 7?s) (zoa + zof 4- 7?l)

(3.29)

= Zrf
■*o

T

/i = 0

= avfz

In het eenvoudige geval dat figuur 3.13a laat zien, merken we op dat zlf = zot = zrI =
Zf en de bekende terugkoppelschakeling in geaarde emitteropstelling van fig. 3.13b
laat Re de rol van Z{ spelen. De transistor is tezamen met Rs = Rb en Rh = Rc de hoofd
versterker. Hier volgt de berekening van de ongevoeligheid 1 + T voor deze schakeling.
Om een getallenvoorbeeld te krijgen, worden de volgende waarden aangenomen:
Rc = 1 kQ, 7?b = 1,7 kQ, Re = 500 Q, l/^m = 2,5 Q, aco = 50 en rx = 50 Q. De laagfrequenttransadmittantie van de hoofdversterker is
^eo
ay =

7?b+ Re + rn + rx
Dit klopt met (3.29) als men zich realiseert dat zoa veel groter is dan zowel zof als Rz en
dat zfa = — aeo zoa. Voor bovengenoemde waarden is ay = 21 • 10-3 S. Dan heeft men,
omdat Re = 500 Q
fz= Re = 500Q

T is dan T = ayfz = 10,5 en de ongevoeligheidsfactor is 1 + T = 11,5.
Men kan de waarde van de ongevoeligheidsfactor gebruiken om de veranderingen te
berekenen die optreden als er een parameter van de hoofdversterker gewijzigd wordt.
Stel bijvoorbeeld dat tengevolge van een toeneming van temperatuur de ac0 van de
transistor met 10% toeneemt. Dientengevolge verandert ay met dezelfde waarde. Ten
gevolge van de ongevoeligheidsfactor 11,5, kan verwacht worden dat de totale verster
king Ay slechts (10/11,5)% of minder dan 1% verandert.
Vaak is het percentage van de verandering van aeo niet zo klein. In dit geval moet er
een ongevoeligheidsuitdrukking afgeleid worden die geschikt is voor grote veranderingen.
Noem de oorspronkelijke waarden van ay en Ay respectievelijk ayl en /4yl en de eindwaar
den ay2 en /4y2. De verandering van Ay bij een verandering van ayl tot ay2 is
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I
Az4y = A yO

/4yJ ---

fly2

67yl

1 + oy2fz

1 “F #yl_/z

waarbij aangenomen wordt dat fz constant blijft, onafhankelijk van ay. Als men deze
vergelijking anders rangschikt en daarbij de betrekking /lyi = «yl/(l + ayXf^ gebruikt,
krijgt men de ongevoeligheidsuitdrukking voor grote veranderingen:
A/*y
/4yl

1

. \

1 + Öy2/Z /

Aöy

(3.30)

tfyl

Neem voor een concreet geval in bovenstaand voorbeeld aan dat aco met 50% toeneemt,
dat wil zeggen, van 50 tot 75. Omdat r_ en rx door Re en Rb verdoezeld worden, neemt
ay toe van 21 • 10"3 tot 31 • 10"3. Dus ay2 = 31 • 10"3 S in (3.30). Bij fz = 500 D kan men
verwachten dat de percentsgewijze verandering van Ay slechts (50/16,5)% = 3% be
draagt, zelfs bij een dergelijke grote verandering van aeo.

3.4.3. Voorbeeld van stroomafhankelijke terugkoppeling
De schakeling van fig. 3.14 vergelijkt Ic aan de uitgang en geeft een terugkoppelstroom
aan de ingang. De beschouwing wordt beperkt tot frequenties waarbij Ic = — /L. Ana
lyse in terugkoppelvorm zou dan vereisen dat Uln en 7ull onafhankelijke variabelen waren
(die dezelfde zijn voor de versterker zowel als voor het terugkoppelnetwerk) en 7ln en
t/ult de afhankelijke variabelen. Dit is niet erg gebruikelijk. Toch kan enig nadenken over
stappen die analoog zijn aan die welke in de transadmittantie- of de transimpedantiegevallen gedaan zijn, duidelijk maken dat de oorspronkelijke versterking genomen moet
worden zoals gedefinieerd door a{ =
in fig. 3.15a en de lustransmissie als IJIS in
fig. 3.15b. De terugkoppelfunctie ƒ wordt dan gegeven door IJIjj in fig. 3.15c of
Zi = -

Gt
Gt -I- Gf

Merk op dat de open-lusversterker zoals deze in fig. 3.15a gedefinieerd is, een tweede

i'. r
f
terugkop^el'netwerk Rt

n—---

Fig. 3.14. Schets van twee transistors met stroomafhankelijke terugkoppeling.
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Il

Rs

Rt + Re'

Rt

Rt

Rl

IjK

ai = 7l7/s

(a)

Rz

h.'

Rt+Re ~^ |------ czn------

Rt

A

(b)

(c)

fi = A/A/

Fig. 3.15. Voorstelling van de analyse van de stroomafbankelijke terugkoppeling van fig. 3.14.
a. Open-lusversterking. b. Lusoverdracht. c. Terugkoppelfunctie.

transistor herbergt met een gemeenschappelijke-emitterterugkoppelelement (transimpedantie-terugkoppeling), zoals in fig. 3.13b. Daarom kan men zeggen dat Rc' in fig. 3.14
twee dingen doet: werken als deel van een terugkoppellus over de gehele schakeling, zo
als in fig. 3.15b en plaatselijke terugkoppeling verzorgen voor de tweede trap van de hoofd
versterker, als de ‘lus van de gehele schakeling’ open is (bij verwijderde terugkoppeling
over de gehele schakeling), op de wijze als door fig. 3.15a voorgeschreven wordt.
Natuurlijk kan men de bovenstaande gedefinieerde lustransmissie gebruiken om de
grootte van de in- en uitgangsimpedantie te berekenen, waarbij opgemerkt dient te wor
den dat ze in dit geval verlaagd worden met de factor 1 + T aan de ingang en verhoogd
met deze factor aan de uitgang (vergelijk fig. 3.14 met fig. 3.6d en 3.9d).
Heeft men een helder inzicht in de begrippen die in fig. 3.15 worden aangeduid en die
gebaseerd zijn op de veronderstelling dat Ic = — 7L in fig. 3.14, dan is de rest van de
analyse eenvoudig geworden. Deze wordt hier dan ook niet verder behandeld.
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4. STABILITEITENFREQUENTIEWEERGAVEVAN
VERSTERKERS METTEGENKOPPELING

4.1.INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk werd het terugkoppelbegrip enigszins uitgebreid behan
deld en werd de nadruk gelegd op het ongevoelig maken voor bepaalde tekortkomingen
van versterkers dat kan worden verwezenlijkt door de toepassing van tegenkoppeling.
Er werd aangetoond dat een opoffering van versterking altijd een prijs is voor dit onge
voelig maken, maar er werd geen grens gesteld aan de hoeveelheid versterking die kan
worden opgeofferd, dat wil zeggen, op de mate van tegenkoppeling die kan worden toege
past. Deze beperkingen zullen nu worden besproken. Zoals aan het eind van de bespre
king van het voorbeeld van de transadmittantie-terugkoppeling reeds in het kort gezegd,
is het knelpunt in dit opzicht de frequent ieweergave van de hoofdversterker (en van het
terugkoppelnetwerk). Er werd reeds opgemerkt dat instabiliteit (het optreden van onge
wenste oscillaties) de prijs is die voor overdreven terugkoppeling betaald moet worden.

4.2. HET STA BI LITEITS PROBLEEM

Om het stabiliteitsprobleem in bijzonderheden te onderzoeken, zullen we van enkele
teruggekoppelde versterkers waarvan de mate van terugkoppeling wordt gevarieerd, de
grafische voorstelling van de versterking als functie van de frequentie bestuderen. We
nemen in dit hoofdstuk aan dat er in het midden van de frequentieband van de versterker
tegenkoppeling is, ofschoon we zullen zien dat de tegenkoppeling bij zeer hoge of zeer
lage frequenties zeer goed (positieve) terugkoppeling kan zijn. Tevens nemen we aan dat
de hoofdversterker stabiel is.
Veronderstel dat de hoofdversterker in fig. 4.1 een enkele pool heeft bij s = sa en dat
deze pool op de negatieve reële as ligt, d.w.z. sa is reëel en negatief:

a(s) =

a(0)
1 - s/sa

(4.1)

Nemen we verder aan dat de terugkoppelfunctie onafhankelijk is van de frequentie, d.w.z.
/(s) = Zo, dan is de gesloten-lusversterking A (s) van de teruggekoppelde versterker

A(s) =

a

1 + af

(4.2)

a(0)
1 4- /oa(O) - s/sa
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■o +

hoofdversterker
•Lio

C/o
■o —

terugkoppel netwerk
Fig.4.1.Blokschema van een versterker met transadmittantie-terugkoppeling.

De versterkingsfunctie van de teruggekoppelde versterker heeft dus één pool bij

s = sa [1 4- foa(0)]

(4.3)

Omdat de terugkoppeling in het midden van de band (hier laagfrequent) negatief is, dat
wil zeggen, omdat /oa(O) > 0, heeft de terugkoppeling de bovenste V2-frequentie (het
bovenste 3 dB-punt) van de versterker met een factor 1 4- /oa(O) verhoogd en de laagfre
quent versterking met dezelfde factor verlaagd.
Merk echter op dat de tegenkoppeling volledig effectief is bij het ongevoelig maken van
de versterker voor variaties in de parameters alleen dan als de lustransmissie of de lus
versterking hoog is. Als de frequentie boven co = |sa| wordt verhoogd, wordt de tegen
koppeling minder effectief. Uit (4.3) blijkt duidelijk dat deze versterker geen stabiliteitsproblemen kent, omdat het niet mogelijk is de pool van A(s) naar de rechterkant van het
vlak te verschuiven voor een positieve waarde van de laagfrequent lustransmissie of lus
versterking /oa(O).
Beschouw nu een hoofdversterker met polen bij s = saen s = sb en neem weer aan dat
de polen op de negatieve reële as liggen (d.w.z. dat sa en sb negatieve reële getallen zijn):

a(s)

a(0)
=
a(0)
(1 — s/sa) (1 — s/sb)
1 4- C7jS + C72S2

(4.4)

We vinden nu voor de gesloten-lusversterking met de constante terugkoppelfunctie ƒ>:

A(s) =

_________ a(0)_________
[1 4- T(0)] 4- «is 4- a2s2

(4.5)

waarbij voor het gemak de lustransmissie of lusversterking gedefinieerd is als

T(s) = f(s)a(s)

en dus geldt in dit geval bij lage frequenties

T(0) = /oa(O)
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(4.6)
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(c) Grootte en fase
Fig.4.2.a. Meetkundige plaats van de natuurlijke frequenties sx en s2 van A(s) wanneer T(0) van
nul af wordt vermeerderd [(4.5) en (4.7)]. b. Meetkundige interpretatie van Q. c. Genormaliseerde
frequentieweergave van A(jco). In dit hoofdstuk worden de polen van T(s) en van a(s) aangeduid
door letterindices: s0, Sb, sc; de polen van A(s) door cijfers: sx, sa, s8.
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Uit de noemer van (4.5) vinden we dat sx en s2, de polen van A(s), op de negatieve reële
as liggen voor T(0) kleiner dan (öi2/4ö2) — 1- Voor T(0), groter dan deze waarde, heeft
A(s) een paar complexe polen. Fig. 4.2a laat de pool baan van A(s) zien bij toenemende
T(0). Voor het gemak zijn de plaatsen van de polen uitgedrukt in termen van de Q van
de schakeling, door (4.5) anders te schrijven als:

A(s) =

_________ A(0)_________
1 + (1/2) (s/so) + (s/so)2

(4.7)

waarbij
So2 =

22 =

1 + T(0)
a2
*2[1 4- T(0)]

(4.8)

(4.9)

a?

De meetkundige interpretatie van Q en so wordt gegeven in fig. 4.2b. De genormaliseerde
frequentieweergave van A(jco) voor verschillende waarden van Q wordt in fig. 4.2c ge
toond. De piekwaarde van de genormaliseerde versterking is iets groter dan Q en treedt
bij co iets kleiner dan so op. Als Q hoog is kan men echter in het algemeen wel aannemen
dat de piek ligt bij co = so en de waarde Q heeft. Merk op dat de polen van A(s) altijd in
de linkerhelft van het vlak liggen en dat er dus weer geen stabiliteitsprobleem is. Als de
Q echter veel groter is dan 1, zal de versterker een duidelijk gepiekte amplitudeweergave
en een gedempte slingering bij bloksignalen vertonen.
Als derde voorbeeld van een eenvoudige teruggekoppelde versterker beschouwen we
het geval dat de hoofdversterker drie polen op de negatieve reële as heeft:
a(s) =

____________ a(0)_____________
(1 - s/sa) (1 - s/sb) (1 - s/sc)

(4.10)

Bij f(s) = fo hebben we
A(s) =

_____________ a(0)_____________
[1 4- T(0)] + axs 4- a2s2 4- a3s3

(4.11)

Deze functie heeft altijd een reële pool, maar bij voldoend grote waarden van T(0) kun
nen de andere twee polen zich van de reële as losmaken en een paar complexe polen vor
men. Bovendien beweegt dit complexe paar bij voldoend grote waarden van [1 4- T(0)]
zich naar de rechterhelft van het vlak. Dat wil zeggen, dat de versterker onstabiel kan wor
den.
Typische meetkundige plaatsen van de polen van A(s) in (4.11) laat fig. 4.3 zien. De
frequentieweergave en de blokgolfweergave van de versterker kunnen tot op zekere hoog
te afgelezen worden uit de Q van het complexe paar polen. De pool op de reële as heeft
echter de neiging de bult in de frequentiekarakteristiek af te vlakken en ook het uitslingerverschijnsel bij de weergave van blokvormen die zich voor zouden doen als gevolg
van het complexe paar alleen.
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4.3.BEREKENINGEN VAN DE MEET KUNDIGE PLAATS VAN DE POLEN EN NUL PUNTEN

4.3.1. Inleiding
Uit de voorgaande drie voorbeelden zal het duidelijk zijn dat de grootte van de lusversterking T(0) in een tegengekoppelde versterker de plaats van de natuurlijke frequenties
van de versterker sterk kan beïnvloeden en daarmee de frequentieweergave en de doorlaatkarakteristiek. Een belangrijk probleem bij het ontwerpen van tegengekoppelde ver
sterkers is dus hoe de hoofdversterker te kiezen en het tegenkoppelnetwerk om tegelij-

s3
■X-

(T

Sc

• Fig.4.3. Meetkundige plaats van de natuurlijke frequenties sn s2 en s3 van A(s) als T(0) van nul af
toeneemt. De plaats van de polen bij vier bepaalde waarden van T(0) is ook aagegeven:
x T(0) = 0

• T(0) = 2,4
■ T(0) = 4,4
▲ T(0) = 31
waarbij aangenomen is dat de polen van T(s) liggen bij sa = —0,1, sb = —0,7 en sc = —1,8.
De tekening is niet op schaal.
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kertijd grote iusversterking (en daardoor goede ongevoeligheid) en een acceptabele fre
quentie- en doorlaatkarakteristiek te verkrijgen. Er zijn twee fundamentele analyseme
thoden die kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem. De ene methode richt zich
op de plaats van de natuurlijke frequenties van A(s) in het complexe vlak - dit is de me
thode van de plaats van de polen en nulpunten die hoofdzakelijk in de voorgaande para
graaf werd gebruikt om het stabiliteitsprobleem in te voeren. Deze methode wordt in deze
paragraaf uitvoeriger behandeld. De tweede methode die zich richt op de weergave van
sinusvormige signalen in een vaste toestand A(ja>) van de versterker voor verschillende
functies van de Iusversterking T(jco), wordt in par. 4.4 besproken.
Het belangrijkste van de poolbaanmethode is het uitzetten van de lijn van de natuur
lijke frequenties van de teruggekoppelde versterker in het s-vlak als functie van de lusversterking T(0) van de middelste frequentie. Op grond van deze poolbaan kunnen er aan
de hoofdversterker of aan het tegenkoppelnetwerk compenserende netwerken worden toe
gevoegd om de meetkundige plaats te wijzigen en zo de prestaties van de versterker te
verbeteren. Dat wil zeggen, men kan de poolbaan een andere vorm geven om de plaats
van de polen te verbeteren bij een gegeven mate van tegenkoppeling in het midden van
de band.
De betrekkingen tussen de plaats van de polen (en nulpunten) van een versterker en de
frequentie- en doorlaatkarakteristiek zijn niet eenvoudig. Men weet echter dat als de ver
sterker complexe polen heeft, de doorlaatkarakteristiek waarschijnlijk een oscillatorisch
karakter heeft en dat de frequentiekarakteristiek een piek zal vertonen bij de resonantiefrequentie. Vooral bij een enkel paar complexe polen met een Q groter dan 0,5 (d.w.z.
dat deze niet op de as liggen) zal zich bij het weergeven van een blokgolf een uitslingerverschijnsel voordoen. Bij een Q die groter is dan 1/V2 (45° radialen) zal de frequentie
karakteristiek ook een piek vertonen (zie fig. 4.2). De eisen die aan de plaats van de polen
gesteld worden voor een bevredigende karakteristiek, hangen voornamelijk van de toe
passing af. Zo is bij een oscilloscoopversterker een uitslingerverschijnsel bij blokvormen
ontoelaatbaar en men eist dus dat de Q van de complexe polen dicht bij 0,5 ligt. Aan de
andere kant kan bij laagfrequentversterkers een kleine piek in de frequentiekarakteristiek
toegestaan worden; de Q kan dan 1 bedragen. Uitgezonderd in de eenvoudigste ontwer
pen zoals een eentrapsversterker, zullen deze eisen het gebruik van een of andere com
pensatie met zich meebrengen teneinde een redelijke overdracht of Iusversterking te krij
gen.
Het blijkt uit de uitgewerkte voorbeelden in par. 4.2 dat het vinden van de juiste meet
kundige plaats van de poolbaan bij een gegeven versterker een flinke hoeveelheid reken
werk met zich mee brengt. Vooraleer daarom een bijzonder geval zal worden behandeld
om de poolbaanmethode te illustreren, zullen we eerst een aantal eenvoudige regels ont
wikkelen aan de hand waarvan de plaatsen tennaastenbij met een minimum aan reken
werk kunnen worden geschetst.

4.3.2. De constructie van de benaderende plaatsen
De uitdrukking voor de gesloten-lusversterking is
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A(s) =

a(s)
1 4- T(s)

(4.12)

In plaats van de polynoom 1 4- T(s) voor verschillende waarden van T(0) in factoren te
ontbinden om de plaats van de polen van A(s) te vinden, kunnen er enkele regels worden
opgesteld waardoor de plaatsen redelijk nauwkeurig kunnen worden getekend.
a. Begin en einde van de poolbaan. De eerste regel is dat de polen van A(s) bij toenemende
terugkoppeling zich van de polen van T(s) naar de nulpunten van T(s) bewegen. Om dit
aan te tonen wordt de lusversterking T(s) uitgedrukt als
T(s) = T(O)g(s)

(4.13)

waarbij
T(0) = a(O)f(O)

(4.14)

en g(s) een verhouding tussen polynomen is die per definitie in het midden van de band
gelijk is aan 1. Dientengevolge is
A(s) =

a(s)
1 4- T(O)g(s)

(4.15)

Bij eindige waarden van T(0) en waarden die niet nul zijn, treden de polen van A(s) al
leen op, als T(0)g(s) = — 1. Als T(0) zeer klein is, moet g(s) bij een pool van A(s) zeer veel
groter dan 1 zijn, d.w.z., dicht bij een pool van g(s) en dus bij een pool van T(s). Omge
keerd, als T(0) zeer groot is, moet g(s) bij een pool van A(s) veel kleiner dan 1 zijn, dat
wil zeggen, dicht bij een nulpunt van T(s). Men kan dus zeggen dat bij een toenemende
mate van terugkoppeling in het midden van de band, de meetkundige plaats van elke pool
van A(s) begint bij een pool van T(s) en eindigt bij een nulpunt van T(s). Als T(s) meer eindige
polen dan eindige nulpunten heeft, zullen enkele van de meetkundige plaatsen eindigen in
de nulpunten in het oneindige. (Merk op dat de polen van a(s) ook in g(s) verschijnen
zoals (4.6) en (4.13) aantonen. Daarom zal, als boven aangegeven, zolang 0 < T(0) < oo,
A(s) niet de polen van a(s) hebben. Als T(0) echter 0 is, zal A(s) polen hebben alleen
bij de polen van a(s). Bovendien heeft bij T(0) = oo, A(s) alleen polen bij de nulpunten
van f(s)).
Beschouw als eenvoudig voorbeeld het geval dat de hoofdversterker een nulpunt bij
Sa heeft en een pool bij sb en dat het terugkoppelnetwerk een nulpunt bij sc heeft en een
pool bij sd, zoals fig. 4.4a laat zien. De polen van A(s) bij T(0) nul, klein, groot en onein
dig ziet men in fig. 4.4b.
b. Plaats van meetkundige plaatsen op de reële as. Als tweede hulpmiddel om de meetkun
dige plaatsen te schetsen, kan men gemakkelijk de delen van de meetkundige plaatsen van
de polen van A(s) die op de reële as liggen, bepalen. Bij een pool van A(s) is 1 4- T(s)
= 0, zodat |T(s)| = 1 en < T(s) — w. Maar op de reële as kan L T(s) slechts nul of rc zijn.
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(c) Meetkundige plaats van de wortels van A (s)
Fig. 4.4. Banen van sr en s2, de polen van A(s), bij toenemende T(0).

Beschouw het voorbeeld in fig. 4.5. In een punt A zijn de bijdragen tot de fase van dé reële
polen en de reële nulpunten van T(s) gelijk aan nul, zoals blijkt uit de hoek van de vec
toren van de polen en nulpunten die naar het punt wijzen. De fasebijdragen van het com
plexe paar heffen elkaar overal op de reële as op. De fase van T(s) voor deze waarde van
s is nul.
Voor een punt B dat tussen sa en sb ligt is Z. T(s) = tc. Voor een punt tussen sb en sc
is Z. T(s) = 0. Men kan uit dit voorbeeld en uit het feit dat de polen van A(s) zich conti-

92

ja)

X Sd

—X-

Sc

-+C

-o—
Sb

B

Sa

A

a

x Se

Fig.4.5. Berekening van de meetkundige plaats op de reële as uit de polen en nulpunten van T(s).
nu met T(0) bewegen een algemene regel afleiden: De meetkundige plaatsen van de polen
van A(s) bevatten alle delen van de reële as links van een oneven aantal polen en nulpunten
van T(s). (Omdat T(0) > 0, worden de nulpunten in de rechterhelft van het vlak niet be
schouwd).
c. Het vormen van een complex paar polen. Figuur 4.5 geeft een interessante illustratie
van regel b. Voor dit geval zegt regel b dat de meetkundige plaatsen van de polen van
A(s) op de reële as alleen tussen sa en sc moeten liggen en tussen sb en sd, zoals fig. 4.4c
aangeeft. Maar volgens regel a geldt dat als T(0) klein en toenemend is, een van de polen
van A(s) begint bij sb en de andere bij sd. Eveneens geldt dat als T(0) groot wordt, een
van de polen van A(s) eindigt in sa en de andere in sc. Om continu van sb en sd naar sa en
sc te bewegen en tegelijkertijd de voorwaarde van de meetkundige plaatsen op de reële as
geen geweld aan te doen, moeten de polen van A(s) de reële as verlaten en een complex
paar polen vormen, zoals fig. 4.4c aangeeft. Het voorbeeld van fig. 4.4 geeft dus nog een
aanwijzing voor de constructie van de meetkundige plaatsen: Alle delen van meetkundige
plaatsen die op de reële as liggen tussen paren polen ofparen nulpunten van T(s) moeten in
een zeker intern '‘verdwijnpunt' zich van de reële as vertakken en een toegevoegd paar meet
kundige plaatsen vormen.

d. Zwaartepunt van de polen. Vergelijking (4.11) dient om nog een regel te illustreren. We
herinneren ons van (1.45) en (1.73) dat

= - Ss,

(4.16)
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Bij een toestand zoals in (4.11), waarbij de hoogste twee coëfficiënten van de noemer
polynoom geen functies van T(0) zijn, moet S s; constant blijven. Het is soms handiger
dit uit te drukken in termen van het ‘zwaartepunt’ van de polen, analoog aan de bereke
ning van het zwaartepunt van een aantal puntmassa’s bij de mechanica. Hiertoe worden
beide zijden van (4.16) door het aantal polen gedeeld:

nan

S s;
= zwaartepunt van de polen
n

(4.17)

Derhalve, als de coëfficiënten an en aa~i van A(s) onafhankelijk van T(0) zijn, zal het zwaar
tepunt van de polen van A(s) constant zijn en gelijk aan het zwaartepunt van de polen van
T(s). De coëfficiënten an en an_i zullen onafhankelijk van T(0) zijn als er minstens twee
eindige polen in T(s) meer zijn dan eindige nulpunten in T(s).
e. Plaats van de polen bij een derdemachtsnoemer. De uitdrukking voor de versterking
met een derdemachtsnoemer in de vorm van (4.11) is er een die men dikwijls bij tegenkoppelberekeningen tegenkomt. In plaats van een rechtstreekse oplossing om de plaats
van de polen als functie van T(0) te vinden, kunnen we gemakkelijker de meetkundige
plaats vinden door poolhoeken aan te nemen en de waarde van T(0) die aan deze voor
waarden voldoet, te berekenen. Voor het derdemachtsgeval nemen we aan dat A(s) één
reële pool heeft en een paar complexe polen onder een bepaalde hoek met de reële as (of
wat hetzelfde is, met een bepaalde Q). We lossen dan T(0) op door de coëfficiënten b3, b2,
b1 en bo in
__________ k__________
A(s) =
Z>3s3 4- b2s2 + Z>iS 4- b0
Tabel 4.1. Plaats van de wortels van een derdemachtsnoemer

Q
van het
complexe
paar

Hoek
met
de reële
as

0,5

0°
(twee polen
samen)

i/V2

±45°

1

±60°

oo

±90°
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a
Reëel deel van
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pool
(a2+ ^~a + ~^~ = 0
jO3

\
.

^2

’•

b3

So3

(a*
+ Aa _±L_
= o)J
\ T b3
2b3
b,
2b2

0

bo

V
Reële
pool

>

^2

-

^~2a

—a2yb3

— 2a

— 2a2yb3

-b7~2a

—4a2yb3

bz

b\b2

~b7

~b?

b3

gelijk te stellen aan de coëfficiënten van een derdemachtspolynoom met een paar com
plexe wortels onder de gewenste hoek. De resultaten toont tabel 4.1.
Als drie van de grootheden b3, b2y bly bQy y en a of geschikte betrekkingen ertussen, en
óf de Q óf de hoek van de polen gegeven zijn, kan men tabel 4.1 gebruiken om de overige
parameters te vinden.
4.3.3. Voorbeeld van het berekenen van de plaats van de polen en nulpunten
Als voorbeeld van de berekeningen van de plaats van de polen en nulpunten wordt een
eenvoudige drietrapsversterker met transadmittantie-terugkoppeling besproken (fig. 4.6).
Rt

I

i

I
l
l
i

I

/2
Rn

-- Rl = 50 Q

Rn = Ri2 = 700 Q

Fig.4.6. Schakeling van een versterker met transadmittantie-terugkoppeling. Voedings- en voorspanningsbronnen zijn weggelaten.
In de volgende paragrafen worden wijzigingen in de schakeling van de versterker en van
het terugkoppelnetwerk besproken die het mogelijk maken zowel grote lusversterking
(en dus grote ongevoeligheid) als een aanvaardbare weergave van de versterker te ver
krijgen. De ongevoeligheidseigenschappen van deze schakeling werden in par. 3.4 bespro
ken.
De open-lusversterking a(s) van de versterker zal de vorm
a(s) =

a(0)
a3s3 4- a2s2 + ats 4- 1

(4.18)

hebben, waarbij voor deze schakeling a(0) een negatief getal zal zijn. In deze vergelijking
zijn slechts de dominerende natuurlijke frequenties opgenomen die te maken hebben met
het gedrag bij hoge frequenties. Er zijn in werkelijkheid nog drie andere polen bij zeer
hoge frequenties; het effect hiervan zal later besproken worden. Ook zijn er geen laagfrequentpolen en -nulpunten opgenomen die een gevolg zijn van de koppel- en ontkoppelcondensatoren die in de regel in een versterker aanwezig zijn. Dat wil zeggen, er is aan
genomen dat de laagfrequentversterking constant is tot s = 0 bij een waarde a(0). Dit
wordt alleen ter vereenvoudiging gedaan. Er moet de nadruk op worden gelegd dat het
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stabiliteitsprobleem bij lage frequenties even groot kan zijn als bij de hoge. De methode
van analyse is echter dezelfde; daarom wordt hier alleen het hoogfrequentprobleem be
handeld.
De terugkoppelfunctie voor deze versterker is:

(4.19)

f = 7rf = ~Gt

De lusversterking is dan
T(s) = a(s)f(s) =

T(0)
a3s3 4- ö2s2 4- tfiS 4- 1

(4.20)

waarbij T(0) = — a(0)(7f, een positief getal. De gesloten lusfunctie is volgens (4.2)

A(s) =

a(0)
tf3s3 + ö2s2 4- örs 4- [1 4- T(0)]

------------------------------------------------------------

i

(4.21)

De algemene vorm van de meetkundige plaats van de wortels van (4.21) wordt in fig. 4.3
getoond.
Om het voorbeeld te verduidelijken wordt nu aangenomen dat de dominerende na
tuurlijke frequenties van de hoofdversterker, dat wil zeggen de dominerende polen van
a(s), zijn:
sa = -0,1 • 108 s—1
sb = -0,7 • 108 s-1
sc = -1,8 • 108 s—1
(Deze komen ongeveer overeen met de drie dominerende polen die voor de versterker in
hoofdstuk 1 en 2 berekend zijn). Uit par. 4.3 is bekend dat de meetkundige plaats van de
polen van A(s) beginnen bij sa, sb, en sc. Op de reële as kan de meetkundige plaats alleen
liggen tussen sa en sb en links van s. Ook is het zwaartepunt van de drie polen van A(s):

an-t

S Sj
3

-2,6 • 108
= -0,866 • 108 s
3

Op grond van bovenstaande getalwaarden wordt de gesloten-lusuitdrukking

A(s) =

_ ____________ a(0)______________
8 s3 + 20,7 s2 4- 12 s 4- 1 4- T(0)

(4.22)

S in eenheden van s-1.,/

Om de Q van het complexe paar polen kleiner dan l/\/2 te houden, moet volgens tabel
4.1 de lusversterking T(0) bij de middelste frequentie kleiner zijn dan 2,4. Voor deze be
paalde ligging van de polen zal er nog een aanvaardbare weergave ontstaan, zelfs als de
polen de ± 60° radialen bereiken (Q = 1), tengevolge van de invloed van de reële pool.
Zelfs onder deze omstandigheden kan T(0) nog niet groter worden dan 4,4 en dit is een
betrekkelijk geringe waarde voor terugkoppeling. Bij T(0) = 4,4 liggen de polen van A(s)
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bij Si, s2 = ( — 0,29 ± j0,5) • 109 s \ s3 = — 2 • 108 s-1. De bandbreedte van de versterker
zal dus volgens fig. 4.2 ongeveer 0,75 • 108 rad • s-1 zijn.
4.3.4. Wijzigingen van de hoofdversterker
Er is blijkbaar een veel grotere mate van tegenkoppeling nodig dan T(0) = 4,4 als men een
redelijke mate van ongevoeligheid van de versterker wil bereiken. In deze en de volgende
paragraaf worden verschillende manieren bekeken om de lusversterking T(s) te compen
seren, zodat T(0) vergroot kan worden, terwijl toch de Q van het complexe paar polen
kleiner dan 1 is. Een manier om dit te bereiken is de laagste pool van T(s) verder naar
binnen, naar de negatieve reële as, te schuiven.
Natuurlijk heeft men in een transistorversterker gewoonlijk geen onafhankelijke be
heersing van de plaats van de polen; het is dus beter de bespreking in termen van de
coëfficiënten van de noemer polynoom in (4.21) te voeren. Uit tabel 4.1 zien we dat om
oscilleren te voorkomen (d.w.z. Q kleiner dan oneindig te houden),

T(0) <

’)

(4.23)

Om nu een grotere lusversterking zonder oscillaties te krijgen, kan men ax of a2 vermeer
deren of a3 verminderen in (4.21). Men kan veilig aannemen dat dezelfde veranderingen
in au a2 of a3 ook in een overeenkomstig toenemen van de toegestane lusversterking bij
een Q van 1 zal resulteren.
Men kan in (4.21) vergroten door de waarde van de som van de open-lustijdconstanten in de hoofdversterker te doen stijgen. In (4.18) betekent dit dat

+
Ra

I

Rc

11
R «ert«

Fig.4.7.Het toenemen van S RjO Cj door het toevoegen van een weerstand in de collectorleiding.
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— ^jRjOCj —

(4.24)

vergroot wordt [Zie (1.39), maar stel a0 = 1]. De som van de tijdconstanten kan wor
den vergroot door een van de open-schakelingweerstanden Rjo groter te maken, bijvoor
beeld door Rc te vergroten of door een weerstand in serie met de collector toe te voegen,
zoals fig. 4.7 aangeeft. Het werkpunt van de transistor kan op de oorspronkelijke waarde
worden gehouden door 7?b te verminderen. Deze wijzigingen van a(s) zullen inderdaad
niet alleen öj veranderen, maar ook a2 en a3. We herinneren ons van (1.41) dat
(4.25)
a3

Tj8

Maar het vergroten van bijvoorbeeld Rc moet ook t)s zowel als t)o vergroten en dienten
gevolge a2]a2 verkleinen. Een toeneming van de toegelaten T(0) zal alleen worden verwe
zenlijkt als men ook op een dusdanige manier weerstanden toevoegt dat de open-schakelingtijdconstante StJo zoveel mogelijk wordt vergroot en L(1/t>8) zoveel mogelijk wordt
verkleind, zie (4.23).
Men kan ook
vergroten door een capaciteit toe te voegen, hetzij tussen basis
en aarde of tussen basis en collector, zoals door de stippellijnen in fig. 4.8 is aangegeven.
De condensatoren Cx en C2 zullen hoofdzakelijk hetzelfde effect hebben als het vergroten
van
resp. Cn. Het belangrijkste effect zal dus zijn dat een of meer polen dichter bij
de oorsprong komen te liggen. Het voordeel van het toevoegen van C2 boven dat van het
toevoegen van Cx is dat in het eerste geval C2 de neiging heeft de polen te splitsen, d.w.z.
niet alleen sx naar binnen te brengen, maar ook s3 naar buiten te doen bewegen, zoals in
hoofdstuk 1 besproken is.
Merk op dat het verkrijgen van een grote waarde van T(0) door het vermeerderen van
ax belangrijke nadelen met zich meebrengt. We zien uit (1.18) dat voor de hoofdverster
ker en dientengevolge voor de lusversterking T(s) het bovenste V2-punt zal zijn
a0

<*>h m ------ =

1

(4.26)

ai

omdat volgens (4.18) bij dit voorbeeld a0 = 1. Het vergroten van ax heeft dus de doorC,
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Fig.4.8.Het toenemen van S RjO Cj door het toevoegen van een capaciteit C\ of C2.
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laatband van T(jw) verkleind. Zodoende is de ongevoeligheid van de versterker in een veel
kleinere doorlaatband werkzaam.
4.3.5. Verandering van het terugkoppelnetwerk
Een tweede belangrijke manier om T(s) te compenseren om meer lusversterking bij de
middelste frequentie te krijgen, is het wijzigen van het terugkoppelnetwerk door er reactieve elementen in op te nemen. In deze paragraaf wordt slechts het eenvoudige netwerk
van fig. 4.9 behandeld, omdat zoals men zien zal, de ene toegevoegde condensator Ct in
Rt

-o

o
Cf

---- II---Fig. 4.9. Terugkoppelnetwerk.

derdaad een onafhankelijke beheersing van de coëfficiënt van de s-term in de noemer van
A(s) mogelijk maakt. Er kan daardoor een ruime verandering van de plaats van de poolbaan tot stand worden gebracht.
Voor het terugkoppelnetwerk is de achterwaartse overdrachtsadmittantie

jrf = —(1 + s R'Ct) = f(s)

(4.27)

De lusversterking T(s) heeft nu een eindig nulpunt
T(s) = af = T(0)

_____________ (1 ~ S/Sf)_____________

(1 - s/sa) (1 - s/sb) (1 - s/sc)

(4.28)

waarbij
1

(4.29)

Sf = -

en waarbij aangenomen wordt dat a(s) nog steeds drie polen geeft en geen eindige nul
punten als in par. 4.3. De belasting die het terugkoppelnetwerk vormt voor in- en uitgang
van de versterker wordt dus verwaarloosd.
Nu is het belangwekkend de versterkingsfunctie A(s) van de gehele versterker op te
stellen om te zien hoe het nulpunt van f(s) de versterking beïnvloedt:

A(s) =

a(s)

1 + T(s)
_______________ a(0)_______________
(1 - s/sa) (1 - s/sb) (1 - s/sc) + T(0) (1 - s/sf)

(4.30)
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=___________________ a(0)__________________
a3s3 + a2s2 + [fll + /?fCfT(0)]s 4- 1 + T(0)

(4.31)

Vergelijking (4.31) laat zien dat door toevoeging van condensator Ct nu een onafhanke
lijke beheersing van de coëfficiënt van de s-term van de noemer van A(s) is ontstaan. In
overeenstemming met de bespreking in de vorige paragraaf kan men dus met deze me
thode een grote lusversterking verkrijgen en daardoor een goede ongevoeligheid.
De lezer zal zich afvragen, waarom Cf, als de tegengekoppelde versterker in zijn geheel
wordt beschouwd, in (4.31) tot Zr/0 bijdraagt, maar blijkbaar niet tot S(l/r>s), omdat
en a3 onveranderd zijn. Het antwoord is dat Ct in feite een vierde pool aan het stelsel
toevoegt en daarmee een a4s4 term aan de noemer van (4.31). Zo zal S(1/tj,) dat nu ge
lijk is aan a3/a<t inderdaad veranderen; maar a2/a3 zal niet noemenswaard wijzigen, om
dat de vierde pool zo ver weg ligt van de negatieve reële as. Deze vierde pool is verwaar
loosd door het verwaarlozen van de belasting van de hoofdversterker door Ct.
Teruggekeerd bij (4.30) merken we op dat A(s) geen eindige nulpunten heeft. Het nul
punt sf (of enig ander eindig nulpunt van ƒ in het algemene geval) verschijnt niet recht
streeks in de uitdrukking voor de totale versterking. Toch beïnvloedt sf stellig de natuur
lijke frequenties van de totale versterker, zoals men uit de noemer van (4.30) kan zien.
De techniek is nu het nulpunt van het terugkoppelnetwerk op een zodanige plaats te
brengen dat de meetkundige plaatsen gunstig worden beïnvloed.
We herinneren ons dat de meetkundige plaatsen van de polen van A(s) van de verster
ker zonder Ct in fig. 4.3 zijn afgebeeld. De overeenkomstige meetkundige plaatsen met Cf
jco

a

Fig. 4.10. Plaatsen van polen en nulpunten van T(s) en de corresponderende meetkundige plaats
van A(s). De figuur is niet op schaal.
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laat fig. 4.10 zien. Bij het vormen van de meetkundige plaatsen in fig. 4.10 moeten zowel
Rt als Cf gewijzigd worden, zodat het produkt RtCt constant blijft. Op deze wijze kan
men T(0) variëren en tegelijkertijd het terugkoppelnulpunt sf op dezelfde plaats houden.
Uit par. 4.3 blijkt duidelijk dat een van de meetkundige plaatsen op de reële as begint
bij sc en eindigt bij sf. De beide andere polen zullen als voorheen samenkomen en een
complex paar vormen. Echter, omdat in dit geval het zwaartepunt van de polen niet door
het terugkoppelnulpunt wordt gewijzigd en alleen pool s3 naar sr beweegt, moeten de
asymptoten voor het complexe paar bij grote T(0) parallel aan de jcn-as lopen. Bovendien
snijden bij een geschikte keuze van sf deze meetkundige plaatsen elkaar nooit in de rech
terhelft van het vlak. De teruggekoppelde versterker is dan altijd stabiel (als alleen de
dominerende effecten worden beschouwd). De waarde van sf die garandeert dat deze
asymptoten elkaar niet in de rechterhelft van het vlak snijden, kan gemakkelijk gevonden
worden. We weten dat het zwaartepunt constant blijft bij (—2,6/3) • 108 s-1. Wanneer
Sx en s2 op de jw-as moeten eindigen, dan moet s3 bij —2,6 • 108 s-1 eindigen. Dus sf =
—2,6 • 108 s-1. Om Sx en s2 naar links te bewegen van de jco-as af, behoeft men blijk
baar alleen sr maar dichter bij de oorsprong te brengen door Cf te vergroten.
Er zijn blijkbaar vele manieren om de waarde van sf te kiezen. Men zou bijvoorbeeld
het nulpunt kunnen regelen, zodat het samenvalt met een van de polen van a(s), bijvoor
beeld sb. Op grond van de zwaartepuntredenering worden de meetkundige plaatsen dan
rechte lijnen, parallel met de jco-as, zoals fig. 4.11 laat zien. De asymptoten liggen bij een
grote T(0) blijkbaar in de linkerhelft van het vlak.
Een praktischer geval zou dat kunnen zijn, waarbij sf zo gekozen wordt dat de drie
polen van A(s) op een cirkel liggen, waarbij de complexe polen op de stralen ± 60° val
len. Dit is de poolrangschikking van een Butterworth-Glter dat een maximum bandbreedte
geeft zonder piekvorming bij een gegeven zwaartepunt van de drie polen. Omdat het
zwaartepunt (—2,63) • 108 s-1 moet zijn, vinden we

Re [sj = Re [s2] = —0,65 • 108 s-1
s3 = -1,3 • 108 s—1
Derhalve

-SX = 1,3 4 -60° • 108 s—1
-s2 = 1,3 4 60° • 108 s"1
-s3 = 1,3 4 0° • 108 s—1
In (4.31) is de constante term [1 4- T(0)]/a3 het tegengestelde van het produkt van de wor
tels. Gebruikt men de waarde van a3 uit (4.22), dan vindt men
1 4. T(0) = (1,3 • 108)3 (8 • lO"24)
T(0) = 16,6
Bij het Butterworth-filter is wh = |s3|, de V2-frequentie van de teruggekoppelde ver
sterker is dus 1,3 • 108 rad • s-1. Vergelijking met de resultaten uit par. 4.3 wijst uit dat de
toevoeging van Cf een flinke toeneming zowel van de lusversterking als van de band-
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Fig.4.11. Meetkundige plaats van A(s) met opheffing van polen en nulpunten. De figuur is niet op
schaal.

breedte heeft veroorzaakt. Ook zal de Butterworth-weergave die hier bereikt is, geen
pieken geven, terwijl de versterker uit par. 4.3 een licht gepiekte karakteristiek heeft.
Om Rt en Ct te vinden, merken we op dat volgens (1.61) en (4.31)

(v

1

4---- +
s»

v)-

+ 7?fCrT(0)
1 + T(0)

Als we de waarde van de wortels gebruiken zoals in het voorafgaande gegeven en de
waarde van at van (4.22), dan vinden we
RtCt = 0,91 • 10-8 s

Uit par. 3.4 blijkt a(0) = - (26.000) (50). Omdat T(0) = a(0)f(0) = —a(0)Gf is dan

Gt =

16,6
= 0,0127 mS
(26.000) (50)

Derhalve
Ct = (0,91 • IQ"8) (1>27 • 10-6) = 0,115 pF

Deze condensatorwaarde is onpraktisch klein vergeleken met de bedradingscapaciteit
die al in de schakeling zit. Het zou dan ook verstandig zijn het terugkoppelnetwerk op
nieuw op te zetten door een 20 : 1 spanningsdeler van weerstanden aan de uitgang van
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de versterker te plaatsen en Rt en Cf aan de aftakking van de spanningsdeler te verbinden.
Dan zou de opzet van de terugkoppeling ongewijzigd blijven als zowel Gt als Ct met een
factor 20 zouden worden vergroot.
Samenvattend kan worden gezegd dat in deze paragraaf een nulpunt in het terugkoppel
netwerk is gebracht om de plaats van de natuurlijke frequenties te wijzigen. In het voor
beeld kan men nu een lusversterking van 16,6 verkrijgen en een overeenkomstige ongevoeligheidsfactor van 17,6. Merk op hoe eenvoudig het was de versterker zo af te regelen
dat er een voorgeschreven rangschikking van polen ontstond. De eenvoud van ontwerp
is een van de belangrijke voordelen van de poolbaanmethode.
Bij de cascade-hoofdversterker moeten er in werkelijkheid zes polen van a(s) zijn. Bij
alle berekeningen zijn echter slechts de drie dominerende polen gebruikt. Het effect van
de niet-dominerende polen op het te beschouwen frequentiegebied is hoofdzakelijk dat
ze de meetkundige plaatsen dichter naar de jw-as schuiven. De versterker zal dus iets
minder stabiel zijn dan op grond van de benaderende berekening voorspeld werd. Het
effect van de niet-dominerende polen is gemakkelijker te bezien vanuit het standpunt van
de frequentiekarakteristiek. Het zal in par. 4.4 besproken worden.

4.3.6. Compensatie door het toevoegen van nulpunten aan a(s)
In de voorgaande paragrafen zijn aan de hand van een voorbeeld twee methoden be
sproken om een teruggekoppelde versterker te compenseren. Eerst werd er of een serieweerstand of een parallelcapaciteit aan de hoofdversterker toegevoegd om een reeds be
staande pool dichter naar de oorsprong te brengen. Daarna werd het terugkoppelnetwerk frequentieafhankelijk gemaakt, waarbij een nieuw nulpunt in de lusversterking
T(s) werd gebracht dat een grote verandering in de ligging van de polen en nulpunten
meebracht.
Een derde systeem om de versterker te compenseren is nulpunten in de overdrachts
functie a(s) van de hoofdversterker te brengen. Als er reeds extra-capaciteit aan de ver
sterker toegevoegd is zoals in fig. 4.8, dan kan er een nulpunt aan a(s) toegevoegd worden
door eenvoudig een weerstand in serie met de condensator (Cx of C2) te zetten. Deze
schakeling geeft een nulpunt van a(s) dicht bij s = —\IRC en voegt ook nog een pool
aan het stelsel toe. Het effect van het nulpunt op de stabiliteit van de teruggekoppelde
versterker is hetzelfde als dat van een nulpunt in het terugkoppelnetwerk, zoals dat in
par. 4.3 besproken is, behalve dan dat het nulpunt van a(s) ook als nulpunt van A(s)
verschijnt.
Er kunnen ook nulpunten aan a(s) toegevoegd worden door een serie KLC-lid als
shuntbelasting tussen de trappen te gebruiken. De condensator tracht de laagste natuur
lijke frequentie van de hoofdversterker dichter bij de oorsprong te brengen. Het RLClid wordt dan zo afgestemd dat er een complex paar nulpunten wordt gevormd dat het
effect van de polen met hoge Q in de karakteristiek van de teruggekoppelde versterker
kan onderdrukken.
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4.4.HET ONTWERPEN VAN TEG ENG EK OP PELDE VERSTERKERS, GEBASEERD OP DE
j-AS-K ARAKTERISTIEK

4.4.1. Inleiding
In de voorgaande paragrafen werd de poolbaanmethode besproken om tegengekoppelde
versterkers te ontwerpen. In deze paragraaf wordt het probleem van een enigszins ander
gezichtspunt bekeken. Het ontwerp wordt nu geheel gebaseerd op het gedrag van de lusversterking en de gesloten-lusversterking op de jco-as. Dat wil zeggen, het ontwerp is ge
baseerd op de statische karakteristiek van T(jco) en A(jco). De beide methoden zijn na
tuurlijk nauw verwant en de ontwerper kan zeer voordelig beide ideeën bij een gegeven
ontwerp gebruiken; hij kan voor de eerste opzet in termen van de poolbaan denken en
de gedetailleerde analyse van de gemeten gegevens in termen van de statische karakteris
tiek uitvoeren.
Samengevat houdt de statische methode in het vinden van de statische lusversterking
TCitt»), hetzij door berekening of door metingen, en hiervan uitgaande berekening van de
statische karakteristiek van de gesloten-lusversterker A(jco). Door directe analogie met de
poolbaanmethode moet men dan bepalen of het ontwerp bevredigend is in termen van de
lusversterking T(0) (en dus van ongevoeligheid) en van frequentie- en doorlaatkarakteristieken. Is het ontwerp niet tot tevredenheid, dan moet men weer compensatie toepassen
door de methoden van par. 4.3 te gebruiken. De nieuwe lusversterkingsfunctie T(jco)
wordt dan berekend en eveneens de nieuwe A(jco). Een belangrijk voordeel van deze me
thode van ontwerpen is dat zij rechtstreeks in termen van de gemeten frequentiekarakteristiek van de hoofdversterker kan worden uitgevoerd.
4.4.2. Het Nyquist-criterium
Bij deze methode is het zeer belangrijk dat er criteria worden aangegeven zowel voor de
stabiliteit als voor bevredigende doorlaatkarakteristiek in termen van T(jco) en A(jco),
zoals bij de poolbaanmethode in termen van polen en nulpunten gesproken werd. In deze
paragraaf wordt het criterium voor de stabiliteit ontwikkeld en in de volgende enige cri
teria voor een bevredigende doorlaatkarakteristiek.
Het belangrijkste stabiliteitscriterium dat bij de bespreking van de plaats van de wor
tels gebruikt werd, was dat de natuurlijke frequenties van de teruggekoppelde versterker
van de overdrachtsfunctie in de linkerhelft van het vlak moesten liggen, wilde de verster
ker stabiel zijn. Er zal aangetoond worden, dat de overeenkomstige eigenschap van de
statische weergave TQczj) is, dat aan het Nyquist-criterium voor de stabiliteit van de ver
sterker moet worden voldaan:

Een teruggekoppelde versterker zal onstabiel zijn, als een grafiek van de log van T(jco)
tegen de fase van T(jco) uitgezet over het gebied — oo < co < + °° één van de punten
T = — 1 doorloopt of dit omcirkelt.

Het criterium is gebaseerd op de veronderstelling dat de functie T(s) zelf stabiel is.
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Fig.4.12.Het Nyquist-criterium.

Een grafiek van log |T(jco)| uitgezet tegen 21 TGM voor een typische versterker is in
fig. 4.12a afgebeeld. Het corresponderende s-vlak dat de meetkundige plaats laat zien
geeft fig. 4.12b. Het grondidee van de Nyquist-proef is dat de T(jco) lijn die in fig. 4.12a
is getekend correspondeert met de yn-as in het s-vlak van fig. 4.126. De twee grafieken zijn
overeenkomstig, in die zin dat kleine vierkantjes in het ene vlak ook als kleine vierkantjes
in het andere verschijnen en draaiingen van 90° in het ene vlak verschijnen als draaiingen
van 90° in het andere. Helaas is de gebruikelijke manier om log |TQco)| tegen 4 TG<a)
uit te zetten, zoals in figuur 4.12a, het omgekeerde van wat vereist wordt voor overeen
stemming, want een positieve hoek is naar rechts afgezet in plaats van naar links. De
betrekking tussen de hoeken in fig. 4.12 is omgedraaid-. 4- 90° draaiing in het ene vlak
correspondeert met —90° draaiing in het andere. Als men bij dit voorbeeld langs de jcoas gaat in het s-vlak in de richting van toenemende co, dan verschijnt de rechterhelft van
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het vlak aldoor aan de rechterkant. Gaat men op overeenkomstige wijze bij de log-tegenhoekgrafiek in de richting van een toenemende co langs de overeenkomstige weg, dat wil
zeggen, langs de meetkundige plaats van T(jco), dan moet men het gebied dat overeen
komt met de rechterhelft van het vlak aan de linkerzijde vinden. Om op dit punt de na
druk te leggen, zijn deze overeenkomstige gebieden gearceerd. Het is nu duidelijk dat de
rechterhelft van het s-vlak correspondeert met het gedeelte van de T-grafiek binnen de
T0co)-lijn.
De polen van A(s) treden op als T = —1, zoals in het begin van dit hoofdstuk werd
besproken. In termen van de grafiek van log-tegenfasehoek vereist het Nyquist-criterium dat, om stabiliteit van A(s) te verzekeren, de punten T = — 1 in dat deel van de gra
fiek moeten vallen dat correspondeert met de linkerhelft van het s-vlak. Vooral de punten
T = — 1, dat wil zeggen |T| =1, zL T = ± (2n + 1) 180°, moeten buiten de meetkundige
plaats van T(jco) liggen. Onder deze voorwaarden is de teruggekoppelde versterker van
fig. 4.12 stabiel.
Bij betrekkelijk eenvoudige toestanden als in fig. 4.12a, waar de fase een monotoon
dalende functie van co is, valt de Nyquist-proef terug tot de eenvoudige constatering dat
de voorwaarde voor stabiliteit is dat |TQco)| kleiner dan 1 moet zijn als & TGco) gelijk is
aan ± 180°. Versterkers met ingewikkelder gedrag van de fase, zoals die in fig. 4.13 aan
gegeven, moeten zorgvuldiger behandeld worden. (Omdat de grafiek van grootte tegen
fase altijd symmetrisch is ten opzichte van de nulfase-as, is het gebruikelijk slechts een
grafiek voor een positieve a> te tekenen.) De versterkingskromme tegen de fasekromme, in
deze figuur in de buurt van —180°, is karakteristiek voor een zogenaamde marginaal
stabiele versterker. Zelfs hoewel dit type versterker slechts van geringe praktische beteke
nis is, heeft het enkele belangrijke stabiliteitsaspecten die zorgvuldig behandeld moeten
worden.
Het probleem bij deze marginaal stabiele versterker is dat zij grote versterking heeft als
de fase gelijk is aan —180°, zoals uit het Bode-diagram van fig. 4.13b kan worden afge
lezen. Op het eerste gezicht lijkt dit op instabiliteit te duiden. Op grond van de Nyquistproef is de versterker echter stabiel. Ondanks dit feit zijn versterkers van dit type zeer
moeilijk bevredigend uit te voeren, vooral wegens de niet-lineaire en andere praktische
kanten die in het voorgaande zijn verwaarloosd. Er zijn twee gezichtspunten die het pro
bleem illustreren.
Bij een marginaal stabiele versterker wordt deze, als om de een of andere reden |T(jco)|
kleiner wordt, terwijl & TGco) onveranderd blijft, onstabiel. Bij de eenvoudige overgangs
toestand van het aanzetten van de versterker kan de versterking geleidelijk oplopen tot
de stationaire toestand is bereikt. De versterker kan echter gaan oscilleren, voor zij het
stabiele werkpunt bereikt heeft dat bepaald is op grond van de eindwaarden van de para
meters.
Een tweede gezichtspunt is dat men de poolbaan bij toenemende T(0) kan beschouwen.
Bij een marginaal stabiele versterker zullen de wortels in de linkerhelft van het vlak be
ginnen, zich dan naar de rechterhelft bewegen en dan naar de linkerhelft terugkeren. Een
overgangstoestand of een overbelasting kan de effectieve waarde van T(0) verminderen,
106

log |T Qco)|
co = 0,1
2
1
-540 -450 -360

1

i

-270 -180) --90
^000

co = 100

'

10

O

0-<£T O)
-1

(a)

0,1 0,2 0,5 1 2
5 10 20
frequentie, rad-s 1
0
5 -100
g -200

50 100 200 500

^-3°°
CJj

O -400

V'500
(b)

Fig.4.13.T(jco) voor een marginaal stabiele versterker, a. Logaritme van de grootte uitgezet tegen
de fase van T(jco). b. Grootte en fase van T(jco) als functie van co.
waarbij oscillaties kunnen optreden die blijven bestaan.
De conclusie is dat de marginaal stabiele versterker niet gemakkelijk is te hanteren.
Het is dus redelijk het bovengenoemde eenvoudige stabiliteitscriterium bij alle ontwerpen
met terugkoppeling te gebruiken. Dat wil zeggen, bij het overgrote deel van teruggekop
pelde versterkers moet geëist worden dat |T(jco)| kleiner dan één is als 4 T0co) gelijk is
aan ± 180°.
Een ander voordeel van het log |T (jco)| = f [4 T(jco)]-diagram zien we in fig. 4.13a.
Volgens het Nyquist-criterium vertegenwoordigen alle punten |T| = 1, 4 T = ± (2n +
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4- 1) 180° mogelijke polen van A(s). Zo nadert de meetkundige plaats in dit voorbeeld
zeer dicht tot het punt |T| = 1, z£T=± 540°, bij co
500 rad • s-1. Men kan dus con
cluderen dat A(s) een van zijn paren polen in het linkerdeel van het vlak in de buurt van
co — 500 rad • s-1 heeft. Inderdaad ziet men in het diagram dat als de lusversterking T(0)
bij deze speciale versterker vergroot zou worden, het dit punt is dat zich het eerst naar de
rechterhelft van het vlak begeeft (d.w.z. binnen de omtrekslijn). De versterker zal dan bij
een frequentie van ongeveer 500 rad • s-1 gaan oscilleren.

4.4.3. Het criterium voor een redelijke doorlaatkarakteristiek
Bij de bespreking van de pooibaan werd een enigszins willekeurig criterium voor een re
delijke doorlaatkarakteristiek aangenomen, namelijk dat complexe polen niet boven de
45° radiaallijnen zouden liggen of dat de Q van het complexe paar niet groter dan 1/V2
zou zijn. De overeenkomstige criteria voor de statische weergave T(jco) zijn even wille
keurig en onderhevig aan dezelfde begrenzingen. Twee gewone criteria zijn versterkingsen fasemarge en de maximale mate van pieken bij de statische weergave. Het naderen van
de punten T = — 1 door T(jco) is in zekere zin een maatstaf voor de stabiliteit van de te
ruggekoppelde versterker. De parameters ‘versterkingsmarge’ en ‘fasemarge’ die in het
Nichols- en Bode-diagram (fig. 4.14) zijn te zien, worden gewoonlijk gebruikt om de mate
van nadering tot dit punt aan te geven. De versterkingsmarge wordt gedefinieerd als
l/|T(jco)| als A T(jco) = ± 180°; in deze figuur is dit dus 2, of 6 dB. De fasemarge is de
hoek van het |TG<z>)| = 1 punt tot —180°; deze is voor deze meetkundige plaats 45°.
Gebruikelijke marges voor praktische versterkers zijn 12 dB en 60°. Tot op zekere
hoogte is de grootte van deze marges een aanwijzing voor de gevoeligheid van de stabi
liteit van de versterker voor variaties in de parameters en bovendien geven de marges een
globale aanwijzing van de hoeveelheid gedempte oscillaties of uitslingering die bij de weer
gave van een blokgolf optreedt. Het is echter mogelijk schakelingen te ontwerpen die grote
versterkings- en fasemarges hebben, maar die ook zeer gevoelig zijn voor variaties van de
parameters. Versterkings- en fasemarges moeten dus met de nodige omzichtigheid wor
den gebruikt.
Een tweede criterium dat vaak gebruikt wordt om een bevredigende doorlaatkarak
teristiek te verzekeren is de eis dat de weergave van de gesloten-lusversterker |A(jco)|
slechts een kleine piek mag vertonen. Uit figuur 4.2 blijkt duidelijk dat bij een eenvoudige
tweepoolfunctie dit criterium identiek is aan een nauwkeurige opgave van de Q op de
plaats van de polen. Voor ingewikkelder functies wordt de betrekking uiteraard inge
wikkelder. Eén van de vaak gestelde eisen om een redelijke weergavekarakteristiek te
verkrijgen, is dat de piek van de amplitudekarakteristiek minder dan een factor 1,1 boven
de weergave van de middelste frequentie moet liggen. Zo’n factor hangt blijkbaar voor
een groot deel af van de bedoelde toepassing. Bij servosystemen worden soms factoren
tot 1,3 of 1,5 gebruikt.
4.4.4. De verschillende diagrammen
In de loop van de voorgaande besprekingen zijn er voorbeelden behandeld van de twee
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Fig.4.14. Versterkings- en fasemarges.
gebruikelijkste diagrammen die bij de analyse van de teruggekoppelde versterker en bij
het ontwerp ervan worden gebruikt: Het Bode-diagram met log |T(jco)| = f (log co) en
A T(jco) = f (log co) en het Nichols-diagram waarin log |T(jco) | = f [£ T(jco)] wordt uit
gezet met de frequentie als parameter. Beide diagrammen zijn handig om te gebruiken,
omdat ze logaritmische amplitudeschalen hebben. Het Bode-diagram heeft eveneens een
logaritmische frequentieschaal waardoor een snelle samenstelling van de krommen van
amplitude en fase mogelijk is, zoals in hoofdstukken 1 en 2 al vermeld werd. Een belang
rijk voordeel van het diagram waarin log |T(jco)| = f [2S. T(jco)] wordt uitgezet is dat de
grootte en fase van de gesloten-lusversterking A(jco) uit het diagram kan worden afgele
zen met behulp van een oplegvel van Nichols dat in vereenvoudigde vorm in fig. 4.15 is
afgebeeld. In verhandelingen over terugkoppeling kan de lezer hierover nadere inlich
tingen vinden.

4.4.5. Voorbeeld van een viertraps teruggekoppelde versterker
Er wordt nu een viertraps versterker besproken als illustratie van het gebruik van het
Bode- en het Nichols-diagram bij de analyse van teruggekoppelde versterkers. Als voor
beeld wordt hier de viertraps versterker met terugkoppeling over de gehele schakeling
(transadmittantie-terugkoppeling) die in fig. 4.16 is afgebeeld, besproken.
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Fig.4.15.Oplegvel van Nichols. De omtrek heeft betrekking op de versterker van par. 4.4.
Er is gelijkspanningstegenkoppeling gebruikt om de werkpunten te stabiliseren. Deze
methode van toevoeren van de voorspanning vermijdt de faseverschuiving tengevolge
van koppel en ontkoppelcondensatoren en voorkomt laagfrequentoscillaties als de terug
koppeling wordt aangebracht. We zien dat elke transistor automatisch een voorspanning
krijgt bij Ucz = 6 V en /c
1 mA. In de praktijk zouden de 6 volts batterijen worden
vervangen door 6 volts zenerdiodes of dergelijke. De condensatoren C\ en C2 moeten met
zorg gekozen worden om te voorkomen dat er een piek in de laagfrequentweergave ont
staat als de terugkoppeling wordt aangesloten. De methode van analyse en ontwerp voor
een goede laagfrequentweergave met terugkoppeling is in principe gelijk aan die bij hoog
frequent, er zal dus weer alleen het hoogfrequentprobleem besproken worden.
Aangenomen wordt dat de versterking van de hoofdversterker bij hoge frequenties
kan worden benaderd door de uitdrukking
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-(125) (100) (50)
(1 + 59,6s) (1 + 5s) (1 + 0,42s)
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1 + 65s + 325sa + 125s3

(4.32)

(s in eenheden van s~* ■ 10*)

Deze getallen zijn gebaseerd op een ontwerp van een schakeling die hoogfrequenttransistors bevat. De weerstanden van bron en belasting zijn in de schakeling zo laag dat er
slechts drie dominerende polen zijn.
De spanningsversterking UojUs bij de middelste frequentie is zonder terugkoppeling
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Fig.4.16.Viertraps teruggekoppelde versterker.
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Uq =

U'

Uo

ISRS

= -125 • 100

Als een gesloten-lusversterking van 100 geëist wordt, kan een spanningsversterking van
125 maal voor de terugkoppeling worden opgeofferd. Men kan dan verwachten, een flinke
verbetering in de ongevoeligheid van de versterker voor veranderingen in de parameters
te bereiken en een overeenkomstige vermindering van de vervorming.
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Fig.4.17.a.Bode-diagram van T(jcl>) voor de teruggekoppelde versterker van fig. 4.16.
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b. Logaritme van de grootte uitgezet tegen de fase van T(jco).
Om een spanningsversterking in het midden van de band van — 100 te bereiken, wordt
een transimpedantie vereist van
A(0)=^
•*s

I|

midden band

=___
a(0) ■_
1 -f- a(0)f(0)

= -(100) (50) O

dus 1 4- T(0) = 1 4- (125) (100) (50)f(0) = 125
-f(0) = Gt =

zodat

124
= 0,198 mS
(125) (100) (50)

Af = 5,04 kO

Daar naar een totale versterking van 100 maal gestreefd wordt, hadden we Rt
100A8 =
5 kO kunnen nemen, maar aangezien a eindig is, moet Rt iets groter dan 5 kO zijn.
Bij Cf = 0 en
5 kQ in fig. 4.16 vinden we volgens (4.32)
T(s) =

(125) (100) (50) (0,198 • 10"3)
(1 4- 59,6s) (1 4- 5s) (1 4- 0,42s)

(4.33)

(s in eenheden van s-1.,#1)

Fig. 4.17a geeft een Bode-diagram van deze functie. Merk op dat de versterkingsmarge
en de fasemarge zeer klein zijn, zodat een sterk gepiekte gesloten-lusweergave verwacht
kan worden. Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit de overeenkomstige grootte
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in het Nichols-diagram, fig. 4.17b, als men opmerkt dat de omtrek van TQw) zeer dicht
langs het — 180°-punt gaat.
Figuur 4.18 laat de weergave bij gesloten lus |A(jeu)|/7?s = |C/O/C/8| van de teruggekop
pelde versterker zien die verkregen wordt door of A(ja>) volgens (4.33), (4.32) en (4.12)
te berekenen, of door het Nichols-oplegvel te gebruiken om |A(jco)| en / A(jco) uit T(jco)
te vinden. Om de laatste berekening te vereenvoudigen is in fig. 4.17b de T(jco)-omtrek
op het Nichols-oplegvel van fig. 4.15 afgebeeld. Merk op dat de afgelezen waarden van
het oplegvel corresponderen met |A(ja>) f(ja>)| en dus vermenigvuldigd moeten worden
met Rt/Rs = 5,04 • 103/50 om | t/o/C8| te krijgen. Zoals verwacht kon worden, vindt men
dat | f/o/(/s| een volkomen onaanvaardbare piek vertoont.
Voegt men nog drie noemertermen aan (4.33) toe die corresponderen met de drie nietdominerende polen van de hoogfrequentweergave, dan zou de enige verandering die in
fig. 4.17 zou optreden, een snellere terugval in fase bij hoge frequenties zijn. De nietdominerende polen zijn gewoonlijk zo veel hoger in frequentie dan de dominerende (zie
bijvoorbeeld de berekeningen voor de versterker uit hoofdstukken 1 en 2), dat ze geen
noemenswaardige verandering in de amplitudeweergave van het frequentiegebied dat
van belang is, d.w.z. in de buurt van het 180°-punt, zouden teweegbrengen. De conclusie
is dat de versterker tengevolge van deze toegevoegde faseverschuiving in deze vorm stellig
zal oscilleren.
4.4.6. Compensatie
Om de pieken in de weergave te verminderen, kan men bijvoorbeeld een condensator Ct
parallel aan Rt van het terugkoppelnetwerk aanbrengen. De reden voor een dergelijke
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Fig.4.18.Frequentiekarakteristiek van de teruggekoppelde versterker van fig. 4.16.
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toevoeging is reeds in par. 4.3 besproken. De lusversterking wordt nu:
T(s) =

(125) (100) (50) (0,198 • 10"3 + sCf)
(1 4- 59,6s) (1 + 5s) (1 4- 0,42s)

(4.34)

(s in eenheden van s-1.,/)

Men kan een tamelijk goede schatting maken van het 7?fCrprodukt door zich te herin
neren, dat Rt en Ct een nulpunt in het terugkoppelnetwerk veroorzaken. Men zou dit
nulpunt nu gaarne bij ongeveer s = —a>o willen plaatsen, waarbij <vo de frequentie is,
waarbij de piek in de weergave optreedt. Een redelijk compensatieproces is dat waarbij
men de piekfrequentie experimenteel vaststelt en een variabele condensator gebruikt,
waarbij RtCt iets groter is dan coo-1. Men kan dan de condensator proefondervindelijk
variëren tot de gewenste weergave van een blokspanning is bereikt.
Op grond hiervan, omdat coQ hier 6,2 • 107 rad • s-1 is, kiest men
RtCt R» 16 ns

Een nauwkeuriger berekening die de Q van het complexe paar polen vermindert, toont
echter aan dat een betere waarde is
RtCt = 21 ns
Cr «a

21 • 10°
= 4,2 pF.
5 • 103

Een Bode-diagram van T(jco) van dit geval is aan fig. 4.17a toegevoegd. Deze nieuwe gra
fiek kan zeer gemakkelijk worden verkregen uit de grafiek voor Ct = 0 door op te merken
dat men (4.32) kan verkrijgen door (4.33) te vermenigvuldigen met
H(s) =

0,198 • 10-3 4- sCf
0,198 • 10-3

Met andere woorden, men begint met de grafieken van T(jco) van (4.33) en voegt logarit
misch |H(jco) | aan |TG<o)| toe en & H(jco) aan X T(jo>). Dezelfde eenvoudige constructie
kan ook worden gebruikt om de nieuwe meetkundige plaats van T(jco) in fig. 4.17b te
vinden (en in fig. 4.15). Het is uit elk van de beide grafieken duidelijk dat er een belang
rijke verbetering van de versterkings- en fasemarges verwezenlijkt is.
De grafiek van de gesloten-lusversterking UJU* voor dit gecompenseerde geval is aan
fig. 4.18 toegevoegd om vergelijking met het ongecompenseerde geval mogelijk te maken.
Deze grafiek kan ook weer worden afgeleid door middel van het Nichols-oplegvel, fig.
4.15, of door het zoeken van de polen van A(s):
A(s) =

-(100) (50)
1 4- 2,6s 4- 2,6s2 4- s3

(s in eenheden van

De polen van deze functie liggen bij s = — 1 • 108, en s = (—0,8 ± j0,6) • 108.
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5. BREDEBANDVERSTERKERS

5.1.INLEIDING

Als toepassing van de methoden van de berekening van de bandbreedte die in hoofdstuk
1 besproken zijn, zullen diverse methoden worden behandeld om de bandbreedte van een
meertrapsversterker te vergroten. Er is echter een verschil met dit probleem bij eentrapsversterkers. Elke verandering in de belastingsweerstand van een meertrapsversterker (be
halve de uitgangstrap) veroorzaakt tegelijkertijd een verandering in de weerstand van
de bron die de volgende trap stuurt; bij een meertrapsversterker zijn belastings- en bronweerstanden van de middelste trappen dus niet onafhankelijk van elkaar. Daarom is de
onderlinge afhankelijkheid van versterking en bandbreedte die zelfs bij een afzonderlijke
enkele trap voorkomt, nu gecompliceerder.
Om de bespreking te vereenvoudigen, zal slechts het geval behandeld worden waarbij
de middelste trappen van de meertrapsversterker gelijk zijn. Onder deze omstandigheden
kan men een standaardtussentrap definiëren. Als de standaardtussentrap wordt geanaly
seerd, kunnen de resultaten gebruikt worden om de werking van de cascadeversterker te
voorspellen. In dit hoofdstuk worden versterking en bandbreedte van deze standaard
tussentrap bepaald met toepassing van een shuntbelastingsweerstand en terugkoppeling
door een onontkoppelde emitterweerstand.

5.2.STANDAARDTUSSENTRAP VAN EEN CASCADEVERSTERKER

Een deel van een cascadeversterker met transistors ziet men in fig. 5.1a. Het vervangingsschema kan worden getekend als in figuur 5.1b. Er is aangenomen dat de koppelcondensatoren Cx en de ontkoppelcondensatoren Ce als kortsluiting voor het onderhavige frequentiegebied kunnen worden beschouwd. Ook zijn de elementen ro en rn van het hybride
--model weggelaten, omdat de versterking per trap die in de cascadeversterker bereikt
kan worden hier altijd klein genoeg zal zijn om deze benadering te veroorloven. Op grond
hiervan wordt het benaderende model van de schakeling getekend en deze is gebaseerd
op de Ct-benadering (fig. 5.2, zie par. 1.5). We herinneren ons dat dit model gebruikt kan
worden om de voorwaartse versterking en de ingangsimpedantie te berekenen bij co<3wh,
maar niet de achterwaartse versterking of de uitgangsimpedantie.
We kunnen nu elke herhaalde sectie van de vervangingsschakeling in fig. 5.2 een standaardtussentrap noemen. Voor deze standaardtrap definiëren we volgens fig. 5.2a een
spanningsversterking als:
Au
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-iFig.5.1.Meertraps videoversterker. a. Schema van twee trappen, b. Vervangingsschema van twee
trappen.
Rbz = 4,7 kQ
Re = 400 0
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Cn = 78,5 pF
Ai = Ac || Abi II Aba = 780 0
rn = 400 O
rx = 50 0
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rn II (rx + Ai) = 270 O

Fig. 5.2. Benaderend vervangingsschema voor tussentrappen, gebaseerd op de Ct-benadering.
Geldt slechts bij voorwaartse versterking en voor berekening van de ingangsimpedantie.
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We kunnen eveneens een stroomversterking definiëren als
/lt =

Zfc+i

(5.2)

"4~

Merk op dat deze versterkingsfuncties niet tussen dezelfde punten van het netwerk genomen zijn. Voor bovenstaande definities echter en als de gm van de transistors gelijk
zijn, zijn de twee versterkingsfuncties gelijk
/Ij

—

~gnA+i

= Au

(5.3)

Voor trappen in cascade is de totale versterking het produkt van deze afzonderlijke versterkingsfuncties voor de tussentrappen en van de passend gedefinieerde versterkingsfuncties van de in- en uitgangstrap van de schakeling.

5.3. BA ND VERBREDING DOOR MIDDEL VAN WEERSTANDEN

Voor een gegeven transistortype in de cascadeschakeling van de versterker in fig. 5.1 zijn
er verscheidene manieren om de bandbreedte te regelen. Men kan bijvoorbeeld de waarde
van Rc wijzigen of het werkpunt van de transistors veranderen of extra onderdelen in de
schakeling aanbrengen, zoals een emitterweerstand Rc'.
In dit hoofdstuk wordt het effect van de verandering van de belastingweerstand Rc
op de versterking en de bandbreedte besproken. Aangenomen wordt dat het gelijkspanningswerkpunt van de transistor constant gehouden wordt door in fig. 5.3 de waarde van •
Rd zo af te regelen dat de verandering van Rc voor gelijkstroom gecompenseerd wordt.
De wisselstroommodellen van fig. 5.1b en 5.2 zijn natuurlijk nog geldig.
De stroomversterking in het midden van de band wordt voor de standaardtussentrap
gegeven door de uitdrukking volgens fig. 5.2:
^io

rx 4- rn

(5.4)

waarbij RL de ohmse belasting van de trap is die gedefinieerd wordt als

Rl = Ri II (rx + rJ

(5.5)

De tijdconstante van de open schakeling van de tussentrap is
CtRt = [CB + Cu (1 + é?m*L)l Rt

(5.6)

waarbij weerstand Rt de weerstand is die Cn in fig. 5.1b ziet; deze is berekend bij open
toestand van alle andere condensatoren. Ook is het de equivalente weerstand van Thévenin die condensator Ct in fig. 5.2 ziet. In beide gevallen geldt

*t = rJI(rx + *i)
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(5.7)

1

+
Kd

**|J

-j-Cd

Rc

11
11
■^bz

Re

Fig.5.3.Standaardtrap die de methode illustreert van het veranderen van de wisselstroombelasting Rc bij handhaving van de collectorstroom.

Als een aantal van deze trappen in cascade zou worden geschakeld, zou overeenkomstig
de benaderende analyse van par. 1.5 de bandbreedte van n tussentrappen van de verster
ker volgens (1.46) en (1.86) zijn:
€0h

1
_
1
S RtCt
n RtCt

(5.8)

als de verkleining van de amplitude tengevolge van koppel- en ontkoppelcondensatoren
bij lage frequenties wordt verwaarloosd. Voor het gemak wordt de bandbreedte van de
tussentrap aangeduid met

'ZWh 3

1
+ Cu(l 4-

(5.9)

Dan vinden we in overeenstemming met (5.8) de benaderende bandbreedte van de gehele
versterker door deze bandbreedte per trap te delen door n. Vergelijking (5.9) geeft aldus
een duidelijk beeld van de totale weergave van de versterker, maar we moeten in het oog
houden dat geen enkele trap van de versterker in werkelijkheid een dergelijke bandbreedte
heeft. Uit (5.4) en (5.9) blijkt dat de versterking en de bandbreedte van de trap onderling
afhankelijk zijn en dat dit verband niet eenvoudig is, omdat
zowel in Rz als in Rt ver
schijnt. Dit verband wordt nu meer in bijzonderheden beschouwd.

5.3.1. Versterking en bandbreedte van de standaardtussentrap
Als voorbeeld wordt nu de versterking en de bandbreedte van de standaardtussentrap
van fig. 5.2 besproken. Voor het gemak zijn dezelfde waarden van de elementen genomen
als in par. 1.1. Deze waarden zijn in fig. 5.1 en 5.2 gegeven.
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Gebruiken we de cijfers van fig. 5.2, dan is volgens (5.4) de stroomversterking van de
standaardtussentrap in het midden van de band

Alo —

rx + rn

= -0,2 • 400 • 285
~ -50
450

De benaderende bandbreedte van de tussentrap is volgens (5.9) en fig. 5.2
1
1
flaJh ~ RtCt ~ (270) (224 • 10‘12) = 1,65 • 107 rad • s

Een benadering van de karakteristiek van de tussentrap wordt in fig. 5.4 gegeven. Hier
is \Ik+i/Ik| tegen co afgezet; de cijfers zijn berekend op de Ct-bcnadering (fig. 5.2). Deze
berekening is gelijk aan die welke in par. 1.5 gemaakt is voor |AU| van een complete
versterker. De weergavekarakteristiek boven het -\/2-punt is getekend als een stippellijn;
dit geeft aan dat de analyse voor dit gebied niet nauwkeurig is.
Als versterking en bandbreedte in fig. 5.4 niet voldoende zijn, is de enige manier om de
bandbreedte te wijzigen,
in elke trap te veranderen door Rc te wijzigen. (Het is een
voudiger te werken met een verandering van Rh omdat de versterking en de tijdconstantevergelijkingen in deze parameter zijn uitgedrukt. Van nu af zal in deze paragraaf in ter
men van wijziging van Ri gesproken worden; besef dat in werkelijkheid
wordt ver
anderd door Rc te wijzigen.) De grafieken van |Aj tegen co voor nog drie andere waarden
van /?i, namelijk 10 kQ, 100 Q en 10 O, zijn ook in fig. 5.4 getekend om het effect van Rt
op de karakteristiek van de versterker te laten zien. Zoals verwacht kon worden, kan de
versterking geruild worden tegen bandbreedte door Rt te verkleinen.
Er zijn echter tamelijk vaststaande grenzen aan de waarden van versterkingen band
breedte die door wijziging van Ri alleen kunnen worden bereikt. Men kan bijvoorbeeld
aantonen dat bij deze schakeling de l/lj-krommen van fig. 5.4 altijd onder de kromme
van |ae| als functie van co van de transistor zullen vallen, ongeacht de waarde van Rt.
Met andere woorden: bij deze enkele tussentrap zullen de coördinaten van versterking
en bandbreedte (5.4) en (5.9) altijd een punt definiëren onder de kromme van |ae| als
functie van co van de transistor, ongeacht de waarde van Rt. De asymptoten van |ae| ge
ven dus een handige bovengrens aan voor de grafieken van |/1(| en zijn daarom in fig. 5.4
opgenomen.
De betrekking tussen versterking en bandbreedte van de tussentrap kan direct worden
afgelezen als men de versterking tegen de bandbreedte per trap n con afzet op een dubbellogaritmische schaal zoals in fig. 5.5. Er worden verscheidene waarden van Rt in de gra- i
fiek getoond. Deze grafiek is in werkelijkheid de meetkundige plaats van de y/2-punten
bij veranderend R^ Het is blijkbaar geen grafiek van de frequent ieweergave meer, maar i
desondanks kan het nog nuttig zijn de |ae|-asymptoten op dezelfde grafiek op te nemen,
omdat de |ae|-kromme een bovengrens van de meetkundige plaats van de V2-punten
voorstelt.
We kunnen uit (5.4), (5.5), (5.7), en (5.9) zien dat twee afzonderlijke invloeden de vorm
van de curve van versterking als functie van de bandbreedte bepalen. Bij grote verster120
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king en kleine bandbreedte (grote J?,) krijgt Cu een uitgesproken effect. Bij grote band
breedten en dientengevolge kleine versterking (kleine Rt) echter, beginnen rx en Cn de
overhand te krijgen. Voor een gegeven bandbreedte laat de kromme zien hoe groot de
versterking is die kan worden bereikt met een tussentrap die in dit speciale werkpunt is
ingesteld.
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Fig. 5.5. Versterking uitgezet tegen bandbreedte per trap.
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5.3.2. Versterking en bandbreedte als functie van het werkpunt
Het is bekend dat de parameters van het hybride 7r-model met het werkpunt variëren.
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat de kromme van de versterking als functie van
de bandbreedte van fig. 5.5 ook met het werkpunt varieert. De kromme van versterking
als functie van de bandbreedte in de voorgaande paragraaf werd berekend voor een siliciumtransistor bij een collectorstroom van 5 mA. Om er enig idee van te geven, hoe de
versterking/bandbreedtekromme met het werkpunt varieert, zullen nu deze krommen
voor dezelfde transistor bij collectorstromen van 1 en 10 mA berekend worden.
Figuur 5.6 geeft de grafieken van ae en /T als functie van de collectorstroom voor deze
transistor. De variatie van ae is minder dan 10% voor de betreffende stromen, zodat
eenvoudigheidshalve zal worden aangenomen dat deze ae een constante waarde van 80
heeft. Ook zal voor de eenvoud worden aangenomen dat rx in dit stroomgebied constant
is. Zou grotere nauwkeurigheid gewenst zijn, dan zouden de variaties met de stroom van
al de hybride K-parameters natuurlijk in aanmerking genomen kunnen worden.
Op grond hiervan kan men de waarden van gmy rn en Cn als functie van de stroom be
rekenen. De resultaten staan in tabel 5.1. Men kan nu voor de drie nieuwe stroomsterkTABEL 5.1
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Fig. 5.7. Versterking uitgezet tegen bandbreedte per trap bij Ic = 1 mA, 5 mA en 10 mA.
ten de versterking en de bandbreedte per trap voor verschillende waarden van Rt be
rekenen. Deze berekeningen zijn in fig. 5.7 grafisch voorgesteld. Voor het overzicht is de
grafiek die bij het 5 mA-werkpunt behoort, ook getekend.
Uit de figuur is af te lezen dat er geen enkel werkpunt is waarbij voor alle bandbreedten
maximum versterking bereikt wordt. Er kunnen echter enige globale ontwerpregels wor
den gevonden als dit een grote versterking moet geven aan het eind van de kromme van
smalle bandbreedte. Bij een grote Rt nadert RL tot rx + rnt terwijl Rt nadert tot
[zie
(5.5) en (5.7)]. Volgens (5.4) nadert de versterking van de standaardtussentrap gmrn of
ae (waarvan aangenomen was dat deze niet afhankelijk is van de collectorstroom). Uit
(5.9) zien we dat bij dezelfde voorwaarde van een grote Rlt de bandbreedte per trap beter
kan worden geschreven als:
na>h I z?i > rn ~

_____________ 1______________
{CK + CJ1 + gm(rx + rn)]}r„
________ 1___________

ae

(5.10)
(5.11)

(------- F rxQi + GtQi)
\coT
/

Omdat bij een grote Rt de versterking ongeacht de collectorstroom dezelfde is, treedt
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maximale weergave op als de collectorstroom uitsluitend op basis van maximum band
breedte wordt gekozen. In (5.11) variëren alleen <oT en r_ noemenswaardig met de stroom.
Zoals is te begrijpen zal in dit geval de maximale bandbreedte bereikt worden bij een
stroom die iets groter is dan die waarbij de maximale coT optreedt.
De krommen van fig. 5.7 geven een nuttig maar wat omslachtige methode aan om het
werkpunt te kiezen voor maximale weergave bij een gegeven bandbreedte. Als bijvoor
beeld de bandbreedte per trap 10 MHz zou moeten zijn, zou de figuur aangeven dat een
collectorstroom van 5 mA de hoogste versterking geeft. Merk echter op dat voor deze
bepaalde bandbreedte, de werking bij 10 mA een bijna gelijke weergave geeft binnen het
kaderjvanjde nauwkeurigheid van deze berekeningen.

5.3.3. Grafieken van de versterking als functie van (n(üh)~*
Het is duidelijk dat het veel werk meebrengt de grafiekenschaar van fig. 5.7 voor elke
mogelijke transistor die in de schakeling gebruikt zou kunnen worden, te tekenen, om zo
een transistor en een werkpunt te kunnen kiezen. Gelukkig kunnen de vergelijkingen in
een vorm gegoten worden die het tekenen van de krommen veel vereenvoudigt. Uit fig.
5.7 blijkt duidelijk dat elk van de krommen van een gegeven transistor een begrenzende
bandbreedte bij kleine versterking benadert. Deze begrenzende waarde kan uit (5.9),
(5.5) en (5.7) gevonden worden door Ri nul te stellen:
no>h

8* 4“ 8—

(5.12)

+ C»

:< = o

een waarde die gelijk is aan de doorlaat-afsnijfrequentie a>b die in hoofdstuk 1 gedefini
eerd is. Vergelijking (5.12) kan rechtstreeks uit fig. 5.2 worden afgelezen, want het is uit
de figuur duidelijk dat ongeacht hoe klein
gemaakt wordt, de equivalente Théveninweerstand zoals die door C_ + Cw gezien wordt, niet kleiner kan worden dan rx || r_.
Vergelijking (5.11) is te gebruiken om gemakkelijk één punt van de kromme van de
versterking als functie van de bandbreedte per trap te bepalen. Bovendien blijkt dat elke
kromme van fig. 5.7 benaderd kan worden door een rechte lijn, als men bereid is de ver
sterking als functie van (zzcoj- * te tekenen, zoals in fig. 5.8 is gedaan. Het wiskundige be
wijs dat hier niet gegeven wordt, brengt substitutie van 7?L en
in (5.4) en (5.9) uit
(5.5) en (5.7) met zich mee, waarna de resulterende vergelijkingen worden gecombineerd
om
te kunnen elimineren. Door de overgebleven kwadratische term in A(O zo door een
volkomen kwadraat te benaderen dat de benadering asymptotisch juist is voor grote en
kleine waarden van
wordt deze eenvoudige lineaire betrekking verkregen:
1
^iO

V

1

VCOb

’

(5.13)

De drie lijnen die in fig. 5.8 zijn getekend, zijn curven van deze vergelijking, terwijl de in
dividuele punten in de figuur corresponderen met de krommen van fig. 5.7. De bruik
baarheid van de rechtelijnbenadering in (5.13) blijkt duidelijk.
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Fig. 5.8.Versterking als functie van 1/Vncoh. De rechte lijnen zijn grafische voorstellingen van
(5.13). De afzonderlijke punten zijn uit fig. 5.7 genomen.

Hieruit is te concluderen dat| (5.13) een zeer gemakkelijke manier aangeeft om transis
tors onderling te vergelijken en de werkstromen te kiezen die tegemoetkomen aan de eisen
van het ontwerp. Om een kromme te tekenen behoeft men slechts de helling te berekenen:
Helling =

A Atp

(5.14)

A (1/Vncoh)
en het snijpunt met de x-as:
Snijpunt x-as =

1

V n(oh

Ai0 = O

1

+ Cu

V

gx + g*

(5.15)

Als deze curven eenmaal zijn getrokken, is het duidelijk dat het eenvoudig geworden is te
bepalen of een van verschillende transistors het beste is voor een gegeven ontwerp en
daarna welk werkpunt het beste is.
Bij elke ontworpen schakeling moeten de benaderingen die bij bovengenoemde verge
lijkingen zijn gebruikt, in gedachten worden gehouden. Vooral als de curven van de ver
sterking als functie van de bandbreedte bij een bepaald ontwerp om kleine waarden van
Ic vragen, vooral als deze kleiner zijn dan 1 mA, moet men in gedachten houden dat
ae0 zal verminderen als de collectorstroom zo klein wordt. In vele praktische gevallen zal
er geen verbetering van de weergave worden bereikt door de collectorstroom kleiner dan
1 mA te maken, wat de benaderende analyse ook moge uitwijzen.
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5.4. BAND VERBREDING DOOR TOEVOEGING VAN EEN EMITTERWEER STAND

Er worden nu twee methoden besproken volgens welke men de versterking als functie van
de bandbreedte kan veranderen door eenvoudig passieve onderdelen aan de oorspronke
lijke tussentrap toe te voegen. In deze paragraaf worden de effecten geanalyseerd van
het toevoegen van een weerstand in serie met de emitter van de transistor. In par. 5.5
wordt de invloed van het toevoegen van een zelfinductie aan het netwerk van de tussen
trap besproken.
In par. 5.3 werd aangetoond dat bij trappen met grote bandbreedte en kleine verster
king rx en C- de begrenzende factoren worden in de uitdrukking voor de bandbreedte.
Ook zagen we in fig. 5.7 dat bedrijf bij een lagere stroom de weergave in dit gebied enigs
zins verbetert omdat Cn wordt verkleind.
Als er een serie-emitterweerstand
in de schakeling wordt aangebracht zoals in fig.
5.9a, is er een manier om de effectieve waarde van
te verminderen zonder de effectieve
coT noemenswaard te wijzigen, zoals in par. 2.5 werd uiteengezet. Figuur 5.9b laat het
vervangingsschema voor kleine signalen zien. Met gebruikmaking van de betrekkingen
die in par. 2.5 ontwikkeld zijn en die in fig. 2.11c zijn samengevat, kan men de elementen
binnen de stippellijn vervangen door rn', C-' en gm', waarbij

rn

rn

(5.16)

^2

Sm

= k2Cn
k2gm

ki

=

(5.17)
(5.18)
1

1 + gnR«

(5.19)

De resulterende schakeling geeft fig. 5.9c.
Omdat we hier weer de oorspronkelijke transistorschakeling voor de standaardtussen
trap van de cascadeversterker hebben, blijven de ontwikkelingen en conclusies betreffende
niveau van versterking en bandbreedte in de voorafgaande paragrafen onveranderd. In
het bijzonder kan de Ct-benadering nog gebruikt worden om de bandbreedte te vinden,
behalve dan dat we de gewijzigde Ct'-waarde moeten gebruiken. Deze wordt gedefinieerd
als

G' = C„' +

(1 + gm'RL)

(5.20)

We zijn nu echter vrij Re' te kiezen om kleine waarden van Cn' en gm' te verkrijgen en
op deze wijze de weergave bij hoge frequenties te verbeteren.

5.4.1. Voorbeeld
Om het effect van Rc' op de versterking en de bandbreedte van de standaardtussentrap te
illustreren, zal de versterking-bandbreedtekromme voor dezelfde transistor als in de voor
afgaande paragrafen berekend worden. De transistor werkt met een collectorstroom van
126

I

Cu

rx

Rd

□*>*

Ri
*c

Ri

ICd
—IIG

db
G

(b)

*b2[J

r* Uk

Rc’

rr.

/?1

tG
(a)

Ck'=t=

j<?tn 'ÉZfcflfli

(c)
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5 mA en er wordt een weerstand van 20 Q in de emitterleiding geplaatst. Gebruik van
(5.16) en (5.19) geeft
1
1
1 4- (0,2) (20) “ 5

k2 =

De nieuwe waarden van de parameters voor de hybride ^-schakeling zijn dan
gm' = 0,04
r J = 2000 Q
C-' = 15,5 pF

rx = 50 Q
Cu = 2,5 pF

De resultaten van de berekeningen van de versterking-bandbreedtekromme geeft fig.
5.10. De kromme bij Ic = 5 mA en Rc' = 0 is ter vergelijking in de grafiek opgenomen.
Vergelijking met fig. 5.7 laat zien dat de toevoeging van Rc' inderdaad een nieuw werkge
bied geopend heeft dat nog grotere mogelijkheden biedt voor het verbreden van de band
dan voorheen met een stroom van 1 mA en een Re' = 0 mogelijk was.

5.4.2. De keuze van Ic en Rc'
De grafieken van fig. 5.10 zijn handig om de weergavekarakteristiek van de schakeling
te bekijken, maar de berekeningen om zo’n stel krommen te verkrijgen zijn omslachtig.
Men kan echter een goed gebruik maken van de benaderende lineaire betrekking tussen
de versterking en (na>J- * die in (5.13) gegeven is. Figuur 5.11 laat drie zulke karakteris
tieken zien die corresponderen met drie verschillende waarden van de emitterweerstand
20
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Fig. 5.11. Versterking als functie van 1/Vna)h bij gebruik van een emitterweerstand. Getrokken
lijnen, Ic = 5 mA, stippellijn, Ic = 1 mA.
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namelijk 0, 20 en 45 Q, alle berekend bij Ic = 5 mA uit de waarden van de helling en
het snijpunt met de x-as van (5.14) en (5.15).
Deze gegevens zijn hier natuurlijk niet verschillend van die welke in fig. 5.10 staan. De
conclusies zijn dan ook dezelfde als voorheen, namelijk dat bij zeer grote bandbreedten
het toevoegen van een kleine weerstand in de emitterleiding een belangrijke verbetering
van de versterking veroorzaakt. Het blijkt echter duidelijk uit de figuur dat het vergroten
van Rc' van 20 tot 45 Q voor deze speciale transistor geen noemenswaardige verbetering
geeft, behalve in extreme gevallen. Het vergroten van Rc' tot ver boven 45 Q zou alleen
bij versterkingen kleiner dan 1 tot een verbetering van de bandbreedte leiden; dit is van
geen belang.
In figuur 5.11 is ook een gestippelde kromme opgenomen voor Ic = 1 mA en Rc' = 0,
omdat gm voor dit geval gelijk is aan gm' voor het geval met /c = 5 mA en Re' — 20 Q.
Volgens (5.14) hebben deze krommen dezelfde helling. Vergelijking van deze twee krom
men toont aan dat de schakeling bij Ic = 5 mA en Re' = 20 Q overal beter is dan de
schakeling met Ic = 1 mA en Re' = 0 Q. Bekijken we (5.14) en (5.15), dan kan een alge
mener conclusie getrokken worden. Vergelijken we een aantal ontwerpen die op dezelfde
gm' zijn afgeregeld door een geschikte emitterweerstand op te nemen, dan zal de kromme
van Ai0 tegen
voor deze schakelingen dezelfde helling hebben. Onder deze voor
waarde zal de beste schakeling die zijn welke de kleinste afstand van de oorsprong met
het snijpunt met de x-as heeft, zoals door (5.15) gegeven wordt. Omdat gm' vastgesteld
werd, komt deze eis er op neer dat men een ontwerp maakt met de kleinste waarde van
Cn of C-' en dit betekent dan weer dat men Ic zo moet kiezen, dat de grootste waarde van
coT bereikt wordt.
Natuurlijk kan men gm' niet vergroten door een emitterweerstand toe te voegen; er
kan dus altijd een betere weergave bereikt worden in het gebied van kleine bandbreedte
en hoge versterking van de kromme door iets grotere stromen te nemen, zoals in par. 5.3
besproken werd.
Deze conclusies zijn samengevat in fig. 5.12. De kromme voor maximale coT, bij dit
voorbeeld die van 5 mA, is als zware lijn getekend omdat de overgang tussen twee ver
schillende ontwerpmogelijkheden met deze transistor door deze lijn wordt aangeduid.
Voor versterkingen die kleiner zijn dan 15 of voor waarden van ncoh die groter zijn dan
ongeveer 8 • 107 rad • s-1 moet de transistor worden ingesteld op /c = 5 mA en de emit
terweerstand moet zo gekozen worden, dat de vereiste weergavekarakteristiek bereikt
wordt. Bij versterkingen die groter zijn dan 15 of bij bandbreedten van minder dan 8 • 107
rad • s-1 moet de transistor zonder emitterweerstand werken en met collectorstromen die
groter dan 5 mA zijn.

5.5.DE GECORRIGEERDE VERSTERKER

Als laatste voorbeeld van breedbandtechniek wordt in deze paragraaf het effect bespro
ken van het toevoegen van een zelfinductie in het collectorcircuit van elke trap van de
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Fig. 5.12. Versterking als functie van l/V/zcoh, waarbij de optimale keuze van Ic en Rc' te zien is.

versterker (fig. 5.13).
Om enig inzicht in de invloed van de zelfinductie te krijgen, wordt nu de responsie van
sinusvormige signalen op de schakeling van fig. 5.14 beschouwd. Deze schakeling zou
alleen juist zijn, als de gehele belasting van de tweede transistor zuiver ohms was. Als onder
zulke omstandigheden
= 0, dan daalt de spanning C/fc+i naarmate de ingangsfrequentie toeneemt tengevolge van het shunteffect van Ct. De V2-frequentie wordt bereikt als

X
Rd

D

Rc
Li

/?e

=t=Ce

Fig. 5.13. Gecorrigeerde trappen.
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de reactantie van Ct gelijk is aan de weerstand
zoals deze door Ct gezien wordt. In
aanwezigheid van Lx is de weergave van de lage frequenties dezelfde als bij Lt = 0, maar
naarmate de frequentie toeneemt, ontstaat er een laagfrequent resonantie tussen de in
ductie
en de capaciteit Cr. Deze resonantie ‘piekt’ de weergave van £/*+!. De curven
van de frequentieweergave van de schakeling voor verschillende waarden van
toont
fig. 5.15. Zoals kon worden verwacht, kan overcompensatie ontstaan als
te groot is.
Omdat er veel problemen van terugwerking tussen de gecorrigeerde trappen rijzen, zijn
versterkers van het type van fig. 5.13 moeilijk te analyseren en af te regelen. Het kan in
derdaad wel eens gemakkelijker zijn een dergelijke schakeling proefondervindelijk af te
regelen, dan haar door berekening te ontwerpen. Als aanwijzing voor een eerste ontwerp
geldt echter dat de zelfinducties het beste zo gekozen kunnen worden dat ze met de Ct
van de volgende trap in de buurt van de gewenste V2-frequentie resoneren.
5.5.1. Cascadeversterker met constante ingangsweerstanden
Een van de manieren om de moeilijkheden van de eenvoudige gecorrigeerde versterker
die door de terugwerking tussen de trappen veroorzaakt wordt, te vermijden - afregelmoeilijkheden en instabiliteitsproblemen bijvoorbeeld - is het ontwerpen van een meertrapsversterker op een zodanige wijze dat de ingangsimpedantie van elke trap een con
stante weerstand is. Voor zo’n schakeling, de constante-weerstandcascade, is het bepalen
van het terugkoppeleffect van Cu op het ingangsknooppunt door een condensator Ct een
nagenoeg exacte berekening, zodat het gedrag van de versterker met grote nauwkeurig
heid kan worden voorspeld.
Men bereikt een constante ingangsweerstand door de waarde van L en Rc in het ingangscircuit van de trap op de juiste wijze te regelen (fig. 5.16a). Om de noodzakelijke
voorwaarden ten behoeve van een constante ingangsimpedantie te verkrijgen, stellen we
eerst vast dat een schakeling van het type van fig. 5.16b een constante ingangsweerstand
kan krijgen door Rx = 7?2 te maken om dezelfde weerstand te krijgen bij hoge en lage
frequenties en L en C zo te kiezen, dat de kortsluittijdconstanten van de twee takken ge
lijk zijn.
C/A.-+1

Cu

= ó| n
Rc

Rl

gm Wk+i

Fig.5.14. Vervangingsschema van een gecorrigeerde trap, waarbij aangenomen wordt dat
en de volgende trap een ohmse ingangsimpedantie heeft.
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Het netwerk dat gevormd wordt door rx, rn en Ct in fig. 5.16a kan worden vervangen
door een serieschakeling van R en C parallel aan een weerstand zonder dat hierdoor de
admittantie gewijzigd wordt. Dat wil zeggen, de twee schakelingen kunnen zo gemaakt
worden dat ze dezelfde polen en dezelfde waarde van de conductantie hebben bij hoge
en lage frequenties. Op deze wijze kan de schakeling van fig. 5.16a ook zo gemaakt wor
den dat de ingangsweerstand constant is. Rc wordt zo gekozen dat dezelfde ingangsweerstand bij hoge en lage frequenties wordt verkregen en L kiest men zo dat aan de voor
waarde voor de kortsluittijdconstanten is voldaan. Hoewel men nu echter een cascadeversterker met constante weerstand heeft, is er geen schakelelement meer dat gevarieerd
kan worden om de versterking of de bandbreedte te regelen. Om andere bandbreedten te
verkrijgen, moet men nu de transistorparameters wijzigen, hetzij door Ic te variëren of
door een serieweerstand Rc' aan de emitter toe te voegen.
De uitvoering met constante weerstand behoeft geen maximale versterking of bandUi

L

- ---Rc

(a)

L

r*

+

rn c*=rtf*+i

Ri

(b)

Fig.5.16. Vervangingsschema van de ingang bij een constante-weerstandcascade.
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breedte op te leveren. Integendeel, er moet vaak enige versterking of bandbreedte worden
opgeofferd om stabiliteit en afregelvoordelen te verkrijgen. Om deze reden worden constante-weerstandcascadeversterkers zelden gebruikt, maar de ontwerper zou de waarde
van de schakelelementen zo kunnen kiezen dat ze ongeveer aan deze voorwaarden vol
doen, zodat de terugwerking verminderd wordt en de afregeling vereenvoudigd.
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6. DIRECTGEKOPPELDE VERSTERKERS

6.1.INLEIDING

De meeste van de voorafgaande hoofdstukken gingen over wisselstroomgekoppelde ver
sterkers met onderste —3 dB-frequenties die hoger waren dan enkele hertz. Als het ge
wenst is signalen te onderzoeken die zeer langzaam variëren, kunnen de grootte en de
kostprijs van de grote voor wisselstroomkoppeling benodigde condensatoren onpraktisch
worden. Bovendien kunnen de lange overgangstijden en hersteltijden van zulke conden
satoren niet altijd worden toegestaan. Daarom is het soms noodzakelijk versterkers te
bouwen waarvan de doorlaatband tot gelijkstroom loopt en zo alle koppel- en ontkoppelcondensatoren te vermijden.
Directgekoppelde versterkers kunnen ook zeer nuttig zijn zelfs als ze bedoeld zijn om
slechts bij hoge frequenties te worden gebruikt. In bredebandversterkers kan de omvang
van de koppelcondensatoren bijvoorbeeld grote problemen oproepen tengevolge van
hun onvermijdelijke capaciteit tegenover andere delen van de schakeling; deze conden
satoren kunnen door het gebruik van directe koppeling worden vermeden. Als er minimumafmetingen worden verlangd, kan het gebruik van directe koppeling het aantal grote
condensatoren of zelfinducties verminderen. Gelukkig heeft de stabiliteit van de gelijkstroomkarakteristieken van siliciumtransistors die ook op de lange duur goed is, het niet
alleen mogelijk gemaakt, gelijkstroomversterkers te gebruiken ook wanneer er geen ge
lijkstroom versterkt hoeft te worden, maar dit is zelfs aantrekkelijk geworden. Vooral
geldt dit voor geïntegreerde schakelingen, waarbij ingewikkelde schakelingen op één
enkel plaatje silicium worden aangebracht.
Dit hoofdstuk houdt zich bezig met de problemen die verbonden zijn aan het ontwer
pen en analyseren van meertrapsversterkers met directe koppeling tussen de trappen. De
vele details van het ontwerpen van een goede directgekoppelde versterker zullen niet alle
besproken worden, maar er zal een poging worden gedaan een voorbeeld te geven van de
problemen die zich voordoen en er worden analyse- en ontwerpmethoden aangegeven
die bewezen hebben te voldoen. Het is belangrijk dat de meeste gelijkstroomversterkerproblemen zeer nauwkeurig behandeld kunnen worden door betrekkelijk rechtstreekse
analyse. Terwijl de analyse van hoogfrequentversterkers moeilijk is door de ingewikkeld
heid en de onnauwkeurigheid van de vervangingsschema’s, kan de werking van een gelijkstroomversterker vaak binnen 1% nauwkeurig worden voorspeld. Een nauwkeurige
analyse is vaak gerechtvaardigd omdat het de gewoonte is uitgezóchte transistors, precisieweerstanden en goed gestabiliseerde voedingsbronnen te gebruiken. Het is gewoon
lijk gemakkelijker en betrouwbaarder een ontwerp meteen te baseren op een nauwkeurige
analyse dan op een globale, gevolgd door experimentele afregeling. Dit hoofdstuk be
handelt dan ook niet alleen benaderingen van de eerste orde zoals in sommige vooraf
gaande hoofdstukken, maar ook de effecten van de tweede orde die vaak de overheer-
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sende factor vormen bij de prestatie van gelijkstroomversterkers.
Het grootste deel van dit hoofdstuk is gebaseerd op het gebruik van siliciumtransistors.
Als de schakeling kritisch is zal het gebruik van siliciumtransistors meestal tot betere
prestaties van de schakeling leiden dan met germaniumtransistors mogelijk is, behalve
wellicht bij zeer hoge frequenties. In gelijkstroomversterkers zijn er drie belangrijke
voordelen van siliciumtransistors boven de germaniumtypen: 1. Ico is praktisch te ver
waarlozen; 2. er kan een siliciumoxydelaag gebruikt worden om een zeer goede stabili
teit op de lange duur te geven en de belangrijke parameters van de schakeling kunnen
goed voorspeld worden; 3. er kan een grote stroomversterking worden bereikt bij lage
collectorstromen. De nadelen zijn: 1. sterke temperatuurafhankelijkheid van /iFE (/zFE =
ZcMb bij een gegeven É/CE); 2. de hoge rx bij lage stroomniveaus. In het algemeen zijn
de voordelen echter veel groter dan de nadelen als er een flinke gelijkstroomversterking
wordt vereist.

6.2.GEBRUIKELIJKE SCHAKELINGEN

6.2.1. Inleiding
De keuze van de schakeling is bij directgekoppelde versterkers blijkbaar veel moeilijker
dan bij capacitiefgekoppelde. Deze moeilijkheid treedt op omdat er meer tegenstrijdige
eisen zijn bij directgekoppelde trappen terwijl de juiste voedingsspanningen het beschou
wen van de gehele versterker vereisen. Bij wisselstroomgekoppelde versterkers met con
densatoren kunnen werkpunt en netwerk voor de voedingsspanningen trap voor trap
gekozen worden. Bij gelijkstroomversterkers zijn signaal en voedingsspanningen met el
kaar gemengd; de uitgangsrustspanning van de ene trap wordt de ingangsspanning van
de volgende trap. Het kan dus bijvoorbeeld voorkomen dat men het rustspanningsniveau
wijzigt, alleen maar om het koppelingprobleem te vergemakkelijken, hoewel er daardoor
een verlies aan versterking, bandbreedte enzovoorts ontstaat.
In deze paragraaf worden voorbeelden van meertraps directgekoppelde schakelingen
gegeven en een passende methode om de rustvoorwaarden te bepalen. Symmetrische scha
kelingen of balansschakelingen zijn niet genoemd omdat deze in bijzonderheden in par.
6.4 worden besproken.
6.2.2. Schakelingen met twee transistors
Er zijn slechts negen mogelijkheden om twee transistors in cascade te schakelen door
combinatie van geaarde emitter, geaarde collector en geaarde basisschakelingen. Zes
hiervan zijn andere dan een cascadeschakeling van gelijke trappen en de eenvoudigste
vorm ervan is in fig. 6.1 weergegeven. Al deze combinaties zijn bruikbaar en enkele ervan
hebben speciale namen. Met deze schakelingen kunnen verschillende belangrijke karak
teristieken van gelijkstroomversterkers worden geïllustreerd.
Merk op dat bij alle schakelingen van fig. 6.1 het werkpunt van de tweede trap gedeel
telijk bepaald wordt door het werkpunt van de eerste trap. Zo is in schakeling a de span135
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ning tussen collector en emitter van de eerste trap praktisch gelijk aan de spanning over
R2. De waarde van R2 wordt dan ondubbelzinnig bepaald door de instelling van het werk
punt en er is een zekere mate van ontwerpvrijheid verloren gegaan die bestond bij wisselstroomversterkers. Als er een tweede voedingsbron aanwezig is, kan R2 natuurlijk
hiermee verbonden worden en de waarde ervan kan dan worden aangepast. Gewóonlijk is
het aantal voedingsbronnen en hun capaciteit zeer beperkt en is men gedwongen een
compromis te zoeken tussen de keuze van het werkpunt en de keuze van de belastingsweerstanden. Als bijvoorbeeld in schakeling a een kleine waarde van R2 wordt gewenst
uit het oogpunt van bandbreedte of belasting, dan moet men besluiten tot een kleine
waarde van de collectorspanning voor de eerste trap of een grote waarde van de emitterstroom voor de tweede trap. Dergelijke overwegingen gelden voor alle schakelingen van
fig. 6.1.
In fig. 6.1 is het ingangsnetwerk voor de basisvoorspanning van de eerste transistor
weggelaten, maar men moet hier geschikte elementen toevoegen om de instelling in het
juiste werkpunt te waarborgen. Het ontwerpen van een geschikt ingangsnetwerk is zeer

136

belangrijk en vaak is het probleem moeilijk op te lossen. Zo moet men in fig. 6.1a zowel
een rustspanning als een ruststroom aan de ingang hebben en gewoonlijk moeten deze
rustwaarden geïsoleerd worden van de ingangssignaalbron. Men zou dan de ingangstrap
kunnen wijzigen door de emitter met een kleine negatieve spanning te verbinden (b.v.
ongeveer 0,5 tot 0,7 volt bij siliciumtransistors) en een weerstand van de plus van de voe
ding naar de basis aanbrengen. Dit soort verzorging van de voorspanning zou inderdaad
de noodzaak dat de ingangsbron de energie voor de rusttoestand moet leveren, kunnen
omzeilen, maar het daarvoor nodige netwerk is niet erg goed wat temperatuurgevoeligheid en werkpuntsstabiliteit betreft. In het ideale geval moet de ingangsvoorspanning
een nauwkeurig beheerste temperatuurafhankelijkheid hebben die precies de tempera
tuursveranderingen in de rest van de versterker compenseert.
Bij de schakelingen van fig. 6.1 is het rustniveau van de uitgang niet nul. Het is vaak
noodzakelijk een uitgang nul te hebben bij een ingang nul en bovendien moeten uitgang
en ingang vaak een gemeenschappelijke aansluiting of aardpunt hebben. Als directe kop
peling alleen maar gebruikt wordt om koppel- en ontkoppelcondensatoren uit te sparen,
zou men een condensator in serie met de uitgang kunnen plaatsen om rustenergie in de
belasting te voorkomen. Bij gelijkstroomversterkers moet dan echter een seriebatterij of
iets dergelijks aangebracht worden om het rustniveau van de uitgang te compenseren.
Een ander soort directgekoppelde schakelingen met twee transistors wordt in fig.
6.2 gegeven. In deze schakelingen zijn de twee transistors zo met elkaar verbonden dat ze
zich ongeveer als één enkele transistor gedragen. Daarom worden ze soms samengestelde
transistors genoemd. Schakeling a die wel de Darlingtonschakeling wordt genoemd,
wordt gebruikt om zeer hoge stroomversterking te verkrijgen. Een rechtstreekse differen
tiële analyse van de schakeling laat zien dat de kortsluit-stroomversterking bij deze sa
mengestelde schakeling ongeveer het produkt is van de ae’s van de beide afzonderlijke
transistors. In sommige gevallen kan deze samengestelde transistor gewoon als vervan
ging van één enkele transistor gebruikt worden, waarbij dan de versterking op overeen
komstige wijze toeneemt.
c'

b'
b'o
e'

(a) Hoge Iife.

(b) Hoge Afe en gm

(c) Hoge /c (max)

(d) Hoge C/ce (max)

Fig. 6.2. Samengestelde transistors (e', b' en c' corresponderen ongeveer met emitter, basis en col
lector van een enkele transistor).
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De schakeling van fig. 6.2b bereikt ongeveer dezelfde grote stroomversterking als de
Darlingtonschakeling, maar bovendien wordt de effectieve gm van de samengestelde
transistor sterk vergroot. Deze schakeling kan ook gebruikt worden om een enkele
transistor te vervangen, als er extra versterking wordt geëist.
Figuren 6.2c en d laten zien, hoe twee transistors direct gekoppeld kunnen worden om
de stroom- respectievelijk spanningsmogelijkheden te vergroten in vergelijking met een
enkele transistor. De weerstanden dienen om te waarborgen dat de stroom of de span
ning gelijkelijk tussen de twee eenheden wordt verdeeld.
De schakelingen van fig. 6.1 en 6.2 hebben vele variaties, zoals het gebruik van pnpen npn-paren of verschillen in weerstanden in de voedingsleidingen. Ze zijn belangrijk
omdat ze vaak als bouwstenen voor ingewikkelder wissel- of gelijkstroomversterkers
worden gebruikt.

6.2.3.De koppeling van de trappen
Het is meestal noodzakelijk twee of meer geaarde emittertrappen in cascade te zetten om
voldoende totale versterking te krijgen. De eenvoudigste schakeling hiervoor ziet men in
fig. 6.3a. Hoewel de schakeling dwingt tot het gebruik van een collector-basisspanning
die praktisch nul is bij de eerste trap, kan de schakeling zeer bevredigend werken, vooral
met siliciumtransistors: bij lage waarden van Ic en bij een i/CE > 0,3 V werkt de tran
sistor hoofdzakelijk in het rechte deel van de versterkingskarakteristiek. Daar UBE door
gaans minstens 0,5 V is, is het duidelijk dat een bevredigende werking mogelijk is. Het
nadeel van deze werking met een voorspanning van nul is, dat de ruimteladingslaag van
de collector zo dun is, dat Cu, gu, co?-1 en /zFE-1 [AFE = (/cMb) bij UCE constant] alle
hoger zijn dan ze bij enkele volts voorspanning zouden zijn. Helaas kan men deze hogere
voorspanning niet krijgen dan met een ingewikkelder en duurdere schakeling. De be
langrijke vraag is wat beter is: meer trappen die niet de maximale versterking geven, of
minder trappen met meer koppelnetwerken tussen de trappen.
Eist men verscheidene volts collectorspanning, dan kan men een koppeling als in fig.
6.3b gebruiken. Als in deze schakeling de stroom door R3 en R3 belangrijk groter gemaakt
wordt dan de basisstroom van de tweede trap, kan R3 klein worden vergeleken met de
ingangsimpedantie van de tweede trap en toch nog een behoorlijke spanningsval erover
opleveren. Helaas zou een kleine waarde van R3 óf een kleine waarde van R4 óf een grote
waarde van de negatieve spanningsbron vereisen en dit is gewoonlijk geen van beide
gewenst. Bovendien, als de stroom in R3 vergelijkbaar is met de collectorstroom van de
eerste transistor, moet RY verkleind worden en gaat er een grote hoeveelheid energie in
het voedingsspanningsnetwerk verloren. Een toepassing waarbij deze schakeling goed
bruikbaar is, is die waarbij R3 voor alle frequenties ontkoppeld kan worden, zodat een
grote R3 geen grote verzwakking van het signaal meebrengt. In dat geval kan R^ soms aan
aarde gelegd worden, zodat er slechts één voedingsspanningsbron nodig is. Merk op
dat deze schakeling met ontkoppelde R3 een verbetering geeft ten opzichte van gewone
wisselstroomversterkers omdat de betrekkelijk grote emittercondensator niet nodig is en
toch, zoals men zal zien, de werkpunten door tegenkoppeling over de gehele schakeling
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Fig. 6.3. Koppeling tussen de trappen.

kunnen worden gestabiliseerd.
Figuur 6.3c laat een gewijzigde schakeling zien die de meeste nadelen van de schake
ling van fig. 6.3b vermijdt, hoewel de kosten ervan hoger zijn. R3 is hier vervangen door
een zenerdiode die in het lawinegebied werkt met een spanning die ongeveer gelijk is aan
de rustspanning tussen collector en basis van de eerste transistor. De benodigde stroom
door de diode is vaak klein genoeg om R< rechtstreeks aan aarde te kunnen leggen zonder
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dat men een negatieve voedingsspanning nodig heeft. Een voordeel van deze schakeling
is dat het verhogen van de zenerspanning door temperatuurvariaties de vermindering
van de spanning tussen basis en emitter door temperatuurvariaties kan compenseren;
de temperatuurafhankelijkheid van de zenerspanning is zodanig dat er doorgaans bij een
zenerspanning van 5 tot 7 V compensatie bereikt wordt. Een belangrijk nadeel van de
zenerdiode als koppelelement is de ermee verbonden laagfrequentruis, die zeer groot kan
zijn. De koppelschakeling van fig. 6.3c kan wel eens onbruikbaar zijn voor ingangstrappen van gelijkstroomversterkers met grote versterking. Er wordt op gewezen dat men in
sommige gevallen een of meer in doorlaatrichting geschakelde diodes kan gebruiken in
plaats van de zenerdiode; de keuze is dan afhankelijk van de kosten en van temperatuurvoorwaarden.
Als er zowel pnp- als npn-transistors beschikbaar zijn, is de schakeling van fig. 6.3d
aantrekkelijk. Helaas moet men om een redelijke vrijheid in het ontwerpen te hebben wat
betreft de keuze van weerstanden en werkpunten, liefst drie afzonderlijke voedingsbron
nen of het equivalent daarvan hebben. Is men bereid zich vast te leggen op ongeveer
0,6 V over
en R2, dan is er natuurlijk slechts één voeding nodig en kunnen afwisselende
pnp- en npn-trappen tot in het oneindige in cascade worden geschakeld. Wees echter voor
zichtig: er is een rechtstreekse weg van de plus voedingsspanning door de twee transistors
naar aarde; praktisch niets begrenst de stroom die langs deze weg kan vloeien. Slechts
enkele mA ingangssignaal die aan de eerste trap wordt toegevoerd kunnen honderden
mA collectorstroom veroorzaken waarbij de transistors waarschijnlijk vernield zullen
worden. Zelfs kan er een vernielende kettingreactie plaats vinden bij een versterker met
veel trappen. De eerste transistor kan ontoelaatbaar heet worden en een kortsluiting tus
sen collector en emitter veroorzaken. Hierdoor wordt de tweede trap bovenmatig ver
warmd enzovoorts. Het is daarom de gewoonte een kleine weerstand in serie met een ge
schikte basis- of emitterleiding op te nemen om deze te grote stroom te beperken. Merk
op dat het oververhittingsprobleem alleen bij de schakelingen d en e optreedt. In fig. 6.1c
werd Ri toegevoegd om doorbranden van de transistor te voorkomen. Bij capacitief ge
koppelde versterkers komt het doorbrandingsprobleem niet vaak voor.
De mogelijkheid om transistors in het koppelnetwerk te gebruiken, moet niet over het
hoofd worden gezien. Figuur 6.3e laat een aantrekkelijke schakeling hiervan zien. Deze
geeft slechts een spanning van ongeveer 0,6 V tussen collector en basis (d.w.z. UCB =
UBZ), maar deze betrekkelijk kleine spanning kan een voldoende vermindering van
Cw en een vergroting van cdt teweegbrengen in vergelijking met de nulspanning C7Cb ’n
fig. 6.3a, vooral bij transistors met een ruim bijna-intrinsiek gebied tussen basis en col
lector (b.v. epitaxiale transistors). Bovendien geeft de toegevoegde transistor een be
langrijke toeneming van de totale stroom- en spanningsversterking, terwijl bovendien
betere rustvoorwaarden voor de geaarde emittertrap worden bereikt. Omdat deze scha
keling de mogelijkheid van het doorbranden van de transistors door overbelasting in zich
bergt, moet een kleine weerstand in serie met bijvoorbeeld de collector van de geaarde
collectortrap worden opgenomen.
Fig. 6.3f en g laten twee voorbeelden zien van schakelingen waarin een transistor uit-
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sluitend als koppelelement wordt gebruikt en niets doet, wat in principe ook met batte
rijen en weerstanden zou kunnen worden gedaan. In figuur 6.3f neemt de koppeltransistor
de taak van de zenerdiode in fig. 6.3c over. Als de collectorstroom van de koppeltransis
tor belangrijk kleiner is dan die van de eerste transistor, dan wordt het werkpunt van de
eerste transistor bepaald door Rlt R3 en /?4, bijna precies zo als in fig. 6.3b. De koppel
transistor geeft echter door de ermee samenhangende stroomversterking het effect van
een kleine differentiële weerstand parallel met R3. In figuur 6.3g werkt de koppeltransistor
ongeveer als een constante stroombron (zie ter vergelijking T3 in fig. 3.3a) en bootst het
effect van een grote Rt en een hoge negatieve voedingsspanning na.
Door het gebruik van gepaarde transistors als bouwelement is het mogelijk bruikbare
cascadeschakelingen te ontwerpen, zoals die in fig. 6.3h. De waarden van Rs en Ra kun
nen zo geregeld worden dat er een behoorlijke vrijheid in de keuze van de werkpunten
ontstaat. Bovendien kan dit type cascadeversterker een goede frequentieweergave bezit
ten tengevolge van de aard van de geaarde collector en de geaarde basistrappen.
Merk bij het laatste voorbeeld, fig. 6.3i, op dat een cascadeschakeling van gelijke geaard-collectortrappen zeer eenvoudig is. Deze schakeling wordt gebruikt als er een grote
stroomversterking maar geen spanningsversterking wordt vereist. De schakeling kan ge
makkelijk worden uitgebreid tot drie of vier trappen in cascade, maar tenslotte wordt de
bereikte stroomversterking illusoir.

6.2.4. Voorbeelden van directgekoppelde wisselstroomversterkers
De schema’s die in de vorige paragraaf besproken werden, zijn geschikt om grote ver
sterkingen te bereiken. Er zal echter geen versterking optreden als er geen geschikte ingangsvoorspanning gebruikt wordt om de juiste werkpunten van de transistors te hand
haven. Als er gelijkstroomversterking wordt geëist, is er geen andere keuze dan te trach
ten temperatuurcompensatieschakelingen toe te passen die de ingangsvoorspanning auto
matisch regelen, zodat het gewenste signaal niet verdoezeld wordt door het effect van
temperatuurswijzigingen. Wordt er echter geen gelijkstroomversterking vereist, dan is het
mogelijk een grote mate van gelijkstroom- respectievelijk gelijkspanningstegenkoppeling
toe te passen om de gelijkstroomversterking te verminderen en zodoende de werkpunten
van de transistors te stabiliseren. Merk bijvoorbeeld op dat bij het voorbeeld van een te
ruggekoppelde versterker in fig. 3.3a, een grote condensator parallel aan mf de hoogfrequentterugkoppeling zou doen verdwijnen, maar de laagfrequentterugkoppeling intact
zou laten. De terugkoppeling met ƒ = 0,05 zou dan ook het effect hebben het uitgangs
niveau van verzadiging terug te brengen tot slechts 160 mV. Er zou zelfs enige wisselstroomterugkoppeling gehandhaafd kunnen blijven, maar als het terugkoppelnetwerk
frequentie-afhankelijk is, zodat er veel minder wisselstroomterugkoppeling is dan gelijkstroomterugkoppeling, dan kan de wisselstroomversterking zeer groot zijn zonder dat er
zich temperatuursverloopproblemen door grote gelijkstroomversterking zouden voor
doen. In deze paragraaf worden twee voorbeelden van directgekoppelde wisselstroom
versterkers beschouwd.
Figuur 6.4 laat twee mogelijke schakelingen zien waarbij goede stabiliteit van het
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Fig. 6.4. Voorbeelden van directgekoppelde wisselstroomversterkers. a. Tweetraps, positieve ver
sterking. b. Viertraps, negatieve versterking, c. t/BE = ƒ (/c). d. AFE = ƒ (/c).

werkpunt bereikt wordt door gelijkstroomtegenkoppeling, terwijl toch de verlangde wisselstroomversterking wordt bereikt. Figuur 6.4a is een tweetrapsversterker in geaarde
emitterschakeling met tegenkoppeling naar de emitter van de ingangstransistor. Voor
frequenties in de doorlaatband wordt de mate van terugkoppeling verminderd door Ca
die dan een effectieve kortsluiting gaat voorstellen. De versterker heeft een ingangsimpedantie in het midden van de band van iets minder dan 50 kO (d.w.z.
en een spanningsversterking van 12 (beheerst door R4, Rb en 7?6). De koppelcondensatoren Cx en
C3 voorkomen dat het werkpunt afhankelijk wordt van de eigenschappen van de signaalbron en de belasting.
Figuur 6.4b Iaat een viertrapsversterker zien met terugkoppeling naar de basis van de
ingangstransistor. De eerste twee transistors hebben praktisch een spanning nul tussen
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collector en basis. Deze instelling maakt een betrekkelijk eenvoudige opbouw van de
schakeling mogelijk zonder dat een extra negatieve voedingsbron nodig is. De grote mate
van terugkoppeling wordt sterk gereduceerd door C3 die in de doorlaatband een kort
sluiting vormt. Voor wisselspanningssignalen heeft deze versterker een ingangsimpedantie van 100 kQ (d.w.z. 2?2), een spanningsversterking van 100 (beheerst door R2,
Rs
en Rq) en een uitgangsimpedantie van minder dan 1 Q. De hoogfrequentcompensatie
wordt gevormd door Rlt C\ en C2 die zo worden ingesteld dat oscilleren voorkomen wordt
en overshoot bij de weergave van bloksignalen die door de wisselstroomtegenkoppeling
wordt veroorzaakt, wordt voorkomen. Bij dit voorbeeld is aangenomen dat er een gelijkstroomweg door de signaalbron Us aanwezig is en dat enkele p.A erdoor toegestaan
zijn. Men zou een ingangskoppelcondensator kunnen gebruiken, maar deze zou een ver
andering in de rustpunten van de transistors veroorzaken, tenzij R3 tot 50 kQ verminderd
zou worden.
We zien dat in deze beide voorbeelden de directe koppeling met gelijkstroomtegenkoppeling niet alleen het aantal koppel- en ontkoppelcondensatoren verminderd heeft, maar
ook de laagfrequentfaseverschuiving in de versterker. Het vermijden van laagfrequentoscillaties die door een grote mate van wisselstroomtegenkoppeling veroorzaakt zou kun
nen worden, is dus geen probleem meer.
6.2.5. Berekening van de rustvoorwaarden
Hoe kan men nu het werkpunt van een meertraps directgekoppelde versterker zoals die
van fig. 6.4a berekenen? De methode zal ook van toepassing kunnen zijn op balansver
sterkers of symmetrische versterkers met grote gelijkstroomversterking die in par. 6.4
besproken zullen worden. Het belangrijkste vereenvoudigende feit is dat als de werkpun
ten redelijk ongevoelig zijn voor de temperatuur, ze ook redelijk ongevoelig moeten zijn
voor de juiste waarde van de basisstroom en de spanning tussen emitter en basis. Een
ruwe schatting van /B en t/BE zal dan kunnen leiden tot een redelijk nauwkeurige bepa
ling van Ic en UCE en dan kan een nauwkeuriger benadering van /B en t/BE berekend
worden. Het proces kan herhaald worden, tot een voldoend nauwkeurig antwoord gekre
gen is, maar als deze berekening niet snel tot een resultaat leidt, is de schakeling waar
schijnlijk ongewenst gevoelig voor de juiste waarden van ZB en f/BE.
Deze herhaalde benadering van de berekening van de rustpunten zal nu voor de scha
keling van fig. 6.4.a uitgevoerd worden. Aangenomen wordt dat T = 25°C en dat Tl een
gediffundeerde silicium planar transistor is waarvan de karakteristieken in fig. 6.4c en d
zijn weergegeven. Terwille van de eenvoud van het voorbeeld wordt aangenomen dat T2
gelijk is aan Tl, behalve dan dat de tekens van stroom en spanning omgekeerd zijn. Uit
c en d ziet men, dat bij 25°C Tl en T2 een zeer hoge waarde van hFE hebben en dat
|(/BE| tussen 0,5 en 0,7 V ligt in het gebied van |ZC| van 10 p.A tot 10 mA. Als eerste be
nadering van de berekening van het werkpunt zou men kunnen proberen | t/BE| = 0,6 V
te nemen en /B = 0 (voor beide transistors). Figuur 6.5a laat de werkpunten zien die bij
deze gegevens behoren. De omcirkelde cijfers geven een mogelijke volgorde van de be
rekening van deze waarden aan.
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Fig. 6.5. Berekening van het werkpunt voor de schakeling van fig. 6.4a. a. Eerste benadering (/B =
0, C/be — 0,6 V). b. Tweede benadering (/B en t/BE werden berekend op grond van /c en ^ce
van a en van de gegevens in fig. 6.4c en d).
Gebruikmakend van de collectorwerkpunten die in fig. 6.5a zijn aangegeven en in de
karakteristieken van fig. 6.4c en d, kan men nu een betere benadering van ZB en t/EE be
reiken. Deze tweede benadering van de basisstroom en -spanning leidt tot een herziene
schatting van de collectorstroom en -spanning zoals in fig. 6.5b is aangegeven. Merk op
dat de eerste benadering werkelijk zeer goed was en de tweede is stellig nauwkeurig ge
noeg om de differentiële parameters van de schakeling te bepalen. Verschillen in onder
delen en door temperatuurvariaties zullen waarschijnlijk grotere fouten veroorzaken dan
de fout van de benaderende berekening.
Een tweede voorbeeld van deze stapsgewijze methode wordt in fig. 6.6 aangegeven;
de transistors worden verondersteld van hetzelfde type te zijn als in het voorafgaande
voorbeeld. Merk op dat door met het gelijkstroomterugkoppelnetwerk te beginnen en
dan naar voren te werken, alle werkpunten gemakkelijk kunnen worden berekend. Bij dit
voorbeeld is de tweede benadering praktisch voor elke toepassing nauwkeurig genoeg.
Merk op dat de inwendige verwarming een temperatuurstijging van 35°C aan de junctie
van de vierde transistor geeft en dit beïnvloedt de werkpunten enigszins. Merk ook op
dat tengevolge van de grote mate van gelijkstroomtegenkoppeling de spanning aan de
emitter van T4,
bijna precies vijf keer zo groot is als de basisspanning van Tl, UBÏ.
Als UBl ongeveer 2,4 mV • °C-1 zou veranderen, dan zou C/E4 ongeveer 12 mV • °C“1
veranderen. Zelfs bij een temperatuursverandering van ±30°C zou de collectorstroom
van de vierde transistor slechts ±20% veranderen en dit is waarschijnlijk goed genoeg
voor de meeste toepassingen. Als er een grotere stabiliteit van het werkpunt wordt ver
eist, kan de waarde van weerstand R3 in fig. 6.4b vergroot worden en aan een negatieve
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Fig. 6.6. Berekening van het werkpunt van de schakeling van fig. 6.4b. a. Eerste benadering
(/B = o, i/BE — 0,6 V). b. Tweede benadering (/B en C/BE werden berekend op basis van /c en
é/cE in a en van de gegevens van fig. 6.4c en d).

voedingsbron gelegd worden, of 7?5 en R6 kunnen een geschikte positieve temperatuurscoëfficiënt krijgen. Merk op dat zoals het schema hier getekend is, de collectorruststromen van Tl en T2 praktisch onafhankelijk van de temperatuur zijn.
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6.3. HET EFFECT VAN DE VERANDERINGEN IN DE PARAM ETERS

6.3. Inleiding
Een van de belangrijkste problemen bij de analyse van directgekoppelde versterkers is
het effect van de veranderingen of de onzekerheden van de parameters van de schakeling
op de juiste waarde te schatten. Hiervoor zijn drie redenen:
1. Het signaalnetwerk en het voorspanningsnetwerk zijn niet gescheiden. Daardoor kun
nen zulke zaken als temperatuur of voedingsspanning een effect sorteren dat niet van een
verandering in het niveau van het signaal is te onderscheiden.
2. Vele gelijkstroomversterkers worden voor kritische toepassingen gebruikt zoals meetversterkers, oscilloscopen en analoge computers. Deze toepassingen vereisen tamelijk
nauwkeurige versterkingen ingangsniveaus, ongeacht veranderingen in de voedingsspan
ning, de temperatuur en de eigenschappen van de ontworpen schakeling.
3. Een belangrijke klasse van gelijkstroomversterkers gebruikt symmetrische verster
kers om onvermijdelijke veranderingen in de parameters gedeeltelijk te kunnen compen
seren. De responsie van dit soort schakelingen hangt sterk af van kleine afwijkingen van
de volmaakte symmetrie.
Deze paragraaf gaat over het voorspellen van het effect van veranderingen in de para
meters van de schakeling, waarbij het vinden van een benaderende methode om kleine
veranderingen te behandelen het voornaamste doel is. In par. 6.4 gebruiken we deze me
thode om de boven beschreven problemen nader te beschouwen.
6.3.2. De invloed van een verandering in de transconductantie
Eerst bespreken we het effect van een verandering in de waarde van de transconductantie
van één element in een lineaire schakeling. De betreffende situatie is in fig. 6.7a geschetst.
Verondersteld is dat alle vaste bronnen buiten het LSC (lineair stabiel circuit) liggen en
in het belang van de eenvoud zijn er slechts twee vaste bronnen getekend, Ua an Ib.
Deze bronnen zijn Fa en Fb genoemd om de nadruk te leggen op hun onafhankelijke aard.
Zij zorgen ervoor dat er stromen vloeien in de verschillende takken van de schakeling en
veroorzaken in het bijzonder dat de afhankelijke generator Dx een stroom GXUX levert,
waarbij Ux de spanning over het aangegeven paar klemmen is. Het probleem is nu vast te
stellen, welke veranderingen er in stromen of spanningen optreden, als de coëfficiënt van
de afhankelijke generator Dx gewijzigd wordt. Het is gewenst het effect van deze veran
dering op een of op alle spanningen en/of stromen van de takken te kunnen berekenen.
Men zou natuurlijk de stromen voor en na de verandering kunnen berekenen en deze dan
van elkaar aftrekken. Maar als de verandering klein is, moet men bijna gelijke grootheden
van elkaar aftrekken en er kunnen dan moeilijk vereenvoudigende benaderingen worden
toegepast. In de praktijk zou de verandering wel eens zeer klein kunnen zijn en toch van
groot belang, daarom wordt de voorkeur gegeven aan de berekening van de verandering
op zichzelf.
Stel dat de waarden van de spanningen en stromen aan de klemmen na de verandering
zijn zoals in fig. 6.7b aangegeven. De index 0 wordt gebruikt om de oorspronkelijke waar-
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Fig. 6.7. Berekening van de stromen en spanningen na een verandering in de transconductantie.
LSS is een lineair stabiele schakeling zonder inwendige bronnen, Dx is een afhankelijke bron en
Fa en Fb zijn vaste bronnen. De aard van generator ‘?’ wordt in de tekst besproken.
de vóór de verandering aan te geven en de coëfficiënt A om de grootte van de verandering
aan te duiden. Daar men hier met een lineaire, stabiele schakeling te maken heeft, kunnen
de stromen en spanningen in fig. 6.7b voorgesteld worden als de superpositie van de oor
spronkelijke waarden met de veranderingen die in fig. 6.7c zijn aangegeven. In fig. 6.7c
geeft generator ‘?’ een stroom AZX die op grond van fig. 6.7a en b gegeven wordt door
AZX =
=
=
=

(Zxo + AZX) — 7Xo
(Gxo 4- AGX) (f/x0 + At/X) — GXOUXO
AGxt/xo 4- (Gx0 4- AGX) At/X
AGX
Zxo + (6xo + A Gx) A Ux
Gxo

(6.1)

(D

We zien dat de term (D in (6.1) een grootheid is die berekend kan worden op basis van
fig. 6.7a en de bekende waarde van AGx; voor zover er sprake is van de stromen en span
ningen in fig. 6.7 kan deze dus als een bekende bron worden beschouwd. De term (D
hangt echter van A(/x af en dit is de grootheid die men juist tracht te berekenen; ® is
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dus een afliankelijke bron. Generator ‘?’ kan dus zoals in fig. 6.8a aangegeven is, in twee
gedeelten getekend worden.
Figuur 6.8 kan als volgt worden geïnterpreteerd: als de coëfficiënt van de afhankelijke
generator verandert van Gxo in Gxo + AGx, zullen de spanningen en de stromen in de
schakeling veranderen. Het bedrag van elke verandering is precies gelijk aan de overeen
komstige responsie die door de bekende vaste stroombron, parallel aan de veranderde af
hankelijke bron (Gxo 4- AGx) At/X, wordt geproduceerd en de waarde ervan is

I = AGX

= A£ï 4O
Uxo

De oorspronkelijke vaste bronnen (in dit geval Fa en Fb) worden bij deze berekening
nul gesteld.
Het grondidee was de herkenning van het feit dat Uxo voor de oorspronkelijke schake
ling kon worden berekend en dus voor zover het fig. 6.8a betrof bekend was. Daar de ver
andering ACX ook bekend was, werd de generator met de waarde (AGX)IZXO een vaste
bron! Zo konden de veranderingen in stromen en spanningen die door de wijziging van
Gxo in Gxo 4- A(?x veroorzaakt werden, nauwkeurig berekend worden uit fig. 6.8a.
Merk op dat de afhankelijke stroombron van elke willekeurige spanning of stroom in
de schakeling kon afhangen. Het enige wat we moeten weten is de stroom in de generator
voor de verandering en de fractionele verandering in de coëfficiënt (b.v. AGX/GXO). Het
bijzondere geval waarbij Ux gelijk is aan de spanning over Dx is natuurlijk het geval van
een zelfconductantie en dit belangrijke geval behoeft hier niet uitgebreid besproken te
worden.
Voor het gemak wordt bij de verdere bespreking de term ‘storingsgenerator’ gebruikt
om de vaste generator aan te duiden die gebruikt wordt om de verandering voor te stellen
(b.v. bron Fx in fig. 6.8). De rest van deze paragraaf handelt over het gebruik van storingsgeneratoren bij de berekening van schakelingen.

\ Gxo /

Ao — A Gx Uxo

—©—I

/A 2?x\
17xo — A Rx Ao
V RxO /

(Gxo 4- A Gx) A Ux
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x<
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A Ux •
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(^xo
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+ A /?x)
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A tfb

(b)
Fig. 6.8. Gebruik van een storingsgenerator Fx om de verandering te beschrijven, a. Het effect van
een verandering in de afhankelijke stroombron (Gxo verandert in Gxo 4- A Gx). b. Het effect van
een verandering in de afhankelijke spanningsbron (Rxo verandert in Rx0 4- A Rx\
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Er is natuurlijk nog een andere methode om het effect van wijzigingen in een afhanke
lijke spanningsbron te analyseren. De storingsgenerator wordt dan een vaste spannings
bron in serie met de veranderde afhankelijke spanningsbron zoals in fig. 6.8b afgebeeld.
In analogie met fig. 6.8a zou de coëfficiënt van de storingsgenerator de fractionele veran
dering in de afhankelijke broncoëfficiënt (b.v. /\RJRXO) zijn, vermenigvuldigd met de
spanning over de afhankelijke bron vóór de verandering.
Het gebruik van een storingsgenerator om het effect van veranderingen te berekenen,
wordt geïllustreerd door fig. 6.9. (Deze schakeling lijkt op een transistorschakeling met
een 5 kO emitterserieweerstand.) Het veronderstelde probleem is de berekening van het
effect van een vermeerdering van de waarde van de transconductantie met 10%. Figuur
6.9a laat de oorspronkelijke verdeling van de stroom zien voor de wijziging. Merk op
dat in het begin de stroom van de afhankelijke generator 8,0 mA is. Om het effect van de
verandering van 10% te berekenen wordt er een 0,8 mA vaste bron parallel aan de gewij
zigde waarde van de transconductantie geplaatst, zoals fig. 6.9c aangeeft en het effect van
deze 0,8 mA-bron op de rest van de schakeling wordt berekend met uitschakeling van an
dere vaste bronnen. Dit is een eenvoudig, hoewel niet alledaags analysevraagstuk van het
circuit dat hier niet in bijzonderheden behoeft te worden besproken. Figuur 6.9b laat de
totale stromen na de verandering zien.
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6.3.3. Benaderende analyse van kleine wijzigingen
Bij de methode van de storingsgenerator is de beperking tot kleine veranderingen een
belangrijk speciaal geval. De grondgedachte is dat als A(7X< Gxo men aan de hand van
fig. 6.8a de volgende benadering kan opstellen

(Gxo + AG\) A(/x * Gxo & UX

(6.2)

Kortom, voor kleine veranderingen is de term AGxAÏ/x een grootheid van de tweede
orde vergeleken met de term Gxo A Ux. Men kan voor kleine veranderingen dus het be
naderende effect van de verandering berekenen door het invoeren van de storingsgene
rator in het oorspronkelijke circuit zonder de coëfficiënt van de afhankelijke generator te
veranderen.
Bij de meeste transistorschakelingen blijkt dat parameterveranderingen tot 10% zeer
goed behandeld kunnen worden door de termen van de tweede orde te verwaarlozen. Bij
het in het voorafgaande beschouwde voorbeeld van fig. 6.9 kan het effect van de 10% ver
andering met minder dan 9% fout berekend worden (d.w.z. 0,9% van de totale groothe
den), als men aanneemt dat de afhankelijke generator in fig. 6.9c 8,0At/x is. Gelukkig
behoeft men doorgaans het effect van de verandering niet met groter nauwkeurigheid dan
10% te berekenen, de benadering is dan voldoende. Als het nauwkeurige effect van de ver
andering belangrijk is, is de verandering zelf vaak kleiner en kan de benadering nog ge
bruikt worden.
Het grote voordeel van de benaderingsmethode is dat het effect van verschillende ge
lijktijdige veranderingen gemakkelijk gecombineerd kan worden. Een voorbeeld ter il
lustratie geeft fig. 6.10. Hier is de schakeling dezelfde als in het voorgaande voorbeeld,
behalve dan dat het probleem anders ligt. De schakeling in het gestippelde gedeelte van
fig. 6.10a wordt beschouwd als het model van een lineaire versterker en we willen nu de
verandering van de versterking en de impedantiekarakteristiek van de versterker bere
kenen die een gelijktijdige vergroting van twee schakelelementen met 10% met zich mee
zou brengen. In het bijzonder willen we de verandering in de kortsluit-ingangsconductantie G{ berekenen en de voorwaartse transconductantie Gt die veroorzaakt wordt door een
verandering in de twee bovenste elementen van de schakeling (d.w.z. veranderingen in
de equivalenten van g_ en ^m).
De berekening gaat als volgt: eerst sluiten we een ingangsbron ter grootte van de een
heid en een kortsluitbelasting aan en berekenen vervolgens de oorspronkelijke condities,
zoals in fig. 6.10b afgebeeld. Uit de in fig. 6.10b aangegeven stromen kan men de conclusie
trekken dat G{ = 1/46 mS en Gt = 8/46 mS. Daarna wordt de vaste eenheidsgenerator
verwijderd en worden storingsgeneratoren ingevoerd voor elk element dat een verande
ring ondergaat. Volgens de benaderende methode wordt de schakeling ongewijzigd gela
ten en het effect van de twee veranderingen kan dan door superpositie worden berekend.
We berekenen aldus dat de stromen in de takken veranderen met bedragen die in fig. 6.10c
zijn aangegeven en daaruit volgt dat AGJGi = &GtIGt = 1/460. Eigenaardig genoeg
heffen de twee samen werkende veranderingen elkaar bijna op, zodat er slechts een ver
andering van 0,2% in Gt en Gt is.
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Fig. 6.10. Benaderende berekening van de verandering in G\ en Gr bij gelijktijdige wijziging van
twee parameters. (F = vaste bron, D = afhankelijke generator, P = storingsgenerator). Een
heden V, mA en mS. a. Schakeling van de versterker, b. Versterker met 1 V ingang en kortge
sloten uitgang, c. Benaderd effect van 10% toeneming van twee elementen van de schakeling.
Dit getallenvoorbeeld illustreert verscheidene belangrijke punten:
1. Hoewel het effect van twee gelijktijdig optredende wijzigingen in de parameters niet
nauwkeurig kan worden geanalyseerd als de som van de effecten van de twee onafhanke
lijk werkende wijzigingen (d.w.z. dat de effecten van de veranderingen in de parameters
niet aan superpositie voldoen), kan men de effecten bij kleine veranderingen toch onge
veer optellen.
2. Kleine veranderingen in de ingangsconductantie, de stroomversterking enzovoorts,
kunnen bij benadering worden berekend door storingsbronnen in de oorspronkelijke
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schakeling in te voeren, waarbij de parameters ongewijzigd blijven.
3. Verscheidene gelijktijdige veranderingen kunnen elkaar geheel of gedeeltelijk opheffen.
Inderdaad is een belangrijk doel van het ontwerpen van gelijkstroom versterkers elke on
vermijdelijke verandering op te heffen door bewust compenserende veranderingen aan
te brengen.
6.3.4. Het effect van kleine veranderingen in een niet-lineaire schakeling
Het gebruik van storingsgeneratoren om een verandering te kunnen afbeelden geldt al
leen voor lineaire schakelingen, omdat het bewijs op superpositie berust. Als de schake
ling echter over bepaalde gebieden lineair is, kan de methode van de storingsgenerator
worden gebruikt om kleine veranderingen te analyseren. De grondgedachte van de analyse
is de niet-lineaire karakteristieken te benaderen met behulp van de eerste-ordetermen

7d

A T = Tn
A T = 2 7X J

T= TQ

toenemende T /

ƒ/

/

\ /(7Py

C/d

+
)a

A Ud

T = -2Tx

a uD
d T i /=ZQ
a/D
a t k= tzQ

JA

A Ut
A T
A /r

A T

(b) Gclineariseerde karakteristiek

(a) Diodekarakteristiek

A /d +

^y-A T= — Tt

A

1
helling = g = —
r

I'

A T = T - Tq --= O

<j> | A /d

|bQ|A/r

Ut

A

(c) Dynamische vervangingsschakeling van Thévenin en Norton

+

U

1 nr

=■ F
vc/DD
I

zw H R

nLI +
0A Ut

(d) Voorbeeld van schakeling en
dynamische vervangingsschakeling

Fig.6.11. Berekening van het effect van een kleine verandering in een niet-lineaire^schakeling.
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!
van een Taylor-reeksontwikkeling van de C//-karakteristieken rondom het gewenste
werkpunt.
Als voorbeeld nemen we aan dat een diodespanning C/D geacht wordt een functie van
de stroom ID en de temperatuur T te zijn. Fig. 6.11a geeft de veronderstelde karakteris
tieken en we nemen aan dat de diode in de buurt van punt Q werkt. Verwaarlozen we alle
termen behalve die van de eerste orde, dan nemen we in feite aan dat de karakteristieken
in de buurt van Q benaderd kunnen worden door een aantal evenwijdige lijnen op gelijke
afstanden van elkaar, zoals fig. 6.11b laat zien. Voor de analyse van de schakeling kun
nen we of het Thévenin- of het Norton-model nemen (fig. 6.11c); de grootheden /D en
C/D, r en g zijn in fig. 6.1 la gedefinieerd en A UT is gedefinieerd in fig. 6.11b. Het gebruik
van deze modellen is in fig. 6.1 ld aangegeven voor een eenvoudige serieschakeling. In dit
circuit veroorzaakt een verandering in temperatuur een verandering in I die gegeven
wordt door

A/ = -

A f/p

R + r

Dit voorbeeld behandelde alleen het effect van een temperatuurwijziging maar andere
veranderingen zouden op gelijke wijze even goed behandeld kunnen worden. Als er ver
scheidene veranderingen gelijktijdig optreden, kan men AC/t of A/T vervangen door de
som van verschillende termen die elk door een verschillend de verandering teweegbren
gend mechanisme worden bepaald. De belangrijke conclusie is dat het effect op spanning
en stroom van kleine veranderingen in bijkomstige parameters (zoals de temperatuur)
van een niet-lineaire ^//-karakteristiek met twee einden kan worden geanalyseerd met
behulp van een lineair Thévenin- of Norton-model. Merk vooral op dat door de veran
dering alleen maar een spannings- of stroombron wordt ingevoerd. Voor zover het ver
anderingen in gelijkstroom en -spanning betreft is elke verandering in de differentiële
weerstand geen effect van de eerste orde.
Er zijn echter enkele schakelingen die rechtstreeks de verandering van de impedantie
als effect van de eerste orde gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld de basisvoorstroom worden
gevarieerd om de differentiële impedantie van een diode te kunnen variëren en zo de ver
sterking te regelen. In dit geval is echter de impedantie de grootheid van direct belang en de
ontwikkeling van de Taylor-reeks moet dus voor de impedantie gebruikt worden en niet
voor een stroom of een spanning.

6.3.5. Voorstelling van de veranderingen in de karakteristieken van transistors
De in de voorafgaande paragraaf besproken methoden kunnen gemakkelijk toegepast
worden om de verandering in de karakteristieken van transistors te omschrijven. Het
enige verschil is dat er twee onafhankelijke spannings- en/of stroomvariabelen nodig zijn
om een transistor te karakteriseren. Als we dus het effect van een verandering in tempera
tuur willen bepalen, moeten we twee temperatuurafhankelijke generatoren toevoegen.
Kortom, het effect van kleine veranderingen in de karakteristieken van een transistor kan
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Fig. 6.12. Mogelijke keuze van storingsgenerators om het effect van kleine veranderingen in de
gelijkstroomkarakteristiek van een transistor te bepalen, a. Twee stroombronnen (aangenomen
wordt dat t/BE en t/CE vast zijn), b. Twee ingangsbronnen (aangenomen wordt dat Ic en L/ce
vast zijn), c. Vervangingsschema met rx uitwendig aan Atyr en AAtvolledig voorgesteld worden door twee storingsgeneratoren die aan de beschikbare klemmen
worden aangesloten.
Gebruiken we bijvoorbeeld de admittantienotatie, dan kan het effect van temperatuur
veranderingen op de differentiële spanningen en stromen in een transistor voorgesteld
worden door

A/b — ^1AC7bE + ^rAt/cE 4“ A^By
A/c =^fAt/BE j‘£oA(/cE 4" A/cy

(6.3)

waarbij A betrekking heeft op veranderingen van de nominale rust waarden en AZBy>
en AZCy generatoren voor de voorstelling met ‘y’ zijn die door de temperatuur beheerst
worden. Blijkbaar worden AZBy en AZCy gegeven door
A/fly

A/cy

3-Zb
dT

|
|

Ube, Ucb

9/c
dT

I
|

Ube, Ucb

AT
(6.4)

waarbij de notaties C/BE en C7Ce betekenen dat deze variabelen constant gehouden wor
den. De opneming van het temperatuureflfect als storingsgeneratoren is in fig. 6.12a sche
matisch voorgesteld. Bij werkelijk gebruik van deze voorstelling moet de transistor na
tuurlijk vervangen worden door het gebruikelijke differentiële model.
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Een iets handiger keuze van storingsgeneratoren is afgebeeld in fig. 6.12b. Dit model
behandelt t/CE en Ic als onafhankelijke variabelen die constant worden gehouden terwijl
de verandering plaatsgrijpt. De generatoren AC7BEa en A/Ba stellen dan de mate van
toeneming van t/BE en /B voor die nodig zou zijn om Ic en UCE constant te houden.
Voor veranderingen die door de temperatuur ontstaan, zijn de waarden van de sto
ringsgeneratoren in fig. 6.12b
At^BEa

AZBa

^AAjje

dT

| UcE. Ic

dT

| t/CE, Ic

AT

(6.5)

AT

(6.6)

De index a wordt gebruikt om aan te geven dat de wZr^a/^jvariabelen constant gehouden
worden, zoals bij de ABCD- of algemene circuitconstantebeschrijving van netwerken.
Het voordeel van het model van fig. 6.12b is dat, daar alle veranderingen ‘met betrekking
tot de ingang’ zijn, ze direct met het ingangssignaal niveau kunnen worden vergeleken.
Dit is gewenst omdat het effect van de storingsbronnen niet te onderscheiden is van de ver
anderingen in het signaalniveau en men moet ervoor zorgen dat het effect van het signaal
niet verdoezeld wordt door het effect van de verandering.
Om de storingsgeneratoren in termen van de rustcondities van de transistor, ZCQ, ^CEQ
en Tq uit te drukken, wordt een bekende betrekking gebruikt

Ic = ^T^exp f
\

be

kTlq
kT/q

/

(de tekens gelden voor een npn-transistor)

(6.7)

waarbij A een constante is die afhangt van het type en de grootte van de transistor, UiO van
de eigenschappen van het materiaal afhangt en k en q de gebruikelijke fysische constanten
zijn. Vergelijking (6.7) is juist voor de intrinsieke transistor, maar het effect van de ba
sisweerstand is er niet in begrepen; men moet de basisweerstand dus als een uitwendige
weerstand van de storingsgenerator voorstellen (fig. 6.12c). Daarom zijn de generatoren
in fig. 6.12c nu At/T en A/T genoemd. Beschouwen we rx als een uitwendige weerstand,
dan geldt (6.7) bij lage tot middelgrote waarden van Ic en kan zeer nauwkeurig zijn als
Ico klein is. Het is belangrijk dat A de enige parameter is die in belangrijke mate van de
afmetingen van de transistor afhangt; deze parameter zal waarschijnlijk bij verschillende
exemplaren van dezelfde transistor variëren.
Om A UT te vinden, wordt C/BE uit (6.7) opgelost en de partiële afgeleide naar de tem
peratuur genomen. Het resultaat is

At/T

8Ï/be
dT

AT « AL
Q

~

(6.8)

yQ

waarbij de kleine term 3kTQA? [vergeleken met (f/BEQ — t7go)] verwaarloosd is. Bij sili
cium npn-transistors is Ueo = 1,205 V. In het algemeen ligt
AC7t tussen —2,2 en —2,7 mV • °C~1.
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De uitdrukking voor A/T in fig. 6.12c kan niet met dezelfde nauwkeurigheid worden
berekend als At/T- Men kan het echter in een vorm uitdrukken die gemakkelijk te ana
lyseren is

A/t =

dT

= ÏBQ [

d
—
I| Q AT = —dT

1

3//fe

^FEQ

ar

o

AT =
Q

/cQ

d^FE

(//FEQ)2 TT

AT

(6.9)

■] AT

Vergelijking (6.9) drukt A/T uit in termen van de fractionele verandering van /zFE. Bij
silicium npn-transistors, bij middelmatige stroomsterkten en bij kamertemperatuur neemt
hFE met ongeveer 1%°C-1 temperatuursstijging toe. Als /BQ = 100 mA, dan zal A/Tdus
ongeveer 1 nA • °C-1 bedragen.

6.3.6. Drie soorten verandering
Het is belangrijk, in te zien dat verschillende soorten van verandering de werking van een
gelijkstroomversterker beïnvloeden en dat elke soort van verandering een bepaalde ontwerpmoeilijkheid met zich meebrengt. We gaan nu een drietal veranderingen met de ge
volgen die er voor het ontwerpen en analyseren van gelijkstroomversterkers uit voort
spruiten, bespreken.
Eerst beschouwen we de invloed van veranderingen, of onzekerheden ten gevolge van
fabricagespreiding. Stel dat er een schakeling wordt ontworpen die gebaseerd is op de
gemiddelde karakteristieken van elk van de schakelelementen. Als de schakeling dan ge
bouwd wordt, zou men zich kunnen voorstellen, dat elke fysische component werkelijk
een gemiddelde waarde heeft, maar verbonden is met een geschikt aantal storingsgcneratoren. Zo zullen de gelijkspanningen en -stromen in de schakeling van hun ontworpen
waarden afwijken met een bedrag dat waarschijnlijk klein is en dat uit kennis van de
storingsgeneratoren zou kunnen worden berekend. Bij een gelijkstroomversterker moet
men in het algemeen de verschillen tussen ontwerp en werkelijkheid compenseren. In het
bijzonder mag men bij een ingangssignaal nul een uitgangssignaal van precies nul eisen.
Merk op dat men bij beschouwing van een versterker de verschillen tussen de ontwerpwaarden en de werkelijke waarden met twee storingsgeneratoren kan beschrijven, op de
zelfde manier als veranderingen in een transistor door twee storingsgeneratoren kunnen
worden beschreven. Er zijn dus twee afregelingen nodig om het effect van de storingsge
neratoren te niet te doen. Eén mogelijkheid om de afregeling te kiezen die gewoonlijk de I
‘nul’- of ‘balans’-afregeling genoemd wordt, is een regelbare spanningsbron in serie met
de ingang te zetten en een regelbare stroombron parallel met de ingang. Deze bronnen
worden dan zo afgeregeld dat ze de storingsgeneratoren die verband houden met de 1
fabricagespreiding, compenseren.
Om praktische redenen moeten de nulafregelingen plaats vinden aan of bij de ingang
van de versterker. Dit komt omdat de storingsgeneratoren weliswaar klein moeten zijn in
vergelijking met de totale stroom of spanning, maar zij niet klein hoeven te zijn, vergele156

ken met de differentiële of signaalwaarden. Zo kan bijvoorbeeld de afwijking tussen ontwerpwaarden en werkelijke waarden groot genoeg zijn om de uitgangstrap van de verster
ker zelfs bij een ingang nul te verzadigen. Slaat men nog even het voorbeeld in hoofdstuk
3, fig. 3.3 op, dan ziet men dat bij ƒ = 0 een zeer grote assymmetrie zou moeten worden
geïntroduceerd in de uitgangstrap om een uitgang nul bij een ingangsspanning nul te krij
gen. In tegenstelling hiermede tonen berekeningen aan dat (in fig. 3.3) een verandering
van + 15% in de ene Rx en een verandering van — 15% in de andere Rv hetzelfde effect
zouden sorteren. Men moet dus niet trachten de fabricageafwijkingen door middel van
nulstelling in de uitgangstrap alleen te compenseren; in het algemeen geldt dan ook dat
het ontwerpen van een geschikte schakeling voor de nulinstelling een probleem op zich is.
In de tweede plaats kan een meetbare verandering van de omgeving het gedrag van de
schakeling beïnvloeden. Het klassieke voorbeeld hiervan is een verandering of ‘drift’,
veroorzaakt door veranderingen in de temperatuur of van de voedingsspanning. Daar de
omgevingsverandering meetbaar is, kan men een spanning of stroom ervan afleiden die
evenredig is met het mechanisme dat de verandering teweegbrengt, dan kan men deze
spanning en/of deze stroom op een zodanige manier in de schakeling voeren dat elke
verandering van de eerste orde in de schakeling wordt gecompenseerd. Men kan dus een
transistor als temperatuurgevoelig element gebruiken; de variatie van de spanning tussen
emitter en basis met de temperatuur zou gebruikt kunnen worden om enkele onvermijde
lijke veranderingen in de werking van de schakeling tengevolge van temperatuurverande
ringen te compenseren.
In principe kan elke kleine verandering tengevolge van een meetbaar effect worden gecom
penseerd, echter meestal met grote kosten. Bovendien kan de betrekking tussen de ver
andering en de oorzaak ervan soms alleen worden vastgesteld door metingen en elke ver
sterker moet dan afzonderlijk worden gecompenseerd. Sommige afregelingen, zoals het
compenseren van variaties in de voedingsspanning kunnen gemakkelijk verricht worden,
omdat de voedingsspanning (gewoonlijk) gemakkelijk veranderd kan worden. Andere,
zoals temperatuurcompensatie, kunnen tijdrovende metingen in een gecontroleerde om
geving vereisen; het compensatieproces zou voor elke versterker wel eens verscheidene
uren kunnen vereisen. Het is gewenst, hoewel niet altijd mogelijk, een versterker zo te
ontwerpen dat die zo goed mogelijk temperatuurgecompenseerd is zonder dat het nodig
is uitgebreide proefondervindelijke afregelingen door te voeren. Merk vooral op dat er
een wisselwerking kan zijn (d.w.z. een onderlinge afhankelijkheid) tussen de nulinstellingen, de temperatuurcompensatie-afregelingen enzovoorts.
Een derde belangrijke soort verandering is de ‘onvoorspelbare’ verandering. Thermi
sche ruis en hagelruis zijn belangrijke voorbeelden in deze klasse. Ook kunnen de ver
ouderingsverschijnselen van transistors en weerstanden onder deze catagorie vallen. Toe
gegeven, bij sommige toepassingen is men bereid periodieke afregelingen door te voeren
om de geleidelijke veranderingen in de karakteristieken van de schakeling te compense
ren, maar bij andere toepassingen is dit niet mogelijk. De beste gedragslijn bij het ontwer
pen om de veroudering op lange termijn zo minimaal mogelijk te maken, is onderdelen
te gebruiken met een grote mate van stabiliteit. Zo moet men bij voorkeur draadgewon-
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den weerstanden gebruiken in plaats van koolweerstanden en silicium-planartransistors
in plaats van germanium-legeringstransistors. Het is belangrijk dat men onderscheid
maakt tussen deze verandering op lange termijn die meestal niet voorspeld kan worden
en de vaak voorspelbare veranderingen in temperatuur of voedingsspanning op korte
termijn.
Nog een belangrijk soort onvoorspelbare verandering is de T//’-ruis. Deze openbaart
zich als een laagfrequentschommeling die niet veel van hagelruis of thermische ruis ver
schilt. Het vervelende van l//-ruis is echter dat de grootte ervan grotendeels onafhanke
lijk is van de bandbreedte van een gelijkstroomversterker. Bij wisselstroomversterkers
met een onderste — 3dB-punt van meer dan ongeveer 1000 Hz is de belangrijkste ruis
hoofdzakelijk thermische of hagelruis; de totale door de versterker afgegeven ruis kan
hier worden verminderd door de bandbreedte te verkleinen. Als echter het energiedichtheidsspectrum ongeveer afhankelijk is van !/ƒ en als de bandbreedte tot gelijkstroom door
loopt, zal het verlagen van het bovenste — 3dB-punt weinig effect hebben op de afgege
ven ruisenergie. Als bijvoorbeeld een gelijkstroomversterker met een bandbreedte van
10 Hz een l//-ruis heeft van ongeveer l|xVt-t, dan zal het gebruik van een parallelcondensator om de bandbreedte tot 0,1 Hz te verminderen deze waarde van lp.V niet noe
menswaard verminderen. De juiste keuze van het werkpunt, het gebruik van uitgezóchte
lageruistransistors en werking in een omgeving met een stabiele temperatuur met temperatuurgecompenseerde balansschakelingen kan de l//-ruis tot een minimum terug
brengen. In de praktijk is het beste resultaat dat behaald kan worden met de tegenwoor
dige transistors een laagfrequentruis, equivalent aan een basis-emitterspanning in de orde
van enkele tienden p.Vt-t.

6.4.SYMMETRISCHE SCHAKELINGEN

6AA. Enkele algemene principes
Het gebruik van symmetrie bij gelijkstroomversterkers met grote versterking is waar
schijnlijk de enige zeer belangrijke techniek om ongewenste effecten die door voorspelbare
veranderingen optreden, tot een minimum te beperken. Deze paragraaf zal enkele van de
belangrijkste denkbeelden die verband houden met symmetrische schakelingen, illus
treren.
Twee gelijke trappen in gemeenschappelijke emitterschakeling kunnen gecombineerd
worden tot een symmetrische schakeling (fig. 6.13). Merk op dat als de verbinding tussen
de emitters verbroken wordt, elke trap een werkpunt heeft dat door een juiste keuze van
de weerstanden goed gestabiliseerd kan worden. Als beide zijden van de schakeling gelijk
zijn, zoals in de figuur getekend, zal het werkpunt niet veranderen. Er zal echter een be
langrijke toeneming van de versterking tussen UB en Uo ontstaan, omdat de tegenkoppeling die door de serieweerstand in de emitterleiding wordt veroorzaakt, teniet wordt ge
daan. Om dit in te zien, beschouwen we de vervangingsschakeling van fig. 6.13b. Ter ver
eenvoudiging wordt hier aangenomen dat rx = go = gu = 0. Het balanskarakter van
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Fig. 6.13. Symmetrie bij een gemeenschappelijke emitterversterker.
(Kx || R2 = Kb; R3 = Kc; K4 = 2Ke)
a. Schakeling, b. Vcrvangingsschema.
deze schakeling maakt het U3 onmogelijk een stroom door Rc te veroorzaken; de scha
keling is te beschouwen als een brug in balans die gestuurd wordt door U8t waarbij Rc
in het punt van evenwicht ligt. We zien dat als Ua geen stroom door Re kan doen ont
staan, de spanning over Rc niet zal veranderen en we kunnen dan ook inderdaad Re
door een kortsluiting vervangen. We kunnen ook de symmetrie zo beschouwen, alsof zij
hetzelfde effect heeft als een ontkoppelcondensator over Rc bij een wisselstroomversterker.
Het is niet moeilijk in te zien dat een van de voordelen van een ideaal-symmetrische
schakeling, zoals die van fig. 6.13, is dat als Uln = 0, dat dan Z1D = 0 en L7ult = 0 en dat
dientengevolge de uitgang ongevoelig is voor veranderingen in de voedingsspanning en
in de temperatuur. De grootte van dit voordeel die kan worden bereikt, wordt gewoonlijk
bepaald door onvermijdelijke asymmetrie tussen de twee helften, vooral asymmetrie in
de gelijkstroomkarakteristieken van de actieve onderdelen en in de temperatuurafhanke
lijkheid van alle onderdelen van de schakeling. Een grote moeilijkheid bij de schakeling
van fig. 6.13 is dat het ingangscircuit, het uitgangscircuit en het voedingscircuit van elkaar
zijn geïsoleerd en geen gemeenschappelijke aarde hebben; dit probleem zal later in meer
bijzonderheden worden behandeld.
Een symmetrische gelijkstroomversterker kan worden gebouwd door het combineren
van twee willekeurige, directgekoppelde wisselstroomversterkers. Zo kan bijvoorbeeld
de directgekoppelde wisselstroomversterker van fig. 6.4a worden omgebouwd tot de sym
metrische gelijkstroomversterker van fig. 6.14, waarbij een doorverbinding de plaats van
de ontkoppelcondensatoren inneemt. De rustinstelling is ongewijzigd (aangenomen dat
de symmetrie volkomen is) en de geljjkstroomversterking is dezelfde als de wisselstroom-
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versterking in het midden van de band van de oorspronkelijke versterker. De ingangs- en
uitgangsimpedanties zijn verdubbeld omdat de twee versterkers in feite in serie staan.
Deze grote overeenkomst tussen symmetrische schakelingen en directgekoppelde wisselstroomversterkers geeft de mogelijkheid de analyse sterk te vereenvoudigen. Het werk
punt bij rustinstelling kan worden gevonden door alle symmetrische verbindingen die
geen ruststroom voeren, los te maken (b.v. de 200 Q-weerstand in fig. 6.14) en de helft
van de overgebleven schakeling op de wijze van par. 6.2 te analyseren. Dan wordt de gelijkstroomversterking bepaald door analyse van een vervangingsschakeling ‘in het midden
van de band’. Voor de analyse van het signaal geldt dat elke spanning die niet door het
signaal wordt gewijzigd (zoals UE in fig. 6.13) een praktische aardverbinding betekent.
Zo is bijvoorbeeld het midden van de 200 Q-weerstand van fig. 6.14a een schijnbaar aardpunt en de versterking, ingangsimpedantie enz. kunnen dan gevonden worden door de
helft van de schakeling (fig. 6.14b) te analyseren.
Enkele typen symmetrische schakelingen kunnen niet als twee verbonden niet-symmetrische schakelingen worden geanalyseerd zonder dat men zijn toevlucht neemt tot een
ideale transformator met een verhouding 1:1. Zo heeft bijvoorbeeld de schakeling van
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symmetrie veroorzaakt wordt, is aangeduid met vg. a. Complete schakeling, b. Vervangingsschema voor de analyse van het signaal.
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fig. 6.15a gekruiste koppelweerstanden die een positieve terugkoppeling geven. Als de
schakeling in een symmetrische toestand verkeert bij gelijke collectorstromen, moeten
de stromen in de twee 1 MQ-weerstanden gelijk zijn, en men kan dan de rustvoorwaarden
berekenen aan de hand van fig. 6.15b. Voor differentiële versterkingsberekening moet het
model van fig. 6.15c worden gebruikt.
We zien dat dit model het gebruik vaneen 1:1-transformator vereist om de juiste fase
voor de stroom in de 1 Mfl-weerstand te krijgen.
Figuur 6.15a kan ook worden gebruikt om een probleem te illustreren dat zich bij sym
metrische schakelingen kan voordoen. Merk op dat deze schakeling veel op een flip-flop
of bistabiele schakeling lijkt. Als de impedanties van bron en belasting hoog zijn, kan het
wel eens blijken dat de symmetrische toestand waarbij beide transistors in eenzelfde
werkpunt in het normale gebied ingesteld zijn, niet stabiel is en dat fig. 6.15b dan tot
verkeerde resultaten leidt.
In het algemeen moeten we ons herinneren dat het vinden van een stabiel werkpunt niet
altijd garandeert dat dit punt een stabiele toestand vertegenwoordigt. Dit probleem komt
in het bijzonder bij symmetrische schakelingen naar voren omdat het mogelijk is dat de
schakeling stabiel is als differentieversterker, maar onstabiel bij gebruik met gemeenschap
pelijke aarde, of omgekeerd. Bij teruggekoppelde versterkers moet men altijd overwegen
of de schijnbare negatieve terugkoppeling bij gebruik als differentieversterker niet posi
tieve terugkoppeling is bij gebruik met gemeenschappelijke aarde. Zet men bijvoorbeeld
twee trappen van de versterker van fig. 6.13 in cascade, dan zou men in de verleiding kun
nen komen negatieve transadmittantieterugkoppeling toe te passen door twee weerstan161

den van de collectors van de uitgang met de symmetrisch daartegenover liggende bases te
verbinden. Dit leidt echter in werkelijkheid tot negatieve terugkoppeling bij schakeling als
differentieversterker omdat de helft van deze schakeling een 1:1 fasedraaiende transfor
mator zal bevatten. Als de emitterweerstanden echter niet groot genoeg zijn (Rc in fig.
6.13), dan kan de resulterende positieve terugkoppeling bij gemeenschappelijke aarde
maken dat de schakeling zich als een vier-transistor flip-flop gedraagt met twee onge
wenste stabiele toestanden.
De mogelijkheid van ongewenste stabiele toestanden is natuurlijk niet beperkt tot
symmetrische schakelingen, maar het is een probleem waar altijd rekening mee gehouden
moet worden bij alle meerstraps directgekoppelde schakelingen. Houd in het oog dat
zelfs als de gewenste toestand stabiel is, er toch nog ongewenste stabiele toestanden kun
nen optreden. Dientengevolge kan een schakeling in een ongewenste stabiele toestand
blijven vastzitten, zelfs hoewel de gewenste toestand ook stabiel is (als die kon worden
bereikt!). Gelukkig zijn deze problemen niet moeilijk op te lossen. Men kan bijvoorbeeld
een diode toevoegen die zou gaan geleiden als de schakeling probeerde naar een onge
wenste stabiele toestand te gaan. Als de diode op de juiste plaats in de schakeling wordt
geplaatst, kan de ongewenste stabiele toestand worden geëlimineerd zonder dat de ge
wenste stabiele toestand beïnvloed wordt. Zo bevat een gelijkstroomversterker vaak een
diode die nooit geleidt - of juister gezegd, bijna nooit geleidt.

6.4.2. Analyse door middel van som- en verschilcomponenten
De voorgaande bespreking heeft gewezen op de mogelijkheid symmetrische schakelingen
te analyseren door verschillende halve schakelingen te beschouwen. Deze techniek is in
derdaad zeer algemeen en doeltreffender dan de gegeven voorbeelden deden vermoeden.
Bovendien kan de methode worden uitgebreid tot analyse van bijna-symmetrische scha
kelingen.
We beschouwen eerst een lineair circuit met twee paar aansluitklemmen. Dit kan ook
onafhankelijke bronnen bevatten, zoals fig. 6.16a aangeeft en het wordt beschreven door:
4 —
4- GabC/b 4- /aq
4 = 67baC/a 4- GbbC/b 4- 4q

(6.10)

Gaa, Gab, 67ba en Gbb zijn differentiële conductanties. 4q en 4q zijn ruststromen.
Als Gaa
Gbb en Gab
Gba, dan is het soms handiger niet /a en 7b in termen van C/s
en C/b op te lossen, maar Ia 4- 4 en 7a — Ib in termen van Ua 4- Ub en U& — Ub. Het re
kenwerk is heel eenvoudig. Voor het gemak worden eerst de grootheden bij gemeenschap
pelijke aarde en bij differentiegebruik gedefinieerd:

Uc = 1
|
4=1
4=1
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Deze vergelijkingen kunnen ook als volgt worden geschreven:
Ga = Uc 4- Gd

ub = uc - UA

Za

/b

— 4

4“ /d

= /c

(6.12)

- /d

Schrijven we nu (6.10) in termen van de gemeenschappelijke aarde en van de differentiegrootheden, dan krijgen we
/c — GCCGC + GcdGb + /cq
Zq = ^dcUc + GddGb + /dq

(6.13)

waarbij
Gcc
Gdc

= 1 (Gaa 4- Gab 4- Gba + Gbb)
Gbb)
= 1 (Gaa 4- Gab — Gba

Gcd

/cq

= 1 (/aq 4“ /bq)

/dq

= 1 (6aa — Gab + Gba - Cbb)
Gdd = 1 (Gtta — Gab — Gba 4- Gbb)
/bq)

(/aq

(6.14)

De inverse betrekkingen voor Gaa, Gab, Gba en Gbb zijn in (6.14) gegeven, waarbij de indices a <-> c en b
d verwisseld zijn. De twee halve schakelingen die met (6.13) corresponderen zijn in fig. 6.16b en c afgebeeld.
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meenschappelijke aarde en differentieschakeling. Voor definitie van de termen, zie (6.10) t/m
(6.14). a. Voorstelling van de schakeling; voor links-rechtssymmetrie geldt Gaa = Gbb en Gab =
Gba, maar Zaq hoeft niet gelijk te zijn aan Zbq b. Halve schakeling met gemeenschappelijke aarde;
voor symmetrie moet Gcd = Ozijn. c. Differentieschakelingshelft; voor symmetrie moet Gdc =
0 zijn.
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Als Gaa = Gbb en (7ab = Gba, dan is Gcd = Gdc = 0 en (6.13) valt uiteen in twee on
verbonden betrekkingen. De schakeling wordt dan symmetrisch genoemd. Merk op dat
de vaste bronnen niet symmetrisch zijn; de symmetrie heeft alleen betrekking op de conductanties of de transconductanties. Een symmetrische schakeling kan worden geanaly
seerd als twee onafhankelijke halve schakelingen, zoals fig. 6.16b en c aangeven bij Gci —
Gdc = 0; de ene helft van de schakeling wordt gebruikt om de stromen en spanningen bij
gemeenschappelijke aarde te bepalen (d.w.z. Zc en t/c) en de andere helft van de schake
ling wordt gebruikt om de stromen en spanningen bij differentiegebruik (d.w.z. Zd en Uj)
te bepalen.
Figuur 6.17 illustreert het gebruik van halve schakelingen om symmetrische schakelin
gen te analyseren. De analyse van de gehele schakeling vereist het oplossen van een paar
gelijktijdige vergelijkingen, terwijl de halve schakelingen in gemeenschappelijke aarde en
als differentieversterker elk slechts één vergelijking vereisen. Bij beschouwing van fig.
6.17b is te zien dat Zc = 3 en uit fig. 6.17c dat Zd = 1. Zo is Z met gebruikmaking van
(6.12) Za = (Zc + Zd) = 4 en Zb = (Zc — Zd) = 2. In dit voorbeeld ontstaat geen belang
rijke vereenvoudiging door het gebruik van de gemeenschappelijke aarde en de differen
tieschakeling, maar bij ingewikkelder schakelingen kan de mate van vereenvoudiging
enorm zijn.
Het gemeenschappelijke aardecircuit kan rechtstreeks gevonden worden zonder al
gebraïsche berekeningen. We nemen eenvoudig aan dat U& = Ub en verwijderen alle
takken die geen stroom voeren. Het kan ook nodig zijn twee draden die dezelfde stroom
voeren te verwisselen, zoals in fig. 6.15b. Om het differentiecircuit te vinden, nemen we
aan dat U& = — Ub en maken we een aardverbinding op elk punt dat niet door de aanZa
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Fig. 6.17. Voorbeeld van analyse met som- en verschilstromen (eenheden in S, V en A). a. Com
plete schakeling, b. Halve gemeenschappelijke-aardeschakeling. c. Halve differentieschakeling.
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wezigheid van £/a en t/b beïnvloed wordt. In sommige gevallen is er ook een 1 :l-transformator nodig, zoals bij het voorbeeld van fig. 6.15c. We zien weer dat de onafhankelijke
bronnen in het netwerk niet onderhevig zijn aan symmetrie-eisen. Het zijn alleen de dif
ferentiële weerstanden en de transconductanties (of de equivalenten ervan) die in een sym
metrische betrekking tot elkaar moeten staan.
Als tweede voorbeeld van het gebruik van de som- en verschilcomponenten nemen we
de symmetrische versterker in de gemeenschappelijke emitterschakeling van fig. 6.18.
Deze schakeling heeft twee ingangen en twee uitgangen en wordt vaak een differentiële
versterker genoemd, omdat de versterking van signalen bij differentiegebruik veel groter
is dan de versterking met gemeenschappelijke aarde. Figuur 6.19 laat een van de moge
lijke toepassingen zien, waarbij de differentiële versterker gebruikt wordt met een brugschakeling en een oscilloscoop om een kleine onbalans te meten die veroorzaakt wordt
door een kleine verandering in weerstand AK. We nemen aan dat de oscilloscoop en de
voeding U een gemeenschappelijke leiding moeten hebben. Het is dus belangrijk dat de
oscilloscoop alleen reageert op de differentiecomponent van de ingang (C/la — t/lto)/2
en niet op de gemeenschappelijke aardecomponent (C/lo 4- t7lb)/2.
Nu terug naar de schakeling van fig. 6.18. Eerst moeten de rustwerkpunten gevonden
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Fig. 6.18. Analyse van een differentieversterker met geaarde emitter door middel van halve ge
meenschappelijke aarde en halve differentieschakelingen. a. Complete schakeling, b. Dynamische
vervangingsschakeling. c. Halve gemeenschappelijke-aardeschakeling. d. Halve differentieschakeling.
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Fig.6.19. Differentieversterker voor gebruik bij het bepalen van onbalans van een brugschakeling.
worden. Daarna moet een geschikt differentieelmodel worden gevonden; in dit geval
wordt aangenomen, dat gn en gm de enige belangrijke parameters zijn, maar in andere ge
vallen kunnen g^ en g* belangrijk zijn. Als men het differentiële model van fig. 6.18b ge
bruikt, kunnen de gemeenschappelijke aarde en de differentieschakelingshelften getekend
worden (fig. 6.18c en d). De analyse is dan bijna gelijk aan die van (6.10) tot en met (6.14),
behalve dan dat het hier alleen het differentiële model betreft (fig. 6.18b) dat geen vaste
bronnen heeft die onafhankelijk zijn van de signaalamplituden t/la en Uib. Termen die
analoog zijn met 7aq en Zbq in (6.10) zullen hier afwezig zijn. Op overeenkomstige wijze
vinden we de uitgangsspanningen met gemeenschappelijke aarde en de differentiespanningen in termen van de spanningsversterking en de ingangsspanning:

t^oc

AccUlc

(6.15)

-^cd^Ad

f^od = ^dc^Ac “h ^dd^Ad

Uit de symmetrie van de schakeling weten we dat /lcd = Jdc = 0 (d.w.z. een gemeen
schappelijke aarde-ingang kan slechts een gemeenschappelijke aarde-uitgang produceren
en een differentie-ingang kan slechts een differentie-uitgang produceren) en een betrek
kelijk eenvoudige berekening laat zien dat volgens fig. 6.18c

Rc_________
Rb + Tn + (aeo + 1) 2 Re

______________ ~qeo

cc

Uic I i/m-o

(6.16)

en volgens fig. 6.18d

AAm -A±l
~
|

o,eo
C/io-0

(Rc || Rl/2)
•Kb + rK

(6.17)

Willen we de afzonderlijke uitgangen in termen van de afzonderlijke ingangen uitdruk
ken, dan gebruiken we betrekkingen die analoog zijn aan (6.12) en we vinden dan
^A>a — ^aa^la + ^ab^Ab

Uob =
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+ /4bbC/Ib

(6.18)
(6.19)

waarbij
■^aa

= i (^cc + /4Cd

+

+ Add) enz.

(6.20)

Bij dit voorbeeld is het veel gemakkelijker om ?laa, /4ab enz. met som- en verschilcomponenten te berekenen dan door directe analyse. Bovendien zijn we vaak vooral in Acc en
/ldd geïnteresseerd, zelfs al zou Add veel groter zijn dan Acc (of omgekeerd). Tenzij we
zeer voorzichtig te werk gaan, kan het blijken dat schijnbaar redelijke benaderingen er
toe leiden dat Acc in (6.20) verwaarloosd wordt. De reden dat we in het bijzonder geïn
teresseerd zijn voor Acc en Add afzonderlijk, is dat de gemeenschappelijke aardecomponent van
veel groter kan zijn dan de differentiecomponent en omgekeerd. Zo kan de
gemeenschappelijke aardecomponent van C/o zeer groot zijn, zelfs als /lcc verschillende
orden van grootte kleiner is dan Add. Als bijvoorbeeld de brug van fig. 6.19 in balans is,
zal een 1 V-verandering in U een 0,5 V gemeenschappelijke aarde-ingang voor de ver
sterker betekenen. De gemeenschappelijke aardeversterking ongelijk nul betekent dat de
meter zal uitslaan juist alsof de brug uit balans geraakt was; de bruikbaarheid van de ver
sterker als nulindicator wordt dan benadeeld.

6.4.3. Het effect van kleine asymmetrieën
Een praktische schakeling is nooit volkomen symmetrisch en het is belangrijk, te weten
hoe kleine asymmetrieën de werking beïnvloeden. Als er asymmetrie is, dan is het ge
bruik van symmetrie om onafhankelijke halve schakelingen te ontwikkelen niet mogelijk.
Men kan natuurlijk gekoppelde halve schakelingen gebruiken, maar men kan de symme
trie niet meer gebruiken om Acc, Add enz. te berekenen. De berekeningen worden dan zo
ingewikkeld dat er weinig voordeel in zit, als er dan al voordeel is, om halve schakelingen
te gebruiken. Als de asymmetrie echter klein is, bijvoorbeeld minder dan 10%, dan kun
nen er storingsgeneratoren gebruikt worden om de analyse sterk te vereenvoudigen. Het
grondidee is het volgende. Stel dat de schakeling oorspronkelijk volkomen symmetrisch
is en parameters heeft die gelijk zijn aan het gemiddelde van de werkelijke waarden voor
elke halve schakeling. Bereken dan eerst de uitgang, aannemende dat de ingang op dit
volkomen symmetrische circuit inwerkt. Neem vervolgens aan dat er een verandering
plaats vindt die een parameter aan de ene kant van de schakeling verhoogt en de overeen
komstige (of homologe) parameter aan de andere kant van de schakeling verlaagt. Als de
veranderingen klein zijn, bijvoorbeeld minder dan 10%, dan kan het effect van de veran
dering worden benaderd door geschikte storingsgeneratoren in te voeren in een verder
ongewijzigde schakeling (d.w.z., de effecten van de tweede orde worden verwaarloosd in
overeenstemming met de bespreking van par. 6.3).
Hier is een voorbeeld om het gebruik van storingsgeneratoren bij de analyse van bijnasymmetrische schakelingen te illustreren. Stel dat in fig. 6.18b gn van de linker transistor
toeneemt met
en dat gn van de rechter transistor afneemt met
Nu berekenen
we het effect van deze verandering op de vier gemeenschappelijke aarde- en differentieversterkingstermen /4CC, /4cd, Adc en Add. In het bijzonder verwachten we nu dat /lcd en
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/4dc, die bij een volkomen symmetrische schakeling nul zijn, nu een waarde ongelijk nul
krijgen. Tengevolge van de asymmetrie zou een gemeenschappelijk aarde-ingangssignaal
een diflerentie-uitgangssignaal kunnen produceren, en omgekeerd. Zoals we zullen zien
zal inderdaad het enige effect van de eerste orde van de storingsgeneratoren zijn dat de
kruiselings gekoppelde termen Acd en /ldc zich zullen wijzigen en dat /lcc en Add niet door
kleine asymmetrieën worden beïnvloed. De analyse is in fig. 6.20 aangegeven en zal nu
verklaard worden.
De berekening die in fig. 6.20 is gegeven, wordt in twee delen gesplitst. Eerst wordt het
oorspronkelijke symmetrische circuit gestuurd met een differentiesignaal, zoals in fig.
6.20a(l) aangegeven, waarna de stroom door het eventueel asymmetrische onderdeel gwordt bepaald. Dan worden er geschikte storingsgeneratoren aangebracht, zoals fig.
6.20a(2); het minteken van de rechter generator volgt uit het feit dat gn voor die transis
tor geacht wordt met &gn af te nemen. De twee vaste storingsgeneratoren in fig. 6.20a(2)
sturen blijkbaar alleen de gemeenschappelijke aardeschakeling in een overigens nog vol
komen symmetrische schakeling. Het enige effect van de storingsgeneratoren is dus het
produceren van een gemeenschappelijke aarde-uitgang en de waarde van deze uitgang
kan worden afgeleid uit de halve schakeling die in fig. 6.20a(3) is afgebeeld. De uitge
werkte berekening laat zien dat:
Ui

4 =

[volgens fig. 6.20a(l)]
aeo Rc C^b + 2 Re)

Uoc_____ =

(&gjgu) /d

Rb + rn + (aeo 4“ O 2 Rc

[volgens fig. 6.20a(3)]

Dus

UOC

^cd

| t/ic = 0

uid

uoc
Ud

Aglt __________ aeo Rc(Rb + 2/?e)__________
(7?b + rn) [7?b + rn + (aeo 4- l)27?e]
gn

Op dezelfde wijze kan men /4dc uit fig. 6.20b vinden:

4 =

____________ Ue____________
Rb 4- rn 4- (ago + l)27?e

C/od

= aeo*b
(^cII^l/2)
a.

(&gn/gn) A:

Rb 4"

[volgens fig. 6.20b(l)]
[volgens fig. 6.20b(3)]

Dus
A

_

ac

U<*

ule
^gn

gn
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Uoi
(Ao = 0

Uc

«eo (/?cll^L/2)^b
(Rb 4- rn) [7?b 4-

4- (aeo + l)27?e]

Natuurlijk zal asymmetrie van andere elementen dan g_ ook Acd en Adc beïnvloeden.
Ook kunnen asymmetrieën elkaar opheffen en men zou zelfs met opzet een regelbare
asymmetrie kunnen invoeren om het effect van een oncontroleerbare asymmetrie teniet
te doen. Men zou dus Rc proefondervindelijk kunnen afregelen voor één transistor zodat
een gemeenschappelijke aarde-ingang geen differentie-uitgang geeft; deze methode is na
tuurlijk gelijk aan het in evenwicht brengen van een brugschakeling en kan met grote
nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Helaas kan deze asymmetrie van Rc andere parame
ters als gevoeligheid voor veranderingen in de voedingsspanning of de temperatuur nade
lig beïnvloeden.
6.4.4. De invloed van variaties in de voedingsspanning
Een belangrijke reden om symmetrische schakelingen te gebruiken, is het verminderen
van de invloed van voedingsspanningsvariaties. Zo zal bijvoorbeeld een goede voedingsspanningsbron een spanning hebben die in de orde van grootte van 0,02% • °C-1 veran
dert; voor een 10 V voeding en een temperatuursverandering van 10 °C wordt dit 20 mV
verandering. Zonder symmetrie zou deze 20 mV verandering in het algemeen een veran
dering aan de uitgang veroorzaken die gelijk staat met een verandering aan de ingang
van 1 mV. Stel nu echter dat de uitgang afgenomen wordt tussen de twee collectors in fig.
6.18. Als de schakeling volkomen symmetrisch zou zijn, zou de uitgang in het geheel
niet veranderen als Ucc of C/EE veranderden. De differentiële versterkingen en impedanties zouden enigszins veranderen, maar indien nodig zou men tegenkoppeling over de
gehele schakeling kunnen toepassen om deze veranderingen te verminderen. De tekort
komingen van de symmetrische schakeling blijken duidelijk als men toegeeft dat er asym
metrie is en erger nog, als de toepassing eist dat het uitgangssignaal asymmetrisch afge
nomen wordt, zoals tussen collector en aarde.
Beschouwen we eerst de schakeling van fig. 6.18, waarvan de volkomen symmetrie
wordt verondersteld en nemen we aan dat we het effect van het veranderen van Ucc en
C7ee met een bedrag A Ucc en A C/EE wensen te beschouwen. Deze veranderingen zijn
voorgesteld in de lineaire vervangingsschakeling van fig. 6.21.
Dit fig. 6.21 lezen we af dat At/Cc alleen een gemeenschappelijke aarde-uitgang geeft
en dat inderdaad geen enkele asymmetrie een differentie-uitgang zou geven die een ge
volg van deze bron zou zijn. In werkelijkheid is de transistor natuurlijk niet volkomen
unilateraal en men moet de conductanties g^ en go in het model betrekken. Wordt op de
juiste manier rekening gehouden met g^ en go, dan zou de bron A Ucc een belangrijke
differentie-uitgang kunnen geven. Het kan dus nodig zijn, deze parameters in het model te
verwerken, zelfs als ze een verwaarloosbaar effect op de versterking hebben.
De bron A t/EE van fig- 6.21 kan ook een gemeenschappelijke aarde-uitgang produ
ceren en inderdaad toont een rechtstreekse analyse aan dat A C/EE precies gelijkwaardig
is aan een gemeenschappelijke aarde-ingang t/lc = AC7ee- Zo kan elke asymmetrie in
de schakeling een differentie-uitgang geven. Het feit dat AÏ/EE veel groter kan zijn dan
het differentie-ingangssignaal, vereist dat /4cd veel kleiner is dan Jdd.
Als A UCc en A C/EE samen veranderen in precies de juiste verhouding, kunnen de ef169

*L

uol

Uap

Re

Re

fiL
[J/?e

gr.

-£/2

i/d

(1) Symmetrische schakeling met
ingang Ua

(1) Symmetrische schakeling met
ingang Uc
Rl

Rz

“‘pï/ob
A gr .
-g^ 1a

I
Rb

r u> “

Q?

~|~L t/c

Re

Re

A gn

2- ' ï

~^UOb

f/oa?—
A gr .
iRe

-gTIc -c

□*>

7?b

gr J

Re

gn

Re

Söb

C

-±.
(2) Effect van een kleine verandering

(2) Effect van e’enf kleine verandering
A gr.

A gr

Rl 12

Rl/2
UodQ--- 1 J--- 1
A gr r
Re
gr !c

<7ocfA gr. T

-

glï
u

Re

U

gm U

1

[J2*e

(3) Helft van de schakeling onï
Uoc te kunnen berekenen

(a)

Rb

2 Re'

(3) Helft van de schakeling om
C/od te kunnen berekenen
(b)
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linker transistor tot gn + A gr. en afnemende gn van de rechter transistor tot
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ring als differentieversterker. b. Sturing als gemeenschappelijke-aardeschakeling.

fecten op de gemeenschappelijke aarde-uitgang zo zijn dat ze elkaar opheffen. Het is dan
ook een van de goede ontwerptechnieken Ucc en UEE van ‘gelijke’ bronnen te betrekken
en Re en Rc zo te kiezen dat gelijke bedragen A Ucc en A UEE geen netto gemeenschap
pelijke aarde-uitgang produceren.
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Fig 6.21. Lineaire dynamische vervangingsschakeling om het effect van variaties in de voedings- *
spanning te berekenen.

6A.5.De invloed van temperatuursvariaties
De invloed van temperatuursvariaties op symmetrische of bijna-symmetrische schakelin
gen kan worden geanalyseerd door temperatuurafhankelijke generatoren te gebruiken,
zoals in par. 6.3 is besproken. Als voorbeeld dient de schakeling van fig. 6.22a. Het dif+ Ucc
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Fig. 6.22. Differentieversterker met automatische compensatie van temperatuurinvloeden.
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ferentiële model waarin de temperatuurafhankelijke bronnen zijn verwerkt, zien we itw
fig. 6.22b. Omdat aangenomen wordt dat de schakeling gestuurd wordt door een bro»
met een lage impedantie (in dit geval een spanningsbron), is het effect van de A/rgene—
ratoren veel kleiner dan dat van de A t/T-generatoren (we herinneren ons dat typische=
waarden zijn A UT = —2,5 mV • °C-1 en dat AZT = 1 nA • °C-1 bij /BQ = 100 nA). Om
de schakeling zo ongevoelig voor temperatuur te maken als mogelijk is, willen we A(/Tl =
AC/td maken. Volgens (6.8) kunnen we dit bereiken door de transistors met gelijke basisemitterspanningen te laten werken, dat wil zeggen UBEa = UBEb. Als de transistors geen
volkomen paar vormen, is het mogelijk dat de collectorstromen enigszins moeten ver
schillen. Om de juiste nulinstelling te vinden (uitgang nul bij ingang nul) moeten in deze
toestand de collectorweerstanden enigszins verschillen.
De twee voorwaarden van gelijke t/BE en nulinstelling kunnen in de praktijk als volgt
worden verwezenlijkt. Regel eerst de uitgang Uo op nul af bij kortgesloten ingang, door
de collectorweerstanden 7?ca en /?Cb in te stellen. Regel daarna Uo weer op nul af bij open
ingang door de basisweerstanden Aba en Rbb af te regelen. Het proces wordt dan herhaald
tot er evenwicht is bereikt.
Om het thermische verloop te berekenen, nemen we aan dat de twee emitterstromen zijn
4a = IsatqU^kT
4b = IsbeqU™>lkT

(6.21)

Als de twee potentiometers als boven aangegeven zijn afgeregeld, moet omdat het ver
schil nul is
^ca

aFb 4b

-KCb

aFa 4a

(6.22)

en omdat de basisspanningen gelijk gemaakt zijn
ba
ba

T^bb

(1

abFb)4b

(1

abFa)4i

(6.23)

Ook geldt
£ma
8 mb

Zpa
4b

Ie*

Ra ---------

(6.24)

4b

Onder deze voorwaarden en aangenomen dat A/T niet tot de temperatuurafhankelijk
heid bijdraagt, kan een rechtstreekse analyse van de schakeling aantonen dat Uo niet beinvloed zal worden door veranderingen in UBB tengevolge van temperatuurswijzigingen,
aangenomen dat de beide transistors dezelfde temperatuur hebben. Ook zullen variaties
in de voedingsspanning in Uo worden vereffend.
In de praktijk zou deze schakeling geen volkomen vereffening van het verloop door de
temperatuur vertonen, omdat er andere bijzondere effecten zijn die meebrengen dat
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At/Ta niet precies gelijk aan At7Tb is als
= ^bed- Ook is het effect van de AZtgeneratoren verwaarloosd vanwege de sturing door een lage impedantie, maar dit effect
is niet nul. Het is mogelijk door het toevoegen van nog twee afregelmogelijkheden aan
de versterker, het thermische verloop nog meer te verminderen door een kleine onbalans
in UBE aan te brengen om alle andere mogelijkheden van thermisch verloop in de ver
sterker te compenseren.
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7. AFGESTEMDE MEERTRAPSVERSTERKERS

7.1.INLEIDING

Bij het ontwerpen van eentraps afgestemde versterkers krijgt men te doen met problemen
betreffende de impedantie, de ongeschiktheid van parameterwaarden en de stabiliteit.
Als er meer afgestemde versterkertrappen in cascade worden geschakeld, blijven deze
problemen bestaan en komen er nog enkele nieuwe bij. In het bijzonder maakt de terug
koppeling, die de uitgang van elke trap met de ingang koppelt, dat de afstemming van
elke trap afhangt van de afstemming van alle andere trappen. Als deze onderlinge beïn
vloeding sterk is, wordt het afstemmen of afregelen van de trappen moeilijk en de afregeling wordt tamelijk gevoelig voor veranderingen in de parameters van de transistors.
Deze problemen worden in de volgende paragrafen besproken en de techniek om ze op
te lossen wordt erin behandeld.
Zoals bij eentrapsversterkers moet de amplitudekarakteristiek van meert rapsverster
kers in de doorlaatband van de versterker zo vlak mogelijk zijn en de fasekarakteristiek
zo recht mogelijk. Ook moeten de variaties die optreden in de frequentiekarakteristiek,
symmetrisch zijn ten opzichte van het midden van de doorlaatband.
7.2.GENEUTRALISEERDE TRAPPEN IN CASCADE GESCHAKELD

De belangrijkste moeilijkheden die zich voordoen bij het onderzoek van meertraps afge
stemde versterkers hebben te maken met de terugkoppeling die er bij elke trap van uit
gang naar ingang bestaat. Daarom is de inleiding tot het onderwerp veel eenvoudiger als
we eerst het geval beschouwen waarbij de transistors zijn geneutraliseerd. Dit betekent
dat in een schakeling het neutraliserende element _yn zo wordt afgeregeld dat yTe in de
doorlaatband ongeveer opgeheven wordt. Schakelingen, waarbij yn een frequentiekarak
teristiek heeft die precies is aangepast aan de karakteristiek van ,yre bij alle frequenties
noemt men unilateraal, omdat de terugwerking bij alle frequenties dan nul is.
Nadat de eigenschappen van een dergelijke ideale versterker zijn ontwikkeld, zullen
we zien hoe de aanwezigheid van enige terugwerking de prestaties wijzigt.
Figuur 7.1a geeft een kleinsignaalmodel van een meertraps afgestemde versterker met
geneutraliseerde transistors. Ter vereenvoudiging zijn de transistors voorgesteld door
rechthoeken; de bijzonderheden van dit transistormodel geeft fig. 7.1b. De transistors
worden gekarakteriseerd door hun kortsluit-admittantieparameters en de parameters
van fig. 7.1b zijn samengestelde parameters met inbegrip van het geringe effect van de
elementen die gebruikt worden om de transistor te neutraliseren. Ter vereenvoudiging
zal in dit hoofdstuk het symbool y gebruikt worden om zowel de onveranderde transistorparameters (zonder neutralisatie) als de samengestelde parameters (als er neutralisatie
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Fig.7.1. Model van in cascade geschakelde geneutraliseerde trappen voor kleine signalen, a. Ver
sterker. b. Detail van elke transistor Tl, T2 enz.
wordt toegepast) voor te stellen. Het zal blijken dat er in feite in getalwaarde zeer weinig
verschil is tussen deze twee soorten parameters (natuurlijk met uitzondering van yrc).
Ook zijn de weerstanden voor de voorspanningen gewoonlijk zo groot dat ze een ver
waarloosbaar effect op het gedrag van de schakeling hebben; is dit niet het geval, dan
kan hun effect verdisconteerd worden in de ingangsadmittantie yle van elke trap.
De ideale transformatoren in de schakeling van fig. 7.1a zijn bedoeld om een of ander
verliesvrij impedantietransformerend netwerk voor te stellen; de echte transformatoren
kunnen bijvoorbeeld afgetakte spoelen zijn. De spanningsrelatie voor de eerste transfor
mator van de cascadeschakeling is
Ui = axUx
(JA)
en voor elk van de andere transformatoren geldt een dergelijke relatie. Om de frequentiekarakteristieken van de versterker te kunnen beschouwen, moeten we eerst rekening hou
den met de versterking van de afzonderlijke trappen. We kunnen de spanningsversterking van de eerste trap in de buurt van de resonantie als volgt berekenen:

r

Aul (ja/) =

I

~aaJfe______________________________

ja/ [2C2 4- Coe + C'qq

4"

(Ge + £ le)l 4- goe 4" tfvgle

(7.2)
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waarbij co de afwijking van de frequentie van coo, het midden van de frequentieband is:
co' = co — co o

(7.3)

en de j^-parameter-capaciteiten en conductanties voor de geneutraliseerde transistor wor
den gedefinieerd door de vergelijkingen:
yoe
f>oe 4” j^o^oe 4“ j((o
COo) C oe
yie = S’le 4- jü)0CIe 4- j(ü> — C0o) C'ie

(7.4)
(7-5)

Dit zijn ontwikkelingen van de reeksen van Taylor van de admittantie-parameter rond
coo, waarbij slechts één term van het reële deel en twee termen van het imaginaire deel be
houden blijven.
Om de notatie te vereenvoudigen definieert men

(7.6)

Ga = ?oe 4- a22^ic

Ca — C2 4-

Coe + C'oc 4- a22 ( Ge + C'ie
2

2

(7.7)

Op grond hiervan wordt AUI

(jw') =

(7a + 2 jco'Ca

(7.8)

en de bandbreedte van een enkele trap is
Ga
Bandbreedte = Bw = ——
Ca

(7.9)

De spanningsversterking van elke trap in de cascadeschakeling heeft dezelfde algebraïsche
vorm als (7.8) en de spanningsverhouding UX'IUB aan de afgestemde ingang heeft ook
deze vorm. De totale spanningsversterking is het produkt van deze afzonderlijke verster
kingen.
De eenvoudigste manier om de gewenste smalleband-versterkingskarakteristiek voor
de gehele schakeling te verkrijgen, is de afzonderlijke trappen zo af te regelen dat ze de
zelfde middelste frequentie en dezelfde bandbreedte tussen de — 3dB-punten hebben.
Deze afregeling wordt soms de synchrone afstemming genoemd. Omdat de trappen elkaar
niet beïnvloeden, heeft de totale spanningsversterking van n afgestemde trappen de vorm

=

K

(7.10)

i'+<ir
waarbij K een complexe constante is voor frequenties in of bij de smalle doorlaatband
van de versterker. Omdat (7.10) en (1.23) een gelijke vorm hebben, zal de bandbreedte
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van de totale versterker in analogie met (1.26) de volgende zijn:

Bwt = — V21/n — 1
Ca

_______
G.

In 2
n

0,833 Ga/Ca

V"

voor grote n

(7.11)

We herinneren ons dat in tegenstelling tot dit resultaat, in par. 5.3 werd opgemerkt dat
bij elkaar beïnvloedende trappen de totale bandbreedte in betrekking stond tot wat ge
noemd werd ‘de bandbreedte per trap’ met een factor 1/n.
In het algemeen moeten afgestemde versterkers niet alleen signalen versterken met een
frequentie die in een bepaalde doorlaatband liggen, maar ook de overdracht van signalen
buiten deze band verhinderen. Om de weergave van de versterker voor signalen buiten de
doorlaatband te beschouwen, merken we op dat bij frequenties die ver van coo liggen, co'
groot zal zijn en dat |/lu| volgens (7.10) wordt:
\AU\ =

iKl

Tq

(7.12)

Ga

Hoe groter dus de waarde van n is, hoe sneller de versterking daalt als de signaalfrequentie zich van de doorlaatband af beweegt. Dat wil zeggen, als het aantal afgestemde krin
gen vermeerderd wordt, wordt het vermogen van de versterker om signalen buiten de
doorlaatband af te stoten, groter en men zegt dan dat de selectiviteit van de versterker
groter geworden is.
De theoretische prestaties van de meertraps afgestemde versterker met geneutraliseerde
transistors zijn zeer bevredigend en het ontwerp ervan is eenvoudig. Bovenvermelde be
trekkingen kunnen worden gebruikt om zulke versterkers te ontwerpen die aan redelijke
eisen voldoen. Er zijn echter enige praktische kanten aan de neutralisatie die ernstige pro
blemen oproepen. Tengevolge van de fabricagespreiding van de transistorparameters
zouden de neutraliserende elementen wel eens voor elke transistor apart moeten worden
ingesteld en dit feit belemmert de produktie. Ook kan de neutralisatie worden belemmerd
door veranderingen in de temperatuur of in het rustpunt. Het is daarom belangrijk te be
zien, wat er met de prestaties van een transistor gebeurt, als de neutralisatie niet juist is
en om wegen te zoeken om tot een bevredigende prestatie te komen zonder neutralisatie.
Deze onderwerpen worden in de volgende paragraaf behandeld.

7.3.EENTRAPSBOUWELEMENT VOOR EEN MEERTRAPSVERSTERKER ZONDER

NEUTRALISATIE

Een geschikte manier om het effect van onvolkomen neutralisatie te bestuderen is de in
vloed op het polen- en nulpuntendiagram na te gaan als de terugkoppeladmittantie yre
tegelijkertijd bij elke transistor in de versterker bij nul begint. Bij volkomen unilaterale
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transistors (d.w.z. yre = 0 voor alle frequenties) zal een meertrapsversterkers met n syn
chroon afgestemde LC-kringen een toegevoegd paar polen van de w-de orde hebben, zo
als fig. 7.2a aangeeft. Daar de grootte van yre bij nul begint, worden de polen van de
/i-de orde in /z duidelijke polen gesplitst die zich om hun oorspronkelijke plaats verzame
len. De afstand tussen deze polen wordt vergroot naarmate de grootte van yre toeneemt
en de grootte van deze afstand kan als maatstaf gelden voor de onderlinge beïnvloeding
van de afgestemde kringen in de versterker. Een typisch polen- en nulpuntendiagram
voor een versterker met één transistor en twee afgestemde kringen geeft fig. 7.2b. Naar
mate de terugkoppeladmittantie in deze versterker toeneemt, beweegt één pool naar be
neden naar de imaginaire as, terwijl de andere omhoog beweegt van de imaginaire as van
daan. De scheefhoekige beweging van deze zich van elkaar verwijderende polen leidt tol
een scheve frequentiekarakteristiek en dit is ongewenst. Bovendien beweegt een van de
polen als yTe nog meer toeneemt, naar de rechterhelft van het complexe vlak en oscillaties
die zichzelf in stand houden, zijn het resultaat. Het effect van de terugkoppeling is dus dat
de prestaties van de versterker afnemen. Om stabiliteit en een symmetrische frequentiekarakteristiek te garanderen, moet de versterker zo worden ontworpen dat deze effecten
van de terugkoppeling klein gehouden worden.
In paragraaf 7.1 werd een synchroon afgestemde, geneutraliseerde versterker bespro
ken. Om dezelfde symmetrische smallebandkarakteristieken te krijgen van een versterker
jco

ja>

n polen

X
Si

X

n nulpunten^

2 nulpunten
ff

ff

n

X
‘x

X

s3

(a)

(b)
Fig. 7.2. Polen- en nulpuntendiagram voor de spanningsversterking van een meertraps versterker,
a. Unilaterale transistors Cvre = 0) met n synchroon afgestemde kringen, b. Transistor metyre =
0 en twee afgestemde kringen.
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I
die geen unilaterale trappen heeft, moeten we de verschillende afgestemde kringen afrege
len om het effect van de onderlinge beïnvloeding van de trappen te compenseren. In de
praktijk moeten deze afregelmaatregelen experimenteel worden genomen waarbij zich
ernstige praktische problemen kunnen voordoen. Als er onderlinge beïnvloeding
tussen de trappen is, hangt de afregeling van elke afgestemde kring af van de afregeling
van de andere afgestemde kringen, zodat het afregelen van één trap de afregeling van de
andere teniet kan doen. Als de onderlinge beïnvloeding groot is, kan het zelfs onmogelijk
zijn de gewenste synchrone afstemming te bereiken. We zien dus weer dat afgestemde
meertrapsversterkers zo ontworpen moeten worden dat de onderlinge beïnvloeding van
de trappen klein is, ditmaal om de mogelijkheid tot afregelen te verzekeren.

1.3 A.Overzicht van de aan een enkele trap te stellen eisen
Een uitgebreider begrip van de onderlinge beïnvloeding, de stabiliteit en de afregeling en
van de relaties tussen deze verschijnselen kan worden verkregen uit de meetkundige plaats
van de ingangsadmittantie. Om een klein overzicht te geven van de betrokken relaties
geeft fig. 7.3a het kleinsignaalmodel van een versterker met één transistor en twee afge
stemde kringen. Deze schakeling zal tenslotte worden gebruikt om elke trap van een meertrapsversterker voor te stellen. De parameters in deze schakeling zijn via impedantietransformatoren op de ingangs- en uitgangsklemmen van de transistor overgebracht.
De terugkoppelstroombron yreU2 werkt als een admittantie; deze wordt gegeven door
Yi= -

.PfeJ’re

y2

(7.13)

Het ingangscircuit van de versterker kan dan worden voorgesteld zoals in fig. 7.3b is aan
gegeven, waarbij Yx gegeven wordt door (7.13). De admittantie die parallelgeschakeld is
met de afgestemde kring LXCX in fig. 7.3b is

Y,d — G3 4- gle 4- ja>oGe + Yt
Y

(7.14)

als we aannemen, dat yle constant is in de buurt van coo (d.w.z. als we aannemen C'ie = 0).
De meetkundige plaats van deze admittantie als functie van de frequentie is een cirkel,
zoals fig. 7.3c laat zien. De straal van de cirkel is

b =

IJVre I
2 (goe 4- 0

(7.15)

De frequentie coo2 die in fig. 7.3c is aangeduid, is de resonantiefrequentie van de admit
tantie Y2 aan de uitgang van de versterker en het deel van de cirkel dat met een zware lijn
is aangeduid (fig. 7.3c) correspondeert met de band van de frequenties tussen de —3 dBpunten van Y2.
Om de stabiliteit van de schakeling te verzekeren, moet de versterker zo worden ont
worpen dat de cirkel geheel in de rechterhelft van het vlak ligt. De meetkundige plaats
die in fig. 7.3c is afgebeeld, correspondeert met een stabiele versterker; de frequentieka-

179

ux’

Us

-o-

71e

L,

Gs

öi

yte Ui

IQ

7oe

T

7re U2

G

o
"V-

Y2

(a)
jÖD

Ui

'.|Ó Cl 4= Lx
(b) ~

Gs

71 e

~y~~
Yd

toenemende co

Ki

ƒ

jtOo Cie

Gz

gie + Gs
(C)

Fig.7.3.Ingangsadmittantie van een afgestemde versterker.
rakteristiek ervan is echter slecht. De afmetingen in de figuur duiden erop dat een groot
deel van YD toegeschreven kan worden aan Ylt de admittantie die op het ingangscircuit
werkt door de terugkoppeling door de transistor heen. YD varieert dus in belangrijke
mate in het gebied van de doorlaatband van de versterker en de combinatie van YD met
de afgestemde ingangskring is oorzaak van de scheve frequentiekarakteristiek. Om erg
scheef trekken van de frequentiekarakteristiek te vermijden, moet de straal van de meet
kundige plaats van de admittantie klein gemaakt worden in vergelijking met gle 4- Gg,
zodat Kd in de doorlaatband niet sterk varieert.

7.3.2. A/regelbaarheid
Vergelijkingen (7.13), (7.14), (7.15) en de meetkundige plaats van de admittantie van
fig. 7.3c laten zien dat elke verandering in de parameters van de uitgangskring de afstem
ming van de ingangskring beïnvloedt door de verandering van yD. Hieruit volgt dat men
door het klein houden van de onderlinge beïnvloeding tussen uitgangs- en ingangskring
de straal van de cirkel klein moet houden in vergelijking met gie 4- G3. De verhouding
k =

b
=
L7fe7rel
£ie + Cs
2 (gle + Ga) (goe 4- G)

(7.16)

is een goede maatstaf voor de onderlinge beïnvloeding van uitgang en ingang en dit blijkt
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een zeer goede parameter voor het ontwerpen te zijn. In het bijzonder geeft k een goede
aanwijzing voor de moeilijkheden die vaak ondervonden worden bij het afregelen van de
afgestemde kringen in meertrapsversterkers en k wordt daarom de afregelbaarheidsfactor
van de trap genoemd. Voor kleine onderlinge beïnvloeding en goede afregelbaarheid moet
k klein gemaakt worden. In goed ontworpen versterkers worden gewoonlijk waarden
van k gebruikt die kleiner zijn dan 0,2. Het cirkeldiagram van fig. 7.3c laat zien dat als k
klein genoeg gemaakt wordt om een goede afregelbaarheid te verzekeren, de stabiliteit
en de symmetrie van de frequentiekarakteristiek vanzelf in orde zijn.
Een directe manier om een kleine waarde voor k te krijgen is de grootte van yre te ver
minderen door neutralisatie. Als de neutralisatie in de nabijheid van de doorlaatband per
fect is, is k = 0 en het resultaat is de versterker die in par. 7.2 besproken is. Bij deze afregeling kunnen de netwerken tussen de trappen zo gedimensioneerd worden dat gie
aan Gs en goe aan G wordt aangepast om een maximale versterking te verkrijgen. Om de
redenen die aan het einde van par. 7.2 zijn opgesomd, geeft neutralisering om een kleine
onderlinge beïnvloeding te krijgen echter enige praktische problemen en het is ook vaak
niet de beste manier om een kleine terugwerking te krijgen.
Uit (7.16) blijkt ook duidelijk dat k klein gemaakt kan worden door G en
groot te
maken. Deze afregeling kan gemakkelijk verkregen worden door een juist ontwerp van
de impedantietransformerende netwerken die gebruikt worden om G en Ga aan de trap
te koppelen en het blijkt dat deze afregeling minder kritisch en minder gevoelig voor va
riaties in de parameters is dan bij neutralisatie het geval is. In dit opzicht kan het dus ge
wenst zijn een kleine onderlinge beïnvloeding te krijgen, door G en Gs groot te maken
in plaats van te neutraliseren. Het groot maken van G en Gs sluit echter gewoonlijk het
aanpassen van G en (7a aan de parameters van de transistor uit; bij een gegeven afregel
baarheidsfactor geeft deze methode in het algemeen minder versterking dan bij neutrali
satie en aanpassing van de impedanties. Of men besluit tot misaanpassing of tot neutrali
satie hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid versterking die moet worden opge
offerd door de misaanpassing.
Als de impedanties mis-aangepast worden om een kleine onderlinge beïnvloeding te
krijgen, is het handig een misaanpassingsfactor m voor de misaanpassing van de trappen
te definiëren. Deze is gelijk aan de belastingsconductantie tussen de trappen, gedeeld
door de sturende conductantie tussen de trappen, berekend op basis van een onderlinge
beïnvloeding nul, dat wil zeggen van yre = 0. In dit geval heeft men dus volgens fig. 7.3a
^le

= — en m0
g3

G

(7.17)

Soe

De afregelbaarheidsfactor kan dan worden geschreven als
k =

______________ l^fe^re I______________

(7.18)

Zgiegoe (1 + Wl) (1 + V"ïo)

Als er een waarde voor de afregelbaarheidsfactor gekozen is, kan (7.18) gebruikt worden
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om de vereiste misaanpassingsfactoren te bepalen en zodoende de vereiste waarden van
G en Gs.

7.4. MEERTR APS VERSTER KERS MET ONDERLINGE BEÏNVLOEDING VAN DE TRAPPEN

Bij meertrapsversterkers met onderlinge beïnvloeding is het probleem van de afregeling
veel ingewikkelder dan bij het prototype met een enkele trap dat in de voorafgaande para
graaf besproken is, omdat er nu n onderling gekoppelde afgestemde kringen zijn in plaats
van slechts twee. Bij het berekenen is het in principe noodzakelijk de onderlinge beïnvloe
ding in aanmerking te nemen door de admittantie Yt te bepalen die terugwerkt van de
uitgang van elke transistor naar de ingang. Daar dit effect echter klein gehouden moet
worden, kan men een belangrijke vereenvoudiging van de analyse bereiken door eerst
stappen te ondernemen om de terugwerking klein te houden en dan de terugwerking in
alle volgende berekeningen te verwaarlozen. Dat wil zeggen, men kiest een kleine afregelbaarheidsfactor voor elke trap en bepaalt dan de vereiste misaanpassingsfactoren door
aan te nemen dat de onderlinge beïnvloeding verwaarloosbaar is. Deze benadering wordt
gecompenseerd als de versterker proefondervindelijk wordt afgeregeld.
7.4.1. Misaanpassingsfactoren
Figuur 7.4 laat de netwerken tussen de eerste en tweede trap zien. De voorstelling geldt
voor de resonantiefrequentie waarbij de reactieve elementen elkaar opheffen als het ge
ringe effect van de terugwerking verwaarloosd wordt. De misaanpassingsfactor aan de in
gang van de eerste transistor is volgens (7.17)

=

(7.19)

en de misaanpassingsfactor aan de uitgang van de eerste transistor is

(7.20)

m2 =

G3

Gs'

tfle

1 : aY

Fig. 7.4. Eerste trap van de versterker bij de resonantiefrequentie en bij verwaarlozing van de terug
werking.
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Op gelijke wijze heeft men aan de uitgang van de tweede transistor (niet getekend in fig.
7.4)
g3a^le

m3 =

(7.21)

Soe

Voor elke gegeven trap kan een kleine afregelbaarheidsfactor verkregen worden door het
zij mo groot of
klein te maken, zie (7.18). Als we echter aannemen, dat alle tussentrap
pen gelijk van opzet zijn, dan zullen de misaanpassingsfactoren voor de tussentrappen
ook gelijk zijn. Om k klein te maken, moeten alle misaanpassingsfactoren hetzij groot,
hetzij klein zijn. Bij normale transistors is gle veel groter dan goc, het is dus gemakkelijker
m groot dan klein te maken, omdat er dan kleinere transformatieverhoudingen worden
vereist, zie (7.20) en (7.21). De gebruikelijke procedure is dan ook een kleine afregelbaar
heidsfactor te krijgen door grote waarden aan m te geven bij elke tussentrap.
De factor m bij de eerste transistor wordt vaak vastgelegd door extra eisen die aan de
versterker gesteld worden. Zo kan bijvoorbeeld aan Gs de eis worden gesteld dat er een
optimale signaalruisverhouding voor de versterker ontstaat, of
kan men zo kiezen dat
er aanpassing bestaat tussen versterker en signaalbron. Het ontwerpen van meertraps
afgestemde versterkers brengt onder andere gewoonlijk mee het kiezen van een afregel
baarheidsfactor voor elke trap en het vervolgens bepalen van de vereiste waarde van m
aan de uitgang van elke transistor. De waarde van de transformatieverhouding die bij
elke trap vereist wordt, kan dan door (7.20) worden bepaald.
7.4.2. Energieversterking
Bij het beslissen of men zal neutraliseren of misaanpassen om de gewenste afregelbaarheidsfactor te verkrijgen, is het noodzakelijk de energieversterking te berekenen die vol
gens elk van deze methoden bereikt kan worden. De maximaal bereikbare energiever
sterking voor een volkomen unilaterale trap wordt gegeven door
Ijfcl2

A P (w0)
G==yoo
J>ro=0

(7.22)

4 £ie&»e

waarbij aangenomen wordt dat de neutralisatie bereikt wordt door een condensator, zo
dat ^10 en goc door de neutralisatie ongewijzigd blijven en dat ytc een samengestelde para
meter is waarin het kleine effect van de neutralisatie is inbegrepen. Dit is de versterking
die kan worden bereikt door volkomen neutralisatie toe te passen en de impedanties aan
de uitgang van de trap aan te passen. De ervaring leert dat er ook de grootste versterking
mee behaald wordt die op betrouwbare wijze met een goed ontworpen versterker kan
worden bereikt.
Bij ontwerpen die gebaseerd zijn op misaanpassing is de versterking ^p(coo)
l^fcl2___________________

Ap ("o) =

^ie^oe (1 + mo)2 - Re [yteyrc (1 + m0)]

(7.23)

183

waarbij mo de misaanpassingsfactor is bij de uitgang van de tussentrap. Hier is yte de
werkelijke voorwaartse overzetverhouding van de transistor alleen. Als (7.23) een grote
opoffering aan versterking betekent vergeleken met (7.22), wordt het noodzakelijk te neu
traliseren of een combinatie van neutralisering en misaanpassing te gebruiken om de ge
wenste afregelbaarheidsfactor te verkrijgen.

7.5. ONT WERP VOORBEELDEN

7.5.1.£e/i ontwerp dat misaanpassing gebruikt om afregelbaarheid te verkrijgen
Het eerste voorbeeld behelst het ontwerp van een versterker met silicium-epitaxiaaltransistors dat aan de volgende eisen moet voldoen:
1. het uitgangssignaal moet aan een ohmse belasting van 100 Q worden geleverd;
2. de schijnbare weerstand van de bron, zoals deze door de ingangstransistor gezien wordt,
moet 500 O zijn voor een goede signaal-ruisverhouding; de ohmse weerstand van de bron
is 100 Q;
3. de energieversterking /fp(a>o) is 10.000 of 40 dB;
4. de middelste frequentie is 60 MHz of 3,8 • 108 rad • s”1;
5. de totale bandbreedte tussen de —3 dB-punten is 4 MHz.
De admittantieparameters van de transistor bij 60 MHz, UCE = 5 V en Ic = 5 mA zijn:

Jle

yre
y<>e

s

C

C'

7 mS
33
0
1

16pF
-117
-2,1
5,3

10 pF
-20
-2,1
2,0

Om de stabiliteit van deze transistor bij 60 MHz te beoordelen, berekenen we:
<?le “

Re ÜWre]

l/fe^rel

2^oe

2^oe

7 +

(44) (0,8)
2

(55) (0,8)
= 2,6 mS
2

Omdat deze uitkomst groter dan nul is, is de transistor zelf onvoorwaardelijk stabiel bij
gebruik in smallebandversterkers in dit frequentiegebied.
Om een schatting te maken van het minimum aantal transistors dat de vereiste ver
sterking geeft, berekenen we de maximale unilaterale versterking volgens (7.22):
Ap (wo)
got = G
>re = 0

0% I2
4 Woe

(55)2
= 108 of 20,3 dB
(4) (7) (1)

(Merk op dat hier het kleine effect (^2%) van het neutraliserende element op |_Ffe| is ver184
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waarloosd.) Twee geneutraliseerde trappen zouden dan blijkbaar de vereiste 40 dB ver
sterking kunnen leveren. Nemen we echter 1 dB voor de verliezen in elke spoel, dan zijn
twee transistors niet voldoende. Aan de andere kant zouden drie geneutraliseerde trappen
veel meer versterking geven dan werd vereist. We overwegen dan de mogelijkheid de
transistors ongeneutraliseerd te laten en misaanpassing te gebruiken om een goede afregelbaarheid te krijgen. In dit geval wordt een waarde van 0,2 gekozen voor de afregel
baarheidsfactor k van elke trap.
Een vereenvoudigd schema van het ingangscircuit en de eerste trap van de versterker
zien we in fig. 7.4. De afgestemde kringen aan beide zijden van de transistor worden ge
acht in resonantie te zijn, zodat de reactieve elementen elkaar opheffen. Het geringe effect
van de onderlinge beïnvloeding is ook verwaarloosd, in overeenstemming met de bespre
king in par. 7.4. De misaanpassingsfactor aan de ingang van de versterker wordt bepaald
door het gegeven dat Ga = 2 mS. Derhalve
£le

'”1

Ga

h»

Dan moet de waarde van m2, de misaanpassingsfactor aan de uitgang van de eerste tran
sistor, bepaald worden om de gewenste afregelbaarheidsfactor te krijgen:

k =

IJWrel
2 Moe (1 + V'Wl) U +

(0,8) (55)
(2) (7) (1) (1,29) (1 +

2,43

1 + m2

Voor k = 0,2 is m2 = 11,2. Dientengevolge is de versterking van de eerste trap volgens
(7.23),

(11,2) (55)2
= 23,1
(7) (91) (12,2)2 + (44) (0,8) (12,2)
De tweede trap van de versterker heeft ook een opbouw als in fig. 7.4, dus de berekening
geschiedt op dezelfde wijze als voor de eerste trap. De resultaten geeft tabel 7.1.
TABEL 7.1

m
Versterking
per trap

Eerste trap

Tweede trap

Derde trap

= 3,5
m2 = 11,2

m3 = 13,5

zn4 = 13,5

23,1
(13,6 dB)

20,7
(13,2 dB)

20,7
(13,2 dB)

De totale versterking van de drie trappen is dan

^P(^o) = 13,6 + 13,2 + 13,2 = 40 dB
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en dit is juist gelijk aan de vereiste energieversterking (als de spoel verliezen verwaarloosd
worden).
De transformatieverhouding die aan de ingang van de versterker vereist wordt, is:
10

8

_

o,2 =------ = — = 5
Gs
2

waarbij Gs en Gs' uit fig. 7.4 genomen zijn. Eveneens geldt

=—

(11,2) (1)
= 1,6
7

'^goc
gle

De overige transformatieverhoudingen worden op overeenkomstige wijze bepaald.
Nu moeten de afstemkringen worden bepaald om de vereiste middelste frequentie en
bandbreedte te krijgen. Neem aan dat het mogelijk is de versterker synchroon af te stem
men. Om de bandbreedte van de afzonderlijke trappen te bepalen om tot de vereiste to
tale bandbreedte te komen zien we volgens (7.11) bij n = 4, omdat er vier afgestemde
kringen in de versterker zijn, dat
Ca
Bw enkele trap = —-

8, • 10’

= 57,8 • 10° rad • s

= 9,2 MHz

V21 - 1

Het ingangscircuit en de eerste trap van de versterker zien we in fig. 7.5. In dit schema zijn
alle parameters via de transformatoren naar de ingangs- en uitgangsklemmen van de
transistor overgebracht terwijl de kleine effecten van de onderlinge beïnvloeding zijn ver
waarloosd. De afstemcondensator C2 in fig. 7.5 kan, om de vereiste bandbreedte te ver
krijgen, aldus worden gekozen:

G=

goe + g22gie

= (1 4- n?2) goe

Bw

Bw

12,2 • 10-3
= 211 pF
57,8 • 10’

En volgens (7.7)

Ca = Ca -

Coe 4- Czoe
2

— «22

Qe 4- C'ie
2

186 pF

u,

u2
l2

Gs
y^

yoe

a2Z yie

C2

Fig. 7.5. Eerste trap van de versterker met verwaarlozing van de terugwerking.
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De vereiste zelfinductie in deze afgestemde kring bij een middelste frequentie van 60 MHz
is
1
ö>o8 (Q + coe + a22Cle)
1
= 0,032 p.H
(3,8)2 (1016) (186 4- 5,3 + 25,6) • 10"12

L2 =

Deze waarde van de zelfinductie is tamelijk klein en het zou gewenst zijn een extra impedantietransformatie toe te passen om een geschiktere waarde te krijgen.
Met bovenstaande berekeningen kunnen we een van de vier afgestemde kringen van
de versterker ontwerpen. De waarde van de parameters van de overige afgestemde kringen
wordt op dezelfde wijze bepaald; deze berekeningen zullen hier niet worden uitgevoerd.

1.5.2. Een ontwerp met misaanpassing en neutralisering om afregelbaarheid te verkrijgen
Als tweede voorbeeld een ontwerp waarbij zowel misaanpassing als neutralisering ge
bruikt worden om de gewenste afregelbaarheid te verkrijgen. Neem aan dat de versterker
aan de volgende eisen moet voldoen:
het uitgangssignaal moet aan een ohmse weerstand van 1 kD geleverd worden;
de ingangsimpedantie moet aangepast zijn aan een ohmse signaalbron van 1 kQ;
energieversterking Ap(p>0) = 2 • 106 of 63 dB;
middelste frequentie is 480 kHz of 3 • 106 rad • s-1;
totale bandbreedte tussen —3 dB-punten is 10 kHz.
De admittantieparameters voor de transistor bij 480 kHz en f/CE = 5 V en Ic = 2 mA
zijn:

C

g
^lc

Jfe
y re
yOe

1 mS
50
0
0,15

C'

67 pF 50 pF
0
0
-10
-10
50
25

Deze transistor is bij 480 kHz misschien onstabiel.
De maximale unilaterale versterking van deze transistor is bij verwaarlozing van het
geringe effect van het neutraliserende element op |jfc|:
Ap(to9) j

goe'
yre

G

o

'v.
IJfeli»2
4 £ie£oc

rsnr-!
(50)
= 4170 of 36,2 dB
(4) (1) (0,15)

Twee in cascade geschakelde transistors zijn dus in staat de vereiste versterking van 63
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dB te geven, waarbij nog een marge overblijft. Nu moet worden nagegaan of de vereiste
versterking kan worden verkregen met ongeneutraliseerde transistors en met misaange
paste impedanties om een geschikte afregelbaarheidsfactor te krijgen. Evenals bij het vo
rige voorbeeld wordt voor elke trap k = 0,2 gekozen. De berekening van m en de trapversterking zijn gelijk aan die in par. 7.5. De resultaten zijn in tabel 7.2 samengevat.
TABEL 7.2

le trap

m

=

Versterking per trap

2e trap
m3 = 22

1

m2 = 11,5
1230
(31 dB)

690

(28,4 dB)

|
De versterking van de twee trappen in cascade is dan 59 dB en als we 2 dB rekenen voor
de verliezen in de spoelen, is de versterking 6 dB minder dan vereist werd. Om aan de ge
stelde versterkingseis tegemoet te komen, kan men dezelfde keuze bij het ontwerpen ma
ken als bij het eerste voorbeeld. In dit geval zal worden nagegaan wat er kan worden be
reikt met een combinatie van neutralisatie en misaanpassing.
Als de misaanpassingsverliezen door middel van gedeeltelijke neutralisering bij elke
trap met een factor twee kunnen worden verminderd, heeft elke trap een extra versterking
van 3 dB, zodat de vereiste versterking wordt verkregen. Om de versterking in de eerste
trap met een factor twee te doen toenemen, moet
^p(^o) =

m2(50)2
(1) (0,15) (1 4-

= 1230 • 2

of

m22 — 4,8/n2 4-1=0
m2 = 2,4 ± 2,2
Er zijn twee misaanpassingsfactoren die de vereiste versterking geven; ze zijn eikaars om
gekeerde. Aangezien we m2 groot wensen om een kleine afregelbaarheidsfactor te krijgen,
nemen we m2 = 4,6.
We kunnen nu de grootte van jre bepalen die nodig is om de gewenste waarde van k
volgens verg. 7.18 te krijgen. Daar
= 1 in de eerste trap en daar m2 = 4,6 de vereiste
versterking geeft, krijgen we voor k = 0,2
yr'

(0,2) (2) (1) (0,15) (2) (5,6)
= 0,013 mS
50

Om het vereiste resultaat voor de eerste trap te bereiken, moet de neutralisering sterk ge188

noeg zijn om |^re| met een factor van ongeveer twee te verminderen, uitgaande van de
ongeneutraliseerde waarde van 0,03 mS.
Om een dergelijk resultaat voor de tweede trap te krijgen, vinden we volgens boven
staande methode voor m3 & 10. Substitutie in (7.18) geeft bij k = 0,2

l-Frel

0,013 mS

Als het neutraliserende element zo afgeregeld wordt dat de nominale waarde van de terugkoppeladmittantie geheel wordt geneutraliseerd, dan is jrc = —j0,03 mS en kan er
een fabricagespreiding van ± j0,013 mS of 43% worden toegestaan zonder dat k de ont
worpen waarde van 0,2 overschrijdt en zal k bij onderdelen met een yÏC die dicht bij de
nominale waarde ligt, zeer klein zijn.
De rest van het ontwerpprobleem bestaat uit het bepalen van de transformatieverhoudingen en de waarden van de parameters van de afgestemde kringen. De berekeningen
zijn dezelfde als die van het eerste voorbeeld aan het begin van deze paragraaf; ze zullen
niet worden herhaald.
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8. V E R B A N DgT USSEN FREQUENTIEGEBIED, TIJDGEBIED EN PARAMETERS VAN DE SCHAKELING

8.1.INLEIDING

Dit hoofdstuk houdt zich bezig met het ontwikkelen van benaderingen die de berekening
vereenvoudigen van en inzicht geven in de betrekking tussen de weergave van sinusvor
mige signalen, impulsen en bloksignalen, parameters van de schakeling en algebraïsche
vormen die met complexe frequentie te maken hebben. Sommige van deze benaderingen
zijn al ontwikkeld in hoofdstuk 1 en 2, maar in dit hoofdstuk zullen de benaderingen in
bijzonderheden worden onderzocht en uitgebreid tot een groter aantal problemen. Ook
wordt hier de nadruk gelegd op het uitdrukken van de responsie zowel in tijd- als in frequentiegebieden.
In hoofdstuk 1 zagen we, dat de som van een aantal tijdconstanten van de schakeling
(St>o) die door beschouwing kon worden gevonden, gelijk was aan de som van de negatief-omgekeerde natuurlijke frequenties. Deze zelfde som van tijdconstanten die het eer
ste ‘tijdmoment’ 1\ genoemd zal worden, was zoals we gezien hebben, ook nauw verbon
den met de frequentieweergave en was nuttig om een benaderende berekening te maken
van de -3dB bandbreedte, coh
Ti-1. De benaderingen die op 7\ gebaseerd waren, wer
den hoofdzakelijk gebruikt bij de analyse van versterkers die natuurlijke frequenties had
den die belangrijk van elkaar afweken tengevolge van de onderlinge beïnvloeding tussen
de verschillende trappen van de versterker. In dit hoofdstuk wordt de benadering uitge
breid door middel van een tweede tijdmoment T2 en is daardoor geschikt voor versterkers
met vele dicht bij elkaar liggende polen. Het tweede tijdmoment is gelijk aan de vierkants
wortel uit de som van de kwadraten van de omgekeerden van de natuurlijke frequenties
en kan berekend worden door onderzoek van de schakeling. We zullen zien dat de twee
tijdmomenten vaak kunnen leiden tot een goede benadering van de impuls- en blokgolfweergave van een belangrijke klasse van versterkers. Bovendien wordt een moeilijk reken
probleem omzeild.
Voor de benaderingen worden ontwikkeld, is het de moeite waard een getallenvoor
beeld te bespreken dat de methoden en problemen van een nauwkeurige analyse illu
streert. Ditzelfde getallenvoorbeeld zal in het gehele hoofdstuk worden gebruikt als il
lustratie van de nauwkeurigheid en eenvoud van de benaderingsmethode.

8.2. RECHTSTREEK SE BEREKENING VAN DE FREQUENTIE- EN TIJD RESPONSIE

Eerst volgt hier een getallenvoorbeeld om het probleem van het berekenen van de fre
quentie- en tijdresponsie bij een bekende A(s) te illustreren. Neem aan dat H(s) = A(s)/A0
wordt gegeven door:
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H(s) =

1
(1 4- 0,7s) (1 + 0,5s) (1 4- 0,4s) (1 + 0,3s) (1 4- 0,ls)
1
1 4- 2s 4- l,5s2 4- 0,52s3 4- 0,0809s4 4- 0,0042s6

(8.1)
(8.2)

(s in eenheden van 10* s~‘)

H(s) is de genormaliseerde versterking. Deze heeft een waarde, gelijk aan de eenheid in
de doorlaatband die verondersteld wordt zich naar beneden tot gelijkstroom uit te strek
ken. Volgens (8.1) zijn er vijf nulpunten bij s = oo en vijf natuurlijke frequenties die lig
gen bij
Si = -(O,?)"1,

s2 = —(0,5)-1,
s< = —(0,3)-1,

s3 = —(0,4)-1,
s5 = -(0,!)-1

(s in eenheden van 10’ s-*)

Om de verdere bespreking te vereenvoudigen, worden de negatieve omgekeerden van de
natuurlijke frequenties gedefinieerd als ‘karakteristieke tijden’ die aangeduid zullen wor
den door rk. Voor dit voorbeeld hebben we dus:
Ti = 0,7, t2 = 0,5, t3 =
(r in eenheden van microseconden)

0,4,

t4

= 0,3,

t6

= 0,1

In hoofdstuk 2 werden verschillende methoden besproken om grootte en faseweergave
te benaderen en grafisch voor te stellen, hetzij uit de in factoren ontbonden of uit de on
ontbonden vorm van (8.1) en (8.2). Volgens een van deze methoden kunnen we de krom
men van fig. 8.1 krijgen. Om de — 3dB-frequentie
nauwkeurig te vinden, kunnen we
hetzij (8.1), hetzij (8.2) in machten van co2 ontwikkelen:
|H(jco)|-a =

(1 4- 0,7W) (1 + 0,52co2) (1 + 0,42a>2) (1 + 0,32a>2) (1 + 0,l2co2)
■

(8.3)

en ook
(1 - l,5cu2 4- 0,0809w4)2 4- w2(2 - 0,52co2 4- 0,0042co4)2
= 1 4- co2 4- 0,3318co4 4- 0,0445a>6 4- 0,00217681a>8 4- 1,764 • 10"5co10

(8.4)
(8.5)

Merk op dat de polynoom in (8.5) overal positieve coëfficiënten heeft en dat dit dus een
monotone functie van co2 is; uit (8.3) blijkt dat dit altijd het geval zal zijn als de karak
teristieke tijden alle reëel zijn. Bij een kleine co kan men alle, behalve de paar voorste ter
men van (8.3) tot en met (8.5) verwaarlozen. Zo hangt de berekening van coh zeer weinig
van termen van hogere orde af, zoals men kan zien door |H(jco) |-2 gelijk te stellen aan 2
in (8.5):

Twee termen: 1 + wt2 «a 2
1
COh

[zie (1.17)]
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1 BTTT

TT TTTT

KT TUT TTTT

|Hüco)|
e — i (aT,)*

0,1

(a) 0,01_________
11 nl______
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-2
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3
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A-i (O
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Fig.8.1.Frequentie en tijdkarakteristiek van het voorbeeld: H-1 (s) = (1 + 0,7 s) (1 + 0,5s)
(1 + 0,4s) (1 4- 0,3s) (1 + 0,ls).
Hl
| | I III i ml
—2tt|_|___________
0,1 0,2 0,5 1 2
co Ti

(b)

I |

IHi
Am
5 10 20

-

0
-2

Drie termen: 1 + coh2 + 0,3318 coh4
2
coh-2 ~ 0,5 + V(0,5) + 0,3318 of coh « 0,890
Alle termen: cou = 0,882

(8.6)

Hoewel de berekening van coh niet erg ingewikkeld is, is het gewenst eenvoudiger be
naderingsmethoden te vinden om coh nauwkeurig te berekenen en wel rechtstreeks uit de
ontbonden of de onontbonden vorm van (8.1) en (8.2), of wat nog beter zou zijn, coh een
voudig te berekenen door onderzoek van het netwerk. Bovendien is het gewenst een een
voudige benadering te vinden die de fase- en amplitude-frequentieresponsie beschrijft bij
een co die belangrijk groter is dan coh. De te ontwikkelen methoden zijn uitbreidingen van
de methoden van hoofdstuk 1 tot het geval van versterkers met veel dicht bij elkaar lig
gende polen.
Voor de benaderende methoden om H(s) te beschrijven worden onderzocht, zal de im
puls- en blokgolfweergave van H(s) worden berekend zoals gegeven in (8.1) en (8.2). De
theorie wordt bekend verondersteld; de methode zal in het kort worden nagegaan.
De eerste stap is H(s) in partiële breuken te splitsen:

H(s) =
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1
(1 + 0,7s) (1 + 0,5s) (1 + 0,4s) (1 + 0,3s) (1 + 0,ls)

(8.7)

■^3
A,
>12
441 4- 0,7s
1 4- 0,5s
1 4- 0,4s

+

1 + 0,3s

4-

A,
1 4- 0,ls

(8.8)

waarbij
Ax = [(1 4- 0,7s)H(s)] (S=-i/o,7)
0,74
“ (0,7 - 0,5) (0,7 - 0,4) (0,7 - 0,3) (0,7 - 0,1)
343
0,7
“ 14,4

At = [(1 4- 0,5s)H(s)] (s= -i/o,5)

1125
14,4

“ “

0,5

(8.9)

Eveneens
1024
t
/43 — —— ■ 0,4,
14,4

243
A
- —— • 0,3,
A<4 =
= 14,4

1
A5 = —— • 0.1
14,4

Als er polen van hogere orde geweest zouden zijn, zou de uitwerking een iets andere
vorm aangenomen hebben. Als bijvoorbeeld

H(s) =

P/s) _
Pi(s)
Qi(s)
(1 4- ts)-Q2(s) ’

(8.10)

(waarbij Px(s) en Q2(s) = 0 voor ts = —1)

geeft een splitsing in partiële breuken

H(s) =

Am
(1 4- fs)m

|
4-

Am~i
(1 4- TS)m-1

+ ..

Am~k
(1+ TS)m~*

+ ...•1

Ax
+ TS

+

P2(s)
(8.H)
Q2(s)

Am = {(1 + rs)”H(s)}s__I/r
Am~i

Ak

1
T

4- [(1 + rs)mH(s)]|
ds
J: s= — 1/r
1

(8.12)

d*
s= — 1/r

De coëfficiënt Am moet niet-nul zijn, omdat er een pool van de m-de orde is bij s = — 1/t
maar de andere coëfficiënten mogen nul zijn. P2(s) is een ondubbelzinnig bepaalde polynoom en om de splitsing in partiële breuken te completeren wordt P2(s)/Q2(s) op dezelfde
wijze uitgewerkt tot m termen voor elke pool van de zn-de orde.
De impulsweergave h0(t) kan worden gevonden uit (8.8) [of (8.11) en (8.12) als er polen
van hogere orde aanwezig zijn] door middel van de standaardtransformatie:
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A
(1 + TS)m

1

('” - D!

m— 1

(v)

e-*/r

(8.13)

waarbij H(s) <-» /zo(r) een transformatiepaar aanduidt en //-x(r) = een eenheidssprong die
optreedt bij t = 0. Toepassing van (8.13) op (8.8) geeft
■ [jll_e-4/o.7 _i_ _^-e/o.8 .

^>(0 = «-1(0 •

0,5

L 0,7

.-t/0.4 _|------- e-4/0,3

0,4

1

0,1

0,3

1

= «i(0-^— [343e-*/°-7 - I125e"*/°-5 4- 1024e-*/0-4 - 243e-*/°-3 4- e-*/0-1]
(8-14)
14,4
(t in pis)

De sprongweergave wordt gegeven door:

h-, (/) = ƒ hM dt =

(/) H, (1 - e-'/»-’) + A2 (1 -

... ]

O

(8.15)

= «-//) —t [—2401e-‘/0-7 4- 5625e-*/°-5 4144
—4096e-*/0-4 + 729e-*/0-3 - e-*/0-1 4- 144]

0 in ns)

De grafiek van (8.14) en (8.15) is gegeven in fig. 8.1c en d.
Twee geschikte parameters om de weergave van een sprong /f-i(Z) te beschrijven, zijn
de ‘vertragings’- en de ‘stijg’-tijd. Voor het gemak bij het meten is het gebruikelijk een
vertraging td te definiëren als de tijd die verloopt tussen het toevoeren van de ingangssprong en het ogenblik dat de uitgang 50% van de eindwaarde bereikt. Eveneens voor
het gemak bij het meten wordt de stijgtijd tr in het algemeen gedefinieerd als de tijd die de
uitgang nodig heeft om van 10% tot 90% van de eindwaarde toe te nemen. Deze definities

1,0

r0,9 overshoot
*

h-x (O

0,5 *-vertragingstijd = tdundershoot
0L
0

„

|

0,1
t

stijgtijd = tr
Fig. 8.2. Definitie van de termen die gewoonlijk gebruikt worden om de weergave van een spanningssprong te beschrijven.
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s
zijn in fig. 8.2 aangegeven, alsmede de gebruikelijke definities van overshoot en undershoot. We zien uit fig. 8.1 dat er bij het getallenvoorbeeld geen over- of undershoot is en
dat de vertragings- en stijgtijden zijn
/d = 1,89

|isrr = 2,58 p.s

De parameters td en tr in het tijdsgebied staan in nauwe betrekking tot w45o [= de fre
quentie bij
H(jco) = ± 45°] en tot coh in het frequentiegebied, zoals in de volgende
paragraaf zal worden aangetoond.
Bij het uitvoeren van berekeningen volgens (8.14) en (8.15), moeten we in gedachten
houden dat er grote nauwkeurigheid wordt vereist omdat we met kleine verschillen tussen
vrij grote termen werken. Typische waarden zijn bijvoorbeeld:
//0(r = 0) =

1

TÏÏJ

1
/zo(r = 0,42) = ——
14,4
1,00
14,4
1
Ao(/ = 2,1) =
14,4
5,37
14,4

[343 - 1125 + 1024 - 243 + 1] = 0

[188,24 - 485,67 + 358,34 - 59,92 + 0,01]
= 0,068

[17,08 - 16,87 + 5,38 - 0,22 + 0]
= 0,32

Kortom, deze berekeningen eisen ongeveer twee decimalen meer dan voor het antwoord
nodig is. Als er meer polen geweest waren, of als de oorspronkelijke polen dichter bij el
kaar gelegen hadden, zou het nauwkeurigheidsprobleem nog groter geweest zijn. Deze
rekenmoeilijkheid legt de nadruk op de behoefte aan benaderende methoden die tot een
berekening van de impuls- en sprongweergave leiden die gemakkelijk kunnen worden
uitgevoerd.

8.3.BENADERINGEN VOOR H(jco) EN /»(/)

8.3.1. Tijdmomenten
Het voorbeeld dat in de laatste paragraaf is uitgewerkt, geeft een goed idee van de metho
den en de problemen van de rechtstreekse berekening van H(jco) en A0(z). Het doel van
deze paragraaf is benaderingen te ontwikkelen die tot een snelle schatting van zowel
H(jco) als /i0(r) kunnen leiden en tevens inzicht kunnen geven in de betrekkingen tussen
de parameters van de schakeling, de frequentieweergave en de tijdweergave. De nadruk
ligt vooral op het vinden van benaderingen voor het speciale geval van een versterker zonder
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piek in het amplitude-frequentiediagram en zonder overshoot bij de weergave van een
sprong.
Het grondidee is het gedrag voor te stellen door bepaalde parameters die de dimensie
van tijd hebben en die rechtstreeks op eenvoudige wijze in betrekking staan tot de frequentieweergave, de weergave van een sprong en de elementen van de schakeling. Deze para
meters werden al ‘tijdmomenten’ genoemd; de reden zal nader blijken. We beschouwen
nu eerst een H(s) waarvan alle nulpunten in het oneindige liggen, zodat

H-1(s) = (14- Tjs) (1 4- t2s) ... (1 4- Tjts) ... (1 4- z„s)

(8.16)

Bij een fysisch stelsel zijn de karakteristieke tijden rk in (8.16) reëel of treden in toegevoeg
de paren op. De tijdmomenten Tu T2 enz. voor (8.16) worden als volgt gedefinieerd:
n

Tt = S zfc;
k=l

7? = Sr*2; ... Tm m = L z*m
k=l

(8.17)

k=l

In woorden:
is de som van de karakteristieke tijden, T2 is de vierkantswortel uit de
som van de kwadraten van de karakteristieke tijden, enzovoorts. Het gaat hier hoofd
zakelijk om het gebruik van 7\ en T2 als parameters om de weergave te beschrijven.
Er zijn verschillende mogelijke voordelen aan het uitdrukken van de weergave in ter
men van Tm in plaats van in termen van zk. Een belangrijke reden is dat de tijdmomenten
kunnen worden berekend zonder een polynoom te behoeven te ontbinden. Neem bijvoor
beeld aan dat H-1(s) wordt gegeven als een polynoom in s:

H-1(s) = 1 4- axs 4- *2s2 4- ...

(8.18)

We zagen in hoofdstuk 1 dat Tx = ax [(1.21) met s*-1 = — z*]. Om tijdmomenten van
hogere orde te vinden wordt (8.16) uitgerekend tot een polynoom in s en de coëfficiënten
van s worden gelijkgesteld met de ^.-coëfficiënten van (8.18). T2 wordt bijvoorbeeld als
volgt gevonden:

= Zj 4" T2 4~ ••• 4- = Sr* = Tk
a2 = tit2 4- Tiz3 4- ... 4- t2z8 4- ... 4- zn_1zn
n J—l k<J
= S S TkTj = S TkTj = l[(Sz*)2 — Sz*2]
J=1k=l

(8.19)
i[77 - T22]

Derhalve

7? = ax2 - 2a2

(8.20)

Momenten van hogere orde kunnen op gelijke wijze worden gevonden waarbij Tmm in
termen van de eerste m 4- 1 termen van (8.18) wordt uitgedrukt (b.v. T33 = af — laYa2 44- 3a3 en 7/ = af — 4afa2 4- 2a22 4- 4axa3 — 4a<). De belangrijkste conclusie is dat
Ti en T2 kunnen worden berekend uit de eerste drie termen van H-1(s) en ze kunnen dus
worden gevonden zonder ontbinding van een algebraïsche hogeremachtsvergelijking.
Een andere belangrijke eigenschap van Ti en T2 is het feit dat ze rechtstreeks uit de
schakeling kunnen worden berekend. In het bijzonder zien we bij een netwerk dat alleen
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capacitieve energie-opslag bevat, aan de hand van hoofdstuk 1, vergelijking (1.43) (bij
ao = 1), dat Ti = ax = Z t)o, waarbij t)o de tijdconstante van de y-de condensator is bij
alle andere condensatoren open. Met andere woorden: bij dit belangrijke speciale geval
zonder zelfinducties is
zowel de som van de karakteristieke tijden als de som van de
open-schakelingtijdconstanten. In par. 8.3 zien we een dergelijke betrekking tussen Tz2
en een stel nieuwe tijdconstanten van de schakeling. Eerst wordt echter bezien, hoe Tt en
T2 kunnen worden gebruikt om een eenvoudige benadering van de frequentie- en tijdweergave te krijgen.

8.3.2.De benadering van Ganss
Nemen we de logaritme van (8.16) en werken we deze uit rondom s = O, dan krijgen we:
In H(s) = — In (1 4- txs) — In (1 4- r2s) — ... — In (1 4- rns)
= — (Ti 4- r2 4- ... + rn)s 4- KT!* + r22 4- ... 4- rn2)s2 4(8.21)
- |(ti3 4- t23 4- ... 4- rn3)s3 ...
= - Txs 4- 1T22s2 - iT33s3 4- ...
(aangenomen dat l^sl <C 1 voor alle k)
Merk op dat als in (8.21) s = jco, de oneven termen (d.w.z. 7\s, T33 s’/3, enz.) zuiver ima
ginair zullen zijn, terwijl de even termen zuiver reëel zijn. Dit is waar, zelfs als de xk com
plex zijn, omdat de complexe rfc altijd als toegevoegde paren voorkomen. Bijvoorbeeld
(rr 4- jTi)2 4- (Tr — JTi)2 = 2rr2 — 2tx2 en dit is een reëel, hoewel niet noodzakelijk po
sitief, getal. We hebben dus

4H0co) =
4- i(T3a>)3 - ...
In |HGco)| = -}(T2co)2 4- 1(7>)< - ...

(8.22)
(8.23)

Voor een co die klein genoeg is, kunnen we alle, behalve de eersten termen van (8.22) en
(8.23) verwaarlozen. Nemen we even aan dat
en T2> 0 en verwaarlozen we de termen
met een hogere macht dan die van co2 (onder welke voorwaarden de termen van hogere
orde kunnen worden verwaarloosd, zal later besproken worden). Bij het vervallen van
termen met hogere macht dan co2, wordt (8.22)/(8.23)
4H(jco)
|H(jco)| ~

— TiU)

(8.24)
(8.25)

De vergelijkingen (8.24) en (8.25) zijn in fig. 8.3 grafisch voorgesteld. De rechterkant van
(8.24) wordt een lineaire faseweergave genoemd, omdat 2£H(jco) evenredig is met co. De
rechterkant van (8.25) wordt een Gauss’se weergave genoemd omdat deze de e~x2-vorm
heeft. Merk op dat als (8.24) en (8.25) op een logaritmische frequentieschaal worden af
gezet, zoals in fig. 8.3, zowel de lineaire fase- als de Gauss'se grootheid eerst langzaam
dalen en daarna sneller en sneller, naarmate co toeneemt.
Het oplossen van een aantal getallenvoorbeelden wijst uit dat als er geen pj^
fre_
quentieweergave zit en er geen overshoot is bij de weergave van blokvormige
i pn
(8.24) geldt tot minstens co = co46« en (8.25) tot minstens co =
Het
^aa^m
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moeite waard co46o en coh op basis van (8.24) en (8.25) te berekenen. Het resultaat is als
volgt:
z£H(jto45o) = — co^Ti = —tc/4

Dus

co45o = ^(479 = 0,7854 Tr1

(8.26)

Eveneens
|H(jcoi,)|2 =

= i

Dus
coh = Vïn2 T^-1 = 0,8326 T2~x

(8.27)

Op dit punt schijnt er een dilemma te ontstaan of coh van 7\ of van T2 afhangt. In hoofd
stuk 1 zagen we dat coh
7'1-1 en nu zien we dat, als de Gauss’se benadering geldt,
coh aö 0,833 T2~x. We herinneren ons echter dat hoofdstuk 1 het speciale geval behandelde
waarbij de terugwerking van de trappen een belangrijke splitsing van de natuurlijke fre
quenties veroorzaakte. In zulke gevallen kunnen de waarden van Tx en T2 niet veel ver
schillen, dus zowel Ti als T2 kan gebruikt worden om coh te schatten. Als bijvoorbeeld de
opeenvolgende karakteristieke tijden minstens een factor twee verschillen, kan worden
1 TTTT
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aangetoond dat TJT2 nooit boven V3 kan uitkomen, ongeacht het aantal polen dat er is.
In dit geval kunnen dus zowel T\ als T2 gebruikt worden om wh te schatten binnen onge
veer 30%. Als het aantal polen echter groot wordt en de afstand tussen de polen klein,
dan zal de berekening van wh door middel van 7\ zeer onnauwkeurig worden, maar de
Gauss’se benadering wordt zeer goed. Als er bijvoorbeeld n identieke polen zijn hebben we

H-1(s) = (1 -I- ts)"
Wh = (V21/» - 1) t-i

(8.28)
(8.29)

Maar 21/n — 1 kan worden uitgewerkt in een machtreeks van ï/n rondom l//i = 0.
Namelijk
21/71 _ j = _L ]n 2 4- JIn 2
n
2! \ n

2

+ ...

(8.30)

en voor grote n

wh = V21'" - 1 T

= Vin 2 T2

(8.31)

Vergelijken we (8.31) met (8.27), dan zien we dat bij grote n wh bij het voorbeeld met de n
identieke polen convergeert tot de Gauss’se waarde voor wh. Bovendien is de convergen
tie zeer snel en (8.27) geeft nooit een grotere fout dan 17%, zoals tabel 8.1 aangeeft.
TABEL 8.1

Verminderingsfactor voor de bandbreedte bij n identieke polen
n

V21/" - 1

Vin 2/n

1

1
0,643
0,510
0,435
0,386

0,833
0,589
0,480
0,416
0,373

2
3
4
5

Als voorbeeld van de berekening van de bandbreedte beschouwen we het voorbeeld met
de vijf polen van (8.1) en (8.2). Laten we whl en wh2 de bandbreedten noemen die respec
tievelijk uit 7\ en T2 zijn berekend. We hebben dan
T\ = 0,7 4- 0,5 + 0,4 + 0,3 + 0,1 = 2,0; whl = Tr1 = 0,500 • 108 s■ —1
(8.32)
T22 = Q.T- -f- 0,52 4- 0,42 4- 0,3* 4- 0,12 = (l,0)2; wh2 = 0,833T2 = 0,833 • 10«s_i (g 33)

De juiste waarde is w,’h = 0,882; wh2 is dus minder dan 6% fout, terwijl

°n Seveer 43%
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afwijkt. De benadering van coh2 is beter, omdat er vijf polen zijn die tamelijk dicht bij el
kaar liggen.
Een van de voordelen van de Gauss’se benadering is dat men de impuls- en blokweergave kan berekenen door middel van standaardfuncties. Om de tijdgebiedweergave te
vinden gebruikt men de transformatieparen

Q-ja.r HO)

(8.34)

Ao(r - TJ
A
T

(8.35)

'

Deze vergelijkingen zijn geschreven in termen van w om convergentieproblemen, verbon
den aan het gebruik van s te vermijden, omdat Zio(r) / 0 bij t < 0. De vergelijkingen (8.24)
en (8.25) worden getransformeerd in:

Ao(r) =

y----------Lzexp
exP [- 1/2 (- T2

i/-?^
V/2k

L

A-i(0 = ƒ ho(f) dt = 1/2 [erf

\

t -

T. ■)■]

(8.36)

w

(8.37)

T2

V2 T2 ■
— co

Zowel e~x2 als erf (x) (de ‘fout’-functie van x) zijn standaardfuncties. We vinden nu
ho(t) en A-X(r) zoals ze in fig. 8.3 zijn afgebeeld. Merk op dat strikt genomen (8.36) en
(8.37) niet realiseerbaar zijn, omdat er een eindig uitgangssignaal is, voordat het ingangs
signaal wordt toegevoerd. Bij Tx > 2T2 is h-^t = 0) echter minder dan 2,3% van de eind
waarde en de Gauss’se benadering ligt dicht bij een realiseerbare oplossing.
Het is bijzonder handig, de vertragings- en stijgtijden (zoals deze in fig. 8.2 zijn gede
finieerd) uit (8.36) en (8.37) te berekenen. Uit de standaardfuncties vindt men
^d

“

tr = 2,563 T2

(8.38)
(8.39)

Uit (8.38) en (8.39) leiden we af dat de vertraging alleen maar van 1\ afhangt, terwijl de
stijgtijd slechts van T2 afhangt. Dit is niet te verwonderen omdat, volgens (8.24) en (8.25)
de laagfrequentfaseverschuiving die met de vertraging samenhangt, alleen van 7\ afhangt,
terwijl de bandbreedte, die in betrekking staat tot de stijgtijd, van T2 afhangt.
Men kan een belangrijk resultaat afleiden door (8.27) en (8.39) met elkaar te vermenig
vuldigen:

<*hTr =

Arr =
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0,8326
• 2,563 T2 = 2,134
Tt

2,134
= 0,3396
2?r

(8.40)

(8.41)

Eveneens
k/4

2k

o

= 0,1250

(8.42)

Het feit dat bij een Gauss’se weergave Trfh = 0,34, heeft belangrijke gevolgen voor het
ontwerpen van versterkers. Uit beschouwing van de Fourier-reeks blijkt dat er een ver
band bestaat tussen bandbreedte en stijgtijd en (8.41) is alleen maar een kwantitatieve
uitdrukking van dit verband voor versterkers die een Gauss-achtige weergavekarakteristiek hebben. Voor dit soort versterkers geeft het feit dat tr evenredig is met T2 ons een
aanwijzing hoe de stijgtijd van een cascadeschakeling van enige elkaar niet beïnvloedende
versterkers kan worden berekend uit de stijgtijd van de afzonderlijke versterkers. Stel
bijvoorbeeld dat er twee versterkers zijn, a en b, en dat ze beide unilateraal zijn en een
hoge ingangs- en een lage uitgangsimpedantie bezitten. Stel ook dat T2 van elke verster
ker berekend of gemeten wordt, wanneer deze door een bron met lage impedantie wor
den gestuurd en verbonden worden met een hoge belastingsimpedantie. De aangenomen
ingangs- en uitgangsimpedantie en het unilaterale gedrag brengen mee dat de karakteris
tieke tijden van de afzonderlijke versterkers niet door het in cascade schakelen worden ge
wijzigd. T2Ci T2 voor de cascadeschakeling, wordt gegeven door
= S rL + Lm = Tl. + T22b

(8.43)

waarbij T2a en T2b de T2 voor de afzonderlijke versterkers zijn. Daar volgens (8.39) tr van
de cascadeschakeling van de T2 ervan afhangt, zien we uit (8.43) dat ‘stijgtijden van in
cascade geschakelde versterkers zonder onderlinge beïnvloeding met Gauss-achtige ka
rakteristieken kwadratisch opgeteld worden’. Dat wil zeggen

= tr. + trb

(8.44)

Een voorbeeld van het gebruik van dit resultaat is de proefondervindelijke bepaling van
de stijgtijd van een impuls. Als een impulsgenerator een impuls produceert met een voorflank die op A-t(/) van fig. 8.3b lijkt en als een versterker zonder onderlinge beïnvloeding
en een oscilloscoop in cascade geschakeld worden om deze impuls te observeren, dan zal
de stijgtijd van de beschouwde impuls ongeveer de vierkantswortel uit de som van de kwa
draten van de afzonderlijke stijgtijden van de oorspronkelijke impuls, van de versterker
en van de oscilloscoop zijn. Merk echter op dat deze berekening afhangt van het Gaussachtige karakter van de stijgtijden van de impulsgenerator, de versterker en de oscillo
scoop en bovendien is het belangrijk dat deze drie elementen elkaar onderling niet beïn
vloeden. Merk ook op dat de stijgtijden van de afzonderlijke trappen van een transistorversterker niet kwadratisch opgeteld kunnen worden, omdat de trappen elkaar onderling
beïnvloeden.
8.3.3.Beperkingen van de weergave bij negatief-reële polen en oneindige nulpunten
In het bijzondere geval waarbij alle nulpunten in het oneindige liggen en alle polen op de
co = 0 as, beperken de Gauss’se karakteristiek en de enkele tijdconstante-karakteristiek
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de te bereiken weergave. Deze grenzen zullen nu afgeleid worden. Ze zijn gegeven in fig.
8.4 en in vergelijking (8.45):
1

e-(l/2)(wT ), < iH(jco)i < |

(8.45)

1 4-

De juistheid van (8.45) kan worden aangetoond door de ontwikkeling van
machten van co2:
|H(jco)|

= (1 + TX2CO2) (1 4- ToW) ... (1 + Tfc2CO2) ... (1 + T„2CO2)
rn r’-factoren

in
(8.46)

= 1 + CÜ2(STJfc2) + CO4(STfc2r/) + ... + CO^Et^Tj2 ...) +

4- ... 4- w2»^^ ... Tn);
= 14- cxco2 4- c2co4 4- ... 4- cnco2n

k <j < ... < n (8.47)
(8.48)

Daar aangenomen wordt dat r* altijd positief en reëel is, is het duidelijk dat alle termen
van (8.47) positief zijn. Eén begrenzing van |H(jco)| is
|Hüw)|-2 > 1 4- co2(STjt2) = 1 4- (a>T2)2
of

lH(jco)l <

1
|1 + j<oT2|

(8.49)

Het aantonen van de andere begrenzing eist iets meer werk. Merk eerst op dat een beper
king van de coëfficiënt van co4 (dat is van c2) als volgt kan worden afgeleid:
(8.50)

c2 = S Tfc%2 = BSt*2)2 - (Sr/)] < i(Srfc2)2 = i r24
coT2
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Fig. 8.4. Grenzen van de frequentiekarakteristiek van H(s) met alle nulpunten in het oneindige en
alle karakteristieke tijden positief en reëel.
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Zo is er ook een beperking van de coëfficiënt c3:
k<]<i

c3 =

k<j

1

i

S r/r/t2 = — [(Sr/)3 - (Sr/ 4- 2 S r/r/)] < — T2‘

(8.51)

en in het algemeen:
Cm

=

-(?■ƒ“ + ...]< -1- f;m
ml

ml

(8.52)

Combinatie van (8.50) t/m (8.52) met (8.46) t/m (8.48) geeft de beperking van |H(jco)|~2:
IHCjco)|-a < i + (o>t2)2 +

(mr2y +

(“r2)s +

= e(»T2’3

(coT^)2 < ©o

of

(8.53)

|H(jco)| >

Uit (8.52) zien we dat het voor het bereiken van de bovengrens voor cm zeker nodig is
dat T22m
bij m > 1. Dit vereist dan weer dat geen van twee tijdconstanten domi
nant kan zijn en inderdaad moeten er vele bijna gelijke waarden van rfc zijn. Om dit feit
te illustreren nemen we aan dat rfc = r voor alle k. We hebben dan:
|H(ja>)|

= 1 4- ?j(ra>)2 4-

(n)

2

- 1) ,
- (rco)1 4- ...

en bij grote n, daar m2 = T22 en n(n — 1)
maar minder dan de waarde

1 +

n-, enz. is |H(ja>)|

ongeveer gelijk aan,

+ -L (r2a>y + ... =

en dit klopt met (8.53).
Samengevat zegt (8.45) dat als men |H(s)| grafisch voorstelt als functie van de genorma
liseerde frequentie a>T2, de karakteristiek tussen de enkele-poolkarakteristiek en de
Gauss’se weergave moet liggen. De Gauss’se karakteristiek is op haar beurt in hoofd
zaak gelijk aan die van een oneindig aantal gelijke karakteristieke tijden.
Het bewijs van (8.45) kan worden uitgebreid om de overeenkomstige fasegrenzen aan
te tonen
—(coTj) < Z.H(jco) < — arctan (co7\)

(8.54)

Deze twee grenzen zijn in fig. 8.4 getekend tezamen met de grafiek van het voorbeeld met
vijf polen van (8.1) en (8.2). Het is duidelijk dat de weergavekarakteristiek van het voor
beeld inderdaad tussen de grenzen ligt. Ook blijkt uit fig. 8.4 dat de grenzen sterk diver
geren bij co > 2 wh, maar de interessantste conclusie is dat de —3 dB-frequentie coh en
de frequentie waarbij de faseverschuiving 45° is, a>45°, altijd binnen het gebied
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0,833 < cohT2 < 1,0
0,785 <
< 1,0

(8.55)
(8.56)

liggen.
Zodoende zijn de lineaire benaderingen van de fase- en de Gauss’se karakteristiek
bijna altijd geldig bij het berekenen van co45», a>h, tA en tT bij een stelsel waarvan alle polen
reëel zijn en alle nulpunten in het oneindige liggen.
We hebben aan (8.41) en (8.42) gezien dat de Gauss’se karakteristiek impliceert dat
/hrr = 0,340 en
tA = 0,125. Het is interessant te zien dat de andere begrenzing van
(8.45) tot een dergelijk resultaat leidt. Bij een versterker met een enkele tijdconstante heb
ben we
tA = 0,6832 Tx; ƒ„* = (2k7’1)-1;
tr = 2t\91 T2\ fh = (2KT,)-1;

rd/45o = 0,1087
trfh = 0,3498

(8.57)
(8.58)

De getalwaarden van fd/45° en tTfh in (8.57) en (8.58) liggen zeer dicht bij de waarden van
de Gauss’se benadering in (8.42) en (8.41) en de ervaring schijnt te leren dat de karakte
ristiek met één tijdconstante en die van Gauss kwalitatief de uiterste mogelijkheden voor
een impuls- of blokgolfweergave vertegenwoordigen als er slechts negatieve reële polen
zijn en nulpunten in het oneindige. Bovendien wijst de uitkomst van proeven erop dat
als de frequentiekarakteristiek geen pieken vertoont en de weergave van een blokgolf geen
overshoot, de keuze van de plaats van de polen en de nulpunten geen dominerend effect
op de hoofdeigenschappen van de karakteristiek heeft en dat de meeste lineaire verster
kers met verwaarloosbare pieken en overshoot een trfh van ongeveer 0,35 hebben.
8.3.4. Betrekkingen tussen T22 en de tijdconstanten van de schakeling
Om T2 uit de parameters van de schakeling te berekenen, zou men de betrekking T2 =
= aY2 — 2a2 (8.20) kunnen gebruiken en ax en a2 afzonderlijk berekenen. Deze methode
is echter meestal niet de gemakkelijkste; de berekening van a2 vereist een term voor elk
paar condensatoren en er zijn nauwkeurigheidsbezwaren omdat Za2 wel eens bijna gelijk
aan
kan zijn. Bovendien leidt deze methode niet tot een eenvoudige betrekking tussen
de parameters van de schakeling en T22. Men geeft de voorkeur aan het afleiden van een
uitdrukking voor T22 die rechtstreeks in een aantal tijdconstanten van de schakeling is
uitgedrukt, zoals de uitdrukking Tx = Sr/O die in hoofdstuk 1 werd afgeleid.
Een bewijs dat veel lijkt op dat in par. 1.3, leidt tot een resultaat dat analoog is aan
(1.43) bij a0 = 1, namelijk
i<J
aa = S

rijrji)CiCj

(8.59)

waarbij rif het (/-element in de A-matrix is (d.w.z., de omgekeerde G-matrix). Met andere
woorden, r« is de weerstand die gezien wordt door de z-de condensator en r{j is de gelijk
spanning over de z-de condensator die veroorzaakt wordt door een eenheidsstroombron
parallel aan de /-de condensator. Daar rfi C} = tJo [zoals in hoofdst. 1, (1.43) e.v. gede
finieerd] kan men (8.59) in de vorm
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1

a2 =

KJ
S TtoTj.

KJ
rijrji€tCj

'o

= i tO^,)2

Sr2yo] —

S Fijrj<CiCj

(8.60)

schrijven. Met behulp van (8.20) kan T22 in r]o enz. worden uitgedrukt:
i<j

T22 = öl2 - 2a2 = T2 - [(St/o)2 - StJo] + 2 S
KJ

= SrJ0 + 2 S

(8.61)

Door de dwang van de sommeringsindices i en j op te heffen, kan (8.61) geschreven wor
den in de vorm

(gesommeerd over alle z’s eny’s)

T2* = SrJ

(8.62)

waarbij
Vergelijking (8.62) is geheel analoog aan de uitdrukking voor 1\ in (1.43) en zegt
eenvoudig dat T22 de som van de kwadraten van een aantal tijdconstanten van de schake
ling is die kan worden berekend door alle paren condensatoren en hun onderlinge beïn
vloeding te beschouwen. Bij een transistorversterker zijn alle
positief zodat de bereke
ning nauwkeurig kan zijn en men kan vaak bijzondere paren condensatoren ontdekken
die de dominerende termen bijdragen. Bovendien kan de berekening vereenvoudigd wor
den omdat vele van de
verwaarloosbaar zijn (d.w.z. het produkt rl}ri} is vaak zeer
klein) en omdat de benaderingen het vaak mogelijk maken m rechtstreeks uit de tjotijdconstanten te berekenen.
Als illustratie hoe T22 rechtstreeks uit de schakeling kan worden berekend, beschouwen
we het voorbeeld uit hoofdstuk 1, fig. 1.3b. We definiëren C_t =
CU1 = C2, C~2 = C3
enz. en 7?10, _RL1 enz. als in hoofdstuk 1. Figuur 1.3b kan dan worden getekend in de vorm
van fig. 8.5. De termen t2u t222 enz. worden gemakkelijk aan de hand van (1.49), (1.51)
en (1.53) t/m (1.56) berekend, omdat t210 = t2u, t222 = ^22o enz. Dus

rj, = (T^oCO2;

t232

T33 = (*2oCS)2;

T44 = (^20

= (7?10 +

4" -^I>2 + é?m^20^L2)2Cl2

+ gmRl0R^2C22

T65 = (-^SO^'ö)2;

Tö6 = (^30

4“ R^3 4“ <?m^30^L3)“^62

(8.63)
(8.64)
(8.65)

Het enige nieuwe probleem is de m te berekenen die veroorzaakt wordt door de onder
linge beïnvloeding van twee condensatoren.
We beschouwen eerst de wisselwerking tussen C\ en C2. Als C2 wordt vervangen door
een eenheidsgelijkstroombron, dan zal de gelijkspanning over Cx r12 zijn en deze is ge
geven door
riz = *10

Als evenzo C\ wordt vervangen door een eenheidsstroombron, zal de gelijkspanning over
C2 r21 zijn, deze is gegeven door
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C4

4

c.

rx

HF-

HF

^0

+1 r ?!

> n - ~c3

Cb

R io
Gm ó/a|

R20

Cs

lp l>’

gm Uc

gm t/b

Rl*

Rzo

7?io = 80 Q, Ri = 780 O, rK = 50 Q rn = 400 Q Ai.3 = 50 Q, gm = 0,2
Cx = C3 = Cs = 78,5 pF C2 = C4 = C6 = 2,5 pF
(/?H = *l2 = 285 O, Rio = 7?3o = 270 Q)

Fig.8.5.Drietrapsversterker, gebaseerd op fig. 1.3b.
^*21 = *10 (1 + éTm*Ll)

en derhalve
rj, = R‘„ (1 + gmR^ C.C,

(8.66)

De tekens van r12 en r21 zullen afhangen van de keuze van de referentiepolariteit voor de
spanning over Q en C2, maar zo lang men zich aan een bepaalde keuze houdt, zal het
produkt r12r21 niet van het teken afhangen. Bij de schakeling van fig. 8.5 zijn alle
po
sitief, zodat er geen moeilijkheid met de tekens is.
De onderlinge beïnvloeding van C3 en C4 en van C6 en C6 worden op dezelfde wijze ge
vonden en de resultaten zijn analoog met (8.66):
(8.67)
T3< = 7?JO(1 + ^m^L2)C3C4
(8.68)
T6« =
+ ^m^L3)C5C6
We beschouwen vervolgens de onderlinge beïnvloeding van C2 en C3. Uit fig. 8.5 blijkt:
*20 >
r23 = —---- ------- *20;

Ri + rx

r32 —
= (1 +
4- £m*io)*]
^m*lo)*Ll

T23 — (1 + &ni*lo)*Ll*2O

rn

“

rx

(8.69)

_______ Rirn______
C2C2
(*i + rx) (rn + rx)

en eveneens
t45

— O + £m*2o)*L2*3O

_______ R^n______

(*i + rx) (rn + rx)

c4c6

(8.70)

We beschouwen ten slotte de wisselwerking tussen C2 en C4 en tussen C4 en C«:
^24 — ^23»
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r<2 = r32(l 4- ^m*La)

(8-71>

■

+ ^m^L2)^20

_______ Rf*______
C2C4
(/?i 4- rx) (rn 4- rx)

— (1 4- <?m/?2o)^L2(l + <?m/?L3)/?3o

(Ri 4- rx) (r„ 4- rx) C* 9

T24 = (1 +

en eveneens
t46

(8.72)

Alle andere t’, zijn nul. Een gelijkstroombron parallel aan C3, C4, Cs of C8 zou de gelijk
spanning over Ci niet kunnen beïnvloeden. Als men getallen in de bovenstaande uitdruk
kingen voor rjy invult, worden de resulterende tijdconstanten van de wisselwerking als
gegeven in de matrix van tabel 8.2. Dus
= 0,39 ■ 10-18, t?, =
= 0,73 • 10-18 enzo
voorts.
TABEL 8.2

Tijdconstanten van de wisselwerking (rj) voor de schakeling van fig. 8.5 De eenheid van
t2 is (10-8 s)2 = 10-18 s2
Som van de rij
0,39 0,73
1,12
0,73 1,52 2,14 3,97
8,36
2,14 4,49 8,30
14,93
=
3,97 8,30 15,90 6,95 2,44
37,56
6,95 4,49 1,58
13,02
2,44 1,58 0,56
4,58
r23 79,57
Een van de hoofdvoordelen van het bepalen van T22 door r2f in een dergelijke tabel op te
stellen, is dat men nu kan overzien in welke mate elke condensator tot de totale band
breedte bijdraagt. Het is bijvoorbeeld uit de tabel duidelijk dat C4 een overwegend effect
heeft. Stelt men C4 gelijk aan nul, dan kan de waarde van T22 worden berekend door de
vierde rij en de vierde kolom te schrappen. Het resultaat is dan T22 (C4 = 0) = 20,35
of praktisch een 2:l-vermindering van T2. Men kan dus de bandbreedte verdubbelen door
C4 (= CW2) te verwijderen. Het is duidelijk dat het niet mogelijk is C»2 geheel te elimine
ren, maar men kan tenminste stappen overwegen om een transistor met een lage waarde
van Cu in de tweede trap op te nemen.
Men kan ook tabel 8.2 uitbreiden om het effect van extra trappen te onderzoeken. Ta
bel 8.3 laat de bijkomende termen zien, als er een vierde trap wordt toegevoegd. De toege
voegde termen zouden T22 met 76,48 • 10-18 s2 vermeerderen of met andere woorden, de
waarde van T22 zou bij een uitbreiding tot vier trappen bijna verdubbeld worden. Inder
daad neemt T22 voor elke extra trap na de derde toe met 76,48 • 10~18 s2. Geen enkele wij
ziging in bron of belasting zou deze waarde kunnen beïnvloeden (omdat elke trap bij
lage frequenties unilateraal is), dus in zeker opzicht zijn de getallen die een enkele trap in
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TABEL 8.3

voor de schakeling van fig. 8.5, als deze uitgebreid wordt tot een viertrapsversterker. Een
heden van 10-18 s2
" 0,39
0,73

0,73
1,52
2,14
3,97

=

3,97
8,30

2,14
4,49

830 ; 15>9O
: 6,95
i 12,82

6,95
4,44
8,30

12,82
8,30
6,95
15,90
6,95 4,49
2,44 1,58

Toegevoegde termen/
_S = 76,48

2,44
1,58
0,56 —

deze opstelling achter elkaar zeer nauwkeurig omschrijven, deze:
Tx = 6,12 • 10-8 s (waarden per trap)
7? = 76,48 • 10-18 s

Er is nog een extra vereenvoudiging die gebruikt kan worden om de berekening van tabel
8.2 belangrijk te vergemakkelijken. Deze vereenvoudiging maakt gebruik van drie bena
deringen :
1. als de spanningsversterking per trap groot is, dan is
1 en zodoende is
*10 + <?m*10*Ll + *L1

-KliG + £m^io)

(8.73)

en dit geldt ook voor de tweede en derde trap;

2. als de stroomversterking per trap groot is, dan is gmR10

1 en dus
(8.74)

*10 + #m*10*Ll + *L1

*io(l + ^m*Ll)

en dit geldt ook voor de tweede en derde trap;
3. als rx niet te groot is, dan is
________ Rj.rn_______

= 1

(d.W.Z.

(*i + G;) (rn + O

Als deze benaderingen gelden, zijn de berekeningen van Ta2 erg eenvoudig. Merk bijvoor
beeld op dat [zie (8.63) en (8.66)]
J?1OC1/?1O(1 + ^rn^Ll)^ =

t12

T11T32>

T34

W

T58

(8.75)

T55T06

en eveneens
™

t22t33;

t*6

« t44t55;

t’4

« t22t44;

« T44Tflfl

Kortom, de uitdrukking voor T22 wordt
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)

T2a —

(8.76)

waarbij <50
1 voor twee elkaar beïnvloedende condensatoren (d.w.z. rtJrJt
0)
& 0 voor twee elkaar niet beïnvloedende condensatoren (d.w.z. rifrJt = 0).
Het enige probleem is te herkennen welke condensatoren elkaar beïnvloeden. Als men
in fig. 8.5 rx = 0 stelt, dan zijn de elkaar beïnvloedende condensatoren die welke een ge
meenschappelijk knooppunt hebben.
Overeenkomstig (8.76) kan men een benaderende vorm van tabel 8.2 berekenen door
eenvoudig de geschikte waarden van de open-schakelingtijdconstanten die in hoofdstuk
1 zijn berekend, kruiselings met elkaar te vermenigvuldigen. Het resultaat geeft tabel 8.4.
De getallen in deze tabel worden gevonden door eenvoudig de twee open-schakelingtijdconstanten met elkaar te vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld: ru = 0,63 • 10-8 en r22 =
1,23 • 10-8 dus t2, « 0,63 • 1,23 = 0,77 • 10’10 s2. Merk op dat tabel 8.4 in feite een
goede benadering vormt van tabel 8.2 en dat de resulterende waarde van T2 een fout van
minder dan 5% vertoont. De benadering van (8.76) is natuurlijk beperkt tot schakelingen
als die in fig. 8.5 en geldt alleen als de ^m-term de impedantie die door Cu gezien wordt,
overheerst. Vergelijking (8.76) geldt dus niet als er een lage weerstandswaarde parallel
aan
ligt.
TABEL 8.4

Benaderende berekening van
volgens (8.76). De waarde van
wordt berekend door
de getallen links van rij / en bovenaan kolom j kruiselings te vermenigvuldigen. De waarden van rn = 0,63,tm = 1,23 enz. komen uit (1.49) tot en met (1.56). Eenheden zijn 10rle sa.

(0,63) (1,23)
(0,63) 0,40
0,77
(1,23) 0,77
1,51
(2,12)
2,61
= (4,00)
4,92
(2,12)
(0,75)

(2,12) (4,00) (2,12) (0,75)

2,61
4,49
8,48

4,92
8,48
16,00
8,48
3,00

8,48
4,49
1,59

3,00
1,59
0,56

S
1,17
9,81
15,58
40,88
14,56
5,15

7? = 87,15
Samengevat kan de waarde van T22 rechtstreeks met goede nauwkeurigheid uit een scha
keling worden berekend en de berekeningen zijn vaak niet moeilijker dan die van de openschakelingtijdconstanten. De berekening van T22 door middel van
heeft het voordeel
dat men duidelijk ziet op welke wijze elke condensator de waarde van T22 beïnvloedt.

%3.5.Tijdmomenten bij aanwezigheid van nulpunten
De voorgaande voorbeelden waren alle gebaseerd op de veronderstelling dat H(s) al zijn
nulpunten bij s = oo had. Veel praktijkvoorbeelden hebben eindige nulpunten zodat het
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de moeite waard is de definitie van Tr en T2 op een geschikte manier uit te breiden. De
juiste definities van Tx en T2 blijken duidelijk uit de ontwikkeling van In H(s) zoals hiervoor gedaan is. Zij

H(s) =

(1 + tz1s) (1 + rz2s) ... (1 4- tzA;s) ...

(8.77)

(1 + TXS) (1 + T2S) ... (1 + TfcS) ...

Tjt = karakteristieke tijden

vzk = karakteristieke nultijden

Dan is In H(s) = 1 - (Sr* - Srzfc)s 4- i(Sr? - Sr2zJfc)sa

(8.78)

(mits |Tfcs| en |-rzfcs | < 1 zijn voor alle k)

In analogie met (8.21) kunnen de tijdmomenten worden gedefinieerd als
nr>m

Tm =

V'

m

x-m

th

(8.79)

Tk — 2j Tzfc

De aanwezigheid van nulpunten zowel als van polen zal de begrenzingen van (8.45) on
geldig maken, maar de tijdmomenten zijn nog steeds zeer nuttig om de karakteristiek te
berekenen. Stel dat we de toeneming van de frequentieweergave willen schatten die ver
oorzaakt wordt door inductieve correctie, zoals in hoofdstuk 5 beschreven is. We nemen
eenvoudigheidshalve aan dat er vier gelijke, elkaar niet beïnvloedende trappen zijn waar
bij elke trap beschreven wordt door het model van fig. 8.6 (met rn = oo). De waarden
van C en R worden verondersteld bepaald te zijn door de transistorkarakteristieken en
de gewenste versterking. De zelfinductieshunt die voor de correctie zorgt, L, wordt ver
ondersteld tot de grootst mogelijke waarde afgeregeld te zijn die nog geen overshoot geeft
bij de weergave van blokvormige signalen (d.w.z., alle polen zijn reëel). Rechtstreekse
analyse geeft een versterking Aul per trap die gegeven wordt door:
1 4- s(L/R)
=
(14- t3s)
= /lo
1 4- sCRC) 4- s2(LC)
° (1 + rxs) (1 4- t2s)
ti

(8.80)

+ Ta — RC en txt2 = LC

Bovendien wensen we L zo groot mogelijk te kiezen bij reële
”+

t/x

—r
r n

-o

+

C=$=

Uz

L

Fig. 8.6. Model van een trap van een gecorrigeerde versterker.
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tx

en r2 en dan moet

I
t1 = x2 =

en

txt2

= LC =

1 + (ts/4)
— Ao [1 + (ts/2)]2 ;

;

L - R2C
4~

_
RC
T “~

T22 (voor vier trappen) = 4

+

(8.81)

(i)2 - BI = Ir4

(8.82)

Uit (8.82) zien we dat bij vier trappen de waarde van T22 gelijk is aan (7/4) r2 en we kun
nen de —3 dB-bandbreedte dan stellen op
"h

^=te=

0,833

= 0,630r-1

(8.83)

V7/4

Zonder correctie kan de bandbreedte volgens tabel 8.1 worden bepaald:
<oh(L = 0) = 0,435

(8.84)

De correctie heeft de bandbreedte dus met een factor 0,630/0,435 = 1,45 vergroot, dat
is een toeneming van 45%. Ter vergelijking met (8.83) dient dat de ware bandbreedte bij
gebruik van L, coh = 0,647 r~x, zodat de benadering minder dan 4% afwijkt.
Bij het gebruik van (8.79) moeten we in het oog houden dat als de bijdrage van de nul
punten groot is, | H(jco) | geen monotoon dalende functie is en dat de Gauss’se benadering
niet geldig is. In het voorgaande voorbeeld zien we dat het nulpunt slechts 14% van raa
bijdroeg; de Gauss’se benadering is dan redelijk goed.

8.3.6. Interpretatie van het tijdgebied van 7\ en T2
De voorafgaande berekeningen laten zien hoe belangrijk Tx en T2 zijn voor het bepalen
van de faseverschuiving en de bandbreedte, maar er moet nog een relatie tussen Tu T2
en de weergave van impulsen, voor het geval dat |H(j<z>) | geen eenvoudige functie is, wor
den vastgesteld.
Het is waarschijnlijk de beste manier om Tr en T2 met de weergave van impulsen in
verband te brengen met behulp van een grafisch zwaartepunt en een rotatiestraal. Figuur
8.7 laat de betrekkingen zien die nu bewezen zullen worden. Om het bewijs zo duidelijk
mogelijk te maken, volgt hier het resultaat ervan al bij voorbaat: "Het zwaartepunt van
het oppervlak dat door de weergavekarakteristiek van impulsen begrensd wordt, ligt bij
t = Ti en de straal van de rotatie van dit oppervlak om zijn zwaartepunt is T2. Uit fig. 8.7
zal duidelijk blijken dat er bij een niet-oscillerende impulsweergave een nauwe betrek
king bestaat tussen tü en Tx en tussen tT en T2. Als er in de weergave van de impuls een
bepaalde mate van oscillatie voorkomt, is het natuurlijk mogelijk, dat de rotatiestraal
zelfs negatief wordt en de betrekking tussen T2 en tT zou dan zeer gering zijn. Zo is, hoe
wel het theorema voor alle stabiele schakelingen geldt, de bruikbaarheid ervan hoofd
zakelijk beperkt tot weergaven met verwaarloosbare oscillaties in de impulskarakteristiek.
Om de meetkundige tijdmomentinterpretatie te bewijzen, is het handig de volgende be-
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Fig.8.7. Meetkundige interpretatie van het eerste en tweede tijdmoment
de verband tot vertragings- en stijgtijd /d en tT.

en 72 en het benaderen

kende transformatie-identiteiten te gebruiken:

(8.85)

Ao(r) <- H(s)
zAo(z)

(8.86)

as
definieert een transformatie-paar

ho(t + t) <-> H(s)e«

ƒ Ao(/) dz <- |h(s)

(8.87)
(8.88)

— oo

lim (Zr0(/)] = Hm (sH(s))
t—> oo

(8.89)

5—► oo

Om het zwaartepunt van de impulsweergavekarakteristiek te vinden, kunnen we de vol
gende definitie van het zwaartepunt gebruiken:
0 bij r =
— oo

waarbij Tce = waarde van t in het zwaartepunt van A(r).
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(8.90)

Met gebruikmaking van de identiteiten van (8.85) t/m (8.89) kunnen we (8.90) in de
s-vlakvorm zetten:

[H(s)e”]j

o= 0

bij T = Tcg

(8.91)

Nemen we nu aan dat H(s) geschreven kan worden als verhouding van polynomen die
voor s = 0 tot de eenheid genormaliseerd zijn:

H(s) =

P(s)
Q(s)

1 + ójS + b2s2 + ...
1 + QiS + a2s2 + ...

(8.92)

Combinatie van (8.59) en (8.60) geeft
[H(s)e«]s _ 0

= H(s) [ P(s)
P(S)

Qz(s)
Q(s)

+ r««], _ o

O

(8.93)

waarbij

P'(s) =

dP(s)
,
ds

Q'(s) =

dQ(s)
ds

(8.94)

Om het bewijs te completeren, combineren we (8.92) met (8.93) en lossen we Tcg op. Het
resultaat is
Tcg = fll - ói = Tx

(8.95)

Om de tijdgebiedinterpretatie van T2 te bewijzen, kunnen we de volgende definitie van de
straal van rotatie Trg gebruiken, met betrekking tot t = Tcg = 1\
co

ƒ r2Ao(/ + 7Y) dz
Th =
co

=[■

(d2/ds2 [H(s)eTls]
H(s)eT18

s = O

ƒ ho(t + Ti) dr

r P"(s)P(s) - [P'(s)]a
L
P(s)

Q"(s)Q(s) - [Q'(s)]21
Q(s)
Js -

= K*ia - 2bJ - (ar2 - 2a,)] = Ta2

O

(8.96)

Samenvattend kunnen we de impulsweergave meetkundig interpreteren als in fig. 8.7
aangegeven. Hiermee is het doel, 7\ en T2 in betrekking te brengen tot 1. polen en nul
punten; 2. grootte en fase; 3. impuls- en blokgolfweergave; en 4. de parameters van de
schakeling, bereikt. Daar 7\ en T2 alleen al een groot gedeelte van de eigenschappen van
een schakeling met weinig overshoot beschrijven, kunnen ze vaak een ingewikkelder be
schrijving vervangen. Twee schakelingen met volkomen andere ligging van de polen en
nulpunten maar met dezelfde waarde van Tj en Ta en met verwaarloosbare overshoot
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kunnen bijna dezelfde weergavekarakteristiek hebben. Zoals bij de meeste benaderingen
echter, beschrijven Tx en T2 niet de finesses van de karakteristiek en zo kunnen ze bijvoor
beeld niet de doorlaatkarakteristiek in de buurt van t = 0 of de frequentiekarakteristiek
bij co
coh voorspellen. Als er een belangrijke overshoot is bij de weergave van blokgolven, hebben Tx en T2 veel minder betekenis als beschrijvende parameters.
8.3.7.De benadering van de samengevoegde polen
Als er slechts twee parameters nodig zijn om een weergavekarakteristiek te omschrijven,
is het duidelijk dat we een of meer benaderingen moeten kunnen vinden die de mogelijk
heid openen de karakteristiek zonder vervelende berekeningen te voorspellen. De Gauss’se
karakteristiek is een van deze benaderingen, maar deze karakteristiek verstoort de voor
waarde van realiseerbaarheid omdat zij voorspelt dat /z(r) 4= 0 is bij t < 0. In dit opzicht
is het een betere benadering een versterker te beschrijven door middel van een benade
ring met samengevoegde polen. Het idee is, een pool van een hogere orde te vinden die de
zelfde waarde van Tx en T2 heeft als het stelsel dat wordt benaderd. We hebben dan:

H(s)

Ha(s) =

1
;
(1 4- Ts)n ’

Tx = azt,

T2* = /ZT2

(8.97)

of

n = TSIT2\

t

= T2*ITx

(8.98)

Bij gegeven waarden van Tx en T2 kunnen we (8.98) gebruiken om n en r te berekenen. Als
voorbeeld van de nauwkeurigheid van deze benadering beschouwen we het oorspronke
lijke voorbeeld met vijf polen. Als

H(s)"1 = (14- 0,7s) (1 4- 0,5s) (1 4- 0,4s) (1 4- 0,3s) (1 4- 0,ls)
dan is

Tx = 2,0;

"=

y2

ra2

Ta2 = 1,0

= 4,°;

Tx

= 0,5

en dus

HB_1(s) = (1 4- ts)" = (14- 0,5s)4

(8.99)

Deze benadering kan worden vergeleken met de juiste karakteristiek door fig. 8.4 en fig.
8.8 met elkaar te vergelijken. De benadering voorspelt |H(jco)| met een maximale fout
van ongeveer 16% tot 15 fh en bij deze frequentie is de versterking minder dan 10-3 maal
de waarde in het midden van de band. In het tijdgebied is de benaderende weergave van een
blokgolf nooit meer dan 0,01 fout (d.w.z., 1% van de eindwaarde) bij alle t. Zodoende
heeft de samengevoegde polenbenadering een veel groter geldigheidsgebied dan de Gauss’se
benadering. Merk echter op dat n bij de samengevoegde polenbenadering niet gelijk is aan
het aantal polen van de oorspronkelijke H(s). Het voorbeeld met de vijf polen vereiste
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slechts een samengevoegde pool van de vierde orde en in het algemeen behoeft n zelfs
geen geheel getal te zijn. Bij niet-gehele n kan de impulskarakteristiek nog uit (8.13) wor
den bepaald als (m — 1)! wordt vervangen door T(m) (dat is de ‘gammafunctie’ van m
en dit is een standaardfunctie).
Figuur 8.9 laat zien hoe bandbreedte en stijgtijd tot n, Tx en T2 in betrekking staan.
Door middel van de grafieken in deze figuur kunnen de parameters fh en tr gemakkelijk
zonder ingewikkelde berekeningen worden bepaald. Bij het voorbeeld met de vijf polen
heeft men n = 4 en T2 = 1 p.s zodat bij gebruik van (8.13) gevonden wordt
/hT2 = 0,1384

T
—= 2,467
T2

of k = 138,4 kHz

(8.100)

of tr = 2,467 ps
jis

(8.101)

De juiste waarden zijn k = 881 ,9/2tc = 140,4 kHz en tT = 2,435 ps; de waarden van
(8.100) en (8.101) zijn dus binnen 2% nauwkeurig.
Uit fig. 8.9 zien we dat in een ruim gebied van n
0,14

k = 4r-; tr = 2,5T2

(8.102)

■< 2

en dus

ktr = 0,35
Dit is de Gauss’se benadering die voor een betere benadering bij middelgrote waarden
van n enigszins gewijzigd is.
8.4.LAAGFREQUENTBESCHOUWINGEN

De voorafgaande paragraaf behandelde de hoogfrequentkarakteristieken van ‘laagdoorlaat’-versterkers die alle frequenties tot ongeveer coh doorlaten. Gelukkig kunnen veel be
naderingen die hiervoor ontwikkeld zijn, toegepast worden op de analyse van de laagfrequenteigenschappen van voor wisselstroom gekoppelde versterkers. Als we de hoogfrequentefiecten verwaarlozen, wordt de wisselstroomgekoppelde versterker een ‘hoogdoorlaat’-versterker die alle frequenties boven het laagste -3 dB-punt coj doorlaat.
In deze paragraaf gaat het om de eigenschappen van hoogdoorlaatversterkers die een
H(s) van de vorm
H(s) =

sn
sn 4- ajS"*

+...

1 + Ö1S-

1
4- a2s~

(8.103)
+ ... + önS‘

hebben.
Blijkbaar verandert de wijziging van de variabele s in s-1 (8.103) in een vorm die iden
tiek is met die van de laagdoorlaatversterker die in par. 8.13 beschreven is.
Om de resultaten van de voorgaande paragraaf toe te passen, kunnen we ‘frequentie-

215

o

TTTT

3

O 0,1

TT TTTT TTTT

i'

0,75

\

3 °-5

----- ooi

0,01 ______ i

i_______
IIII

0.10,2 0,5 1
(a)
0

11 lil
2

5

iXiii 10 20

0,25

o
(/ - Ti)IT2

(c)
1

o

0,5

V
-2k
0.1 0,2

0,5 1

(b)

2
co7\

5

10 20

0
-2
(d)

-1

0
1
(f - tj/t.

2

3

Fig. 8.8. Weergave van een laagdoorlaatversterker met een pool van de zz-de orde en alle nulpun
ten bij s = oo.

momenten’
definiëren, analoog aan de tijdmomenten die in het voorgaande zijn be
sproken. De laagste voor de karakteristiek die door (8.103) gegeven wordt, is
Dj = fll = Sr*-1

(8.104)

De frequentiemomenten kunnen ook rechtstreeks in termen van een stel tijdconstanten
uitgedrukt worden, in dit geval Az>r/sZw/7-tijdconstanten. Op grond van hoofdstuk 1 heb
ben we:

Ox — ^„fC,

(8.105)

waarbij gfi het ^-element van een conductantie-matrix is, dat wil zeggen dat
de conductantie is die Cf ziet als alle andere condensatoren in het netwerk kortgesloten zijn en
de som wordt genomen over alle condensatoren in de schakeling.
Bij berekeningen van blok- en frequentieweergave tot bijvoorbeeld 0,1 coj (naar bene
den toe), kunnen we de benadering van de samengevoegde polen gebruiken; de grootte
en fase kunnen uit fig. 8.8 worden afgeleid en de krommen van de blokgolfweergave zien
we in fig. 8.10.
De analogie tussen hoogdoorlaat- en laagdoorlaatversterkers maakt een vereenvoudi-
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ging van de berekening van de schakeling mogelijk. Een van de verschillen tussen laagdoorlaat- en hoogdoorlaatversterkers is dat bij de laatste de faseverschuivingskarakteristiek de weergavekarakteristiek kan domineren, zelfs als er geen terugkoppelstabiliteitsprobleem is. Om dit in te zien, beschouwen we de blokgolfkarakteristiek van een verster
ker met een enkele karakteristieke tijd r. De weergave zal de vorm hebben die in fig. 8.11
is afgebeeld die het afvallen illustreert. Dit wordt meestal uitgedrukt in een percentage
van de piekwaarde. Bij een goede werkelijkheidsweergave mag het afvallen slechts zeer
gering zijn. Een geringe afval vereist echter een waarde van ƒ] die veel kleiner is dan de
frequentie van de blokgolf, /bjok zoals is in te zien door een getallenvoorbeeld te nemen.
Nemen we aan dat we graag minder dan 1% afval zouden willen hebben bij een blokgolf
van 500 Hz, nadat deze een hoogdoorlaatversterker met een enkele pool is gepasseerd.
Als de afval gering is, kan het exponentiële verloop ervan benaderd worden door een li
neair verloop. Dus
% doorzakken = 100 (1 - e-Tblok/2r)
100 (
(8.106)

Bij 1% afval is t = 50 Tblok. Voor een 500 Hz blokgolf is r = 0,1 s en ƒ = 1,6 Hz. Kort
om, de waarde van ƒ moet meer dan 300 maal zo klein zijn als de frequentie van de blok
golf. Maar de grootte van de versterking van de versterker bij ƒ = 300 ƒ, is zeer dicht bij
de asymptotische waarde ervan. Men kan dus de 1% afval beslist niet aan onvolmaaktheid
in de grootte van de versterking wijten.
Het verband tussen afval en faseverschuiving wordt aangetoond door de blokgolfweer
gave bij een kleine t uit te drukken in termen van het frequentiemoment
Bij kleine t
wordt de blokgolfweergave h-^t) gegeven door de transformatie van s-1 H(s) bij grote
s. Als nu
s~
1
(8.107)
s-1H(s) =
1 4- Dxs
s+

+ ...

dan is bij kleine t
h-^t)

(8.108)

w-1(/)e~Qlt

Zodoende bepaalt
het afvallen van de blokgolfweergave bij Zbiok
ZiEen methode om het afvallen te bestrijden, is een schakeling te ontwerpen met een nul
punt waarvan de karakteristieke nultijd zo gekozen is dat Qj = 0 [in analogie met (8.79)].
Het nadeel ervan is dat er meestal een piek in |H(ja>)| optreedt, dat wil zeggen een goede
blokgolfweergave bij fblok
Zi wordt verkregen ten koste van de sinusweergave bij ƒ in
de buurt van
Nog een apart laagfrequentprobleem wordt duidelijk bij het bestuderen van fig. 8.10.
Merk op dat de blokgolfweergave is uitgezet als functie van nt/r =
Deze curven heb
ben dus alle betrekking op versterkers die ongeveer dezelfde mate van afval in de blok
golfweergave vertonen bij /biOk
Zi- Merk echter op dat naarmate het aantal polen toe
neemt, de karakteristiek bij een grote t toenemend groot wordt en van oscillatorische
aard. Deze ‘residu’-weergave bij t > Q-1 treedt op nadat het belangrijkste effect van de
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Fig.8.11. Blokgolfweergave van een hoogdoorlaatversterker met een enkele pool.
blokgolf voorbij is en is doorgaans ongewenst, vooral bij pulsversterkers, omdat de residu-weergave van een grote puls door de beginweergave van opvolgende kleinere pulsen
loopt.
Figuur 8.10 laat zien, dat de residu-weergave belangrijk kan worden verminderd als
n = 1. Het is dan ook gebruikelijk versterkers te ontwerpen met één enkele dominerende
karakteristieke tijd of zelfs een gelijkstroomversterker te gebruiken, alleen maar om dit
probleem te vermijden.
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GEBRUIKTE SYMBOLEN

A
B, b
C, c
C
Cn
C,
E, e

versterking van transistor of schakeling
basis transistor
collector transistor
condensator of capaciteit
Cb + Cje = totaal van de inwendige basis- en emittercapaciteit van een transistor
terugkoppelcapaciteit in een transistor
emitter transistor
frequentie
f
fr frequentie waarbij de versterking tot 1 gedaald is.
geleidbaarheid van een transistor
Sm
U stroom
k
constante van Boltzmann
L
belasting
lading
Q
R, r weerstand
weerstand bij het hybride K-model
terugkoppelweerstand in het hybride K-model
r*
basisweerstand in het hybride K-model
r*
s
complexe frequentie
T
lustransmissie
stijgtijd
h
vertragingstijd
tA
U, u spanning
Y
admittantieparameter
Z
impedantie
dynamische stroomversterking in geaarde emitterschakeling
«e
terugkoppelfactor
P
co
hoekfrequentie
hoogste —3 dB-frequentie
*>h
laagste —3 dB-frequentie
0
midden van de doorlaatband
Indices'
a
versterker
B, b basis
C, c collector
E, e emitter
f
voorwaarts bedrijf
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/,/

stroom
ingang van de transistor
in
ingang van de gehele schakeling
L
belasting
Q, q rustwaarde
r
achterwaarts bedrijf
s
bron
U, u spanning
o
uitgang van de transistor
uit uitgang van de gehele schakeling

I
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REGISTER
Afregelbaarheid 180
afregelbaarheidsfactor 181
afregeling 182
afstemming, synchrone 176
amplitude-frequentieresponsie
192

Balansschakeling 67
bandbreedte 119,122
bandverbreding 118, 126
beïnvloeding, onderlinge 9
benadering van Gauss 197
benadering van y/2-frequentie
43
benaderingsmethode 150
berekening van de band
breedte 13
- van het V2-punt 20
- van versterking 9
Bode-diagram 109
breedband versterker 116
Butterworth-filter 101
Cascade 9
cascadeversterker 54, 116
compensatie 97, 114
conductantie-determinant 19
conductantie-matrix 216
constante-weerstandcascade
131
correctie van een versterker
129
Cramer, regel van 17
Doorlaatkarakteristiek 108

Energieversterking 183
Faseresponsie 192
frequenties, natuurlijke 18
frequentiedoorlaatband 13
frequentieresponsie 190
frequentieweergave 85
Gauss, benadering van 197
gelijkstroomversterker 135
F»

1QAQ

I MM

I !<>«

gesloten-Iusversterking 90

storingsgeneratoren 167

Hoogfrequentmodel 11
hybride n-model 34

Taylor-reeksontwikkeling 153
tegenkoppeleffect 69
tegenkoppeling 54
temperatuursvariaties,
invloed van 171
terugkoppelcondensator 13
terugkoppeling 54
-, analyse van 78
spanningsafhankelijke 66
stroomafhankelijke 66, 83
terugkoppeling en nietlineariteiten 58
terugkoppelschakelingen 64
terugkoppelvoorwaarden 72
Thévenin-model 153
transadmittantie-terugkoppeling 66, 78
transconductantie 146
transformatieverhouding 186
transimpedantie-terugkoppeling 66, 81
transistors, gepaarde 141
-, unilaterale 177
tijdresponsie 190

Keuze van ƒc 129
keuze van Re1 129
koppeling 138
koppelnetwerk 140
kortsluit-tijdconstanten 24,
216
Lusoverdracht 76
lustransmissie 76

Meertrapsversterkers, afge
stemde 174
middenfrequentversterking 11
misaanpassing 184, 187
misaanpassingsfactoren 182
model, differentieel 154

Netwerk, lineair actief 17
neutralisatie 174, 177, 187
Nichols, oplegvel van 109
Nyquist-criterium 104
Ongevoeligheid 74
ontkoppelcondensator 61
open-lusversterking 76
oplegvel van Nichols 109
overdrachtsadmittanties 80
overdrachtsfunctie 40, 43
Polen, plaats van 94
polen, zwaartepunt van 93
poolbaan 91
Regel van Cramer 17
ruis 158
1/f-ruis 158

Schakeling, niet-lineaire 152
signaalgrafieken 42
stabiliteit 85, 104
standaardtussentrap 116

Uitgangsadmittantie 77
uitgangsimpedantie 26

Versterker, directgekoppelde
134
marginaal stabiele 106
viertraps teruggekoppelde
109
versterking 119, 122
achterwaartse 26
vervorming 60
inwendige 61
verzwakkingsverhouding 55
\/2"Punt 14
voedingvariaties, invloed van
169
Wisselstroomversterker,
directgekoppelde 141
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Transistorversterkers zijn er in vele soorten: bredeband-, gelijkspannings-, selectieve-, laag-, hoogfrequentversterkers, en ze
komen in bijna iedere elektronische.schakeling voor. Bij het ont
wikkelen van versterkers moet men inzicht hebben in de invloed
die bijv, transistorparameters, circuitelementen en temperatuur
op de werking van een schakeling hebben. Daarbij is het nood
zakelijk dat men vervangingsschema’s kan opzetten om het
kwantitatieve gedrag van een versterker te berekenen.
In het eerste deel van het boek worden de grondschakelingen
en hun vervangingsschema’s besproken en de berekening van
belangrijke grootheden, zoals versterking, bandbreedte, polen en
nulpunten, terugkoppeling en stabiliteit behandeld. Deze ge
gevens worden in het tweede deel toegepast bij het ontwerpen
van versterkers.
Met T 16 Transistors. Fundamentele schakelingen en T 17 Tran
sistors. Halfgeleidermaterialen vormt dit boek een waardevolle
informatiebron voor technici van middelbaar en hoger niveau.
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