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Dit boek is bedoeld als inleiding tot de
elektronica. Gezien de uitgebreidheid van
dit onderwerp en de beperkte ruimte die
beschikbaar was, kon alleen getracht wor
den een overzicht te geven. Een beknopte
behandeling was daarom noodzakelijk,
maar de schrijvers hopen niettemin dat de
selectie en de rangschikking van de stof zo
danig zijn dat de lectuur van het boek een
ruim voldoende inzicht zal geven. Het boek
is in de eerste plaats bestemd voor diegenen
die research verrichten, en voor hen, die
van elektronische apparatuur gebruik ma
ken, en uit dien hoofde enig inzicht wensen
te verkrijgen in de werking en de mogelijk
heden van die apparatuur. Het belangrijk
ste doel is dus geweest de niet-radiotechnicus in staat te stellen elektronische appa
ratuur zo doeltreffend mogelijk te selecte
ren, aan te schaffen en toe te passen. Wis
kunde is tot een minimum beperkt, maar
van vele afleidingen wordt het begin en het
einde gegeven. Met enige inspanning is de
rest van de berekening dan zonder moei
lijkheden te reconstrueren. Hoewel het
boek niet speciaal geschreven is voor de
aanstaande radiotechnicus, kan het voor
hem toch een bruikbare inleiding zijn.

Het grootste gedeelte van het boek is
gewijd aan de belangrijkste eigenschappen
van actieve en passieve elektronische com
ponenten. In de hoofdstukken 1 en 2 wor
den de theorie van het elektron en de net
werkanalyse behandeld. Daarop volgen de
hoofdstukken 3 t/m 6 over de actieve elek
tronische componenten, buizen en half
geleiders. In de modernste apparatuur
worden in plaats van buizen vaak halfge
leiders toegepast, en in de toekomst zullen
de buizen steeds meer gaan verdwijnen.
Zeer veel bestaande, niet-getransistoriseerde apparatuur zal echter nog geruime tijd
blijven. Daarom is een goed begrip van de
elektronenbuis ook nu nog van zeer groot
belang. Bovendien is met buizen de wer
king van vele schakelingen gemakkelijker
aanschouwelijk te maken, terwijl daarnaast
eenvoudige globale berekeningen moge
lijk zijn. Hoofdstuk 7 handelt over ruis.
Het bock wordt besloten met hoofdstuk 8,
waarin op beknopte wijze de belangrijkste
kenmerken worden beschouwd van een
elektronisch meetinstrument, bestaande
uit een opnemer, koppelnetwerken en een
meetelement.
E.E. ZEPLER / S. W. PUNNETT
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E. V. VERNON

l.DE THEORIE VAN HET ELEKTRON

1.1.INLEIDING

Voor een goed begrip van de werking van
elektronische componenten is een elemen
taire kennis van het elektron en van een
eenvoudig atoommodel noodzakelijk. Het
gedrag van versterkerbuizen, elektronenstraalbuizen en andere elektronenbuizcn
berust op de beginselen van de elektrostatica en van het elektromagnetisme, die in de
negentiende eeuw zijn ontwikkeld door na
tuurkundigen en wiskundigen, zoals Am
père (1775-1836), Faraday (1791-1867),
Gauss (1777-1855) en Maxwell (18311879). De eigenschappen van halfgeleider
elementen zoals transistors, zijn het gemak
kelijkst te begrijpen als men zich het atoom
voorstelt als een kern waaromheen in be
paalde banen elektronen bewegen. Dan
blijkt dat die eigenschappen samenhangen
met nauwkeurig vastliggende elektronenba
nen die bij sommige elementen behoren.
Dit hoofdstuk is bedoeld om lezers die
weinig natuurkundige kennis bezitten, in
zicht te geven in de grondslagen van elek
tronische componenten, zonder al te diep
op het onderwerp in te gaan.
Als het elektron in rust is, heeft het een
massa m0 = 9,1 • 10-31 kg en een elektri
sche lading e = —1,6-10-10 C. Indien het
elektron zich beweegt met een snelheid v
ten opzichte van de waarnemer, is de massa
m volgens de relativiteitstheorie
m =

7?I0

------------j/1 — v2/c2

waarin c = 3-108 m*s-1, de snelheid van
het licht is. In de elektronica is de snelheid
van de elektronen bijna altijd zo klein, dat
de massa niet waarneembaar verandert.

1.2.HET ELEKTRON IN KRACHTVELDEN

1.2.1. Het elektron in een elektrisch veld
Een deeltje met lading q ondergaat in een
veld met veldsterkte E een kracht Fe = qE
in de richting van het veld. De veldsterkte
E is gelijk aan de gradiënt van de potenti
aal, voorzien van een minteken. Indien dus
de potentiaal U in de x-richting varieert,
wordt de veldsterkte in deze richting ge
geven door Ex = —dUföx. Zo verkrij
gen we in de y-richting Ey = —ftUlfty,
en in de z-richting Ez = —dUföz. De
kracht op het elektron met lading e is
daarom gelijk aan eE, waarin E2 =
Ex2 4- Ey2 4- Ez2. Het gevolg is een ver
snelling a = eE/m. Daar e negatief is, is
de richting van a tegengesteld aan die van
het veld. Als het elektron door een poten
tiaalverschil U wordt versneld van een
snelheid
tot een snelheid v2, dan is de
toename van de kinetische energie van het
elektron gelijk aan %m(v22— Vj*)=eU.
Het is daarom duidelijk dat de energie van
het elektron uitgedrukt kan worden in
elektronvolt. Eén elektronvolt is een energie-eenheid die gelijk is aan de vermeerde
ring van de kinetische energie van een
elektron ten gevolge van versnelling door
een potentiaalverschil van één volt. Uit
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bovenstaande energievergelijking volgt dat
de snelheid van een elektron, dat vanuit de
rusttoestand een potentiaalverschil van 1 V
heeft doorlopen, gelijk is aan
5,9-105 m-s-1. Deze buitengewoon grote
snelheid is een gevolg van de kleine massa
van het elektron. Bij versnellende spannin
gen van tientallen kilovolts moet rekening
worden gehouden met de relativistische
massatoename. Een versnellende spanning
van ongeveer 50 kV veroorzaakt bijvoor
beeld een relativistische massatoename van
10%.

1.2.2. De beweging van een elektron in een
uniform transversaal elektrisch veld
Als een elektronenstraal passeert tussen
twee evenwijdige platen, die een onderlinge
afstand d en een potentiaalverschil U' heb
ben, zullen de elektronen gedurende de
doorgang tussen de platen een constante
versnelling ondergaan, groot eU'/md, lood
recht op de richting van de invallende
straal. Hierbij worden nict-uniformiteiten
van het elektrische veld aan de randen van
de platen verwaarloosd. Het elektron be
vindt zich tussen de platen gedurende een
tijd

Z
t = —

waarin v0 bepaald wordt door
= eU

als U de spanning is waardoor de straal is
versneld voordat hij bij de evenwijdige pla
ten arriveert.
Hieruit volgt: t = l(ml2eUfl2. De uit
eindelijke transversale snelheid van de elek
tronenstraal wordt daarom
IU' / e y/2
vt = ~d \2^t//
De afbuiging van de straal is bij benade
ring
L
D = vt -

Na elimineren van vt en vQ volgt voor de
afbuiging D = ILU'/2dU, waaruit blijkt
dat D evenredig is met de afbuigspanning
en omgekeerd evenredig met de spanning
die de straal oorspronkelijk versneld heeft.
1.2.3. Het elektron in een magnetisch veld
Een elektron in O (zie fig. 1.2), dat beweegt
met een snelheid v die een hoek 0 maakt
met een magnetisch veld waarvan de fluxdichtheid B bedraagt, ondergaat een kracht
Fb = eBv • sinö, die loodrecht staat op v
en B. Het elektron zal daardoor een baan
Ft

L

1

'iï

u

5 D

elektronen- -tsiraal
_ Ttf

‘

*

±
evenwijdige platen

Fig. 1.1. Afbuiging van een elektronenstraal in
een uniform transversaal elektrisch veld.
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Fig. 1.2. De kracht op een bewegend elektron
in een magnetisch veld.

volgen die zodanig is gekromd dat de cen
trifugale kracht, die een gevolg is van de
kromming van de baan, evenwicht maakt
met de magnetische kracht Fb- Uit de ver
gelijking voor de kracht die in een magne
tisch veld op een elektron werkt, zien we
dat die kracht evenredig is met de snelheid,
dus nul voor een stationair elektron. Daar
de kracht loodrecht op de bewegingsrich
ting staat, neemt het elektron geen energie
op uit het magnetisch veld. Het veld kan de
richting van de beweging veranderen maar
niet de snelheid. Als de snelheid dezelfde
richting heeft als het veld, ontstaat geen
magnetische kracht. De richting van de
magnetische kracht wordt bepaald door de
richting van B te draaien naar de richting
van v over de kleinste hoek. Kijken we nu
in de richting van de kracht, dan moeten
we een draaiing met de wijzers van de klok
mee zien. Dit is de zogenaamde linkerhandregel, waarbij wc er rekening mee moeten
houden dat de snelheid van het elektron
tegengesteld gericht is aan die van de con
ventionele stroom.
1.2.4. De beweging van een elektron in een
uniform magnetisch veld
Beweegt een elektron zich met een snelheid
v loodrecht op een uniform magnetisch
veld met fluxdichtheid B, dan zal het een
cirkel met straal r beschrijven, zodanig dat
de magnetische kracht evenwicht maakt
met de centrifugaalkracht, dus:

mv2
eBv = ----r

Staat de snelheid niet loodrecht op het veld,
dan kan de beweging van het elektron ge
vonden worden door de snelheid te ontbin
den in een component in de richting van
het veld en één loodrecht daarop. De com
ponent in de richting van het veld blijft on
veranderd en de andere component geeft
rotatie langs een cirkelbaan. De resulteren
de beweging is dan een schroeflijn met con
stante straal en spoed.

1.3. DE ELEKTRONEN STRAAL BUIS

In de elcktronenstraalbuis wordt door een
speciale kathode een smalle, scherpe elektronenstraal geleverd die wordt gefocusseerd op een fluorescerend scherm, een
scherm dus dat licht uitzendt indien het
wordt gebombardeerd met' elektronen.
Langs de weg van de elektronenstraal zijn
middelen aangebracht om de straal in twee
onderling loodrechte richtingen af te bui
gen.

geleidende laag.
doorverbonden met a»

scherm'''*

Fig. 1.3. Schematische voorstelling van een
elektronenstraalbuis met elektrostatische focussering en afbuiging.

of

mv

r = Tb

De elektronen worden vanaf de kathode
k versneld door een groot potentiaalver
schil tussen de kathode en de eerste anode
13

aj (zie fig. 1.3). De intensiteit van de straal,
die bepalend is voor de helderheid van de
lichtvlek, wordt ingesteld met een spanning
op een cilinder m dicht bij de kathode.
Bij elektrostatische focussering wordt de
elektronenstraal verder versneld door een
hoge spanning op de tweede anode a2 en
gefocusseerd op het scherm door het elek
trisch veld tussen de elektroden aj en a2.
Bij magnetische focussering is er slechts
één anode (a) en focussering vindt plaats
door een korte spoel om de as van de buis.
Een stroom door deze spoel geeft een mag
netisch veld met een component langs de as,
waardoor de elektronen naar de as worden
afge bogen.
k

m a focusscerspoel

OS

scherm—■?

geleidende laug----doo-'ierbonden tnei a

Fig. 1.4. Schematische voorstelling van een
elektronenstraalbuis met magnetische focusse
ring en afbuiging.

Het overgrote deel van de elektronenstraalbuizen heeft elektrostatische focus
sering waarmee een scherpere lichtvlek kan
worden verkregen en waarvoor geen bekrachtigingsstroom nodig is. Magnetische
focussering wordt alleen toegepast bij
beeldbuizen voor televisie.
Ook de afbuiging in twee onderling lood
rechte richtingen kan elektrostatisch of
magnetisch worden verkregen. Bij de elek
trostatische methode bevinden zich ter
weerszijden van de elektronenstraal twee
evenwijdige platen, waartussen een span-
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ning wordt aangelegd. Het elektrostatische
veld dat zo ontstaat, geeft een afbuiging aan
de straal zoals beschreven op blz.12. Een
dergelijk stel platen loodrecht op het ande
re paar geeft de straal een afbuiging in de
tweede richting.
Magnetische afbuiging wordt verkregen
met een paar spoelen aan weerszijden van
de hals van de buis. Een stroom door deze
spoelen geeft een afbuiging van de straal
volgens een lijn die loodrecht staat op de
verbindingslijn van de middens van de
spoelen. Een dergelijk stel spoelen lood
recht op het andere paar geeft de straal een
afbuiging in de tweede richting. Daar voor
magnetische afbuiging vermogen nodig is,
wordt dit systeem vrijwel alleen gebruikt
in televisie-ontvangers. Voor elektrosta
tische afbuiging is geen vermogen nodig.
Buizen met dit systeem zijn daardoor bij
zonder geschikt voor het meten van span
ningen in elektronische schakelingen.
We weten dat een magnetisch veld een
elektronenstraal afbuigt. Het is daarom
noodzakelijk de invloed van het aardmagnetische veld en van andere uitwendige vel
den te elimineren. Hiertoe wordt de hals
van de buis omringd met een materiaal met
grote magnetische permeabiliteit, bijvoor
beeld mumetaal.

1.4. ELEKTRONEN IN HET ATOOM

In het midden van de negentiende eeuw
werd ontdekt dat water elektrisch geleidend
gemaakt kon worden door er bepaalde che
mische stoffen in op te lossen. De opgelos
te atomen raakten wat negatieve elektrische
lading kwijt, en werden zelf positief geladen
daar ze aanvankelijk neutraal waren. Deze

geladen atomen werden positieve ionen ge
noemd. Verder ontdekte Stoney in 1874 dat
de verplaatste ladingen gehele veelvouden
waren van een fundamentele eenheidsla
ding die hij een elektron noemde. Stoney
was echter niet in staat verdere informatie
omtrent het elektron te verkrijgen en pas
in 1897 slaagde J.J. Thomson erin de ver
houding van massa en lading te bepalen.
Hij verkreeg een elektronenstraal door ionisatie van een verdund gas met een hoge
spanning van 10.000 tot 50.000 V. Deze
straal liet hij vervolgens afbuigen in elek
trische velden. Het apparaat dat Thomson
oorspronkelijk gebruikte, is schematisch
weergegeven in fig. 1.5.

gevolge van het magnetisch veld is (zie
blz. 13)
Fb = eBv

waardoor de elektronenstraal wordt afge
bogen in een cirkel met straal
mv

r

7Ë

r wordt berekend uit de afbuiging van de
elektronenstraal en de afmetingen van het
systeem. De snelheid van de straal wordt
bepaald door het balanceren van de mag
netische kracht met een elektrische, die in
hetzelfde gebied werkt, zodanig dat er geen
afbuiging overblijft.
Dan is

f
ld

b
c

Fig. 1.5. Het apparaat van Thomson voor het
meten van de verhouding elm van het elektron.

Het apparaat bestond uit een glazen buis
met verschillende elektroden a, b, e, en f.
Deze buis bevatte een gas onder lage druk.
Als een voldoend hoge spanning werd aan
gelegd tussen a en b, werd het gas daartus
sen geïoniseerd; de negatief geladen deel
tjes werden versneld door elektrode b. De
deeltjes troffen de buis in d, waar zij lumi
nescentie van het glas veroorzaakten. Met
de gaten in b en c werd een redelijke bunde
ling bereikt. Door de geladen deeltjes eerst
af te buigen met een magnetisch veld in de
ruimte tussen de elektroden e en f en ver
volgens de magnetische kracht te balance
ren met een potentiaalverschil tussen de
elektroden werd de verhouding van massa
en lading (e/m) verkregen. De kracht ten

Fb = Fe = eE

En dus eBv = eE
waaruit

E
V ~ B

Voor verschillende gebruikte gassen was de
verhouding e/m van de geproduceerde ne
gatieve deeltjes gelijk, waaruit volgde dat
de elektronen een component vormen van
alle atomen. De deeltjes die door verhitte
metalen werden uitgezonden, leverden ook
dezelfde waarde van elm op, en waren dus
vrijwel zeker elektronen.
Aan het begin van de twintigste eeuw
waren de meeste natuurkundigen ervan
overtuigd dat elektriciteit slechts voor
kwam in veelvouden van de lading van het
elektron, maar het was eerst Millikan die
in 1909 een doorslaggevend bewijs leverde
voor de discrete natuur van het elektron.
Door het gedrag van afzonderlijke kleine
druppels van een betrekkelijk weinig vluch
tige vloeistof in een elektrisch veld waar te
nemen, toonde hij aan dat de lading van de
15
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druppeltjes altijd een geheel veelvoud is tot de conclusie dat er zo nu en dan deel
van de kleinste waarde, 1,6- 10-19C.
tjes tot op 10~14 m van het middelpunt
Thomson verrichtte niet alleen metingen
van een atoom kwamen. Rutherford stel
aan de negatief geladen deeltjes in een gas de daarom de hypothese op van het atoom
ontlading, maar hij onderzocht in 1910 ook
met een centrale massa, de kern, bestaan
het gedrag van de positief geladen deel de uit protonen en met een doorsnede van
tjes, of positieve ionen. Hij stelde vast dat
ongeveer 10-14 m, met de elektronen in
de lading-massaverhouding afhankelijk was
banen rond die kern heen. Het produkt
van het gas, en het kleinst was voor de
van atoomnummer en protonmassa geeft
zwaarste gassen. De grootste waarde, on in de meeste gevallen niet het atoomgewicht, en daarom moet het positieve ion
geveer 10sC-kg-1 werd gevonden voor
het positieve waterstofion, dat in het ver nog andere deeltjes bevatten behalve pro
tonen. Om de juiste lading te handhaven,
volg proton werd genoemd. Hieruit volgde
moeten deze deeltjes echter ongeladen zijn;
voor het proton een massa van bijna 2000
ze worden neutronen genoemd. Atomen
keer die van het elektron, daar de ladingen
van proton en elektron numeriek aan el met evenveel protonen, dus met hetzelfde
kaar gelijk bleken te zijn. De positief ge atoomnummer, maar met een verschillend
laden deeltjes die bij een gasontlading ont aantal neutronen worden isotopen ge
noemd.
staan, werden geïdentificeerd als atomen
Voor verdere informatie zij de lezer ver
die één of meer elektronen waren kwijtge
raakt. Later werd aangetoond dat de mas wezen naar boeken over moderne natuur
sa’s van alle positieve ionen bij benadering kunde.
gehele veelvouden zijn van de massa van
het proton. De vermenigvuldigingsfactor
1.5. DE QUANTUMTHEORIE
ligt dicht bij het atoomgewicht van het gas
waarvan het ion afkomstig is. Het atoom
1.5.1. Het atoommodel van Bohr
moest daarom bestaan uit een aantal pro
tonen, dat het atoomnummer van het ele De quantumtheorie is ontstaan doordat
Planck omstreeks 1900 een poging onder
ment aangaf, samen met een gelijk aantal
nam om de golflengteverdeling te verkla
elektronen.
ren van de stralingsenergie van een verhit
Naast de inhoud van de atomen zijn de
relatieve posities van protonen en elek lichaam. Hij stelde voor aan te nemen dat
de stralingsenergie is samengesteld uit dis
tronen van p’oot belang. Aan het eind van
crete hoeveelheden - in het vervolg quanta
de negentiende eeuw stelde men zich het
genoemd - ter grootte nhf. Hierin is n een
atoom voor als een betrekkelijk grote bol
geheel getal, h een universele natuurcon
met een doorsnede van ongeveer 10“10m,
waarin de elektronen lagen ingebed. Ruth stante (de constante van Planck) met een
waarde van 6,6 - 10-34 J • s, en ƒ tenslot
erford voerde in 1911 experimenten uit
waarbij hij deeltjes afschoot op een zeer
te de stralingsfrequentie. De hoeveelheid
hf wordt een energiequantum genoemd.
dunne metaalfolie en daarbij de afbuigIn 1913 maakte Bohr gebruik van de
hoeken van de deeltjes opmat. Hij kwam
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quantumtheorie om het feit te verklaren
dat het licht afkomstig van atomen in een
gasontlading, wordt uitgezonden met vele
discrete, onderling geïsoleerde frequenties,
die samen een zgn. lijnenspectrum vormen.
Bohr stelde voor dat de elektronen die
bij een zeker atoom behoren, slechts in be
paalde banen kunnen bewegen, daar het
impulsmoment van het elektron gequantiseerd is. Als het elektron zich dus met een
snelheid v in een cirkelvormige baan met
straal r beweegt, dan geldt

nh
mvr = —
2tc

waarin n een geheel getal is. In de normale
toestand zijn alleen die banen bezet die
overeenkomen met de kleinste energieën
en de kleinste momenten. Wordt het atoom
echter aangeslagen, hetzij in een gasont
lading door botsingen met elektronen die
een grote energie bezitten, hetzij door bot
singen met andere atomen bij hoge tem
peratuur, dan worden de rondcirkelende
elektronen verplaatst naar een baan met
een groter moment, en dus met een grotere
energie. Indien het elektron terugkeert naar
zijn oorspronkelijke baan, verliest het
energie, die wordt uitgezonden als een
stralingsquant van een bepaalde frequen
tie. Als
en W2 overeenkomen met de

• 10-” tn

I I

\ \
\

Fig. 1.6. Model van het waterstofatoom vol
gens Bolir.

energieën van het elektron in twee ver
schillende banen, bijvoorbeeld n = 1 en
n = 2 (zie fig. 1.6), dan is de energie die
het elektron uitzendt bij terugkeer van
baan 1 naar baan 2, gelijk aan

hf = w2—Wx
waarin ƒ de frequentie van de uitgezonden
straling is.
Uit Bohrs theorie, die het lijnenspec
trum van waterstof goed verklaarde, volgt
dat bij een atoomkern een groep banen
behoort; elke baan vertegenwoordigt een
13.6 __________________________ n = oo (geïoniseerd)
12.7
n-4
12.1 ----------------------------------------------- 4=3

10.2 ------------------------------------------------ n=2

clcktronenenergic
(eV)

0 n = 1 (grondtoestand)

Fig. 1.7. Energieniveaus van het waterstof
atoom.

discreet energieniveau. Het is dikwijls ge
makkelijk om deze energieniveaus voor te
stellen zoals in fig. 1.7, waarin de hogergelegen lijnen de hoogste energieniveaus
voorstellen, en de laagstgelegen lijn - de
grondtoestand-het niet-aangeslagen atoom.
Bij overgang van het ene niveau naar het
andere vindt emissie of absorptie van stra
ling plaats, afhankelijk van de richting van
de overgang. Als het enige elektron van
het waterstofatoom zich op een energie
niveau boven de grondtoestand bevindt,
noemt men het atoom aangeslagen. Een
elektron op het hoogste energieniveau be
hoort niet langer bij het atoom, en wordt
een vrij elektron genoemd.
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1.5.2. Atomen met veel elektronen
Atomen met meer dan een proton in de
kern hebben in overeenstemming daarmee
ook een groter aantal elektronen. Uit het
onderzoek van de lijnenspectra van deze
zwaardere elementen volgde dat de elek
tronen zich in banen bevonden evenals bij
het waterstofatoom, maar dat slechts twee
elektronen zich tegelijkertijd in dezelfde
baan konden bevinden. Dit is in overeen
stemming met een regel, die bekend staat
als het uitsluitingsprincipe van Pauli, en
die voorschrijft dat elk elektron in een
atoom een verschillend stel quantumgetallen moet bezitten. Dat wil zeggen dat op
één energieniveau op een bepaald ogen
blik niet meer dan één elektron aanwezig
kan zijn. Dat er toch twee elektronen in een
baan kunnen zijn, is een gevolg van het
magnetisch moment van de elektronen (5),
dat ontstaat door hun aswenteling. Het
elektron kan in twee richtingen draaien,
hetgeen resulteert in twee lichtelijk ver
schillende energieniveaus bij een bepaalde
waarde van n. Doordat een elektron een
cirkelvormige of een elliptische baan kan
hebben, afhankelijk van het baanmoment
(/), ontstaan nog meer energieniveaus. Dit
verschijnsel is verantwoordelijk voor de
fijnstructuur van de lijnenspectra, waarvan
de twee gele natriumlijnen een goed voor
beeld zijn. Er zijn verschillende regels beTABEL 1.1.

Waarde van n

Maximale aantal elektro
nen met die waarde van n

1
2
3

2
8
18
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kend die relaties definiëren tussen n, l en 5.
Het gevolg is dat er een maximum is ge
steld aan het aantal elektronen dat dezelf
de waarde van n kan hebben, zie tabel 1.1.
Van elektronen met dezelfde waarde van
n zegt men dat ze zich in dezelfde schil be
vinden. Elektronen in één schil met een
zelfde waarde van / behoren tot dezelfde
afdeling van die schil. Deze afdelingen wor
den als volgt aangeduid:

Waarde van /:
Aanduiding:

0, 1, 2, 3
s, p, d, f

Een elektronenbaan wordt vastgelegd
door eerst de waarde van n en daarna de
waarde van / op te geven. Zo betekent bij
voorbeeld 3p dat n = 3 en l = 1.
De lezer zij voor nadere bijzonderheden
verwezen naar een leerboek over spectro
scopie.

1.6.ELEKTRONEN IN VASTE STOFFEN

1.6.1. Energieniveaus
Het zojuist besproken model is alleen van
toepassing op atomen in gassen of dampen,
waarbij de kernen voldoende ver van elkaar
zijn verwijderd om de onderlinge beïnvloe
ding van naburige atomen te mogen ver
waarlozen. In vaste stoffen liggen de ato
men hiervoor echter te dicht bij elkaar. Als
de atomen zich zeer dicht bij elkaar bevin
den, gaan de enkele energieniveaus van het
afzonderlijke atoom over in een groep dicht
bijeengelegen niveaus, daar het uitsluitingsprincipe van Pauli stelt dat ieder elek
tron in een systeem een uniek stel quantumgetallen bezit. Het aantal niveaus in de
groep is gelijk aan het totale aantal ato
men. Deze groep van discrete niveaus gaat

3p-elektronen niet van elkaar te onder
scheiden, zelfs niet in de niet-aangeslagen
toestand. Die onderscheiding is alleen mo
gelijk in natriumdamp.

I
'a

intcratomairc afstand

Fig. 1.8. De overgang van energieniveaus in
energiebanden bij natrium.

over in een continue band als het aantal
atomen zeer groot is, zoals in een vaste
stof. Fig. 1.8 laat deze overgang van af
zonderlijke energieniveaus naar banden
zien. Voor natriumatomen in een kristal
is hier de energie uitgezet als functie van
de onderlinge afstand van de atomen. De
figuur is alleen van toepassing op een eenkristal, waarin de atomen gerangschikt zijn
volgensecn eenvoudig meetkundig patroon,
dat overal perfect wordt herhaald.
De waarde r0 geeft voor metallisch na
trium de afstand van de atomen in de
evenwichtstoestand. Uit de figuur blijkt
dat bij deze afstand alleen de 3s- en de 3pniveaus verbreed zijn, maar dat die ver
breding voldoende is om de banden elkaar
te laten overlappen. Als we de elf elektro
nen bezien die rond de natriumkern draai
en, blijkt dat er twee op het Is-niveau zijn,
twee op het 2s-niveau, zes op het 2p-niveau, en het resterende elektron op het 3sniveau. Dit laatste niveau kan echter vol
gens Pauli twee elektronen bevatten, zodat
het slechts half vol is. Daar het 3s-niveau
het 3p-niveau overlapt, zijn de 3s- en de

1.6.2. Elektrische geleiding
Elektrische geleiding is een gevolg van een
stroom van ‘vrije’ elektronen tussen de
atomen van een materiaal, onder invloed
van een elektrisch veld. Het is welbekend
dat een elektrische stroom zal gaan lopen,
zelfs als de veldsterkte en dientengevolge
de energie die de elektronen verkrijgen
tussen twee botsingen, erg klein is. De enige
elektronen die voldoende vrij zijn om on
der invloed van een zwak elektrisch veld te
gaan bewegen, en zo bij te dragen tot de
elektrische geleiding, zijn die in de niet
volle banden, dus bij natrium de 3s-elektronen.
Als er een gevulde band is - dat wil zeg
gen één waarin alle mogelijke quantumtoestanden met elektronen zijn bezet - die
is gescheiden van een band op hoger ni
veau die leeg is, dan is de betreffende stof
bij het nulpunt van de temperatuur een
isolator. Is daarentegen de hoogste nietlegc energieband slechts gedeeltelijk ge
vuld, dan is de stof een goede geleider. Een
perfect kristal van deze laatste stof heeft
bij het nulpunt van de temperatuur in prin
cipe geen weerstand.
Stoffen, waarvan bij het nulpunt van de
temperatuur alle energiebanden vol zijn,
maar waarbij de laagste lege band de hoog
ste volle band overlapt, vertonen ook elek
trisch geleidingsvermogen. Een voorbeeld
hiervan is calcium.
Resumerend is geleiding dus slechts
mogelijk als de hoogste niet-lege band niet
geheel gevuld is, of als een lege band een
19

volle band overlapt. Het geleidingsvermogen neemt in al deze gevallen af met toe
nemende temperatuur, omdat de groeien
de beweeglijkheid van de atomen de bewe
ging van de geleidingselektronen belem
mert.
De emissie van elektronen uit vaste stof
fen, en ook de geleiding in bepaalde stof
fen, de halfgeleiders, worden op een be
langrijke manier beïnvloed door de energieverdeling van de elektronen in de ge
deeltelijk gevulde band. Deze verdeling kan
worden verkregen door de beperkingen die
gesteld worden door het uitsluitingsprincipe van Pauli, in aanmerking te nemen.
We zien direct dat er slechts twee elektro
nen kunnen zijn met de laagste energie, en
dat de rest van de elektronen dus grotere
energieën moet bezitten. Door Fermi en Dirac is de wiskundige statistiek op de quantumtheorie toegepast om de verdeling van
de elektronen over de beschikbare energieniveaus te bepalen. Het resultaat was dat
bij het absolute nulpunt (T = 0°K) het
aantal elektronen dat kan worden onder
gebracht in een klein energiegebiedje, gro
ter is naarmate de energie van de elektro
nen groter is, totdat een energie is bereikt
waarbij alle elektronen zijn ondergebracht.
Voor een stof bij 0°K is de verdeling zo
als aangegeven in fig. 1.9a. We zien dat
bij de energie ^max alle elektronen zijn
ondergebracht en dat er dus geen elektro
nen zijn met energieën groter dan PPmaxIndien de temperatuur stijgt, worden
sommige elektronen thermisch geagiteerd
en wordt de verdelingskromme zoals in
fig. 1.9b, waarin T2> Tr. Het energieniveau dat bij JFmax behoort, heet het Ferminiveau. Als thermische agitatie optreedt,
verandert de energiefunctie, maar onder
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elcktroncncnergic

H

\______ bij Ti

W'm.M bij
T=O°K

aantal elektronen binnen een
encrgic-intcrva! van 1 eV (/»„■)
(a)

_ bj.

(b)

Fig. 1.9. Energieverdeling van de elektronen:
a. bij T = 0°K. b. bij Tz> Tx > 0°K.
alle omstandigheden blijven de twee ge
arceerde gedeelten in fig. 1.9b gelijk van
oppervlak.

1.7. ELEKTRONENEMISSIE

1.7.1. Thermische emissie
Beschouwen we de beweging van elektro
nen in de nabijheid van de oppervlakte van
een metaal bij een temperatuur van 0°K,
dan zien we dat er wel enkele zijn met snel
heden loodrecht op het oppervlak, maar
dat geen van deze elektronen aan het op
pervlak ontsnapt. De positieve atoomker
nen trekken deze elektronen namelijk in
het metaal terug. Bij snelheden (energieën)
boven een bepaalde waarde zullen de elek
tronen echter in staat zijn deze aantrek
kingskracht te overwinnen, en te ontsnap
pen.
De energie die een elektron nodig heeft
voor emissie, overtreft PKmax met een
bedrag dat de uittreedenergie (p van het
oppervlak wordt genoemd. Tndien we dus
aannemen dat het metaal zich in vacuüm
bevindt, zodat de elektronen niet door
gasmoleculen worden gereflecteerd, dan

zullen die met een energie groter dan
(W'max + 95) worden geëmitteerd. De uit
treedenergie wordt gewoonlijk uitgedrukt
in elektronvolt, zodat
92 = eüc

Uc heet de uittreedpotentiaal van het me
taaloppervlak en heeft de orde van grootte
van een paar volt.
Als de temperatuur van het metaal stijgt,
neemt het aantal elektronen met energie
groter dan PKmax toe, evenals de gemid
delde waarde van de elektronenenergie,
zoals blijkt uit fig. 1.9. Komt de maximale
energie boven het ‘vacuümniveau’ (zie fig.
1.10), dan vindt thermische emissie van

r~
vacuüm

V

geëmitteerde elektronen

\
\ 7XFK

Fcrminiveau

Fig. 1.10. Elektronenemissie, getoond door de
energieverdeling volgens Fermi-Dirac van elek
tronen in een metaal.

elektronen plaats. De thermische stroom
per oppervlakte-eenheid, y, wordt bij een
temperatuur T bepaald door
j = AT2^-^^
waarin k de constante van Boltzmann is
(= 1,38-10-23 J°K) en A een constante
die van het emitterend oppervlak afhanke
lijk is. Dit is de wet van Richardson. Uit

theoretische overwegingen volgt voor A
een waarde van 6’ 105 A-m-2*°K-1,
maar in de praktijk varieert de waarde aan
zienlijk.
1.7.2. Foto-emissie
Om emissie van elektronen uit metalen te
verkrijgen, moet aan de elektronen een
energie worden gegeven die groot genoeg
is om de uittreedenergie te overwinnen.
Dit kan worden bereikt door het metaal te
verhitten. Emissie kan echter ook worden
teweeggebracht door bestraling van het
metaaloppervlak met elektro-magnetische
straling, zoals röntgenstralen, ultraviolet,
zichtbaar of infrarood licht. Op blz. 16 heb
ben we reeds gezien dat de energie van elk
stralingsquantum gelijk is aan //ƒ, waarin
h de constante van Planck is en ƒ de fre
quentie van de straling. Valt deze energie
op een metaaloppervlak, dan wordt zij ge
absorbeerd en kan door elektronen nabij
de oppervlakte worden opgenomen. We
hebben reeds gezien dat de minimale ener
gie die nodig is om een elektron uit een
oppervlak vrij te maken, gelijk is aan de
uittreedenergie. De maximale snelheid van
de elektronen die bij het opnemen van een
quantum met energie hf worden geëmit
teerd, wordt dus gegeven door
i^ümax2 = hf—(p

Dit is de foto-elektrische vergelijking van
Einstein. Strikt genomen geldt de vergelij
king alleen maar bij T = 0°K, maar de
correctie voor kamertemperatuur is ver
waarloosbaar klein. De betrekking laat
zien dat voor een gegeven oppervlak, dus
voor constante 92, er een laagste frequentiegrens /0 is, waaronder geen foto-emissie
meer plaatsvindt.
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/0 wordt gegeven door de betrekking

I6O_

/'/o = <P

140

Deze vergelijking geeft soms een methode 120
jSb-Na-K-Cs
voor het bepalen van de uittreedenergie.
Voor een bepaald oppervlak is de waarde 100
van f0 bijna onafhankelijk van de tempe- cBO.
ratuur over een groot gebied rondom ka- 1
mertemperatuur, maar hij neemt bij hoge J
Sb-Cs-O’
temperaturen af tengevolge van de ther
mische energie van de elektronen. De a.40
St>-Cs\
waarde van de uittreedenergie, en dus ook
Bi-Ag O-Cs
die van /0, is zeer gevoelig voor opper_Ag-O-Cs
vlakteveranderingen, zoals oxydatie en ver
3000
4000
5000
(>000
7000
vuiling.
8000 9000 10.000 11.000
golflengte, A
In de praktijk is de gevoeligheid van
foto-elektrische oppervlakken, meestal uit Fig. 1.11. Karakteristieke gevoeligheidskromgedrukt in A-lm-1, afhankelijk van de men van enkele foto-elektrische oppervlakken.
golflengte van de straling. Voor een be
1.7.3. Secundaire emissie
paalde toepassing is de keuze van het op
pervlak dan ook afhankelijk van de opval
We hebben gezien dat emissie kan worden
lende straling. Tabel 1.2 geeft van enkele
teweeggebracht door opvallende straling.
van de meest gebruikte foto-elektrische
Daar straling vaak kan worden beschouwd
oppervlakken het praktische golflengtebe- als bestaande uit quanta of ‘deeltjes’,
reik en de maximale gevoeligheid.
mogen we verwachten dat ook emissie zal
Fig. 1.11 toont enkele karakteristieke ge- plaatsvinden als het oppervlak wordt ge
voeligheidskrommen voor foto-emissie.
bombardeerd met deeltjes zoals elektronen

r

TABEL 1.2.

Oppervlak

Bruikbaar
Maximale
golflengtegebied gevoeligheid,
in A*
A • lm-1

Antimoon-natrium-kalium-caesium 4000- 8000
4000- 7000
Antimoon-caesium
6000-11.000
Zilver-zuurstof-caesium
4000- 6000
Antimoon-caesium-zuurstof
Bismut-zilver-zuurstof-caesium
4000- 7800
* 1 A = 10-10 m
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150
35
15
60
30

of ionen. Elektronenemissie door opval
lende elektronen heet secundaire emissie.
De voorwaarde voor secundaire emissie is,
dat de uittreedenergie kleiner moet zijn
dan de energie van de afzonderlijke opval
lende elektronen. Anders gezegd: het po
tentiaalverschil waardoor de opvallende
elektronen zijn versneld, moet groter zijn
dan de uittreedpotentiaal van het opper
vlak. Hetzelfde geldt voor een bombarde
ment met ionen. In beide gevallen kan de
energie van het opvallende deeltje verdeeld
worden over meer dan een elektron, zodat
voor één opvallend elektron een aantal
elektronen kan worden geëmitteerd, soms
wel tot tien of twaalf toe. Dit proces heet
elektronenmultiplicatie. Ionen hebben een
veel kleiner rendement. De meeste opper
vlakken die geschikt zijn voor foto-emissie,
zijn ook bruikbaar voor secundaire emis
sie. De hoogste vermenigvuldigingsfacto
ren zijn te bereiken met oppervlakken van
Cs-O-Ag, Mg-Be, en Cs-Sb.
Elektronenmultiplicatie wordt vaak sa
men met foto-emissie gebruikt om fotoelektrische stromen, die meestal enkele
microampères groot zijn, te versterken tot
een milliampèreniveau. In meertrapselektronenmultiplicatoren zijn versterkingsfactoren groter dan 109 bereikt.

X.lA.Het Schottky-effect en veldemissie
We hebben nu gezien dat emissie van elek
tronen plaatsvindt indien sommige elektro
nen voldoende energie bezitten om de uittreedpotentiaal aan het oppervlak te over
winnen, en dat deze energie op een aantal
manieren kan worden toegevoerd. Het is
echter ook mogelijk de uittreedenergie zelf
te verkleinen door een elektrisch veld aan
te brengen loodrecht op het emitterend

potentiële
energie van
het elektron

rzr

Li
-

afstand van
■
— het oppervlak
.energie van hel elektron zonder
uitwendig veld (I)
------ uitwendig veld

- ■ ■ — energie van het elektron met
~
'-1 uitwendig veld (2)

Fig. 1.12. De invloed van een uitwendig veld op
de uittreedenergie.

oppervlak. Fig 1.12 laat de invloed zien van
een elektrisch veld dat de elektronen ver
snelt, op de uittreedenergie van het opper
vlak. Kromme 1 geeft de verandering van
de potentiële energie van het elektron als
functie van de afstand van het oppervlak,
indien geen uitwendig veld aanwezig is.
Het is duidelijk dat de voor het vrijmaken
van een elektron benodigde minimale ener
gie, de uittreedenergie dus, gelijk is aan <p0.
Bij kromme 2 is de uittreedenergie gelijk
aan <p', ten gevolge van het aangebrachte
elektrische veld. Daar de intensiteit van de
thermische emissie afhankelijk is van de
uittreedenergie, zal verkleining daarvan
door een elektrisch veld de emissiestroom
doen toenemen. Dit verschijnsel staat be
kend als het Schottky-effect.
Als de veldsterkte voldoende groot is,
vindt reeds emissie plaats bij kamertempe
ratuur. Men noemt dit veldemissie. Prak
tisch kunnen de voor veldemissie benodig
de zeer grote veldsterkten slechts bereikt
worden door een potentiaalverschil van
omstreeks 10.000 V aan te brengen tussen
fijne puntjes van wolfram of molybdeen
en een zich daaromheen bevindend bol
vormig oppervlak.
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1.8. HALFGELEIDER S

1.8.1. Intrinsieke halfgeleiding
Beschouwen we de mogelijke energieni
veaus van een elektron in een vaste stof, die
bij het nulpunt van de temperatuur een
isolator is. Indien de ruimte tussen het
bovenste niveau van de volle band en het
onderste van de lege band Wg is, dan is bij
een temperatuur T het aantal elektronen
per volume-eenheid dat in dc lege band aan
wezig is, evenredig met e~wd2kT. Bij ka
mertemperatuur is dit aantal ongeveer 1012
per cm3, terwijl het voor een goede geleider
ongeveer 1022 bedraagt. De energie-afstand
noemt men vaak de verboden zone, de
lege of gedeeltelijk gevulde band de geleidingsband en de volle band de valentieband.
Is Wg groter dan 5 eV, dan blijft de zojuist
gegeven exponentiële term zeer klein over
het gehele praktische temperatuurgebied,
en de stof blijft een isolator. Als Wg om
streeks 1 eV is, is er echter een aanzien
lijke geleiding bij kamertemperatuur, onge
veer honderdduizend maal zo klein als die
van metalen. Deze elementen, met Wg klei
ner of gelijk aan 1 eV, heten intrinsieke
halfgeleiders.
Voor de 4-waardige elementen germa
nium en silicium is Wg resp. 0,75 en 1,12
eV. Deze twee elementen worden dan ook
algemeen gebruikt als halfgeleidermaterialen. Indien een elektron van een volle band
overgaat in een lege, laat het boven in de
band een lege plaats achter, die positiefgat
wordt genoemd, of kortweg een gat. Intrin
sieke halfgeleiding is dus een gevolg van het
ontstaan van paren van gaten en elektronen,
waarvan het elektron zich in de geleidingsband bevindt en het gat in de valentieband.
Doordat een elektron in de nabijheid van
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een gat onder invloed van een aangelegd
elektrisch veld het gat opvult, ontstaat
gatengeleiding. Dit elektron laat namelijk
weer een nieuw gat achter, zodat de indruk
ontstaat dat het oorspronkelijke gat zich
verplaatst heeft in de richting van de con
ventionele stroom. Een belangrijk gegeven
is nog dat het aantal gegenereerde paren
stijgt bij toenemende temperatuur, daar
het aantal elektronen toeneemt dat vol
doende energie bezit om de verboden zone
te overbruggen. In tegenstelling tot de me
tallische geleiding wordt de intrinsieke
halfgeleiding dus groter als de temperatuur
toeneemt.
1.8.2. Extrinsieke halfgeleiding
In stoffen zoals germanium en silicium kan
geleiding ook worden bereikt door het toe
voegen van kleine hoeveelheden van andere
elementen, verontreinigingen genoemd. Dit
noemt men dan extrinsieke halfgeleiding.
De hoeveelheid verontreiniging is van vele
factoren afhankelijk, maar bedraagt mees
tal wel 1 verontreinigingsatoomop 107 a 108
intrinsieke atomen. Voor intrinsiek halfgeleidermateriaal uit groep 4 van het Perio
diek Systeem heeft de verontreiniging 5 of 3
valcntie-elektronen. Als 5-waardige ver
ontreiniging wordt meestal antimoon, arse
nicum of fosfor gebruikt, en als 3-waardige
verontreiniging borium, gallium of indium.
Is een 5-waardige verontreiniging aange
bracht, dan vormen vier van de elektronen
covalente bindingen met het germanium
of silicium. Indien de concentratie van de
verontreinigingsatomen klein is, en de
energieniveaus dus niet tot banden ver
breed zijn, gedraagt het resterende elektron
zich alsof het een baan beschreef rond een
geïsoleerd atoom. De onderlinge rang-

schikking van de atomen is schematisch
weergegeven in fig. 1.13c.
Een dergelijke verontreiniging, die een
extra elektron per atoom oplevert dat in
de geleidingsband terechtkomt, heet een
donorverontreiniging of een verontreiniging
van het n-type (negatieve ladingdragers).
De zo verontreinigde stof is dan een half
geleider van het n-type. Daar er bij kamer
temperatuur betrekkelijk weinig intrinsieke
halfgeleiding optreedt, is het geleidingsvermogen bijna alleen afkomstig van de donorelektronen.

fi
| | «vrij elektron
^4^.’positief gal

intrinsieke halfgeleider

isolator
(a)

•4

(b)

|°vrij elektron

y

vierwaardig atoom

Q

(aantal minderheidsladingdragers) • (aan
tal meerderheidsladingdragers) =
«intr2 (een constante)

positief gat

p-hallgclcidcr

n-halfgeleider
(c)

(d)
...______ driewaardig
atoom
vijfwaardig
atoom

0

o elektron

staat een positief gat. (zie fig. 1.13d).
Het verontreinigingsatoom kan nu een
naburig elektron opnemen, en geleiding
vindt plaats door schijnbare beweging van
de positieve gaten. Dit is een zogenaamde
acceptorverontreiniging, daar de atomen
elektronen opnemen. Het materiaal heet
een halfgeleider van het p-type, daar de ge
leiding plaatsvindt door positieve gaten.
De elektronen in een n-halfgeleider en de
gaten in een p-halfgeleider worden meerderheidslad'mgdragers genoemd. Daarnaast
is echter altijd een bepaald aantal minderheidsladingdragers aanwezig - elektronen in
p-materiaal en gaten in n-materiaal - ten
gevolge van de thermische generatie van
ladingdragers in intrinsiek materiaal. De
generatie van elektron-gatparen is temperatuurafhankelijk en de recombinatiesnelheid is evenredig met het produkt van de
aantallen elektronen en gaten. In een be
paald halfgeleidermateriaal geldt, daarom
bij een bepaalde temperatuur

®

0 positief gat

Fig. 1.13. Het ontstaan van gaten en vrije elek
tronen in germanium en silicium.

Wordt een 3-waardige verontreiniging
aangebracht, dan vormen alle valentieelektronen van een verontreinigingsatoom
covalente bindingen met de naburige germanium- of siliciumatomen. Bij de vor
ming van de vierde covalente binding ont-

waarin wmtr de intrinsieke concentratie van
de ladingdragers ist in niet-verontreinigd
materiaal bij dezelfde temperatuur. Indien
bij een n-halfgeleider meer verontreiniging
wordt toegevoegd, neemt de concentratie
van gaten (minderheidsladingdragers) af,
totdat de halfgeleider uiteindelijk elek
trische eigenschappen verkrijgt die zeer
veel gelijken op die van een metaal.
De werking van elektronen- en gatenge
leiding in halfgeleiders wordt nog wat dui
delijker, indien we kijken naar de positie
van de energieniveaus van de verontreinigingsatomen ten opzichte van de energie25

banden van germanium of silicium. Fig.
1.14 geeft schematisch de energiebanden in
germanium weer voor intrinsiek materiaal,
n-type- en p-type materiaal. Ook is de lig
ging van het Fermi-niveau (IFf) aange
geven.
elektronen

I

■?—1

ooó ooóoo
verontreinigingsniveau

H'r

1

gaten

TT

intrinsieke halfgeleiding

(»)

n-halfgclciding

(b)

geleiding» band

verontreimgingsniseau

OO Q O O Q O O
gaten
valentieband
p-halfgeleiding
(C)

Fig. 1.14. Energieniveaus van de drie halfgeleidertypen. Illustratie van het geleidingsmcchanisme.

Uit de figuur zien we dat het Fermi-ni
veau van een halfgeleider door verontrei
niging aanzienlijk verschuift. Het Ferminiveau is namelijk gedefinieerd als het
energieniveau waarop de waarschijnlijk
heid dat we er een elektron aantreffen gelijk
is aan I. Voor intrinsiek materiaal van
0°K is de waarschijnlijkheid dat een elek
tron een kleinere energie heeft dan fFmax,
gelijk aan 1, en de waarschijnlijkheid dat

het een grotere energie heeft, gelijk aan 0.
In materiaal van hei n-type treedt geleiding
op, omdat het cnergieniveau van de ver
ontreiniging dicht bij de geleidingsband
ligt, zodat bij kamertemperatuur enkele
elektronen voldoende energie hebben om
die geleidingsband te bereiken. In mate
riaal van het p-type ligt het verontreiniginsniveau dicht bij de valentieband, zodat
daaruit enkele elektronen kunnen over
springen naar het verontreinigingsniveau,
terwijl ze een gat achterlaten. Bij 0°K is
de waarschijnlijkheid om een elektron op
het verontreinigingsniveau aan te treffen 1
voor n-materiaal en 0 voor p-materiaal, de
waarschijnlijkheid het in de geleidings- of
valentieband aan te treffen 0 resp. 1, voor
beide materialen. In de intrinsieke halfge
leider ligt het Fermi-niveau daarom halver
wege tussen de bovenzijde van de valentie
band en de onderzijde van de geleidings
band. In de n-halfgeleider ligt het halver
wege tussen het verontreinigingsniveau en
de onderzijde van de geleidingsband en in
de p-halfgeleider halverwege tussen het
verontreinigingsniveau en de bovenzijde
van de valentieband. Als de temperatuur
stijgt, verschuift de plaats van het Ferminiveau iets.
1.8.3. Fotogeleiding
Bij een temperatuur van 0°K vindt geen
halfgeleiding plaats, daar de elektronen
hiertoe van een lager naar een hoger energieniveau gebracht moeten worden (zie
pijlen in fig. 1.14). De hiervoor benodigde
energie is onder gewone omstandigheden
de thermische energie van het materiaal,
maar kan ook geleverd worden door licht,
röntgenstralen, a-stralen en snelle elektro
nen. Maakt men gebruik van licht, dan

I
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spreekt men van fotogeleiding. De opval
lende energie vult dan de thermische ener
gie aan. Het fotogeleidingsvermogen d.w.z. de toename van het geleidingsvermogen als het materiaal verlicht wordt is evenredig met de lichtintensiteit als het
geleidingsvermogen in onverlichte toe
stand groot is en de lichtintensiteit klein.
Is daarentegen het geleidingsvermogen in
onverlichte toestand klein en de lichtinten
siteit groot, dan is het fotogeleidingsver
mogen evenredig met de vierkantswortel
uit de lichtintensiteit.
1.8.4. Contactpotentiaalverschillen tussen
metalen
We hebben gezien dat zelfs bij het absolute
nulpunt van de temperatuur de elektronen
in een metaal reeds aanzienlijke energieën
bezitten, die gedeeltelijk potentieel zijn en
gedeeltelijk kinetisch. Twee verschillende
metalen hebben in het algemeen verschil
lende Fermi-niveaus en dus verschillende
uittreedenergieën (zie fig. 1.15a). Als nu
twee van deze metalen, beide met dezelfde
beginpotentiaal, in goed contact met elkaar
vacuüm

V- I I

FF

z -M'n
Z Hf._ .

metaal A

(a)
vacuüm
H'r.

metaal l<

x;

vacuüm

H'n

metaal B

metaal A

worden gebracht, zullen tussen de metalen
elektronen gaan vloeien.
Een klein aantal gaat van metaal A naar
metaal B, en een nog kleiner aantal van
B naar A. De verhouding van beide aan
tallen is afhankelijk van de uittreedener
gieën 9?! en cp2. Metaal A zal daardoor een
positieve en metaal B een negatieve poten
tiaal verkrijgen, vergeleken met de geza
menlijke beginpotentiaal. Deze uitwisseling
van elektronen gaat door totdat een dyna
misch evenwicht is bereikt, dat wil zeggen
totdat de stroom in beide richtingen even
groot is. Dit evenwicht wordt bereikt als de
beide Fermi-niveaus gelijk zijn geworden,
anders gezegd als de gemiddelde energie
van de elektronen in beide metalen gelijk is.
(Fig. 1.15b, waarin de energie van de elek
tronen in eV is uitgezet als ordinaat, laat
dit zien doordat metaal B is gestegen ten
opzichte van metaal A). We zien dat de
stijging van het energiediagram van B ten
opzichte van dat van A gelijk is aan het ver
schil van de uittreedenergieën van de opper
vlakken, (cp2 — 9?i). Tussen de twee me
talen is dan een potentiaalverschil aanwezig
van (sp2 — T’i^eV, het zogenaamde contactpotentiaalverschil van de twee metalen.
Contactspanningen tussen de elektroden
van een vacuümbuis kunnen een aanzien
lijke invloed uitoefenen op de verschillende
spanningen die in zo’n buis op de elektro
nen werken, vooral ais die van de orde van
grootte van een paar volt zijn.

(b)

Fig. 1.15. Het contact tussen twee verschillende
metalen, a. Voor het contact, b. Na het con
tact.

1.8.5. Het contact metaal-halfgeleider
Om het contactpotentiaalverschil te bepa
len, dat ontstaat als een metaal in goed con
tact wordt gebracht met een halfgeleider,
kunnen dergelijke beschouwingen dienen
als in de vorige paragraaf. Voor het con-
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tact van een metaal met een n-halfgeleider
is de situatie weergegeven in fig. 1.16.
Er ontstaat een elektronenstroom van de
geleidingsband in de halfgeleider naar de
iets lager gelegen energieniveaus in het me
taal, totdat de Fermi-niveaus in beide ma
terialen gelijk zijn. In deze evenwichtstoe
stand zal de elektronenstroom door de
overgang in beide richtingen gelijk zijn.

dus een positieve lading in vergelijking met
de halfgeleider, en er zal in de halfgeleider
dicht bij de overgang een gebied met nega
tieve lading zijn. Beide gevallen zijn nog
eens weergegeven in fig. 1.17.
'
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M'r»

w

n-haligelcider

___ L
contact potentiaal

rxxsxxWM—r

(b)

Fig. 1.16. Het contact tussen een metaal en een
n-halfgelei der. a. Voor het contact, b. Na het
contact.
De halfgeleider zal dan in vergelijking met
het metaal positief opgeladen zijn. Het zijn
de atomen dicht bij de overgang die hun
elektronen kwijtraken, en dientengevolge
is er in de halfgeleider een overmaat aan
positieve lading dicht bij de overgang, en
een daarmee overeenkomende negatieve
lading aan het metaaloppervlak. Dit gebied
met een overmaat aan positieve lading, of
met verminderde negatieve lading wordt de
grenslaag genoemd. Voor het contact van
een metaal met een p-halfgeleider volgt uit
identieke overwegingen dat nu een elektronenstroom zal ontstaan van het metaal
naar de halfgeleider, totdat de Fermi-niveaus gelijk zijn. Nu verkrijgt het metaal
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Fig. 1.17. Contacten tussen metalen en halfge
leiders. Contactpotentiaalverschillen en ladingsverdelingen.
Uit de clektrostatica volgt dat de breedte
van de grenslaag in verband staat met het
contactpotentiaalverschil. Als een uitwen
dige spanning wordt aangebracht die de nhalfgeleider negatief maakt ten opzichte
van het metaal, wordt het contactpotentiaal
verschil kleiner, en daardoor ook de breed
te van de grenslaag. Wordt de spanning
omgekeerd, dan neemt het contactpoten
tiaalverschil, en dus de breedte van de
grenslaag, toe. Verandering van de breedte
van de grenslaag heeft vanzelfsprekend in
vloed op de weerstand van de overgang,
en het contact van metaal en halfgeleider
werkt daardoor als gelijkrichter. De ver
houding van de weerstand in de ene rich
ting tot die in de andere wijkt echter weinig
van 1 af, en daarom is in de praktijk het
gelijkrichteffect gewoonlijk te verwaarlo
zen.

1.8.6. De pn-overgang
Bij het contact van een p-kristal en een nkristal ontstaat ook een potentiaalverschil,
omdat de Fermi-niveaus van beide kristal
len gelijk moeten worden. De aanwezigheid
van oppervlaktelaagjes op de kristallen
maakt het echter onmogelijk een goed-gedefinieerde potentiaal te verkrijgen. Het is
daarom in de praktijk noodzakelijk uit te
gaan van één kristal waarin de verontreini
gingen worden aangebracht onder nauw
keurig omschreven en daarom zorgvuldig
geregelde omstandigheden, teneinde van
het ene deel van het kristal p-type en van
het andere n-type halfgeleider te maken.
Het ontstaan van een potentiaalverschil
over een pn-overgang is geïllustreerd in
fig. 1.18.
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Fig. 1.18. De pn-overgang. a. Voor het contact.
b. In contact.
Zo’n overgang heet een pn-grenslaag ter
onderscheiding van het puntcontact (het
puntcontact wordt hier niet besproken daar

er slechts weinig gebruik van wordt ge
maakt). Uit de figuur blijkt dat een poten
tiaalverschil U' ontstaat dat maar iets klei
ner is dan de hoogte Wg van de verboden
zone, omgezet in volts. Dus U'
PFg/e.
Dit potentiaalverschil, de potentiaal
barrière genoemd, is dus die spanning waar
bij de totale stroom van gaten en elektro
nen over de overgang door het opgebouwde
potentiaalverschil tot nul is teruggebracht.
Door deze stroom ontstaat een grenslaag,
evenals bij het contact metaal-halfgeleider.
Als deze situatie wordt verstoord door het
aanbrengen van een uitwendige spanning,
dan is het effect afhankelijk van de po
lariteit van de spanning. Fig. 1.19a laat de
potentiaalverdeling zien zonder uitwen
dige spanning. Wordt het n-gebied negatief
gemaakt ten opzichte van het p-gebied, dan
wordt de potentiaalbarrière kleiner (zie
fig. 1.19b), en de stroom van gaten en elek
tronen neemt dus toe. Dit noemt men een
spanning in de doorlaatrichting. Opge
merkt moet nog worden dat de potentiaalgradiënt langs het kristal veroorzaakt
wordt door de ohmse weerstand. Als het
n-gebied positief wordt gemaakt (zie fig.
1.19c), dan wordt de potentiaalbarrière
hoger. Voor de meerderheidsladingdragers wordt het nu moeilijker de grenslaag
te overschrijden, en de stroom is dan ook
klein. Dit noemt men een spanning in de
sperrichting.
Meerderheidsladingdragers zullen de
grenslaag alleen overschrijden als ze vol
doende energie bezitten om de potentiaal
barrière te overwinnen. In par. 1.7 is reeds
het een en ander gezegd over de energieverdeling van elektronen bij een bepaalde tem
peratuur T. We zagen dat het aantal elek
tronen met energie groter dan cp evenredig
29
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• meerderheidsclektron o meerderheidsgat
X minderheidselektron M minderheidsgat

Fig. 1.19. De potentiaalverdeling in een pnlagendiode. a. Geen uitwendige spanning, b.
Spanning in doorlaatrichting. c. Spanning in
sperrichting.
is met exp(—cpIkT). Als over een pn-overgang een spanning U wordt aangelegd, zo
danig dat de stroom van meerderheidsladingdragers toeneemt (een stroom die
natuurlijk wordt tegengewerkt door U'),
krijgen deze ladingdragers extra energie
e • U. Dit betekent dat de effectieve potentiaalbarrière nu U' — U bedraagt. Het aan
tal ladingdragers met een energie groter
dan e(U' — U) is gelijk aan
B exp{e(£7 — U’ykT}, waarin B bij bena
dering constant is. Deze ladingdragers
zullen de grenslaag overschrijden. Is de
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aangelegde spanning U = 0, dan is de
stroom van meerderheidsladingdragers
B exp(—eU'lkT), maar daar de totale
stroom over de grenslaag gelijk aan nul
moet zijn, moet er ook een andere, even
grote en tegengesteld gerichte, stroom
lopen. Dit is de stroom van minderheidsladingdragers. Deze stroom noemt men de
verzadigingsstroom Zs- Interessant is nog
dat deze stroom exponentieel afhangt van
de absolute temperatuur, maar vrijwel on
afhankelijk is van de spanning U, daar de
potentiaal barrière de minderheidsladingdragers begunstigt. In de praktijk is het on
mogelijk de potentiaalbarrière negatief te
maken, dus U groter te maken dan U', ten
gevolge van de spanning die ontstaat over
de ohmse weerstand van de rest van het
halfgeleiderkristal, gelegen buiten de grens
laag, De totale stroom I over de grenslaag
is
/ = Sexp{e(I/— U')lkT} — Is

= IB{exp(eU/kT)— 1}

In hoofdstuk 5 zullen we de pn-overgang
nader beschouwen.

H. S. STACHERA

2. NETWERKTHEORIE

2.1.NETWERKELEMENTEN

2.1.1. Inleiding
Met de term ‘netwerk’ wordt aangeduid:
elk systeem bestaande uit elektrische com
ponenten, die elkaar kunnen beïnvloeden.
Het doel van netwerkanalyse is de span
ningen en stromen in een bepaald deel van
het netwerk te vinden, als voldoende in
formatie beschikbaar is over de spannin
gen en stromen in andere delen van het
zelfde netwerk. Een netwerk bestaat uit
actieve en passieve elementen. Actieve eleU

(a)

/(')
(b)

Fig.2.1. Actieve netwerkelementen. a. Span
ningsbron. b. Stroombron.

menten leveren energie aan het netwerk en
zijn naar hun eigenschappen grofweg in
twee klassen in te delen. De elementen die
een constant potentiaalverschil leveren als
de belastingsstroom varieert, heten span
ningsbronnen, en de elementen die een con
stante stroom leveren als het potentiaal
verschil aan de klemmen varieert heten
stroombronnen. Een praktische bron is
meestal een benadering van één van beide.
In fig.2.1 zijn de tekensymbolen voor ac
tieve netwerkelementen weergegeven. De
groep passieve elementen omvat alle nietactieve elementen, dus zowel deelementen
die energie dissiperen als de elementen die
energie opslaan en weer terug kunnen ge

ven. De elementen die energie opnemen en
dissiperen, heten weerstandselementen, en
elementen die slechts energie opslaan zon
der haar te dissiperen, reactieve elementen.

2.1.2. Weerstand
Een elektrische stroom in een medium ver
oorzaakt niet-elastische botsingen van
elektronen met andere atomaire deeltjes.
Hierdoor ontstaat een energieverlies in de
vorm van warmte. Dit verschijnsel kan men
beschrijven als een tegenwerking of weer
stand die het medium biedt aan stroomdoorgang. Weerstand is dus die fysische
eigenschap van een netwerkelement die
stroomdoorgang tegenwerkt, gepaard gaan
de met een energieverlies in de vorm van
warmte. De weerstand van een netwerk
element is afhankelijk van het materiaal,
van de temperatuur en van de afmetingen
van het element. De wet van Ohm zegt dat
bij constante temperatuur het potentiaal
verschil u tussen de uiteinden van een ele
ment evenredig is met de stroom i, dus
u = Ri

waarin de evenredigheidsconstante R per
definitie de weerstand van het element is
bij de gegeven temperatuur. We kunnen de
wet van Ohm ook anders bezien. Een
stroom i door een netwerkelement wekt
een emk u0 op die de aangelegde span
ning tegenwerkt
Uq = —Ri

De zo opgewekte emk heet tegen-emk, en
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is gelijk maar tegengesteld gericht aan het
potentiaalverschil. Fig. 2.2a geeft het te
kensymbool voor een weerstand.

2.1.3. Zelfinductie en wederkerige inductie
Bij een gelijkstroom behoort een statisch
magnetisch veld, waarvan de veldsterkte
afhankelijk is van de stroomsterkte, van de
stroombaan en van de magnetische eigen
schappen van het omringende medium.
Het vermogen van een element om een
magnetisch veld op te wekken, noemen we
de zelfinductie van het clement. De zelfin
ductie wordt voor een gelijkstroom gedefi
nieerd als de verhouding van de magneti
sche flux die met het element gekoppeld
is en de stroom die de flux opwekt. Indien
een stroom i dus een magnetische flux cp
opwekt en er N keer mee gekoppeld is, is
de zelfinductie L

, _ NCP

L~

i

In de netwerktheorie hebben we voorname
lijk met spanningen en stromen te maken.
Daarom zou het gemakkelijk zijn als we de
zelfinductie daarin zouden kunnen uit
drukken. De elektromagnetische inductiewet, ook de wet van Faraday genoemd,
zegt dat de in een gesloten circuit geïn
duceerde emk gelijk is aan de snelheid
waarmee de met het circuit gekoppelde
magnetische flux verandert,
d
ui = — — (W)
at

R

I

«i

(b)
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Fig. 2.2. Passieve netwerkelementen. a. Weer
stand. b. Zelfinductie. c. Wederkerige inductie,
d. Capaciteit.
indien we aannemen dat de zelfinductie van
het element constant is. Het minteken geeft
aan dat de geïnduceerde emk de emk die
de stroomveranderingen veroorzaakt, te
genwerkt. De spanning over het element is
dan

r d'
u =L —
dr
Ook deze betrekking kan als definitie dienst
doen voor het begrip zelfinductie.
In een netwerkelement kan dus een emk
worden geïnduceerd door een stroom die
door het element zelf loopt - dan spreekt
men van zelfinductie - maar ook door een
stroom in een ander netwerkelement. In
het laatste geval spreekt men van weder
kerige inductie. De wederkerige inductie
wordt gedefinieerd door de betrekking

Uit bovenstaande betrekkingen vinden we
dan

waarin de notatie van fig. 2.2c is gebruikt.
Deze definitie heeft eenzelfde vorm als die
voor de zelfinductie, en geeft zowel groot32
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te als richting van de geïnduceerde emk.
De richting heeft voor ons echter weinig
waarde als we niet beschikken over een
referentierichting. De referentierichting is
afhankelijk van de wijze van opbouw van
het element en wordt in een schema aangegegeven volgens een tekenafspraak, die
verklaard wordt in par. 2.8.
Bevinden twee inductieve netwerkelementen zich zo dicht bij elkaar dat een ge
deelte kT van de flux
die wordt opge
wekt door de stroom Zj in het eerste ele
ment, N2 keer gekoppeld is met het andere
element, dan wordt in dit laatste een emk
geïnduceerd.

u2------ (^2^19’1)----------- kxN2

k1L1N2 d/j
d/’i
--------------- = — M —
Nr
dz
dz
waarin

M=
Op overeenkomstige wijze verkrijgen we

A/ = k2L2
2

Na elimineren van de verhouding

W2

wordt dit
M = k]/LYL2

waarin k =
De koppelfactor k
geeft aan hoe dicht twee inductieve ele
menten zich bij elkaar bevinden. Als k
groter is dan 0,5, zijn de elementen zwaar
gekoppeld, is k veel kleiner dan 0,5, dan
spreekt men van een losse koppeling.

2.1.4. Capaciteit
Bij stationaire elektrische lading, verdeeld
over een niet-geleidend medium, behoort
een elektrostatisch veld. Wordt aan twee
geleidende oppervlakken een verschillende
hoeveelheid lading gegeven, dan ontstaat
er een potentiaalverschil tussen. Dit po
tentiaalverschil u is evenredig met het ladingsverschil q tussen beide oppervlak
ken. In de betrekking
q = Cu

is de evenredigheidsconstante C een maat
voor het vermogen van het systeem om la
ding op te slaan en heet de capaciteit van
het systeem. De capaciteit is afhankelijk
van de geometrie van het systeem en van
de elektrische eigenschappen van het tus
senliggend medium. Voor de netwerkthe
orie is het eenvoudiger de capaciteit te de
finiëren met behulp van stroom en span
ning. Bekend is dat de stroom i gelijk is
aan de snelheid van verandering van de
lading q, dus
•
d?
d
\
d"
i = — = — (Cu) = C —
dz
dz
dz

In deze nieuwe definitie wordt de capaci
teit C constant verondersteld. Kennelijk
loopt er geen stroom als de spanning niet
verandert, waaruit volgt dat door een capacitief element geen gelijkstroom kan
vloeien. Het is leerzaam om het element
nog eens op een andere manier te bezien.
Een uitwendige emk stuurt een stroom i
door een ideale capaciteit C. Hierdoor
wordt op de capaciteit een lading opge
bouwd ter grootte
q

‘ ƒ iAt
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en er ontstaat een tegen-emk.

I u dt = -

1
C
die de stroom tegenwerkt. In schema’s wor
den capaciteiten aangegeven zoals in fig.
2.2d.

2.2. SINUS VORMIGE GROOTHEDEN

2.2.1. Inleiding
Alle elektrische spanningen kunnen glo
baal worden onderverdeeld in gelijk- en
wisselspanningen, en evenzo alle stromen
in gelijk- en wisselstromen. Van de wissel
spanningen en -stromen zijn die met pe
riodieke veranderingen van het grootste
belang. Omdat het verder mogelijk is elke
periodieke functie te ontwikkelen in een
Fourier-reeks, kunnen we volstaan met een
beschouwing van die grootheden die sinus
vormige functies van de tijd zijn.
Een sinusvormige spanning met fre
quentie ƒ kan als volgt genoteerd worden:
u = ü cos(cor + 9?)
of

u = ü sin(cof + 0)

waarin ü de topwaarde of amplitude is en
co =
de hoekfrequentie. cp en 0 ge
ven het faseverschil aan tussen de spanning
en een referentiegrootheid.
Differentiëren van de spanning naar de
tijd levert
du
— = cou ;
dr

7C

arg = -

en integreren naar de tijd geeft
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J

(2.1)

7T

arg = — -

(2.2)

als we aannemen dat de integratieconstante nul is. Overeenkomstige uitdrukkingen
verkrijgen we voor sinusvormige stromen.
Het differentiëren van een sinusvormige
grootheid komt dus overeen met het ver
menigvuldigen van de grootheid met co,
en een fasevervroeging van k/2 rad. Bij in
tegreren wordt de grootheid gedeeld door
co, en k/2 rad in fase vertraagd.

2.2.2. Symbolische notatie
Het is vaak eenvoudiger om voor sinus
vormige grootheden de exponentiële nota
tie te gebruiken, bijvoorbeeld
ü Re

+ *>

u = ü lm

+ 0)

11

of

waarin j = |/—1. In deze vormen geeft
Re het reële en lm het imaginaire deel van
een complexe grootheid aan. In de prak
tijk wordt meestal verder afgekort en ge
schreven u = ü exp{j(cor + </?)}. We mo
gen dan echter niet vergeten dat alleen
het reële óf alleen het imaginaire deel van
de uitdrukking een fysische betekenis heeft.
Differentiëren en integreren we nu de
spanning in de exponentiële vorm, en ver
gelijken we de resultaten met (2.1) en (2.2).
Differentiëren naar de tijd geeft

dw

d7=JCÜ"
en integreren levert

f u udt = —
1 u

J

We veronderstellen weer dat de integraticconstante gelijk aan nul is. Vergelijking
met (2.1) en (2.2) laat zien dat het symbool
j als een operator kan worden beschouwd
die een faseverschuiving van k/2 rad geeft.
De reciproke waarde 1/j geeft een fasever
schuiving van —7r/2 rad.

2.2.3. Faseverhoudingen
Uitgaande van de fundamentele wetten van
de elektriciteitsleer hebben we de begrip
pen weerstand, zelfinductie en capaciteit
ingevoerd. We hebben ook regels gevonden
die een verband leggen tussen de momen
tele waarden van spanningen en stromen.
In de wisselstroomtheorie hebben we ech
ter met periodieke veranderingen te ma
ken en hiervoor hebben we betrekkingen
nodig tussen sinusvormige spanningen en
stromen.

. di
dan is — =
d/
jcoi = jcoï e3cu* en de spanning is dus

Als de stroom i = i

u = ja)£ieJo,t = a>Lï eJ(<ut+K/2) = ü

De spanning heeft dus een amplitude
ü = coLï en ijlt tc/2 rad voor op de stroom
(zie fig.2.3b)
c.Capacitief element. Voor een capaciteit
geldt
dzz
i = C —dr
en het is hier het eenvoudigst om een si
nusvormige spanning u = ü e3cu* in te voedu
ren. Dan is —
jcou = jtoü e3<üf en de
dr

a. Weerstandselement. Op elk ogenblik geldt
u = Ri

Nemen we een sinusvormige stroom aan,
i = i exp(ja>z). Dan wordt
u = R\ e3tü£ = ü e3"*
De amplitude van de spanning is ü = Ri,
en de spanning is in fase met de stroom
(zie fig.2.3a).

b. Inductief element. Het verband tussen de
momentele waarden van spanning en
stroom is
„ &

u =L —
d/

(b)

Fig.2.3. Fasebetrekkingen tussen spanningen
en stromen. Vermogensfluctuaties. a. Weerstandselement. b. Inductief element, c. Capacitief element.
35

T

stroom bedraagt
i = jcoCü ei<ut = c/jCü ei(ö4+ n/2) = i eJ(<w‘+

De stroom heeft dus een amplitude
i = coCü en ijlt tt/2 rad voor op de span
ning (zie fig.2.3c)
2.2.4. Energie en vermogen
We zijn nu in staat de overdracht van ener
gie tussen een netwerkelement en de rest
van het netwerk te onderzoeken.
Indien tussen de klemmen van een net
werkelement een potentiaalverschil u aan
wezig is, en een elementaire lading Sq
wordt verplaatst van de klem met de hoog
ste potentiaal naar die met de laagste,
neemt het element een hoeveelheid energie
Öw = uüq op. De snelheid waarmee de
energie van de verplaatste lading veran
dert, noemt men het momentele vermogen

dW
dq
p = —— = u — = ui
dr
dt
Dit vermogen noemt men positief als het
netwerkelement energie opneemt, en nega
tief als het element energie levert aan het
netwerk.

a. Weerstandselement. Hier zijn spanning
en stroom in fase, bijvoorbeeld u =
ü cos cot en i = i cos cot. Het momentele
vermogen is
p = ui = üi cos2 cot

en is altijd positief. Een weerstandselement
neemt dus altijd energie op, die volledig
gedissipeerd wordt daar het element geen
energie kan opslaan. Het gemiddelde gedissipeerde vermogen bedraagt
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'-!ƒ

üi cos2 cotdt

0

T

üi_ C
üi
(1 + cos 2cot)dt = —
TT
o
waarin T =
de tijdsduur van één pe
riode is. Verder geldt: u = iR, en het ge
middelde gedissipeerde vermogen van een
element met weerstand R kan dus worden
geschreven als
üi
~ 2

l
2 = RRil2
ü
R 2

Indien aan het element met weerstand R
een gelijkspanning U wordt aangelegd,
gaat een gelijkstroom / lopen. Het verband
tussen spanning en stroom is dan U = IR,
en het gemiddelde in het element gedissipeerde vermogen is gelijk aan het momen
tele vermogen

U2
P = UI = — = I2R
R

Als het vermogen, dat in een weerstandselement door een gelijkstroom I wordt gedissipeerd, gelijk is aan de dissipatie ten
gevolge van een wisselstroom met ampli
tude f, noemt men /eff = f//2 de effec
tieve waarde van de stroom. Analoog is
t/eff = w/j/2 de effectieve waarde van de
spanning. Wisselspanningen en -stromen
worden altijd gegeven door hun effectieve
waarden, tenzij anders is aangegeven.
b. Inductief element. Indien over een ele
ment met zelfinductie L een spanning
u = ü cos cot staat, ijlt de stroom k/2 rad
na op de spanning en is dus: i = isin cot.

Het momentele vermogen is dan
p = ui = ut cos cot sin cot = UI sin 2cot

en schommelt dus met de dubbele frequen
tie (zie fig. 2.3b). Deze schommeling wordt
het eenvoudigst verklaard door aan te ne
men dat de zelfinductie afwisselend energie
opslaat en weer aan de schakeling afgeeft.
De maximale opgeslagen energie is
T/4

2.3.IMPEDANTIE EN ADMITTANTIE

Beschouwen we een serieschakeling van
een weerstands-, een capacitief en een in
ductief element, dan is het gemakkelijk het
begrip impedantie in te voeren (zie fig. 2.4).
■O

—--- ««•

k/2

w

■UL-

sin(2o>/) d(wr)

o

C

L

R

o-

(>)

o

= — = LI2
co

waarbij gebruik is gemaakt van de be
trekking tussen spanning en stroom. Door
het vermogen te integreren over een geheel
aantal halve perioden, kan worden aange
toond dat het gemiddelde vermogen, dat
het element opneemt, gelijk is aan nul.

c. Capacitief element. De stroom ijlt hier
k/2 rad voor op de spanning, en als de
stroom dus i = i cos a>T bedraagt, is de
spanning u = ü sin cot. De onderlinge ver
houdingen van stroom, spanning en ver
mogen zijn weergegeven in fig. 2.3c. Het
momentele vermogen is

p = ui = UI sin 2cot
en dus precies hetzelfde als voor een induc
tief element. Het gemiddelde vermogen
over een geheel aantal halve perioden is ge
lijk aan nul en de maximale, in een capa
citeit C opgeslagen energie is

ou

Zl

Ze
=C

IL

K

Ö-

(b)

Fig. 2.4. Eenvoudige serie- en parallelschake
lingen.

De stroom i loopt door alle elementen,
terwijl de spanning u tussen de klemmen de
som is van de spanningen over de afzon
derlijke elementen:

U = Ur + Ul+ Uc
= AI + jcoLI 4-

jcoC

I

waaruit voor de verhouding U/I = Z volgt
Z — R 4~ j I coL

-LY

coC/

De complexe grootheid Z is de impedantie
van de serieschakeling. Het reële deel van
Z is de weerstandR. Het imaginaire deel X =

W = — = CU2
(O

I-

a>L

1
heet de reactantie.
coC
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In de parallelschakeling van fig. 2.4b is
de spanning over elk element gelijk, maar
de stromen zijn verschillend. De stroom i
door de gemeenschappelijke klemmen is de
som van de stromen door de drie elementen
I = Ir ± II ± Ic

— ~ U ± jcoCU ± -—— u
R

jojL

waaruit voor de verhouding I/U = Y volgt

Y

+ j (a>C-±1

R
\
(coL]
De complexe grootheid Y is de admittdntie
van de parallelschakeling. Het reële deel van
Y is de conductantie (of het geleidingsvermogen) G = 1/7? en het imaginaire deel B
coC------ — wordt de susceptantie genoemd.
o)L
Uit de definities van impedantie en admittantie volgt dat Z en Y eikaars omge
keerde zijn.

2.4.SOORTEN EN EIGENSCHAPPEN VAN
PASSIEVE ELEMENTEN

2.4.1. Weerstanden
In elektronische schakelingen wordt ge
bruik gemaakt van draadgewonden en
compositieweerstanden. Beide soorten kun
nen vast of variabel zijn uitgevoerd.

a. Draadgewonden
weerstanden.
Weerstandsdraad wordt gewikkeld op isole
rende staven, ringen of klossen, en be
schermd met een laag blanke lak. Daar
draadgewonden weerstanden een aanzien
lijk vermogen dissiperen, is belangrijk dat
gezorgd wordt voor voldoende ventilatie.
De eenvoudige draadgewonden weer-
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stand bestaat uit een draadspoel en heeft
daarom, behalve weerstand, ook een zekere
zelfinductie en capaciteit. De zelfinductie
is een gevolg van de koppeling van de mag
netische flux met de stroomweg. De capa
citeit tussen de verschillende windingen
moet men zich verdeeld denken langs de
weerstand. Door speciale produktietechnieken kunnen deze beide effecten aanzien
lijk worden verkleind, maar niet geheel ge
ëlimineerd.

b. Compositieweerstanden. Deze weerstan
den staan ook bekend onder de naam koolweerstanden, omdat zij worden vervaardigd
uit poedervormig grafiet met een isolerend
materiaal als bindmiddel. De weerstandswaarde is afhankelijk van de samenstelling
van het mengsel, en het maximale vermo
gen van de afmetingen. De waarde in ohm
wordt aangegeven met een kleurencode die
de eerste twee cijfers aangeeft en het daar
opvolgend aantal nullen. Er zijn twee sys
temen in gebruik om de kleurencode op
het weerstandslichaam aan te brengen (zie
fig. 2.5). In het eerste systeem geeft de kleur
van het lichaam het eerste cijfer aan, de
kleur van het uiteinde het tweede en de
kleur van de stip het aantal nullen. In het
andere systeem geven de eerste twee ban
den de eerste twee cijfers aan en de derde
band het aantal nullen. De vierde band
geeft de tolerantie in procenten van de no
minale weerstandswaarde. Is de vierde band
niet aanwezig, dan is de tolerantie ±20%.
Een koolweerstand heeft een korte
stroomweg, en dus een zeer kleine zelfin
ductie. De capaciteit tussen aansluitklemmen en weerstandslichaam is echter aan
zienlijk. Bovendien neemt de capaciteit
tussen de koolkorreltjes in de compositie-

tabel

2.1. Kleurencode voor weerstanden.

Kleur

Cijfer

Kleur

Cijfer

Kleur

Cijfer

Zwart
Bruin
Rood
Oranje

0
1
2
3

Geel
Groen
Blauw
Violet

4
5

Grijs
Wit
Zilver
Goud

8
9
±10%
±5%

6

7

stip

„uiteinde

[1

O

(»)

I 2 3

4

j|| || II II
(b)

Fig.2.5. Kleurencode voor weerstanden.

laag snel af bij toenemende frequentie, zo
dat de effectieve weerstand wordt verkleind.
Een weerstand kan in redelijke benadering
worden voorgesteld door het vervangingsschema van fig. 2.6.

IfR

o-

o

Fig. 2.6. Het vervangingsschema van een weer
stand.
De reactantie van een kwaliteitsweerstand kan bij lage frequenties zondermeer
verwaarloosd worden. Bij zeer hoge fre
quenties moet men er echter wel degelijk
rekening mee houden.

c. Draadgewonden variabele weerstanden.
Variabele weerstanden, ook gebruikt als
potentiometers, worden vervaardigd uit
weerstandsdraad dat gewikkeld wordt op
isolerende torusvormige ringen. Zij zijn
uitgerust met draaibare contacten. Soms
wordt als wikkellichaam een staaf of buis
van isolerend materiaal gebruikt, gecom
bineerd met een glijdend contact. Deze
draadgewonden weerstanden kunnen grote
vermogens dissiperen en hebben een goede
stabiliteit.

d. Variabele koolweerstanden. Voor kleine
vermogensdissipatie en voor de grotere
weerstandswaarden wordt gebruik ge
maakt van koolweerstanden. Tussen de
aansluitklemmen wordt op een bakelieten
ring een koollaag aangebracht. De weerstandswaarde is afhankelijk van de samen
stelling en de dikte van de laag. Het derde
contact wordt gemaakt door een draaibare
arm die door een veer op de koollaag wordt
gedrukt.

2.4.2. Zelfinducties
a. Vaste spoelen. De zelfinductie van een
netwerkelement is afhankelijk van de mag
netische eigenschappen van het omringende
medium. Er zijn enkele materialen - gewoonlijk ferromagnetisch genoemd - waar
van de permeabiliteit veel groter is dan die
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van lucht. Brengen we in een spoel een
magnetische kern aan, dan neemt de fluxdichtheid toe en dus ook de zelfinductie
van de spoel. De permeabiliteit van bijna
alle andere materialen is ongeveer gelijk aan
die van lucht, en daarom worden spoelen
zonder magnetische kern meestal luchtspoelen genoemd. Luchtspoelen worden
meestal gewikkeld van koperdraad op een
isolerende kern. Bij lage frequenties is het
materiaal van de kern van weinig belang,
mits het niet hygroscopisch is. Bij hogere
frequenties moet de isolator een kleine verlieshoek hebben, daar de diëlektrische ver
liezen anders ontoelaatbaar groot worden.
R

"c

(•)

L

R

(b)

L

O

■O

—|

|—
M

Fig.2.7. Het vervangingsschema van een spoel.
Deze verliezen ontstaan doordat in het
diëlektricum hoogfrequente stromen wor
den geïnduceerd. Op dezelfde wijze kunnen
ook verliezen ontstaan doordat stromen
worden opgewekt in naburige metalen
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voorwerpen. De voornaamste bron van
vermogensverlies blijft echter de weerstand
van de spoel zelf. Al deze verliezen kunnen
in rekening worden gebracht door de spoel
te vervangen door een weerstand in serie
met een ideale zelfinductie. De capaciteit
tussen de wikkelingen van de spoel en tus
sen de spoel en het spoellichaam, wordt
parallel aan deze serieschakeling aange
bracht (zie fig. 2.7a).
De aandacht moet er nog op worden ge
vestigd dat de zelfinductie, weerstand en
capaciteit van een spoel frequentie-afhankelijk zijn. Op de eerste plaats blijft de ver
deling van de stroom in de draad niet lan
ger uniform als de frequentie toeneemt.
De stroom concentreert zich nabij het op
pervlak van de draad, waardoor de effec
tieve doorsnede kleiner wordt en de weer
stand toeneemt. Dit is het skin-effect. Ver
der wordt de verdeling van de stroom nog
veranderd door het nabijheidseffect, een ge
volg van onderlinge beïnvloeding van de
stromen in verschillende windingen van de
spoel. Ook die diëlektrische verliezen ne
men toe met de frequentie en door al deze
factoren kan de equivalente verliesweerstand R uit fig. 2.7a erg groot worden.
De kwaliteit van een spoel wordt vast
gelegd door de 0-factor, die is gedefinieerd
als de verhouding van inductieve reactantie
en equivalente verliesweerstand
Q

“ '~R

Het blijkt dat de kwaliteitsfactor Q slechts
weinig varieert over een breed frequentiegebied. Een spoel wordt zodanig ontwor
pen dat de 0-factor ongeveer in het midden
van het vereiste frequentiegebied maximaal
is. Met behulp van speciale wikkeltech-

I
=
=

i

niekcn worden de verliezen en de langs de
spoel verdeelde capaciteit zo klein mogelijk
gemaakt. Indien de capaciteit kan worden
verwaarloosd, wordt het vervangingsschema dat van fig. 2.7b. Soms kan het gemakke
lijker zijn als we beschikken over een paralel-vervangingsschema van een spoel (fig.
2.7c). Daar de twee schakelingen van fig.
2.7b en fig. 2.7c volledig gelijkwaardig moe
ten zijn, moeten de admittanties voor alle
frequenties aan elkaar gelijk zijn. Dus
G + ]B =

1
R 4- jX
R—jX
R2 + X2

X2

zijn doorverbonden. De emk die in de ge
hele spoel wordt geïnduceerd, is dan

dZ
wi = z/ii 4- zzi2 — —(M 4- L2 4z 2AI) —
dz
en hieruit volgt voor de zelfinductie
L = L1 4- L2 ± 2M = Li 4- L2 ± 2k |/L1L.2

Bij dit type variabele zelfinductie is de
wederzijdse inductie negatief en is de maxi
male koppelfactor zowat gelijk aan 1. De
verhouding van de maximale en de mini
male zelfinductie is dus groot, meestal on
geveer 10.

JX

omdat a>L > R. Het nieuwe vervangingsschema bestaat uit de zelfinductie L parallel
met een conductantie G = XjcoLQ.
b. Variabele zelfinducties. Fig. 2.8 toont een
uitvoeringswijze van een variabele zelfin
ductie met luchtkern. Het zijn twee in serie
geschakelde spoelen, waarvan de een draai
baar is opgesteld binnen de ander. Ver
plaatsing van de spoelen ten opzichte van
elkaar verandert de koppelfactor en daar
mee de wederzijdse inductie.
Stel dat de stroom door de spoel verd/
andert met een snelheid —. Dan worden
dz
in de spoelen emk’s opgewekt
dZ
± XI) —

wil = —

e

W12 = — (^2 i

x dZ

Het teken van de wederzijdse inductie
hangt af van de manier waarop de spoelen

(b)

Fig. 2.8. Een variabele zelfinductie met schakelsymbool.

Voor een ander type wordt gebruik ge
maakt van een kern die vervaardigd is van
gesinterd ferriet, een zogenaamde poederkern. De zelfinductie van de spoel wordt
gewijzigd door de indringdiepte van de kern
in de spoel te veranderen. Voor fijninstelling is op de kern schroefdraad aangebracht,
waardoor de positie van de kern met een
schroevedraaier kan worden ingesteld.

2.4.3. Condensatoren
a. Elektrisch gedrag. Men kan zich een con
densator voorstellen als twee geleidende
platen met daartussen een isolerend mate
riaal. De capaciteit is afhankelijk van de af
metingen en de vorm van de platen, van
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hun onderlinge afstand en van de elek
trische eigenschappen van het isolerende
medium. Daar geen enkele isolator vol
maakt is, treedt doorslag op als de span
ning groot genoeg wordt gemaakt. Is de
isolator een vaste stof, dan wordt de con
densator hierdoor blijvend beschadigd.
Het maximale potentiaalverschil per lengteeenheid dat een isolator kan verdragen
wordt de diëlektrische sterkte van het mate
riaal genoemd.

G
(b)

o-

Ir
c

IfrCQ

verandert. Deze stromen veroorzaken
eveneens een verlies en wekken een magne
tisch veld op. Om ook deze verschijnselen
in het schema weer te geven, worden in
serie met de ideale condensator een kleine
weerstand en een kleine zelfinductie opge
nomen. Het volledige vervangingsschema
is dan dat van fig. 2.9a.
Indien de condensator goed is ontwor
pen, is de zelfinductie klein en gaat alleen
een rol spelen bij zeer hoge frequenties. De
weerstanden Rm en
mogen echter zelfs
bij betrekkelijk lage frequenties niet ver
waarloosd worden. In het vereenvoudigde
vervangingsschema van fig. 2.9b zijn ze
samengenomen tot een parallelconductantie G. Fig. 2.9c geeft de fasebetrekkingen
tussen de spanning en de stromen. De hoek
rp is de fasehoek en het complement <5 ervan
de verlieshoek van de condensator. De ver
liesfactor is de verhouding van de stroom
door de weerstand en de stroom door de
condensator.

verliesfactor = 7— = tand »» ö
/c
omdat ö erg klein is. De 0-factor is de ver
houding van de susceptantie en de conductantie van de condensator:
Zc

(d)

Fig.2.9. Het vervangingsschema van een con
densator. Fasebetrekkingen.

Zelfs bij kleine spanningen loopt een
kleine geleidingsstroom door de isolator.
Met het hierdoor optredende verlies kan
in een schema rekening worden gehouden
door een weerstand parallel te schakelen
aan een ideale condensator. Ook lopen er
stromen door de condensatorplaten telkens
als de ladingsverdeling op de condensator
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Q =~G

♦

s

— = co tan o
Zr

1

ö

De verliesfactor is dus de inverse van de
0-factor. In de praktijk kan elk van de drie
grootheden 99, tan<5, en Q gebruikt wor
den om de kwaliteit van een condensator
vast te leggen.
Soms hebben we een serie-vervangingsschema van een condensator nodig. Stel
dat deze serieschakeling bestaat uit een
reactantie X en een weerstand R. Opdat de

serie- en parallel-vervangingsschema’s ge
lijkwaardig zijn, moet gelden

R +jX =

1
G + jB

G + jB
G2 + B2

G_
B2

J B

daar B > G. Dus het serie-vervangingsschema is dat van fig.2.9d.
b. Vaste condensatoren. De vaste condensa
toren worden meestal ingedeeld naar het
gebruikte diëlektricum. De meest toege
paste zijn mica-, keramische, papier-, plas
tic-, elektrolytische en tantaalcondensatotoren.
1. Micacondensatoren. Tussen blaadjes
koperfoelie worden plaatjes mica aange
bracht. Het geheel wordt vervolgens stevig
samengeperst en geïmpregneerd om inwer
king van vocht te voorkomen. De goede
eigenschappen van mica als diëlektricum,
namelijk een kleine verlieshoek en een grote
diëlektrische sterkte, maken micacondensa
toren bijzonder geschikt voor hoogspanningstoepassingen.
2. Keramische condensatoren. Keramische
condensatoren zijn erg klein omdat kera
mische materialen een grote diëlektrische
constante bezitten. De verliezen zijn wat
groter dan bij micacondensatoren, maar de
thermische stabiliteit is goed.
3. Papiercondensatoren. Papiercondensatoren worden vanwege de lage kostprijs
zeer veel gebruikt. Ze worden vervaardigd
uit bandjes tinfoelie met daartussen dun
papier, die stevig worden opgerold, met
olie geïmpregneerd en aangebracht in een
gesloten metalen huis. Kleinere condensa
toren worden soms in kartonnen buisjes

geschoven, geïmpregneerd, en afgesloten
met was. Ze zijn niet voor zulke grote span
ningen te gebruiken als keramische of mi
cacondensatoren, en de verliesfactor en de
zelfinductie zijn groter, maar anderzijds zijn
ze compacter en kunnen voor de meest uit
eenlopende capaciteitswaarden worden ver
vaardigd.
4. Plastic condensatoren. Een condensator
die zeer nauw aan de papiercondensator
verwant is, is de condensator waarin een
dunne plasticlaag als diëlektricum fungeert.
Het gebruikte plastic is doorgaans poly
styreen of mylar. Plastic is veel dichter dan
papier en bevat veel minder verontreini
gingen, wat dan ook het gebruik van een
veel dunner diëlektricum mogelijk maakt,
wat bij een gegeven capaciteit weer in klei
nere condensatorafmetingen resulteert. De
plastic condensator is ook stabieler en
wordt in veel mindere mate door de tem
peratuur beïnvloed dan de papierconden
sator.
5. Elektrolytische condensatoren. Uiterlijk
en ook qua constructie lijken elektrolyt!*sche condensatoren veel op papierconden
satoren. Een veel grotere capaciteit binnen
hetzelfde volume wordt hier bereikt door
de papierlaagjes te impregneren met een
elektrolyt, en door een formeerproces. Bij
het formeren ontstaat op één van de elek
troden een dun isolerend laagje. Deze elek
trode heet de anode. Het effectieve opper
vlak ervan is vooraf door etsen vergroot.
Vanwege hun polariteit zijn elektrolytische
condensatoren alleen te gebruiken voor gelijkstroomtoepassingen. De klemmen zijn
rood (positief) en zwart (negatief) gemerkt.
Kleine wisselspanningen zoals de rimpelspanning in een gelijkrichter, zijn wel toe
gestaan, maar overigens moeten de instruc-
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ties van de fabrikant worden opgevolgd om
schade te voorkomen. De verliesfactor is
veel groter dan van welk ander type con
densator.
6. Tantaalcondensatoren.
Een geheel
nieuw type elektrolytische condensator is
de tantaalcondensator, die zijn naam ont
leent aan het sporenelement tan taal. In
principe is een tantaalcondensator gelijk
aan de elektrolytische condensator. De
tantaaluitvoering heeft echter verschillende
voordelen, zoals een zeer gunstige verhou
ding tussen afmetingen en capaciteit. De
vrij hoge prijs beperkt de toepassing door
gaans tot industriële apparatuur.

c. Variabele condensatoren. Bij variabele
condensatoren is lucht het diëlektricum.
Een eenvoudige variabele condensator be
staat uit twee cirkelvormige metalen schijf
jes, waarvan de één vast en de ander op een
asje met schroefdraad is gemonteerd. De
capaciteit kan dan veranderd worden door
de afstand tussen de schijfjes te wijzigen.
Een grotere capaciteit wordt verkregen
door een aantal gelijkvormige plaatjes op
een as te monteren, van elkaar gescheiden
door isolerende ringetjes. De plaatjes wor
den om de ander mechanisch met elkaar
doorverbonden zodat twee stel platen wor
den verkregen waarvan het ene vast is en
het andere draaibaar. De capaciteit is ma
ximaal als de draaibare en de vaste platen
precies tegenover elkaar staan, en mini
maal als de eerste geheel uitgedraaid zijn.
De platen zijn halfcirkelvormig zodat de
capaciteit ongeveer evenredig is met de
draaiingshoek. Voor andere toepassingen
kan de draaiingshoek evenredig worden
gemaakt met de frequentie van een trillingskring of met de golflengte.
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2.5. SPA NNI NGS- EN STROOMBRONNEN

Bij een ideale spanningsbron is de klemspanning, en bij een ideale stroombron de
stroom, onafhankelijk van de belasting.
De bronnen die in de praktijk voorkomen,
zijn altijd een benadering van één van beide
omdat ze een inwendige impedantie hebben
die ongelijk is aan nul. Zo biedt de elektro
lyt in een cel weerstand tegen stroomdoorgang, is de wikkeling van een dynamo gro
tendeels inductief en is een elektronische
oscillator een ingewikkeld samenstel van
buizen of transistors, weerstanden, spoelen
en condensatoren, terwijl bovendien nog
parasitaire zelfinducties en capaciteiten op
treden. Maar we kunnen een energiebron
altijd voorstellen als een ideale bron in
serie met zijn inwendige impedantie (zie
fig.2.10).
O

j:
Z<

u

«o

O

(a)

O

»u

©
I

o

(b)

Fig.2.10. Praktische bronnen, a. Spannings
bron. b. Stroombron.

s

De klemspanning u is de som van de
emk Uq van de bron en de tegen-emk «t,
die wordt opgewekt in de inwendige impe
dantie Zj,
U = Uo — IZi

en is daarom afhankelijk van de belastingsstroom. Als Zi erg klein is, dan is wt w©
en wordt de bron in de praktijk een span
ningsbron genoemd. Als Zi veel groter is
dan de belastingsimpedantie, dan zijn de
veranderingen van de belastingsstroom
klein en wordt de bron een stroombron
genoemd. Zo’n stroombron is beter voor
te stellen door een ideale stroombron, met
daaraan parallel de inwendige admittantie
(fig.2.10b).
De inwendige impedantie of admittantie
van een bron is te bepalen door de klem
spanning te meten als functie van de be
lasting.
2.6.NETWERKEN

2.6.1. De wetten van Kirchhoff
Een elektrisch netwerk is een fysisch samen
stel van actieve en passieve componenten.
In het schema van de gehele schakeling
wordt elke component voorgcsteld door
zijn vervangingsschema. Ook wederzijdse
inducties, parasitaire capaciteiten en zelfinducties worden er in aangegeven. Hoe
ingewikkeld uiteindelijk het schema wordt
waarmee we moeten gaan werken, is voor
een groot deel afhankelijk van de frequentie
waarbij de schakeling moet werken en van
de vereiste nauwkeurigheid van de resul
taten. Terwijl de analyse meestal verloopt
volgens een vast schema, is voor het opstel
len van een schakeling een hoeveelheid in-

zicht vereist, die alleen door ervaring kan
worden verkregen.
Een elektrisch schema telt een aantal
ideale elementen die onderling doorver
bonden zijn en een meetkundig patroon
vormen. Een punt in dit patroon waar drie
of meer elementen met elkaar zijn door
verbonden, heet een knooppunt. Een serieschakeling van elementen tussen twee
knooppunten heet een tak. Een maas is een
gesloten weg in het schema. Nu bestaan er
twee methoden om elektrische schema’s te
onderzoeken, die berusten op de toepassing
van twee regels die bekend staan als de
wetten van Kirchhoff. Deze wetten zijn
overigens zo evident, dat een nader bewijs
overbodig is.
De eerste wet van Kirchhoff luidt: De
som van de stromen die naar een knooppunt
toe gericht zijn, is gelijk aan de som van de
stromen die er van af gericht zijn. Indien
de stromen worden beschouwd als alge
braïsche grootheden, kan de wet korter
worden geformuleerd: De algebraïsche som
van de stromen naar een knooppunt is gelijk
aan nul.
De tweede wet van Kirchhoff luidt:
In een maas is de som van de emk's gelijk
aan de som van de spanningen over de impedanties. Voeren we het begrip tegenemk in, dan is ook hier een beknoptere
formulering mogelijk: In een maas rond
gaande is de algebraïsche som van de emk's
gelijk aan nul.
Bij de knooppuntsanalyse wordt ge
bruik gemaakt van de eerste wet, en bij de
maasanalyse van de tweede. In het alge
meen wordt die methode gebruikt die de
minste vergelijkingen geeft. De twee metho
den worden nu geïllustreerd aan de hand
van twee voorbeelden.
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I

hulp van de eerste wet van Kirchhoff vin
den we het volgende stel vergelijkingen

-■

/»

1

11 =
+ Yo) — U2Y2
0 = — U1Y2 + U2(Y2 + Y3 + Y4) — U3Y4
12 = — U2Y4 + U3Y4

---- X

Oplossing van deze vergelijkingen geeft de
gevraagde spanningen.

(a)

W1

<1

9

T

I
>

I

I

5

u «=■ 0 (rcfcrentieknooppunt)
(b)

Fig. 2.11. Notaties voor maas- cn knooppuntsanalyse.
In de schakeling van fig. 2.11a zijn alle
impedanties en emk's gegeven. De stro
men zijn gevraagd. We nemen eerst een
richting aan voor de maasstromen, meestal
met de wijzers van de klok mee, en schrij
ven dan een stel maasvergelijkingen op

Uj = I/Zj 4“ Z2 4" Z3)--- I2Z2
^3^3
U2 = — I4Z2 4" h(^2 4* Z4)
I3Z4
0 = — IiZ3 — I2Z4 4- I3(Z3 4- Z4 4- Z5)
De stromen vinden we door dit stel verge
lijkingen op te lossen.
Knooppuntsanalyse wordt meer toege
past als de stromen bekend zijn en de span
ningen gevraagd. Om verwarring te ver
mijden is het raadzaam de polariteit van
alle onbekende knooppuntsspanningen po
sitief aan te nemen ten opzichte van een
referentieknooppunt, waarvoor meestal de
aarde of het chassis wordt gekozen. In de
schakeling van fig. 2.11b moeten we de drie
onbekende spanningen bepalen. Met be-
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2.6.2. Het dualiteitsbeginsel
Indien in een maasvergelijking de spannin
gen worden vervangen door stromen, de
stromen door spanningen, en de impedanties door admittanties, krijgen we een
knooppunts vergelijking. Worden alle maasvergelijkingen op deze wijze omgeschre
ven, dan beschrijft het nieuwe stel verge
lijkingen een nieuwe schakeling die de
duale van de oorspronkelijke schakeling
wordt genoemd. We zeggen dat spanning
de duale grootheid van stroom is, en im
pedantie van admittantie. Het is gemakkelijk andere duale grootheden- en begrips
paren te vinden, zoals weerstandgeleidingsvermogen, reactantie-susceptantie, maasknooppunt, kortsluiting-open spanning,
serieparallel en vele andere. Het dualiteits
beginsel kan, indien het met verstand ge
bruikt wordt, een zeer nuttig hulpmiddel
zijn in de netwerkanalyse en kan een grote
hoeveelheid werk uitsparen. Bovendien
kunnen wetten en stellingen, die voor een
bepaald type schakeling zijn afgeleid, zon
der verder bewijs worden toegepast op de
duale schakeling.
2.6.3. Algemene stellingen voor netwerken
Elk netwerk, hoe gecompliceerd ook, kan
worden opgelost door systematische toe
passing van de wetten van Kirchhoff. Deze
werkwijze kan echter vaak worden vereen-

voudigd door gebruik te maken van enkele
algemene netwerktheorema’s. Deze stel
lingen die we straks zullen formuleren, gel
den voor netwerken die zijn opgebouwd uit
lineaire symmetrische elementen. Een ele
ment van een schakeling is lineair als de
verhouding van spanning en stroom con
stant is, dat wil zeggen, onafhankelijk van
de grootte van de stroom. Voor een sym
metrisch element is de betrekking tussen
stroom en spanning onafhankelijk van de
stroomrichting. Blijft deze betrekking niet
gelijk als de stroom van richting omkeert,
dan is het element niet-symmetrisch. Voor
beelden van niet-symmetrische elementen
zijn kristaldetectors, seleengclijkrichters,
diodes en elementen waarin ferrieten wor
den toegepast. Weerstanden, spoelen en
condensatoren, waaruit de meeste passieve
elektrische netwerken zijn opgebouwd, zijn
zowel lineair als symmetrisch.

a. Het superpositiebeginsel. In een netwerk
dat meer dan één bron bevat, is de span
ning tussen twee knooppunten of de stroom
in een tak gelijk aan de som van de span
ningen tussen de twee knooppunten of de
stromen in de tak die zouden optreden als
elke bron afzonderlijk op het netwerk werd
aangesloten.

b.Het compensatietheorema. Als een im
pedantie Z in een tak van een netwerk
vervangen wordt door een impedantie
Z + 8 Z, dan is de stroomtoename in elk
punt van het netwerk gelijk aan de stroom
die daar zou worden veroorzaakt door een
compensatie-emk. Deze emk die in serie is
geschakeld met de gewijzigd tak, heeft de
grootte —zÖZ, waarin z de stroom is die
oorspronkelijk door de gewijzigde tak liep.

In de duale stelling brengen we een com
penserende stroombron aan.
c. Het theorema van Thévenin. Een actieve
tweepool kan worden vervangen door een
equivalente spanningsbron. De emk van
deze bron is gelijk aan de spanning tussen
de twee klemmen. De inwendige impedan
tie is de impedantie van het netwerk als
alle energiebronnen zijn vervangen door
hun inwendige impedanties. In het duale
theorema, het theorema van Norton, wordt
het netwerk vervangen door een equivalen
te stroombron.

d.Het reciprociteitsbeginsel. Een ideale
spanningsbron en een ideale ampèremeter
mogen in een netwerk van plaats worden
verwisseld, zonder dat er in grootte of fase
iets verandert aan de aflezing van de ampè
remeter. Gemakkelijk is in te zien dat het
beginsel ook geldig is als de spanningsbron
en de ampèremeter niet ideaal zijn, mits
hun impedanties aan elkaar gelijk zijn.
Volgens het duale beginsel mogen een
voltmeter en een stroombron van plaats
worden verwisseld.
e. Max. vermogensoverdracht. Een twee
pool staat het maximale vermogen af aan
een belasting indien de belastingsimpedantie gelijk is aan de toegevoegde complexe
waarde van de impedantie tussen de open
klemmen van de tweepool.
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2.7.TRANSIËNT- OF
OVERGANGSVERSCHIJNSELEN

2.7.1. Eenvoudige schakelingen
We zullen nu bezien wat er gebeurt in een
eenvoudige schakeling die plotseling wordt
aangesloten op, of afgeschakeld van een
gelijkspanningsbron.
1. Beschouwen we eerst een serieschake
ling van een weerstand R en een zelfinductie L (zie fig. 2.12a). Stel dat deze schake
ling plotseling wordt aangesloten op een
spanningsbron met een constante emk Uo.
Uit de tweede wet van Kirchhoff volgt dan

■l£":

7L~
G

L

"o

G

“o

/

dz
U0 — iR — L— =0
dz

Na omwerken en integreren naar de tijd
wordt dit
~

= — ln(C/0 — iR) 4- c

Op het moment van schakelen was de
stroom gelijk aan nul, zodat de beginvoorwaarden zijn: t = 0, i = 0. De integratieconstante is dan c = In Uo en de op
lossing wordt

< = ^(1 — e-W-»1)
Indien de eindwaarde van de stroom / is,
is de momentele waarde dus

i = 1 (1 — e-'/r)

(2.3)

waarin r = £/2?, de tijdconstante van het
systeem, de tijd is waarin de stroom de
eindwaarde zou bereiken indien ze gedu
rende het gehele inschakel verschijnsel even
snel zou blijven toenemen als aanvankelijk.
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He

2r

4r

Sr

(c)

Fig. 2.12. Overgangsverschijnselen in eenvou
dige schakelingen.
Bekijken we nu het geval dat de span
ningsbron op een tijd t = 0 plotseling
wordt kortgesloten, terwijl er een stroom I
door de serieschakeling loopt. De tweede
wet van Kirchhoff geeft nu
dz
— iR—L — = 0
dr

waaruit volgt
z = ƒ e-*/r

(2.4)

In een eenvoudige serieschakeling van R
en L neemt een gelijkstroom dus exponen
tieel toe en af, zoals fig.2.12e laat zien.

2. Wat gebeurt or als we een serieschakeling van een weerstand en een condensator
plotseling aansluiten op een constante emk
Uo ? De maasvergelijking wordt

U0 — iR — l =0

waarin q de momentele lading is van de
-.................
.dg
condensator C. Na invullen van i = —
d/
en oplossen vinden we
t

~CR

= — In (CU0 — q) + c

waarin c de integratieconstante is. Met be
hulp van de beginvoorwaarde t = 0,
<7=0 vinden we voor de waarde van
c = In (C£70). Vullen we deze waarde in
de laatste betrekking in, dan vinden we na
wat omwerken
q = Q (1 — e-‘/C2ï)

De lading van de condensator neemt dus
exponentieel toe met als eindwaarde Q.
Ook de spanning over C neemt exponen
tieel toe
« = </0(l—(2.5)

waarin r = RC de tijdconstante van de
.RC-schakeling is. De spanning zou de eind
waarde Uq in een lijd t bereiken, indien hij
gedurende het gehele inschakelverschijnsel even snel zou blijven toenemen als in
het begin.
Nemen we vervolgens aan dat de con
densator volledig is opgeladcn en dat dan
op het tijdstip t — 0 de spanningsbron
wordt kortgesloten. De differentiaalverge
lijking

geeft als oplossing

u = Uo

(2.6)

waaruit volgt dat de spanning ook expo
nentieel afneemt.
3. De parallelschakeling van G en C van
fig.2.12c is kennelijk de duale van de serieschakeling van R en L, zodat we de op
lossing krijgen door het dualiteitsbeginsel
toe te passen op (2.3) en (2.4). De span
ning is

u = t/0(l—

als de condensator oplaadt, en
u = Uo
het ontladen. De tijdconstante is
C
r = — = CR, waarin R = 1/G

bij

4. Op dezelfde wijze is de parallelscha
keling van G en L de duale van de serieschakeling van R en C (zie fig.2.12d). De
oplossingen verkrijgen we uit (2.5) en (2.6)
met behulp van het dualiteitsbeginsel. Na
dat de schakeling op de bron is aangeslo
ten, is de stroom door de spoel

i = ƒ(! — e~£/T)
en de afnemende stroom wordt gegeven
door

i = ƒ e-‘/’
De tijdconstante is r = GL = L/R, als
R = 1/G.

2.7.2. Schakelingen met weerstand,
zelfinductie en capaciteit
Nu gaan we na wat er gebeurt als de scha49

keling van fig.2.13a plotseling wordt aan
gesloten op een gelijkspanning Uo. In de
eindtoestand is de spanning over de con
densator C gelijk aan de emk Uo en er
loopt geen stroom meer. Zonder een gede
tailleerde analyse van het netwerk kunnen
we ons de overgangsspanningen en -stro
men niet goed meer voorstellen.

Differentiëren naar de tijd en omwerken
geeft
d2z
R dz
1 .
dz2 + L dz + Lc' ~

(2.8)

De algemene oplossing van deze vergelij
king wordt bepaald door de wortels van de
karakteristieke vergelijking
O

B

1

nz2+-zn + — = 0
jL» V—

L

Uo

Dit is een vierkantsvergelijking, en er zijn
dus twee wortels

R

”h==-2L +

(b)

(■)

en

J.0,

R =2R'

0.5
2r

3r

1*7-

l.Oi.

R = Rc = 2\'LjC

0,5
2r
3.0.

2.0 .

1

R = Z?e/IO

\

Deze wortels zijn reëel als R/2 > \/L/C,
en toegevoegd complex als R/2 < \/L/C.
In het bijzondere geval dat R/2 = ]/L/C
zijn de wortels reëel en aan elkaar gelijk.
Indien er twee verschillende wortels zijn,
is de oplossing van differentiaalvergelij
king (2.8)
ƒ = A em*‘ + B emtt

W

Fig.2.13. Overgangsverschijnselen in schake
lingen met weerstand, zelfinductie en capaci
teit, voor verschillende weerstandswaarden.

De maasvergelijking voor de schakeling
is
dz
q
U0-Ri-L--^=0
(2.7)
Qt
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C

(2.9)

De integratieconstanten in deze betrekking
hangen af van de beginvoorwaarden. In
het hier beschouwde probleem zijn op het
moment van schakelen zowel de stroom als
de lading gelijk aan nul. Vullen we de beginvoorwaarde i = 0, t = 0 in (2.9) in
dan vinden we A + B = 0, en dus

i =

a

(ew‘‘ — e.m.t)
’

Gedifferentieerd geeft dit

di

— w2em,t)

— =A

(2.10)

Op het tijdstip t = 0 zijn zowel i als q
gelijk aan nul, dus uit (2.7) volgt

pn

= £o

\dr/ t=o

I

L

(2.11)

Betrekking (2.10) gaat voor t = 0 over in

\d//t=o = ^(/«x —

(2.12)

Stellen we nu (2.11) en (2.12) aan elkaar
gelijk, dan vinden we voor A

i=

i =

---- ffJ2)

L

pL
(2.13)

Als de wortels van de karakteristieke ver
gelijking aan elkaar gelijk zijn, dus
/Hj = m2 = m, wordt de algemene op
lossing van de differentiaalvergelijking
i = (A + Bt) emt

en de constanten worden weer bepaald uit
de beginvoorwaarden (i = 0 en q = 0
voor t = 0). De constante A is gelijk aan
nul en
(2.14)

ƒ = Btemt

waaruit volgt
= B

We bepalen de constante B eerst uit (2.7)
en vullen hem dan in in (2.14). Voor de
complete oplossing vinden we dan

(2.15)

Uo e~
e' at (fipt — e“Pf)

De oplossing van de differentiaalvergelij
king is dus

Uq e”*1* — em,t
L m1 — m2

f &mt

Dus de oplossing wordt gegeven óf door
(2.13), óf door (2.15), afhankelijk van de
parameters van dc schakeling.
l.Als R/2 > \/L/C, dan heeft de ka
rakteristieke vergelijking twee verschillen
de reële wortels, bijvoorbeeld
= — a + P en m2 = — a —p, waarin
a = R/(2L) en p = |/[(A/2L)2 — 1/(£Q].
De oplossing, uitgedrukt in de parameters
van de schakeling, verkrijgen we door deze
wortels in te vullen in (2.13):

Uo

A =

y

2p
: at sinh pt

(2.16)

2. Als R/2 = jZlC, dan heeft de ka
rakteristieke vergelijking twee gelijke reele wortels en verkrijgen we de oplossing
door rn = —jR/2L in te vullen in (2.15):

E
i = - t e~at

(2.17)

3. Als tenslotte 7?/2 < |/L/C, dan zijn
de wortels van de karakteristieke vergelij
king toegevoegd complex, bijvoorbeeld
AMj = — a + jco en m2 = — a —jen,
waarin a = R/2L en____
co = )/{l/(LC) — W2L)2}. Weer geeft
(2.13) nu de oplossing

. _£o e~af (e^ — e~~
L
2jco

= — e at sin cot
cdL

(2.18)
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Fig. 2.13c geeft een grafische voorstelling
van deze drie oplossingen. (Zie blz. 50)
Beschouwen we nu een serieschakeling
van R, L en C waarin over de condensator
ten gevolge van een lading Q een spanning
U = QIC staat. Wordt deze schakeling
plotseling kortgesloten, dan gaat er een
stroom lopen en gaat de lading zich her
verdelen. De rusttoestand is bereikt als er
weer geen stroom loopt en de spanning
over C gelijk is geworden aan nul. We kun
nen dit probleem oplossen door de diffe
rentiaalvergelijking op te stellen en hier
van de oplossing te bepalen. Veel werk kan
echter worden uitgespaard door de volgen
de redenering. Verg. (2.16) geeft de schakelstroom uitgedrukt in de parameters van
de schakeling en in de emk UQ. Deze UQ
kunnen we ook beschouwen als de totale
spanningsstijging over C. In het probleem
dat ons nu bezighoudt, wordt de conden
sator echter ontladen. We beginnen met
een spanning U, de stijging van de span
ning over C is —U, en we vinden dus de
oplossing door in (2.16) tot en met (2.18)
Uo = —U in te vullen:

u

i ---------- e at sinh pt
pL

voor

R
2

coëfficiënt a = R/2L, die de dempingsfactor wordt genoemd. Een andere ma
nier om de snelheid aan te geven waarmee
de trillingen uitsterven, is door middel van
het logaritmisch decrement, dat is gedefi
nieerd als

A = In A
wr+i

waarin wr de amplitude is van de r-de tril
ling. We kunnen dus ook schrijven
e-at

A = In

voor

R
2

U .—at
i =——
e'
sin <ot

voor

R
~2 <

Ut —at

(j)L

Het minteken geeft een indicatie van de
richting van de ontlaadstroom. Indien
de condensator zich ont
J?/2 < ]/L)C
laden via een gedempte trilling. De hoe
veelheid demping wordt bepaald door de
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(2.19)

= aT

waarin T = \ff de periode van de tril
ling is. De frequentie

f=

2tz

1
2~
1
~ 2tz

LC

(£)1

is de natuurlijke frequentie van de schake
ling, of de frequentie van de vrije trillin
gen. De demping in een oscillerende kring
is meestal erg klein, zodat a verwaarloosd
kan worden. Dan kan de natuurlijke fre
quentie benaderd worden met de formule

ƒ=

' = —ze

e—a«4-T)

1
2k|/ËC

die de frequentie van de gedwongen tril
lingen geeft, ook de resonantiefrequentie
van de kring genoemd. Gedwongen tril
lingen worden in de volgende paragraaf be
handeld.
Voor R)2 > yjL)C zal de condensa
tor zich ten gevolge van de zware demping
aperiodisch ontladen. In het grensgeval
R\2 = ^LfC is de schakeling kritisch ge
dempt.

De parallelschakeling van G, C en L van
fig.2.13b is de duale van de serieschakeling
van R, L en C en kan dus op dezelfde wij
ze worden geanalyseerd. Ook is het natuur
lijk mogelijk het dualiteitsbeginsel toe te
passen op (2.16) tot en met (2.18).

/

M = “TZ e~
' at

pC

sinh pt

voor

Z = A 4-

G
2

voor
I
u = —zz e:' at sin cot
üjC

G
waarin a = —
2C

voor

C
L

en
2

P

G
2<

jco

lange tijd verlopen sinds de schakelaar
werd gesloten, zodat overgangsverschijn
selen zijn verdwenen en de schakeling in
de rusttoestand verkeert.
De impedantie van de schakeling is

_1_
CL

In de eindtoestand loopt er een stroom
door de spoel en de elementen G en C
zijn kortgesloten. Verwijdert men de
stroombron, dan wordt de in de spoel op
geslagen energie gedissipeerd in de conductantie G. Omdat er ook capaciteit aan
wezig is, kan het overgangsverschijnsel
periodisch zijn als de schakeling onderkritisch gedempt is, of aperiodisch als boven-kritische demping aanwezig is. Het
grensgeval wordt weer gevormd door een
kritisch gedempte schakeling.

2.8. WISSEL STROOM SCHAKELING EN

IN RUSTTOESTAND

2.8.1. Resonantie
Stel dat een emk Uo = 0oej<ü* is aange
sloten op een serieschakeling van een weer
stand R en een zelfinductie L. Er is een

R

1 +jt)

Indien w0 de hoekfrequentie is waarbij
weerstand en reactantie aan elkaar gelijk
zijn, dus waarbij co0L = R, kan de im
pedantie van de schakeling geschreven
worden als
l+j^)
"o/
Zo is voor een serieschakeling van een
weerstand R en een capaciteit C de impe
dantie

Z = R

L = R

1 — j —)
W0/

waarin cn0CR « 1. Daar is co0 dus de
hoekfrequentie waarbij de capacitieve re
actantie van de schakeling gelijk is aan de
weerstand.
De impedantie van een serieschakeling
van een weerstand R een zelfinductie L en
een capaciteit C (zie fig.2.14) is
i
.ƒ
i ’
Z = R + jcoL +' j£oC
7—— = R 4- j- Iy cdL — —
](oC
\
coC

en de schakeling is inductief als
toL > 1/cuC en capacitief als coL < XfcoC.
Bij één frequentie co0 zijn de twee reactanties aan elkaar gelijk en is de impedantie
zuiver ohms. De schakeling resoneert dan
op de bronfrequentie en voert een ge
dwongen trilling uit. Merken we hier reeds
op dat de frequentie van de gedwongen
trilling in feite wordt bepaald door de para53

meters van de schakeling. Uit co0L =
l/co0C volgt dat de frequentie van de tril
ling /0 = l/27t|/LC is.
Fig. 2.14b toont de fasebetrekkingen in
een serie-resonantiekring. Bij resonantie
zijn de spanningen over L en C aan elkaar
gelijk en meestal veel groter dan de span
ning over R. De kwaliteit van een serie
kring wordt gegeven door de opslingerfactor, meestal de 0-factor genoemd. De
Q-factor van een seriekring is de verhou
ding van de spanning over de weerstand en
de spanning over één van de reactanties,
beide gemeten bij resonantie,

o
=
U

R

we met behulp van (2.20) frequentiekarakteristieken tekenen van schakelingen waar
van de Ö-factor bekend is. In fig. 2.14c is
zo’n kromme getekend.
4<4

(•)

1

k
14

1

l

<4

ü)0RC
<4

Nu kunnen we voor de impedantie van de
seriekring schrijven

= l/o

Iq

i

<4

Z — R 4“ jcoqZ

CO

co0

co /

= R 4- jco0Lv

<4

z--------- E.------

cu >

CÜ=Ü/Q

ÜJ < CÜQ

waarin v = (co/co0 — co0/co), de verstem
ming genoemd, kennelijk een functie van
de frequentie is en gelijk aan nul bij reso
nantie. De effectieve waarde van de stroom
wordt dan

cuq

0>)

n v
J

n/2
0-------

AJZ{ 1 + (Ct>)2}

en bij resonantie

—*/2
co/a»0

'.-1

en

Als we de verhouding /0// door n aange
ven, dan is

n2 - 1 4- {QvY

(2.20)

Nemen we nu aan dat Q constant is over
een bepaald frequentiegebied, dan kunnen
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Fig.2.14. Serieresonantie. a. De seriekring. b.
Fasebetrekkingen. c. Frequentiekarakteristieken.
Bij de meeste praktische toepassingen
wordt een benaderde waarde voor v ge
bruikt. Deze benadering garandeert vol
doende nauwkeurigheid, zelfs voor schake

lingen van een geringe kwaliteit (voor
Ö > 10), bij frequenties die minder dan
10% van de resonantiefrequentie afwijken.
Indien, nabij resonantie, co = co0 + öco,
dan is y 25co/co0 en

kunnen analoge resultaten worden afgeleid
voor stroomresonantie in een parallel
schakeling van G, C en L. Bijzonder inte
ressant is het dat (2.21) tot en met (2.23)
ook geldig zijn voor stroomresonantie.

Q&

2.8.2. Meting van de Q-factor
Het is vaak nodig dat de kwaliteit van een
kring wordt bepaald. In de eerste plaats
is het mogelijk gebruik te maken van (2.20).
Als ö echter groot is, kan de bandbreedte
erg klein zijn en daardoor moeilijk te me
ten. Dan is het eenvoudiger om de ö-factor
bij constante frequentie te meten door va
riatie van de capaciteit. Stel dat de capaci
teit bij resonantie Co is en buiten resonan
tie C = Co + öC. Dan geldt

Voor n = j/2 strekt het frequentiegebied
waarbinnen deze benadering bruikbaar is,
zich uit tussen de 3-dB-punten. In dat ge
val gaat (2.21) over in
(2.22)

ö = ~*
20/

resonantiefrequentie
bandbreedte tussen de 3-dB-punten

In een praktische schakeling is R de som
van de weerstand van de spoel, Rl, en die
van de condensator,
Rc =

1 / cü£“
”2 = 1 + ^(

1 X2

R2

=1 +

1

(^>0CQc

~ 1 + Ö2

zodat

Q =

____
Rl 4- Rc

Rl +

1

Q

WqCÖC

1

1
1
cüqL

(co02LC)öc

QlQc
Ql + Qc

Dus

1

1

en deze uitdrukking gaat in de 3-dB-punten
over in

Ql + Qc
Q«

(2.23)

De ö-factor van de condensator is meestal
veel groter dan de ö-factor van de spoel
en daardoor is Q « QlMet behulp van het dualiteitsbeginsel

Co
j/(n2— 1)
ÖC

Co
ÖC

Een tweede manier om de Ö-factor te me
ten maakt gebruik van vrije trillingen en
het logaritmisch decrement. Allereerst geldt
Q =

cooL
R

“ "o

LI2

~

PF
p
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waarin W de maximaal in de schakeling
opgeslagen energie is, en P het gedissipeerde vermogen.
De stroom / neemt exponentieel af en
geschreven wordt als I = loe at, zodat

Uo -I^Zj + Zk) —laZk

0 = I2(Z2 4~ Zl 4" Zk) — IiZk
Lossen we deze vergelijkingen op, dan
krijgen we

W = LI- = L/02 e-2ae

Het vermogen is gelijk aan de snelheid
waarmee de opgeslagen energie verandert,
met een minteken om aan te geven dat de
energie afneemt. Dus
d
P = — - W - 2aW
dr

Maar volgens (2.19) is a = Zl/T, zodat
Q =

W
(üq
2~f
~P = 2a = 2Af = 3

Bij het afleiden van deze uitdrukking is ver
ondersteld dat de eigenfrequentie gelijk is
aan de resonantiefrequentie. Voor het op
meten van het logaritmisch decrement uit
de golfvorm is een oscilloscoop benodigd.

2.9.MAGNETISCH GEKOPPELDE
CIRCUITS

2.9.1. Koppelimpedantie
Twee stroomcircuits zijn gekoppeld indien
een stroom in een ervan een emk induceert
in het andere circuit. De verhouding van
deze emk en de inducerende stroom wordt
de koppelimpedantie genoemd. De koppel
impedantie is in het algemeen complex,
en kan een weerstand, een zelfinductie, een
wederkerige inductie of een capaciteit zijn
en ook een samengestelde impedantie.
In fig.2.15a is Zk de koppelimpedantie.
Toepassing van de tweede wet van Kirchhoff geeft
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Uo = Ii

Zj 4” Zk —

Zk2
\
Z2 4- Zl 4- Zk/
(2.24)

Het secondaire circuit geeft dus in het pri
maire een serie-impedantie ter grootte
—Zk2/(Z2 4- Zl 4- Zk). Kennelijk be
ïnvloeden de omstandigheden in het secon
daire circuit de stroom in het primaire.
Als alleen de stroom door de belasting ons
interesseert, is het voordelig de rest van de
schakeling te vervangen door een span
ningsbron, zoals in fig.2.15b.
Deze benadering van het onderwerp is
fundamenteel en kan worden toegepast op
elke vorm van koppeling. In de praktijk
zijn de magnetisch gekoppelde circuits,
waarbij de koppelimpedantie een weder
kerige inductie is, van het meeste belang.
We zullen ons verder tot dit type beperken.
Al eerder is aangetoond dat de weder
kerige inductie tussen twee spoelen gelijk
is aan M = k]/L1L2, en dus afhangt van
de koppelfactor. De grootte van de emk
die in het ene circuit wordt geïnduceerd
door de stroom in het andere, is recht
evenredig met de wederkerige inductie,
maar de richting is afhankelijk van de-on
derlinge positie van de twee spoelen. Daar
om wordt aan de wederkerige inductie
meestal een teken gegeven overeenkomstig
de volgende afspraak. Neem eerst in beide
spoelen een stroomrichting aan en zet een
stip aan het eind van de spoel dat positief
wordt als de stroom in de andere spoel

Zl

“• (

(a)

Fig.2.16. Magnetisch gekoppelde circuits.

(b)

Fig.2.15. Gekoppelde circuits.
toeneemt (in de aangegeven richting).
Geef nu een plusteken aan de wederkerige
inductie indien beide stromen naar de
stippen toe gericht zijn, of beide er vanaf.
In alle andere gevallen krijgt de wederkeri
ge inductie een minteken. In de schakeling
van fig.2.16 is de wederkerige inductie po
sitief en de maasvergelijkingen zijn

Uo = I/Zg -| Rx + jcuLj) 4- jcoA/I2
0 = I2(ZL + R2 + j^2) + j^Aflj (2.25)

11

Ii I Zg + jcuLj 4zg +

^2

(coM)2
Zl 4- jcoL2

jwLïZL
ZL 4- jo>L2

~Ii(Zg + z;ZL

Zi 4\

Uo

= Ii

De oplossing is

Uo

2.9.2. De ideale transformator
Ons uitgangspunt is het schema van fig.
2.16 waarbij we verder veronderstellen:
1. De verliezen in de primaire en in de
secondaire wikkeling zijn te verwaarlozen,
dat wil zeggen Rx = R2 = 0.
2. Er is geen magnetisch strooiveld, dat
wil zeggen k = 1.
3. De reactanties coLj en cdL2 zijn oneindig groot.
Uit de tweede veronderstelling volgt dat
M = 1/jL1Z2 en de derde wordt benaderd
indien a>L1 > |Zg| en coL2 > |Zl|- Dan
volgt uit de maasvergelijkingen

(2.26)

/

waarin Zx = Zg + R1 -F jcoLj de totale
serie-impedantie van het eerste circuit al
leen is, en Z2 = Zl 4- R2 4de
totale serie-impedantie van het tweede
circuit.
Merk op dat de door het secondaire cir
cuit in het primaire gereflecteerde impe
dantie gelijk is aan (wAf)2/Z2 en dus even
redig met de admittantie van het tweede
circuit.

In de praktijk is het eenvoudiger om in deze
betrekking de wikkelverhouding van de
twee spoelen op te nemen in plaats van de
verhouding van hun zelfinducties. De
magnetische flux ten gevolge van een
stroom i door een spoel met N windingen
is cp = kNi, waarin k een constante is. De
wet van Faraday geeft dan voor de tegenemk
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condaire stroom, zoals het vectordiagram
van fig.2.17b laat zien.

zodat de zelfinductie van een spoel even
redig is met het kwadraat van het aantal
windingen.
Vullen we in (2.26)
n2 in, dan verkrijgen we

■L'o

= (NJN-j)2 =

h
(b)

Uo = I/Zg + n2ZL)

Fig.2.17. De ideale transformator.

Daar door beide spoelen dezelfde flux (p
loopt, geldt verder

Indien deze fasehoek gelijk is aan 0, dan
is het vermogen dat de transformator op
neemt Pr = U1I1 cos 0 en het vermogen
dat de transformator aan de belasting le
vert P2 ~ ^2^2 cos 0- Deze twee vermo
gens zijn dus aan elkaar gelijk. Dit is een
direct gevolg van het verwaarlozen van de
verliezen in de transformator.
De belastingsimpedantie, gereduceerd op
primair, is gelijk aan n2Z^ en de bronimpedantie, gereduceerd op secondair, is gelijk
aan Zg/n2. Indien het vermogen dat aan de
belasting wordt afgegeven, van belang is,
kan van deze impedantietransformatie een
nuttig gebruik worden gemaakt. Is spanningsversterking nodig, dan wordt de
spanning opgetransformeerd.

en

zodat
“1 _
—
= n„
"2

Op dezelfde wijze wordt een betrekking
tussen de stromen verkregen uit (2.25)
—ycoM

I2 =

M

zL+r2 + jwz211
11 «~—
—r?1

,?I1

De twee spoelen vormen een ideale trans
formator (zie fig. 2.17a). De emk’s die in
de wikkelingen van een ideale transforma
tor worden geïnduceerd, zijn in fase en
evenredig met het aantal windingen. Dien
tengevolge is de uitwendige emk, die over
de primaire wordt aangelegd en de oorzaak
is van de primaire stroom, in tegenfase met
de in de secondaire wikkeling geïnduceerde
emk.
De primaire en de secondaire stroom
zijn omgekeerd evenredig met de wikkelverhouding en in tegenfase. Hieruit volgt
dat de fasehoek tussen de uitwendige emk
en de primaire stroom gelijk is aan de fase
hoek tussen de secondaire emk en de se58

2.9.3. De praktische transformator en zijn
vervangingsschema
In fig. 2.18a is een praktische transformator
weergegeven als een samenstel van een
ideale transformator en enkele andere
schakelelementen, waardoor onvolmaakt
heden en verliezen in rekening worden ge
bracht. Dit vervangingsschema kan dienen
als uitgangspunt voor een bespreking van
de werking van de transformator en zijn
beperkingen.
l.De lekflux is dat gedeelte van de flux

dat slechts met één spoel is gekoppeld.
Dit heeft hetzelfde effect als een zelfinductie (1 — k1)L1 in serie met de primaire
wikkeling of een zelfinductie (1 — k^)L2
in serie met de secondaire.
2. Het vermogensverlies in de wikkelin
gen heet het koperverlies en is een gevolg
van de weerstanden van de wikkelingen,
en R2.
3. Door de eindige zelfinductie van de
wikkeling loopt er zelfs bij open secondaire
een kleine stroom door de primaire wikke
ling. Deze stroom bouwt de magnetische
flux op. De magnetiseringsstroom zm is zui
ver reactief en onafhankelijk van de belastingsstroom. In het vervangingsschema
loopt zm door een parallelzelfinductie Lo.
4. Indien de transformator gewikkeld is
op een magnetische kern, gaat in die kern
vermogen verloren door periodieke ommagnetisering (hystereseverlies) en ook
doordat er kleine stroompjes in het mate
riaal gaan lopen (wervelstromen). Ook in
andere metalen voorwerpen (zoals montagebeugels, aansluitklemmen en dergelijke)
wórden stromen geïnduceerd, en zelfs in
het diëlektricum gaat vermogen verloren
ten gevolge van de onvolmaaktheid van de
isolatiematerialen. Al deze verliezen zijn
vrijwel onafhankelijk van de belastingsstroom en kunnen door een parallelweerstand Ro vervangen worden.
5. Elke winding heeft een eigen capaci
teit, die bij hogere frequenties een steeds
belangrijker rol gaat spelen. De eigen capa
citeiten C\ en C2 van de wikkelingen zijn
in het vervangingsschema opgenomen als
capaciteiten tussen de klemmen van de
transformator.
De schakeling kan nog wat worden ver
eenvoudigd door alles terug te brengen

naar de primaire of naar de secondaire
kant. De symbolen in het schema van fig.
2.18b hebben de volgende betekenis

Re =
+ n2R2
Le = (1 — k1')L1 + n2(l — k2)L2
Ce — ~2 C2

Van het volledige vervangingsschema
wordt zelden gebruik gemaakt. Meestal is
het mogelijk het schema verder te vereen
voudigen, maar dit hangt af van het transformatortype.
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Fig. 2.18. Het vervangingsschema van een
transformator.

2.9.4. Vermogenstransformatoren
Voor het omhoog- of omlaagbrengen van
de spanning bij aanzienlijke vermogens
zijn vermogenstransformatoren nodig.
Hierbij is het noodzakelijk dat de verliezen
beperkt worden gehouden. Daarom passen
we dikke geleiders toe om de koperverliczen te verkleinen en ook kernen met een
grote doorsnede, zodat de fluxdichtheid,
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en dus ook het ijzerverlies, klein is. Een
dergelijke transformator zal daarom duur
zijn, en het is noodzakelijk een compromis
te zoeken tussen bouw- en bedrijfskosten.
Vermogenstransformatoren werken op de
frequentie van het plaatselijk elektriciteits
net, zodat de invloed van de eigen capaci
teit van de wikkelingen gering is.
Als we een vermogenstransformatie wil
len toepassen, moeten de ingangsspanning,
de frequentie en het vermogen van de
transformator bekend zijn. Het vermogen,
uitgedrukt in VA, is het produkt van de
uitgangsspanning en de uitgangsstroom
van de transformator bij continu bedrijf,
tenzij anders vermeld. Een redelijke venti
latie is noodzakelijk om te vermijden dat
de transformator te warm wordt. Ver
mogenstransformatoren kunnen zonder
gevaar worden gebruikt voor spanningen
kleiner dan de nominale waarde, en voor
frequenties boven de nominale waarde,
omdat onder deze omstandigheden de no
minale magnetiseringsstroom niet wordt
overschreden.
2.9.5. Koppeltransformatoren voor lage fre
quenties
In transformatorgekoppelde versterkers
worden spanningstransformatoren ge
bruikt waarvan de wikkelverhouding meest
al tussen 2 en 5 ligt. Ze behoeven geen ver
mogen te leveren, maar de uitgangsspanning moet onafhankelijk zijn van de fre
quentie tussen 50 Hz en 12 kHz (deze bo
venste grens kan, afhankelijk van de gestel
de eisen, verschillende waarden aannemen
tussen 10 en 20 kHz). Spanningstransfor
matoren zijn zodanig ontworpen dat ze
slechts gering belast mogen worden (dus
een grote belastingsimpedantie). Het vol-
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Fig.2.19. Het vervangingsschema van een kóppeltransformator.
ledige vervangingsschema van fig.2.19a is
nogal ingewikkeld, maar het kan aanzien
lijk vereenvoudigd worden door het ohmse
deel van de belastingsimpedantie te ver
waarlozen en door het capacitieve deel te
reduceren op primair, waar het kan worden
opgeteld bij Ce. Verder zijn de ijzerverliezen, in het schema voorgesteld door ROi
bij een juist ontworpen transformator te
verwaarlozen, evenals de capaciteit Q
naast de totale capaciteit Ct = Ce + /i2Cl.
Het resultaat is het vervangingsschema van
fig.2.19b, waarvan de analyse verder nog

I
I
i

kan worden vereenvoudigd door slechts
kleine frequentiegebiedjes tegelijk te be
schouwen. De transformator wordt zoda
nig ontworpen dat in het middengebied,
van ongeveer 250 Hz tot 2 kELz, de magnetiseringsstroom verwaarloosd kan worden,
evenals de capaciteit Ct. Er loopt dan geen
stroom door Re en Lc, en de transformator
kan worden vervangen door een ideale
transformator met dezelfde wikkelverhou
ding, zie fig. 2.19c. Voor de lage frequenties
mogen we de magnetiseringsstroom niet
langer verwaarlozen, zodat de ingangsspanning van de ideale transformator
jUow£o/(7?g 4- jwL0) is en het uitgangssig
naal j//UowLo/(7?g + jcoLo). Gewoonlijk
wordt coL0 = 7?g gemaakt bij de laagste
frequentie van 50 Hz. Bij deze frequentie
kan de transformator vervangen worden
door het schema van fig. 2.19d en is de uit
gangsspanning tot nUly2 afgenomen.
Voor de hoge frequenties moeten we de
capaciteiten in rekening brengen, maar
Cj < Ct en we verkrijgen het schema van
fig. 2.19e. Het ingangscircuit van de trans
formator is nu een seriekring en de uit
gangsspanning is
1
—j/2U0

Rg + Re + j

60 Ct
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Bij de resonantiefrequentie vertoont de
uitgangsspanning een maximum. Het is
daarom noodzakelijk de Q-factor van de
ingangskring klein te maken. De beste re
sultaten worden verkregen met Q 0,8.
Met deze waarde van Q is het uitgangssig
naal l/|/2 van de waarde in het middenge
bied voor een frequentie f& l,5/0, waarin

f0 de resonantiefrequentie van de ingangskring is.
In dit verband moeten we wel in het oog
houden dat een juist functioneren van een
koppeltransformator niet alleen bepaald
wordt door het ontwerp en de constructie
van de transformator zelf, maar ook door
de uitgangsimpedantie van de vooraf
gaande trap en de ingangsimpedantie van
de volgende.

2.9.6. Aanpassingstransformatoren voor lage
frequenties
Deze transformatoren worden gebruikt om
maximale signaaloverdracht te verkrijgen
van een bron met een kleine impedantie
(zoals een microfoon) naar een versterker
met een grote ingangsimpedantie, of van
een bron met grote impedantie (versterkeruitgang) naar een luidspreker met kleine
impedantie. Aanpassingstransformatoren
moeten in hetzelfde frequentiegebied wer
ken als koppeltransformatoren. Bovendien
moeten de verliezen klein zijn, en dus de
inwendige impedanties klein, daar zij ver
mogen moeten overdragen. De capaciteit
van de wikkelingen kan meestal worden
verwaarloosd, zodat het vervangingsschema dat we bij berekeningen gebruiken
moeten, betrekkelijk eenvoudig is. Een
verdere vereenvoudiging is te bereiken
door het frequentiegebied in drie delen te
splitsen, zoals bij de koppeltransformator
(zie tig. 2.20).
Uit de schakeling van fig. 2.20b volgt
voor de uitgangsspanning in het midden
gebied
Um = nU

Zg + Re + n“Rt

En uit fig. 2.20c voor de uitgangsspanning
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uitgangsspanning bij hoge frequenties
1_________
Uh = Um------______ a>Lc______
1 4-j
Zg 4" Re 4" n“RL

en Uh = Uml]/2
als (oLe = |Zg 4- Re 4- /z27?l|.
Is de hierbij behorende frequentie /2, dan is
Uh = Um

1

i +if//2

De 3-dB-punten, dusen/2, geven meestal
de grenzen van het nuttige frequentiegebied.

Fig.2.20. Het vervangingsschema van een aanpassingstransformator.

bij lage frequenties
UT = Um ----1 4-

1
Zg(7?e + k27?l)
jco£0(Zg 4- Rc 4- /z2jRl)

en de effectieve uitgangsspanning Ux is af
genomen tot t/m/]/2 indien

_ Zg(/?e 4- m2*l)
" 0 — Zg + Rc + »2^l
dat wil zeggen als coL0 gelijk is aan de pa
rallelschakeling van Zg en (Re 4- tï2/?l).
Is de hierbij behorende frequentie flt dan is
U1 = Um

1
1-j/i/Z

Uit het schema van fig.2.20d volgt voor de
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2.9.7. Hoogfrequent transformatoren
We hebben gezien dat een goed ontworpen
transformator met ijzerkern een tamelijk
nauwkeurige benadering is van een ideale
transformator. De afwijkingen worden
voorgesteld met behulp van de parameters
van een vervangingsschema, waarin reke
ning is gehouden met de invloeden van de
lekreactantie, de magnetisatiestroom en de
verliezen.
Dit alles is niet langer geldig voor gekop
pelde circuits bij hoge frequenties, waarbij
de reactanties van de wikkelingen klein
zijn vergeleken met de impedanties van bron
en belasting. We kunnen in dit geval beter
niet uitgaan van de eigenschappen van de
transformator; het gedrag van de hoogfrequenttransformator kan het best worden
onderzocht met behulp van de netwerktheorema’s uit par.2.5, daarbij gebruik
makend van geschikte benaderingen. De
verhouding van de emk’s in de wikkelingen
is hier, tenzij de koppeling zeer zwaar is,
niet meer evenredig met de eigenlijke wikkelverhouding. Het is daarom gebruikelij-

I
I

ker de spanningsverhouding uit te drukken
in de zelfinductie en wederkerige inductie
van de wikkelingen. Soms kan echter nuttig
gebruik worden gemaakt van het begrip
effectieve transformatieverhouding. Dit is
per definitie de wikkelverhouding van een
fictieve ideale transformator die dezelfde
spanningstransformatie geeft als de lichtgekoppelde hoogfrequenttransformator.
Een hoogfrequenttransformator wordt
voornamelijk gebruikt voor het optrans
formeren van de spanning. De vereiste
bandbreedte is dan ook gering. Het is daar
om gebruikelijk de spanningsversterking
op te voeren door óf alleen de secondaire
óf beide wikkelingen af te stemmen. Een
wikkeling wordt afgestemd door een con
densator parallel te schakelen met een zo
danige capaciteit dat resonantie optreedt
bij de vereiste frequentie. De belasting over
de afgestemde kring is zo klein dat hij
verwaarloosd mag worden en de parasi
taire capaciteiten kunnen worden samenge
nomen met de afstemcapaciteit. Deze
samengestelde capaciteit kan beschouwd
worden als een belasting van de secondaire
wikkeling.

+f

-o
S SC- Uo

Ri

Rr + j(oLlf die door de aanwezigheid van
het secondaire circuit wordt vergroot met
(coA/)2Z2, waarin
Z2 — 7?2 -j- jcuL2 -f- l/jcoC2

de totale secondaire impedantie is. Daar
het secondaire circuit in resonantie ver
keert, is Z2 = R2 en is de in het primaire
circuit veroorzaakte extra impedantie gelijk
aan (coA/)2/l?2. De totale op de bron aan
gesloten impedantie is
Rx + ya>Lr + (wAf)2/7?2

en de primaire stroom is
11

'

Rö

Uo
„
. ,
Rg + R1 +

H----- n---R2

Uo____
----------------(wM)2
7?g +
*2

indien zowel Rr als ja>L1 klein zijn.
In het secondaire circuit wordt een emk
ya>Mi1 geïnduceerd en de secondaire stroom
is
zodat de spanning over de
capaciteit C2 gelijk is aan

Uo =—

-ö
Fig. 2.21. Een hoogfrequenttransformator met
afgestemde secondaire wikkeling.

jroMIj

1
jcoC2

M
R2C2

__
R2C2 1
1
(ojA/)2

*2

De parallelkring van fig. 2.21 bestaat uit
de secondaire wikkeling van de transfor
mator en de capaciteit C2 en vertoont re
sonantie—bij de vereiste frequentie ƒ =
1/2tc|/(L2^2)- De primaire wikkeling van
‘de transformator heeft een impedantie

En dus geldt, daar &>2jL2C2 = 1

U_o
U

R2C2

1
(coM)2
■^g +

*2
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mil2

(2.27)

Denken we ons de koppeling door middel
van een ideale transformator met wikkelverhouding n =
dan bestaat de
belasting aan de secondaire zijde uit de
serieschakeling van R2 en C2, met
cdC2R2
1. Deze kan worden vervangen
door een equivalente belasting bestaande
uit de parallelschakeling van de capaciteit
C2 en een weerstand 7?p = L2IC2R2. Bij
resonantie is de belasting een zuivere weer
stand 7?p, die aan de primaire zijde ver
schijnt als n2 Rp. De extra impedantie, die
het secondaire circuit in het primaire ver
oorzaakt, kan nu geschreven worden als

(wAf)2

Af2:
LnCoR 2

(£)

2.9.8. Dubbel afgestemde hoogfrequenttransformatoren
Indien beide wikkelingen van een hoogfrequenttransformator op dezelfde frequen
tie worden afgestemd, en de spannings
verhouding als functie van de frequentie
wordt uitgezet, verkrijgen we een van de
drie krommen van fig. 2.22.

^2

2
cu0

n
Rg/Rp 4- n2

(2.28)

waarin n de effectieve wikkelverhouding
van de hoogfrequenttransformator is en
Rp de weerstand die bij resonantie parallel
staat aan de secondaire wikkeling. Door de
spanningsverhouding uit (2.28) te differen
tiëren naar n en het differentiaalquotiënt
gelijk aan nul te stellen, blijkt dat de groot
ste spanningsversterking wordt verkregen
indien n = j/(7?g/7?p). Dus voor
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Bij deze waarde van de wederzijdse inductie
verschijnt de belasting aan de primaire
zijde als n2Rp = Rg, zodat ook voldaan
is aan de voorwaarde voor maximale vermogensoverdracht.

■O’ c2r.

waaruit voor de effectieve wikkelverhouding volgt: n = Af/L2. Verg. (2.27) kan
nu in een eenvoudiger vorm worden opge
schreven.
U.
U

Af — nL2 — L2 y(JRfJRp) — |/\Rg(_R2C2L2f\

w

Fig. 2.22. Frequentiekarakteristieken van een
dubbel afgestemde hoogfrequenttransformator.

Hiervan kunnen we een intuïtieve ver
klaring geven door de invloed te beschou
wen die het secondaire circuit heeft op de
0-factor van het primaire. Indien de be
lasting onafhankelijk is van de frequentie,
verkrijgen we krommen zoals A of B. Bij
een grotere belasting wordt de kromme
alleen maar vlakker. Als het secondaire
circuit echter frequentie-afhankelijk is, is
de belasting die aan de primaire kant ver
schijnt, niet langer constant. Stel dat krom
me A wordt verkregen indien geen belasting
aanwezig is (open secondaire wikkeling),
en dat kromme B behoort bij een constante
belasting die gelijk is aan de impedantie

van het secondaire circuit bij resonantie.
Buiten resonantie wordt de belasting klei
ner en daarom is te verwachten dat de
kromme hoger ligt dan B en kromme A
dichter benadert, naarmate de afwijking
van de resonantiefrequentie groter wordt.
Bovendien treedt nog een ander effect op.
Boven de resonantiefrequentie wordt de
impedantie van de secondaire kring induc
tief. We weten echter dat de impedantie die
daardoor in de primaire verschijnt, even
redig is met de admittantie van de secon
daire kring. De inductieve component van
de secondaire impedantie verschijnt dus in
de primaire als een seriecapaciteit. Dien
tengevolge stijgt de resonantiefrequentie
van deze kring en wordt een grotere spanningsversterking verkregen. Dit effect heeft
zo’n grote invloed, dat er een piek ver
schijnt boven de resonantiefrequentie van
de afzonderlijke kringen. Zo ontstaat ook
een maximum bij een frequentie, lager dan
de resonantiefrequentie, zodat we een
kromme C verkrijgen met twee maxima.
Deze kromme is bij benadering symme
trisch rond de resonantiefrequentie van de
twee gekoppelde kringen.
Veronderstel dat de twee gekoppelde
circuits identiek zijn en een grote Q-factor
bezitten, zodat van beide de weerstand kan
worden verwaarloosd. Als elk circuit be
staat uit een zelfinductie L en een capaciteit
C, dan is de gemeenschappelijke resonan
tiefrequentie /0 = 1/27l)/LC. De totale
impedantie in de primaire kring met inbe
grip van de getransformeerde belasting is

Zp =jcuL+ji +

(wM)2
1
JWL + —;
jcoC

Is de impedantie Zp gelijk aan nul, dan
verkeert het primaire circuit in resonantie.
Het is duidelijk dat aan deze voorwaarde
voldaan is indien

1

f=f<> |/(1 ± M/L) ~

„ ƒ\ . ± 2
M
\
l)

mits M/L
1, een benadering die in de
praktijk altijd is toegestaan. Het kan weer
intuïtief worden aangevoeld dat voor zeer
kleine waarden van de koppelfactor de
kromme slechts één maximum vertoont.
Er is dus kennelijk één bepaalde waarde
van de koppelfactor waarbij voor het eerst
twee maxima optreden, en dit is de kriti
sche koppelfactor, die meestal tussen 0,005
en 0,03 ligt. Indien de koppeling ongeveer
kritisch is, dan is de transformatieverhouding vrijwel constant binnen een bepaalde
frequentieband, en neemt buiten die band
snel af. Een dubbel-afgestemde transfor
mator heeft eigenschappen die vergelijk
baar zijn met die van een bandfilter.

2.10. VIERPOLEN

2AQA. Inleiding
Indien een bron energie aan een belasting
moet afgeven, moet er een of andere transmissieweg zijn, bijvoorbeeld in de vorm
van een netwerk. Dit netwerk moet twee
klemmen hebben aan de kant van de bron,
en eveneens twee aan de kant van de belas
ting, vandaar de naam vierpoot.
Fig. 2.23a geeft het algemene symbool
voor een vierpool. Voor het onderzoek van
het netwerk is het voldoende dat we de
spanningen en stromen aan in- en uitgangsklemmen kennen. Indien dat het geval is,
kunnen we de bron en de belasting weg65

(a)

(b)

(C)

Fig. 2.23. Een vierpool tussen een bron en een
belastin gweerstand.
laten (zie fig. 2.23b). Het schema stelt een
netwerk voor dat een willekeurig aantal
componenten kan bevatten en waarvan
slechts de in- en uitgangsklemmen zijn aan
gegeven. Is het netwerk bekend, dan kun
nen de maasvergelijkingen worden opge
schreven waaruit alle stromen van de scha
keling kunnen worden berekend.
Slechts twee stromen zijn echter belang
rijk: de ingangsstroom i\ en de belastingsof uitgangsstroom i2. Om redenen van sym
metrie is het gemakkelijker de uitgangs
stroom om te keren, zoals in fig. 2.23c.
Dan is
^11

'1 =

|

^12

+ T

z12i

A22

(2.29)

-T u> + -A
waarin A de determinant van het stelsel
simultane vergelijkingen is en Ajk de
cofactor van het element in de yde rij en de
kde kolom.
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2.10.2. Vierpoolparameters
De eigenschappen van een vierpool kunnen
volledig beschreven worden met behulp van
vier parameters. Is een parameter de ver
houding van een stroom en een spanning,
dan heeft hij de dimensie van een admittantic; betreft het de verhouding van een
spanning en een stroom, dan is de dimensie
die van een impedantie. In alle overige ge
vallen zijn de parameters dimensieloze ver
houdingen van twee spanningen of twee
stromen.
Beschouwen we de spanning en de
stroom aan hetzelfde klemmenpaar, dan
geeft de verhouding van die twee een im
pedantie of admittantie, die bij dat klem
menpaar behoort. Wordt de ene grootheid
echter aan de ingang gemeten en de andere
aan de uitgang, dan geven we dit aan door
de verhouding van de twee een overdrachtsverhouding te noemen. Er bestaan dus vier
soorten overdrachtsfuncties:
De verhouding van twee spanningen of
de spannings-overdrachtsverhouding.
De verhouding van twee stromen of de
stroom-overdrachtsverhouding.
De verhouding van een stroom tot een
spanning, de overdrachtsadmittantie.
De verhouding van een spanning tot een
stroom, de overdrachtsimpedantie.
Daar een coëfficiënt A jk/A uit (2.29) de
dimensie heeft van een admittantie, kan hij
vervangen worden door de parameter yjkDit wordt dus

4 = ynui + ^12^2

(2.30)

1*2 = J21wl + ^22«2

De vier parameters, de admittantie- of
y-parameters, geven een volledige beschrij
ving van het uitwendig gedrag van het net
werk.

Analyse van hetzelfde netwerk met be
hulp van knooppuntsvergelijkingen, geeft
de volgende vergelijkingen:

(>)

111 ~ zll,l 4" z12l2
112 = Z21Z1 4" Z22Z2

waarin de z-paranieters de dimensie van
een impedantie hebben en kennelijk de
dualen zijn van de ^-parameters van het
zelfde netwerk. Er zijn nog verscheidene
andere parametersystemen. Zo is er een
systeem waarbij de ingangsspanning en de
uitgangsstroom worden uitgedrukt in de
overige grootheden:
zzi = Sizi + h12u2
Z2 = ^z21zl 4~ h22u2

De eigenschappen van het netwerk worden
nu beschreven met de hybride- of h-parameters, zo genoemd omdat ze niet alle de
zelfde dimensie bezitten.
Vierpolen waarvoor het reciprociteits
theorema geldt, kunnen volledig worden
beschreven met behulp van slechts drie
parameters. Stel dat aan de ingangsklemmen
van een vierpool een spanning u wordt ge
legd terwijl door de kortgesloten uitgangs
klemmen een stroom i loopt (zie fig. 2.24a).
Indien het netwerk reciprook is, loopt de
zelfde stroom i door de kortsluiting als de
bron en de kortsluiting van plaats worden
verwisseld (zie fig. 2.24b). Volgens (2.30)
geldt voor de oorspronkelijke schakeling
z = y21u, en voor de gewijzigde i = y12n.
Dus is J21 = ^12 en het aantal para
meters dat noodzakelijk is om de eigen
schappen van de vierpool volledig vast
te leggen, is kennelijk gelijk aan drie.

(b)

Fig.2.24. Het reciprociteitstheorema toegepast
op een vierpoot
2 AQ.3. Eenheden
Bij het werken met vierpolen is het nood
zakelijk de spanningen, stromen en vermo
gens aan in- en uitgangsklemmen metelkaar
te vergelijken. Uit de voorgaande bespre
king van de vierpolen is het duidelijk ge-:
worden dat alleen de verhoudingen van
deze grootheden belangrijk zijn.
Stel dat er een spanning ux = | |, arg 9^
aan de ingang aanwezig is en een spanning
u2 = lw2l ,
9’2 aan de uitgang van een
netwerk. De verhouding van die twee is

— = — , arg (sp1 — 9^2)
u2

zz2

en een natuurlijke logaritme van deze ver
houding is

ö = In — = In — 4- j(g>! — ^2)
Z/2

u2

daar een faseverschuiving van 27tn rad.,
met n een geheel getal, in dit verband geen
fysische betekenis heeft. Als 0 = a + jfl,
dan is het reële deel
a = In

zh
ll2

Dit geeft de spanningsverzwakking in
neper. Deze betrekking kan als een definitie
van de neper worden beschouwd, die de
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natuurlijke eenheid is van verzwakking en
versterking. Zo is de spanningsverzwakking gelijk aan 1 neper indien |z/i///2l = eHet imaginaire deel
P = <Pi — ^2

is gelijk aan de fasehoek tussen in- en uitgangsspanning. De natuurlijke eenheid
voor het meten van de fasehoek is de ra
diaal. De neper en de radiaal worden ge
bruikt voor het vastleggen van spanningsen stroomverhoudingen.
De logaritmische eenheid van vermogensversterking en vermogcnsverlies is de
decibel, die wordt gedefinieerd met behulp
van de gewone 10-logaritme. Stel dat we
aan het ene paar klemmen van een netwerk
een vermogen Px hebben en aan het andere
paar een vermogen P2. De vermogensverzwakking in decibel is dan
p
öüb

= 10 log

P2

We moeten ons er voortdurend van bewust
blijven dat de decibel een eenheid van ver
mogensverhouding is, terwijl de neper be
trekking heeft op de verhouding van twee
spanningen of twee stromen. De neper is
echter via de natuurlijke logaritme gede
finieerd en wordt vooral voor theoretisch
werk gebruikt, terwijl in de praktijk de
decibel, op basis van de 10-logaritme, veel
gemakkelijker is. Om deze reden wordt de
decibel zeer dikwijls gebruikt om spannings- of stroomverhoudingen te meten.
Dit kan echter niet zondermeer gebeuren.
Zijn de in- en uitgangsweerstanden van een
netwerk aan elkaar gelijk, dan is PT = I^R
en P2 =
en de verzwakking in decibel
is dan
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2

= 10 log P)

«dB = 10 log

\*2/

'2

= 20 log

12

Dezelfde stroomverhouding, uitgedrukt in
neper, is

aN = In -1
*2

Uit deze twee vergelijkingen vinden we de
betrekking tussen de decibel en de neper,
want
adB = 20 log y = 20 In y log e
'2
A»
= 8,686 In y = 8,686 aN
/2

mits natuurlijk de in- en uitgangsweerstand
aan elkaar gelijk zijn. Indien aan deze
voorwaarde is voldaan, kunnen stroom- en
spanningsverhoudingen in neper worden
omgezet in decibel.
2.10.4. Tussenschakeldemping
Een vierpool wordt aangebracht tussen een
bron en een belasting. Indien de stroom
door de belasting oorspronkelijk de waarde
= l^il»
had, dan wordt hij nu bij
voorbeeld I2 = |I2|, arg9?2- Deze stroomverandering is zowel afhankelijk van het
netwerk als van de impedanties van bron
en belasting. De natuurlijke logaritme van
de verhouding van de twee stromen, name
lijk

In y =ln y + j(9?!—9?2)
12

-*2

is een complexe grootheid. Het reële deel
heet de tussenschakeldemping en wordt ge-

meten in neper, en het imaginaire gedeelte
is de tussenschakelfasedraaiing, gemeten in
radialen. Daar de belasting voor en na het
aanbrengen van de vierpool gelijk is, kan
de tussenschakeldemping uitgedrukt wor
den in decibel, hetgeen ook altijd gebeurt.

beschouwen, en een constante stroom als
we ons bezig houden met spanningsvariaties.

*
o

2.1 1. TRA N SMIS SI E LIJN EN

2.11.1. Vier hoofdconstanten
Een systeem van twee geleiders dat in de
lengterichting een constante configuratie
vertoont, is een transmissielijn. Voorbeel
den van transmissielijnen zijn: de tweedraadslijn, de lijn bestaande uit twee even
wijdige platen, en de coaxiale lijn of kabel.
Een lijn wordt elektrisch volledig vastge
legd door vier hoofdconstanten, namelijk
R en L, de weerstand en de zelfinductie
van de geleiders;
G en C, het geleidingsvermogen en de
capaciteit tussen de geleiders.
Al deze constanten worden per lengteeenheid gerekend. Ofschoon de vier groot
heden enigermate frequentie-afhankelijk
zijn, zijn de variaties klein en mogen de
vier parameters in de praktijk constant ver
ondersteld worden. We gaan er bij de be
spreking van de transmissielijn van uit, dat
lange tijd is verlopen nadat voor de laatste
maal de uitwendige omstandigheden van
de lijn (zoals uitwendig aangelegde span
ning enz.) veranderd zijn, zodat de over
gangsverschijnselen afgelopen zijn en de
eindtoestand bereikt is. We beschouwen de
verhoudingen binnen een zeer kort stukje
van de transmissielijn, zie fig.2.25. In
eerste benadering mogen we langs het lijnelementje een constante spanning aanne
men als we een verandering van de stroom

I

> - 6/

u + 6u

u
-5x—

Fig.2.25. Een infinitesimaal stukje transmissielijn.
De serie-impedantie van het element is
(7? + jcp£)5x en de paralleladmittantie
(G + ja>C)5x. De spannings- en stroomvergelijkingen voor het elementje worden:

U — (U 4- ÖU) = 1(7? 4- jco£)5x
I — (I + 51) = U(G 4- jwQSx
waaruit we twee differentiaalvergelijkingen
verkrijgen

dU
— = I(7?4-jco£)
dx
(2.31)

dx

= U (G + jcoC)

Differentiëren we een van deze vergelijkin
gen naar x en vullen we het resultaat in de
andere in, dan verkrijgen we

d2U
— = (^ 4- jcoL) (G 4- jcoC) U
dxz
d2I
— = (7? 4-jco£)(G 4-jcoQI
dxz

(2.32)

een stel differentiaalvergelijkingen van de
tweede orde die nog verder vereenvoudigd
kunnen worden door te substitueren

y = |/(« + jcoL) (G + jcoC)
waarin y een complexe grootheid is die
afhangt van de frequentie. De oplossing
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van de tweede vergelijking van (2.32)
heeft de vorm
I = A e“y* 4- B eyx

(2.33)

waarin A en B complexe integratieconstanten zijn. Uit de tweede vergelijking
van (2.31) volgt dan

U = —

1
dl
G + jwC dx

R + ]a>L (A e~YX — B ey2)
G 4- jcoG

= Zo (A e~YX — Beyx)

(2.34)

waarin Zo weer een complexe functie van
de frequentie is.
2.11.2. De fysische betekenis van y en ZQ
Beschouwen we eerst de grootheid y en stel
len we y = a 4- j/?> waarin a en ft beide
reëel en positief zijn. Indien we uitgaan van
een oneindig lange lijn, dan is het duidelijk
dat op zeer grote afstand van het begin de
spanning en de stroom gelijk aan nul moe
ten worden. Daarom is B in (2.33) en (2.34)
gelijk aan nul. Als verder de spanning en
de stroom aan het begin uQ en Zo zijn, dan is

u = uQ
i = ioe~^
Daar we ervan zijn uitgegaan dat de eind
toestand bereikt is, zijn de ingangsspanning en de ingangsstroom óf constanten
(en dat geval is bij transmissielijnen niet
interessant), óf periodieke functies van de
tijd. Het is dus voldoende om een sinus
vormig ingangssignaal te beschouwen.
Indien bijvoorbeeld Zo = i0 eia,f, dan is

Z = f0 e-“ ej(£D£-^>
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(2.35)

Hierin is i0 e—ax de amplitude van de si
nusvormige stroom op een afstand x van
het begin. De amplitude wordt kleiner
naarmate we ons verder van het begin van
de lijn verwijderen en a, de verzwakking
per lengte-eenheid, wordt de dempingscoëfficiënt genoemd.
De fasehoek van de stroom is op elk
punt x van de lijn en op elk ogenblik t af
hankelijk van ft. ft, die de verandering van
de fasehoek per lengte-eenheid aangeeft,
wordt daarom de fasecoëfficiënt genoemd.
Alle informatie betreffende de veranderin
gen van de amplitude en de fase bij een be
paalde frequentie is dus bevat in de voortplantingscoëfficiënt y.
De andere complexe grootheid is Zo,
die de dimensie van een impedantie heeft.
Voor een oneindig lange lijn gaan (2.33)
en (2.34) over in

i = A e ~YX
u = Zo e~YX
en dus is Zo de impedantie van een onein
dig lange transmissielijn, en wordt de
karakteristieke impedantie van die lijn ge
noemd. De karakteristieke impedantie Zo
en de voortplantingscoëfficiënt y bevatten
alle informatie betreffende de transmissielijn bij een bepaalde frequentie. Zij worden
de secondaire constanten van de lijn ge
noemd.

2.11.3. De voortplanting van golven
De factor
in (2.35) stelt een golf
voor die zich voortplant in de richting van
toenemende x. Stel dat op het ogenblik t
de fasehoek van de stroom op een afstand
x van het begin gelijk is aan <p = cot — ftx.
Een ogenblik ör later heeft de stroom op
afstand (x 4- 5x) deze fasehoek. Dan is

dus co(t 4- 5/) — /?(x 4- 8x) = cp, waar
uit volgt dat
— /töx = 0. In het limictgeval als öz—> 0, krijgen we
v =

dx

to

dz

fi

waarin v de snelheid is van de zich voort
plantende golf. De golf beweegt zich voort
in positieve richting (van de bron weg), en
dus stelt (2.35) een positieve stroomgolf
voor, aangegeven met I+.

1+ = ï0 e~
Op dezelfde wijze is de golf negatief als de
voortplantingsrichting wordt omgekeerd:
I- = ï00eaxel(u,<+^>

De negatieve golf kan zijn oorsprong vin
den in een andere bron verderop langs de
lijn, maar in de meeste gevallen ontstaat
hij door reflectie van de positieve golf door
een onregelmatigheid in de lijn. Vandaar de
termen heengaande en gereflecteerde golf.
De algemene oplossing is dus een combi
natie van een heengaande en een gereflec
teerde golf:
I = A e“yx 4- B e^ = I+ 4- I”
U = Zo( A e-y® — B eyx) = U+ 4- U~

Bij een oneindige lijn zijn er voorbij het
beschouwde punt geen onregelmatigheden
en geen bronnen, zodat daar alleen de heen
gaande golf aanwezig is.
' We kunnen bovenstaande oplossingen
ook in andere, hyperbolische vorm bren
gen:
I = M cosh yx — N sinh yx
U = Zo (N cosh yx — M sinh yx)

waarin M = A 4- B en N = A — B
complexe constanten zijn. Of uitgedrukt

in de spanning en de stroom aan het begin
van de lijn:
Uo
I = Io coshyz — — sinh yx
(2.36)
U = Uo cosh yx — Z0I0 sinh yx

Zo kunnen ook de spanningen en stromen
op een willekeurig punt van een lijn met
lengte Z, uitgedrukt worden in Uz en I/, de
spanning en de stroom aan het eind van de
lijn (zie fig. 2.26).
Uz
I
Iz cosh y(Z — x) 4- — sinh y(Z — x)

U = Uz cosh y(Z — x) 4- Z0Iz sinh y(Z — z)
(2.37)

De vergelijkingen (2.36) en 2.37) zijn zeer
belangrijk voor het oplossen van een van
de meest voorkomende problemen bij
transmissielijnen, namelijk: indien de om
standigheden in een bepaald punt van de
lijn gegeven zijn, de spanning en de stroom
in een willekeurig ander punt te bepalen.
•2.
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Fig.2.26. Een transmissielijn met eindige leng
te.
2.11.4. Impedantietransformatie.
Beschouwen we nogmaals (2.37). Om de
stroom en de spanning aan het begin van
de lijn te verkrijgen, moeten we hierin
x = 0 invullen, zodat

Uo = U] cosh yl + I/Zo sinh yl
Ut
Io = Iz cosh yl 4- — sinh yl
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I
Door de twee vergelijkingen op elkaar te
delen krijgen wc
_Z cosh yl 4- Zo sinh yl

Zoy = R 4- ycoL
y/Z0 = G 4- jcoC

2.11.5. Transnüssielijnen voor hoge
frequenties
Bij zeer hoge frequenties is ooL > R en
coC > G, zodat in eerste benadering geldt

U_o

= Zo —----------------------------U/
lo
Zo cosh yl 4- — sinh yl
Iz

y = j/jcoZ * jcoC = jcoj/LC

Maar Uj/Ij = Zl, de belastingsimpedantie,
en Uo/Io = Zm, deingangsimpedantievan
de lijn, en dus is
Zin — Zo

Zi coshy/ 4- Zo sinhy/
Z0coshy/ 4- ZLsinhy/

(2.38)

Met behulp van deze vergelijking wordt de
ingangsimpedantie van een lijn met ccn
lengte gelijk aan /, uitgedrukt in de belas
tingsimpedantie. Voor het bijzondere geval
dat de lijn kortgesloten is (Zl = 0), wordt
de ingangsimpedantie

Zin, kort = Zo tanh yl

Is de lijn aan het eind open (Zl is oneindig
groot), dan wordt dit
Zin, open = Zq cotanh yl
Via het produkt en het quotiënt van deze
impedanties kunnen we de karakteristieke
grootheden van de lijn bepalen. Daar im
mers
Zin ,open Zin.kort — Zo“

en
Zin,kort

= tanh2 yl

Zin,open

is het mogelijk de secondaire constanten,
Zo cn y, van de lijn te berekenen. Hieruit
kunnen we dan weer de vier hoofdcon
stanten, R, £, C cn G, bepalen met behulp
van de betrekkingen
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In deze benadering heeft de lijn geen ver
zwakking, en dus geen vcrmogensverlies
meer. Bovendien is Zo zuiver ohms en on
afhankelijk van de frequentie, evenals de
voortplantingssnelheid waarvoor immers
geldt

v

co

1

P

}/LC

Beschouwen we nu een hoogfrequenttransmissielijn met lengte /, karakteristieke
impedantie Zo en fasecoëfficiënt p. Is deze
lijn afgesloten met een belastingsimpedan
tie Zl, dan wordt de ingangsimpedantie
gegeven door (2.38), waarin y is vervangen
door 'yp'.
Zl cosfil 4- jZosin pi
Zin = Zo
Zo cos pl 4- jZL sin pl
Uit deze betrekking kunnen verscheidene
eigenschappen van de hoogfrequent-transmissielijn worden afgeleid. Zo blijkt bij
voorbeeld dat korte stukjes van een dergelijkc lijn gebruikt kunnen worden als schakelelementen zoals reactanties, resonantiekringen en impedantietransformatoren.

2.11.6. De hoogfrequent transmissielijn
als reactantie
Indien een lange leiding wordt kortgeslo
ten, gaat (2.39) over in

Zin,kort — jZ0 tan pl

en als de lijn open is, in
Zin,open = —jZq cotan pi

De ingangsimpedantie van een kortgeslo
ten of open stuk hoogfrequentlijn is dus
zuiver reactief. Is bijvoorbeeld 0 < / <2/4,
ofwel 0 < pi < ti/2, dan heeft de kort
gesloten lijn, beschouwd als tweepool, een
inductieve reactantie, en de open lijn een
capacitieve. Indien de lengte van het stuk
tussen 2/4 en 2/2 ligt, wordt dit omgekeerd.
Een stuk transmissielijn met een lengte
2/2, voorzien van een beweegbare kortslui
ting, kan dus op elke zelfinductie- of capaciteitswaarde worden ingesteld. Van open
lijnen wordt geen gebruik gemaakt daar bij
hoge frequenties aan het open uiteinde
straling optreedt die niet verwaarloosd
mag worden, zodat de lijn niet langer verliesvrij is.
2.11.7. De hoogfrequent transmissielijn
als resonantiekring
In het bovenstaande hebben we een uit
zondering gemaakt voor de kortgesloten
lijn met lengte / = 2/4 en voor de open
lijn met / = 2/2. Voor deze gevallen na
dert de ingangsreactantie naar oneindig en
ligt het teken van de reactantie niet langer
vast. Dit is het geval doordat de ohmse
component van de ingangsimpedantie ver
waarloosd is. Daarom zullen we de kleine
verzwakkingscoëfficiënt a weer invoeren
voor het geval dat de kortgesloten lijn een
kwart golflengte lang is.

De ingangsimpedantie is

z0

1

Zm = Zo tanh yl = Zo -------- —
tanh al
al

daar pi = n/2 en al zeer klein is. Het
zelfde resultaat verkrijgen we voor een
open lijn met een lengte 2/2. Uit deze uit
drukking volgt dat de ingangsimpedantie
zuiver ohms is en een zeer grote waarde
bezit

_L
—jZolan px —»

—

Ix-

!—* jZotan px

L

s sC

T

Fig. 2.27. Een hoogfrequent transmissielijn van
een kwart golflengte als resonantiekring.
Dit stukje hoogfrequent transmissielijn is te
vergelijken met een parallelkring in reso
nantie, die ook een oneindige reactantie
bezit als de weerstand wordt verwaarloosd.
Ook daar wordt de ingangsimpedantie zui
ver ohms met een zeer grote waarde indien
wc de weerstand van de kring niet ver
waarlozen. De overeenkomst gaat zelfs nog
verder. Indien de resonerende transmissie
lijn van fig. 2.27a in gedachten op een af
stand x van de kortsluiting wordt doorge
sneden, is de gemeten reactantie in de rich
ting van de kortsluiting Zo tan px en de
reactantie in de richting van het open eind

— Zo cotan P (2/4 — x)
= — Zo cotan (tt/2 — px) = — Zo tan px

De twee reactanties zijn even groot en heb
ben een tegengesteld teken; de een is in
ductief, de ander capacitief. Brengen we
dus ter plaatse x twee aftakkingen aan op
de lijn, dan is de tweepool tussen deze af-
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takkingen een resonantiekring. De re^onantiefrequentie wordt bepaald door de totale
lengte van de lijn, maar de impedantie ver
andert van waarde als de aftakpunten langs
de transmissielijn worden bewogen. Bij de
kortsluiting is de impedantie gelijk aan nul
en bij het open einde heeft hij de zeer grote
waarde Zjn = 'Z'olal- Dit is geheel ana
loog met de parallelkring van fig. 2.27b
indien daarvan de zelfinductic en de capa
citeit worden veranderd, zodanig dat hun
produkt constant blijft. De resonantiefrequentie, namelijk f0 = l/2~j/Zc, blijft
ongewijzigd, maar de impedantie van de
kring, beschouwd als tweepool, varieert
tussen ver uiteenliggende grenzen.
2.11.8. De hoogfrequent transmissielijn als
impedantietransformator
Tot nu toe hebben we een stukje transmis
sielijn als tweepool beschouwd. Indien we
echter een stuk transmissielijn als vierpool
gebruiken, zal impedantietransformatie op
treden. Bezien we nogmaals (2.39) voor
een stukje lijn ter lengte A/4. Voor de ingangsimpedantie volgt dan
7 2
Zm — ~—

Zl

waaruit blijkt dal de karakteristieke impe
dantie het meetkundig gemiddelde is van
Zin en Zl. Zo is echter zuiver ohms, zodat
de belastingsimpedantie Zl = Al + jAY
(een seriecombinatie van Al en jXjj) ge
transformeerd w-ordt in Z02/Zl (waarin
Zl een parallelcombinatie is van Z02/Zl
en —jZ02/%L)- Een weerstand wordt dus
getransformeerd in een weerstand.
Een ohmse belasting kan worden aan
gesloten op een ohmse bron door middel
van een kwart-golflengte-transformator,

74

waarvan de karakteristieke impedantie ge
geven wordt door (2.40). Een andere be
langrijke toepassing van de kwart-golflengte-transformator is het zonder mis
aanpassing koppelen van twee verschillen
de transmissielijnen.

W. A. GAMBLING

3.VACUÜMBUIZEN

3.1.INLEIDING

3.2. DE DIODE

In een elektronenbuis worden elektronen
vrijgemaakt uit een kathode door middel
van een van de verschillende typen van
emissie die beschreven zijn in hoofdstuk 1.
Deze elektronen leggen een weg af door een
gebied waarin een hoog vacuüm heerst en
worden dan verzameld door een andere
elektrode. Er kunnen zowel twee als veel
meer elektroden in dc buis aanwezig zijn
en daarom is het mogclijk dc buizen te
classificeren naar het aantal elektroden dat
ze bezitten, namelijk achtereenvolgens:
diode, triode, tetrode, enz. We kunnen de
buizen ook indelen naar het gebruikte type
emissie. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld
buizen met thermische emissie en buizen
met foto-emissie (of fotobuizen, fotocel
len). In dit hoofdstuk worden de werkwijze
en dc eigenschappen van de voornaamste
typen elektronenbuizen beschreven. Een af
zonderlijke groep vormen die elektronen
buizen waarin het een of andere gas aan
wezig is, meestal onder lage druk. De aan
wezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid
gas wijzigt de werking van de buis zo diep
gaand, dat de gasgevulde buizen afzonder
lijk worden beschreven in hoofdstuk 4.
Behalve als anders wordt aangegeven, zul
len wc in de volgende paragrafen spreken
over buizen met thermische emissie.

3.2.1. Constructie
De diode is het eenvoudigste type clektronenbuis en bevat slechts twee elektroden,
een kathode en een anode. De meeste bui
zen met thermische emissie hebben een
cilindrische constructie, zodat een diode
is opgebouwd uit een kathode, omringd
door een cilindrische metalen anode. Dit
samenstel bevindt zich binnen een vacuümgepompt omhulsel, meestal van glas, maar
soms van metaal of een keramisch mate
riaal. Dc meeste buizen worden indirect
verhit, en dan is de kathode een lange dun
ne cilinder met het emitterend oppervlak
aan de buitenkant, waarbinnen een gloeidraadwikkeling ligt die elektrisch is ge
ïsoleerd van de kathodecilindcr. Voor de
constructie en de symbolen voor de direct
en de indirect verhitte diode zie fig. 3.1.

3.2.2. De diode als schakelelement
Dc diode is in principe een schakelelement.
Wordt de anode positief gemaakt ten op
zichte van de kathode, dan zullen enkele of
alle elektronen door de elektrostatische
aantrekkingskracht de anode bereiken, zo
dat door de diode en de daarop aangeslo
ten schakeling een stroom gaat lopen. De
grootte van de stroom is afhankelijk van de
spanning tussen anode en kathode. Wordt
daarentegen de anode negatief gemaakt,
dan zal de beweging van de elektronen naar
de anode toe worden tegengewerkt, en is de
stroom vrijwel gelijk aan nul.
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glocidraad. tevens kathode

.kathode

glocidraad

.anode

anode

kathode

is, is de kathode dan omgeven door een ge
bied met negatieve ruimtelading. Een elek
tron dat de kathode verlaat, ondervindt
dus behalve de tegenwerkende kracht ten
gevolge van de negatieve spanning op de
anode, er ook nog een ten gevolge van de
negatieve ruimtelading. Laten we de anodespanning toenemen tot 0 V, dan zal er bij
de kathode nog steeds een tegenwerkend
elektrisch veld aanwezig zijn, nu alleen ver
oorzaakt door de negatieve ruimtelading.

glocidraad

indirect verhitte
kathode

Fig.3.1. Constructie en schakelsymbool van:
a. direct verhitte diode, b. indirect verhitte dio
de.

3.2.3. De karakteristieken van de diode
Bij veel toepassingen, bijvoorbeeld het gelijkrichten van een wisselstroom, kunnen
we de diode eenvoudig als een schakelaar
beschouwen. Het is echter leerzaam, en in
de meeste gevallen ook noodzakelijk, de ei
genschappen van de diode wat nauwkeuri
ger te onderzoeken. Fig. 3.2 toont sche
matisch de stroom-spanningskarakteristieken van een indirect verhitte diode, en van
een direct verhitte diode met een zuivere
wolframkathode.
Beschouwen we eerst een diode met een
zuivere wolframkathode. Bij een bepaalde
kathodetemperatuur is de snelheid van de
elektronenemissie constant en te bepalen
met de wetten van de thermische emissie.
Wordt de anode voldoende negatief ge
maakt, dan loopt er geen anodestroom en
keren alle geëmitteerde elektronen terug
naar de kathode, die daardoor wordt om
ringd met een wolk van bewegende elek
tronen. Daar elk elektron negatief geladen
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.wolframkathode

0

Fig. 3.2. Karakteristieken van direct en indi
rect verhitte dioden.

Hoewel anode en kathode nu dezelfde
potentiaal hebben, zal er nu toch een zeer
kleine stroom door de diode lopen. Deze
stroom is meestal veel kleiner dan de nor
male werkstroom van de diode en wordt
meestal niet aangegeven in de buiskarakteristieken. Waardoor ontstaat dit stroompje?
De elektronen die door de kathode worden
geëmitteerd, hebben snelheden die onder
ling zeer variëren. Enkele hebben een snel
heid die bijna gelijk is aan nul, andere heb
ben een betrekkelijk grote snelheid, maar
van het merendeel van de elektronen ligt
de snelheid in de buurt van de gemiddelde
snelheid, die een functie is van de kathode-

temperatuur. Indien de anodespanning ge
lijk is aan nul, hebben enkele van de elek
tronen met grote snelheid een voldoende
kinetische energie om de ruimteladingswolk te passeren en de anode te bereiken,
ondanks het vertragende veld aan het ka
thode-oppervlak.
Verkrijgt de anode een kleine positieve
potentiaal, dan ontstaat daardoor een
elektrisch veld dat op de elektronen een
extra kracht uitoefent in de richting van de
anode. Het wordt nu voor de geëmitteerde
elektronen wat gemakkelijker om de ruimteladingswolk te passeren. Daardoor zul
len nu ook elektronen met wat kleinere
emissiesnelhedcn het wat kleiner geworden
vertragende veld bij de kathode kunnen
overwinnen, zodat de anodestroom toe
neemt. Onder deze omstandigheden is de
anodestroom dus afhankelijk van de hoe
veelheid negatieve lading tussen de anode
en de kathode. De diode werkt dan in het
ruimteladingsgebied.
Bij een anodespanning groter dan een
paar volt is de invloed van de emissiesnclheden klein. Nadere analyse toont dan dat
de anodestroom bij benadering wordt ge
geven door de bekende drie-tweede-machtswet of de ruimteladingswet van ChildLangmuir:
I = Art/3/2

waarin k een constante is, waarin de lading
en de massa van het elektron voorkomen
en die verder afhankelijk is van de geome
trie van de elektroden. Hierbij moet worden
opgemerkt dat k vrijwel niet afhangt van
de kathodetemperatuur en van de emissiesnelheid. Daardoor heeft in het ruimteladingsgebied - d.w.z. het gebied waarin de
emitterstroom groter is dan de anode-

stroom - verandering van de kathodetempcratuur slechts een betrekkelijk kleine in
vloed op de anodestroom. In fig. 3.2 stelt
het gedeelte van de kromme tussen b en c
het ruimteladingsgebied voor, waarvoor
bij benadering de wet van Child geldt.
Wordt de anodespanning voldoende
groot gemaakt, dan zal de aantrekkende
kracht aan het kathode-oppervlak de te
genwerkende kracht ten gevolge van de
ruimtclading overtreffen, en alle geëmit
teerde elektronen zullen de anode bereiken.
Bij een constante emissie door het kathodeoppervlak kan een verder aangroeien van
de anodespanning geen toename van de
anodestroom meer veroorzaken. Men
noemt de diode dan verzadigd. Voor een
zuivere wolframkathode blijft de anode
stroom inderdaad vrijwel constant, zoals
het gedeelte cd in figuur 3.2 aangeeft, en
kan de anodestroom alleen toenemen door
verhoging van de kathodetemperatuur.
De meeste buizen hebben echter een oxydkathode of een kathode van gethorieerd
wolfram, zodat de emissie ook afhankelijk
is van het elektrisch veld aan het kathodeoppervlak, zie hfdst. 1. Indien de anode
spanning wordt vergroot, zal de hoeveel
heid veldemissie uit de kathode toenemen,
en dus ook de anodestroom, zoals is aange
geven in het gedeelte cd' van de kromme
(fig. 3.2).
In de praktijk beperkt men de stroom tot
binnen het ruimteladingsgebied, en daar de
kleine stroom bij Ua = 0 verwaarloosd
kan worden, wordt de werkkarakteristiek
van de diode zoals aangegeven in fig. 3.3.

3.2.4. De diode in schakelingen
De in hfdst.2 behandelde netwerkanalyse
is alleen van toepassing op lineaire elemen77
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Fig.3.3. Karakteristieken van: a. een diode,
b. een weerstand.

ten waarvoor de stroom recht evenredig is
met de spanning over de klemmen. Alle
buizen zijn niet-lineaire elementen waarop
de gewone netwerktheorie niet mag worden
toegepast. Het is daarom noodzakelijk be
paalde vereenvoudigingen in te voeren, af
hankelijk van de opbouw van de schakeling.
Voor de diode zijn de mogelijke vereen
voudigingen de volgende:
1. De spanning over de diode kan dik
wijls worden verwaarloosd indien hij klein
is vergeleken bij de totale spanning in de
schakeling. We nemen dan aan dat de diode
geen weerstand heeft voor UA > 0, en
een oneindige weerstand voor UA < 0.
2. Als de diodespanning niet kan worden
verwaarloosd, is het soms voldoende de ge
kromde karakteristiek te vervangen door
een rechte lijn met passende helling. We ne
men dan dus aan dat de diode een constan
te eindige weerstand heeft voor UA > 0,
en een oneindige weerstand voor UA < 0.
3. Bij kleine veranderingen van stroom en
spanning, met al of niet een gelijkstroomcomponent aanwezig, mogen we aannemen
dat de diode een constante weerstand heeft,
die bepaald wordt door de helling van de
karakteristiek in het instelpunt. Deze ana
lyse voor kleine signalen is een zeer nuttige
methode voor het oplossen van problemen
78

betreffende buisschakelingen. We kunnen
namelijk gebruik maken van de lineaire
netwerktheorie, met oplossingen die voor
de meeste doeleinden voldoende nauwkeu
rig zijn.
4. Voor de bepaling van het instelpunt,
en ook indien de meest nauwkeurige resul
taten gewenst zijn, is het noodzakelijk over
te gaan op een grafische oplossingsmethode.
Dit kan het best worden geïllustreerd aan
de hand van een voorbeeld.
Stel dat de diode waarvan de karakteris
tiek is gegeven in fig.3.4a, in serie is aange
sloten met een gelijkspanningsbron met een
cmk van 20 V, een wisselspanningsbron
met een emk van 2 V topwaarde, en een
totale serieweerstand van 8000 Q, met in
begrip van de bron weerstanden. Gevraagd
wordt het instelpunt te bepalen (d.w.z. de
gelijkspanning en -stroom als de wissel
spanning gelijk is aan nul), en de wissel
stroom die door de serieschakeling loopt.
Fig. 3.4b geeft het schema.
Om het instelpunt te vinden, nemen we
eerst aan dat de wisselspanning gelijk is aan
nul. Fig. 3.3b geeft de diodekarakteristiek,
en de normale methode om de karakteris
tiek van een lineaire weerstand te tekenen
zien we in figuur 3.3b. Het is echter gemak
kelijker de karakteristiek van de weerstand
te tekenen als een verband tussen 7a en
UA. Indien UT de spanning over de weer
stand is en 7r de stroom erdoor, dan is in
dit geval klaarblijkelijk 7r = 7a en
UT = 8000/a = 20 — UA

Als 7a = 0, dan vinden we dus op de
weerstandskarakteristiek UA = 20 V, en
als UA = 0 vinden we 7a = 2,5 mA.
De karakteristiek van de weerstand is dus
een rechte lijn tussen deze twee punten (zie

fig. 3.4a), en wordt meestal de belastinglijn
genoemd. De betrekking tussen /A en Ua is
voor de diode de karakteristiek en voor de
weerstand de belastinglijn, en de schake
ling moet dus werken onder de omstandig
heden die bepaald worden door het snij
punt van deze twee (Q), dat dus het instelpunt is. Voor de beschouwde schakeling
is dus /q = 1,25 mA en Uq = 10 V.
Het effect van de wisselspanning kan ook
grafisch worden bepaald. Bij het positieve
maximum van de wisselspanning is de to
tale spanning in de schakeling 22 V, zodat
de momentele waarden van Ua en /A ge
geven worden door het punt Q', en analoog
bij het negatieve maximum door Q". Bij
Q' is Ia = 1,4 mA en Ua = 10,8 V en
bij Q" Ia = 1,1 mA en Ua = 9,2 V.
De wisselspanning van 2 V (top) veroor
zaakt in de schakeling een stroom z'a ter
grootte van 0,15 mA, een wisselspanning
over de diode van 0,8 V en dus een wis
selspanning over de weerstand van 1,2 V.
We zien dat voor grote signalen het ge
deelte QQ' tijdens de positieve halve pe
riode aanzienlijk kan verschillen van het
gedeelte QQ" tijdens de negatieve halve
periode, zodat vervorming van de wissel
stroom, en daarom ook van het uitgangs
signaal, optreedt. Met behulp van deze
eenvoudige, maar wat langdurige oplos
singsmethode kan de werkelijke golfvorm
worden bepaald.
Bij de analyse voor kleine signalen kan
de helling of de dynamische (wisselstroom-)
weerstand worden bepaald door in Q een
raaklijn aan de kromme te trekken. In dit
voorbeeld komt de helling overeen met een
dynamische weerstand rA = 8ó/A/5/A =
5300 Q, zodat de diode voor kleine ver
anderingen door een lineaire weerstand

3.0

A(mA)

2,5

2.0 \
1,5
1.0

0.5.
OU

(b)

Fig. 3.4. De diode met belastingweerstand. a.
Karakteristiek met een belastinglijn voor een
voedingsspanning van 20 V en een belastingwcerstand van 8000 Q. b. Schema.
van deze waarde mag worden vervangen.
De wisselcomponent van de anodestroom,
met topwaarde z'a, wordt dan gegeven door:
2
2
U =
rA + 8000
5300 + 8000

0,15 • 10"3 A
en verder is
zza = 2 — 8000-0,15- 10-3 = 0,8 V

zoals reeds eerder berekend.

3.2.5. Diodereactantie
Bij lage frequenties gedraagt de diode zich
als een zuivere weerstand. Er is echter een
kleine capaciteit tussen de anode, de katho
de en de bijbehorende aansluitdraden, zo
dat capacitieve reactantie bij hoge frequen
ties in grootte vergelijkbaar wordt met de
dynamische weerstand. Bovendien kan de
traagheid van de elektronen een bijdrage
leveren aan de effectieve ingangscapaciteit.
De aansluitdraden hebben bovendien een
kleine zelfinductie, zodat een diode bij zeer
hoge frequenties de eigenschappen van een
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beeld hetzelfde is als voor de diode, met
dit verschil dat het elektrisch veld nabij de
kathode, en dus ook de anodestroom, nu
behalve van de anodespanning en de nega
tieve ruimtelading ook afhankelijk is van
de roosterspanning. Triodes worden meest-

afgestemde kring kan vertonen. Diodes
van een speciale constructie worden ge
bruikt tot frequenties van 1000 MHz en
hoger, maar de meeste diodes zijn alleen
bruikbaar bij veel lagere frequenties.

0 = £/ui> Uat> Uai
Uai Uai

3.3.DE TRIODE

3.3.1. Karakteristieken
In de triode is tussen de kathode en de
anode een extra elektrode aangebracht.
Teneinde de stroom van elektronen naar de
anode niet te belemmeren, heeft deze elektrode de vorm van een rooster of een net
werk van dunne draden, en wordt stuur
rooster genoemd (dikwijls afgekort tot
rooster), omdat de anodestroom ermee ge
stuurd kan worden. Fig.3.5 laat schema
tisch de constructie van een triode zien,
samen met het gebruikelijke schemasymbool.

rooster
.anode

S_____

kathode

gloeidraad

hh
(»)

8

(b)

Fig.3.5. De triode. a. Doorsnede (schema
tisch). b. Schakelsymbool.

Het is hier niet de plaats om een gede
tailleerde behandeling te geven van de
elektronenstroom in de triode. Het is vol
doende op te merken dat het algemene
80

(Au

%
(a)
/.Al > /*» > /a» > /*<

0

ca
Fig.3.6. De karakteristieken van een triode.
a. Bij constante Uq. b. Bij constante Ua- c. Bij
constante Ia-

roosterdraad
/
anode

•r~;

/a.

Vo

kathode

C/ai > </*s> l/*»> Va»

Uas

al ingesteld in het ruimteladingsgebied,
met het rooster op een potentiaal die een
paar volt beneden de kathodepotentiaal
ligt, zodat geen verzadiging optreedt en de
roosterstroom gelijk is aan nul.
Ten gevolge van de open opbouw schermt
het rooster de kathode niet geheel af van de
invloed van de anode, maar daar het zich
dichter bij de kathode bevindt, valt te ver
wachten dat een bepaalde verandering van
de roosterspanning een grotere invloed zal
hebben op de anodestroom dan eenzelfde
verandering van de anodespanning. Dit is
inderdaad het geval zoals blijkt uit de ka-

rakteristieken van fig.3.6.
Er zijn nu drie veranderlijken, de anodestroom Ia, de anodespanning C/A en de
roosterspanning Uq. De betrekking tussen
twee van deze grootheden kan grafisch
worden uitgezet voor bepaalde vaste waar
den van de derde, waardoor we de drie
scharen karakteristieken van fig.3.6 ver
krijgen. Elke karakteristiekenschaar bevat
natuurlijk dezelfde hoeveelheid informatie,
en voor een bepaald probleem behoeven
we dus slechts een ervan te gebruiken. De
karakteristieken van een bepaalde schaar
zijn bij benadering evenwijdig en equidistant, en bestaan uit een vrijwel lineair ge
deelte en een wat meer gekromd stuk bij
kleine stromen.
In de schaar uitgangskarakteristicken
(voor constante Uq) van fig.3.6a is de
kromme voor Ug = 0 gelijk aan die van
een diode. We zien echter dat bij negatieve
roosterspanning een grotere anodespan
ning vereist is om dezelfde anodestroom te
doen lopen. Evenals bij de diode is de to
tale weerstand, voorgesteld door de ver
houding Ua/Ik, een functie van alle drie
de parameters. Uit de helling van de karak
teristieken vinden we de dynamische in
wendige weerstand (de inwendige weer
stand voor wisselstroom, meestal kortweg
de inwendige weerstand van de tri o de ge
noemd), die is gedefinieerd als:

r&

8/a

De partiële differentiaal geeft aan dat ra
bepaald wordt bij constante roosterspan
ning. ra blijkt vrijwel constant te zijn over
een groot gedeelte van de karakteristiek.
De stuurkarakteristieken van fig.3.6b
laten de anodestroom zien als functie van

de roosterspanning bij vaste waarden van
de anodespanning. Uit de helling van de
stuurkarakteristieken vinden we de steil
heid of transconductantie s, die is gedefi
nieerd als:
5/a
5 “ WG

De steilheid is ook enigermate afhankelijk
van de keuze van het instelpunt.
De overdrachtskarakteristieken van fig.
3.6c tonen duidelijk de invloed van anodeen roosterspanning op de anodestroom.
Het blijkt dat, teneinde een constante
stroom te handhaven, elke verandering van
de anodespanning moet worden gecompen
seerd door een verandering van de rooster
spanning in tegenovergestelde richting, en
omgekeerd. De verhouding van deze ver
anderingen, d.w.z. de helling van de karak
teristieken, levert de versterkingsfactor
^Ua

Het is duidelijk dat de versterkingsfactor
minder afhankelijk is van het instelpunt
dan de inwendige weerstand en de steilheid.
Daar de drie karakteristiekenscharen
gelijkwaardig zijn, moeten de drie triodeconstanten uit elke schaar kunnen worden
bepaald. Indien bijvoorbeeld in fig. 3.6a
de triode is ingesteld in punt a, en we laten
Ua toenemen van Ua* tot Ua\>, met Ug =
C/g2 = constant, dan neemt Ia toe van
ÏAa tot ÏAb- Door nu Ug bij constante Ua
te verlagen tot Uq3, wordt het nieuwe in
stelpunt c. De anodestroom blijft dus on
veranderd indien een anodespanningsverandering van Ua* tot C/Ab gepaard gaat
met een roosterspanningsverandering van
Ug2 naar Ugz, dus
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f^Ab — ^Aa

Z2 =

t/G2— t/G3

Het bepalen van 5 en ra wordt aan de lezer
overgelaten, evenals de toepassing van de
zelfde methode op de figuren 3.6b en 3.6c.
Op dezelfde wijze redenerend kan worden
aangetoond dat voor kleine veranderingen
p = r&- s, hoewel dit ook op een meer
directe wijze uit de definities volgt.
Voor de triodeconstanten vinden we
meestal waarden tussen 5 en 100 voor /z,
een paar honderd tot 50.000 O voor ra,
en 0,4 tot 4 mA/V-1 voor s. De kleine waar
den voor /z en ra behoren bij triodes voor
grote vermogens. De grens van het werk
gebied van een triode wordt, zoals voor de
meeste elektroncnbuizen, bepaald door het
aan de anode gedissipeerde vermogen.
De maximale toelaatbare anodedissipatie
(/a^a) wordt dikwijls door middel van een
streepjeslijn in de karakteristieken aange
geven.

3.3.2. De triode in schakelingen
Uit de karakteristieken volgt dat de anodestroom gelijk aan nul wordt indien de roosterspanning voldoende negatief wordt ge
maakt. De triode zou dus gebruikt kunnen
worden als een gestuurde schakelaar. Ver
binden we de kathode met de anode via
een belastingsschakeling en een batterij
van bijvoorbeeld 100 V, dan vloeit er een
stroom door de belasting indien het rooster
ongeveer dezelfde potentiaal heeft als de
kathode, en bij een grote negatieve roosterspanning is de stroom door de belasting
gelijk aan nul. Zo kan ook de vcrmogensdissipatie in de belasting worden gestuurd
met de roosterspanning.
De triode wordt echter gewoonlijk ge-

bruikt voor andere, meer verfijnde, toe
passingen. We kunnen de werking het beste
verduidelijken door de triode als versterker
te beschouwen. Evenals bij de diode is een
grafische analyse noodzakelijk voor grote
wisselsignalen, terwijl voor kleine signalen
een lineair vervangingsschema voor wissel
stroom kan worden opgesteld. Strikt ge
nomen moeten zelfs bij kleine signalen de
triodeconstanten en het instelpunt uit de
karakteristieken worden afgelezen, maar
in de praktijk worden deze gegevens ver
strekt door de fabrikant.
Bij gebruik als versterker wordt een
triode aangesloten in een schakeling zoals
van fig. 3.7. Passende gelijkspanningen, af
komstig uit bronnen met kleine inwendige
weerstand, worden opgenomen in anodeen roostercircuit (deze spanningen noemt
men gewoonlijk resp. de hoogspanning en de
rooster-voorspanning) en een geschikte belastingsimpedantie wordt in serie met de
anode aangesloten. We beschouwen hier
slechts ohmse belastingen; andersoortige
belastingimpedanties worden behandeld in
volgende hoofdstukken. Wanneer een
wisselspanning met topwaarde z/g wordt
aangelegd aan het rooster, krijgt de anodestroom een overeenkomstige wisselcomponent, en er verschijnt een wisselspanning
ür = —fa • R = wa over de belastingsweerstand. Als de verschillende componen
ten en spanningen in het schema goed ge
kozen zijn, is zzr > z7g, zodat spanningsversterking optreedt.

3.3.3. De triodeversterker voor grote signalen
De karakteristieken van fig. 3.6 heten sta
tische karakteristieken, daar elke kromme
behoort bij een vaste waarde van een van
de parameters. In een versterkerschakeling
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veranderen de drie buisparameters echter
gelijktijdig, zodat de statische karakteristie
ken alleen niet voldoende zijn om het ge
drag van de versterker te kunnen voorspel
len.

30

Ua~O

h (mA)

—1 V
\3)

20.

\

— 2V>

uilpjngssignj al

■= /a

<-4\>

m.

— —Ua + U.
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ó

oL

ua =

1----------•—
Fig. 3.7. Eenvoudige triodeversterker.
Een grafische oplossingsmethode is het
werken met de belastinglijn, zoals dat ook
reeds ter sprake is gekomen bij de diode.
Evenals daar wordt de karakteristiek van
de belastingweerstand uitgezet op hetzelf
de assenkruis als de uitgangskarakteristie
ken. Beschouwen we bijvoorbeeld een triode met de statische uitgangskarakteris
tieken van fig. 3.8, opgenomen in de scha
keling van fig. 3.7. Nemen we voor de anodeweerstand R = lOkQ, en voor de
roostervoorspanning en de hoogspanning
resp. Ug = 2 V en UB = 250 V. De
vergelijking voor de belastinglijn is Ur =
10.000 • /r, maar in de gebruikte schake
ling is /r = Ia en C/r = UB— Ua, zo
dat de vergelijking uiteindelijk wordt:
250— Ua = 10.000 /A

Voor de belastingweerstand alleen geldt
dat Ua = 0 als Ia = 25 mA, en dat
Ia = 0 als Ua = 250 V. De belastinglijn
mag dus tussen deze twee punten getrok
ken worden (zie fig. 3.8). Het snijpunt van
de belastinglijn en de buiskarakteristiek
voor Ug = —2 V is dan het instelpunt.

CQj,

100

'Q
2(X)

300

400
«»(Y)

Fig. 3.8. Uitgangskarakteristieken van een triode met belastinglijnen voor weerstanden van:
a. 10 kQ. b. 100 kQ.

Uit de grafiek is te zien dat in de rusttoe
stand, d.w.z. als de signaalspanning gelijk
is aan nul, de anodegelijkstroom en -ge
lijkspanning gegeven worden door /q =
5,4 mA en Uq = 196 V. De gelijkspan
ning over de belaslingweerstand is dan
uiteraard 54 V.
Voeren we nu een sinusvormige wissel
spanning iig met een topwaarde van 1 V
toe aan het roostercircuit. Op elk ogenblik
dat dit sinusvormige signaal door nul gaat,
is de roostcrspanning Ug = —2 V. en
t/A en Ia worden evenals boven bepaald
door het punt Q. Wanneer de signaalspan
ning in positieve richting toeneemt, zodat
het rooster minder negatief wordt, neemt
de anodestroom toe. De spanning over de
belastingweerstand neemt ook toe en
ua = C/b — «r neemt af. Bereikt de sig
naalspanning het positieve maximum van
1 V, dan is de totale roosterspannmg
ug = —1 V, zodat de buis op dat ogen
blik werkt in het punt Q', waar z’a =
8,8 mA en ua = 162 V. Wanneer de sig
naalspanning weer afneemt tot nul en ver83

volgens toeneemt in negatieve richting,
loopt het momentele werkpunt langs de
belastinglijn en bereikt het negatieve ma
ximum in Q", want de totale roosterspanning is nu uq = —2 — 1 = —3 V. In
Q" wordt zA = 3,0 mA en z/a = 220 V.
Een positieve verandering van de roosterspanning van 1 V vanuit het instelpunt
veroorzaakt een vermindering van de anodespanning met 34 V, en bij een negatieve
verandering van 1 V neemt de anodespanning met 24 V toe. De gemiddelde
verandering van de anodespanning is dan
29 V, zodat een sinusvormige signaalspanning met een amplitude van 1 V een wisselspanningscomponent van de anode
spanning geeft met een amplitude van on
geveer 29 V. In dit geval is de anodespanningsverandering niet sinusvormig, omdat
de uitwijkingen in positieve en negatieve
richting niet gelijk zijn. Het uitgangssig
naal is dus vervormd.
Voor lineaire weiking moeten de buis en
het instelpunt zo gekozen worden dat de
karakteristieken op de plaats waai zij de
belastinglijn snijden equidistant zijn. Als
bijvoorbeeld in de bovenstaande schake
ling de belastingsweerstand wordt vergroot
tot 100 kQ terwijl alle andere gekozen
waarden gelijk blijven, dan verschuift het
instelpunt naar QP Eenzelfde signaalspanning geeft dan positieve en negatieve amplituden van de anodewisselspanning van
50 en 53 V, zodat de vervorming veel ge
ringer is. De versterking is nu 51,5, maar
het vermogen van het uitgangssignaal is
kleiner geworden.
Een andere grafische oplossing maakt
gebruik van de stuurkarakteristieken, weer
door het intekenen van de karakteristiek
van de belastingweerstand:

250 — Ua = 10.000 • ZA
Deze keer wordt de vergelijking echter in
getekend op het Za — f/o-assenkruis, zo
dat het resultaat zeker geen rechte lijn be
hoeft te zijn. Voor Ua = 250 V moet in
bovenstaande vergelijking Za = 0, zo
dat het snijpunt van de C/c-as en de karak
teristiek voor Ua = 250 V, punt A dus
in fig.3.9, een punt van de karakteristiek
is. Voor Ua = 200 V en 150 V vinden
we resp. Za = 5 mA en 10 mA, en daar
door de punten B en C. De kromme die
de punten a, b en c verbindt wordt de
dynamische stunrkarakteristiek genoemd,
en toont de manier waarop Za van Ug af
hangt voor een bepaalde gekozen schake
ling.
20
/A (mA)
15

10

5

—6

—4

t'o (V)

—1

Fig.3.9. Stuurkarakteristieken van een triode
met een dynamische karakteristiek voor een
belastingweerstand van 10 kQ.
Met een roostervoorspanning van 2 V
is Q het instelpunt, zodat Zq = 5,4 mA,
waarna interpolatie tussen de karakteris
tieken voor Ua = 200 V en Ua = 150 V
voor Uq een waarde van 196 V oplevert,
die ook volgens de eerste methode is ge-
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vonden. Met een roosterwisselspanning
waarvan de amplitude 1 V is, varieert de
totale roosterspanning tussen —1 en —3 V.
Bij de positieve toppen is het werkpunt
dan Q' en bij de negatieve toppen Q". Za
varieert dus tussen 8,8 en 3,0 mA en na
interpolatie volgt voor de overeenkomstige
waarden van zza, 162 en 220 V. Daar in
terpolatie tussen niet-lineaire karakteris
tieken niet eenvoudig is, kunnen we de ver
anderingen van de anodespanning het ge
makkelijkst bepalen door de anodestroomveranderingen te vermenigvuldigen met de
belastingweerstand. De totale verandering
van de anodestroom is 5,8 mA zodat de
overeenkomstige verandering van de ano
despanning gegeven wordt door

5,8- 10“3 • 10- 103 = 58 V
Daar de top-tot-topverandering van de
roosterspanning 2 V is, is de versterking
van de schakeling = 58/2 = 29, evenals
boven berekend. Het wordt aan de lezer
overgelaten om aan te tonen dat bij ver
groting van de belastingweerstand tot
100 kQ de dynamische karakteristiek de
zelfde waarde voor de versterking oplevert
als de belastinglijnmethode.
Gebleken is dat de triode zich in dit
voorbeeld niet gedraagt als een lineaire
versterker en dat het uitgangssignaal ver
vormd is. Met behulp van een van de gra
fische oplossingsmethoden kan bij elke
gegeven ingangsgolfvorm de vorm van het
uitgangssignaal bepaald worden door de
momentele spanning punt voor punt te
bepalen. Indien gewenst kan op de uitgangsgolfvorm daarna nog harmonische
analyse worden toegepast, om de amplituden te bepalen van de verschillende har
monische componenten. Is het ingangssig-

naai echter niet te groot en zijn de triode
en het instelpunt geschikt gekozen, dan
behoeft in de uitgangsspanning slechts een
geringe vervorming op te treden. We kun
nen dan gebruik maken van een veel een
voudiger methode van onderzoek die in de
volgende paragraaf is beschreven.
3.3.4. De triodeversterker voor
kleine signalen
Bij de analyse van versterkerschakelingen
voor kleine signalen wordt ervan uitge
gaan dat het ingangssignaal zo klein is dat
we de buis als een lineair element mogen
beschouwen, en dat /z, 5 en ra constant zijn
over het werkgebied. De anodestroom is
een functie van zowel anodespanning als
roosterspanning, zodat we kunnen schrij
ven:
Ia = f(tfA,£/G)

Dus voor kleine veranderingen
d/A =

9/a

dC7A +

ö/a

OC/A OUg

dt/G

Per definitie is:
1
3Za
ö/a
= — en dUG
Öt/A
ra

5

zodat:
d/A = - d(/A + sdC/c
ra
Voor kleine sinusvormige
wordt deze vergelijking:

grootheden

z/a
Za = — + s Ug
r*
Met een belastingsweerstand R is
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ia. =

trekking voor de versterking van een triodetrap met een ohmse belasting kan in de
volgende vorm worden geschreven:

" R

en daarom is:
"a

i + i)

= ----5 ZZg

1

1 + r&lR

De spanningsversterking voor klein signaal
wordt dus gegeven door:
.
"a
ic
Au = — =----------------zzg
1 + ra./R
In dit resultaat moet op drie dingen de
aandacht gevestigd worden:
1. Het minteken geeft aan dat bij toene
mende roosterspanning de anodespanning
afneemt en omgekeerd. Voor sinusvormige
grootheden geeft een weerstandsgekoppelde versterker van één trap dus een fasedraaiing van 180°.
2. De versterking kan worden opge
voerd door de belastingweerstand te ver
groten. Praktisch zijn de mogelijkheden
hier begrensd, daar bij een grotere R ook
de gelijkspanning over de belastingweer
stand IqR toeneemt. Wil de buis dus
onder dezelfde omstandigheden blijven
werken, dan moet ook de hoogspanning
worden vergroot.
3. Indien R toeneemt, nadert de verster
king asymptotisch naar de limiet A = —[i.
Voor een trap met grote versterking moet
dus een buis met een hoge waarde van /z
worden gekozen.

3.3.5. Vervangingsschema's voor
kleine signalen
De in de vorige paragraaf afgeleide be86

1 + r^R

Daar zza = —ia.R volgt hieruit dat:

ofwel:
z/a = —/H/g

Ma =

fa

R 4" Z'a
Een spanningsbron met emk /zz/g en met
een inwendige weerstand ra, voorzien van
een belastingweerstand R, zou dus de
zelfde stroom leveren. Voor kleine wisselstroomsignalen mag de triode in de scha
keling van fig. 3.7 dus door deze spannings
bron vervangen worden. Het vervangingsschema voor kleine signalen wordt dan dat
van fig. 3.10a. Het gedeelte binnen het ge
stippelde vierkant vervangt hierin de triode,
terwijl de punten a, k en g overeenkomen
met anode-, kathode- en roosteraansluitingen. Alle gelijkspanningsbronnen zijn weg
gelaten, daar zij gewoonlijk inwendig voor
wisselstroom zijn kortgesloten door middel
van een grote capaciteit. In de gekozen
tekenafspraak is de 180°fasedraaiing tussen
in- en uitgangsspanning verwerkt.
De vergelijking van het anodecircuit kan
ook in de volgende vorm worden geschre
ven (zie vorige par.):
zza------- s Ug

ra7?
r a “F R

Hierin is z/a de spanning veroorzaakt door
een stroom —sug, die door een parallel
schakeling van ra en R loopt. De triode
kan dus vervangen worden door een equi
valente stroombron met een stroomsterkte
—sue, met parallel een weerstand ra, zo
als fig. 3.10b laat zien.
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Fig. 3.10. Vervangingsschema van een eenvou
dige versterkerschakeling voor kleine signalen,
a. Met ideale spanningsbron, b. Met ideale
stroombron.
Voor elke toepassing van de triode,
waarin alleen kleine signalen voorkomen,
kan gebruik worden gemaakt van één van
de twee vervangingsschema’s van fig. 3.10.
Later zal blijken dat de inwendige weer
stand van tetrodes en pentodes gewoonlijk
erg groot is, zodat ra >
In dat geval
is het vervangingsschema met equivalente
stroombron te prefereren.

3.3.6. Complexe belastingimpedantie
Tot nu toe is alleen een zuiver ohmse be
lasting beschouwd. Maar indien de anodebelasting reactieve componenten bevat, en
dus een totale impedantie Z vertegenwoor
digt, wordt volgens het vervangingsschema
de versterking van een eentrapsversterker:

1 + ra/Z

Deze versterking is natuurlijk ook com
plex. Een complexe belastingsimpedantie
komt bijvoorbeeld voor bij hoogfrequent
versterkers die een afgestemde kring als
anodebelasting hebben en bij de weerstandgekoppelde
laagfrequentversterker
voor de hogere frequenties, als de capaci
teiten van de buis en de bedrading een
steeds grotere rol gaan spelen.

3.3.7. De invloed van de triode-reactanties
Hoewel de triode voor vele toepassingen
beschouwd kan worden als een zuiver ohms
element, heeft zij toch eindige parasitaire
zelfinducties en capaciteiten. De bijbeho
rende bedrading maakt deze reactanties
nog groter. De inductieve reactantie gaat
pas een merkbare rol spelen bij frequenties
boven ongeveer 20 MHz (dit afhankelijk
van de constructie van de buis), en zal ver
der worden verwaarloosd. Door de parasi
taire capaciteiten echter wordt de werking
van de triode beperkt tot veel lagere fre
quenties, namelijk beneden 30 kHz of
daaromtrent.
De triodecapaciteit bestaat uit drie
hoofdcomponenten, de rooster-kathodecapaciteit Cgk, de anode-roostercapaciteit
Cag en de anode-kathodecapaciteit CakKenmerkende waarden voor een buis van
klein vermogen zijn Cgk « 5 pF, Cag «
0,5 pF en Cak « 1 pF. Fig. 3.11 geeft
dus een nauwkeuriger voorstelling van de
triode dan tot nu toe in de schema’s is ge
bruikt. We zien dat de triode in werkelijk
heid een ingangscapaciteit heeft, waarvan
de reële waarde echter veel groter is dan
Cgk of zelfs dan Cgk met de serieschake87
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Fig.3.11. De buiscapaciteiten van een triode.
ling van Cag en Cak parallel. Dit kan als
volgt worden ingezien.
Beschouw de weerstandgekoppelde ver
sterker van figuur 3.12. Wordt een wissel
spanning //g aangebracht, dan zal door Cgk
een stroom 4 = jcoCgk^g lopen. Indien
de versterking van de schakeling A is, dan
is zza = —Atig en de spanning over
Cag wordt (wa — Wg) = —Aiig — lig =
—iig(A + 1), zodat de stroom door Cag
gegeven wordt door Z2 =
—jcoCagZ/g(^ 4-1). De ingangsstroom is dan

z‘in = z’i —ig =j&>wg{Cgk 4- (A 4- l)Cag}
De reële ingangscapaciteit is dus
Cjn = Cgk 4- (A 4- l)Cag

.+
uo

r
Fig. 3.12. Invloed van de buiscapaciteiten op
een versterker.
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Als Cgk = 5 pF, Cag = 0,5 pF en A =
40, dan is Cin = 25,5 pF, een waarde
die veel groter is dan zowel Cgk als Cag.
Bij een frequentie van 1 MHz is de ingangsreactantie dus slechts 7000 D. In een
twcetrapsversterker staat de ingangsimpedantie van de tweede trap parallel aan
de belastingimpedantie van de eerste, zo
dat de reële belastingimpedantie de paral
lelschakeling is. Daar voor een grote ver
sterking de belastingimpedantie groot
moet zijn, beperkt de aanwezigheid van een
betrekkelijk grote ingangscapaciteit de te
bereiken versterking.
Een nog kwalijker effect van de anoderoostercapaciteit is dat er via deze capaci
teit een koppeling optreedt tussen de inen de uitgangscircuits. Hierdoor wordt een
gedeelte van de uitgangsspanning terugge
voerd naar het rooster. Dit noemt men het
Miller-effect. Nu kan worden aangetoond
dat de versterking van een schakeling door
terugkoppeling kan toenemen of afnemen.
Bij terugkoppeling via Cag blijkt dat de
versterking afneemt als de anodebelasting
een capacitieve component heeft, en toe
neemt bij een inductieve component. In het
laatste geval kan bij voldoend grote ver
sterking de teruggekoppelde spanning vol
doende zijn om de uitgangsspanning op
het bestaande niveau te handhaven, zelfs
indien het ingangssignaal wordt verwijderd.
De versterker wordt dan een oscillator. In
versterkers voor hoge frequenties is de
anodebelasting meestal een afgestemde
kring, die een inductieve impedantie vormt
bij frequenties beneden de resonantiefrequentie. Bij gebruik van een triode is de
versterker dan ook in principe niet stabiel.
Het is dan noodzakelijk de anode-roostercapaciteit te reduceren. Een mogelijke op-

lossing is het aanbrengen van een tweede
rooster tussen stuurrooster en anode.

3.4.DE TETRODE

3.4.1. Karakteristieken
Aanbrengen van een tweede of schermrooster in een triode levert een element op
met vier elektroden, een tetrode. Fig.3.13
geeft de schematische voorstelling van
een tetrode. Het schermrooster wordt aan
een constante positieve potentiaal gelegd,
vergelijkbaar met die van de anode, om de
elektronenstroom niet af te remmen. Even
als het stuurrooster heeft het schermroos
ter een open opbouw, zodat de meeste
elektronen er doorheen gaan en de anode
kunnen bereiken. Het schermrooster g2 is
aangebracht om elektrostatische koppe
ling tussen de anode en het stuurrooster gi
te voorkomen, en het moet daarom een
constante potentiaal bezitten. Daarom
wordt meestal een grote capaciteit aan
gebracht tussen het schermrooster en aar
de. Voor wisselstroomcomponenten is het
schermrooster nu doorverbonden met aar
de. Ook tussen de anode en het scherm
rooster is er een parasitaire capaciteit, maar
anode

een hierdoor lopende stroom veroorzaakt
geen terugkoppeling van het uitgangscircuit naar het stuurrooster en wordt voor
het grootste deel direct naar aarde afge
leid. De capaciteit tussen de anode en het
stuurrooster is nu veel kleiner
0.005 pF)
en daarom kan de tetrode voor veel hogere
frequenties worden gebruikt dan de triode.
Jammer genoeg wordt door het aan
brengen van een extra rooster in de triode
het gedrag aanzienlijk gewijzigd, zoals
blijkt uit de tetrodekarakteristieken van
fig. 3.14. Bij lage anodespanningen zijn de
uitgangskarakteristieken uitgesproken nietlineair, zodat de tetrode in dit gebied niet
gebruikt kan worden als lineaire versterker.
De maximale amplitude van de ingangswisselspanning wordt hierdoor aanzienlijk
4
Ua, Uai constant

Ua\

4
l/oi"
</oi"> Uai'

schermrooster

_

C'gi'

stuurrooster——_____

Uat constant

k
gloeidraad
kathode

Fig.3.13. Schakelsymbool van een tetrode.

o£__________________________
o
uK
Fig. 3.14. De karakteristieken van een tetrode.
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verkleind. In een bepaald gebied kan de
anodestroom zelfs afnemen als de anodespanning toeneemt (zie fig. 3.14), zodat de
buis daar een negatieve inwendige weer
stand heeft.
Het minimum in de uitgangskarakteristieken is een gevolg van secondaire elek
tronenemissie door de anode. In de triode
worden de elektronen die van de kathode
naar de anode bewegen, meestal versneld
door een potentiaalverschil van 100-200 V.
Als deze (primaire) elektronen de anode
bereiken, hebben ze voldoende energie om
secondaire emissie van elektronen te ver
oorzaken. Het stuurrooster is meestal ne
gatief, zodat het elektrische veld in de na
bijheid van de anode bijna altijd zodanig
gericht is dat deze secondaire elektronen
naar de anode terugkeren. De totale anode
stroom blijft dan ongewijzigd, en de se
condaire emissie heeft geen invloed op de
triodekarakteristieken. In de tetrode staat
het schermrooster echter op een hoge posi
tieve potentiaal. Indien de anodespanning
nu duidelijk kleiner is dan de schermroosterspanning. zullen dientengevolge alle
door de anode geëmitteerde secondaire
elektronen naar het schermrooster gaan,
waardoor de totale anodestroom kleiner
wordt.
De vreemde vorm van de karakteristie
ken kan als volgt worden verklaard. In
dien de anodespanning gelijk is aan nul,
worden de geëmitteerde elektronen aange
trokken door het schermrooster. De meeste
daarvan passeren dit rooster en komen in
de ruimte tussen schermrooster en anode.
Hier is echter een vertragend veld aanwe
zig en als de elektronen vlak bij de anode
zijn gearriveerd,-hebben ze een snelheid
die bijna gelijk is aan nul, daar de anode

dezelfde potentiaal heeft als de kathode.
Zij keren dan van richting om en bereiken
na enige tijd weer het schermrooster. De
hele kathodestroom gaat naar het scherm
rooster en de anodestroom is gelijk aan
nul.
Wordt de anode een weinig positief ge
maakt, dan gaat zij elektronen aantrekken,
zodat de anodestroom toeneemt en de
schermroosterstroom afneemt. Bij anodespanningen groter dan een paar volt gaat
secondaire emissie optreden, en de hier
door geproduceerde secondaire elektronen
gaan naar het schermrooster daar dit een
hogere potentiaal heeft dan de anode. Het
tempo waarmee de anodestroom toeneemt
wordt bij toenemende anodespanning ge
ringer. Indien de anodespanning groter
wordt dan 20 V, neemt de secondaire
emissiestroom sneller toe dan de stroom
tengevolge van de primaire emissie. De
anodestroom neemt nu af en de scherm
roosterstroom neemt toe. Bij nog grotere
anodespanningen, in dezelfde orde van
grootte als de schermroosterspanning,
keert een gedeelte van de secondaire elek
tronen, mede onder invloed van de nega
tieve ruimtelading in de ruimte tussen
schermrooster en anode, terug naar de
anode. De anodestroom wordt nu weer
groter ten koste van de schermrooster
stroom. Dit gaat zo door totdat, voor
Uk > Ug2, alle secondaire elektronen
terugkeren naar de anode, en de secondaire
emissie dus geen invloed meer uitoefent op
de werking van de buis.
Daar de anode is afgeschermd van het
rooster, is de anodestroom nu betrekkelijk
onafhankelijk van de anodespanning, en
wordt voornamelijk bepaald door de
schermroosterspanning (die constant wordt
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gehouden) en de stuurroosterspanning. De
uitgangskarakteristieken lopen daardoor
vrijwel horizontaal, hetgeen betekent dat
de inwendige weerstand van de tetrode
ra = ÖC/a/Ö/a, zeer groot is (*» 1 MQ).
Ook de versterkingsfactor p, = SUa/SUga
zal dan heel groot zijn. Binnen het door de
secondaire emissie beperkte werkgebied
geeft de tetrode in versterkerschakelingen
een grotere versterking en dit bij hogere
frequenties dan de triode.
We moeten ons er wel van bewust zijn
dat het geschetste beeld van de secondaire
emissie en haar invloed op de werking van
de buis noodzakelijkerwijs wat gesimplifi
ceerd is, daar geen rekening is gehouden
met de invloeden van emissiesnelheden, de
ruimtelading en dc gecompliceerde veldverdeling binnen de buis.
3.4.2. De 'beam'-letrode
Het optreden van een stroom van secon
daire elektronen van de anode naar het
schermrooster kan worden voorkomen
door een voldoend grote negatieve ruimtelading aan te brengen tussen het scherm
rooster en de anode. De secondaire elek
tronen, die de anode met lage emissiesnelheden verlaten, hebben dan niet voldoende
energie om door de ruimteladingswolk
heen te dringen. Dit kan worden teweeg
gebracht door de elektronen van de katho
de naar de anode te laten bewegen in een
bundel (‘beam’) met grote dichtheid, zoals
schematisch is weergegeven in fig. 3.15.
De dichtheid van de negatieve ruimtelading tussen het schermrooster en de anode
wordt dan voldoende groot gemaakt om
zelfs bij lage anodespanningen aan het
anodeoppervlak een vertragend veld op te
leveren. De secondaire elektronen kunnen

dan het schermrooster niet bereiken, en
het minimum in de uitgangskarakteristie
ken is geëlimineerd. De karakteristieken
van de ‘beam’-tetrode zijn gelijk aan die
van de penthodc. (Zie volgende par.)

Fig. 3.15. Een ‘beam’-tetrode (schematisch).
3.5.DE PENTHODE

3.5.1. Karakteristieken
Een tweede methode om de stroom van
secondaire elektronen naar het scherm
rooster te voorkomen, is het aanbrengen
van een derde rooster tussen de anode en
het schermrooster. Dit remrooster is, inof uitwendig, met de kathode doorver
bonden en geeft dus nabij de anode een
veld dat op de secondaire elektronen een
vertragende werking uitoefent. De elektro
nen die van het schermrooster naar de
anode gaan, ontmoeten nu een vertragend
veld tussen het schermrooster en het rem
rooster en daarom zou het denkbaar zijn
dat met het remrooster op kathodepotentiaal er in het geheel geen stroom meer zou
vloeien. In de ruimte tussen de draden van
het remrooster heerst echter een potentiaal
die wat boven nul ligt, en daardoor wor
den de elektronen die in de richting van de
anode gaan in de nabijheid van het rem
rooster wel wat afgeremd, maar ze passe
ren toch bijna allemaal het remrooster,
worden weer versneld en bereiken dan de
anode.
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Fig.3.16. Schakelsymbool van een penthode.

Fig.3.16 geeft de schematische voorstel
ling van de penthode en fig. 3.17 een stel
karakteristieken. De secondaire emissie
heeft geen invloed meer en de uitgangskarakteristieken hebben een regelmatig ver
loop. Evenals bij de ‘beam’-tetrode is de
anode hier door de diverse roosters effec
tief afgeschermd van de kathode, zodat de
anodestroom vrijwel onafhankelijk is van
de anodespanning, behalve bij zeer lage
waarden van de laatste. De inwendige
weerstand en de versterkingsfactor zijn
groot (ra « 1 MQ; p «*5000), terwijl de
steilheid dezelfde orde van grootte heeft
als bij de triode.

3.5.2. De penthodeversterker
Voor de analyse van penthode- (en tctrode-) versterkerschakelingen kan gebruik
worden gemaakt van dezelfde methoden
als toegepast bij de triodeversterker, na
melijk de beide grafische methoden voor
grote signalen en het vervangingsschema
voor kleine signalen. Er is echter een be
langrijk verschil. Van een versterkerschakeling is de versterking voor kleine sig
nalen
A =

—
1 + r q.1 R

waarin R de anodebelasting is. Aangetoond
is dat voor grote versterking R > ra
moet zijn. Aan deze voorwaarde kan bij
penthodes gewoonlijk niet voldaan worden
vanwege de grote waarde van ra. Indien
we bijvoorbeeld R = r& maken en ra =
1 MO, dan moet voor een anode-instelstroom /q =---• 10 mA de gelijkspanning
over de belastingsimpedantie gelijk zijn
aan 10 • 10-3 • 1 • 10G = 10 kV, en hiervan
kan uiteraard geen sprake zijn. De voe25
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Fig. 3.17. Karakteristieken van een penthode. a. Uitgangskarakteristieken. b. Stuurkarakteristieken.
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dingsspanning is gewoonlijk 300 V, zo
dat voor een penthode R < ra moet zijn.
De andere mogelijkheid, om namelijk een
grote belastingweerstand te gebruiken met
een bijpassende lage waarde van de anode
stroom, is ook niet te gebruiken omdat
hierdoor een grote hoeveelheid vervor
ming wordt geïntroduceerd en omdat
bovendien het uitgangsvermogen klein is.
Zelfs met al deze beperkingen geeft een
penthode nog een grotere versterking dan
de triode vanwege de hogere waarde van /i.
Het vervangingsschema voor kleine sig
nalen uit fig. 3.10 is nog steeds bruikbaar,
met uiteraard de geëigende waarden voor
de buisconstanten. De anodestroom wordt
weer gegeven door
ia —

W‘g
ra + R

en is, vanwege de beperking R < ra, vrij
wel onafhankelijk van R. De penthode le
vert dus een constante stroom, en gebruik
van de vervangingsschakeling met stroom
bron ligt daarom voor de hand. Kan in
fig. 3.10b de stroom door ra verwaar
loosd worden, dan is de anodespanning
iia = —sugR en de versterking is
A & —sR

Een ander gevolg van de grote inwendige
weerstand is dat de statische stuurkarakteristieken vrijwel samenvallen, behalve
voor zeer kleine roosterspanningen. Daar
om kunnen we deze karakteristieken ver
vangen door één resulterende stuurkarak
teristiek die dan ook de dynamische stuur
karakteristiek is. De belastinglijn snijdt
de assen weer in de punten (Ia =0,
Ua = Ub) en (Ia = UbIR, Ua = 0),
waarin (7b de hoogspanning is en R de be-

lastingweerstand. Fig. 3.17 toont een belastinglijn voor een voedingsspanning van
250 V en een belastingweerstand van
10 kfl. We zien dat voor deze penthode,
bij een roostervoorspanning van —1 V,
de roosterspanning veranderingen tot J V
kan ondergaan zonder dat vervorming
optreedt in de uitgangsspanning.

3.5.3. Staartbuizen (variabele-p.-buizeri)
Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen
in de eigenschappen van een bepaald type
buis door de opbouw ervan te veranderen.
Zo kan een penthode worden vervaardigd
waarvan de stuurkarakteristiek geen line
air gedeelte bezit, zodat een grote roostervoorspanning nodig is om de anodestroom
tot nul terug te brengen. De helling van de
karakteristiek, dat is de steilheid, verandert
dan voortdurend en kan ingesteld worden
met behulp van de roostervoorspanning.
Dit effect wordt verkregen door de on
derlinge afstand van de roosterdraden groot
te kiezen dicht bij het midden van het cilin
drisch samenstel van elektroden, maar klei
ner nabij de uiteinden daarvan. Dan is een
kleine negatieve roosterspanning voldoen
de om stroomdoorgang bij de uiteinden te
voorkomen, maar er is een steeds grotere
voorspanning nodig om de stroomdoor
gang dichter bij het midden te verminde
ren.
Staartbuizen worden toegepast in schake
lingen voor AVR (automatische volumeregeling) in radio-ontvangers. Als het in
gangssignaal klein is, is ook de voorspan
ning op het stuurrooster klein, zodat de
steilheid en dus de versterking groot is.
Neemt het ingangssignaal toe, dan wordt
de (negatieve) voorspanning groter, zodat
steilheid en versterking afnemen.
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twee stuurroosterspanningen. Veronder
stellen we bijvoorbeeld voor de hexode

3.6. MENGBUIZEN

Triode, tetrode en penthode zijn in prin
cipe versterkerbuizen die, mits lineair wer
kend, een uitgangssignaal leveren evenre
dig met een enkel ingangssignaal, dat wordt
toegevoerd aan het stuurrooster. Om fre
quentieverandering te verkrijgen, moeten
we twee signalen met verschillende fre
quentie zodanig mengen dat de verschilfrequentie ontstaat. Deze bewerking kan
worden uitgevoerd met behulp van mengbuizen, zoals hexode, heptode en octode,
die respectievelijk vier, vijf en zes roosters
hebben, zie fig.3.18. In elk van deze bui
zen worden twee roosters als stuurrooster
gebruikt, en de anodestroom is bij bena
dering evenredig met het produkt van de
la
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Fig.3.18. Schakelsymbolen van: a. de hexode.
b. de heptode. c. de octode.
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“gi = “gi sin aijt

en

«g3 = "g3 sin co2t
dan is
i&oc sin tOj/ sin a>2t
cc cos (c^ + co2)/ — cos (COi —

Dc anodestroom bevat dus componenten
met de som- en de verschilfrequentie, en
de gewenste component wordt van de an
der gescheiden door een daarop afgestem
de kring als anodebelasting te gebruiken.
De roosters g2 en g4 zijn schermroosters,
geheel overeenkomstig het schermrooster
bij de tetrode en de penthode. In de heptodc-mengbuis is g5 een remrooster.
Een andere wijze van mengen vindt
plaats in de octode. Hierin worden de roos
ters gl en g2 als stuurrooster en ano.de ge
bruikt van de oscillator die de interne
mengfrequentie levert. De elektronenstroom die het stuurrooster voor de signaalspanning, g4, nadert, is gemoduleerd
met de frequentie van deze oscillator en
evenals bij de vorige buistypen treedt men
ging op met de signaalfrequentie.
Tenslotte zijn er nog samengestelde bui
zen waarbij zich binnen één ballon meer
dan één elektrodensysteem bevindt, zoals
de dubbeltriode, de triode-penthode, enz.

3.7. INDELING VAN DE
BUI SIN STELLING EN ;
AFWIJKENDE SCHAKELWIJZEN

3.7.1. Klassen
Voor lineaire werking moet een versterkerbuis ingesteld zijn op het lineaire gedeelte
van de karakteristieken. Dit heet klasseA-instelling. Een klasse-B-versterker is zo
danig ingesteld dat de gelijkstroomcomponent van de anodestroom juist gelijk is aan
nul. Het rendement van een klasse-B-versterker is groter dan dat van een klasse-Aversterkcr, daar er geen vermogensdissipatie is bij afwezigheid van signaalspanning. Anderzijds worden alleen de posi
tieve halve perioden van de signaalspanning versterkt. De totale vervorming kan
echter zeer klein worden gemaakt door
twee buizen in balans te schakelen, zodanig
dat de ene buis de positieve halve perioden
van de signaalspanning versterkt en de an
dere buis de negatieve halve perioden.
Hierbij wordt een grote vermogensversterking met een redelijk rendement ver
kregen. Een k lasse-C-versterker is in ge
steld ver voorbij het punt op de stuurkarakteristiek waar de anodestroom juist
gelijk aan nul wordt. Er loopt daarom al
leen stroom tijdens de positieve toppen van
de signaalspanning, zodat het rendement
zeer groot kan zijn. Klasse-C-versterkers
worden gewoon lijk gebruikt bij zenders
met als anodebelasting een kring, die is
afgestemd op de signaalfrequentie.

3.7.2. De kathodevolger
De versterkers die tot nu toe ter sprake zijn
gekomen, waren alle van het kathodebasistype, waarbij de kathode het gemeen
schappelijke punt is van de in- en uitgangs-

circuits. Het is echter ook mogelijk anodebasis- en roosterbasis-schakelingen toe te
passen. De eerste wordt vaak kathodevolger genoemd, de tweede ook wel schakeling
met geaard rooster.
Bij de kathodevolger (zie fig. 3.19a) ver
schijnt de versterkte roosterspanning over
de belastingweerstand R*., die in de kathodeleiding is opgenomen. Dan is z/2 =
/4zzg, waarin A =ju/(l + ra//?k) meestal
groot is. Daar in dit geval zzx = ug -j- u2
en u2 > zzg, volgt dat z/x
zz2 en dat de
versterking van de kathodevolger, A^v =
zz2/zz15 iets kleiner is dan 1. Indien de ingangsspanning stijgt, wordt het rooster
meer positief en neemt de anodestroom
toe. De spanning over
wordt dan ook
groter en daarmee de uitgangsspanning.
Neemt omgekeerd de roosterspanning af,
dan wordt de roosterspanning ongeveer
evenveel kleiner daar AkV™ 1. De kathodespanning kan niet meer dan een paar
volt verschillen van de roosterspanning.
Zou de spanning tussen rooster en kathode
namelijk gelijk worden aan de roosterruimte van de buis (dat is de afstand van
het snijpunt van de stuurkarakteristiek met
de £/G-as, tot de oorsprong), dan loopt er
geen stroom meer. Anderzijds kan het
rooster niet positiever worden dan de ka
thode, daar de kathodespanning stijgt met
de anodestroom, en omdat er roosterstroom gaat lopen, die op te vatten is als
een kortsluiting tussen rooster en kathode.
De kathodespanning volgt dus de rooster
spanning en verschilt er nooit veel van.
Fig. 3.19b geeft het vervangingsschema
voor kleine signalen. Hieruit zien we dat

r a “F -^k
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Fig. 3.19. De kathodevolgcr. a. Vereenvoudig
de schakeling, b. Vervangingsschema voor klei
ne signalen.

z/g 4- u2

en

u2 — l&Rk,

—«2)

"2

Rk

"i

Vergelijken we deze uitdrukking met de
overeenkomstige voor de stroom, die aan
een belasting R wordt geleverd door een
gelijkspanningsbron met emk Uo en een
inwendige weerstand Re. Dit wordt

De kathodevolger gedraagt zich dus als een

i

en daar
volgt

ra
+ /?k
ƒ4 4- 1

, = _A_

I
I

<

Wh
ra + Rkfa 4" 1)

ra 4~ Rk

ƒ4 4- 1

en

ra
1
----- » -. De
ƒ4 4- 1
*

uitgangsimpedantie van een kathodevol
ger is dus klein, meestal tussen 100 en
1000 f2.
Ook kan worden aangetoond dat de in
gangsimpedantie zeer groot is. Daarom
kan de kathodevolger vaak gebruikt wor
den als aanpassingslid of buffer tussen een
bron met een grote impedantie en een be
lasting met een kleine impedantie.

ofwel
lh

ƒ4 4- 1 4- roJRk

Kenmerkende waarden voor een triode zijn
bijvoorbeeld ƒ4 = 20, ra = 10k£2, Rk =
50 kf2, zodat voor dat geval
/4kv =

20
= 0,94
20 4- 1 4- 10/50

Uil bovenstaande vergelijkingen volgt nog
voor fa
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3.7.3. De roosterbasisschakeling
Het grote voordeel van de roosterbasis
schakeling, waarvan het schema in fig.3.20
is gegeven, is dat het rooster een geaarde
afscherming vormt tussen de in- en uitgangscircuits, waardoor het Miller-effect
wordt geëlimineerd. De ingangscapaciteit
is nu alleen Cgk en de ingangsimpedantie
is daarom veel groter dan van de kathodebasisschakeling. Om deze reden wordt de
schakeling vaak voor hoge frequenties ge-

Ui
<y)Mi

ut

r
Fig. 3.20. Versterker in rooster-basisschakeling.

bruikt. Met behulp van het vervangingsschema voor kleine signalen vinden we
voor de versterking
^rb —

A*— *
1 + ra/^?a

hetgeen iets minder is dan voor de kathodebasisschakeling.

3.8.SPECIALE BUIZEN

3.8.1. De fotocel
De kathode van een foto-elektrische diode,
of fotocel, is bedekt met een voor fotoemissie geschikt materiaal. Materialen die
gevoelig zijn voor zichtbaar licht, zijn bij
voorbeeld combinaties van antimoon en
caesium, of van bismut, zuurstof, zilver en
caesium. Indien op de kathode licht valt
met een golflengte die kleiner is dan de
kritische waarde (zie hfdst. 1), worden elek
tronen geëmitteerd die worden opgevan
gen door een anode met een positieve po
tentiaal. De anodestroom is dan een maat
voor de intensiteit van de invallende stra
ling.
Voor lage waarden van de anodespanning wordt de stroom begrensd door de
ruimtelading. Kennelijk moet voor maxi
male gevoeligheid de anodespanning dus
zo groot zijn dat verzadiging optreedt.

Dan is de anodestroom recht evenredig met
de intensiteit van de op de kathode vallen
de straling. De gevoeligheid van een hoogvacuüm-fotocel is gering. Met een antimoon-caesiumkathode is de maximale ge
voeligheid voor zichtbaar licht ongeveer
100 pA-lm.-1 Brengen we binnen de ballon
een gas aan onder lage druk, dan neemt de
gevoeligheid ongeveer met een factor 10
toe ten gevolge van ioniserende botsingen,
waardoor elektronenmultiplicatie optreedt
(zie hfdst. 4). Het verband tussen anodestroom en intensiteit is weer lineair, mits de
intensiteit niet te groot wordt. De snelheid
is echter veel kleiner, waardoor de gevoe
ligheid snel afneemt voor frequenties groter
dan 10-20 kHz.
3.8.2. De fotomultiplicator
In een fotomultiplicatorbuis wordt de
door een fotokathode geleverde elektronenstroom aanzienlijk versterkt in een elektronenmultiplicator op basis van secondaire
emissie. Strikt genomen is ook de gasgevulde fotocel een fotomultiplicator, maar
gewoonlijk wordt die naam alleen gebruikt
voor het type met secondaire emissie. Van
de fotomultiplicator bestaan verschillende
typen, waarvan de eenvoudigste is weerge
geven in fig. 3.21.
Deze buis bestaat uit een fotokathode f,
een reeks van 9 secondaire-emissie-elektroden d 1 tot en met d9, dynodes genoemd,
en een collector c. De dynodes zijn bedekt
met een materiaal dat een grote secondairecmissiefactor heeft. Licht dat op de foto
kathode valt, veroorzaakt emissie van elek
tronen, die door een potentiaalverschil van
bijvoorbeeld 100 V naar de eerste dynode
dl worden versneld. De secondaire-emissiefactor is groter dan 1, zodat dl meer elek97

tronen emitteert dan ontvangt. De van dl
afkomstige elektronen worden nu door
weer een potentiaalverschil van 100 V
versneld in de richting van d2 waar de secondaire-emissiestroom weer groter is dan
de opvallende elektronenstroom. Elke dynode heeft een grotere spanning dan de
vorige, zodat de collectorstroom uiteinde
lijk wordt Z08n, waarin Zo de fotostroom
aan de kathode is, 8 de secondaire-emissiefactoi en n het aantal dynodes. Tndien de
dynodespanningen constant zijn met een
tolerantie kleiner dan 0,1%, kan een sta
biele versterking van 106 of groter worden
bereikt, hetgeen overeenkomt met een to
tale gevoeligheid van ongeveer 200 A-lm-1.
Het minimale signaal dat nog kan worden
gedetecteerd, wordt voornamelijk bepaald
door de donkerstroom tengevolge van
elektronenemissie door de nietverlichte
kathode, en door de lekstroom. Door het
toepassen van 'speciale technieken kan de
.emissie van afzonderlijke foto-elektronen
worden aangetoond. Het blijkt dat de don
kerstroom toeneemt indien de kathode
enige tijd aan bestraling wordt blootge
steld. Daarom moeten foto-elektrische ele
menten in het donker worden opgeslagen.
Voor niet te grote waarden van de col
lectorstroom heeft ook de fotomultiplica
tor een lineair verband tussen stroom en
intensiteit. Wordt de collectorstroom gro
ter dan 1 mA, dan moet worden voorko
men dat aan de collectorzijde van de multiplicator begrenzing van de stroom op
treedt door de ruimtelading. Fotomulti
plicators vertonen vermoeidheidsverschijn
selen, waardoor het uitgangssignaal voort
durend afneemt. Enige tijd nadat de ver
lichting van de kathode is verwijderd,
wordt de oorspronkelijke gevoeligheid pas
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Fig. 3.21a. Schematische voorstelling van een
fotomultiplicator met de fotokathode f, de dynodes d 1 tot en met d9 en de collector c. De
streeplijnen geven mogelijke elektronenbanen
aan. b. Wijze van aansluiten.
weer bereikt. Bij continubedrijf wordt de
vermoeidheid merkbaar bij stromen van
meer dan 10 jiA, en de snelheid van het
proces wordt voor toenemende stroom
meer dan evenredig groter. De invloed van
dit vermoeidheidseffect kan zo klein moge
lijk worden gehouden door met kleine
stromen te werken en de tijd gedurende
welke de kathode wordt belicht te beperken.
Daar fotomultiplicators meestal in het
verzadigingsgebicd werken, teneinde een
maximale gevoeligheid en lineariteit te ver
krijgen, js de uitgangsstroom onafhankelijk
van collectorspanningsvariaties (de dynodespanningcn moeten wel constant zijn),
zodat de uitgangsimpedantie zeer groot is.

W. A. GAMBLING

4. GASGEVULDE BUIZEN

4.1.INLEIDING

De geleiding van elektriciteit door gassen
is, vanwege het grote aantal verschijnselen
dat erbij kan optreden, een gecompliceerd
proces. Bij lage waarden van de elektrische
veldsterkte is een gas bijvoorbeeld een
goede isolator. De door natuurlijke radio
activiteit, kosmische stralen, ultraviolet
licht, enz. vrijgemaakte elektronen (en
andere vrije ladingen) worden door het
veld versneld. Na een afstand te hebben
afgelegd die vergelijkbaar is met de ge
middelde vrije wcglengte, vindt tussen een
elektron en een atoom (of molecule) van
het gas een elastische botsing plaats van het
‘biljartbal’-type. Het elektron wordt dus
uit zijn oorspronkelijke richting afgebogen,
en legt verder ten gevolge van de botsingen
een zeer grillige weg af, hoewel de beweging
gemiddeld een drift vertoont in de richting
van de kracht die het elektrisch veld uit
oefent. Het aantal op natuurlijke wijze vrijgemaakte elektronen en ionen is erg klein,
namelijk « 103 • cm-3 in lucht van at
mosferische druk tegen 2,7 • 1010 neutrale
moleculen. In de meeste praktische geval
len is de stroom die hierdoor gaat lopen,
verwaarloosbaar klein.
Is het elektrische veld sterk genoeg, dan
kan de kinetische energie van het elektron
bij de botsing voldoende groot zijn om
energie af te staan aan een van de buitenste
elektronen van het gasatoom, waardoor de
potentiële energie van het atoom wordt ver
groot. Zo’n ontmoeting heet een niet-elas-

tische botsing. Indien het elektron, dat ener
gie heeft opgenomen, overgaat naar een
hoger energieniveau van hetzelfde atoom,
wordt dit atoom aangeslagen genoemd;
het blijft hierbij elektrisch neutraal. De
levensduur van een aangeslagen toestand
is meestal erg kort (< 1 |is). en het elek
tron keert snel naar de grondtoestand te
rug. Dit kan direct gebeuren, of via een
tussengelegen energieniveau. Als een elek
tron terugvalt van een hoger naar een lager
energieniveau, wordt het energieverschil,
bij de meeste ontladingen onder lage druk,
uitgestraald als een foton. Bij een energie
verschil A W heeft de straling een frequentie
ƒ, bepaald door
AH7 = hf
6,62-10“34 J s (de constanwaarin h
te van Planck).
Bijna al het licht dat bij elektrische ont
ladingen wordt uitgezonden, ontstaat door
het verval van aangeslagen toestanden. Een
bekend voorbeeld is de Balmer-reeks, die
ontstaat bij ontladingen in waterstof ten
gevolge van elektronen die van hogere
niveaus terugvallen naar het n ■-= 2 niveau.
Heeft een botsend elektron een energie
die groter is dan de ionisatic-energie, dan
kan een van de buitenste elektronen geheel
van het atoom worden losgemaakt. Ten
gevolge van de botsing is het atoom dan ge
ïoniseerd, waarbij een positief geladen ion
en een elektron ontstaan. De levensduur
van positieve ionen is betrekkelijk lang,
omdat slechts een zeer klein gedeelte van
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de atomen geïoniseerd is. Het aantal ont
moetingen tussen positieve ionen en elek
tronen is dus gering, en de recombinatiesnelheid klein. Verder kunnen door nietelastische botsingen ook negatieve ionen
ontstaan of kunnen moleculen in een
draaiende of trillende toestand worden ge
bracht.
In een elektrische gasontlading bewegen
de positieve ionen zich tegengesteld aan de
elektronen, en de totale stroom is de som
van de elektronenstroom en de stroom van
positieve ionen. Daar de massa van een ion
echter minstens 1800 maal groter is dan de
massa van het elektron, krijgt het slechts
een kleine snelheid. Zijn gelijke aantallen
elektronen en positieve ionen aanwezig,
dan wordt de stroom vrijwel alleen door de
elektronen veroorzaakt.
Bij niet-elastische botsingen van elek
tronen en atomen kunnen velerlei neven
effecten optreden. De positieve ionen (en
soms ook de aangeslagen atomen) kunnen
bijvoorbeeld elektronen vrijmaken uit de
kathode, en de straling die wordt uitge
zonden door aangeslagen atomen, die terug
keren naar de grondtoestand, kan andere
atomen ioniseren of foto-emissie aan de
elektroden veroorzaken.

4.2. DE GASGE VULDE FOTOCEL

In hfdst. 3 zagen we dat de gevoeligheid van
een fotocel kan worden vergroot door het
aanbrengen van een kleine hoeveelheid gas.
De oorzaak van dit effect kan worden opge
spoord door de werking wat nauwkeuriger
te bezien. Fig.4.1a geeft een schematische
voorstelling van de gasgevulde fotocel. Bij
een bepaalde hoeveelheid opvallende stra100

ling is de emissiesnelheid van de fotokathode constant. Wordt de anode aan een
kleine positieve spanning gelegd, dan gaan
de elektronen in de richting van de anode
bewegen, zodat er stroom door de cel
loopt. Niet alle geëmitteerde elektronen be
reiken de anode. Ten gevolge van botsin
gen keren sommige elektronen naar de ka
thode terug, andere bereiken de wand van
de buis die daardoor negatief wordt opge
laden, en ook zijn er die recombineren met
positieve ionen, waarvan er altijd wel en
kele in de buis aanwezig zijn. Indien de
anodespanning toeneemt, stijgt ook de
stroom en bereikt spoedig een constante
waarde, zoals lig. 4.1b laat zien. De elektri
sche veldsterkte is dan zo groot, dat alle
geëmitteerde elektronen de anode bereiken,
ondanks hel verstrooiende effect van de
botsingen. Deze verzadigingsstroom /0 is
de stroom die door de buis zou lopen indien
er geen gas aanwezig was, en geeft levens
de snelheid waarmee de elektronen de ka
thode verlaten, namelijk

Zo = nQe

waarin n0 het aantal elektronen is dat de
kathode per seconde verlaat ten gevolge
van foto-emissie en e de lading van het
elektron.
4.2.1. lonisatie
lonisatie kan optreden als de anodespan
ning groter wordt dan de ionisatiepotentiaal van het gas. Hoe meer de anodespan
ning de ionisatiepotentiaal overtreft, des
te groter zal uiteraard het aantal ionise
rende botsingen worden. Bij zo’n botsing
treft een elektron een neutraal atoom en
maakt er een van de buitenste elektronen
uit vrij, zodat een extra elektron en een

U„

anode
4

fotokathode —

een na het passeren van dit vlak afgelegd
klein afstandje 6x is, zoals de definitie van
a ons leert, gelijk aan

= a/zöx

ötz
' straling

(•)

4

Als de afstand anode-kathode gelijk is aan
d, en het aantal elektronen dat de anode
per seconde bereikt is nd, dan is voor
x = 0, n = zz0, en voor x = d, n = n&Integreren tussen deze grenzen geeft

ƒ?

o

(b)

Fig.4.1. De gasgevulde fotocel, a. Constructie.
b. Stroom-spanningskarakteristiek.

■

d

nd

/v

positief ion ontstaan. Er zijn nu twee elek
tronen, en als beide een ioniserende bot
sing veroorzaken, neemt het aantal elek
tronen toe tot vier, en daarna tot acht als
deze vier alle wéér een ionisatie teweeg
brengen. Het aantal elektronen neemt dus
zeer snel toe, en dat zal ook het geval zijn
met de stroom als de anodespanning groter
wordt. Eerder is reeds gezegd dat de ionen
geen merkbare bijdrage leveren aan de
totale stroom vanwege hun grotere massa.
Het aantal ioniserende botsingen dat een
elektron per afgelegde lengte-eenheid ver
oorzaakt, hangt af van het in de buis aan
wezige gas en is een ingewikkelde functie
van de elektrische veldsterkte en de dicht
heid van het gas. Indien dit aantal wordt
voorgesteld door a, dan kan de snelheid
waarmee de stroom toeneemt als volgt
worden bepaald.
Stel dat het aantal elektronen dat per
seconde een vlak op afstand x van de ka
thode passeert, gelijk is aan n. Het aantal
ioniserende botsingen dat plaatsvindt over

=a

n0

dx
0

en dus
i

nd

In — = ad
"o
ofwel
nd = noead
Vermenigvuldigen we beide zijden met de
lading van het elektron, dan vinden we
voor de elektronenstroom bij de anode
ld = /oead

Bij deze afleiding is verondersteld dat a,
en dus ook het elektrisch veld tussen de
anode en de kathode, constant is, en is daar
om alleen maar geldig voor een buis met
plan-parallelle elektroden, waarvoor het
ladingverlies naar de wanden te verwaar
lozen is. Dat bij een juist gekozen gasdruk
en elektrisch veld de elektronenstroom snel
toeneemt met de afstand, is echter een alge
meen resultaat dat geldt voor de meeste ge
bruikelijke elektrodensystemen. In een gas
gevulde fotocel is de stroom dus veel groter
dan de emissiestroom aan de kathode.
De ionisatiecoëfficiënt a is sterk afhanke
lijk van de elektrische veldsterkte, zodat
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Fig.4.2. Karakteristieken van een gasgevulde
fotocel.
bij een constante belichting van de kathode
de anodestroom een functie is van de anodespanning. Fig.4.2 geeft de karakteristie
ken van een gasgevulde fotocel, met de belastinglijnen voor een voedingsspanning
van 60 V en drie verschillende waarden
van de belastingweerstand. Praktisch wordt
de stroomversterking niet groter dan onge
veer 10 genomen, omdat de stroom voor
hogere waarden zeer sterk afhankelijk
wordt van de anodespanning, en omdat
het ontstaan van een zichzelf onderhouden
de glimontlading moet worden voorkomen.
De meeste fotokathoden hebben een lage
uittreedenergie, en daardoor loopt er bij
kamertemperatuur reeds een stroom van
10-9 A ten gevolge van thermische emissie.
Deze stroom wordt de donkerstroóm ge
noemd, daar hij ook loopt als de kathode
niet verlicht is. Ook lekstromen tussen de
elektroden geven een bijdrage aan de donkerstroom. De donkerstroom moet zo
klein mogelijk worden gehouden daar de
gevoeligheid van de fotocel erdoor wordt
beperkt.
4.2.2. lonisatie en geigertellers
Stroomvermenigvuldiging wordt ook toe102

gepast in geigertellers. Hiermee worden
alle soorten ioniserende deeltjes gedetec
teerd en gemeten, vooral a- en /^-deeltjes die
door radioactieve materialen worden uit
gezonden. Zo’n teller (zie fig.4.3) bestaat
in principe uit een cilindrische metalen ka
thode met daarbinnen langs de as van de
cilinder een draadvormige anode. Deze
elektroden zijn aangebracht in een glazen
omhulsel dat een gas bevat met een druk
van ongeveer 10 cm kwik. De buis is zo
danig afgeschermd, dat ioniserende deeltjes
alleen kunnen binnentreden door een ven
ster aan het eind van de cilinder.
anodedraad
^kathodccilindcr

venster
ioniserende
strahnË7 I

7
/

3

i

J.

1

A‘ll

I

U?

I parasitaire II
T-capacileit, C I

I

.f

Fig.4.3. Constructie en wijze van aansluiten
van een ionisatieteller.

Doorloopt een ioniserend deeltje de
kathodecilinder, dan treedt ionisatie op.
Bij lage waarden van de anodespanning
bewegen de gevormde elektronen en posi
tieve ionen naar de elektroden en loopt er
een zeer kleine stroom. Is de anodespan
ning echter groter, dan veroorzaken de
elektronen, als ze in het gebied met grote
elektrische veldsterkten komen dat nabij
de anode ligt, verdere ionisatie, dat wil
zeggen stroomvermenigvuldiging. De uitgangsstroom is dan veel groter. In een teller
kan de stroomvermenigyuldigingsfactor
waarden aannemen tussen 103 en 10®, af
hankelijk van het gas, de doorsnede van de
anodedraad en de anodespanning.

De wijze waarop een dergelijke teller
werkt, hangt af van de grootte van de voe
dingsspanning U. Als U klein is, veroor
zaken de elektronen die door een ionise
rend deeltje zijn vrijgemaakt, geen verdere
ionisatie op hun weg naar de anode. Op de
anode arriveert dus een lading die gelijk is
aan de door het ioniserende deeltje vrijge
maakte lading. Stel dat de tijdconstante
RC, gevormd door de parasitaire capaci
teit C en de belastingweerstand R, groot is.
Dan zal er slechts zeer weinig ladingtransport zijn tussen de voeding en de capaciteit,
in de tijd die verloopt voordat de in de buis
gevormde ladingen op de elektroden zijn
aangekomen. Daardoor daalt de lading op
C met een bedrag Q, waarbij Q de totale
in de teller vrijgemaakte lading is, en
verandert de spanning over de capaciteit
met een bedrag QIC. Daar U constant
blijft, neemt de spanning over de belasting
weerstand toe met QIC. Na de stroomimpuls laadt de capaciteit C betrekkelijk lang
zaam weer op, zodat de spanning weer te
rugkeert naar zijn oorspronkelijke waar
de. Als dus een ioniserend deeltje de teller
binnenkomt, stijgt de spanning over R snel
en neemt vervolgens langzamer weer af tot
de rustwaarde. Er treedt geen multiplicatie
op, en de hoogte van de impuls
QIC)
is evenredig met de door het ioniserende
deeltje vrijgemaakte lading en is onafhanke
lijk van U. Wordt de teller op deze wijze
gebruikt dan spreekt men van een ionisatiekamer.
Wordt de voedingsspanning voldoende
vergroot, dan kunnen de gevormde elek
tronen op hun weg naar de anode verdere
ionisatie, en daardoor stroommultiplicatie,
veroorzaken. Indien de voedingsspanning
niet te groot is, is de stroomversterking

alleen van deze spanning afhankelijk. Voor
een vaste waarde U is de amplitude van de
uitgangsimpuls dus evenredig met het aan
tal elektronen dat gevormd is door het
oorspronkelijke ioniserende deeltje. De
amplitude neemt echter toe als we U gro
ter maken. In dit gebied spreken we van
een proportionele teller.
Ten gevolge van de kleine doorsnede van
de anodedraad is de elektrische veldsterkte
nabij de anode groot en elders in de buis
klein. De meeste stroom vermenigvuldiging
vindt dus vlak bij de anode plaats. Wordt
de voedingsspanning groter gemaakt dan
overeenkomt met het proportionaliteitsgebied, dan wordt de ruimtelading van po
sitieve ionen voldoende groot om de elek
trische veldsterkte nabij de anode aanzien
lijk te verkleinen. Daar het gevormde aan-'
tal positieve ionen onafhankelijk is van het
aantal aanvankelijk vrijgemaakte elektro
nen, is de stroomvermenigvuldiging niet
langer onafhankelijk van het ioniserend
vermogen van het oorspronkelijke deeltje.
In dit Geiger-Müller-gebied is de voedings
spanning zo groot dat de uitgangsimpuls
onafhankelijk is van het gevormde aantal
elektronen. Zelfs één enkel elektron kan
een grote uitgangsimpuls veroorzaken.
Dit kan als volgt worden verklaard.
Daar de voedingsspanning van de gei
gerteller groot is, veroorzaakt elk elektron
onderweg naar de anode een groot aantal
niet-elastische botsingen. De hierdoor op
gewekte straling kan foto-ionisatie van het
gas en foto-emissie van de kathode ver
oorzaken, waardoor nog meer elektronen
vrijkomen. Daar de straling niet-gericht
wordt uitgezonden, verspreidt de ontlading
zich zijdelings en beslaat weldra de volle
lengte van de buis. Dit gebeurt onafhanke-
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lijk van het aantal aanvankelijk gevormde
elektronen.

4.2.3. Hersteltijd
Na het binnenkomen van een ioniserend
deeltje bewegen de elektronen snel naar de
anode en de positieve ionen langzamer naar
de kathode. Indien er een grote concentratie
van ionen in de buurt van de kathodedraad
is, vermindert de positieve ruimtelading de
elektrische veldsterkte zodanig dat geen
stroomvermenigvuldiging meer kan plaats
vinden. De teller reageert dus niet op een
volgend ioniserend deeltje gedurende de
tijd waarin de ionen zich van de anodedraad verwijderen, de zogenoemde herstel
tijd
lOOps).

4.3. GASGE VULDE BUIZEN
MET GLOEIKATHODE

4.3.1. De gasgevulde diode
In deze buizen produceert de kathode elek
tronen door middel van thermische emissie.
Bij kleine anodespanningen bewegen deze
elektronen naar de anode terwijl ze onder
wegveel botsingen veroorzaken. De stroom
wordt evenals in de vacuümdiode beperkt
door de ruimtelading. Is de anodespanning
ongeveer gelijk aan de ionisatiepotentiaal
van het gas («=< 10 V), dan begint de ioni
satie en neemt de stroom snel toe. De mees
te zelfstandige gasontladingen hebben een
negatieve karakteristiek, dat wil zeggen dat
de spanning afneemt bij toenemende
stroom. De stroom wordt dientengevolge
alleen maar beperkt door de weerstand
in de uitwendige schakeling. In de rusttoe
stand is de spanning over de ontlading,
(7n, iets kleiner dan de doorslagspanning
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Fig.4.4. De gasgevulde diode met gloeikathode. a. Schakelsymbolen. b. Karakteristiek.
t7d waarbij de ontlading begint (zie fig.4.4).
De in een gasgcvulde diode optredende
verschijnselen zijn nogal ingewikkeld. De
volgende verklaring is dan ook een - zij het
tamelijk nauwkeurige - benadering van de
werkelijkheid. Neemt de anodespanning
langzaam toe vanaf de waarde nul, dan
wordt de stroom beperkt door de ruimtelading en blijft daardoor klein zolang
C/a < t/d- Als (7a gelijk is aan (7d, dan
ontstaan er ten gevolge van de ionisatie
gelijke aantallen elektronen en positieve
ionen. De lichtere elektronen gaan met
grotere snelheid naar de anode dan de ionen
naar de kathode, zodat er een resulterende
positieve ruimtelading ontstaat. Deze po
sitieve ruimtelading wordt bij (7a = (7a
groot genoeg om de negatieve ruimtelading
ten gevolge van de thermisch geëmitteerde
elektronen te neutraliseren, waardoor de
stroom op dit punt zeer sterk toeneemt. De
nu optredende ontlading is opgebouwd uit
twee hoofdgebieden. Dichtbij de kathode
hebben de geëmitteerde elektronen een te
kleine energie om ionisatie te veroorzaken.
In een kort niet-lichtgevend gebied vlak bij
de kathode, de kathodeval genoemd, vin-

den dus zeer weinig ioniserende botsin
gen plaats. De rest van de ruimte tussen
kathode en anode wordt voor het grootste
deel ingenomen door de positieve zuil, een
lichtgevend plasma dat uit gelijke aantallen
ionen en elektronen bestaat. Bij niet te
kleine waarden van de stroom is er in het
plasma slechts een geringe potentiaalgradiënt, zodat het grootste deel van de span
ning over de kathodeval staat. Zolang de
anodespanning kleiner is dan de emissiestroom, is de anodespanning vrijwel con
stant. Wordt de anodestroom echter groter
dan de emissiestroom, dan gaat de span
ning oplopen. Omdat de positieve ionen
die de kathode treffen nu een grotere ener
gie hebben, kan beschadiging van de
oxydelaag optreden.
Gasgevulde dioden met gloeikathode
worden toegepast in gelijkrichtschakelingen. Omdat de negatieve ruimtelading ge
deeltelijk wordt geneutraliseerd, staat er
een kleinere spanning over de buis dan het
geval is bij een vacuümdiode, vooral bij
grotere stroomsterkten. Ze hebben daar
door een groter rendement. Tijdens de hal
ve perioden waarin de anode positief
wordt, geleidt de diode zodra C7a > t/d,
en de spanning over de buis blijft in de ge
leidende toestand constant op een waarde
van ongeveer 10 V. Is de anode negatief,
dan kunnen de elektronen de omgeving
van de kathode niet verlaten en is de stroom
gelijk aan nul, tenzij de spanning zo groot
wordt dat doorslag optreedt in omgekeer
de richting. Bij kwikdampgelijkrichters
wordt dit verschijnsel terugslag genoemd.
Wordt als gasvulling kwikdamp onder
lage druk gebruikt, dan kan de buis zeer
grote stroomsterkten verdragen (tot 100 A)
terwijl de spanning over de buis klein is.

Deze buizen hebben ook een grote terugslagspanning. De gasdruk is zeer afhanke
lijk van de omgevingstemperatuur, die
daarom binnen bepaalde grenzen moet blij
ven. Buizen die gevuld zijn met een edelgas,
bijvoorbeeld argon, zijn veel minder temperatuurafhankelijk, maar functioneren in
andere opzichten minder bevredigend.
Niet alleen hebben deze buizen een gro
ter rendement door de geringe spanningsval over de buis, ze vragen ook minder
gloeistroom dan vacuümbuizen, daar een
meer efficiënte constructie van de kathode
kan worden toegepast. Bij vacuümbuizen
moeten alle emitterende delen van de ka
thode dezelfde afstand tot de anode hebben,
daar de negatieve ruimtelading anders een
niet-uniforme stroomverdeling verooremitterend oppervlak

U)

emitterend oppervlak

-tl

afscherming.

gloeidraad.

(b)

Fig.4.5. Gloeikathoden voor gasgevulde bui
zen. a. Gevouwen band - directe verhitting, b.
Holle kathode met radiale k oeivinnen - indi
recte verhitting.
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zaakt. Bij de gasgevulde buizen is alleen
ruimtelading aanwezig in de kathodeval,
vlakbij de kathode. De rest van de ruimte
tussen anode en kathode is gevuld met het
plasma van de positieve zuil, waarover
slechts zeer weinig spanning valt. Verschil
lende delen van de kathode mogen daar
om een verschillende afstand tot de anode
hebben, zonder dat er een merkbare ver
andering optreedt in de spanning over de
kathodeval of in de dichtheid van de emissiestroom. We kunnen de kathode dus zo
danig ontwerpen dat hij zo weinig moge
lijk warmte uitstraalt. Fig.4.5 geeft enkele
toegepaste constructies. Met behulp van
een afscherming die de warmteuitstraling
vermindert, is het gloeidraadvermogen aan
zienlijk verkleind ten koste van een grotere
warmtecapaciteit van de kathode.

4.3.2. Het thyratron
Het thyratron is een gasgevulde buis met
gloeikathode waarin een of meer roosters
zijn aangebracht. Het rooster kan hier niet,
zoals bij de vacuümbuis, de grootte van de
stroom veranderen; het kan alleen de ge
leiding op gang brengen, waarna het ver
der geen invloed meer heeft.
Fig.4.6 geeft schematisch de constructie
van een triode-thyratron. De anode en de
kathode zijn gelijk aan die van een gas
gevulde diode. Het rooster bestaat uit een
lange cilinder, die zowel de anode als de
kathode omvat, en waarin een schijf is
aangebracht met een gat erin. Stel dat de
kathode de juiste temperatuur heeft en
dat aan de anode een positieve spanning
van 100-200 V is aangelegd. Als het
rooster voldoende negatief is, gaan er, van
wege hel vertragende veld tussen rooster
en kathode, geen elektronen door de ope106

ning en is de anodestroom gelijk aan nul.
Wordt de roosterspanning minder negatief
gemaakt, dan wordt een punt bereikt waar
bij enkele van de snelste elektronen het
rooster passeren. In de ruimte tussen roos
ter en anode worden zij versneld en bren
gen ionisatie teweeg. De gevormde elek
tronen bewegen betrekkelijk snel naar de
anode en de positieve ionen gaan langza
mer naar het rooster. Daardoor is de netto
ruimtelading positief hoewel een gelijk aan
tal elektronen en ionen wordt gevormd.
Enkele ionen passeren de opening in het
■ anode
.rooster

.kathode

ux

1000 V
geleiding

ï? - 5 v

0

(c)

Fig.4.6. Het thyratron. a. Doorsnede (schema
tisch). b. Schakelsymbolen. c. Ontsteekkarakteristiek.

rooster en komen in de ruimte tussen ka
thode en rooster. De gevormde positieve
ruimteladingen doen de potentiaal in de
omgeving van de roosteropening toenemen,
zodat meer elektronen het rooster kunnen
passeren. Daardoor treedt weer meer ionisatie op, zodat de positieve ruimtelading
toeneemt en nog meer elektronen in de
anoderuimte arriveren. Het is dus een cu
mulatief proces, waardoor de stroom snel
tocneemt-tot een waarde die bepaald wordt
door de uitwendige belasting. Evenals bij de
gasdiode is er bij de kathode een kathodeval, die vrij kort is (< 1 mm) en is de
rest van de ruimte tussen anode en katho
de gevuld met een plasma met een geringe
potentiaalgradiënt.
Is de ontlading eenmaal op gang ge
bracht en loopt er stroom, dan heeft het
rooster verder geen invloed. Geven we het
een negatieve potentiaal, dan gaan de po
sitieve ionen er naar toe en de elektronen
er van af. Er ontstaat daardoor aan het
oppervlak van het rooster een laag van po
sitieve ruimtelading. De dikte van deze
laag is zodanig dat het effect van de nega
tieve roosterspanning juist wordt geneu
traliseerd. Het plasma buiten de ruimteladingslaag blijft dus onaangetast, even
als de anodestroom. Zo wordt een posi
tieve roosterspanning geneutraliseerd door
een laag van negatieve ruimtelading (op
gebouwd uit elektronen) zodat de anode
stroom ook daardoor niet wordt gewij
zigd. Er loopt pas geen stroom meer door
de buis als de anodespanning wordt terug
gebracht tot nul. Terwijl de vacuümtriode
dus als versterker werkt, is het thyratron
een gestuurde schakelaar. Een groot ver
mogen in het anodecircuit kan immers wor
den ingeschakeld door een kleine verande-

ring van de roosterspanning.
De roosterspanning waarbij de geleiding
begint, hangt af van de anodespanning.
Het is duidelijk dat bij grotere anodespanningen het rooster meer negatief moet wor
den gemaakt om geleiding te voorkomen.
Fig.4.6c geeft een voorbeeld van een ontsteekkarakteristiek. De meeste thyratrons
bevatten kwikdamp, zodat de druk en dus
de ontsteekspanning sterk afhankelijk zijn
van de temperatuur. Dergelijke buizen kun
nen stromen tot ongeveer 100 A verwer
ken. Thyratrons die een edelgas bevatten,
zoals argon, zijn niet temperatuurafhankelijk, maar kunnen alleen bij kleine stromen
tot ongeveer 1 A worden gebruikt.

4.3.3. lonisatie- en deïonisatietijden
Nadat een ontlading op gang is gebracht,
verloopt een eindige tijd voordat de stroom
zijn eindwaarde bereikt. De elektronen
moeten immers eerst binnen het gehele ontladingsgebied de vereiste ionisatiegraad re
aliseren, en bovendien verloopt er enige
tijd voordat de ionenstroom aan de katho
de zich heeft ingesteld. Door de rooster
spanning van het thyratron ruim boven de
ontsteekspanning te kiezen, kan de ionisatietijd worden teruggebracht tot onge
veer 1 ps.
Om een eind te maken aan'de stroomdoorgang, moet uiteraard eerst de rooster
spanning beneden de ontsteekspanning
worden gebracht, en vervolgens moet de
anodespanning gelijk aan nul worden ge
maakt. Deze spanning mag niet direct
daarop weer een andere waarde aannemen
maar moet enige tijd gelijk aan nul blijven,
totdat alle ionen uit de buis verwijderd zijn
en opgenomen door het rooster of de ka
thode. Voor deze deïonisatie is een veel
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langere tijd nodig dan voor de ionisatie,
omdat we hier te maken hebben met de
trage ionen in plaats van met de veel snel
lere elektronen. Voor kwikthyratrons ligt
de deïonisatietijd tussen 100 en 1000 ps.
Moet er met thyratrons snel geschakeld
worden, zoals in impulsmodulatoren voor
radarzenders, dan worden thyratrons met
waterstofvulling toegepast. Daar waterstofmoleculen veel lichter zijn dan kwikatomen, hebben deze buizen veel kortere
ionisatie- en deïonisatietijden.

4.3.4. Gasabsorptie
Bij alle elektrische ontladingen worden gas
atomen en -moleculen langzaam maar ze
ker uit de ruimte verwijderd en door de
wanden en de elektroden geabsorbeerd. Dit
verschijnsel speelt vooral een grote rol als
er een lage gasdruk in de buis heerst. Is de
buis met kwikdamp gevuld, dan is het ver
schijnsel niet belangrijk, omdat bij de fa
bricage genoeg kwik in de buis wordt aan
gebracht om op dit punt een vrijwel on
beperkte levensduur te garanderen. Boven
dien wordt de druk in de buis bepaald door
de omgevingstemperatuur. Is het thyratron
echter gevuld met een permanent gas, dan
neemt de gasdruk langzaam af met het
aantal bedrijfsuren, totdat de buis ten
slotte niet meer goed functioneert. Vooral
waterstofthyratrons lijden aan dit euvel.
Er bestaan verscheidene methoden om in
de buis een gasreservoir aan te brengen
teneinde de invloed van de gasabsorptie te
compenseren.
4.3.5. Het thyratron met positief rooster
Om de ontsteekspanning onafhankelijk van
de anodespanning te maken, wordt de ring
vormige schijf in de roostercilinder van het

,anode

anode

l

.rooster

^roóster

7 Jzr~

n

kathode

(□)

^schermrooster
-kathode

D
(b)

Fig.4.7. Doorsnede van: a. het thyratron met
positief rooster, b. het tetrode-thyratron.

thyratron soms vervangen door drie schij
ven, met in elk een aantal kleine gaatjes
(zie fig.4.7a). De kathode is nu goed afge
schermd van de anode, die niet langer in
vloed uitoefent op de ontsteekspanning.
Bij deze constructie is voor geleiding een
positieve roosterspanning noodzakelijk.
4.3.6. Het tetrode-thyratron
Teneinde de stroom te beperken die het
rooster onmiddellijk voor en na het ont
steken opneemt, werd het tetrode- (of
schermrooster-jthyratron ontwikkeld (zie
fig.4.7b). Het oppervlak van het rooster is
nu veel kleiner, zodat het veel minder
ionen of elektronen opneemt. Verder is het
nu vrijwel uitgesloten dat spettertjes kathodemateriaal op het rooster terechtko
men en daar thermische emissie veroorza
ken. Met behulp van de schermroosterspanning kan de ontsteekspanning positief of
negatief worden gemaakt. De roosterstroom bij het ontsteken kan worden ver
kleind tot ongeveer 10-öA.
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4.4.GASGEVULDE BUIZEN MET
KOUDE KATHODE

4.4.1. Glimontlading
In gasgevulde buizen met gloeikathode
worden elektronen uit de kathode vrijge
maakt met behulp van thermische emissie.
In buizen met koude kathode wordt emissie
verkregen door de kathode te bombarde
ren met positieve ionen. Natuurlijk hebben
ook andere huistypen, zoals de gasgevulde
fotocel, een koude kathode, maar de naam
‘buizen met koude kathode’ wordt, ietwat
willekeurig, gereserveerd voor die buizen
waarin een glimontlading optreedt.
Daar de emissie bij een glimontlading
door de ontlading zelf wordt veroorzaakt,
en niet door een onafhankelijk hulpmiddel
zoals bij de gloeikathode, zal de werkspan
ning uiteraard groter zijn. Ook nu is er
weer een donkere ruimte nabij de kathode,
waarover voldoende spanning moet vallen
om de ionen die van de kant van de anode
binnenkomen, zodanig te versnellen dat zij
aan de kathode emissie veroorzaken. Deze
spanning, de kathodevalspanning, kan, af
hankelijk van het kathodemateriaal, de
gasvulling en de stroomsterkte, verschil
lende waarden aannemen, vanaf minder
dan 50 V tot meer dan 300 V. Het ge
bied van de kathodeval zendt zeer weinig
licht uit, maar vlak ernaast bevindt zich
een helder lichtgevend gebied, het negatie
ve glimlicht. Hierop volgt de donkere ruimte
van Faraday, en tenslotte de lichtgevende
positieve zuil, die zich uitstrekt tot aan de
anode (zie lig. 4.8a). Bij lage waarden van
de gasdruk is de potentiaalgradiënt over
deze laatste gebieden zo gering dat de anodespanning praktisch gelijk is aan de kathodevalspanning.

4.4.2. De spanningsstabilisatorbuis
Bij de zogenoemde normale glimontlading
is de stroomdichtheid bij de kathode onaf
hankelijk van de stroomsterkte. Als de
stroom groter wordt, verspreidt de ontla
ding zich over een groter gedeelte van de
kathode en blijft de spanning over de ka
thodeval constant. Spanningsstabilisatorbuizen werken in het gebied van de nor
male glimontlading en hebben een karak
teristiek zoals in fig.4.8b is weergegeven.
Wordt aan de anode een spanning aange
legd, dan blijft de anodestroom gelijk aan
nul totdat de doorslagspanning C/j wordt
bereikt. Daarna blijft, binnen het normale
werkgebied, de spanning vrijwel op een
constante waarde, C/n. In werkelijkheid
negatief glimlicht
, positieve zuil

donkere ruimte van Faraaay

kathodeval

(•)

anomale glimontlading

normale glimontlading

<A

UA

K*

(b)

Fig.4.8. De glimontlading, a. Uiterlijk. b. Ka
rakteristiek.
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neemt de spanning iets toe met de stroom,
met een dynamische weerstand van onge
veer 100 Q. Is de stroom zoveel toegeno
men, dat de ontlading het gehele kathodeoppervlak bedekt, dan veroorzaakt elke
verdere toename van de stroom een ver
groting van de stroomdichtheid bij de ka
thode en daardoor van de anodespanning.
Spanningsstabilisatorbuizen kunnen als
beveiligingen worden gebruikt, om te voor
komen dat de spanning over een gedeelte
van een schakeling groter wordt dan de
doorslagspanning van de toegepaste buis.
Meestal gebruikt men ze echter als spanningsreferentiebuis voor het stabiliseren
van de uitgangsspanning van gelijkstroomvoedingen. De eenvoudigste schakelwijze
van de spanningsstabilisator is parallel aan
de belasting. Neemt de voedingsspanning
of de belastingweerstand toe, dan neemt
de spanningsstabilisator meer stroom op,
en omgekeerd. De spanning over de belas
ting wordt dus redelijk constant gehouden,
mits het werkgebied van de stabilisatorbuis
niet wordt overschreden.
4.4.3. De 'trigger'-buis
Van dit type buizen bestaan verschillende
uitvoeringen. In de meeste gevallen bestaat
de kathode uit een metalen schijfje, bedekt
met een materiaal dat een lage uittreedenergie bezit. De anode is dan een kort
stukje draad. Een derde elektrode, de ont
steek-of startelektrode, bevindt zich ergens
tussen de anode en de kathode. De voe
dingsspanning tussen anode en kathode,
C/2, is kleiner dan de ontsteekspanning
maar groter dan de brandspanning. Ook
de spanning tussen rooster en kathode,
is kleiner dan de ontsteekspanning tussen
deze beide elektroden (zie fig.4.9).
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o
Fig.4.9. Eenvoudige schakeling van een triode
met koude kathode.

Wordt aan het rooster een positieve ‘trigger’-impuls toegevoerd, dan ontstaat
een ontlading tussen rooster en kathode.
Hierdoor wordt de doorslagspanning van
de hoofdontlading kleiner, en als de roosterstroom groot genoeg is, wordt de ont
lading door de anode overgenomen. De
buis dooft weer als een negatieve impuls
wordt toegevoerd aan de anode (of een
positieve impuls aan de kathode), die ten
minste zolang duurt dat de deïonisatie vol
tooid is.
Omdat deze buizen in het gebied van de
normale glimontlading werken, is de brandspanoing ongeveer 100 V en heeft ook de
‘trigger’-spanning deze orde van grootte.
Anderzijds zijn ze door hun eenvoudige
constructie betrekkelijk goedkoop. Ze wor
den voornamelijk gebruikt bij intermitte
rend bedrijf, omdat ze geen gloeistroom
nodig hebben. De zeer lange levensduur is
nog een extra voordeel. De buizen worden
bijvoorbeeld toegepast als schakelaars in
telefooncentrales, waar elke buis maar af en
toe wordt gebruikt, maar voortdurend be
drijfsklaar moet zijn. Bij een bepaalde uit
voeringswijze met holle kathode heeft het
plasma in de buis een voldoende dichtheid

om een spraakkanaal met slechts geringe
verzwakking of vervorming over te dragen.
Dit type kan in automatische telefooncen
trales de gebruikelijke elektromechanische
relais vervangen. Buizen met gloeikathode
kunnen hier niet worden toegepast vanwege
het vermogen dat de gloeidraden op
nemen.
4.4.4. De decimale telbuis met
koude kathode
Deze buizen bestaan in verschillende uit
voeringsvormen, maar alle types werken
volgens hetzelfde principe: door een ingangsimpuls verschuift een glimontlading
van een bepaalde kathode naar een volgen
de. Een.telbuis bestaat bijvoorbeeld uit 30
draadvormige kathoden die in de vorm van
een cirkel vlak bij de rand van een ronde
schijf, de anode, zijn opgesteld. Elk derde
draadje is een hoofdkathode, waarnaast
zich, in de richting van de wijzers van de
klok rondgaande, eerst een zgn. ^.-kathode
bevindt, en vervolgens een identieke bkathode. De volgende elektrode is weer een
hoofdkathode, dan komt een a-kathode,
enzovoort. Alle a-kathoden zijn inwendig
doorverbonden en hebben één uitwendige
aansluiting; dit is ook het geval met de bkathoden. De hoofdkathoden 1 tot en met
9 hebben ook een gemeenschappelijke aan
sluiting. maar kathode 10 is apart uitge
voerd.
De anode is meestal aangesloten op een
voedingsspanning van ongeveer 400 V via
een weerstand met een waarde tussen 0,1
en 1 MQ. De hoofdkathoden 1 tot en met
9 liggen aan aarde en kathode 10 is via een
weerstand van 10 kQ aangesloten op een
spanning van —15 V. De a- en bykathoden liggen aan een positieve spanning van

60 V. Is geen impuls aan de ingang aan
wezig, dan staat tussen de anode en een
van de hoofdkathoden een glimontlading,
daar de doorslagspanning kleiner is dan
400 V. Er kan geen ontlading zijn naar
twee kathoden tegelijk, daar bij één ont
lading al een zo grote spanning over de
anodeweerstand komt te staan, dat de
anodespanning beneden de doorslagspan
ning zakt.
-r 400 V

anode

s

b
8

k

-

b

a

9

b

10 10
O
O

10

---- ||—»-uitpings•"
impuls

—15V

Fig.4.10. De decimale telbuis.
Veronderstel (zie fig.4.10) dat een glim
ontlading aanwezig is tussen de hoofd
kathode k8 en de anode. Door een ingangsimpuls zakt de potentiaal van a9 naar
—60 V, zodat de ontlading zich verplaatst
van k8 naar a9. Ongeveer 100 ps later
keert de potentiaal van a9 terug naar
+60 V; tegelijkertijd gaat b9 naar —60 V,
en de ontlading gaat over naar de meest ne
gatieve van de aangrenzende elektroden,
dat is b9. Weer na 100 ps keert b9 terug
naar +60 V, en de ontlading schuift op
naar k9, die meer negatief is dan a9. Door
een volgende impuls aan de ingang gaan
alO en b 10 achtereenvolgens naar —60 V,
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waardoor de ontlading verplaatst wordt
naar k 10. Nu gaat er een stroom lopen door
de weerstand en verkrijgen we een uitgangsimpuls. Het glimlicht, dat we door
het eind van het glazen omhulsel van de
buis kunnen waarnemen, beweegt zich dus
rond de buis, bij elke impuls een stapje
verder. Elke tiende impuls geeft een uitgangsimpuls van klO. Met deze impuls
kunnen we dan een volgende buis sturen,
die de tientallen aangeeft, enzovoort. De
richting waarin een ontlading zich voort
beweegt, kan worden omgekeerd door de
volgorde te wijzigen waarin een ingangsimpuls de a- en de b-kathoden bereikt.
Decimale telbuizen kunnen snelheden be
reiken tot 10.000 impulsen per seconde.
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5. DE EIGENSCHAPPEN VAN DE TRANSISTOR

5.1.INLEIDING

Sinds de ontdekking van de transistorwerking door Bardeen en Brattain in de vs in
1948 is de ontwikkeling van halfgeleider
componenten zeer snel verlopen. Vanaf het
begin was het duidelijk dat transistors ver
geleken met buizen het voordeel hebben
dat ze klein zijn en robuust, dat ze geen
gloeispanning nodig hebben en dat ver
sterking mogelijk is met lage voedings
spanningen.
Voortgaande research, gericht op het
ontwerpen van transistors, heeft voort
durend verbetering gebracht op het punt
van maximaal vermogen, frequentiebereik,
ruis-eigcnschappen, levensduur en fabriekstoleranties, zodat tegenwoordig een
reeks van in massa geproduceerde transis
tors beschikbaar is, die in de meeste elek
tronische systemen de buizen langzaam
maar zeker verdringen. De meeste nu ver
krijgbare transistors zijn lagentransistors.
Deze worden vervaardigd met behulp van
enkele verschillende technieken om aan de
eisen voor diverse toepassingen te kunnen
voldoen. Al deze transistors vertonen on
derling natuurlijk aanzienlijke detailverschillen, maar ze hebben alle de fundamen
tele werking van de lagentransistor gemeen,
die het onderwerp is van dit hoofdstuk.
Alle halfgeleiderelementen hebben één
fundamenteel nadeel: hun eigenschappen
variëren met de temperatuur. Voor de
meeste toepassingen is deze beperking niet
ernstig, maar bij het ontwerpen van appa-

ratuur die geschikt moet zijn om te functio
neren bij grote variaties van de omgevings
temperatuur, is het een zeer belangrijke
factor.

5.2. DE LAG EN Dl ODE

5.2.1. Statische karakteristieken
De streepjeslijn in fig. 5.1 laat de theoretische
karakteristiek zien van de pn-lagendiode
I = IB {(exp eUlkT) — 1}

(zie p. 30)

De getrokken lijn is een karakteristiek van
een praktische diode. Het diagram is niet
op schaal getekend; voor de duidelijkheid
is de sperstroom vergroot weergegeven. De
verzadigingsstroom is in een siliciumdiode veel kleiner dan in een germaniumdiode
van gelijke constructie bij dezelfde tem
peratuur, omdat er minder vrije lading
dragers zijn. Dientengevolge geeft een siliciumdiode voor een bepaalde sperspanning
een kleinere lekstroom, maar anderzijds is
een grotere spanning in de doorlaatrichting
vereist om dezelfde stroom te verkrijgen.
Als de diode een spanning krijgt toege
voerd in de doorlaatrichting (dat wil zeggen
een positieve spanning aan het kristal van
het p-type) neemt de stroom snel toe, en
voor lage spanningen is de kromme bij be
nadering exponentieel, in overeenstemming
met de bovenstaande vergelijking. De hel
ling kan echter niet onbeperkt toenemen,
omdat bij grote stromen de spanningsval
over de ohmse weerstand van het kristal
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Fig.5.1. Karakteristiek van een lagendiode.
(en natuurlijk ook van de contacten en de
toevoerleidingen) niet te verwaarlozen is.
Tenslotte wordt daarom de kromme onge
veer lineair met een helling gelijk aan de
reciproke waarde van de ohmse weerstand.
Als de aangelegde spanning wordt om
gekeerd, blijft de stroom niet beperkt tot
de verzadigingsstroom Is (die de stroom
van minderheidsladingdragers voorstelt,
die over de grenslaag loopt wanneer de potentiaalberg hoog genoeg is om een stroom
van meerderheidladingdragers te voor
komen), maar neemt voortdurend toe met
de aangelegde spanning. Deze extra stroom,
die de lekstroom wordt genoemd, wordt
voor het grootste deel veroorzaakt door
geleiding over de grenslaag aan het opper
vlak van het kristal. Het kristalrooster is
daar natuurlijk ernstig Verstoord en daar
om is bovenstaande vergelijking in dit ge
val niet geldig. Deze lekstroom wordt bij de
fabricage minimaal gemaakt door opper
vlaktebehandeling en inkapseling.
Bij grote sperspanningen wordt de potentiaalberg aan de grenslaag zo hoog, dat
de diode doorslaat en de stroom snel toe-

neemt. De doorslag is in het algemeen een
gevolg van het lawine-effect: hierbij ver
krijgen de vrije ladingdragers die de grens
laag oversteken, in het sterke versnellende
veld zoveel energie, dat zij bij botsingen
met atomen van het kristalrooster nieuwe
paren van een gat en een elektron vrijma
ken. Deze worden op hun beurt weer ver
sneld en produceren weer meer ladingdra
gers, enzovoort, totdat de totale stroom
veel groter is geworden dan de normale
stroom zonder lawine-effect. In bepaalde
dioden worden de extra ladingdragers ge
produceerd door de directe werking van
het veld op het kristalrooster, en niet door
botsingen. Dit mechanisme wordt zenerdoorslag genoemd.
In schakelingen wordt de spanning, die
aan de diode kan worden toegevoerd, in de
sperrichting beperkt door het begin van de
doorslag (maximale sperspanning), en in
de doorlaatrichting door het vermogen dat
kan worden gedissipeerd zonder dat de
diode te warm wordt. Deze grenzen worden
door de fabrikant opgegeven. Ook de sperstroom wordt meestal opgegeven bij een
of meer waarden van de sperspanning.

5.2.2. De invloed van de temperatuur
Als de temperatuur van de grenslaag stijgt,
neemt de diodestroom toe, zowel bij een
spanning in sperrichting als bij een span
ning in doorlaatrichting.
De sperstroom neemt toe met de tempe
ratuur ten gevolge van de stijgende con
centratie van vrije gaten en elektronen.
Bij een kleine toename van de temperatuur
is de stijging van de verzadigingsstroom
Zs bij benadering exponentieel; theoretische
overwegingen leren dat Is voor ideale germaniumdioden verdubbelt bij elke 7,5° C
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temperatuurstijging, en voor ideale siliciumdioden bij elke 4,5° C. De lekstroom
neemt gewoonlijk langzamer toe dan l'8.
In silicium, waarin Zs veel kleiner is dan bij
germanium, vormt de lekstroom het groot
ste gedeelte van de sperstroom. De toe
name van de totale sperstroom met de tem
peratuur bij een bepaalde spanning is bij
benadering exponentieel, en in praktische
gevallen mag worden aangenomen dat de
stroom verdubbelt bij iedere 10° C tem
peratuurstijging, zowel voor germanium
als voor silicium. Bij silicium loopt het aan
deel van de lekstroom voor verschillende
dioden zeer uiteen, zodat de factor 10° C
slechts als een zeer ruwe benadering kan
worden gebruikt, voor het geval dat geen
fabrieksgegevens bekend zijn.
De invloed van temperatuurstijging op
de doorlaatkarakteristiek van de diode
wordt meestal weergegeven als een spanningsreductie bij constante stroom en niet
als een stroomtoename bij constante span
ning. Dit biedt voordelen, daar de verande
ring van de spanning per eenheid tempera
tuurstijging bijna constant is voor het
grootste gedeelte van de doorlaatkarakte
ristiek en over een groot temperatuurgebied, terwijl de stroomverandering nietlineair is. Voor de meeste germanium- en
siliciumdioden ligt de spanningsverande
ring bij constante stroom tussen 2 en
2,5 mV-° C-1 en voor praktische dioden
is de lincariteit bevredigend.

5.2.3. De zenerdiode
De zenerdiode is een speciaal type lagen
diode, waarbij het doorslagpunt scherper
is gedefinieerd dan bij een gewone diode
(zie fig. 5.2.) In het doorslaggebied is de
spanning over de diode over een breed

<7.

sperapanning

O

sperstroom

---- /»«

Fig. 5.2. Karakteristiek van een zenerdiode.
stroomgebied bijna onafhankelijk van de
stroom; een kenmerkende waarde van de
dynamische weerstand, bepaald uit de hel
ling van de karakteristiek, is enkele ohms.
In kleine dioden voor gering vermogen be
draagt de minimale stroom Zmin ongeveer
1 mA, en de maximale stroom Zmax onge
veer 20 mA; in grotere dioden, die be
stemd zijn voor grotere vermogens, is
Zmax ongeveer 1 A. Als de zenerdiode in
dit gebied wordt ingesteld, gedraagt hij
zich in principe als een batterij met een
spanning Uz en een kleine inwendige
weerstand. In gestabiliseerde voedingen en
andere schakelingen wordt de diode op
deze manier gebruikt om een constante
referentiespanning te verschaffen. In transistorschakelingen worden meestal zenerdioden gebruikt met waarden van Uz tus
sen 4 en 20 V, maar er zijn dioden ver
krijgbaar met hogere waarden van Uz, tot
ongeveer 100 V.
De stabiliteit van de doorslagspanning
is bij constante temperatuur zeer goed.
Bij dioden voor kleine spanningen is de
temperatuurscoëfficiënt negatief (dat wil
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zeggen dat Uz afneemt bij toenemende
temperatuur), terwijl dioden voor grote
spanningen een positieve temperatuurs
coëfficiënt hebben. In deze twee gevallen
wordt de werking van de diode namelijk
bepaald door verschillende fysische pro
cessen. Bij kleine spanningen is de zenerdoorslag overheersend, en bij grote span
ningen het lawine-effect. Indien we voor
een serie dioden de temperatuurscoëfficiënt
uitzetten als functie van de spanning, wordt
deze in het algemeen gelijk aan nul tussen
5 en 7 V. Als daarom een referentiespanning met grote stabiliteit nodig is, moet in
het ontwerp een diode van ongeveer 6 V
worden toegepast. Ook is het mogelijk ge
bruik te maken van twee dioden in serie
met tegengestelde temperatuurscoëfficiënt.

5.2.4. Diodecapaciteit
Bij een in het spergebied ingestelde diode
is de potentiaalberg aan de grenslaag hoger
dan bij een diode zonder spanning, en de
grenslaag strekt zich zowel in het p- als in
het n-gebied uit over een aanzienlijke af
stand. De verontreinigingsatomen die in
deze laag verspreid liggen, zijn nu ge
fixeerde ladingen die niet worden geneutra
liseerd door vrije ladingen van tegengestel
de polariteit. AJs de spanning wat wordt
vergroot, wordt de sperlaag breder en dus
wordt het aantal niet-geneutraliseerde ge
fixeerde ladingen aan beide zijden van de
overgang groter. Dit proces is te vergelijken
met het opladen van een vlakke plaatcondensator. Voor kleine signalen kan de im
pedantie van een in het spergebied inge
stelde diode daarom worden voorgesteld
door een capaciteit parallel met een grote
weerstand, die wordt vastgelegd door de
helling van de statische karakteristiek.

Uit theoretische overwegingen volgt dat
er een verband bestaat tussen de capaciteit
C en de hoogte U van de potentiaalberg,
en wel:

U-1'2

(5.1)

als het kristal een abrupte overgang ver
toont van het p- naar het n-gebied, en:

Coc U-1/3

(5.2)

als de overgang van het p- naar het n-ge
bied geleidelijk verloopt. Praktische dioden
liggen meestal tussen (5.1) en (5.2) in. Als
de diode vervaardigd is door middel van
het legeringsproces, is de overgang tamelijk
abrupt en wordt het gedrag benaderd door
(5.1); als het groeiproces is toegepast, is de
overgang geleidelijker en wordt .het werke
lijke gedrag beter voorgesteld dóór (5.2).
Bij kleine dioden met een normale voorspanning bedraagt de capaciteit van de
overgangslaag slechts ongeveer 10 pF,
maar bij hoogfrequenttoepassingen kan
deze capaciteit een zeer belangrijke rol
spelen. Daar kan bijvoorbeeld variatie van
deze capaciteit met de voorspanning ver
anderingen veroorzaken in de resonantiefrequentie van afgestemde kringen. Dit
effect wordt soms in hoogfrequentoscillatoren toegepast teneinde de opgewekte
frequentie met een stuurspanning te kun
nen regelen. Voor dit doel zijn speciale dio
den ontworpen, die een nuttige capaciteitsvariatie hebben van ongeveer 100 pF.
In schakelcircuits en andere toepassin
gen waarbij grote signalen voorkomen,
wordt de snelheid waarmee de diode rea
geert op een snelle verandering van de
spanning, beperkt doordat eerst lading
moet worden toegevoerd om de grenslaag
op de juiste breedte te brengen. De vereiste
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lading wordt gegeven door de betrekking:
Q = JCdC/. Hierin is C de capaciteit van
de diode en de integraal moet genomen
worden vanaf de beginwaarde van de span
ning tot de eindwaarde.
cmitier

5.3.DE LAGENTRANSISTOR

5.3.1. Transistortypen
De lagentransistor bestaat uit een germanium- of siliciumkristal met drie gebieden:
emitter, basis en collector, waaraan toevoerdraden zijn bevestigd. Deze drie ge
bieden komen in de genoemde volgorde
overeen met kathode, rooster en anode van
een vacuümtriode. Later zullen we echter
zien dat de eigenschappen van de twee
elementen aanzienlijk verschillen. In een
pnp-transistor bestaan de emitter- en collectorgebieden uit p-materiaal en de basis
uit n-materiaal; in een npn-transistor is
het omgekeerde het geval. Bij beide typen
onderscheiden we in schema's de emitter
van de collector door een pijl (zie fig. 5.3).
In schakelingen gedragen beide typen
zich gelijk, en kunnen onderling worden
verwisseld indien alle voedingsspanningen
de tegengestelde polariteit krijgen. In dit
boek wordt steeds over pnp-transistors
gesproken, maar alle behandelde schake
lingen zijn evenzeer bruikbaar bij toepas
sing van npn-transistors. Voor sommige
toepassingen kan een nuttig gebruik worden
gemaakt van de complementaire symmetrie
van de twee typen. Beide worden dan in
dezelfde schakeling gebruikt.
Tussen emitter en collector bestaat geen
essentieel verschil, hoewel bij de meeste
transistors het oppervlak van de collectorbasisovergang groter is dan dat van de
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collector
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1

basis
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Fig. 5.3. Transistortypen. a. pnp. b. npn.

emitter-basisovergang. Hierdoor kan na
melijk een grotere versterking worden ver
kregen, zoals we straks zullen zien. Daarom
zal de transistor ook ‘omgekeerd’ functio
neren, dat wil zeggen met emitter- en collectoraansluitingen verwisseld, maar met
een kleinere versterking. De transistor zal
dus in beide richtingen signalen doorlaten.
Van deze interne symmetrie kan dikwijls
een nuttig gebruik worden gemaakt; voor
bepaalde toepassingen worden transistors
gefabriceerd waarvan de overgangen een
gelijk oppervlak hebben, zodat collector en
emitter volledig verwisselbaar zijn.
Zowel de interne symmetrie als de com
plementaire symmetrie zijn eigenschappen
die typerend zijn voor de transistor. In de
vacuümbuis zijn kathode en anode uiter
aard niet verwisselbaar, en de geleiding
vindt er altijd plaats door negatieve lading
dragers (elektronen).

5.3.2. De werking van de transistor
Afgaande op de schematische voorstelling
van fig. 5.3 zouden we verwachten dat de
transistor zich gedraagt als twee lagendio
den in serie. Het basisgebied is echter zo
smal, dat een aanzienlijk deel van de gaten,
die de basis binnenkomen over de ene
grenslaag, door diffusie de andere grens117

laag zal bereiken voordat recombinatie op
treedt. De stroom over elke grenslaag is
dus niet alleen afhankelijk van de daaraan
aangelegde spanning, maar ook van de
stroom over de andere grenslaag.
Wordt de transistor als versterker ge
bruikt, dan heeft de emitterovergang een
spanning in doorlaatrichting en de collec
torovergang een spanning in sperrichting.
Er loopt dan een emitterstroom en de
meeste ladingdragers diffunderen naar de
collectorovergang en geven een bijdrage
aan de collectorstroom. Omdat de collectordiodc gesperd staat, is de collectorstroom
bijna onafhankelijk van de collcctorspanning. Daar de emitterdiode in doorlaat
richting is aangesloten, is de emitterstroom
- en dus ook de collectorstroom - gevoelig
voor kleine veranderingen van de emitterspanning. Deze spanning kan worden ver
sterkt indien we een belastingweerstand
aanbrengen in serie met de collector. Het is
dus mogelijk spannings- en vermogensversterking te verkrijgen, omdat de uitgangsimpedantie veel groter is dan de ingangsimpedantie.
De transistor wordt ook als schakelaar
gebruikt. Als beide pn-overgangen gesperd
staan, zijn de collector- en de emitter
stroom zeer klein en vrijwel onafhankelijk
van de aangelegde spanning. De transistor
is dan dicht, en gedraagt zich als een zeer
grote weerstand, vergelijkbaar met een ge
opende schakelaar. De schakelaar wordt
gesloten door op de basis een zodanige
spanning aan te brengen dat beide pnovergangen in doorlaatrichting komen te
staan. De spanning tussen emitter en collec
tor wordt dan heel klein en dus ook de
weerstand van de transistor. De weerstandsverhouding ligt in de orde van groot118

te van 106. De schakelwerking, die in
hoofdstuk 6 nader wordt beschreven, is niet
eenvoudig te verklaren als een eigenschap
van twee in serie geschakelde dioden. Ook
hier worden de gewenste eigenschappen
eerst verkregen door de onderlinge beïn
vloeding van de twee dioden.

5.3.3. De lekstroom /cbo
Als de collectorovergang gesperd staat en
de emitterleiding onderbroken is, loopt er
een collectorstroom, de collectorlekstroom /cbo, die een van de kenmerkende groot- _
heden van de transistor is (zie fig. 5.4a). Deze stroom wordt voor een gedeelte ver
oorzaakt door minderheidsladingdragers
die naar de collector-basisovergang diffun
deren en daar door het elektrisch veld over
de grenslaag worden getrokken. De rest
van /cbo wordt veroorzaakt door oppervlaktclek. Evenals de sperstroom in een
diode neemt /cbo weinig toe met de aan
gelegde spanning, en vertoont bij stijgende
temperatuur een exponentiële toenamé(bij
10° C temperatuurstijging reeds een ver
dubbeling). /cbo is veel kleiner voor sili
cium dan voor germanium. Kenmerkende
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Fig. 5.4. Stromen in de transistor, a. Met open
emitter. b. Met voorspanning in doorlaatrichting op de emitter.

waarden voor kleine transistors met een
paar volt voorspanning en bij 25° C zijn:
5 |1A voor germanium en 0,01 pA voor
silicium.

5.3.4. De stroonwersterking a&
Als aan de emitterovergang een spanning
in doorlaatrichting wordt gelegd met be
hulp van een tweede batterij, dan loopt er
een emitterstroom Ze, zoals aangegeven in
fig. 5.4b. Door de transistorwerking gaat
hiervan een gedeelte naar de collector,
waardoor de totale collectorstroom wordt
Ie = Ctb/E + /cbo

Voor maximale versterking moet het ge
deelte (1 —«b) van de emitterstroom dat
de collector niet bereikt, minimaal worden
gemaakt. Twee verschijnselen zijn verant
woordelijk voor deze basisstroom.

a. Het emitterrendement. De doorlaatstroom Ze is, evenals bij de pn-diode, een
gevolg van de grotere stroom van meerderheidsladingdragers. In een pnp-transistor
bestaat Ze daarom uit elektronen die van de
basis naar de emitter gaan, en gaten die van
de emitter naar de basis gaan. De collector
stroom kan slechts op een bruikbare wijze
door de gatenstroom in de basis worden
beïnvloed, en daarom noemen we de ver
houding van de gatenstroom tot de totale
emitterstroom het emitterrendement. Een
groot rendement van omstreeks 0,99 is te
verkrijgen door de emitter sterker te ver
ontreinigen dan de basis, zodat de concen
tratie van meerderheidsladingdragers in de
emitter groter is dan in de basis.
b. Recombinatie. Zou de dikte van het ba
sisgebied erg groot zijn, dan zouden alle

extra gaten, die afkomstig zijn van de emitter in het basisgebied recombineren met
elektronen, zodat een gelijk aantal elek
tronen van de batterij naar de basis zou
stromen. In een transistor is de breedte van
de basis echter kleiner dan de gemiddelde
afstand die de gaten af kunnen leggen voor
dat recombinatie optreedt, zodat de meeste
gaten de collectorovergang zullen berei
ken. Daar de potentiaalberg meewerkt - de
gaten zijn immers m/WerAeiifcladingdragers in de basis van n-materiaal - bereiken
zij dan ook de collector. Als 1% van de
ladingdragers verloren gaat door recom
binatie - meestal een redelijke benadering terwijl het emitterrendement 0,99 is, dan is
ab = (0,99)2 ~ 0,98.
Indien het basismateriaal homogeen ver
ontreinigd is, is in het gebied tussen de bei
de grenslagen de elektrische veldsterkte erg
klein. De beweging van de gaten door het
basisgebied is dan ook niet, zoals gewoon
lijk bij geleiding, een gevolg van drift in een
aangelegd elektrisch veld, maar vindt plaats
door diffusie. Hierbij is de stroom even
redig met de gradiënt van de concentratie.
Aan de ene kant van de basis injecteert de
emitter gaten en handhaaft een grote con
centratie, en aan de andere kant geeft de
collectorwerking een kleine concentratie.
In een ideale transistor is at in principe on
afhankelijk van Ze- Maken we Ze tweemaal
zo groot door een vergroting van de instelspanning op de emitter, dan wordt de ga
tenconcentratie nabij de emitterovergang
verdubbeld. In de gehele basis zullen dan
de concentratie en de gradiënt van de con
centratie twee maal zo groot worden, en
dit is dus ook het geval met basisstroom
en collectorstroom.
Daar de collectorovergang de gaten in
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de basis niet aantrekt, maar ze alleen op
vangt als ze arriveren van de emitterovergang, wordt de oppervlakte van de collectorovergang groter gemaakt dan die van
de emitterovergang. at> is dan zo groot
mogelijk. In fig. 5.5 is de gatenstroom aan
gegeven met behulp van streepjeslijnen.
Aan het oppervlak van het basismate
riaal, waar het kristalrooster onderbroken
is, gaat de generatie en de recombinatie
van gat-elcktronparen in een hoog tempo.
De stroomversterking ab (die afhangt van
de recombinatiesnelheid) en de lekstroom
/cbo (die afhangt van de generaticsnelheid) worden daarom beide sterk beïn
vloed door de eigenschappen van het op
pervlak. Bij de fabricage zijn oppervlakte
behandeling en inkapseling dientengevolge
zeer belangrijk.

5.3.5. De drie grondschakelingen
Wordt een ingangssignaal tussen emitter en
basis aangebracht, en wordt de belasting
tussen collector en basis aangesloten, dan
spreekt men van de gemeenschappelijkebasisschakeling, daar in- en uitgangscircuit
de basis gemeenschappelijk hebben. Uit
bovenstaande bespreking van de funda
mentele transistorwerking volgt dat in de
ze schakeling de stroomversterking kleiner
is dan 1, dat de uitgangsweerstand veel
groter is dan de ingangsweerstand, en dat
dus spanningsversterking mogelijk is.
Ook bij de twee andere schakelingen, de
gemeenschappelijke-emitter- en de gemeenschappelijke-colleclorschakeling (zie fig. 5.6),
is versterking mogelijk. Hierbij is de basis
alleen opgenomen in het ingangscircuit en
is een stroomversterking groter dan 1 mo
gelijk, daar de basisstroom kleiner is dan
zowel emitter- als collectorstroom.
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collcctoraansluiling

cmittcraansluiting\

• I
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x

basisaansluiting

LH
Fig. 5.5. Doorsnede van een lagentransistor.
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uitgang

gemeenschappelijke basis
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ingang

gemeenschappelijke emitter

uitgang

ingang 'k
p. r.tccnscbaopci'jkc collector

Fig. 5.6. Dc drie grondschakelingen.
5.3.6. Statische transistorkarakteristieken
Evenals bij de vacuümbuizen kan de uitgangsstroom van de transistor worden uit
gezet als functie van de uitgangsspanning
voor verschillende waarden van de in-
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gangsspanning. De ingangsweerstand van
een transistor is echter betrekkelijk klein,
en de ingangsstroom kan dus niet - zoals
de roosterstroom van een buis - verwaar
loosd worden. Om de werking van de tran
sistor vast te leggen, zijn dus de ingangskarakteristiekcn evenzeer nodig als uitgangskarakteristieken. Voor sommige toe
passingen kan ook van de stuurkarakteristieken - bijvoorbeeld de uitgangsstroom
als functie van de ingangsstroom - een nut
tig gebruik worden gemaakt. Zijn twee on
afhankelijke karaktcristiekenscharen be
kend, dan kunnen de overige karakteris
tieken hieruit worden geconstrueerd.

De statische karakteristieken kunnen
voor elk van de drie grondschakelingen
worden bepaald. Die voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling geven de
meeste direct bruikbare informatie, en
worden normaal door de fabrikant gepu
bliceerd. Bij wijze van voorbeeld zijn in
fig. 5.7 de ingangs-, uitgangs- en stuurkarakteristieken gegeven van een germaniumtransistor voor klein vermogen.
5.3.7. De stuurkarakteristiek
De helling van de stuurkarakteristiek, die
in de praktijk bij benadering lineair is, stelt
de stroomversterking A/q/Ab van de ge-
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Fig. 5.7. Statische karakteristieken van een transistor voor klein vermogen in de gemeenschappelijke-emitterschakeling.
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meenschappelijke-emitterschakeling voor
(bij constante (Zce)- Deze grootheid wordt
meestal aangegeven met het symbool ae,
en de collectorstroom bij open basis met
het symbool ZceoDan geldt dus

Zc = aelB + Zceo

(5.3)

waarin ae bijna onafhankelijk is van ZbDaar de emitterstroom zich verdeelt tus
sen basis en collector, geldt ook
Ze = Zc + Zb

Na substitutie van Ze in de grondvergelijking van de transistor (par. 5.3.4.)

Zc = «bZE + Zcbo
verkrijgen wc
Zc = ctbZc + ctbZB 4- Zcbo
Dus

Ie =

«b
1 —<2b

/b +

ZcBQ

1 — Qb

We zien dat
«b

«e =

1 — Qb

of

«e

öb = *------ —
O-e t 1

(5.4)

en
Zceo =

Zcbo
1 — ab

{of Zceo = (ae + 1) Zcbo} (5.5)
De stroomversterking van de gemeenschappelijke-emitterschakeling is kennelijk veel
groter dan 1: als öb = 0,98, dan is
ae = 49. De stromen in de transistor zijn
dezelfde als in fig. 5.4b aangegeven zijn
voor de gemeenschappelijke-basisschakeling. De stroomversterking van deze scha
keling is aanzienlijk omdat de bron die op
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de basis wordt aangesloten, een emilterstroom veroorzaakt, waarvan door de
transistorwerking het merendeel naar de
collector gaat, en slechts een klein gedeelte
via de basis teruggaat naar de bron.
Uit (5.5) volgt dat de lekstroom veel
groter is met open basis (Zceo) dan met
open emitter (/cbo). Bezien we voor een
verklaring hiervan nogmaals fig. 5.4b. Moet
Ib namelijk nul zijn (open basis), dan moet
de recombinatiestroom (1 —ctb)/E ge
lijk zijn aan de lekstroom Zcbo- Daar öb
echter bijna gelijk is aan 1, moeten Ze en
Zc dan veel groter zijn dan Zcbo-

5.3.8. De ingangskarakteristiek
Het verband tussen emitterstroom en basis-emitterspanning £7be is voor kleine
stromen bij benadering exponentieel en
voor grote stromen lineair, zoals bij de
diode in de doorlaatrichting. Het verband
tussen de basisstroom en C7be is hiermee
gelijkvormig omdat het gedeelte (1 —ab)
van de emitterstroom dat naar de basis
gaat, vrijwel constant is. De in fig.5.7 ge
geven ingangskarakteristiek voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling is ken
merkend voor germaniumtransistors: bij
spanningen kleiner dan 100 mV loopt er
slechts een zeer kleine stroom, maar reeds
bij 300 mV is de stroom voor de meeste
toepassingen groot genoeg. Voor siliciumtransistors, waarbij voor dezelfde waarden
van de stroom grotere spanningen nodig
zijn, worden deze waarden resp. 500 en
800 mV.
5.3.9. De uitgangskarakteristieken
Bij elke uitgangskarakteristiek in fig.5.7
behoort een constante waarde van de basisstroom; de kromme voor Ib — 0 geeft de

lekstroom Zceo (voor silicium Zcbo, en dus
ook Zceo, veel kleiner). De onderlinge
afstand van de krommen is een maat voor
de helling van de stuurkarakteristiek. Het is
daarom mogelijk de stroomversterking aG
bij een bepaalde uitgangsspanning direct uit
de uitgangskarakteristieken te bepalen.
Kiezen we de basisspanning als parameter,
dan liggen de uitgangskarakteristieken niet
op onderling gelijke afstanden, als dat met
de gekozen parameterwaarden wel het geval
is. Ten gevolge van de vorm van de ingangskarakteristieken liggen ze verder uit elkaar
bij grotere collectorstromen. De karakte
ristieken laten zien dat voor uitgangsspanningen beneden ongeveer 500 mV de
uitgangsweerstand van een germaniumtransistor veel kleiner wordt. Dit verschijn
sel, verzadiging genoemd, treedt op omdat
de spanning over de baiss-collectorovergang in doorlaatrichting komt te staan als
CZce kleiner wordt dan C7be- Van deze in
stelling van de transistor wordt vaak ge
bruik gemaakt bij schakeltoepassingen.
Daar £7be voor siliciumtransistors groter
is, is hier ook de verzadigingsspanning
groter.

sisstroom komt dus overeen met de roosterspanning bij een buis. Daar de ingangskarakteristiek niet lineair is, zal de basis
stroom zelf vervormd zijn, tenzij de stu
rende bron een zeer grote inwendige weer
stand heeft. In dit geval zal een bron die een
sinusvormige spanning levert, ook een si
nusvormige stroom in de basis sturen, on
geacht de vorm van de ingangskarakteristiek. Ook de collectorstroom zal dan on
vervormd zijn, hoewel de ingangsspanning
wel vervormd zal zijn, zoals met behulp van
een oscilloscoop kan worden geconsta
teerd.
Is de inwendige weerstand van de bron
niet zo groot, dan zal zowel de basis- als
de collectorstroom vervormd worden door
de ingangskarakteristiek, en die vervorming
wordt steeds groter naarmate de inwendige
weerstand kleiner wordt. Dit geldt bij uitsturing tot zeer grote stroomniveaus waar
de verhouding Ic/Ib niet-lineair wordt,
omdat ae dan geleidelijk afneemt. Dan
kan de toenemende helling van de ingangs
karakteristiek de reductie van ae gedeelte
lijk compenseren, zodat door het gebruik
van een bron met betrekkelijk lage inwen
dige weerstand de vervorming juist kan
worden beperkt.
Voor grote signalen is de transistor dus
5.4. DE TRANSISTOR ALS LINEAIRE
een niet-lineaire versterker. Voor kleine
VERSTERKER
signalen kan hij echter beschouwd worden
als een lineair element met als parameters
5 AA.Invloed van de signaalbron
de hellingen van de karakteristieken in het
Wordt het verzadigingsgebied vermeden en
gekozen instelpunt. Dan kan bij het ont
verder een geschikt instelpunt gekozen, dan
zal de gemeenschappelijke emitter-schake- werpen gebruik gemaakt worden van verling - zoals blijkt uit de uitgangskarakte- vangingsschema’s met lineaire componen
ristieken - een basisstroom versterken zon ten. De in de volgende paragrafen gege
der dat ernstige vervorming optreedt. De ven lineaire analyse geldt echter alleen
stroomversterking ae is immers min of voor signalen die zo klein zijn, dat de ver
meer onafhankelijk van Zc en C/ce- De ba anderingen van de parameters kunnen wor123

den verwaarloosd. In de praktijk is vaak
aan deze voorwaarde voldaan, hetgeen
noodzakelijk is voor het berekenen van inen uitgangsweerstand, versterking, enzo
voort. De invloed van de keuze van het
instelpunt op versterking, impedanties, en
zovoort, is te bepalen door aan te nemen dat
de ingangskarakteristiek exact exponentieel
is.

5.4.2. Het fundamentele vervangingsschema
Wordt een wisselspanning met een kleine
amplitude toegevoerd aan een juist inge
stelde (niet verzadigde) transistor in gemeenschappelijke-basisschakeling, dan kan
de transistorwerking worden voorgesteld
door het vervangingsschema van fig.5.8.
4

bron

b

V"

Fig. 5.8. Het fundamentele vervangingsschema.
Hierbij is verondersteld dat de wisselstroombelasting tussen collector en basis
gelijk is aan nul. De stroomversterking
Zc/*E is ab, en de ingangsweerstand re is
de helling van de karakteristiek van de
emitter-basisdiode in de doorlaatrichting.
De vorm van deze karakteristiek wordt
bepaald door

/e = /8{exp (eU/kT) — 1}
Onder normale omstandigheden is de twee
de term te verwaarlozen, en mogen we
schrijven
ZE = Z8 exp (eC7/A:T)

Zodat
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1

re

ö/e

e
e Iv
= — l^(eUlk'T) =
kT
kT

(5.6)

De weerstand rc is dus omgekeerd even
redig met de stroomsterkte. Bij kamertem
peratuur is rcZE 25, waarin re in ohm
is uitgedrukt en Ze in mA, verg. (5.6). (5.6)
geldt voor alle dioden en transistors, van
welk materiaal ze ook vervaardigd zijn.
Praktische dioden en transistors voor klei
ne vermogens volgen (5.6) zelfs vrij nauw
keurig. Bij zeer grote stromen geldt (5.6)
niet meer, omdat de karakteristiek hier niet
meer exponentieel is.
SA.3. Het Early-effect
Indien dc wisselstroombelasting ongelijk is
aan nul, treedt interne terugkoppeling op,
en moeten, voor een juiste voorstelling van
het gedrag van de transistor, extra compo
nenten in het vervangingsschema worden
opgenomen.
Wanneer de collectorspanning toeneemt,
neemt ook de breedte van de collectorgrenslaag toe, en dientengevolge neemt de
effectieve breedte van de basis af. Early
heeft laten zien dat het vervangingsschema
zodanig kan worden gewijzigd dat dit ef
fect erin wordt weergegeven. De verande
ring van de basisbreedte beïnvloedt, bij een
gegeven emitterstroom, de concentratie
van minderheidsladingdragers in de basis
nabij de emitter, en daardoor de emitterspanning. In het vervangingsschema moe
ten we nu in serie met re een spannings
bron
aanbrengen, waarin z/Cb de
collectorwisselspanning is en [i de terugkoppelfactor van Early. Omdat bij een be
paalde emitterstroom de collectorstroom
afhankelijk is van de basisbreedte en dus

I
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t---

bron

7T

b.L—r

bb

belasting

Fig. 5.9. Het vervangingsschema met inbegrip
van het Early-effect.
van de collectorspanning, moet parallel aan
de stroombron a\)iG nog een weerstand rc
worden aangebracht.
Fig. 5.9 geeft het vervangingsschema
voor kleine signalen waarin rekening is ge
houden met het Early-effect. We merken
op dat ten gevolge van dit effect de ingangsweerstand nu afhankelijk is van de belas
ting, en de uitgangsweerstand van de in
wendige weerstand van de bron.
Aangetoond kan worden dat rc wordt
gegeven door
re
''c =

2/z(l — ab)

(5.7)

en dat
T
uoC -=
]/Uc

wendige basisaansluiting. Deze weerstand,
rb genoemd, wordt nog toegevoegd om
het vervangingsschema te completeren (zie
fig. 5.10) Het knooppunt b' stelt het actieve
gebied in de basis voor en de terugkoppelspanningsbron wordt /4zzCb', waarin wCb'
de wisselspanning is tussen c en b'.
De weerstand rb veroorzaakt een extra
terugkoppeling, omdat de belastingsstroom
tussen c en b een spanning geeft in het ingangscircuit tussen e en b.

5.4.5. Praktische laagfrequent-vervangingsschema's
Het nu verkregen vervangingsschema (zie
fig. 5.10) geeft de elektrische eigenschappen
van de transistor weer, die we hebben afge
leid uit fysische overwegingen. Het maakt
gebruik van de fundamentele parameters,
re, a en rb, die een fysische betekenis
hebben, en op een bekende wijze afhangen
van de temperatuur en de voorspanningen.
Bij het ontwerpen van schakelingen is dit
vervangingsschema echter niet handig, om
dat er twee interne bronnen zijn, waarvan
er een (/zwcb') afhankelijk is van een interne
spanning.

waarin Uc de hoogte is van de potentiaalberg bij de collectorovcrgang. Daar de collectorlekstroom verandert met de voorspanning, zou de collectorweerstand rc
zelfs bij constante basisbreedte een eindige
waarde hebben. In de praktijk is het Earlyeffect meestal de overheersende factor en
is (5.7) redelijk nauwkeurig.

Fig. 5.10. Het volledige vervangingsschema met
inbegrip van de basisweerstand.

5.4.4. De basisweerstand rb
Is het basismateriaal slechts licht veront
reinigd, dan bevindt zich een aanzienlijke
weerstand tussen het actieve gebied in het
midden van de basis (zie fig. 5.5) en de uit-

In de vereenvoudigde vervangingsschema’s waarvan men in de praktijk gebruik
maakt, wordt de transistor óf als T-schakeling, óf als vierpool voorgesteld, zoals in
de volgende paragrafen nader wordt toe
gelicht.

$■

7T

c

b’

atl.

b
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5.5. T-VER VANG INGSSCHEM A’S

De transistor kan worden voorgesteld door
het T-vervangingsschema van fig. 5.11. Hier
is slechts één interne bron, waarvan de
waarde evenredig is met de emitterstroom.
Het schema is vooral goed bruikbaar voor
de gemeenschappelijke-basisschakeling.
Met behulp van de netwerkanalyse kunnen
we de parameters van dit schema uitdruk
ken in de fundamentele parameters van
fig. 5.10. De verkregen uitdrukkingen zijn
zeer gecompliceerd, maar indien we aan
nemen dat p, < 1 (wat toegestaan is daar
/z gewoonlijk kleiner is dan 10~3), vereen
voudigen ze tot

Rb = rb 4-

re
2(1 — ab)

(5.8)

r&
— rC —

Daar bij alle toepassingen öb! = öb,
kunnen we de onderscheiding laten ver
vallen en de index weglaten.
Verschillende grootheden van de tran
sistor, zoals in- en uitgangsweerstand, vermogensversterking, enzovoort, kunnen we
met behulp van eenvoudige netwerkanalyse
Oblf

*7?

R.

\R0

bron

b

belasting

Fig.5.11. Het T-vervangingsschema voor de
gemcenschappelijke-basisschakeling.
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0 = icRlj 4" Ge — ie) Rb 4~ Ge —ttb*c)^c
verkrijgen we

ie
Rb + O-bRc
ie
Rl + Rb 4" Rc
De stroomversterking wordt dus kleiner
als de belasting toeneemt; is de belasting
gelijk aan nul, dan krijgen we de vereen
voudigde uitdrukking
z'c
ie

2/4(1 — Qb)

Ctbi — Ctb

T

uitdrukken in Rc, Rb, Re enab- De invloed
van variaties van de instelspanningen kun
nen we bepalen uit (5.8), waarin rcoc 1/Ze
en /zoc l/|/t/c. Twee van dergelijke bere
keningen worden hier als voorbeeld gege
ven (zie fig.5.11).
Om van een transistor in gemeenschappelijke-basisschakeling met een belasting
Rl de stroomversterking te bepalen, heb
ben we de verhouding ic/ie nodig. Uit de
maasvergelijking

^b 4" «b^c
7?b 4" Rc

Voor het bepalen van de ingangsweerstand
hebben we ueb/ie nodig, waarin zzeb de
emitterspanning is. Uit de tweede maas
vergelijking

t<eb = ieRe 4~ Ge — ic)Rb
volgt
7?b 4- Qb^c \
‘^ = RC + ^b 1 —
2?L + ^b + Rc)
te
De ingangsweerstand wordt dus groter als
toeneemt en heeft een eindige waarde
voor
= 0 en
Deze twee resultaten zijn kenmerkend
voor de gecompliceerde uitdrukkingen die
we bij het rekenen in het T-vervangings
schema verkrijgen. In de praktijk kunnen

I
i

ze worden vereenvoudigd door te veron
derstellen dat
7?b < ab7?c

ab = 0,98

7?e = 12,5Q Z?b= 925Q
Rc = 1,25 MQ (en ab = 0,98)

Met deze benaderingen wordt de ingangs
weerstand van de transistor in de gemeenschappelijke-basisschakeling:
1

ie

«b-Kc
+ Rc

(5.10)

en de stroomversterking:
ie

u.\)Rc

+ Rc

r’

bron

(•)

(5.11)

De stroomversterking met de uitgang voor
wisselstroom kortgesloten is gelijk aan ab.
Op deze wijze wordt ab vaak gedefinieerd.
We zullen nog drie andere manieren leren
kennen om ab te definiëren; de drie waar
den zijn echter in de praktijk niet van el
kaar te onderscheiden.
Het T-vervangingsschema voor de gemeenschappelijke-basisschakeling is, mits
op de juiste wijze aangesloten, ook te ge
bruiken voor de gemeenschappelijke-emit-

belasting

b

Ji mi - «*)

belasting

bron

rb = 300 O

re = 25 Q
Uit (5.8) volgen dan de parameters voor
het T-vervangingsschema:

ic

4-

■i.

Uit de fabricagegegevens blijkt dat deze
benaderingen toelaatbaar zijn. Van een
representatieve transistor voor klein ver
mogen met Ze = 1 mA en Uc = 3 V,
hebben de parameters de volgende waar
den:

— = Ae + Ab

r1

(5.9)

(1 —Ctb)^c

1
“ 2000

a,l.

(b)

Fig. 5.12. T-vcrvangingsschema’s voor de gemeenschappelijke«emitterschakeling. a. Stroom
bron niet evenredig met de ingangsstroom.
b. Stroombron evenredig met de ingangs
stroom.
terschakeling en de gemeenschappelijkecollectorschakeling. Het schema geeft im
mers de eigenschappen van de transistor
bij kleine stuursignalen in de vorm van een
actief netwerk met drie aansluitingen. Voor
de gemeenschappelijke-emitterschakeling
bijvoorbeeld moet het T-schema worden
getekend zoals in fig. 5.12a. De formules
voor de versterking, de ingangsweerstand,
enzovoort, zullen natuurlijk anders zijn
dan voor de gemeenschappelijke-basisschakeling. Vaak geeft men de voorkeur
aan het T-schema van fig. 5.12b, waarin de
stroombron weer evenredig is met de ingangsstroom. Eenvoudig is aan te tonen
dat de twee schema’s identiek zijn. De para
meter ae kunnen we definiëren als de
stroomversterking van de gemeenschappelijke-emitterschakeling met kortgesloten
uitgang, óf met behulp van (5.4):

ae =

«b

1 — ab
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Evenals voor öb geven de beide definities
waarden die in de praktijk aan elkaar ge
lijk zijn, en waarvoor hetzelfde symbool
wordt gebruikt.

een admittantie (bij lage frequenties: geleidingsvermogen).
3. h-(hybride)-parameters
ui = hnh + A12M2

z2 = ^21/1 "h ^Z22W2
5.6. DE TRANSISTOR ALSVIERPOOL

Gebruiken we de transistor als versterker
in een van de drie grondschakelingcn, dan
kunnen we hem beschouwen als een vierpool die is geschakeld tussen de bron en de
belasting. Hoewel de transistor als ver
sterkend element een actief netwerk is, ge
bruiken we dezelfde notatie als bij passieve
netwerken.
De betrekkingen tussen de spanningen
en stromen aan in- en uitgangsklemmen
(zie fig. 5.13) kunnen op verschillende ma
nieren worden gegeven door 4 parameters.
De drie meest gebruikte parametersyste
men zijn:
1. z-(impedantie-)parameters
U1 = zlll'l + z12z2

(5.12)

Z/2 = ^21zl 4" ^22Z2

De z-parameters hebben de dimensie van
een impedantie; voor de transistor bij lage
frequenties zijn het echter eenvoudig weer
standen.

T

TT

Ui

bron

Ut

transistor

belastin’

Fig. 5.13. Vierpoolnotaties.
2. y-(admittantie-)parameters
'i = ^n«i -r yi2«2

z2 = 3,21«1 + 722^2

(5.13)

De y-parameters hebben de dimensie van
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(5.14)

Hier zijn de dimensies niet uniform: hu
is een impedantie (of weerstand), h22 een
admittantie (of geleidingsvermogen), ter
wijl /z12 en h21 dimensieloze verhoudings
getallen zijn.
Bij transistorschakelingen gebruikt men
meestal andere indices dan de boven ge
bruikte. Voor de z-parameters bijvoor
beeld :

zi
zr
zf
z0

in
in
in
in

plaats
plaats
plaats
plaats

van
van
van
van

zii
Z12
Z21
Z22

en analoog voor de y- en /z-parameters.
De schema’s van fig. 5.14, die direct vol
gen uit bovenstaande vergelijkingen, kun
nen we beschouwen als nieuwe vervangingsschema’s voor de transistor. Evenals
bij de T-schema’s zijn ook hier altijd 4 para
meters nodig om het gedrag van de tran
sistor volledig weer te geven. Voor elke
vierpool met actieve componenten zijn 4
parameters nodig, in tegenstelling tot het
eenvoudiger geval van de passieve netwer
ken, waarvan met slechts 3 onafhankelijke
parameters een volledige beschrijving kan
worden gegeven (bijvoorbeeld z12 = ^21
en y12 = y21).
Bij het ontwerpen van schakelingen of
als we verschillende transistors met elkaar
willen vergelijken, is het vaak noodzake
lijk de gegeven numerieke waarden van een
systeem om te rekenen in een ander sys
teem. De daartoe benodigde betrekkingen

basisschakeling, verkrijgen we:
^ib = Re 4- ^b
z-parameters

hïb — — = Re 4~ ^b(l —ab)
J1
/ifb-------- ctb

y-paramete:s

h-parameters

Fig.5.14. Vervangingsschema’s met vierpoolparameters.

zijn gegeven in tabel 5.1; ze zijn direct te
berekenen uit (5.12)—(5.14). Om bijvoor
beeld yi uit te drukken in de z-parameters,
hebben we de ingangsadmittantie i-Jux no
dig met kortgesloten uitgang (z/2 = 0).
Elimineren we Z2 uit de vergelijkingen
uY = Zii1 4- zrZ2
0 = zti1 4- z0Z2

dan verkrijgen we:

_

=
Wj

zo
ZiZo ---- ZrZf

De vierpoolparameters kunnen we uitdruk
ken in Re, Rb, Re en ctb, door het T-vervangingsschema te beschouwen met de
juiste klemmen kortgesloten of open. Door
substitutie van
= 0 (uitgang kortge
sloten) en
(uitgangopen)in (5.10)
en (5.11) voor ingangsweerstand en stroom
versterking van de gemeenschappelijke-

De stroomversterking htb is negatief om
dat bij de tekenaanname voor vierpolen
de uitgangsstroom Z2 positief is als hij naar
de vierpool, hier dus naar de transistor,
toegaat.
Gaan we uit van het T-schema voor de
gemeenschappelijke-emitter- of de gemeenschappelijke-collectorschakeling, dan ver
krijgen we natuurlijk andere uitdrukkin
gen. Om verwarring te voorkomen, voegt
men extra indices toe (b, e of c) om de drie
grondschakelingen van elkaar te onder
scheiden.
De op deze wijze verkregen betrekkin
gen, die bovendien nog vereenvoudigd zijn
met behulp van de gebruikelijke benaderin
gen [zie (5.9)], zijn opgenomen in tabel 5.2.
Bepaalde parameters die volgens de tabel
identiek zijn, zoals bijvoorbeeld zic en ZfC,
zijn dit niet als we de exacte uitdrukkingen
bekijken. Voor de praktijk waar we nume
rieke waarden bekijken, is de tabel echter
nauwkeurig genoeg. Voor berekeningen
waarbij het verschil tussen twee nagenoeg
gelijke grootheden een rol speelt, bijvoor
beeld (zie — zfC), moeten we de exacte
uitdrukkingen bepalen uit het T-schema.
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tabel

5.1. Betrekkingen tussen de drie meest gebruikte parametersystemen voor vier

poten.
Z = ZiZo — zTzt

o = open;

Zj
z/i
Z2
^2

Y = jjyo — yryt

H = h[ho — hThf

k = kortgesloten.

Ingangsimpedantie

Terugwerkingsimpedantie
Overdrachtsimpedantie

Uitgang o

I
zi

Ingang o

y0/Y

H/ho

—yrl Y ht/ho

Uitgang o

Zf

—yt/ Y —ht/ho

Uitgangsimpedantie

I

Ingang o

zo

yi/Y

l/ho

“1

Ingangsadmittantie

i
I

Uitgang k

z0/Z

71

1/hi

"2

Terugwerkingsadmittantie

Ingang k

—ZT/Z

7r

—hT/hi

“1

Overdrachtsadmittantie

Uitgang k

—zj/Z

Vf

hi/hi

Ingang k

zi/Z

7o

H/hi

h
w2
Z2

k

Z2 Uitgangsu2 admittantie
ur IngangsZj impedantie

Uitgang k

Z/z0

1/yi

hi

Spanningsterugwerking

Ingang o

ZT/Zo

—yr/yi

hT

<1

Stroomversterking

Uitgang k

—zt/z0

7f/7i

ht

U2

Uitgangsadmittantie

Ingang o

l/zo

Y/yi

Ao

u2

k
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5.2. Betrekkingen tussen de vierpoolparameters en de parameters van het T-vervangingsschema.
tabel

R = 7?e 4" ^b(l —Clb)

-/?b

Gemeenschappelijke
basis

Rc

7?e < _KC(1 —<Zb)

Gemeenschappelijke
emitter

Gemeenschappelijke
collector

Vierpool

T

Vierpool

T

Vierpool T

zib
Zrb
2fb
^ob

Re + -^b
*b
ab/?c
Re

Zie
Zre
zte

Re 4~ 7?b
Re

Zie
Zre

—O-ijRc

Zfc
Zoo
yic
yre
yte

Jib
^rb
JPfb
>*ob
^ib

/irb
Afb
kob

1/R
—Rb/RqR

—a^/R
(Re 4- Rb)/(RCR)
R
Rb/Rc
—ab
l/*c

Zoe
yie
yre
yte
yoe
kie
kre
kfe
koe

5.7.EIGENSCHAPPEN VAN ACTIEVE
VIERPOLEN

Rc(l —ab)
(1 — ab)/R
—Re/(RCR)
*
ab/R
(Re 4- Rb)/(RcR) yoe
h\.c
R/(l —ab)
Re/Rc(l —ab)
kre
kfo
ab/(l — ab)
l/7?c(l—ab)
koe

Re
*c(l — öb)

-Kc(l — ab)
(1 — ab)/R
(ab — 1)/R
—1/R
7?/(l — ab)
1
-1/(1—ab)
l/^c(l— ab)

U2 = —Ï2-^l in te vullen en vervolgens de
verhouding
te berekenen, vinden we
voor de ingangsimpedantie

In deze paragraaf zullen we bij alle bere
keningen gebruik maken van de z-parameters. Overeenkomstige uitdrukkingen
voor andere parametersystemen kunnen
worden verkregen door analoog rekenwerk
of door substitutie met gebruikmaking van
tabel 5.1.

en op overeenkomstige wijze

5.7.1. In- en uitgangsimpedanties
De ingangsimpedantie van een transistor
(zie fig. 5.15a) is afhankelijk van de belastingimpedantie Zl, en de uitgangsimpedantie (zie fig. 5.15b) van de bronimpedantie Z8. Door in de definitievergelijkingen
van de z-parameters, (5.12), de voorwaarde

5.1.2. Spannings- en stroonwersterking
De spanningsversterking van een actief
netwerk is de verhouding van de spanning
over de belasting en de spanning aan de ingangsklemmen van het netwerk, dus de
verhouding Ug/Uj. Zo isdestroomversterking I2/I1. Substitueren we in (5.12) de

Zin — zi —

Zttit — Zq —

z0 4- Zl

(5.15)

zi 4- Zs
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voorwaarde U2 = —I2Zl dan verkrijgen
we:

u,

_______ ZfZL_______

Z1(Zl + Zo) --- ZrZf

!?

—Zf

11

Zo + Zl

»■ È

(a)

(5.16)

Als de uitgang wordt kortgesloten, is de
spanningsversterking natuurlijk gelijk aan
nul, en de stroomversterking is gelijk aan
nul als de uitgang open is. De spannings
versterking met open ingang en de stroom
versterking met kortgesloten uitgang heb
ben eindige waarden die bepaald worden
door de eigenschappen van het actieve net
werk.
5.7.3. Vermogensversterking
Passieve elementen, zoals transformatoren,
kunnen gebruikt worden om de signaalspanning te vergroten ten koste van de
stroom, of omgekeerd, maar alleen actieve
elementen kunnen het vermogensniveau
verhogen. De vermogensversterking is veel
meer een karakteristiek gegeven van de
transistor dan de spannings- of stroomversterking.
Bij lage frequenties zijn de transistorimpedanties (zj enzovoort) zuiver ohms
(ri enzovoort), en als de bron- en belastingimpedantics ook zuiver ohms zijn (7?s
en 7?l)» zijn alle stromen in fase met de
overeenkomstige spanningen, en is het ver
mogen eenvoudig het produkt van stroom
en spanning. Voor de eenvoud is onder
staande berekening tot dit geval beperkt.
Er zijn twee fundamentele definities van
het begrip vermogensversterking in ge
bruik. Ter onderscheiding wordt de eerste
grootheid vaak gewoon vermogensverster-
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r
Zin

«»

Zul.

(b)

Z.

“■Q
(C)

[*]

jl

(d)

Fig.5.15a. Ingangsimpedantie. b. Uitgangsimpedantie. c. Spanningsbronschakeling met be
hulp van het theorema van Thévenin. d.
Stroombronschakeling met behulp van het
theorema van Norton.
king (in engere zin) genoemd en de tweede
de transductorversterking.
De vermogensversterking in engere zin is
gedefinieerd als de verhouding van het aan
de belasting afgegeven vermogen (m22Ml)
en het aan de ingang afgegeven vermogen
z/j/p Enig rekenwerk levert op:
H22___________________ 7?L^*f2____________

(.Kl 4- r0) {hCKl 4- r0) — w}
Deze uitdrukking geeft dus de eigenlijke
vermogcnsversterking van een transistor
met een bepaalde belasting; bijvoorbeeld
de versterking van iedere trap in een meertrapsversterker als de belasting van iedere
trap de ingangsweerstand van de volgende
transistor is, dus als geen vermogen ver
loren gaat in de koppelnetwerken tussen
de trappen.
Heel vaak is het probleem echter, een tran-

!

sistor of een belastingweerstand Al zo
danig te kiezen dat een maximaal uitgangsvermogen wordt verkregen uit een gege
ven bron, bijvoorbeeld een transductor
(energie-omzetter) of een andere transistorschakeling. Hiervoor is het begrip ver
mogensversterking van weinig nut. Ver
anderen we bijvoorbeeld Al teneinde de
vermogensversterking te vergroten, dan
zal de ingangsweerstand van de transistor
ook veranderen, en het is dus mogelijk dat
het door de bron geleverde vermogen
afneemt. Daar ingangsvermogen en ver
mogensversterking beide een functie zijn
van Al en de transistorparameters, en het
uitgangsvermogen het produkt is van deze
twee, kan uit de veranderingen van de ver
mogensversterking alléén geen conclusie
worden getrokken omtrent de verandering
van het uitgangsvermogen.
Deze moeilijkheid wordt omzeild door
gebruik te maken van de tweede definitie
van de vermogensversterking. De trans
ductorversterking is gedefinieerd als de ver
houding van het aan de belasting afgege
ven vermogen en het maximale vermogen
dat de bron kan leveren. Na enig rekenen
verkrijgen wc dan de volgende uitdrukking

/4A_g\

\rJ Ub2/
___________4AgALrf2_________

{w— Oo + Al)(h + -Kg)}2

(5.17)

Dc bron geeft het maximale vermogen af
aan een aangepaste belasting, dus zz82/4A8
of z82As/4. Voor een bepaalde bron is dit
vermogen natuurlijk constant en dus geeft
de transductorversterking direct de ver
andering van het uitgangsvermogen ten
gevolge van veranderingen van Al of van

de transistorparameters. Eigenlijk verge
lijkt de transductorversterking het vermo
gen in de belasting met het vermogen dat
we zouden verkrijgen als de transistor werd
verwijderd en de belasting direct aangepast
aan de bron met behulp van een verliesvrije
transformator. Op deze wijze zien we dus
het werkelijke effect van het actieve ele
ment.
Indien Al willekeurig gekozen kan wor
den bij gegeven bron en transistor, is de
grootste vermogensversterking te bereiken
door Al aan te passen aan Auit- Vullen
we in (5.17) Al = AUit in, dan verkrij
gen we voor de transductorversterking de
volgende uitdrukking

/4As\

UJ \«82/
__________ Aarf2__________
(As + ri){r0(As + rt) — rTrt}
Wanneer zowel de ingang (As = Am) als
de uitgang (AL = AUit) is aangepast,
hebben we de optimale toestand; hierbij
treedt de maximale vermogensversterking
op, gegeven door

fe) o

"2*

Al«iZi

________________ rt2_______________
2rir0 — rTrt + 2|/{riro(nro — rrrf)}

Nu zijn de twee fundamentele definities
van het begrip vermogensversterking iden
tiek omdat het vermogen aan de ingang
van de transistor gelijk is aan het maximale
vermogen dat de bron kan leveren. Uit
(5.15) volgt voor de optimale waarden van
A8 en Al, dus met aanpassing aan in- en
uitgang
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trap Ra de uitgangsweerstand is van de
voorgaande transistor en
de ingangsweerstand van de volgende. Zijn de tran
sistors identiek, dan wordt de wikkelver
houding n van de koppeltransformator ge
geven door

T^s.opt — H

-^L.opt — f" o

l-™')
riroJ

Als de werkelijke bron- en belastingweerstanden in de schakeling afwijken van de
optimale waarden, is maximale vermogensversterking te bereiken door het toepassen
van transformatoren met een geschikte
wikkelverhouding. De transistor ‘ziet’ dan
de optimale waarden. Een belangrijk toepassingsvoorbeeld van deze methode is een
meertrapsversterker waarbij voor iedere

^2

-KL.opt

£o

■Kg,opt

ri

5.7 A.Eigenschappen van de drie
grondschakelingen
De belangrijkste eigenschappen van de drie
schakelingen vinden we door karakteris
tieke waarden in te vullen in de algemene

TABEL 5.3.

o = open

k = kortgesloten.

Re = 12,5 Q
7?b = 925 Q
J?c = 1,25 MQ ctb = 0,98

Ingangsweerstand

Uitgang k
Uitgang o

Ai
n

Uitgangsweerstand

Ingang k
Ingang o

r0

Aanpassingsweerstand

Ingang
Uitgang

-Kg, opt
-Kl, opt

I/jo

Maximale vermogensversterking

Gemeen
schappelijke
emitter

Gemeen
schappelijke
collector

1,55 kQ
937 Q

1,55 kft
1,25 MQ

42,5 kQ
1,25 MQ

42,5 kQ
25 kQ

31 Q
25 kQ

170 Q
230 kQ

1,20 kQ
32,6 kQ

44 kQ
880 Q

920 = 30 dB

16.000 = 42 dB 50 = 17 dB

Gemeen
schappelijke
basis
31 £2
937 Q

Maximale spanningsversterking(7?L)

rt/ri

1300

1300

1

Maximale stroomversterking (/?l = 0)

Af

0,98

49

50

0°

180°

0°

Faseverschil tussen
in- en uitgang
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formules uit de vorige paragrafen. In tabel
5.3 vinden we de numerieke waarden van
een transistor voor klein vermogen, inge
steld op Ze = 1 mA en Uc = 3 V (even
als in het voorbeeld van par. 5.5).
Voor de gemeenschappelijke-basisschakeling is de ingansweerstand klein en de
uitgangsweerstand groot; voor de gemeenschappelijke-collectorschakeling is daaren
tegen de ingangsweerstand groot en de uit
gangsweerstand klein. De waarden van de
in- en uitgangsweerstand veranderen aan
zienlijk als Rl en R8 variëren tussen nul
(kortsluiting) en oneindig (open in- of uit
gang).
Voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling, waarvan de ingangsweerstand
tamelijk klein is en de uitgangsweerstand
tamelijk groot, is de invloed van Rj_, en Ra
veel kleiner. Bij deze transistor verandert
de ingangsweerstand slechts 65% als Rl
varieert tussen oneindig en nul, en de uit
gangsweerstand is op een overeenkomstige
manier afhankelijk van Ra. Bij de gemeenschappelijke-emitterschakeling kan van de
berekende waarden van Rin en Ruit dus
een nuttig gebruik worden gemaakt, ook
als Rl en Rs niet precies bekend zijn of
waarschijnlijk zullen variëren.
Alleen de gemeenschappelijke-emitterschakeling is in staat om zowel spanningsals stroomversterking te leveren (of beide
tegelijk), en de maximale vermogensversterking is groter dan van de andere scha
kelingen. Daarom wordt de gemeenschappelijke-emitterschakeling het meest alge
meen toegepast. De twee andere schakelin
gen worden slechts toegepast als de ver
sterker een erg grote of erg kleine in- of uit
gangsweerstand moet hebben. Van deze
twee wordt de gemeenschappelijke-collec-

torschakeling het meest gebruikt omdat
vaak een versterker nodig is met een grote
ingangsweerstand teneinde de bron niet te
belasten. Voor de eerste trap van een meertrapsversterker wordt dus vaak gebruik ge
maakt van de gemeenschappelijke-collectorschakeling; de volgende trappen hebben
dan de gemeenschappelijke-emitterschakeling voor maximale versterking. Is een
kleine uitgangsweerstand vereist, dan is de
laatste trap weer een gemeenschappelijkecollectorschakeling. Deze schakeling wordt
vaak emittervolger genoemd naar analogie
met de kathodevolger; beide schakelingen
worden ook om dezelfde reden toegepast.
Zo correspondeert de gemeenschappelijkeemitterschakeling met de kathode-basisschakelingen de gemeenschappelijke-basisschakeling met de rooster-basisschakeling.
Voor de gemeenschappelijke-collectorschakeling is uit het T-vervangingsschema
te berekenen dat
Kfn = Kb 4*

____ Rc(Re 4- Kl)_____
Re + Kl 4- (1 — <ib)-Kc

en

-Ruit = Re 4"

(1 — ab)Kc(Rb 4- Rs)
Rb + Kb + Rc

Met de gebruikelijke benaderingen, zie
(5.9), kunnen deze formules worden ver
eenvoudigd tot
-Rin == (cte 4- 1)Rl

(5.18)

en

-Kuit = Ks/(ae 4- 1)

Indien tenminste zeer grote en zeer kleine
waarden van Rl en Rs worden uitgesloten,
dat wil zeggen:
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Rl < (1 —Qb)Rc

Rl>

Re

> (1 —ab)7?b

Re

Rc

*s>

Re
1 —Qb

7?b

A|)

Meestal is aan deze voorwaarden voldaan.
Voor de transistor van tabel 5.3 mag
(5.18) worden gebruikt indien
19ft < 7?l < 25 kft en
925 ft < Rs < 1,25 Mft.
In dit hoofdstuk zijn het fysische gedrag
van de transistor en zijn werking als ver
sterker voor lage frequenties beschreven.
Het volgende hoofdstuk geeft voorbeelden
van het gebruik van vervangingsschema ’s,
laat zien hoe de transistor wordt ingesteld
en behandelt hoogfrcquentversterking en
het gebruik van de transistor als schake
laar.
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6. TRANSISTORSCHAKELINGEN

6.1. EEN TWEETRAPSVER STERKER

Ter illustratie van de resultaten uit het vo
rige hoofdstuk zal nu eerst een analyse
worden gegeven van een eenvoudige spanningsversterkerschakeling. De versterker
bestaat uit een gemeenschappelijke-collectorschakeling als ingangstrap, gevolgd
door een versterkertrap in de gemeenschappelijke-emitterschakeling (zie fig.6.1).
| Att

6V X

3k

A
Aial

«1

Au

—IEz
Aini

Ui

3k

Fig.6.1. Een spanningsversterker (met instelnetwerken).

We nemen aan dat beide transistors af
zonderlijk zijn ingesteld op 7e = 1 mA
en C7ce = 3 V (later zullen we aandacht
besteden aan de netwerken die hiervoor
nodig zijn), zodat we weer gebruik kunnen
maken van de numerieke waarden uit
tabel 5.3. De trappen zijn met elkaar ge
koppeld door een condensator die bij de
signaalfrequentie een verwaarloosbare reactantie heeft. Indien de batterijspanning
6 V bedraagt, moet de spanning over beide
belastingweerstanden 3 V zijn en moeten
ze dus een waarde van 3 kQ hebben (waar
bij we het kleine verschil tussen 7c en 7e
verwaarlozen).
De ingangsweerstand
hangt af van

de effectieve belasting 7?n van de eerste
trap, die bestaat uit 3 kQ parallel met
-Kina- We moeten dus eerst 7?in2 berekenen.
Uit (5.15) en tabel 5.3 verkrijgen we voor
de gemeenschappelijke-emitterschakeling:
Ain = hlG = 1,55 kQ

als
J?L2
roe = 25 kQ
-Kin = He = 937 Q
als
7?L2
roe = 25 kQ
Daar 1?l2 = 3 kQ, is 7?m2 vrijwel gelijk
aan 1,55 kQ. Zonder gebruik te maken
van andere grootheden dan Aie en roe vin
den we voor 7?m2 dus een waarde van on
geveer 1,5 kQ, hetgeen voor de meeste
toepassingen nauwkeurig genoeg is, gezien
ook de praktische toleranties van weerstan
den en transistors. Bij gebruik van de
exacte formule vinden we een waarde van
1484 Q.
De belasting van de gemeenschappelijkecollectorschakeling is dus
^Li =

3-1,5
kQ = 1 kQ
3 + 1,5

Daar 19 Q < 1 kQ < 25 kQ behoeven
we geen gebruik te maken van de exacte
uitdrukking voor -Kim- De vereenvoudigde
formule (5.18) geeft met
•Rini = (ae + 1)AL1 = (49 + 1)1 kQ
=50 kil

een goede technische benadering (exacte
waarde 49,53 kQ.)
Daar 7?n( = 1 kQ) << roc( = 25 kQ), is
de stroomversterking —rfc/Ooc 4- Ali)
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bijna gelijk aan de waarde (ae + 1) voor
kortgesloten uitgang. De exacte stroomver
sterking is kennelijk gelijk aan (50 • 25)/26.
Hieruit blijkt dat de signaalspanning over
J?Li bijna gelijk is aan de ingangsspanning
over 7?ini. Immers, de uitgangsstroom is
bijna (ae + 1) maal zo groot als de ingangsstroom, maar vloeit door een weer
stand die (ae + 1) maal kleiner is. De
spanningsversterking is dus, ten gevolge
van de emittervolgerwerking, bijna gelijk
aan 1.
De totale spanningsversterking kunnen
we vinden door de algemene formule voor
de spanningsversterking, (5.16), toe te pas
sen op de gemeenschappelijke-emitterschakeling, of door hem te berekenen uit
de totale stroomversterking. Daar

wi =

en

u2 = z2^L2

geldt:

ingangsweerstand
belasting

_ ig

Ajni _
Al2

ll2

*1

stroomversterking
spanningsversterking

Vergelijken we voor beide transistors 2?l
met rOi en brengen we een passende correc
tie aan op de stroomversterking bij kort
gesloten uitgang, dan vinden we voor de
totale stroomversterking:
n 25
n 25
3
50---- - 49 ------------------- = 1400
26
28 3 4- 1,5

waarin de laatste term de stroomverdeling
in rekening brengt tussen Am2( = 1,5 k£l)
en de weerstand van 3 kQ. De spannings
versterking is dus (1400 • 3)/5O = 84.
Voor meertrapsversterkers is een analyse
met behulp van de in de schakeling voor138

komende stromen in het algemeen te pre
fereren boven analyse met behulp van span
ningen (in tegenstelling tot buisschakelingen). Dit is zelfs nog het geval indien we de
spanningsversterking moeten bepalen, om
dat de formule voor de stroomversterking
eenvoudiger is. Bovendien is de invloed
van iedere component gemakkelijker na te
gaan als we de stroomverdeling in iedere
trap beschouwen. Komen in de schakeling
trappen voor in gemeenschappelijke-collectorschakeling, dan is vaak spanningsanalyse te verkiezen, daar de spannings
versterking van deze schakeling meestal
zonder exacte berekening mag worden
gelijkgesteld aan 1.
Van benaderingen zoals in bovenstaand
voorbeeld wordt in de praktijk veelvuldig
gebruik gemaakt. Altijd moet de ingangsweerstand van elke trap worden berekend,
maar het is vaak niet nodig de exacte for
mule te gebruiken. Voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling waarvan de instelstroom Ic door 7?l vloeit, mogen we
bijvoorbeeld in het algemeen uitgaan van
het feit dat de uitgang bijna kortgesloten is
(Al < roe)- De eerdergevonden vergelij
kingen.

rOe — *c(l —ab)

Rc =

re

2/z(l — Qb)

/E(niA)

re =~2r~
laten zien dat roe gehalveerd wordt als de
instelstroom twee maal zo groot wordt,
maar indien de gelijkspanningen in de
schakeling niet mogen veranderen, moet
ook Rl worden gehalveerd en blijft de ver- •
houding RiJr^ ongewijzigd. De verhou
ding is kennelijk evenredig met de span-

ning over R^. en is alleen van belang bij
grote batterijspanningen. Wordt transformatorkoppeling toegepast, dan loopt de
instelstroom niet door de belasting, en ver
vallen bovenstaande overwegingen; de
transformator wordt dan ook niet gebruikt
om de uitgang kort te sluiten, maar om
hem aan te passen voor maximale vermogensversterking.
Voor andere schakelingen kunnen we
analoge beschouwingen houden. De for
mules (5.8) voor de parameters van het Tvervangingsschema laten zien dat Rc en
Re alleen evenredig zijn met re» maar dat
Ab ook afhangt van rt), die in principe on
afhankelijk is van Ze. Al de inwendige
transistorweerstanden nemen dus af bij
toenemende instelstroom, en de verhou
ding van deze weerstanden onderling en
tot de uitwendige weerstanden is globaal
onafhankelijk van de gekozen instelstroom
(indien geen gebruik wordt gemaakt van
transformatoren), tenzij rb een belangrijke
rol speelt.

spanning- en stroom. De maximaal toe
laatbare collectorspanning, vermeld in de
fabrieksgegevens, wordt meestal bepaald
door lawinedoorslag bij de collectorovergang. Een enkele maal wordt deze grens
gesteld door de spanning waarbij de collectorgrenslaag zo breed wordt dat hij de
emitterovergang bereikt (doorslag, 'punchthrouglï"). In beide gevallen veroorzaakt
een te grote collectorspanning een snelle
toename van de stroom, waardoor de
transistor kan worden vernield. De maxi
male spanning ligt meestal tussen 20 en
100 V.
De collectorstroom moet natuurlijk gro
ter zijn dan de lekstroom Zceo> maar in de
praktijk wordt de grens gesteld door de
snelle afname van de stroomversterking ae
bij zeer lage en zeer hoge waarden van ZeBij versterkers voor grote signalen moet
de belastingslijn, die evenals bij buizen in
de uitgangskarakteristiekenschaar wordt
getekend, binnen het gearceerde gebied lig
gen om de transistor te beschermen en om
te voorkomen dat grote vervorming op-

6.2.NETWERKEN VOOR DE
GELIJK STROOM IN STELLING
t'

6.2.1. Keuze van het instelpunt
Het instelpunt van de transistor moet wor
den gekozen binnen het gearceerde gebied
van de uitgangskarakteristieken dat sche
matisch is aangegeven in fig. 6.2 (vergelijk
hiermee fig. 5.7).
Het meeste vermogen wordt gedissipeerd
bij de collectorovergang, waarover de groot
ste spanning staat. Het vermogen dat hier
gedissipeerd mag worden zonder dat de
transistor te warm wordt, bepaalt de maxi
male waarde van het produkt van collector-

kleine a.

maximale dissipatie

lawincdoorslag

klcinc ~
lekstroom
0

UCK

Fig. 6.2. Factoren die de keuze van het instelpunt beïnvloeden.
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treedt ten gevolge van verzadiging of door
de anders optredende kleine waarden van
ae. Transistors hebben een groter rende
ment dan buizen (zelfs afgezien van de
gloeistroom) omdat de verhouding van de
maximale spanning (bijvoorbeeld 25 V)
tot de minimale (de verzadiging begint be
neden 0,5 V) groter is, zodat meer batterijvermogen wordt omgezet in signaalvermogen.
Bij versterkertrappen voor kleine signa
len is het rendement minder belangrijk,
daar het totale vermogen dat deze trappen
van de batterij afnemen, te verwaarlozen is
naast het vermogen dat wordt opgenomen
door de uitgangstrappen van de versterker.
We verwijderen ons met de spanning dus
niet ver van het instelpunt, en kunnen ge
bruik maken van een lineaire analyse daar
de veranderingen van /e en Ucb en dus
ook van re, /i, enzovoort, te verwaarlozen
zijn. We kiezen dan het instelpunt zodanig
dat we redelijke waarden verkrijgen voor
de parameters. Als bijvoorbeeld de instelstroom van de tweede transistor uit fig. 6.1
toeneemt, wordt de ingangsweerstand klei
ner en dus zou de tweetrapsversterker dan
een grotere stroomversterking hebben maar
een kleinere ingangsimpedantie.

6.2.2. Gelijkstroomstabilisatie
Het toenemen van de collectorstroom bij
stijging van de temperatuur wordt gecom
penseerd door een schakeling voor gelijkstroomstabilisatie. Als grote veranderingen
van de omgevingstemperatuur kunnen op
treden, is een dergelijke compensatie be
langrijk, omdat de transistor anders buiten
het gearceerde gebied van fig. 6.2 kan ko
men te werken, en omdat de transistorparameters, voornamelijk re» sterk afhan140

kelijk zijn van de instelstroom. De directe
invloed van de temperatuur op de para
meters is meestal minder belangrijk en kan
vaak worden verwaarloosd.
—Ut.
«u

re

K
C'dE
/e
«E

1
Fig. 6.3. Het eenvoudigste instelnetwerk.
De transistor wordt zo ingesteld dat de
gewenste collectorstroom vloeit, en deze
stroom wordt gestabiliseerd door een juiste
keuze van de weerstanden 7?e en Rb in
het principeschema van fig. 6.3. We nemen
aan dat /c onafhankelijk is van de instelspanning op de collector, en dat de voe
dingsspanning voor de basis, Ult constant
is.
Substitutie van
1

/b = — {/c — (öe 4- 1)Icbo}
cte
[uit (5.3) en (5.5)]
en van
1
Ze = Ie + Ib = — (cte + 1) (Zc — /cbo)
Cte
in de maasvergelijking
t/i = IbRb + £/be + /e-^e

geeft
C/i = £/be + [Z?b + («e + 1)-Re]----- F
cte
— [«B + Ab] (ae + 1)

Cte

en dus
/c =

<*e(^i — ^be) + (fle + 1) (Ae + AbVcbo
Rb + (ae -F 1)AE
(6.1)

Stijgt de temperatuur, dan neemt /cbo
exponentieel toe (met een verdubbeling
per 10°C), C/be neemt lineair af
(2-2,5 mV-°C-1, evenals in de pn-diode)en
ae neemt in het algemeen toe (bijvoorbeeld
1%/°C). Uit (6.1) volgt dat al deze veran
deringen /c doen toenemen, zodat we alle
invloeden moeten optellen. Differentiëren
we /c achtereenvolgens naar elk van de
temperatuurafhankelijke parameters, waar
bij we voor de eenvoud ae
1 veronder
stellen :

Ö/c
ö/ceo

ö/c
Öt/BE
ö/c
Ööe

Qe

1 +

clqRe

Ae + Ab

—O-e

Rb + «gAe

/c.
ae , ,

1 +

1
öcAe

Ab + Ae

Deze uitdrukkingen moeten we vermenig
vuldigen met de veranderingen van res
pectievelijk /cbo, £/be, en ae, en vervol
gens bij elkaar optellen, om een benade
ring te krijgen van de verandering van /cBij hoge temperaturen, vlakbij de maxi
maal toelaatbare temperatuur, gaat de in
vloed van /cbo overheersen omdat deze
stroom exponentieel toeneemt. Daarom
wordt ÖZc/Zcbo gewoonlijk de stabiliteitsfactor genoemd (een ongelukkige

naam, daar de grootheid de mate van sta
biliteit aangeeft), hoewel bij lage tempera
turen de beide andere invloeden belangrijker zijn.
Uit bovenstaande afgeleiden blijkt dat
de invloed van variatie van C/be verkleind
kan worden door grote waarden van AE
en/of Ab te kiezen, dat wil zeggen door
basis- of emittervoorspanning toe te voe
ren vanuit een stroombron in plaats van
uit een spanningsbron. Om de beide andere
invloeden - van /cbo en ae - klein te hou
den, moet Ae echter zo groot mogelijk
zijn vergeleken met Ab- Wordt Ze con
stant gehouden (oneindige Ae), dan is de
stabilisatiefactor gelijk aan 1, maar als Zb
constant wordt gehouden (oneindige Ab),
dan neemt de stabilisatiefactor toe tot ae,
dat is ongeveer 50 maal minder goed. Het
is daarom gewenst, emitterstroomstabilisatie toe te passen. Als Ab klein is, wordt
de spanning tussen basis en aarde goed
constant gehouden en bepaalt Ae de
emitterstroom, mits de spanning ZeAe
veel groter is dan de variatie van £7beTeneinde de noodzaak van twee batte
rijen te vermijden, wordt de instelspanning
voor de basis meestal met behulp van een
spanningsdeler van de collectorvoedingsspanning afgeleid. Deze methode kan bij
elke versterker, hoe ook geschakeld, wor
den toegepast, mits bepaalde weerstanden
voor de signaalfrequentie worden over
brugd met condensatoren. Fig.6.4 geeft
voor elke grondschakeling een AC-gekoppelde en een transformatorgekoppelde
versie. Indien we de transformatorweerstanden verwaarlozen zijn alle instelnetwerken identiek.
De basisweerstand Ab wordt nu gege
ven door de serieschakeling van Ax en
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Fig.6.4. Versterkers met gclijkstroomstabilisatie.
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T

R2, en de voedingsspanning Ur door U2
(R1/{R1 + 7?o). De stabiliteit kan worden
verbeterd door RT en R2 kleiner te maken,
maar dit gaat ten koste van een extra be
lasting voor de batterij. De bovengrens van
Re wordt bepaald door het gedeelte van de
batterijspanning dat beschikbaar moet zijn
voor gclijkstroomstabilisatie; zo neemt
voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling de mogelijke spanningsverandering
aan de collector af als Re toeneemt bij
constante emitterstroom.
Bij 7?C-gekoppelde versterkers komen
bepaalde instelweerstanden ook voor in het
wisselstroomschema, zodat we ook, de in
vloed van Rlt R2 en Re bij de signaalfrequentie moeten onderzoeken. In de gemeenschappelijke-basisschakeling staat Re
parallel aan 7?jn en in de gemeenschappe
lijke collectorschakeling aan Z?uit; in beide
gevallen is zowel voor maximale verster
king als voor stabiliteit een grote waarde
van Re gewenst. R± en R2, die voor een
goede stabiliteit zo klein mogelijk moeten
zijn, staan zowel in de gemeenschappelijkeemitterschakeling als in de gemeenschappelijke-collectorschakelingparallelaanZ?in.
Dit is vooral in het laatste geval onaange
naam, omdat een emittervolger vooral
wordt toegepast vanwege zijn grote in
gangsweerstand. In de gemeenschappelijkecollectorschakeling moeten R1 en R2 dus
groter zijn dan in de gemeenschappelijkeemitterschakeling. De emittervolger heeft
echter toch een voldoende stabiliteit omdat
Re betrekkelijk groot is. Het uitgangssig
naal wordt namelijk aan de emitter afge
nomen, zodat het niet noodzakelijk is dat
het grootste gedeelte van de batterijspan
ning over het collectorcircuit valt zoals bij
de gemeenschappelijke-emitterschakeling.

Bij deze laatste schakeling is een span
ning van 1 V over 7?e meestal voldoende.
Als vuistregel kunnen we aannemen dat
10 maal zo groot moet zijn als ReWordt de transistor bijvoorbeeld ingcsteld
op Ze = 1 mA, dan zijn kenmerkende
waarden voor 7?e en
respectievelijk 1
en 10 k£l. R2 wordt dan berekend uit de
voedingsspanning U2. Indien U2 = —9 V
en bij kamertemperatuur is Zcbo = 5 pA
en C7be = 120 mV (voor een germaniumtransistor), dan is:
Zb — (1 —Ctb)/E — ZcBO

= 20 pA — 5 pA = 15 pA

De stroom door Z?i is dan:
IV + 120 mV
= 112pA
10 kQ

waaruit volgt:
*2 =

9 V— 1,12 V
= 62 kQ
112 pA + 15pA

= 10 kQ en R2 = 62 kQ staan beide
parallel aan de ingangsweerstand van de
.RC-gekoppelde gemeenschappelijke-emitterschakeling (ongeveer 1,5 kQ bij Ze =
1 mA). De totale parallelweerstand is dus
8,6 kQ waardoor de stroomversterking
15% afneemt. De stabiliteitsfactor is dan
ongeveer

50

1+

50
1 +8,6

= 8

hetgeen voldoende is voor normale tempe
ratuurveranderingen. Maken we gebruik
van de berekende formules, dan blijkt dat
door een temperatuurstijging van 20°C de
stroom toeneemt van 1 mAtot ± 1,2 mA.
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6.3.WARMTEWEERSTAND EN
THERMISCHE INSTABILITEIT
Rn
uit
in i

ih
---------------------------------- X----------

Fig. 6.5. Een tweede methode voor gelijkstroomstabilisatie.

Fig. 6.5 toont een andere methode voor
gelijkstroomstabilisatie in de gemecnschappelijke-emitterschakcling. Als de belastingweerstand Rl en de batterij, die in serie
staan, onderling worden verwisseld, zien we
dat voor gelijkstroom de werking van
dezelfde is als die van Re in de vorige scha
keling. We behoeven dit geval dus niet
apart te onderzoeken. Gebruiken we op
deze wijze
voor stroomstabilisatie dan
is een afzonderlijke weerstand 7?e niet lan
ger noodzakelijk en kan de transistor ver
der worden uitgestuurd. De stabiliteit van
deze schakeling is meestal echter minder
goed omdat bij een zelfde instelling 7?b
in deze schakeling groter is dan de parallel
schakeling van Aj en R2- In een gemecnschappelijke-emitterschakeling is voor wis
selstroom tegenkoppeling aanwezig als 7?b
aan de collector ligt. Dit kan worden ver
holpen door voor Rb twee weerstanden in
serie te nemen en het midden door middel
van een condensator te ontkoppelen naar
aarde.
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6.3.1. Warmteweerstand
Tot nu toe hebben we geen onderscheid
gemaakt tussen de omgevingstemperatuur
To en de temperatuur van de pn-overgang
Tj. Hiertussen bestaat het verband
Tj = To + OP

(6.2)

waarin P het in de transistor gedissipcerde
vermogen is en 0 de warmteweerstand tus
sen de pn-overgang en de omgeving. 0 be
paalt het vermogen dat de transistor kan
verwerken, omdat de maximaal toegestane
overgangstemperatuur Tjuiax alleen af
hangt van het gebruikte materiaal. Tjmax
bedraagt ongeveer 90°C voor germanium
en 150°C voor silicium.
Transistors voor grote vermogens wor
den zodanig gemonteerd dat ze zeer goed
thermisch contact maken met metalen pla
ten, die zwart zijn geverfd teneinde de
warmteoverdracht naar de omgevingslucht
te bevorderen. Zulke metalen platen "heat sinks' — worden meestal verticaal ge
monteerd om de natuurlijke stroming van
de lucht te vergemakkelijken. Soms wordt
gebruik gemaakt van geforceerde koeling.
De grootste dissipatie treedt op aan de
collectorovergang, waar zowel de spanning
als de stroom relatief groot zijn. Bij tran
sistors voor grote vermogens wordt het
collectorgebied van het kristal daarom
direct op het metaal gemonteerd om de
warmteoverdracht te bevorderen. Om deze
reden is het huis van de transistor dan vaak
elektrisch doorverbonden met de collector.
Indien elektrische isolatie noodzakelijk is,
wordt bij de montage gebruik gemaakt van
mica ringetjes.

I

Bij een vermogenstransistor voor enkele
ampères, is de warmteweerstand tussen de
collectorovergang en het huis bijvoorbeeld
1,5°C • W-1 en die van de mica ring 0,5
°C • W-1. Een zwart aluminium plaatje
van 180 x 180 x 1,5 mm, dat verticaal
is opgesteld, geeft een warmteweerstand
van 2,2°C • W-1 tussen het montagepunt
van de transistor en de omringende lucht
met een temperatuur To. Voor het geheel
is 0 dan 4,2°C • W-1. Deze waarde kan
nog worden teruggebracht tot ongeveer
3,5°C-W-1 door een veel grotere koel
plaat te gebruiken, maar lagere waarden
kunnen niet worden bereikt. Als men het
ringetje weglaat, wordt een verbetering van
0,5°C-W-1 verkregen, maar dan ligt de
koelplaat op collectorpotentiaal en moet
hij worden geïsoleerd van de rest van het
apparaat. Bovendien is het dan niet langer
mogelijk twee of meer transistors op dezelf
de koelplaat te monteren als hun collectorspanningen onafhankelijk moeten zijn.
Bij kleine transistors is de warmteweer
stand tussen de collectorovergang en het
huis veel groter en hier wordt 0 door een
koelplaat dan ook niet noemenswaard ver
kleind. Zo is voor een transistor, bestemd
voor enkele mA, 0 — 500°C • W-1 (of
0,5°C-mW-1) een karakteristieke waarde
bij montage in de vrije lucht.
In de praktijk kunnen we aannemen dat
0 onafhankelijk is van de temperatuur, dat
wil zeggen dat de warmteoverdracht een
lineair proces is. Als P verandert, blijft de
verandering van Tj daarbij achter omdat
de thermische capaciteit verdeeld is langs
de warmteweg van de collectorovergang
naar de lucht. Praktisch kunnen we dit
systeem voorstellen door drie capaciteiten:
het kristal zelf, het huis van de transistor

en de koelplaat. Kenmerkende waarden
van de bijbehorende tijdconstanten zijn
50 ms voor het kristal, 1 s voor het huis
en vele seconden of minuten voor de koel
plaat. Veranderingen van P met een gro
tere frequentie dan 50 Hz worden dus
niet door T'j gevolgd en voor hogere fre
quenties moeten we in (6.2) de gemiddelde
waarde van P gebruiken. Bij zeer laagfrequente toepassingen moet men echter
met de maximale waarde rekenen.

6.3.2. Thermische instabiliteit
Het in de transistor gedissipeerde vermo
gen P is ongeveer gelijk aan het produkt
van collectorspanning en collectorstroom,
daar de dissipatie in de basisweerstand
meestal verwaarloosd kan worden. Dus
Tj = To + OUcIc.
In een gemeenschappelijke-emitterschakeling met transformatorkoppeling wordt
Uq slechts weinig beïnvloed door verande
ringen van Ic ten gevolge van tempera
tuurschommelingen, omdat de veranderin
gen van de spanningen over 7?e en de
weerstand van de transformator klein zijn
vergeleken met de batterijspanning. Indien
we voor de eenvoud aannemen dat Uc on
afhankelijk is van Ze, wordt de betrekking
tussen Tj en Ic weergegeven door de rechte
lijn uit fig. 6.6.
De andere kromme stelt de verandering
van Ic voor ten gevolge van de temperatuurgevoelige parameters Zcbo, ^be en
ae, en wel voor bepaalde waarden van Rb
en
[zie (6.1)]. Daar bij lage tempera
turen (7be de overheersende factor is en
bij hoge temperaturen Zcbo> is de kromme
aanvankelijk lineair en wordt voor ho
gere waarden van T’j exponentieel. Het
snijpunt met de rechte lijn geeft het instel145
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Fig. 6.6. Thermische stabiliteit met transformatorkoppeling.
punt; de bijbehorende waarde van 7j mag
niet groter zijn dan T'jmax.
Fig. 6.6 laat zien dat de variatie van Ic
met To niet alleen afhankelijk is van Ucb
maar ook van 7?e en Rb (stabiliteitsfactor);
in de paragraaf over gelijkstroomstabilisatie werd de invloed van 6Uc verwaar
loosd omdat daar voortdurend werd ver
ondersteld dat Tj = To.
Als de gelijkstroomstabilisatie slecht is,
kan voor grote waarden van To thermische
. instabiliteit optreden. In dat geval raken
de twee krommen uit fig. 6.6 elkaar en ver
oorzaakt een kleine vergroting van 7c een
toename van P en dus van Tj. Hierdoor
treedt weer een verandering op in 7cbo
enzovoort, die voldoende is om Ic weer
evenveel te doen toenemen. Het resultaat
is dat de transistor wordt vernield.
In AC-gekoppelde versterkers neemt Uc
af als Ic toeneemt, omdat er een weerstand
in serie staat met de collector. De dissipatie
Uclc is het grootst in het punt Q op de
belastinglijn waar Uc = %U2 (zie fig.6.7).
Veronderstel dat Uc < iU2 en dat de
omgevingstemperatuur To toeneemt. De
temperatuur Tj zal dan gaan stijgen, waar
door ook 7c zal toenemen, afhankelijk van
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Ut

------ ^Uc

Fig.6.7. Belastinglijnen voor gelijkstroom.
de stabiliteitsfactor (7?e en 7?b)- Hierdoor
wordt de dissipatie kleiner, zodat Tj min
der toeneemt dan To. In feite is de terug
koppeling in het systeem van positief ne
gatief geworden. In de praktijk wordt daar
om de belastingweerstand zodanig ge
kozen dat bij de laagste omgevingstempe
ratuur Uc niet groter is dan |t/2- Dan is de
stabiliteit van het instelpunt veel beter dan
bij de transformatorgekoppelde versterker
en treedt geen thermische instabiliteit op.
6.4.TRANSFORMATOR- EN RC-GEKOPPELDE VER STERKER S INDE GEMEEN
SCHA PPELIJKE-EMITTE RS CHAKE LINO

De maximale amplitude van de collectorwisselspanning is groter bij transformatordan bij 7?C-koppeling, omdat Uc om de
andere halve periode groter wordt dan U2.
Bij dezelfde instelstroom, dus een even
groot door de batterij geleverd vermogen,
kan de transformatorgekoppelde trap
daardoor meer wisselstroomvermogen ver
werken, voordat ernstige vervorming op
treedt, doordat de transistor gedurende een
gedeelte van de periode geen stroom meer
trekt of doordat verzadiging optreedt. De

versterking per trap is ook groter omdat
aanpassing mogelijk is. Terwijl in tabel 5.3
voor transformatorkoppeling een waarde
is opgegeven van 42 dB per trap, is voor
dezelfde transistor in een AC-gekoppelde
trap de versterking ongeveer 30 dB.
Ruw genomen geven twee gemeenschappelijke-emitterschakelingen met transfor
matorkoppeling een even grote vermogensversterking als drie met AC-koppeling. De
transformator is echter nogal zwaar en
groot vergeleken met de andere componen
ten en bovendien kunnen magnetische
strooi velden een probleem vormen. Bij een
AC-gekoppelde versterker is gelijkstroomstabilisatie gemakkelijker, en kan ther
mische instabiliteit worden uitgesloten.
Deze voordelen wegen vaak op tegen de
kosten van een extra trap versterking, voor
al als de omstandigheden waaronder de
schakeling moet werken, wat betreft tem
peratuur, trillingen en magnetische stoorvelden ongunstig zijn.

emitter, toch naar de collector gaan. Hier
door wordt de spanning over Al zo groot
dat de collector-basisdiode in doorlaatrichting komt te staan, zodat er een stroom
gaat lopen van de collector naar de basis,
die bijna de gehele extra stroom van de
emitter compenseert.
Als U1 nog meer toeneemt, wordt de
transistor verder in verzadiging gedreven;
de basis- en de emitterstroom blijven toe
nemen, maar de collectorstroom kan niet
groter worden dan U^R^. De collector
overgang neemt automatisch de vereiste
voorspanning aan, zodanig namelijk dat
de toenemende stroom van minderheidsladingdragers («ö/e + Zcbo) vermindert
met de stroom van minderheidsladingdragers juist de netto collectorstroom
U2 — Uce/Rl oplevert, die vrijwel con
stant is als U2 > C/ce. Is de transistor
sterk verzadigd, dan wordt C/ce zeer klein,
namelijk het verschil tussen de spanningen
over de twee in doorlaatrichting staande
pn-overgangen. De totale voedingsspan
ning staat dan over Al.

■6.5.DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR

6.5.1. Verzadiging
Als in de gemeenschappelijke-emitterschakeling van fig. 6.8 de negatieve instelspanning Ux groter wordt, neemt de collectorstroom toe, totdat, ten gevolge van de stij
gende spanning over 7?l, de collector niet
langer negatief is ten opzichte van de basis.
De transistor is juist verzadigd als de voorspanning van de collectorovergang gelijk
wordt aan nul. Er is dan nog steeds een
potentiaalberg aan de collectorovergang,
evenals bij de pn-diode zonder voorspanning, en als U1 nog meer toeneemt, zullen
de extra gaten die afkomstig zijn van de

6.5.2. De spanningsschakelaar
Als de transistor van fig. 6.8 door een bron
in het basiscircuit wordt geschakeld tussen
het afknijppunt en de verzadiging, dan
wordt de spanning over de belasting Al
geschakeld tussen nul en nagenoeg U2.
Beide waarden zijn niet volledig exact daar
in het afknijppunt}nog een lekstroom loopt

■r’zV
K»

«L

— L',

Fig. 6.8. De spanningsschakelaar.
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en Uce in verzadiging niet precies gelijk
aan nul is.
De basisstroom die nodig is om de tran
sistor in verzadiging te brengen, wordt ge
geven door
^2

^CE (verz)

U2
Rtf ------*L
Re
en dus is de benodigde spanning:
aelB = /c =

Ui = Ube + IbRb

Ube H-------- —
ae Re
Om er zeker van te zijn dat verzadiging
optreedt, moeten we een transistor uitzoe
ken met een zo klein mogelijke waarde
voor ae en een zo groot mogelijke C/be
(bij Zc = U2IRe). Als de transistor sterk
verzadigd is, kan niet meer zo snel worden
teruggeschakeld (zie par. 6.6), en moet de
bron meer vermogen leveren dan strikt
noodzakelijk is.
Om de transistor af te knijpen, wordt U1
enigszins positief gemaakt, zodat hij juist
groter is dan IcboRb- De emitterovergang
staat dan in sperrichting en de collectorstroom is ongeveer gelijk aan Zcbo- De
maximale waarde van U1 wordt bepaald
door de doorslagspanning van de beide
pn-overgangen. Hoewel de collectorspanning een bedrag U2 groter is dan de emitterspanning, moet men rekening houden
met beide overgangen omdat in bepaalde
transistors de emitterovergang bij een veel
kleinere spanning doorslaat dan de collec
torovergang.
We zeggen dat de transistor in deze scha
keling werkt als een spanningsschakelaar,
daar de spanning over Re tussen twee waar
den wordt geschakeld die beide onafhanke
lijk zijn van de grootte van Re, tenminste
zolang U1 voldoende groot is om de tran148

sistor bij de kleinste waarde van 2?l nog
in verzadiging te drijven.
Het in de transistor gedissipeerde ver
mogen is in het afknijppunt ongeveer gelijk
aan IcboU2 en in verzadiging aan
C/ceC^/^l)- Deze waarden zijn meestal
erg klein vergeleken met het geschakelde
vermogen £/22/-Kl- De schakelaar heeft
dus een groot rendement, en het gescha
kelde vermogen is veel groter dan de maxi
male dissipatie van de transistor.
Het vereiste schakelsignaal
kan van
de collector van een andere transistor
worden afgenomen. Elke transistor heeft
genoeg vermogensversterking om op deze
wijze verscheidene andere te sturen. Rb is
de uitgangsweerstand van de voorgaande
trap.

6.5.3. De stroomschakelaar
De transistor kan worden gebruikt om in
een belasting 7?l een stroom te schakelen
die vrijwel onafhankelijk is van de waarde
van
Hiertoe is een grote uitgangsweerstand noodzakelijk en dus moet de tran
sistor werken met de collectorovergang in
doorlaatrichting evenals bij lineaire ver
sterkers, en mag er geen verzadiging op
treden. Daarom maken we gebruik van de
gemeenschappelijke-basisschakeling, om
dat de uitgangsweerstand het grootst is en
omdat de stroomversterking «b voor ver
schillende transistors veel minder uiteen
loopt dan de stroomversterking ae van de
gemeenschappelijke-emitterschakeling (zie
p. 122). De te schakelen stroom wordt dus
toegevoerd aan de emitter en niet aan de
basis.
Fig.6.9 toont de schakeling van een
stroomschakelaar. Als de transistor is af
geknepen, loopt een stroom U^Re door

7?x

+ut

«i.

stroomschakelaar groter dan in de spanningsschakelaar (zie fig. 6.2 en 6.7), maar
wel kan het schakelen sneller gebeuren (zie
par. 6.6).

-Ui

Fig. 6.9. De stroomschakelaar.
de diode, indien we aannemen dat U3 veel
groter is dan de spanningsval over de diode
(ongeveer 300 mV). De transistor wordt
afgeknepen door een positieve spanning
aan de basis te leggen die groter is dan de
spanning over de diode. Wordt de basis
spanning ongeveer —1 V, dan loopt er
een emitterstroom; voor C/be < 1 V wordt
de emitterspanning negatief ten opzichte
van aarde, en is de diode gesperd. De collectorstroom is U3IR-e., waarbij is veron
dersteld dat U3 > 1 V en dat de sperstroom van de diode verwaarloosd mag
worden. Wordt de transistor ‘ingescha
keld’, dan is de stroom door Al veel groter
dan de stroom /cbo die optreedt in de
‘uitgeschakelde’ toestand.
Daar de uitgangsweerstand van de tran
sistor erg groot is, is de geschakelde stroom
onafhankelijk van de waarde van Al- De
zelfde stroom kan dan ook over verschil
lende belastingen worden geschakeld door
meer transistors parallel te schakelen aan
de diode. Aan elke basis is de benodigde
spanningsverandering kleiner dan 2 V en
de stuurstroom in de ‘ingeschakelde’ toe
stand, (1 —a^Us/Rn, is veel kleiner dan
de geschakelde stroom. Om verzadiging te
voorkomen, moet de spanning /cAl over
Al altijd kleiner zijn dan (t/2—UJ,
waarin
de negatieve spanning is die aan
de basis wordt aangelegd.
Daar de transistor niet in verzadiging
wordt gestuurd, is de dissipatie in de

6.6.OVERGANGSVERSCHIJNSELEN BIJ
HET SCHAKELEN MET TRANSISTORS

6.6.1. In de transistor opgeslagen lading
Worden aan een transistor uitwendige
spanningen aangelegd, dan verandert de in
wendige ladingverdeling. Fig. 6.10 geeft
een schematisch beeld van de aanwezige
ladingen in de basis van een pnp-transistor
waarvan de emitterovergang in doorlaatrichting en de collectorovergang in sperrichting is aangesloten.
vrÜe gaten en elektronen
^^^gcfixccrde positieve ladingen

gefixeerde negatieve ladingen

cmitlcr E

basis

D

C collector

Fig. 6.10. Verdeling van de overmaat aan la
ding.

Door de spanning aan de collectorovergang wordt de sperlaag breder. Indien de
grens van deze laag verschuift van C naar
D, dan bevat het gebied CD geen vrije
ladingdragers meer (in een basis van het
n-type voornamelijk elektronen) zodat er
een positieve lading 0V overblijft ten ge
volge van de gefixeerde donoratomen. Een
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dergelijk gebied met tegengesteld teken,
bevindt zich aan de andere zijde van de
overgang. De gefixeerde ladingen aan de
emitterovergang kan meestal worden ver
waarloosd daar de breedte van de grens
laag slechts weinig verandert door een
spanning in de doorlaatrichting.
De door de emitter geïnjecteerde gaten
diffunderen naar de collector. Verwaarlo
zen we de recombinatie dan is de stroom
tussen E en D constant, en dit is ook het
geval met de concentratiegradiënt (zie fig.
6.10). Ten gevolge van recombinatie is de
ladingverdeling Qb niet precies driehoekig
en is er een basisstroom nodig om de
situatie in stand te houden. Het gebied ED
is elektrisch neutraal, daar de overmaat aan
gaten in evenwicht wordt gehouden door
een even groot aantal vrije elektronen.
De totale overmaat aan lading van elk
teken is dus (Qb + Qv) ' Qv is ruwweg
evenredig met de verandering Aó/cb van
de spanning tussen collector en basis, en
onafhankelijk van de emitterstroom Ze.
Daar de oppervlakte van de driehoek even
redig is met de concentratiegradiënt en
met de afstand ED, is Qb evenredig met
Ze en eveneens afhankelijk van Ucb6.6.2. Schakelparameters
Als in de stroomschakelaar van par.6.5 de
emitterstroom wordt ingeschakeld, veran
dert ook Ucb en moeten zich eerst extra
ladingen in de transistor vormen voordat
de collectorstroom kan stijgen tot de eind
waarde van Ze- Zo zal bij het uitschakelen
de collectorstroom eerst gelijk aan nul
worden als de lading verwijderd is.
Daar Qb evenredig is met Ze en dus met
Zc is de collector-tijdconstante
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Tc = Qb/Zc
een belangrijke transistorgrootheid. Tc is
afhankelijk van Ucb, en de meestal ver
melde waarde Tco is Tc voor C7cb = 0,
dat is de tijdconstante die gebruikt moet
worden als juist tot aan het begin van ver
zadiging geschakeld wordt. Ook Qv wordt
in de specificaties vermeld. De schakelsnelheid kan worden vergroot door de ver
eiste lading te injecteren vanuit een uit
wendige condensator zodra de transistor
wordt ingeschakeld, en omgekeerd deze
condensator op te laden als de transistor
wordt uitgeschakeld.
Indien de transistor in verzadiging wordt
gestuurd door een overmaat aan basisstroom, injecteert de collectorovergang die
in doorlaat staat, gaten in de basis. De
concentratie van vrije ladingdragers nabij
de collectorovergang is dan niet langer ge
lijk aan nul. De totale lading Qb neemt toe
met een bedrag Qbv, evenredig met de
overmaat aan basisstroom, Zbv De verzadigingstijdconstante
Tv = Qbv/Zbv

die eveneens in de specificaties wordt op
gegeven, is de reciproke waarde van de recombinatiesnelheid in de basis, omdat Zbv
de recombinatiestroom is die wordt ver
oorzaakt door Qbv- Aangetoond kan wor
den dat tv aeTcIndien de transistor verzadigd is, zoals
bij de spanningsschakelaar, wordt de la
ding die moet worden verwijderd voordat
de collectorstroom gelijk aan nul kan wor
den, nog vermeerderd met Qbv- Voor snelle
schakelcircuits wordt de sterk verzadigde
toestand daarom vermeden.

6.7. VER STERKING BIJ HOGE

reële deel van o»
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6.7.1. Inleiding
Om de invloed van de ladingen Qb en Qv
op de werking van de transistor als hoogfrequentversterker in rekening te brengen,
moeten in de vcrvangingsschema’s capaci
teiten worden toegevoegd.

/frequentie

1 gelijk aan nul
/toenemende
frequentie

Q\

f.

gedrag van de
transistor

c n

fl

6.7.2. De afsnijfrequentie
Indien de uitgang van een versterker in
gemeenschappelijke-basisschakeling voor
wisselstroom wordt kortgesloten, zijn C/cb
en Qv constant. Als de emitterstroom toe
neemt door een ingangssignaal, moet het
reservoir Qb worden opgeladen voordat
het signaal de collector kan bereiken, en
daardoor neemt voor hoge frequenties de
stroomversterking ab in grootte af, en
treedt naijling op. Fig.6.11 geeft voor een
representatieve transistor de stroomver
sterking ab als functie van de frequentie,
uitgezet in het complexe vlak. ab0 is de
waarde bij zeer lage frequenties.
De parameters fa en
leggen de afsnij
frequentie van de transistor vast. fa is
gedefinieerd als de frequentie waarbij |ab|
is afgenomen tot ab0/|/2, zodat de stroom
versterking van de gemeenschappelijkebasisschakeling met kortgesloten uitgang
dan 3 dB kleiner is geworden. De groot
heid
is gedefinieerd als de frequentie
waarbij de basisstroom gelijk is aan de
collectorstroom, dus waarbij |ae| = 1.
Stel dat ab = a + jZ>
Bij de frequentie
is dan
1 = |<Ze| =

<*b

a + }b

1 —ab

1 — a — '}b

Dus voor /i geldt (1 — d)

a, zodat het

i
Fig.6.11. Imaginaire stroomversterking bij ho
ge frequenties.
reële deel van ab kennelijk gelijk is aan |.
Uit de polaire figuur van ab in fig.6.11
volgt direct dat
kleiner is dan fa. Aan
getoond kan worden dat voor transistors
met een uniforme verontreinigingsconcentratie in de gehele basis fa bij benadering
gelijk is aan 1,2/j.
De afhankelijkheid van ab van de fre
quentie is in de vervangingsschema’s te
verdisconteren door het toevoegen van één
enkele capaciteit en dus van één tijdcon
stante. De variatie van ab wordt dan voor
gesteld door de vereenvoudigde vorm

ab =

Obo

1 +j/7/c

waarin 1/2tü/c de ingevoerde tijdconstante
b*
cmiUer
e

/'Wc-

—

r.

—

‘+

b

Fig.6.12. Het T-vervangingsschema voor hoge
frequenties.
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is. Deze vorm levert de half-cirkelvormige
polaire figuur van fig. 6.11. Het zo verkre
gen model geeft het gedrag van de tran
sistor vrij nauwkeurig weer voor frequenties
tot ongeveer /c/10. Uit de figuur volgt dat
we voor fc beter de waarde dan fa kun
nen kiezen. Ook theoretisch is dit aan te
tonen. Om deze reden verdringt
lang
zaam maar zeker de oorspronkelijke para
meter fa uit de transistorspecificaties en
daar waar geen onderscheid wordt gemaakt,
mag worden verondersteld dat de term afsnijdfrequentie betrekking heeft op fv
De vereiste tijdconstante wordt in het
hoogfrequent-T-vervangingsschema
van
fig. 6.12 geïntroduceerd door de capaciteit
Ce (vergelijk fig. 5.10). De tijdconstante is
reCe en dus wordt Ce gegeven door
_

1

reCe — ~ —

De afsnij frequentie fr is bijna onafhanke
lijk van de instelstroom Ze omdat
re°C 1/Ze, terwijl uit de theorie bovendien
volgt dat Ceoc Ze. Aangetoond kan wor
den dat reCe bij benadering gelijk is aan de
collector-tijdconstante Tc6.7.3. De collectorcapaciteit
In het vervangingsschema wordt nog een
tweede capaciteit Cc aangebracht tussen de
collectoraansluitklem en het actieve gebied
van de basis, b'. Deze capaciteit geeft de
invloed weer van de opgeslagen ladingen
als de collectorspanning verandert. Daar
hierdoor de breedte van de grenslaag ver
andert, veranderen ook £?v en Cb, maar
de invloed van Qv is meestal veel belangrijker. Aangetoond kan worden dat
Cc = Ct + yUCe
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waarin Ct de capaciteit is van de grens
laag alleen, dat wil zeggen de capaciteit
gemeten bij Ze = O- De capaciteit Ct is
op dezelfde wijze afhankelijk van de collectorspanning als de capaciteit van de pndiode (zie 5.1 en 5.2), en houdt op dezelfde
wijze verband met de opgcslagen lading,
dus Qv = J CtdCc. De kleinste term pCe
stelt de verandering van
met Uc voor.

6.7.4. De gemeenschappelijke-emitterschakeling bij hoge frequenties
Het hoogfrequent-T-schema van fig. 6.12
kan nog in verscheidene andere vormen
worden opgetekend. Elk hiervan is geschikt
voor een speciale toepassing. Het vervan
gingsschema dat het meest gebruikt wordt
voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling, het zogenoemde /zy6rzde-7t-schema,
is weergegeven in fig. 6.13. De volgende be
trekkingen zijn af te leiden, indien we aan
nemen dat p < 1.
rb'e — /"e/(l —Cibo)
rb'c = 2RC = rejp(\ —ab0)
rce = re/p

Cbze = Ce = llui^ra
Cb'C = Cc

(tOj = 2tc^)

(6-3)

J = öbo/re

Kenmerkende waarden voor een transistor,
bestemd voor versterking tot ongeveer
1 MHz, zijn abo = 0,98, rb = 75 Q,

'bc

c

____ c
collector

b'

b_
basis

w.

“b e ==Cb-r

+

emittcr

■?

Fig. 6.13. Het hybride- n-vervangingsschema.

/j = 6,4 MHz en (bij 7e = 1 mA
Uc = 6 V) rQ = 25 Q, /.i = 5 • 10"4,
Ct = 9,5 pF. Uit (6.3) volgt

Cb'e = Ce
rb'c
rb'e
s

en

= 1000 pF Cb'c = Cc = 10 pF
=2,5MQ rCe =50kQ
= 1,25 kQ
= 39 mA/V

De inwendige terugkoppeling ten gevolge
van het Early-effect, die ook reeds bij lage
frequenties een rol speelt, wordt voorge
steld door rb'C. Bij hoge frequenties is de
terugkoppeling door Cb'c veel belangrijker
(bij 1 MHz is de reactantie van 10 pF
al 16kQ) en kan rbzc worden verwaar
loosd.
In een AC-gekoppelde versterker is de
belastingweerstand Al meestal veel kleiner
dan rCe (zie par. 6.1) en daardoor is de uitgangsspanning ongeveer gelijk aan sw b'e^LDe terugkoppeling door Cb'c heeft een
zelfde effect als die door Cag in een triode
en de effectieve waarde van Cb'e wordt er
door vergroot tot
C = Cb'e 4- (1
sR~l) Cb'c
« Cb'e + sALCb'c
(Cb'e > Cb'c)

De AC-gekoppelde versterker kan daarom
worden voorgesteld door de vereenvoudig
de schakeling van fig. 6.14. Ten gevolge van
de capaciteit C wordt de uitgangsspanning
bij hoge frequenties kleiner en naast de
faseverschuiving van 180° bij lage frequenc

b

f "

uil

«!>■<
rbc

«L

T
Fig.6.14. Vervangingsschema voor een verster
ker met AC-koppeling.

ties treedt nog een met de frequentie toe
nemende extra fasevertraging op.
Stel dat op de basis wordt gestuurd van
uit een bron met een zeer grote inwendige
impedantie. Dan is

Ub'e = I, •

H)'e
1 + jcorb'eC

en de stroomversterking is
■yUb'e^b'e
Ij
1 + jcorb'eC

De stroomversterking bij lage frequenties is
ctbo \
, en de effectieve af■Wb'e
1 — abo/
snijfrequentie waarbij de stroomverster
king 3 dB is afgenomen, wordt gegeven
door

E2kl/

— = rb'eC = H)'e(Cb'e + S-RlCVc)
CO

re
(—+ aboRhCg
re
1 — Ctbo
____ 1_
tt>l(l — Qbo)

Qbo
+ (ï —
Gbo.

Ri£c
(6.4)

De afsnijfrequentie is dus onafhankelijk
van re, en daarom ook van de instelstroom,
en neemt af als de belasting Al toeneemt.
De maximale afsnijfrequentie (1 — abo)/i»
die optreedt bij kortgesloten uitgang, ligt
veel lager dan de overeenkomstige waarde
nqot de gemeenschappelijke-basisschakeling. Voor de transistor waarvan boven
de belangrijkste parameters zijn gegeven, is
de afsnijfrequentie 128 kHz bij Al = 0,
en 92 kHz bij AL = 1 k£2.
Is de inwendige weerstand van de bron
gelijk aan nul, dan zal
constant worden
153

i

gehouden in plaats van i\. We passen dan
stroomsturing toe in plaats van spanningssturing en de afsnijfrequentie heeft niet
dezelfde waarde. De spanningsversterking
is sUb'e^LZUx, waarin
rb'e
1 4- jcorb'eC

Ub'e

Ux

^b +

rb'e

\

1 +jwrb'eC/
rb'e___________

rb'e 4- rb + jwrb^b'e C

Veronderstellen we dat rb < rb'e (deze
benadering is meestal toegestaan), dan is
Ub'e _
1
Uj
1 4- jcurbC

en de spanningsversterking bij lage fre
quenties wordt
= «bo^L/fe, dus
evenredig met de instelstroom Ze (zie 5.6).
Bij spanningssturing wordt de frequentie
waarbij het uitgangssignaal 3 dB is afge
nomen, gegeven door
1
271/

1

- = r\)C = rb
co

1
COife

4-

Ctbo^LCcj

re

/

(6.5)
De afsnijfrequentie is evenredig met re
en dus met 1/Ze- Het produkt van verster
king en bandbreedte is daarom onafhanke
lijk van IeDe afsnijfrequentie is bij spanningssturing (/?s = 0) meestal groter dan bij
stroomsturing (Z?8 -> co), en kan voor zeer
lage waarden van Ie zelfs groter worden
dan fv Als rb bijvoorbeeld gelijk is aan
75 Q en Ie = 1/3 mA, dan is rb = re,
en uit (6.4) en (6.5) volgt dat de verhouding
van de twee afsnijfrequenties gelijk is aan
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(1 — öbo). Voor dezelfde transistor zou bij
Ze = 1/3 mA en RB = 0 de afsnijfrequen
tie /j gelijk zijn aan 6,4 MHz voor
Z?l = 0 en 4,6 MHz voor Rl = 1 kil
Bij Ze = 1 mA zou elk van deze beide
frequenties met een factor 3 worden ver
kleind.
Bij voortzetting van bovenstaande ana
lyse blijkt dat voor eindige waarden van de
weerstand R6 de afsnijfrequentie inligt
tussen de uiterste waarden die behoren bij
Rb = 0 en Rb-+co.
Versterking over een brede frequentieband wordt meestal verkregen door gebruik
te maken van J?C-gekoppelde versterkers
in gemeenschappelijke-emitterschakeling,
met in de collectorleiding kleine belastingweerstanden in de orde van grootte van een
paar honderd ohm. De belastingsweerstand
van iedere transistor is dan de bronweerstand voor de volgende, en de afsnijfre
quentie ligt voor elke trap hoog omdat
Rö en
klein zijn. De afsnijfrequentie
is te vinden door in bovenstaande analyse
rb te vervangen door (rb 4- Rs) en ge
bruik te maken van de volledige uitdruk
king als de benadering (rb 4- Rs) < rb'e
niet langer geldig is.
Het onderzoek van transformatorgekoppelde versterkers bij hoge frequenties
en het toepassen van reactieve componen
ten in de schakeling om de frequentiekarakteristiek te wijzigen, vallen buiten het
bestek van dit boek. Het hybride-7c-vervangingsschema wordt algemeen gebruikt
om het gedrag van transistors in bredeband versterkers te bestuderen en de fabri
kanten geven vaak de waarden van de pa
rameters van dit schema voor bepaalde in
stellingen. Uit deze waarden kunnen we de
parameters onder andere omstandigheden

4
Vb.

’T1'1

‘■«=TX

7
Fig.6.15. Het normale- 7v-vervangingsschema.
bepalen met behulp van (6.3) en een schat
ting van de invloed van de wijzigingen van
/e en Uq op de parameters van het meer
fundamentele T-vervangingsschema.
Voor elke bepaalde frequentie kan de
transistor bovendien worden voorgesteld
door nog een ander vervangingsschema,
het normale-7x:-schema genoemd, dat is
weergegeven in fig.6.15. De parameters
van dit schema, uitgedrukt in die van het hybride-7t- of het T-schema zijn in de litera
tuur te vinden. In deze uitdrukkingen komt
co voor, dat wil zeggen dat de componenten
frequentie-afhankelijk zijn. Binnen een
klein frequentiegebied mogen ze echter
constant worden verondersteld. Het normale-7c-schema wordt vaak toegepast bij
afgestemde versterkers, waarin de frequen
ties door afgestemde kringen tot een smalle
band worden beperkt. In afgestemde ver
sterkers is het meestal noodzakelijk een
compensatie aan te brengen voor de terug
koppeling door CVc die de frequentiekarakteristiek vervormt en zelfs oscilleren
kan veroorzaken. Deze compensatie vindt
plaats door een serieschakeling van een
weerstand 7?tk en een condensator Ctk
aan te brengen tussen de basis en de secon
daire wikkeling van een transformator in
het collectorcircuit, die 180° fasedraaiing
geeft, en het signaal omlaag transformeert.
Is de wikkelverhouding gelijk aan n, dan
moet 7?tk = r3/n en Ctk = «C3 genomen
worden. Het vereiste compensatienetwerk

kan niet direct bepaald worden uit het
hybride-7c-schemaomdat dit de terugkoppe
ling geeft naar b', en niet de gelijkwaardige
terugkoppeling naar b.
Zoals we reeds eerder hebben gezien,
kan de transistor ook worden beschouwd
als vierpool, gekarakteriseerd door vier
onafhankelijke parameters (zie par.5.5).
Bij hoge frequenties worden deze parame
ters complexe grootheden, die dus zowel
een grootte als een fasehoek hebben en
frequentieafhankelijk zijn. De waarden van
elk stel vierpoolparameters kunnen worden
gevonden door een analyse van het hybride-7r-schema met de passende klemmen
open of kortgesloten. Het hybride-7t-schema zelf is alleen nauwkeurig bij tamelijk
lage frequenties waarbij de invloed van de
interne ladingen in de transistor voldoende
nauwkeurig kan worden weergegeven met
behulp van slechts twee capaciteiten, Ce
en Cc. Wordt de transistor gebruikt bij
hoge frequenties, in de buurt van de afsnijfrequentie, dan is voorstelling met
behulp van een eenvoudig vervangings
schema niet meer mogelijk, en kan het ge
drag van de transistor alleen met voldoende
nauwkeurigheid uit directe metingen van
de vierpoolparameters worden voorspeld.
De transistorfabrikanten geven daarom
naast de hybride-K-parameters in hun spe
cificaties ook informatie over de hoogfrequent-vierpoolparameters. Zo zijn bij
voorbeeld vaak krommen gegeven die de
grootte en de fase van elk van de y-parameters geven als functie van de frequentie,
de emitterstroom en de collectorspanning.
Met behulp van de vierpooltheorie uit
hoofdstuk 5 is dan de versterking en de
bandbreedte van de versterker te bereke
nen.
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6.8.TRANSISTORTYPEN

Moet een transistor als hoogfrequent-versterker of-schakelaar worden gebruikt, dan
dienen Ce en Cc (Cb en 0V) bij de gewenste
instelling zo klein mogelijk te zijn. De
breedte van het basisgebied en het opper
vlak van de collectorovergang moeten
daarom zeer klein zijn, om respectievelijk
Qb en Qv zo klein mogelijk te maken. In
een karakteristieke middenfrequenttransistor met een afsnijfrequentie
van ver
scheidene MHz is de breedte van de basis
een paar micron.
In transistors die versterking moeten
geven tot frequenties boven 100 MHz, is
de breedte van de basis nog veel kleiner en
bovendien is dan de concentratie van de
verontreinigingen in de basis niet meer con
stant, maar groter aan de kant van de
emitter dan aan de kant van de collector.
Door de lage verontreinigingsconcentratie
nabij de collector is de collectorcapaciteit
Cc zeer klein, terwijl door de concentratiegradiënt in de basis een elektrisch veld ont
staat dat de doorgang van de door de emit
ter geïnjecteerde ladingen vergemakkelijkt.
Dit veld, het driftveld genoemd, geeft een
grotere stroom bij een bepaalde inwendige
lading Cb- Omgekeerd zijn bij dezelfde
waarde van de stroom Gb en Ce kleiner en
/i dus groter.
In vermogenstransistors wordt een kleine
warmteweerstand verkregen, door het op
pervlak van de collectorovergang betrekke
lijk groot te maken, zodat de warmteover
dracht naar het huis over een groter ge
bied plaatsvindt. Daardoor wordt de col
lectorcapaciteit onvermijdelijk groter. Ook
is de basis nogal breed, omdat het moeilijk
is een smalle basis met een groot oppervlak
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te vervaardigen. Ook hierdoor wordt de
afsnijfrequentie lager.
Vermogensversterking en hoogfrequentversterking stellen dus tegengestelde eisen
aan de transistor. Zo zijn als uitersten te
noemen een hoogfrequenttransistor die
versterkt tot 200 MHz met een dissipatie
van 50 mW, en een vermogenstransistor
die slechts tot 10 kHz versterkt maar een
vermogen van 100 W kan verwerken.
Daar tussen in vinden we hoogfrequent-vermogenstransistors die versterken tot een
frequentie van 5 MHz met een dissipatie
van 5 W. Transistors kunnen vacuümbuizen dus nog niet vervangen in radiozenders
en dergelijke apparatuur, waarin hoge fre
quenties en grote vermogens samengaan.
Op andere gebieden van de elektronica
is de transistor de buis aan het verdringen.
De kleine verzadigingsspanning is een zeer
waardevolle eigenschap, zowel in impuls
schakelingen, waar de transistor als een
bijna
volmaakte
spanningsschakelaar
wordt gebruikt, als in lineaire schakelingen
omdat zelfs bij zeer kleine voedingsspan
ningen versterkt kan worden met een groot
rendement. Het totale rendement wordt
verder nog vergroot doordat geen gloeistroom nodig is. Dit is vooral belangrijk
in waak- en signaleringsapparatuur, omdat
in de rusttoestand geen vermogen wordt
verbruikt.
Getransistorisecrde elektronische syste
men kunnen geminiaturiseerd worden,
omdat transistors klein zijn en gemakkelijk
tezamen met andere componenten in een
kleine ruimte kunnen worden onderge
bracht, daar zich door de geringe warmteproduktie geen ventilatiemoeilijkheden
voordoen. Transistors hebben een lange
levensduur en hun mechanische robuust-

heid is van groot belang in draagbare en
mobiele apparatuur en in instrumenten
die aan trillingen zijn blootgesteld. Daar
bij getransistoriseerde apparatuur batterijvoeding kan worden toegepast, kunnen
vele voedingsproblemen omzeild worden
en wordt de flexibiliteit van vele elektro
nische systemen vergroot.
De snelle ontwikkeling van de transistor
is voornamelijk gestimuleerd door de dui
delijke voordelen die hij biedt bij toepas
sing in draagbare radio’s en digitale com
puters. Zij worden echter in steeds toe
nemende mate en variëteiten voor de meest
uiteenlopende industriële toepassingen ge
bruikt. Het enige belangrijke probleem is
de invloed van de omgevingstemperatuur.
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E. E. ZEPLER

7. R U I S

7.1.INLEIDING

In de moderne versterkertechniek is het
realiseren van de vereiste versterking geen
probleem meer. In feite is aan de bereik
bare versterking geen grens gesteld. De
versterking waarvan nog een nuttig ge
bruik kan worden gemaakt, is echter wel
beperkt. De grens wordt gesteld door de
zogenoemde versterkerruis. In de meest
algemene betekenis van het woord omvat
ruis elk ongewenst uitgangssignaal, dat zijn
oorzaak binnen of buiten de versterker
heeft. Netbrom, slechte contacten en microfonie zijn voorbeelden van dergelijke
ruisbronnen. Door een juist ontwerp kun
nen ze worden vermeden of in ieder geval
onschadelijk gemaakt. Andere bronnen
van ruis zijn elektrische storingen die de
versterker binnenkomen via de voeding,
via de antenne of door directe inwerking
van storende velden. Als de versterker
normaal zijn ingangssignaal krijgt toege
voerd door middel van een antenne, zijn
dergelijke ongewenste signalen vaak onver
mijdelijk. Overigens kunnen in een goed
uitgerust laboratorium door het gebruik
van een afschermende kooi alle uitwendige
stoorsignalen worden geëlimineerd.
In dit hfdst. zullen we ons bezighouden
met ruisbronnen die principieel in elke ver
sterker aanwezig zijn. Hiermee moeten we
rekening houden omdat ze de nuttige ver
sterking beperken. Door zorgvuldig te ont
werpen kunnen ze wel klein worden ge
maakt, maar nooit volledig geelimineerd.
158

De eigenschap die de kwaliteit van een
versterker bepaalt, is dus de verhouding
van het gewenste signaal en het ongewenste
ruissignaal, die gewoonlijk de signaalruisverhouding wordt genoemd.

7.2. THERMISCHE RUIS

In geleiders zijn altijd vrije elektronen aan
wezig, of, nauwkeuriger gezegd, elektronen
in de geleidingsband. Deze elektronen be
zitten thermische energie en bewegen onge
ordend. Door ontmoetingen met atomen
vertoont hun bewegingsrichting plotse
linge veranderingen. Voor een kortgesloten
weerstand is de gemiddelde waarde van de
stroom vanzelfsprekend gelijk aan nul,
maar de momentele waarde van de stroom
schommelt op een onregelmatige wijze
rondom de nulwaarde. Deze stroom kan
met behulp van de Fourier-analyse worden
ontbonden in een continu spectrum van on
eindig kleine sinusvormige stroompjes over
een frequentieband vanaf nul tot frequen
ties in de grootte-orde van 1/L Hierin is t
de tijd die een elektron nodig heeft voor het
afleggen van de gemiddelde vrije weglengte.
Over een frequentiebandje 5/ heeft de
stroom een eindige effectieve waarde.
Nyquist leidde uit thermodynamische begin
selen de grootte van deze stroom af.
P = 4ATÖ/7.RA2

waarin k de constante van Boltzmann is
(1,38 • 10-23 J • °K-1), T de temperatuur

van de weerstand in °K, 5/de bandbreedte
in Hz en R de weerstand in Q. Vullen we de
bekende grootheden in en stellen we T =
290°K (kamertemperatuur), dan wordt
I2 = 1.59 • lö~205f/R. Hierbij is veronder
steld dat R over het gehele frequentiebereik constant is; anders moeten we $f/R
ft

j dfIR. Volgens de
/.
theorema’s van Norton en Thévenin kan
R worden beschouwd als een ruisstroom
bron of als een ruisspanningsbron (zie
fig. 7.1a en b). Of we werken met gemiddel
de kwadraten of met effectieve waarden is
een kwestie van smaak. Het voordeel van
de eerste werkwijze is, dat gemiddelde kwa
draten van niet-gecorreleerde functies op
geteld mogen worden (zie p. 164). Hier
volgen eerst een paar eenvoudige voor
beelden.
vervangen door

*22

= 66 • 10"14 V2

Dus

U2 = 11 • 10-14 • (i)2 4- 66 • 10"14 • (})2
« 10,3 • 10“14 V2
en
U = 0,32 pV
Maken we gebruik van effectieve waarden,
dan vinden we voor Er = 0,33 pV, E2 =
0,81 pV, en daaruit

U1 (ten gevolge van E^ = 0,33 • f =
0,25 pV
U2 (ten gevolge van E^) = 0,81/4 =
0,202 pN
waaruit

Ü = /(£/? + <7?) = 0,32 gV.

Voorbeeld 2: bepaal U2 voor een frequentieband 5/ rond de resonantiefrequentie
/0, als en r2 dezelfde temperatuur hebben
(zie fig. 7.2)

/«- AkTM.R
R
R

4kTtfR

(•)

(b)

L

Fig. 7. la. Equivalente ruisstroombron.
Equivalente ruisspanningsbron.

Voorbeeld 1: een weerstand van 10 kQ
met een temperatuur van 200°K, en een
weerstand van 30 kil met een tempera
tuur van 400°K staan parallel. Bepaal de
effectieve ruisspanning U over de parallel
schakeling voor een bandbreedte van 1 kHz.
In dien we gebruik maken van gemiddel
de kwadraten

Ej2 = 4 • 1,38 • 10-23 • 200 • 104 • 103
= 11 • 10"14 V2

=T=C

b.
ü

Fig. 7.2. Ruisspanning over een afgestemde
kring.

De ruis-emk ten gevolge van rY is
j/(4 kTrx Sf), die ten gevolge van r2
y^kTr^f), dus U2 = C24m/(r1 4- rj,
indien we aannemen dat Q
1. Nu blijkt
dat C2(ri 4- r^) de impedantie Zo is van
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de paraUelkring in resonantie. Vervangen
we namelijk en r2 door een weerstand R
parallel aan L, dan geldt

RIüïqL = co0L/(r1 + r2)

Dus R = (cü0L2l(r1 + r^) = (DqLQ
=
+ r^Q2.
R is natuurlijk gelijk aan Zo.

We zien dat de paraUelkring, beschouwd
als ruisgenerator, vervangen gedacht mag
worden door een weerstand gelijk aan de
impedantie bij resonantie. Indien we echter
een frequentieband beschouwen, waarbin
nen Z niet constant is, dan moeten we de
ruisspanning bepalen door te integreren.
We nemen aan dat R, L en C parallel ge
schakeld zijn. Indien we R als stroombron
beschouwen
__
/•
£/’ = (4 kTIR) \2T-df

Zo’

z»

I

ft

ƒ»

Fig. 7.3. Equivalente ruisweerstand van een af
gestemde kring.

Rr2 =

w
/.

1

h

Dit wil zeggen dat in de grafiek die Z2 geeft
als functie van de frequentie ƒ, het opper
vlak RrKfz — /i) gelijk is aan het over
eenkomstige oppervlak
ft

J^d/
ft

Met redelijke nauwkeurigheid geldt.
/.

7/2 =(4kTIR) ƒ

R2df

1 + (vQ)2

h
O»

= (4*77tf0/2) j"

dv
1 + (vQ)2

®1

waarin v = 2(/—f^lfo (zie par. 2.8.1).
Is de paraUelkring aangesloten op een
versterker met versterking A in de frequentieband van /j tot f2 en versterking nul
voor alle andere frequenties, dan is het
ruissignaal aan de uitgang, voor zover af
komstig van de paraUelkring, gelijk aan
dat van een weerstand 7?r, die constant is
binnen de beschouwde frequentieband, en
waarvoor kennelijk geldt
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Van de meeste versterkers is de totale
bandbreedte klein in vergelijking met die
van de afgestemde kring aan de ingang.
In dat geval mogen we Z als constant be
schouwen, en gelijk aan Zo, de impedantie
bij de resonantiefrequentie. De versterking
A is echter een functie van de frequentie,
zodat het ruissignaal aan de uitgang even00

redig is met ƒ J2d/. Is Ao de maximale
o
waarde van de versterking, dan kunnen we
de equivalente ruisbandbreedte van de
ontvanger definiëren met behulp van de
betrekking /402B = ƒ /f2d/.
o
Hierin stellen we dus het oppervlak van
de rechthoek A02B gelijk aan het opper
vlak, genomen van ƒ = 0 tot ƒ «= co, dat
ligt onder de kromme die het kwadraat

van de versterking geeft als functie van de
frequentie. In de praktijk is het meestal
voldoende indien we voor de bepaling van
de equivalente ruisbandbreedte het opper
vlak tussen de 3-dB-punten in rekening
brengen in plaats van het totale oppervlak.
7.3.HET HAGELEFFECT

Een elektron dat in een vacuümbuis on
derweg is van de kathode naar de anode, of
dat in een transsitor de collectorovergang
passeert, stelt een elektrische stroom voor
die evenredig is met de snelheid en met de
lading van het elektron. Het aantal elektro
nen dat op een willekeurig ogenblik onder
weg is, is een statistische grootheid, zodat
de totale stroom niet constant is. De mo
mentele waarde van de stroom schommelt
op een onregelmatige wijze rond een ge
middelde waarde, die constant is. We kun
nen de totale stroom dus opvatten als dc
som van een gelijkstroom en van wisselstroompjes waarvan het frequentiespectrum
zich uitstrekt vanaf nul tot frequenties in
de grootte-orde van 1/r. De amplitude van
deze wisselstroompjes moet voor elke af
zonderlijke frequentie noodzakelijkerwijs
gelijk aan nul zijn, daar anders de effectieve
waarde van de totale stroom oneindig zou
zijn. Indien we echter een frequentiebandje
5/ bezien, dan is de effectieve waarde van
de stroom eindig. Schottky heeft in 1918 als
eerste een uitdrukking voor deze waarde
afgeleid, namelijk I2 = 2e/8/. Hierin is e
de lading van het elektron, 1,6 • 1O-10 C,
I de gelijkstroom in A, 8/ de breedte van
het frequentiebandje in Hz. Wat dit in
houdt wordt geïllustreerd aan de hand van
het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld: een door een elektronenbuis
geleverde stroom van 10 mA loopt door
een netwerk dat voor een frequentieband
van 1 tot 1,01 MHz een weerstand ver
tegenwoordigt ter grootte van 10 kQ,
terwijl de impedantie voor alle andere fre
quenties gelijk is aan nul. Welk vermogen
wordt in het netwerk gedissipeerd?
We vinden
/2 = 2 - 1,6- 1O-10 • 10“2- 104 A2
= 3,2 • 10"17 A2.
Dus is het gedissipeerde vermogen gelijk
aan 3,2 • 10“17 • 103 W =3,2 • 10~8 pW.
Spoedig na de publikatie van Schottky’s
artikel werd aangetoond dat de formule
juist is voor buizen in het verzadigingsgebied, het gebied dus waar de stroom een
functie is van de kathodetemperatuur en
vrijwel onafhankelijk van de spanning.
Normaal staat de buis echter ingesteld in
het ruimteladingsgebied, waar de stroom
beperkt wordt door de elektronenwolk.
Hier is de ruisstroom kleiner dan zou vol
gen uit de formule van Schottky. De elek
tronen bewegen zich namelijk niet langer
onafhankelijk van elkaar. In het verzadigingsgebied bereikt elk elektron dat de
kathode verlaat, de anode. In het ruimte
ladingsgebied is dit echter alleen het geval
voor de elektronen waarvan de aanvangssnelheid groot genoeg is om de tegenwer
king van de ruimtelading te overwinnen.
De overige elektronen keren naar de ka
thode terug. Neemt nu op een bepaald
ogenblik de emissiesnelheid iets toe, dan
zal de grotere dichtheid van de elektronen
wolk het voor andere elektronen weer
moeilijker maken om de anode te bereiken.
De fluctuaties van de anodestroom worden
dus onderdrukt. In dit geval is de juiste
formule I2 =
waarin F, de on161

derdrukkingsfactor, voor oxydkathoden in
een normaal ingestelde buis een grootte
heeft van ongeveer 0,3. Bij transistors
speelt onderdrukking van de ruis door de
ruimtelading vrijwel geen rol.
Schermroosterbuizen. werkend in het
ruimteladingsgebied, geven een grotere
ruisstroom in het anodecircuit dan een
triode met dezelfde waarde van de anodestroom. Hier treedt namelijk nog een extra
statistisch verschijnsel op. Zelfs indien de
kathodestroom vrij zou zijn van fluctuaties,
zou in het anodecircuit geen zuivere gelijk
stroom lopen, daar de verdeling van de
kathodestroom over anode en schermrooster niet constant is, maar gedeeltelijk
door het toeval wordt bepaald. Hierdoor
ontstaat verdelingsruis. Het verschijnsel
werd voor het eerst onderzocht door Bak
ker en vervolgens door North. De ruis
stroom wordt gegeven door de formule
Za2 =

2e/a
Za + Zg2

(T2/a + /g2)ö/

Indien we een buis of transistor moeten
beoordelen op grond van zijn ruiseigen
schappen, is niet de geproduceerde ruis het
juiste criterium maar de signaal-ruis-verhouding. Indien 7a2 de effectieve ruisstroom
van een penthode is, dan is Ug2 = l&2ls2
de equivalente effectieve ruisspanning aan
het rooster. Dat wil zeggen: in het anode
circuit zou een even grote ruisstroom lopen
indien we aan het rooster van een ruisvrije
versie van de buis een ruisspanning ter
grootte Za2/-y2 zouden toevoeren. £/g2, het
kwadraat van de equivalente ruisspanning,
is volgens de formule van Schottky even
redig met de bandbreedte van de verster
ker. Daarom moet naast Ug altijd de bij-
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Fig. 7.4. Equivalente ruisspanning van een buis.
behorende bandbreedte worden vermeld.
In fig. 7.4 zien we de ingangstrap van een
hoogfrequentversterker met in het roostercircuit een afgestemde kring die magnetisch
is gekoppeld met een signaalbron. Ge
makkelijk is in te zien dat we ons de buisruis alleen maar vervangen mogen denken
door t/g indien de impedantie tussen roos
ter en kathode oneindig groot wordt ver
ondersteld, daar anders de equivalente ruis
spanning niet gelijk zou zijn aan t/g.
Zoals vermeld is de equivalente ruisspan
ning van een buis afhankelijk van de band
breedte. Daarom biedt het voordelen het
begrip equivalente ruisweerstand Re in te
voeren. Dat is de weerstand die bij kamer
temperatuur (290 °K), aangesloten tussen
rooster en kathode van de buis, evenveel
ruis produceert als ontstaat ten gevolge van
het hageleffect. Daar de thermische ruis
van de weerstand en de hagelruis op dezelf
de wijze variëren met de bandbreedte, is de
equivalente ruisweerstand een buisconstante, die onafhankelijk is van de band
breedte maar natuurlijk wel van de in
stelling.
Voorbeeld: bepaal de equivalente ruis
weerstand van een triode met een anodestroom van 10 mA, P2 = 0,05 en
5 = 4 mA-V-1.
Het gemiddelde kwadraat van de anode-

stroom ten gevolge van het hageleffect is
2elF2bf, en van de stroom ten gevolge
van de thermische ruisspanning over 7?e,
4kTRe$fs2. Deze twee stellen we aan el
kaar gelijk
4 kTRefys2 = 2 elF2bf

Hieruit
Re = 611^1(2 kTs2)

1,6-10-19-10~2-0,05
“ 2-1,38 -10~23 -290-16-106
= 620 Q

Voor de equivalente ruisweerstand van ver
schillende buizen gelden de volgende for
mules :
Triode

Re = 2,5/s

Penthode
Re

Za
(2,5/s 4- 20 IS2/s2)
/a + Zg2

Triode-mengbuis

Re = 4/5c,
waarin sc de conversiesteilheid is.
Meerrooster-mengbuis
Re = 20I&(Ik — Ia)/Iksc2,
waarin 7k de kathodestroom is.
In een meerroosterbuis is de anodestroom
klein vergeleken met de kathodestroom, en
is de reductiefactor ten gevolge Van de ruimtelading bijna gelijk aan 1. Daardoor is de
equivalente ruisweerstand zeer groot, om
streeks 100 kQ, terwijl hij voor een pen
thode inligt tussen 1 en 10k£2. Als aan
de mengbuis een spanningsversterking van
tenminste 10 voorafgaat, speelt de ruis van
deze buis vrijwel geen rol meer.

Het ruisvervangingsschema van een
transistor is om verscheidene redenen aan
zienlijk gecompliceerder dan dat van een
buis. Allereerst kunnen we door de kleine
ingangsimpedantie geen gebruik maken van
een equivalente ruisspanning aan de in
gang. Verder zijn er in een transistor ruis
bronnen die evenredig zijn met 1// terwijl
andere bronnen onafhankelijk van de fre
quentie zijn. De frequentie-afhankelijke
bronnen zijn een gevolg van oppervlakterecombinatie en lekstromen over de collectorovergang. De frequentie-onafhankelijke ontstaat door het hageleffect en door
thermische agitatie in rt>. De frequentiegrens waaronder de l//-ruis overheerst,
heeft voor verschillende transistortypen
zeer uiteenlopende waarden. Sommige au
teurs noemen een waarde van omstreeks
1 kHz, anderen beweren dat de l//-ruis be
langrijk kan zijn tot 0,5 MHz.
De in de literatuur voorkomende ruisvervangingsschema’s van de transistor zijn
meestal te ingewikkeld om van veel prak
tisch nut te kunnen zijn. Overigens volgt
uit de theorie van de vierpolen met interne
bronnen, dat de invloed van deze bronnen
op het uitgangssignaal ook kan worden te
weeggebracht door een combinatie van een
spannings- en een stroombron aan de in
gang (fig. 7.5). Welke impedantie zich ook
bevindt tussen A en B, altijd zal het uit
gangssignaal ten gevolge van deze uitwen
dige bronnen gelijk zijn aan het signaal af
komstig van de inwendige bronnen, mits
voor E en I de juiste waarden worden ge
kozen. Eén belangrijk feit mogen we echter
niet vergeten; de twee equivalente bron
nen E en I vervangen inwendige bronnen;
ze zijn daarom op een of andere manier ge163

Hieruit volgt

7^5

A

/2 = Ix2 4- /22 4- 2/J/2 cos??

B

daar

Fig. 7.5. Equivalente ruisbronnen van een vierpool.

correleerd. Wat dit betekent is gemakkelijk
in te zien.
Veronderstel dat
Z = i\ + i2
=

+ i2 sin co2t.

sin

Dan is dus
ƒ2 = ^2(1 — 4cos2co1r) 4- z22(l—|cos2co20
4- /‘1/2{cos(a,i —602)z — cosCcoj 4-

De gemiddelde waarde van de rechter term
is gelijk aan nul behalve de twee termen
en i/*22- Gaan we nu over op gemiddelde
kwadraten, dan verkrijgen we dus

T2 =7/ 4- V
waaruit volgt dat het gemiddelde kwadraat
van de som van twee sinusvormige groot
heden met verschillende frequenties gelijk
is aan de som van de gemiddelde kwadraten
van de twee grootheden. Als dus twee stro
men i\ en i2 door een weerstand lopen, is
het gedissipeerde vermogen gelijk aan de
som van de vermogens van de twee stro
men. In dit geval zegt men dat er geen cor
relatie bestaat tussen de twee stromen.
Is echter co1 = ci)2, maar met een wille
keurige faserelatie, dus
i = ii sin cot 4- i2 sin (a>t 4- <p),

dan is
j2 = ƒƒ(!--- lcos 2a)f) 4+ f22{4 — Jcos 2(coZ 4- 9?)} 44- 2Z1z2{cos 9?(A — |cos 2coz) 44- sin «pCjsin 2coz)}
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4 = G/j/2

Z2 = 1V/2

Hier is cos (p de correlatiefactor K tussen de
twee stromen, zodat
F =7? 4-7? 4-2A'7J2

Ook kan een correlatie bestaan tussen twee
niet-sinusvormige grootheden en zelfs tus
sen toevalsfuncties zoals ruisstromen. De
correlatiefactor is kennelijk afhankelijk van
de gemiddelde waarde van het produkt
iYi2> zodat de betrekking K = z’i/s/l/^i2^2)
gemakkelijk begrepen zal worden.
In een volledige versterker kunnen de
boven besproken equivalente ruisbronnen
nog steeds worden toegepast, maar ze
vervangen dan niet meer de ruis van de
eerste buis of transistor, maar alle ruis die
de versterker produceert. Vanwege de ver
sterking van de eerste trap heeft de ruis van
de volgende trappen meestal slechts een
geringe invloed. Hij mag daarom vaak wor
den verwaarloosd.
E en I zijn uiteraard afhankelijk van de
bandbreedte van de versterker en daarom
biedt het, evenals bij de buizen, .voordelen
om de twee equivalente ruisbronnen te
vervangen door een equivalente ruisweer
stand en een equivalente ruisconductantie,
gekoppeld door een passende correlatie
factor. De waarden hiervan zullen afhan
gen van de frequentie en van de instelling,
maar ze zijn voor elk afzonderlijk geval
experimenteel te bepalen.

7.4. HET FLIKKEREFFECT

De ruis van een elektronenbuis is bij zeer
lage frequenties veel groter dan op grond
van het hageleffect verwacht mag worden.
Op dit effect werd voor het eerst de aan
dacht gevestigd in een artikel van Johnson
uit 1925. Het wordt toegeschreven aan
zeer langzame veranderingen van het kathodeoppervlak. Oxydkathoden vertonen
het effect veel sterker dan wolframkathoden. In tegenstelling tot het hageleffect is
de ruis ten gevolge van het flikkereffect
evenredig met het kwadraat van de gelijk
stroom, en bij benadering omgekeerd even
redig met de frequentie, dus

Foc Pif
Voor frequenties lager dan 100 Hz gaat
het flikkereffect een even grote rol spelen
als het hageleffect en bij 10 Hz is het de
overheersende ruisbron geworden.
De grootte van het flikkereffect kan voor
buizen van hetzelfde type aanzienlijk uit
eenlopen. Voor zeer-laagfrequentversterkers moet de ingangshuis daarom met zorg
worden geselecteerd. Indien we te maken
hebben met een signaal met een zeer hoge
frequentie, dat bovendien in een laag tempo
gepulseerd is, verdient het aanbeveling het
signaal te moduleren met een wat lagere
frequentie waarbij het flikkereffect nog geen
rol speelt. Na detectie heeft het te verster
ken signaal de modulatiefrequentie, in
plaats van een frequentie van een paar Hz,
zodat de storende invloed van het flikker
effect is geëlimineerd.
Ook bij transistors speelt het flikkereffect
een belangrijke rol; het is daar de oorzaak
van de reeds eerder ter sprake gekomen
l//-ruis. Bij buizen geldt de waarde van de

equivalente ruisweerstand alleen maar bij
hogere frequenties. Bij zeer lage frequen
ties moet voor deze weerstand een veel
grotere waarde worden genomen.
Bij transistors blijft de versterking rede
lijk constant, zelfs bij zeer kleine stromen,
zoals Ib = 10 )1A. Het is daarom alge
meen gebruikelijk het instelpunt van de
eerste transistor bij een kleine stroomsterkte te kiezen, teneinde een gunstige signaalruisverhouding te verkrijgen. Bij buizen in
hoogfrequentschakelingen kan het voor
komen dat de signaal-ruisverhouding klei
ner wordt als de anodestroom afneemt,
doordat de versterking sneller daalt dan de
ruis. Bij zeer lage frequenties is het echter
aan te bevelen de eerste buis in te stellen op
een anodestroom kleiner dan 0,1 mA en
dienovereenkomstig een grotere anodebelasting te kiezen.
Bij vacuüm-fotocellen treedt uiteraard
ook hageleffect op, dat in de meeste geval
len Schottky’s formule volgt. De invloed
van de ruimtelading is te verwaarlozen,
behalve indien bij kleine voedingsspan
ningen grote verlichtingssterkten optreden.

7.5. SIGNAAL-RUISVERHOUDING

EN RUISGETAL

Als alle belangrijke grootheden bekend zijn,
is de berekening van de signaal-ruisver
houding meestal eenvoudig. De gang van
zaken kan het best worden geïllustreerd
aan de hand van een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1: een versterker wordt ge
stuurd uit een signaalbron met een inwen
dige weerstand van 60 O, aangepast aan
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een afgestemde kring met een impedantie
van 10 k£Z De equivalente ruisweerstand
van de eerste buis is 4 kil, die van de vol
gende 100 kQ. De spanningsversterking
van de eerste trap is 10, de bandbreedte
bedraagt 6 kHz. Bepaal de signaal-ruisver
houding voor een signaal van 1 pV effec
tief en een modulatiefactor van 30%.
De equivalente ruisweerstand van de
twee buizen, teruggebracht naar het eerste
rooster, is (4 4- 100/102) kQ = 5 kD. De
weerstand van de afgestemde kring wordt
tot de helft van de oorspronkelijke waarde,
dus tot 5 kQ, teruggebracht door de signaalbron. De totale ruis, teruggebracht
naar het eerste rooster, is dan
F2 =4kTbfR = 16- 10“21-6- 103- 104
= 9,6 • 10~13 V2

De overdrachtsverhouding van het signaal
van de ingang naar het eerste rooster is
J|/(104/60) = 6,5, zodat het werkelijke
signaal aan het rooster 6,5 • 0,3 = 1,95 pV
bedraagt. De signaal-ruisverhouding is
1,952-10-12/9,6-10"13 = 4 als we de
verhouding van de effectieve waarden ne
men, of 6 dB.

Voorbeeld 2: een transistorversterker
met een bandbreedte van 1 kHz wordt ge
stuurd met een laagfrequent signaal van
0,5 pV, afkomstig uit een bron met een in
wendige weerstand van 1 kQ. Bij deze
bandbreedte is de equivalente ruisspan
ning 0,1 pV, de equivalente ruisstroom
0,15 • 10-3 pA, en de correlatiefactor 0,5.
Bepaal de signaal-ruisverhouding (zie fig.
7.6.).
Indien de transistor niet is aangesloten,
is de effectieve ruisspanning tussen b en e
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Fig. 7.6. Voorbeeld van equivalente ruisbron
nen.
(0,15 • 10"9)2-106 + (0,1 • 10—ö)2 +
4- 2 0,5 0,l-10-6 0,15-10-9-103 +
4- 16-10-21-103-103 = 6,35*10-14V2

En de signaal-ruisverhouding is dus

0,25 • 10“12/6,35 • 10-14 « 4

of 6 dB.

Het is overigens nogal bezwaarlijk de
kwaliteit van een versterker vast te leg
gen met behulp van de signaal-ruisverhou
ding. Om ondubbelzinnig te zijn moeten
we namelijk nog twee extra gegevens toe
voegen, de bandbreedte van de versterker
en de impedantie van de signaalbron. Dat
de signaal-ruisverhouding afhangt van de
bandbreedte is evident; dat ook de bronimpedantie een rol speelt, blijkt uit een
eenvoudige overweging.
Veronderstel dat een signaalbron met
inwendige weerstand R is aangepast aan
een afgestemd ingangscircuit met impedan-.
tie Zo. Over Zo ontstaat dan een ruisspan
ning die overeenkomt met een impedantie
JZO. Het signaal U veroorzaakt over Zo
echter een spanning |ê/|/(Z0/7?). De li
neaire signaal-ruisverhouding is dus even
redig met \/R. Indien dus een versterker
wordt gevoed uit verschillende signaalbronnen, bijvoorbeeld een afgestemde an
tenne, een kabel, een tweedraadsleiding,
dan zal de signaal-ruisverhouding voor elk
geval een andere waarde hebben.
Om deze reden is een criterium ingevoerd

dat onafhankelijk is van de bandbreedte,
en in de beschouwde gevallen ook onaf
hankelijk van de signaalbron. Dit crite
rium is de ruisfactor of het ruisgetal. Het
ruisgetal geeft de verhouding van de totale
ruis - dus de ruis van de versterker én de
ruis van de signaalbron met een tempera
tuur T = 290°K - tot de ruis van de sig
naalbron alleen. Als C/g2 de ruis van de sig
naalbron is en UT2 de ruis van de verster
ker, teruggebracht naar de signaalbron,
dan is (t/r2 4- Ug2)/Ug2 = F, waarin F
het ruisgetal is. Zowel UT2 als Ug2 is even
redig met de bandbreedte, zodat F onaf
hankelijk is van 5/. Daar aangenomen mag
worden dat het signaal in serie staat met
t/g, zal het minimale ruisgetal samenvallen
met de maximale waarde van de signaalruisverhouding. Zijn het ruisgetal, de weer
stand van de signaalbron en de bandbreed
te van de versterker bekend, dan is de signaal-ruisverhouding gemakkelijk te bere
kenen. Met een bronweerstand R, een
bandbreedte 8/, een ruisgetal F en een sig
naal Ug is de signaal-ruisverhouding gelijk
aan U^/4 kTRbf F.

7.6. AANPASSING VOOR OPTIMAAL
RUISGETAL

7.6.1. Berekening van het ruisgetal
In fig.7.7 is Re de equivalente ruisweer
stand van alle buizen tezamen, Zo de im
pedantie van de afgestemde kring en R de
weerstand van de signaalbron. We nemen
aan dat de koppelfactor tussen L± en L2
gelijk is aan 1. Indien we de weerstand R
naar de secondaire kant terugbrengen, krij-

R

L' C

Fig. 7.7. Aanpassing voor optimaal ruisgetal.
gen we parallel aan Zo een weerstand
Ft = RLJL'.

Het ruisgetal is de verhouding van het
gemiddelde kwadraat van de spanning aan
het eerste rooster bij de werkelijke verster
ker en dezelfde grootheid bij een ideale
versterker (waarbij Zo ruisvrij is en Fe
gelijk aan nul). Dus
F=

{Re 4- ZqRïKZq 4- Ft)}
{FtZ02/(Z0 4- Ft)2}

Voor minimaal ruisgetal moet
Fe(Z0 4- Ft)2/FtZ02 4- (Zo 4- Ft)/Z0
minimaal zijn.
Differentiëren we deze vorm naar Ft

Fe(—1/Ft2 4- l/Z02) 4- 1/ZO = 0

waaruit volgt
Ri = Z0]/{Re/(Re + Zo)}

Hieruit blijkt dat de wikkelverhouding
n2/ni, waarbij de signaal-ruisverhouding
optimaal is, kleiner is dan de wikkelver
houding die nodig is voor correcte aanpas
sing. Als Fe > Zo, dat wil zeggen als de
ruis van de versterker voornamelijk ont
staat na de afgestemde kring, dan valt ma-

z»

s

Fig.7.8. Het ruisgetal van een transistorversterker.
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ximale signaaloverdracht samen met een
maximale signaal-ruisverhouding.
Bij transistors wordt de overeenkomstige
berekening wat ingewikkelder, vanwege de
grotere gecompliceerdheid van de equi
valente ruisbronnen. We vervangen de
ruisspannings- en de ruisstroombron aan
de ingang door twee equivalente netwerkelementen r en g. Is nu Zo de impedantie
van de afgestemde kring en 7?t de naar de
secondaire zijde teruggebrachte weerstand
van de bron, dan is het ruisgetal

ken dat bij lage frequenties r en g frequentieafhankelijk zijn.
7.6.2. Meting van het ruisgetal
Deze meting bestaat in principe uit het
meten van de uitgangsruis van een verster
ker, ten eerste onder normale omstandig
heden, en vervolgens met een bekende ruis
bron aan de ingang. Fig. 7.9 geeft een scha
keling van zo’n ruisbron, aangesloten op
de ingang van een versterker.

[r + g{j?tZ0/(/?t + Z0+)}2 +
+ 2Z|/(^)/?tZ0/(7?t + Zo) +
+ /?tZ0/(«t + Z0)](7?t + Z0)2/RtZ02

Differentiëren naar /?t geeft voor de opti
male waarde van het ruisgetal
7?t2 = rZ„/{l + 2 Kj/M + gZü + r/Z0}

|| versterker

R.

h|------------------------

1—■

Fig. 7.9. Meting van het ruisgetal.

Voor g = 0 wordt deze betrekking iden
tiek aan die voor de buis.
Als de equivalente ruisspanning en
-stroom E en 7 gegeven zijn, in plaats van
r en g, kunnen we deze laatste twee groot
heden berekenen uit de betrekkingen
r = Ë*/4 kTbf en g = 7*2/4 kTóf
Bij lage frequenties wordt de signaalbron
dikwijls aangesloten tussen basis en aarde
van een transistor in gemeenschappelijkeemitterschakeling. Het is duidelijk dat in
zo’n geval het ruisgetal afhankelijk is van
de weerstand van de bron. Als we in fig.
7.8. Zo weglaten, krijgen we een dergelijke
ingangsschakeling. Daarvoor is

RB is de weerstand van de signaalbron.
De getekende diode is een zogenoemde
ruisdiode, die werkt in het verzadigingsgebied, zodat I2 = 2el$f (zie par.7.3). In
dien 7 = 0, dan is het kwadraat van de
equivalente ruisspanning per definitie ge
lijk aan 4 kTR^fF, waarin F de te bepa
len onbekende grootheid is. Stel dat het
uitgangsruisvermogen van de versterker
W is voor 7 = 0. Stel vervolgens 7 zo
danig in dat het ruisvermogen aan de uit
gang stijgt tot 2 W. Het kwadraat van de
effectieve ruisspanning over RB die ontstaat
ten gevolge van 7 is

F = {r + gRB* + 2 KR,]/^ + R8}/RB

Ï2Rb2 = 2é?78/7?82

waarin RB de inwendige weerstand van de
bron is. Deze vorm is minimaal voor
RB = |/(r/^). We moeten er wel aan den-

Omdat ten gevolge van deze spanning het
ruisvermogen aan de uitgang verdubbelt,
is nu 2el6fRB2 = 4kT5fRsF. Hieruit volgt
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F = eIR*l2kT
= 1,6-10'>-19-7jR8/2-1,38-10-23 •290
= 20 IRS

Voor R = 60 Q en I = lOmA wordt F
dan gelijk aan 12 (ofwel 10,8 dB).
Voor een gemiddelde ontvanger is het
ruisgetal ongeveer 10 dB. Door nauw
keurig ontwerpen en selecteren van buizen
of transistors kan dit nog aanzienlijk wor
den verkleind. Transistors hebben onder
optimale omstandigheden een ruisgetal van
slechts 1 dB. De boven beschreven meting
zal slechts betrouwbaar zijn voor frequen
ties waarvoor het flikkerefïect van de diode
klein is vergeleken met het hageleffect,
dat wil zeggen voor frequenties hoger dan
een paar honder Hz. Er kan ook gebruik
gemaakt worden van gecalibreerde ruis
bronnen, waarin gasontladingsbuizen wor
den toegepast.

7.7.OMGEVINGSRUIS

7.7.1. De invloed van tegenkoppeling
Bij het ontwerpen van een ontvanger zijn,
voor de signaal-ruisverhouding, de ruis die
via de antenne binnenkomt en de sterkte
van het beschikbare signaal van het aller
grootste belang. Bij niet-professionele ont
vangers moet rekening worden gehouden
met een omgevingsruis die meestal een veel
voud is van de eigen ruis van de ontvanger.
Zelfs een - meestal veel ruis veroorzakende
- frequentieomzetter onmiddellijk na de
ingang kan dan weinig kwaad meer aan
richten. Dergelijke overwegingen gelden
ook voor televisie-ontvangers waarbij een
sterke ruis aan de ingang optreedt die af
komstig is van de sterren. Indien er geen

andere omgevingsruis aanwezig is, kunnen
we ervan uitgaan dat een richtingsgevoelige
antenne in thermisch evenwicht verkeert
met een bepaald gedeelte van het univer
sum. We kunnen daarom spreken van de
equivalente ruistemperatuur van een an
tenne. Afhankelijk van de richting van de
antenne en van de frequentie kan de ruis
temperatuur variëren tussen een paar gra
den en bijvoorbeeld 20.000°K.
Tegenkoppeling heeft eenzelfde invloed
op het signaal als op de binnenkomende
ruis, zodat de verhouding van signaal en
omgevingsruis niet wordt gewijzigd. Ruis
die ontstaat binnen de tegenkoppellus
wordt meestal evenveel gereduceerd als het
signaal, zodat ook de verhouding van sig
naal en totale ruis niet belangrijk ver
andert. Er bestaan wel enige uitzonderingen
op deze regel, maar daaraan zullen we hier
geen aandacht schenken.
Op één ding moet echter wel worden
gelet. Stel dat de eerste en de tweede trap
van een versterker evenveel ruis N leveren,
terwijl de vermogensversterking van de
eerste trap A bedraagt. Dan zal aan de uit
gang het ruisvermogen van de eerste trap
A maal zo groot zijn als dat van de tweede,
en indien A > 1 kan de ruis afkomstig
van de tweede trap verwaarloosd worden.
Wordt echter door tegenkoppeling de ver
sterking A van de eerste trap teruggebracht
tot een waarde die niet veel groter is dan
1, dan is de ruis van de tweede trap niet
langer te verwaarlozen en wordt de signaalruisverhouding minder goed.
Een dergelijke tegenkoppeling in de
tweede trap in plaats van in de eerste zal
weinig invloed hebben. Weliswaar mag
dan de ruis van de derde trap niet langer
verwaarloosd worden naast die van de
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tweede, maar de ruis van de eerste trap
blijft overheersend, zodat de signaal-ruis
verhouding door de tegenkoppeling vrij
wel niet nadelig wordt beïnvloed.
Tegenkoppeling over meer trappen, met
inbegrip van de eerste heeft alleen maar
nadelige gevolgen indien de versterking
met tegenkoppeling niet veel groter is dan
1. Dit zal echter zelden het geval zijn.
7.7.2. De invloed van de detector
Op een hoogfrequentversterker volgt meest
al een detector, en dan wordt de ruis vaak
eerst gemeten na detectie. De detectiekarakteristiek zal dus enige invloed hebben
op de meetresultaten. Bij lineaire detectie
verkrijgen we correcte resultaten. Voor
kleine signalen, zoals bijvoorbeeld ruis, is
de detectie echter vaak kwadratisch, zodat
meting van het ruisgetal een verkeerde
waarde kan opleveren. Er bestaan enkele
methoden om deze fout te elimineren.
1. Verminder de versterking van de laat
ste trappen van de versterker zodanig dat de
gedetecteerde ruis te verwaarlozen is. Calibreer de detector nu met het signaal van
een ruisgenerator. Deze methode kan niet
worden toegepast indien de ruisbron een te
kleine spanning afgeeft.
2. Calibreer de detector direct met be
hulp van een ruisdiode (zie fig. 7.9). De
werkwijze is als volgt:
I = 0, volledige versterking,
ruisvermogen IVT
I =
volledige versterking,
ruisvermogen W2
I =
verminderde versterking,
ruisvermogen Wx
I = /2, verminderde versterking,
ruisvermogen W2
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uitgangs-

uitgangsuitgangsuitgangs-

Dan is
(4kTÏ>fR8F 4- 2elr §fRs2)l4kTbfR8F
= (4kTSfRsF + 2eI.5fR82)/(4kTèfRBF +
4- 2e/15/R82)

waaruit volgt

F = 20/127?8/(/2 —2/i)
Hierbij is verondersteld dat F niet ver
andert als de versterking wordt gewijzigd.
Dit is vrijwel zeker het geval indien de ver
sterking wordt gewijzigd in een van de laat
ste trappen.
Tenslotte volgen hier nog twee numerie
ke voorbeelden.
Voorbeeld 1: het gemeten ruisgetal is
12 dB (of 16 als vermogensverhouding), de
bandbreedte van de versterker is 10 kHz,
en de weerstand van de signaalbron 40 O.
Wat is de signaal-ruisverhouding indien
we een signaal toevoeren van 1 p.V met
30% modulatie?
Het kwadraat van de equivalente ruis
spanning aan de ingang is 4kT ófR • 16.
Dus de signaal-ruisverhouding is
(0,3- \^2l4kT^fR8 • 16
= 0,9- 10“13/64- 1,38- 10i~23 • 290 • 104 • 40
= 0,88 of —0,57 dB
Voorbeeld 2: twee op identieke wijze ont
worpen hoogfrequentversterkers hebben
gelijke ruisgetallen, terwijl versterker A ge
stuurd wordt uit een bron met 60 Q in
wendige weerstand, en versterker B uit een
met 600 Q. Indien we aan de twee ver
sterkers identieke signalen toevoeren is de
signaal-ruisverhouding van versterker A
6 dB groter dan die van versterker B.
Welke conclusie kan hieruit worden ge
trokken ?

=

De gelijke ruisgetallen wijzen op gelijke
afgestemde ingangskringen, gelijke equi
valente ruisbronnen en gelijke getransfor
meerde bronweerstanden. Het enige ver
schil kan dan nog gelegen zijn in de band
breedte. De transformatieverhouding van
het signaal naar de eerste afgestemde kring
is omgekeerd evenredig met
)/(bronweerstand), zie par.7.5. De signaalruisverhouding van versterker A (uitge
drukt in gemiddelde kwadraten) is dus
gelijk aan die van versterker B vermenig
vuldigd met óOOS/g/óOö/j, waarin 8/i en ö/2
de bandbreedten zijn van respectievelijk
de versterkers A en B. Daar de signaalruisverhoudingen'onderling 6 dB verschil
len volgt hieruit

6005/2 = 2405/;
ofwel 5/2 = 0,45/!
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8. HET VOLLEDIGE MEETSYSTEEM
8.1.INLEIDING

In dit laatste hoofdstuk zullen we een be
knopte beschouwing wijden aan het volle
dige meetsysteem. In zijn allereenvoudigste
vorm bestaat een dergelijk systeem uit een
opnemer, die is aangesloten op een elek
trisch netwerk of corrigerend orgaan, waar
op weer een meetélement is aangesloten.
Het blokschema van fig. 8.1 geeft het gehele
meetsysteem weer.
De functies van de drie noodzakelijke
componenten van het systeem zullen we
nu eerst kort omschrijven. De opnemer
moet een elektrisch signaal leveren dat min
of meer evenredig is met de grootte of met
een ander kenmerk van de fysische groot
heid die we moeten onderzoeken. In par.
8.3 zullen we een aantal opnemers be
spreken. Nemen we hier als concreet voor
beeld het meten van kleine hoeveelheden
infrarode stralingsenergie. Indien deze stra
ling op een thermokoppel valt, wordt een
thermo-elektrische emk opgewekt die we
toevoeren aan het tweede hoofdonderdeel
van het systeem, namelijk het corrigerende
orgaan. Dit is vaak niet meer dan een ver
sterker met een geschikte amplitude- en
frquentiekarakteristiek. Soms is het nood
zakelijk dat behalve het vergroten van de
amplitude nog andere bewerkingen met
opnemer
bron

corrigerend orgaan meelelement
waarnemer

Fig.8.1. Blokschema van het volledige meet
systeem.
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het signaal worden uitgevoerd. Zo is het
met bepaalde elektronische schakelingen
heel goed mogelijk het signaal (bij benade
ring) naar een of andere variabele te diffe
rentiëren of te integreren. De graad van
nauwkeurigheid is hierbij alleen afhankelijk
van de complexiteit van de toegepaste elek
tronische schakeling. Als toepassingsvoorbeeld van een integrerend systeem kan het
volgende dienen.
Stel dat we de veranderingen moeten
meten die optreden in de magnetisatie van
een stuk magnetisch materiaal. Hiertoe
wordt een spoel rond het materiaal ge
wikkeld, zodat in deze meetspoel een span
ning wordt geïnduceerd zodra een verande
ring optreedt in de magnetisatietoestand.
De in de spoel geïnduceerde emk is even
redig met d9?/dr, dus met de snelheid
waarmee cp verandert. De opnemer, hier
dus de meetspoel, geeft een signaal af dat
evenredig is met de flux van de te meten
grootheid. De elektronische schakeling
moet derhalve over een geschikt tijdsinter
val integreren, opdat het uitgangssignaal '
evenredig is met de verandering van (p.
Vaak is het noodzakelijk dat de frequentiekarakteristiek van de versterker binnen
het corrigerend orgaan een zodanige vorm
heeft, dat onregelmatigheden in de frequentiekarakteristiek van de opnemer wor
den gecompenseerd. Zo is bijvoorbeeld de
frequentiekarakteristiek van een grammofoonelement of van de weergavekop van
een bandopnemer, verre van vlak. Daarom
moeten in de versterker corrigerende nct-

versterker
versterking -

f/Wremeter

//

*--------------------

Fig.8.2. Blokschema van een tang-ampèremeter.

werken worden aangebracht om de totale
frequentiekarakteristiek weer de gewenste
vorm te geven. Een andere methode om
niet-lineariteiten van dé opnpmer te com
penseren, is het toepassen van tegenkoppeling. Als illustratie van deze methode kan
het principe van de tang-ampèremeter die
nen (zie fig.8.2).
Een uit twee gedeelten bestaande kern
van magnetisch materiaal (p-metaal, ferriet, enzovoort) waaromheen een meetspoeltje is gewikkeld, wordt aangebracht
rond een draad waardoor de te meten
stroom / loopt. Het geheel is dus een trans
formator, met één winding primair en een
aantal windingen secondair. Als de secon
daire spanning wordt versterkt en terugge
voerd naar een derde wikkeling, eveneens
bestaande uit één winding, dan loopt daar
door een stroom 1' in tegenfase met de
stroom /. Is de versterking nu groot, dan
is de stroom Z', die door de meter wordt
geregistreerd, ongeveer gelijk aan /. De
stroom I' is evenredig met de spanning
over de secondaire wikkeling; hoe groter
dus de versterking is, des te kleiner is deze
spanning en des te kleiner ook het verschil
van / en Z'. De secondaire spanning die het •
ingangssignaal van de versterker vormt is
een gevolg van het verschil tussen I en Z',
en dit verschil wordt kleiner naarmate de
versterking A groter wordt. De nauwkeurig
heid van dit meetsysteem hangt niet af van

de lineariteit of van de andere eigenschap
pen van de opnemer.
Tenslotte moet het corrigerend orgaan
ook een voldoende uitgangsvermogen leve
ren om het meetelement te kunnen sturen,
zodat de informatie in de gewenste vorm
kan worden afgegeven aan de waarnemer.
Het signaalvermogen van de opnemer is
dikwijls onvoldoende om het meetelement
direct te kunnen sturen. Bovendien biedt
toepassing van een versterker het voordeel
dat gebruik kan worden gemaakt van een
opnemer die het waargenomen fysische
systeem zo gering mogelijk belast. Er is
altijd een klein vermogen nodig om de op
nemer te laten functioneren, maar hoe klei
ner dit vermogen is, des te nauwkeuriger
kan de meting worden uitgevoerd. Het ingangsvermogen van de versterker, of, bij
afwezigheid daarvan, van het meetelement,
moet tenslotte geleverd worden door het
systeem waaraan de meting wordt verricht.
Het laatste blok van het blokschema stelt
het meetelement voor (aanwijzer, schrijver),
dat de waarnemer van de vereiste informatie
moet voorzien. Het meetelement is, even
als de opnemer, een energie-omzetter, die
het verkregen elektrische signaal omzet in
een vorm die geschikt is om waargenomen
te worden. Er moet vrijwel altijd een nauw
keurig bekend verband bestaan tussen het
elektrische signaal en het uitgangssignaal
van het meetelement, en wel bij voorkeur
een lineair verband. Dit laatste is niet
noodzakelijk. Een meter kan zijn voorzien
van een niet-lineaire schaal, maar wel wor
den interpolatie en nauwkeurig aflezen dan
veel moeilijker. Absoluut noodzakelijk is
alleen dat de meter bij een gegeven ingangs
signaal altijd dezelfde uitslag geeft. De tijd
en uitwendige invloeden mogen geen in-
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Fig. 8.3. Terugkoppellussen in het blokschema.
vloed uitoefenen op de signaalomzetting.
Ook in het meetelement is het mogelijk ge
bruik te maken van tegenkoppeling ten
einde niet-lineariteit en instabiliteit te
compenseren.
Het schema van fig. 8.1 geeft dus de
allereenvoudigste vorm van het meetsy
steem. Reeds hebben we op twee plaatsen
de mogelijkheid van een extra tegenkoppellus aangegeven. Dan krijgt het schema de
vorm van fig. 8.3. Hierin stellen de blokken
met aanduiding p, en p2 de tegenkoppellussen voor. Elke P kan een schakeling
voorstellen, bestaande uit een paar of uit
een zeer groot aantal componenten; in het
allereenvoudigste geval kan het een directe
doorverbinding zijn, maar ook kan p een
complete digitale computer voorstellen.
Het blokschema kan nog verder worden
uitgebreid door de oorspronkelijke blok
ken verder op te splitsen. Vaak is het corri
gerend orgaan zo ingewikkeld dat het door

een aantal blokken moet worden voorge
steld. Dan krijgen spanningsversterkers,
vermogensversterkers, voedingen, enzo
voort alle een apart blok. Een illustratie
hiervan levert fig. 8.4, het blokschema van
een eenvoudige oscilloscoop.
Door deze opsplitsing in een aantal blok
ken kan de werking van het systeem helder
worden weergegeven en kan op snelle wijze
inzicht worden verkregen in de functies
van de verschillende onderdelen van het
systeem. Het blokschema laat ook de gang
van het signaal door het systeem zien, even
als de aanwezige tegenkoppelwegen. De
ingewikkelde schakelingen binnen de af
zonderlijke blokken belemmeren nu niet
het inzicht in de werking van het systeem
als geheel. Zo kunnen de blokken worden
onderverdeeld in steeds kleinere eenheden,
totdat het schema uitcindelijk zo verfijnd
is, dat we de afzonderlijke componenten
weer moeten tekenen en teruggekeerd zijn
naar het volledige principeschema. Elke
stap verder in de richting van grotere ge
detailleerdheid geeft ons een dieper in
zicht in het geheel.
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Fig. 8.5. Een eenvoudig blokschema.
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Fig. 8.4. Het blokschema van een elektronenstraaloscilloscoop.
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Bij de analyse van ingewikkelde syste
men kunnen blokschema’s van bijzonder
veel nut zijn. De verschillende blokken kun
nen afzonderlijk worden berekend en daar
na worden voorzien van de bijbehorende
overdrachtsfunctie. Deze functie geeft de
bewerking aan die het blok op het ingangs-

!

signaal verricht teneinde het uitgangssig
naal te verkrijgen. Zo is in het blokschema
van fig. 8.5, dat een tegengekoppelde ver
sterker voorstelt, het uitgangssignaal Uo,
A maal zo groot als het ingangssignaal Ug,
en bovendien 0 rad. in fase gedraaid. De
tweede vorm van de overdrachtsfunctie
geeft veel meer informatie, namelijk het
uitgangssignaal als functie van de frequen
tie. Is het ingangssignaal van de versterker
dus Ug, dan is het uitgangssignaal
AUg/(l 4- jw/coo). Als alle overdrachts
functies bekend zijn, kan de totale frequentiekarakteristiek van het systeem wor
den berekend. Zo wordt voor de tegenge
koppelde versterker van fig. 8.5 de totale
overdrachtsfunctie, ten gevolge van beide
blokken tezamen, als volgt berekend. Voor
de ingangsspanning Ug van de versterker
geldt
Ug = Ui + pu0

maar
Uo = AUg

en dus

= U1 + PUo
waaruit volgt

Uo

AUg

1 + Ap

Dergelijke berekeningen moeten met zorg
worden uitgevoerd, daar een aantal fac
toren de geldigheid van de resultaten kan
beïnvloeden. Allereerst moet rekening wor
den gehouden met de impedanties van de
signaalbron en de belasting, daar elke ver
andering van deze impedanties een wijzi
ging kan brengen in de waarde van de

overdrachtsfunctie. Een beter inzicht in
deze verschijnselen kan worden verkregen
door het schema nog verder te verfijnen,
dus door het aantal blokken te vergroten.
De nieuwe blokken geven dan de koppe
lingen tussen de verschillende eenheden.
Zulke koppelnetwerken hebben kennelijk
een aanzienlijke invloed op de werking
van het systeem. Daarom worden ze in de
volgende paragraaf wat uitgebreider be
handeld.

8.2. KOPPELNETWERKEN

8.2.1. Aanpassing
Maximale vermogcnsoverdracht van een
signaalbron naar een belasting vindt plaats
indien de belastingsimpedantie aangepast
is aan de bronimpedantie (zie par.2.5). Nu
kan elk gedeelte van een ingewikkeld sy
steem worden beschouwd als de bron en de
rest als de belasting. Opdat dus overal maxi
male vermogensversterking (of vermogensoverdracht) plaatsvindt, moeten alle delen
van het systeem gescheiden worden door
koppelnetwerken. In de praktijk spelen nog
vele andere factoren een rol bij het ont
werpen van koppelnetwerken, en daardoor
komt het slechts zelden voor dat twee delen
van een systeem optimaal zijn aangepast.
Dit is ook niet zo erg belangrijk daar het
vermogensverlies, zelfs bij een aanzienlijke
misaanpassing, niet bijzonder groot is.
Indien een belasting
wordt aangesloten
op een bron met een emk Us en een weer
stand Rs, is het vermogen P in de belasting
gelijk aan
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Us2Rl
(Rb + *l)2

voorbeeld in de laagfrequent-uitgangstrap - |
van radio-ontvangers. Hier ligt de luidsprekersimpedantie in de orde van grootte’
2
Vb2 ______ 2
van 10 £2, terwijl de belasting van het ac
+ R'l/Rs
tieve element in de eindtrap - de buis of
4RS
de transistor - 1000 £2 of meer moet be
Het maximale vermogen Pmax is gelijk aan
dragen. Ook bij opnemers met kleine im
!
t/62(47?s en het vermogensverlies ten gevol pedantie is een transformator tussen de
ge van de misaanpassing, uitgedrukt in dB,
opnemer en de versterkeringang vrijwel
is dus
noodzakelijk. Zo zijn bijvoorbeeld voor de
bandmicrofoon karakteristieke waarden
Rs/Rl 4- Rl/Rb 2
20 log
van het uitgangssignaal en de impedantie
2
respectievelijk 0,08 mV en 50 O. Moet
Als
gelijk is aan 2R3, is dit nog maar
deze microfoon worden aangesloten op een
4 dB. Daarom spelen bij het ontwerpen van . versterker met een ingangsimpedantie van
100 k£2, dan wordt een transformator met
koppelnetwerken vaak factoren zoals ver
vorming, beschikbare voedingsspanningen,
een wikkelverhouding van 1 : 45 gebruikt.
afmetingen, gewicht en prijs van de onder
Aan de ingang verschijnt dan een signaal
delen, enzovoort, een grote rol. Vaak kan
van 3,6 mV, zodat een aanzienlijke spanook gebruik worden gemaakt van een ande
ningsversterking is verkregen. Hier komt
re eigenschap van sommige koppelnet nog een ander belangrijk voordeel .van de
werken, teneinde twee trappen of onder
transformator naar voren: spanningsverdelen van elkaar te isoleren. Een kathodesterking bij optransformeren.
of emittervolger geeft namelijk niet alleen
In een versterker is het daardoor vaak
. impedantietransformatie, maar ook iso
mogelijk een trap uit te sparen indien de
latie van de beide trappen, daar slechts in
actieve elementen gekoppeld zijn door mid
één richting signaaloverdracht plaatsvindt.
del van transformatoren in plaats van an
dere koppelnetwerken. Stel dat de uit8.2.2. Transforniatorkoppeling
gangsimpedantie van een trap 10k£2 be
De transformator is reeds vanaf het begin
draagt en de ingangsimpedantie van de
in elektronische netwerken toegepast. Het
volgende trap 90 k£2. Er is dan een trans
grote voordeel is dat met een transforma formator nodig met een overzetverhouding
tor impedantie-aanpassing een zeer een
van 1 op 3, zodat ook de spanningsverstervoudige zaak wordt. In het geval dat de
king gelijk is aan 3. Een extra voordeel bij
impedantie van bron of belasting verschil
het gebruik van transformatoren is gelegen
in de kleine gelijkstroomweerstand van de ,
lende waarden kan aannemen, kan gebruik
worden gemaakt van een transformator
wikkelingen. Hierdoor staat slechts een ge-'
met verscheidene aftakkingen, zodat de
ringe gelijkspanning over de wikkelingen,
juiste wikkelverhouding gemakkelijk kan
zodat de voeding ontworpen kan worden
worden ingesteld. In vele gevallen is de
voor een kleinere spanning. Tenslotte kun
transformator bijna onmisbaar, zoals bijnen met een transformator schakelingen,
p
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die 'een verschillende potentiaal bezitten,
van elkaar worden geïsoleerd.
Anderzijds bezitten transformatoren tal
rijke nadelen, om welke reden ze vaak ver
vangen worden door andere koppelnetwerken. Allereerst zijn daar het gewicht,
de afmetingen en de prijs, evenzoveel argu
menten tegen het gebruik van transforma
toren. Om het oppikken van brom en an
dere ongewenste signalen te vermijden, is
afscherming vaak noodzakelijk. Hierdooi
nemen zowel 'het gewicht, de afmetingen
als de prijs nog meer toe. Deze drie zijn
bovendien alle omgekeerd evenredig met
de laagste frequentie die de transformator
moet kunnen verwerken. De reactanties
van de transformatorwikkelingen moeten
bij de laagste frequentie tenminste gelijk
zijn aan de impedanties van de primair en
secondair aangesloten schakelingen. Het is
dus niet voldoende dat men alleen de wikkelverhouding van de transformator kent.
In de specificatie van de fabrikant worden
meestal de impedanties opgegeven waar
tussen de transformator moet worden aan
gesloten, opdat een bevredigende werking
wordt verkregen. Zo kan van een microfoontransformator bijvoorbeeld worden
opgegeven dat hij moet worden aangeslo
ten tussen een bandmicrofóon van 20 Q
en het roostercircuit van een buisversterker
met een impedantie van 100 kQ, zodat hij
dus een wikkelverhouding heeft van 1 : 70.
Zo’n transformator zou bijzonder weinig
presteren tussen een bron en een belasting
met impedanties van resp. 1 kfl en 5 MQ.
Een zeer belangrijk nadeel van transfor
matoren is tenslotte nog het beperkte frequentiegebied. Bij de lage frequenties
wordt de beperking veroorzaakt door de
zelfinducties van de wikkelingen. De bo-

venste grens wordt bepaald door de capaci
teiten van de wikkelingen tezamen met de
parasitaire capaciteiten. Deze kunnen niet
alleen ongewenste resonanties teweegbren
gen, maar ze zijn er ook de oorzaak van dat
de frequentiekarakteristiek aan de kant
van de hoge frequenties een steile afval
vertoont. Om een grote bandbreedte te ver
krijgen, is het noödzakelijk de spannings-

Fig.8.6. Transformatorkoppeling.

versterking ten zeerste te beperken. Het is
zelfs aan te bevelen transformatoren te ge
bruiken die de spanning omlaagtransformeren. Zo is in fig. 8.6 de naar primair ge
reduceerde capaciteit gelijk aan ra2Cin- en
deze capaciteit moet worden opgeteld bij
CUft- De bovenste frequentiegrens wordt
dus bepaald door (CUit + w2Cm). (Merk
wel op dat in Cin en Cuit de wikkclcapaciteiten begrepen zijn). Stel dat Cuit =
50 pF en Cin = 5 pF, terwijl n = 10.
Dan is de totale parasitaire capaciteit tus
sen de anode en aarde gelijk aan 550 pF.
Is de inwendige weerstand ra bijvoorbeeld
gelijk aan 10 kQ, dan ligt het bovenste
3-dB-punt bij ongeveer 30 kHz (/3dB =
l/27traCB, waarin C8 = 550 pF).
Door zorgvuldig te ontwerpen en mo
derne kernmaterialen te gebruiken, is het
mogelijk transformatoren te vervaardigen
die bevredigend functioneren vanaf 1 Hz
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of minder tot enkele tientallen MHz. Voor
al het gebruiken van een ferriet als kern
materiaal is belangrijk. Ferrieten zijn een
soort keramische materialen waardoor,
daar zeniet geleidend zijn, de wervelstroomvcrliezen tot nul worden teruggebracht. Zij
vervangen de poederkernen; ook hierbij
was al getracht door een fijne verdeling
van het ijzer de wervelstroomverliezen zo
klein mogelijk te maken.

nadeel van dit koppelnetwerk is de begren
zing van het frequentiegebied aan de kant

Fig.8.7. Een T^C-koppelnetwerk.

8.2.3. R C-koppelnet werken
Van alle gebruikelijke koppelnetwerken is
de combinatie van een weerstand en een
condensator het meest algemeen. Het is een
goedkoop, klein en licht netwerk met het
grootste frequcntiebereik. Brom en andere
stoorsignalen leveren weinig problemen op
en afscherming is zelden, zo ooit, noodza
kelijk. Het enige probleem wordt gevormd
door de lekstroom van de condensator. De
condensator is in het koppelnetwerk aan
wezig om de twee gekoppelde schakelingen
voor gelijkstroom van elkaar te isoleren.
Er staat dus meestal een gelijkspanning
over de condensator. Als de twee gekoppel
de schakelingen (of een ervan) een grote
inwendige weerstand hebben, kan de lek
stroom van de condensator ongewenste
potentiaalveranderingen veroorzaken. Stel
dat de condensator uit fig. 8.9 een lekweerstand heeft van 99 MQ. Dan ontstaat
door gelijkstroomlek aan het rooster van
de tweede buis een potentiaal van 1 V,
waardoor de buisinstelling aanzienlijk kan
veranderen. De lekweerstand van een con
densator hangt af van het type condensa
tor, van de werkspanning en van de capa
citeit. Hij is het kleinst voor diëlektrica zo
als polystyreen, en het grootst voor elektrolytische condensatoren. Het belangrijkste

van de lage frequenties. Afgezien van de
afmetingen en de prijs wordt de grootste
capaciteitswaardc bepaald door de toe
laatbare lekstroom. Hoewel er elektrolytische condensatoren bestaan met een ca
paciteit van 5000 pF, zijn deze dus alleen
maar als koppelcondensator te gebruiken
voor schakelingen met geringe inwendige
weerstand.
Het netwerk van fig.8.7 heeft de aller
eenvoudigste vorm. Er kan echter ook ge
bruik worden gemaakt van meer ingewik
kelde netwerken waarvan de eigenschap
pen gemakkelijk te berekenen zijn. Het is
daarbij niet moeilijk om bepaalde ampli
tude- en fasekarakteristieken te realiseren.
Dit is vooral belangrijk bij tegengekoppelde systemen, daar een zorgvuldige dimensionering van de frequentiekarakteristiek
van de versterker hier noodzakelijk is.
Het AC-netwerk heeft slechts twee na
delen. Allereerst een minder belangrijk: zo
als uit figuur 8.7 blijkt, wordt een gedeelte
van de voedingsspanning verloren doordat
een weerstand in de anodeleiding aanwezig
is. Ten tweede neemt de versterking af tot
nul als de frequentie van het toegevoerde
signaal naar nul gaat. Een niveaudiode kan
alleen worden toegepast indien versterking
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van de allerlaagste frequenties niet vereist
is, en is dus niet in alle gevallen een afdoend
antwoord.
8.2.4. Directe koppeling
Het belangrijkste nadeel van de AC-koppeling - het wegvallen van de laagste fre
quenties - kan alleen door een directe kop
peling tussen de trappen worden onder
vangen. Andere methoden, zoals chopperversterkers en magnetische versterkers, zul
len hier niet behandeld worden. Dit zijn

scheidene punten de benodigde spannin
gen kunnen worden afgetakt. Een van de
belangrijkste problemen is de stabiliteit
van de voedingsspanningen. Een langzame
verschuiving of drift van een van de span
ningen vormt een signaal voor de versterker
en kan niet van het gewenste signaal wor
den onderscheiden.
Fig. 8.9 geeft een directe koppeling waar
bij slechts twee voedingsspanningen nodig
zijn, die beide gemakkelijk zeer stabiel ge
maakt kunnen worden. Het is echter on-

+ 99 V

1M
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»—101 v

Fig. 8.9. Directe koppeling met een spanningsdeler.
uitgang
+ 99 V'

100 V

(b)

Fig. 8.8. Directe koppelingen met behulp van
batterijen.
namelijk in principe modulatie-demodulatiesystemen, en vallen daarom buiten het
bestek van deze paragraaf.
De meest voor de hand liggende metho
de is het toepassen van meer dan één voe
dingsspanning. De extra voedingsdelen
kunnen dan óf, zoals in fig. 8.8a, dienst
doen als koppelelement, óf, zoals in fig.
8.8b, een keten vormen waarvan op ver-

vermijdelijk dat door elke koppeling van
dit type de versterking met een factor twee
wordt gereduceerd. Deze reductiefactor
kan worden verkleind door een grotere ne
gatieve spanning toe te passen. Het verlies
aan versterking kan vrijwel gelijk aan nul
worden gemaakt door in het koppelnet-
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Fig. 8.10. Directe koppeling met een spannings-referentie-element.
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werk een referentie-element op te nemen,
dat wil zeggen, óf een element waardoor
een constante stroom loopt, óf een element
waarover een constante spanning staat.
Fig. 8.10 geeft de uitvoering met een
spannings-referentie-element. Dit kan een
gasontladingsbuis zijn of een zenerdiode.
Daar deze beide elementen ook worden ge
bruikt als spanningsreferentie in gestabili
seerde voedingsdelen, is hun stabiliteit zo
goed, dat redelijke resultaten worden ver
kregen. Het rooster wordt dan op een con
stante potentiaal gehouden die lager ligt
dan de potentiaal van de vorige anode. Dc
weerstand R moet zodanig worden geko
zen dat de stroom door het referentie-ele
ment de juiste waarde heeft. Het belang
rijkste nadeel van deze schakeling is de vrij
grote ruisspanning van gasontladingsbuizen.

+ 100 v

i.

0V

T— loo v

Fig. 8.11. Directe koppeling met een stroomreferentie-element.
Fig. 8.11 geeft een schakeling met een
stroom-referentie-element. Een buis met
een niet-ontkoppelde kathodeweerstand is
namelijk een vrij nauwkeurige benadering
van een stroombron. Daardoor staat een
constante spanning over de weerstand R,
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zodat het rooster van de tweede buis de ano
de van de eerste nauwkeurig volgt.
Al deze directe koppelingen zijn gevoe
lig voor drift. Indien een systeem waarin
directe koppelingen zijn toegepast, een
zeer grote versterking bezit, is het om die
reden noodzakelijk extra voorzorgen te
treffen.

8.2.5. Koppelnetwerken met actieve
elementen
Van de drie tot nu toe beschouwde koppelnctwerken geeft alleen het eerste - de
transformator - een spanningsversterking
groter dan 1. Bij geen van alle treedt iso
latie op tussen de uitgang en de ingang, of
met andere woorden: alle vertonen ze te
rugwerking van de uitgang op de ingang.
Alleen met de transformator is impedantieaanpassing mogelijk. Indien in het koppelnetwerk actieve elementen worden toege
past, zijn deze eigenschappen tegelijkertijd
te realiseren. De eenvoudigste schakelin
gen, zoals de kathode- (of emitter-)volger,
hebben een versterking die bijna gelijk is
aan 1, vertonen geen terugwerking en kun
nen soms worden gebruikt om de bron en
de belasting aan elkaar aan te passen.
Moeten bijvoorbeeld een signaalbron met
een grote impedantie en een belasting met
een kleine impedantie aan elkaar worden
gekoppeld, dan geeft een kathodevolger
een zeer bevredigende oplossing. Deze si
tuatie doet zich bijvoorbeeld vaak voor als
de opnemer of de signaalbron zich op eni
ge afstand van de versterker bevindt, zo
dat een kabel met een aanzienlijke lengte
nodig is om het signaal over te brengen.
Zo’n kabel heeft een betrekkelijk kleine
impedantie, bijvoorbeeld 50 Q, zodat impedantie-aanpassing noodzakelijk kan zijn

tussen de opnemer en de kabel en tussen de
kabel en de versterkeringang. Een kathodevolger kan de vereiste aanpassing leveren
tussen een bron met een grote impedantie
en een belasting met een kleine impedantie.
De belasting en de bron worden ook vrij
goed van elkaar geïsoleerd, daar verande
ringen van de belasting slechts een geringe
invloed hebben op de ingangsimpedantie
van de kathodevolger. Bij de emittervolger
is de isolatie van in- en uitgang wat minder
goed; de ingangsimpedantie die deze scha
keling kan bezitten, is dan ook duidelijk
aan een maximum gebonden. Deze een
voudige netwerken zijn dus nog verre van
ideaal; alle beperkingen kunnen echter
worden geëlimineerd door het toepassen
van meer ingewikkelde schakelingen met
tegenkoppeling. Daarmee kan een vrijwel
volledige isolatie worden bereikt en een
ingangsimpedantie van een paar honderd
M(l. Ook versterking behoort dan tot de
mogelijkheden.
Voor de werking van een opnemer is het
effect van een capacitieve belasting vaak
ongunstiger dan dat van een zuiver ohmse
belasting, die in vele gevallen alleen de
grootte van het signaal beïnvloedt. Bij an
dere opnemers wordt de werking altijd door
de belasting beïnvloed, of deze nu capacitief
of ohms is. Ook hier kan de kathodevolger
een belangrijke rol spelen, daar door de
tegenkoppeling niet alleen de ingangsweerstand groter wordt, maar ook de ingangscapaciteit kleiner. Soms is het nood
zakelijk dat de opnemer en de kathodevol
ger zich op enige afstand van elkaar bevin
den, en dat de verbinding met behulp van
een kabel wordt gemaakt. Een coaxiale
kabel met twee afschermingen vormt in dit
geval de oplossing. Het buitenscherm ligt

aan aarde en het binnenscherm aan de
kathode. De tamelijk grote capaciteit tus
sen het binnenscherm en de centrale gelei
der gaat nu deel uitmaken van de boven
genoemde ingangscapaciteit, en wordt dus
ook verkleind door de tegenkoppeling.
Wordt het binnenscherm weggelaten, dan
staat de capaciteit tussen de centrale gelei
der en het buitenscherm parallel aan de uit
gang van de opnemer. Het is heel normaal
als de kabelcapaciteit ongeveer 60pF/m
bedraagt.

8.3.OPNEMERS

8.3.1. Inleiding
Deze paragraaf geeft een zeer korte be
spreking van enkele van de vele soorten op
nemers, die min of meer regelmatig worden
toegepast. Meer dan een zeer oppervlakkig
overzicht is binnen de ons ter beschikking
staande ruimte niet mogelijk, omdat het
woord ‘opnemer’ een vrijwel onbeperkt
aantal typen en uitvoeringsvormen omvat.
Elke opnemer kan op meer dan een ma
nier worden toegepast; van vrijwel alle is
de werking omkeerbaar. We zullen achter
eenvolgens een korte beschouwing wijden
aan de meest gebruikelijke opnemers voor
het meten van drie grootheden of groepen
grootheden, namelijk positie en de afge
leiden daarvan naar tijd, snelheid en ver
snelling, druk, en energie en temperatuur.
De keuze van een opnemer wordt voor
het grootste gedeelte bepaald door de te
verrichten meting. Zijn er verschillende
mogelijkheden, dan zal vrijwel nooit een
keuze gemaakt kunnen worden op grond
van de maximale gevoeligheid, daar hier
nagenoeg geen verschillen optreden.
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8.3.2. Positie
Een van de eenvoudigste middelen om po
sitie te meten, is de potentiometer, waarvan
zowel rechte als ronde uitvoeringsvormen
bestaan. De maximale nauwkeurigheid van
deze onderdelen is ongeveer 0,1%. Wil
deze nauwkeurigheid echter zin hebben,
dan moet de voedingsspanning van de po
tentiometer minstens een even grote nauw
keurigheid bezitten. Ook de weerstandswaarde speelt een rol. Bij een te lage waar
de moet dik draad voor de wikkeling wor
den gebruikt, waardoor het bereiken van
een bepaalde nauwkeurigheid vaak al bij
voorbaat uitgesloten is. De uitgangsspanning is namelijk geen continue functie van
de positie, en als de draad te dik is, wor
den de stapjes waarmee de spanning veran
dert te groot. Bij een te grote waarde van
de weerstand kan de belasting moeilijk
heden gaan opleveren. Opdat de belasting,
in welke positie dan ook, een verandering
van de uitgangsspanning geeft die kleiner
is dan 0,1%, moet de uitwendige schake
ling een weerstand hebben die tenminste
500 maal zo groot is als de weerstand van
de potentiometer. Bij potentiometers met
een tamelijk grote weerstandswaarde kan
dit een onoverkomelijk bezwaar zijn. De in
vloed van de belasting is een niet-lineair
verschijnsel; de grootste verandering van
de uitgangsspanning treedt op als de arm
van de potentiometer in het midden staat.
Een dergelijke beïnvloeding van de
nauwkeurigheid door de belasting komt
bij vrijwel alle opnemers voor. Het is een
van de factoren waarmee men bij het ont
werpen van een meetsysteem voortdurend
rekening moet houden. Een verandering
van het signaal, die in alle standen en voor
alle toegepaste frequenties constant is, is
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uiteraard weinig belangrijk. Jammer ge
noeg komt dit echter zelden voor. Is bijvoor
beeld een opnemer met een weerstand van
100 kQ via 10 m kabel, met een capaciteit
van 80 pF.m-1, aangesloten op een roostercircuit met een weerstand van 2 Mfl, dan
is het roostersignaal reeds bij een frequentie
van ongeveer 2 kHz met 3 dB afgenomen.
Omlaagtransformeren bij de opnemer en
weer omhoogtransformeren bij het rooster
kan een aanzienlijke verbetering geven.
Ook een voorversterker die zo dicht moge
lijk bij de opnemer wordt geplaatst, kan de
invloed van de kabel voor een goed deel
elimineren.
Wordt een wisselstroomsignaal gebruikt
vooreen positiemeting, dan kan de potentiometer worden vervangen door andere com
ponenten, zoals inductieve potentiometers,
synchro’s en E-transformatoren. Dit zijn in
feite alle drie instelbare transformatoren.
Zo is de inductieve potentiometer een zeer
nauwkeurig gewikkelde spaartransformator met een verplaatsbare aftakking. De
nauwkeurigheid is ongeveer ±0,1%. Een
synchro bestaat uit drie gelijke secondaire
spoelen, die symmetrisch zijn opgesteld
rond een draaibare primaire spoel. Aan de
primaire wordt via sleepringen een wissel
spanning toegevoerd, zodat aan elke positie
van deze spoel een stel secondaire spannin
gen eenduidig is toegevoegd. De nauwkeu
righeid heeft de orde van grootte van ±10
boogminuten, en de restspanningen bedra
gen ongeveer 40 mV. Bij de E-transformator bepaalt de lineaire positie van een
gedeelte van de ijzerkern de secondaire
spanningen in twee gelijke wikkelingen, die
symmetrisch geplaatst zijn ten opzichte
van een primaire wikkeling. Evenals bij de
potentiometer kan ook hier de belasting
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veranderingen veroorzaken van de fase en
de amplitude van het uitgangssignaal. Ten
einde deze invloed van de belasting zo klein
mogelijk te maken, kunnen verschillende
corrigerende netwerken worden toegepast.
Voor het nauwkeurig meten van kleine
verplaatsingen wordt zowel gebruik ge
maakt van ohmse, capacitieve als inductie
ve elementen. Rekstrookjes zijn ohmse
elementen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van de weerstandsverandering
van dunne draadjes die onder spanning
komen te staan. Twee kleine metaalop
pervlakken kunnen ten opzichte van el
kaar zo worden opgesteld dat ze tezamen
een capaciteit vormen waarmee zeer kleine
verplaatsingen kunnen worden gedetec
teerd en gemeten. De capaciteitsverandering kan direct worden gemeten, of bepaald
uit de frequentieverandering van een oscillator waarin de kleine meetcapaciteit is op
genomen. Invloed van de belasting ten ge
volge van verbindingskabels kan de meting
volledig verstoren, daar de capaciteit van
de opnemer in de orde van grootte van
1 pF ligt. Het is soms noodzakelijk ge
bruik te maken van transmissielijntechnieken; een kabel, die bij de toegepaste fre
quentie een halve golflengte lang is, ge
draagt zich als een transformator met overzetverhouding 1:1. Inductieve elementen
hebben meestal een kleine impedantie en
leveren dus minder moeilijkheden op. Hier
bij kan echter de geringe grootte van het
signaal bij lage frequenties een bezwaar
zyn.
Voor het meten van snelheden en ver
snellingen bestaan twee methoden. Als de
nauwkeurigheid niet erg groot behoeft te
zijn, kunnen passieve differentiërende net
werken voldoende resultaten opleveren.

Binnen een zeer beperkt frequentiegebied
voert een enkele AC-koppeling een tame
lijk nauwkeurige differentiatie uit. Moet
de nauwkeurigheid groter zijn, dan kan
gemakkelijk een actief netwerk worden
ontwikkeld. Betreft de meting een draaien
de beweging, of een andersoortige bewe
ging die gemakkelijk in een draaiende kan
worden omgezet, dan kan met behulp van
een tachogenerator een zeer nauwkeurige
meting worden verricht. Moderne tachogeneratoren hebben een uitgangsspanning
van 10-50 V bij 1000 omwentelingen per
minuut, met een lineariteit van ±|%.
De tachogenerator levert meestal een gelijk
spanning; er bestaan echter ook wisselspanningstachogeneratoren met ongeveer
dezelfde lineariteit. Door het uitgangssig
naal van een tachogenerator te differen
tiëren, verkrijgen we een signaal dat even
redig is met de versnelling.
8.3.3. Druk
Een zeer gangbaar type versnellingsmeter
maakt gebruik van een druk- (of kracht-)
meting. De kracht ten gevolge van een be
kende massa wordt dan aan de opnemer
toegevoerd. Deze kracht wordt meestal
omgezet in een elektrisch signaal met be
hulp van piëzo-elektrische materialen. Der
gelijke stoffen, zoals seignettezout, kwarts,
bariumtitanaat en andere keramische mate
rialen hebben een zodanige structuur, dat
een mechanische spanning een elektrische
oproept en omgekeerd. Een mechanische
spanning vormt dus binnen het materiaal
een elektrisch veld, dat tussen twee geschikt
aangebrachte elektroden een spanning op
wekt. Op dit verschijnsel berust een zeer
groot aantal opnemers, vanaf het grammofoonelement tot de opnemer die gebruikt
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wordt voor het meten van spanningen in
betonnen heipalen. De gevoeligheid is af
hankelijk van het ontwerp en van het ge
bruikte materiaal. Kwarts is betrekkelijk
ongevoelig, maar geeft een zeer constante
spanning af. Sommige nieuwe keramische
materialen zijn zo gevoelig dat het uit
gangssignaal van bijvoorbeeld een grammofoonelement met zo’n materiaal 100 mV
of meer kan bedragen. Voor een kristalmicrofoon is een uitgangssignaal van 1 mV
heel normaal.
Alle opnemers van dit soort hebben een
uitgangsimpedantie die bijna zuiver capacitief is: vanaf een fractie van een pF tot
enkele honderden pF. De diëlektrische con
stante van sommige moderne materialen
is erg groot. Het elcktrodensysteem vormt
dus samen met het kristal een condensator
met een aanzienlijke capaciteit. Bij deze
opnemers is het capacitieve deel van de
belastingimpcdantie niet zo belangrijk.
Het ohmse deel is dat echter wel: een kleine
belastingsweerstand geeft een ingrijpende
verandering van de eigenschappen.

8.3.4. Energie en temperatuur
Ook voor de meting van deze grootheden
bestaan vele typen opnemcrs. Het meest
voorkomend zijn echter de opnemers voor
het meten of detecteren van de energie van
elektromagnetische straling in het gebied
van het zichtbare licht. Hierbij wordt ge
bruik gemaakt van drie verschijnselen: het
foto-elektrisch effect, het foto-volta-effect
en de fotogeleiding. Met het foto-elektrisch
effect, zoals dat wordt toegepast in de foto
multiplicator, kan een versterking van 108
worden bereikt met een uitgangsimpedantie
die even groot is als die van een kleine vacuümbuis. De gevoeligheid ligt tussen 50
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en 5000 A-lm-1. De belasting heeftidezelfde
invloed als bij andere buisschakelingen, en
ook overigens moet men met dezelfde din
gen rekening houden. Bij het foto-voltaeffect en de fotogeleiding worden geen vrije
ladingdragers in een vacuüm gebracht,
maar ontstaan ladingdragers binnen het
kristalrooster. Deze elektronen bewegen
onder invloed van de in halfgeleidermaterialen aanwezige velden. Zulke elementen
hebben nooit een grote inwendige weer
stand en zijn zeer gevoelig. Karakteristieke
waarden zijn bijvoorbeeld 2 en 2,5 A/lx.
Elk temperatuurafhankelijk verschijnsel
kan worden gebruikt om energie te meten.
Zo kan men gebruik maken van de veran
dering van een weerstand (bij bolometers),
of van de cmk van een thermo-element (bij
detectors voor infrarode stralen). Met be
hulp van sommige halfgeleidermaterialen
kunnen zeer gevoelige en nauwkeurige temperatuurmetingen worden uitgevoerd. De
weerstandsverandering kan daarbij vrij
groot zijn, bijvoorbeeld van 3000 £2 bij
20°C tot 20 Q bij 300°C. Het grootste
nadeel van de halfgeleiderelementen is het
nogal beperkte temperatuurgebied. In de
meeste gevallen hebben ze een kleine in
wendige impedantie, en moet men de ge
bruikelijke voorzorgen treffen ten aanzien
van de belastingweerstand.

8.4. MEETINSTRUMENTEN

Ten slotte zullen we nog enige aandacht
schenken aan die instrumenten die een blij
vende registratie van het meetresultaat
geven op papier of op magnetische band.
Aan de aanwijzende meetinstrumenten,
zoals draaispoelmeters en buisvoltmeters,
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en aan andere iristmmenten, zoals elektronenstraaloscilloscopen en dergelijke, zullen
we hier geen aandacht schenken. Natuurlijk
kan elk van de genoemde instrumenten met
behulp van een camera en een sch'akelklok
gemakkelijk worden ómgebouwd tot een
zelfregistrerend meetinstrument. Hierbij is
de snelheid van de film van belang: zo moet
bij snelle oscilloscopen ook een snelle film
worden gebruikt. Indien bij het fotografe
ren van beelden van een oscilloscoop ook
de schaalverdeling geregistreerd moet wor
den, kunnen fouten optreden ten gevolge
van parallaxwërking. Vooral indien met
behulp van deze schaalverdeling signalen
met grote amplitude gemeten moeten
worden, kunnen zeer ernstige afwijkingen
optreden. Deze foutenbron kan worden ge
ëlimineerd door beeld en schaalverdeling
afzonderlijk op te nemen. Eerst wordt het
beeld gefotografeerd, vervolgens wordt de
camera opnieuw gefocusseerd en wordt de
schaalverdeling geregistreerd. Er zijn wel
speciale buizen met de schaalverdeling aan
de binnenkant van het glas, maar ze worden
betrekkelijk weinig toegepast.
Evenals de opnemers zijn alle meetin
strumenten energie-omzetters: een elek
trisch signaal wordt omgezet in een zicht
baar of hoorbaar signaal dat verwerkt kan
worden door de waarnemer. Bovendien is
de werking van vele energie-omzetters om
keerbaar. Zo kan het piëzo-elektrisch effect
zowel worden toegepast in een microfoon
als in een luidspreker.
De zelfregistrerendc milli-ampèremeter .
of potentiometer heeft noodzakelijkerwijs
een uiterst beperkt frequentiegebied. In de
allereenvoudigste instrumenten loopt de te
meten stroom door een galvanometer.
Deze drijft de pen aan die het verloop van

de te meten grootheid registreert. Voor dit
type instrument bedraagt de maximale fre
quentie ongeveer 5 Hz. Een representa
tieve schrijver voor 1 mA heeft een weer
stand van 2 tot 5 kQ en vraagt 2-5 mW
voor volle uitslag. De tijd die nodig is om
de volle uitslag te bereiken indien plotse
ling een stroom van 1 mA wordt toege
voerd, bedraagt 1 a 2 s. Door een zeer
zorgvuldig ontwerp van ‘de galvanometer
en de eigenlijke schrijver, terwijl bovendien
geschikte stuurversterkers worden toege
past, is het mogelijk de bovenste frequentiegrens op te voeren tot 50 a 100 Hz.
Door de stuurversterkers wordt de gevoe
ligheid van het instrument aanzienlijk ver
groot. Indien aan het ontwerpen van deze
versterkers alle aandacht wordt gegeven,
kan zelfs het microvolt-niveau worden be
reikt. Bij het gebruiken van zeer gevoelige
schrijvers voor lage frequenties moet men
wel alles in het werk stellen om ruis- en
bromspanningen te onderdrukken, daar
het instrument anders onjuiste indicaties
geeft. De ruis- en bromspanningen worden
niet geregistreerd vanwege het beperkte
frequentiegebied. Deze stoórspanningen
geven echter wel ontoelaatbare afwijkingen
in de stuurversterkers.
Bij een. aantal schrijvers wordt een servosysteem toegepast teneinde de eigen
schappen te verbeteren. In zo’n schrijver
doet de galvanometer bijvoorbeeld dienst
als servomotor en drijft behalve de pen ook
de rotor van een potentiometer aan. De
spanning van de potentiometer wordt ver
geleken met de te meten spanning, en het
verschil wordt versterkt en weer toege
voerd aan de galvanometer. De gebruikte
versterker moet een grote versterking be
zitten, opdat de pen nauwkeurig de in-
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gangsspanning registreert. Dit is een gelijkstroomsysteem; hetzelfde resultaat kan
echter ook worden bereikt met een wisselstroommotor om de pen en de potentiometer aan te drijven. De spanning van de
potentiometer wordt vergeleken met de
ingangsspanning en het verschil wordt op
een geschikte draaggolf gemoduleerd. De
draaggolf moet dezelfde frequentie hebben
als de voedingsspanning van de wisselstroommotor. Voor het moduleren kan
gebruik worden gemaakt van een chopper.
Het uitgangssignaal van de chopper wordt
versterkt en toegevoerd aan de wisselstroommotor. De gevoeligheid van derge
lijke instrumenten is bijvoorbeeld 10 mV
voor volle uitslag, met een nauwkeurigheid
van 1% van de volle uitslag en een balanceertijd van 1 a 2 s. Het frequentiegebied is sterk afhankelijk van de maximaal
optredende uitslag. Zo is bij een bepaald
instrument 25% van de volle uitslag toege
staan als een frequentie van 0,1 Hz moet
worden geregistreerd. Voor een ander in
strument is de hoogste frequentie bij een
maximale amplitude van 25% volle uitslag
ongeveer gelijk aan 10 Hz. Bij juiste dimensionering van het servosysteem is het
hele meetinstrument eigenlijk een compcnsator, die in evenwicht de schakeling waar
hij op wordt aangesloten niet belast. Dit
is echter alleen waar bij een constant in
gangssignaal, als de pen tot rust is geko
men. Is het ingangssignaal een wisselspan
ning, dan loopt de pen altijd achter op de
ingang en is de ingangsimpedantie niet ge
lijk aan oneindig. De impedantie van de
signaalbron kan soms invloed uitoefenen
op de balanceertijd. Dan kan het noodza
kelijk zijn dat de schrijver wordt bijgesteld
om weer de juiste waarde te verkrijgen.
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Tenslotte: ook een bandopname-apparaat kan als meetelement worden toegepast.
Met een gewoon handelstype kunnen wisselstroomsignalen vanaf 50 Hz tot 15 kHz
worden geregistreerd. Bij lagere frequen
ties kan men het signaal in amplitude of in
frequentie moduleren en vervolgens regis
treren. Daar men de geregistreerde infor
matie later met verschillende snelheden kan
weergeven, verschaften deze instrumenten
een middel om een gemeten verschijnsel
langs de tijdas te comprimeren of uit te
rekken. Op de details van de opname- en
weergaveversterkers zullen we hier niet
ingaan. Alleen zij vermeld, dat voor een
bevredigende werking correctienetwerken
gewoonlijk noodzakelijk zijn.

LIJST VAN SYMBOLEN

B
c

fluxdichtheid, susceptantie
lichtsnelheid in vacuüm
(3*108m-s-1)
C
capaciteit (F)
D
straalafbuiging
d
afstand
e
lading van het elektron (1,6 • 10~10 C)
e
grondgetal der natuurlijke logarit
men (2,71828...)
E
elektrische veldsterkte
frequentie
F
kracht
G
conductantie (S)
h
constante van Planck
(6,62 . 10"34 J . s)
/H
//-parameters, i = input
r = reverse
hr
ht
f = forward
ho
o = output
Een tweede index duidt de transistorconfiguratie aan,
b = basisschak.
e = emitterschak.
c = collectorschak.
I
stroomsterkte, stroom (A)
basisstroom
/b
collectorstroom
Ic
emitterstroom
/e
/cbo lekstroom (basisschakeling)
Zceo lekstroom (emitterschakeling)
verzadigingsstroom van een geïdea
Ib
liseerde lagendiode
thermische stroom per oppervlaktej
eenheid
k
constante van Boltzmann
(1,38 — 10~23 J • °K-1)
/
lengte
quantumgetal dat het baanimpulsZi

L
mo
M
n
n
Hintr

P
q,Q
Q
R,r
Rl

s

Si

t
t
T
Tq
Ti
U
v
W
x
X
y
Y
z

Z
ab

ae

ó
A

moment van een elektron aangeeft
zelfinductie (H)
rust massa
wederkerige inductie
wikkelverhouding (NJN^)2
hoofdquantumgetal
intrinsieke concentratie van gaten of
elektronen
vermogen (W)
elektrische lading (C)
kwaliteitsfactor spoel
weerstand
belastingweerstand
Siemens (conductantie)
magnetisch quantummoment
tijd
temperatuur (°C)
temperatuur (°K - absolute tempe
ratuur)
omgevingstemperatuur
junctietemperatuur
potentiaalverschil (V)
snelheid
energie, arbeid (J)
energie van het Fermi-niveau
richtingscoördinaat
reactantie
richtingscoördinaat
admittantie
richtingscoördinaat
impedantie
stroomversterkingsfactor (geaardebasisschakeling)
stroomversterkingsfactor (geaardeemitterschakeling)
verlieshoek
(vóór een variabele) geeft een kleine
verandering aan
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0
<P
<P
co
<w0

thermische weerstand
tijdconstante
uittreedenergie
fasehoek
hoek frequent ie
frequentie in het midden van de
doorlaatband

Vermenigvuldigingsfactoren
Symbool Factor Voorbeeld
= Mega-ohm
• 106
M
k£l = kilo-ohm
• 103
k
mH = millihenry
• 10-3
m
p.A = micro-ampère
•
10
-6
P
• 10~12 pF = picofarad
P
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wet van Richardson 21

y-parameters of admittantieparameters 66

Zelfinductie 32
zenerdiode 115
zener-doorslag 114
zone, verboden 24
z-parameters 67
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Over de auteurs: E. E. Zepler studeerde te Bonn en Würzburg.
In 1935 emigreerde hij naar Engeland, waar hij van 1941 tot 1963
elektronica doceerde aan de Universiteit van Southampton, eerst
als lector, vanaf 1949 als hoogleraar. Hij is thans verbonden aan
het Institute of Sound and Vibration Research te Southampton.
S. W. Pun.iett studeerde aan de Universiteit van Londen. Hij gaf
les aan technische scholen, leidde tijdens de 2e Wereldoorlog
radartechnici op en was sinds 1947 assistent van prof. Zepler
aan de Universiteit van Southampton. In 1960 werd hij benoemd
tot lector aldaar.
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Over het boek: Wetenschappelijk werk, van welke aard ook, is
tegenwoordig welhaast niet meer denkbaar zonder hulp van elek
tronische apparatuur. Dit schept ook voor de technicus die geen
radiotechnicus is, de noodzaak elektronische apparatuur te se
lecteren, aan te schaffen en er op zo doeltreffend mogelijke wijze
gebruik van te maken. Maar hoe is dit mogelijk zonder het
nodige inzicht?
Dit boek, bedoeld als inleiding in de elektronica, is geschreven
voor al diegenen die op welke wijze dan ook ressearch verrich
ten, en voor diegenen die op andere wijze van elektronische ap
paratuur gebruik maken. Het behandelt, kwalitatief zowel als
kwantitatief, de actieve en passieve elementen waaruit de mo
derne elektronische schakeling kan zijn opgebouwd en vormt uit
dien hoofde ook voor de aanstaande elektronicus een uiterst
bruikbare handleiding.
Verondersteld wordt een kennis van wiskunde en natuurkunde op
HBS-niveau, maar deze is alleen daar waar strikt nodig toege
past. Met deze basis is het boek onder meer toegankelijk voor
middelbare en hogere technici.
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