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VOORWOORD
Dit boek is bedoeld als inleiding in het on
derwerp elektronica. De behandeling van
het onderwerp is noodzakelijkerwijs zeer
beknopt, maar toch hopen de auteurs dat
de keuze en de indeling van de stof zodanig
zijn dat ze tot een redelijke kennis van za
ken leiden. Het boek is in de eerste plaats
bedoeld voor diegenen, die bij research- of
ander werk betrokken zijn, daarbij met
elektronische apparatuur moeten werken
en die het een en ander willen weten over de
mogelijkheden en de werking ervan. Hoe
wel het boek niet speciaal is geschreven
voor hen die elektrotechnicus willen wor
den, zal het zeker voor hen van nut blijken
te zijn.
Om elektronische schakelingen volledig
te kunnen begrijpen, moet de lezer enigs
zins vertrouwd zijn met passieve en actieve
onderdelen. De fysische werking en de elek
trische equivalenten van actieve onderdelen,
zoals de buis en de transistor, moeten be
kend zijn. Sommige lezers zullen deze ba
siskennis reeds bezitten. Anderen, die de
elektriciteitsleer behoorlijk beheersen, zul-

len de werking van buizen, transistors en
corresponderende equivalente schakelin
gen nog moeten bestuderen.
Het grootste gedeelte van dit boek be
staat uit een behandeling van enkele van de
vele elektronische schakelingen, die men
kan maken. Elk hoofdstuk behandelt een
groep van aanverwante schakelingen;
hoofdstuk 3 bijvoorbeeld behandelt die
schakelingen, die in het audiofrequente ge
bied werken. De wiskunde is tot een mini
mum beperkt, het toepassen ervan is echter
onvermijdelijk wanneer men kwantitatieve
resultaten wil verkrijgen. In enkele gevallen
zijn alleen de resultaten vermeld. Een ta
melijk uitgebreide verhandeling wordt ge
geven over het onderwerp terugkoppeling,
daar deze in alle soorten elektronische scha
kelingen van belang is. Tenslotte wordt
enige informatie gegeven, die bedoeld is als
een gids bij het kiezen, kopen en gebruiken
van elektronische apparatuur.
E. E. ZEPLER
s. 'w. PUNNETT

9

n

S. W.PUNNETT

1.INLEIDING

Informatie over de fysische wereld kan op
vele manieren verkregen, verwerkt en ge
analyseerd worden, maar informatie kan het
snelst in de vorm van elektrische signalen
worden verwerkt. Daarbij geeft het toe
passen van moderne elektronische technie
ken gewoonlijk een grotere nauwkeurig
heid en doelmatigheid dan men met andere
middelen kan bereiken. Dit is gedeeltelijk
het gevolg van de grote snelheid waarmee
een elektronische schakeling werkt; men
kan dan snelheid opofleren, om nauwkeu
righeid en doelmatigheid te verzekeren, zon
der ongewenste vertragingen in het ver
krijgen van resultaten. Als gevolg van dit
alles dringen elektronische technieken en
apparatuur door in bijna elke tak van we
tenschappelijk onderzoek. Dit vraagt er
duidelijk om dat men tenminste enigszins
begrijpt hoe elektronische apparatuur werkt
en wat de beperkingen zijn, anders zal men
er niet het volle profijt van kunnen trekken.
Verder zal men vaak apparatuur nodig
hebben, die men niet als serie-artikel kan
kopen. Dit houdt in dat de onderzoeker
een zorgvuldige specificatie aan de ontwer
per dient op te kunnen geven.
Dit boek is niet op de eerste plaats be
doeld als een hulp bij het ontwerpen, maar
hopelijk zal het toch tot begrip van de fun
damentele werking en het gebruik van elek
tronische schakelingen leiden. De toege
paste wiskunde is zo eenvoudig mogelijk
gehouden. Over het algemeen is maar zeer
weinig rekenwerk nodig om de resultaten,
die vaak alleen maar vermeld zijn, af te

leiden. In enkele gevallen is het noodzake
lijk infinitesimaalrekening te gebruiken om
het gedrag van een bepaald netwerk of cir
cuit af te leiden; voor dergelijke afleidingen
raadplege men de desbetreffende litera
tuur, slechts het resultaat is vermeld. De
vorm van het antwoord is in de meeste ge
vallen met wat gezond verstand gemakke
lijk in te zien; rekenen is alleen nodig om
de juiste waarden van de constanten te be
palen.
We hopen ook dat men enige hulp zal
hebben bij de keuze en aankoop van elek
tronische apparatuur, welke tegenwoordig
in zo’n grote verscheidenheid te krijgen is.
Meestal vindt men vele apparaten, die meer
of minder geschikt zijn om de gewenste
meting uit te voeren. Zorgvuldig bekijken
van de specificaties, die door de fabrikant
gegeven worden, is vaak noodzakelijk om
te kunnen besluiten welk instrument het
beste is of welk het meest aan de eisen vol
doet. In sommige gevallen bestaat er geen
instrument of apparaat, dat de gewenste be
werking kan uitvoeren. Men moet de radio
technicus dan voldoende gegevens kunnen
leveren om een geschikt apparaat te ver
krijgen. We hopen tevens dat de ideeën die
hier worden voorgelegd, de onderzoeker in
staat zullen stellen te bepalen welke details
hij aan de ontwerper moet geven. Dit lijkt
de auteurs een van de belangrijkste doel
stellingen van dit boek. Daarom wordt
hierna nader ingegaan op de gegevens die
een radio-technicus nodig heeft, wil hij een
geslaagd ontwerp kunnen leveren.
11

De technicus die de opdracht krijgt om een
elektronisch apparaat te ontwerpen, moet
allereerst de aard van de te meten fysische
grootheid of van het signaal worden aange
geven, zoals bijvoorbeeld lengte, tempera
tuur of hoeveelheid energie. Ook is het
noodzakelijk nauwkeurig de eigenschappen
van het te registreren signaal te kennen,
bijvoorbeeld de amplitude, de frequentie of
de mate van verloop. Deze factoren bepa
len de soort transducer die men moet ge
bruiken: deze eenheid levert elektrische
stroom of spanning, die min of meer even
redig is met de eigenschap van de fysische
grootheid, welke men wil bepalen. Het
elektrisch signaal wordt door de elektroni
sche apparatuur bewerkt tot een geschikt
stuursignaal dat aan de registratieapparatuur wordt toegevoerd. Evenzo moet men
de maximale en minimale waarde van het
signaal kennen, bij benadering zijn tijdsaf
hankelijkheid, het mogelijke frequentiebereik waarin periodieke fluctuaties liggen,
en ook moet men rekening houden met de
maximaal toelaatbare belasting van de
bron; dit kan de beslissende factor zijn bij
een keuze tussen twee overigens even goede
transducers.
Met deze kennis van de signaalbron kan
de technicus beginnen met het ontwerpen
van een elektronische schakeling, geschikt
om de elektrische spanningen of stromen
zo te bewerken dat ze het registreerapparaat kunnen sturen. Dit laatste wordt be
paald door de manier waarop en de snel
heid waarmee men wenst af te lezen; het
kan akoestisch gebeuren door middel van
een luidspreker, of visueel met een lamp,
een kathodestraalbuis, of een meter. In veel
uitrustingen wordt een analoog-meetwijze
toegepast; de grootte van het waar te ne12

men signaal wordt bijvoorbeeld gegeven
door de stand van de wijzer van een meter,
of door de plaats van een stip op de katho
destraalbuis. De waarnemer moet de stand
van de wijzer aflezen en deze als een getal
opschrijven. Tegenwoordig neigt men meer
naar de digitale meetwijze; de apparatuur
vormt het analoge signaal om, en geeft de
numerieke waarde. Dit kan minder sprei
ding en grotere nauwkeurigheid betekenen
bij omvorming van analoog-signaal naar
digitale weergave, terwijl het zelden van
belang is, dat de weergave niet continu is.
De omzet- en weergeeft ij den zijn gewoon
lijk kort genoeg voor alle doeleinden.
Men moet de ontwerper kennelijk zeer
veel informatie verstrekken. Ook moet de
totale nauwkeurigheid over korte en lan
gere tijd worden gegeven; deze bepaalt vaak
het soort en de mate van terugkoppeling,
welke men in het systeem moet toepassen.
Men kan soms terugkoppeling gebruiken
om de lineariteit van de transducers zelf te
verbeteren. Het kennen van de toegestane
afmetingen, gewicht, beschikbare voeding,
enzovoorts is ook noodzakelijk. Factoren
als willekeurige variatie in het signaal (ruis),
akoestische en elektrische storingen uit de
omgeving, kunnen het leveren van een ge
slaagd ontwerp aanzienlijk bemoeilijken.
Een ontwerp, dat goed te gebruiken is in
rust in een laboratorium, kan onbruikbaar
zijn op een plaats met veel akoestische sto
ring en mechanische trillingen. Verande
ringen in omgevingstemperatuur en voch
tigheid kunnen aandacht opeisen, controle
op de omgeving kan speciaal voor com
plexe systemen van belang zijn. Bij getransistoriseerde eenheden is de temperatuur
erg belangrijk.
Tot slot van deze inleiding is het goed

even nader in te gaan op de indeling van
dit boek.
Hoofdstuk 2 behandelt het zeer belang
rijke onderwerp terugkoppeling. Veel her
halingen zijn te vermijden door dit onder
werp als eerste te behandelen, daar het ver
schijnsel terugkoppeling in bijna alle ande
re hoofdstukken wordt gebruikt. Deze
volgorde zal weinig moeilijkheden opleve
ren, daar de meeste denkbeelden verduide
lijkt kunnen worden aan de hand van de
eenvoudige 7?C-gekoppelde versterkertrap.
Waar moeilijkheden optreden, wordt een
voudig verwezen naar het betreffende
hoofdstuk over versterkers. Het leek ons
niet nodig een apart hoofdstuk op te nemen

over oscillatoren. Deze kunnen gewoon
behandeld worden als een onderdeel in het
desbetreffende hoofdstuk over versterkers.
Audiofrequentoscillatoren
bijvoorbeeld
worden beschouwd in hoofdstuk 3 over
audiofrequentversterkers.
Mogelijkheden en gebruik van enkele
van de meer bekende vormen van meet- en
testapparatuur komen in hoofdstuk 9 aan
de orde; daarbij wordt ook aandacht ge
schonken aan veranderingen in de werking
van de schakeling ten gevolge van meet- en
testapparatuur. Deze laatste beschouwing
is belangrijk wanneer testapparatuur wordt
gebruikt om vast te stellen of elektronische
schakelingen naar behoren functioneren.
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S. W.PUNNETT

2. TERUGKOPPELING

2.1.INLEIDING

Met de moderne buizen en transistoren kan
men elke gewenste mate van versterking
krijgen over een zeer groot frequentiegebied, waarbij de bovenste grens van de
bruikbare versterking bepaald wordt door
de ruis die in de schakeling ontstaat. De
versterking hangt voor ieder apparaat af
van de actieve en passieve parameters in de
schakeling, en daarom is het meestal nodig
schakelingen te gebruiken waarin een ver
andering van deze parameters een zo klein
mogelijk effect heeft. Omdat de parameters
van de actieve elementen sterk afhangen
van de voedingsspanningen, moet ook hier
op worden gelet; de transistor is hier in
het voordeel, omdat hij geen gloeispanning
nodig heeft. Een constante versterking is
om velerlei redenen vereist; het is duidelijk
dat deze noodzakelijk is wanneer men de
versterker gebruikt om een klein signaal zo
danig te versterken dat men er nauwkeurig
aan kan gaan meten. Maar in veel gevallen
is een constante versterking een eerste ver
eiste voor een juiste werking van de scha
keling. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van
de selectieve laagfrequentversterkers, die
beschreven worden in hoofdstuk 4, sterk
afhankelijk van de waarde van de voor
waartse versterking. Waar de versterker
deel uitmaakt van een ingewikkelder sys
teem, is een constante versterking door
gaans noodzakelijk; reeds betrekkelijk
kleine variaties kunnen tot gevolg hebben
dat het hele systeem gaat oscilleren.

14

Ook op vervorming moet men letten. De
moderne buizen hebben vrij goede lineaire
eigenschappen, de transistors wat minder,
maar toch veranderen de parameters van
buis en transistor met de signaalgrootte.
Bij een buis kan men de wisselstroomcomponent van de anodestroom ten gevolge
van een signaal op de ingang als volgt uit
drukken in een machtreeks:
ia = öi(wa 4- ytzwg) + a2(wa + A«g)2 + , • • •
waarbij ai, «2, • • • constanten zijn, die
afhangen van de constructie van de buis,
/z de versterkingsfactor is, en zza en z/g de
wisselspanningen op anode respectievelijk
rooster voorstellen. Als men dus een sinus
vormige spanning aan het rooster van de
buis toevoert, bevat het uitgangssignaal
harmonischen, gesuperponeerd op de
grondfrequentie. Als het ingangssignaal
spanningen bevat van meer dan een fre
quentie, treedt intermodulatie op; er wor
den spanningen opgewekt, die geen har
monischen zijn. Als bijvoorbeeld het in
gangssignaal bestaat uit spanningen met
frequenties van 1 en 1,5 kHz, bevat het
uitgangssignaal ook componenten met
frequenties 0,5, 2,5, 3,5 kHz, enzovoorts.
Tenslotte moeten we nog in elke schake
ling de ongewenste spanningen beschou
wen, meestal aangeduid als ruisspanningen,
die verschijnen aan de uitgang van een ver
sterker. De bijdragen aan dergelijke span
ningen bestaan uit:
1. thermische ruis;
2. hageleffect-ruis;
3. brom uit de voeding;

4. brom uit schakelingen, bedrading, enz.;
5. microfooneffect (trillingseffecten).
Men heeft ontdekt dat de prestaties van
een versterker verbeterd worden, als men
gebruik maakt van terugkoppeling. Wan
neer men de stabiliteit van de versterker
moet verbeteren of minder vervorming en
ruis wil krijgen, gebruikt men negatieve
terugkoppeling (tegenkoppeling), dat wil
zeggen men voert een gedeelte van de uitgangsspanning (of -stroom) terug naar de
ingang, zó dat deze in tegenfase is met het
ingaande signaal. Als men een versterker
bouwt met een honderd keer grotere ver
sterking dan nodig is, en men dan negatieve
terugkoppeling toepast om de versterking
terug te brengen tot de gewenste waarde,
kan men een honderdvoudige verbetering
van stabiliteit en vervorming verwachten.
Ook zal de totale ruis aan de uitgang aan
zienlijk verminderen, maar hoeveel deze
vermindert hangt sterk af van de plaats,
waar de ruis de versterker binnenkomt. In
enkele schakelingen gebruikt men positieve
terugkoppeling; hier zijn tcruggekoppeld en
inkomend signaal aan de ingang van de
versterker in fase. Zo’n terugkoppeling
wordt soms gebruikt om de frequentiekarakteristiek van een versterkend systeem te
regelen (zie hfdst. 4, selectieve versterkers).
Terugkoppeling heeft een grote invloed
op in- en uitgangsimpedanties van actieve
ingang

versicrkertak A

uitgang

tcrugkoppcltak

P

Fig.2.1. Blokschema van een gegeneraliseerd
teruggekoppeld systeem.

netwerken. Zo wordt in de gestabiliseerde
voedingen negatieve terugkoppeling ge
bruikt om de inwendige weerstand van de
voeding tot een zeer kleine waarde terug
te brengen. Een gedetailleerde beschou
wing over deze veranderingen en over an
dere belangrijke aspecten van teruggekop
pelde systemen volgt later.
2.2. DE TERUG KOPPELFACTOR

In fig. 2.1 is schematisch een teruggekoppel
de schakeling weergegeven, bestaande uit
twee hoofdtakken of -schakelingen. De
bovenste schakeling bevat gewoonlijk de
actieve elementen en heeft een versterking
A, die over het algemeen complex is. Men
mag hiervoor schrijven Aei0, waarbij A de
grootte van de versterking is, en 0 de door
deze schakeling veroorzaakte fasedraaiing. Zowel A als 0 zijn afhankelijk van de
frequentie (zie hfdst. 3). De /?-tak is meestal,
maar niet noodzakelijk, een passieve scha
keling, omdat de stabiliteit van de verster
king in hoge mate afhangt van de stabili
teit van de parameters in de /?-tak. p is ook
een complexe grootheid en zijn grootte p
en fase (p hangen af van de frequentie. De
wijze, waarop een signaal van standaard
grootte gewijzigd wordt wanneer het elke
tak tweemaal doorloopt, wordt op die
manier bepaald door A en P; het produkt
Ap geeft aan hoe een signaal van stan
daardgrootte veranderd is na één enkele
maal de kring versterker - terugkoppeling
doorlopen te hebben. De rondgaande ver
sterking Ap, meestal aangeduid als de
terugkoppelfactor, speelt een zeer belang
rijke rol in de analyse van teruggekoppelde
systemen.
15
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Als uitgangspunt wordt de werking van
de versterker zonder terugkoppeling geno
men. Met P gelijk aan nul en een ingangs
signaal Us, bestaat het uitgangssignaal uit
de som van het gewenste uitgangssignaal
Uo, gelijk aan AUS, ruisspanning No en
vervorming Do. Aangenomen wordt, dat
de ruis en vervorming beide opgewekt wor
den in de versterker. Ook wordt aangeno
men dat de ruis niet afhangt van het sig
naal : de ruis in Us wordt als een deel van
het ingangssignaal beschouwd. Voorts
nemen we aan dat de vervorming alleen af
hangt van de grootte van het uitgangssig
naal, dus Do is een of andere functie van
Uo : F(UO), en het uitgangssignaal van de
versterker wordt dan:
Uo 4- Do 4- No = AUS 4- F(U0) 4- No
Stel dat het uitgangssignaal U + D + N
is, wanneer terugkoppeling wordt toege
past, dan is de teruggekoppelde spanning
p(U + D 4- N) en het totale ingangs
signaal voor de versterkertak
Us 4- p(U + D 4- N).
Het totale uitgangssignaal uit de verster
ker moet A maal dit totale ingangssignaal
zijn plus componenten ten gevolge van ver
vorming en ruis, en dus:
U 4- D 4- N
= A[U8 + p(U + D + N)] + F(U) 4- No
Opnieuw rangschikken geeft:
U+ D+ N«=

AUfl

1 — Ap

+

F(U)
1 — AP

+

+
Np

1 — AP

De drie componenten van deze vergelijking
worden nu apart bekeken.

2.3.DE VERSTERKING VAN DE
TERUGGEKOPPELDE VERSTERKER

Uit bovenstaande uitdrukking voor het
uitgangssignaal ziet men dat de verster
king, Af, met terugkoppeling gegeven wordt
door:
Af =

A
1 — .AP

Over het bruikbare frequcntiegebied van
de versterker is Ap nagenoeg reëel en ne
gatief als de terugkoppeling negatief is
(tegenkoppeling). Als de terugkoppeling
positief is (meekoppeling), moet Ap onge
veer reëel en positief zijn in het bruikbare
frequentiegebicd van het systeem. Buiten
dit werkingsgebied wordt Ap over het al
gemeen nul; de fasedraaiing hangt af van
de ingewikkeldheid van de schakeling en
kan zeer aanzienlijk zijn. In feite kan terug
koppeling, die negatief is in het bruikbare
gebied, daarbuiten gemakkelijk omslaan
in positieve terugkoppeling, en dit kan
instabiliteit en oscilleren van het systeem
veroorzaken. Dit aspect van teruggekop
pelde systemen wordt nader beschouwd in
het gedeelte dat handelt over stabiliteit.
In het bijzondere geval, dat Ap reëel is en
gelijk aan 4-1, wordt de versterking Af
oneindig, wat wil zeggen dat het systeem
gaat oscilleren en er ook zonder ingangs
signaal een uitgangssignaal is.
In de rest van dit hoofdstuk, behalve in
het deel over stabiliteit van teruggekoppel
de systemen, wordt aangenomen dat de
frequentie ligt in het gebied waar het sys
teem bruikbaar is, en dat Ap het bedoelde
gedrag vertoont, dit is negatieve of posi
tieve terugkoppeling voor de respectieve
lijke gevallen.

16
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Voorbeelden
1. Stel dat de versterking A een waarde van
—200 heeft, en p gelijk is aan 0,01, zodat
Ap = —2. Dan is de versterking van de
teruggekoppelde versterker:

v«X

+ 1000
1 — looop
Dus is P = —0,019
Het negatieve teken in de uitdrukking voor
P betekent dat de teruggekoppelde span
ning in tegenfase is met het ingangssignaal,
en dat het verschil tussen deze spanningen
dus het eigenlijke stuursignaal van de ver
sterker is. Dit ziet men duidelijk aan de
tweetraps teruggekoppelde versterker, waar
van het schema is gegeven in fig.2.2. Het
eigenlijke stuursignaal van de eerste buis

Rt

u.

/fl

P"o

I

L

Ri

Fig.2.2. Een twectrapsversterker met tegenkoppeling.

is ue; het verschil tussen het signaal u6 en
de teruggekoppelde spanning
Wo^i/(7?i + 7?2)- (Hier is buiten beschou
wing gelaten dat de anodestroom van de
eerste buis ook een terugkoppeling veroor
zaakt, namelijk een spanning zai^i over
de kathodeweerstand j?i. Zie voor een ge
detailleerde behandeling blz. 26). In dit
systeem is de voorwaartse versterking po
sitief, in- en uitgangssignaal zijn in fase;
de terugkoppeltak moet zo worden uitge
voerd dat het reële deel van Ap negatief
is. In de schakeling van fig.2.3 is de voor
waartse versterking negatief en p positief,
zodat de terugkoppelspanning gelijk is aan
—Ams • 7?i/(7?i + R2) en in tegenfase met
de signaalspanning op het rooster. Deze

ii. •- —Au,

4

Ri

u.

Rt

I,

1 + 2

+ 50 =

R<

uitgang

—200
Af =-------- = —66,67

Het negatieve teken voor de waarden van
A en Af duidt alleen een fasedraaiing n
tussen in- en uitgang aan.
2. Een versterker heeft een voorwaartse
versterking van + 1000, en met terugkop
peling is een totale versterking van +50
vereist.

tl

I

K
\

—Ri

.

Fig. 2.3. Een drietrapsversterker met tegenkoppeling.
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spanning is ongeveer usRzl(Ri + Rz).
Daarom is het nodig de schakeling te on
derzoeken om uit te maken welke van de
grootheden A of p negatief is; maar het
produkt Ap moet altijd een negatief reëel
deel hebben voor een negatieve terugkop
peling. Hieruit blijkt ook hoe een systeem
minder afhankelijk kan zijn van de meeste
grootheden van de schakeling. Een vast
gedeelte van het uitgangssignaal wordt ver
geleken met het ingangssignaal, en het ver
schil of de fout stuurt de voorwaartse of
versterkertak.
Hoeveel onafhankelijker van veranderin
gen in de parameters van de onderdelen de
schakeling is geworden, kan men zien als
men de uitdrukking voor At naar A diffe
rentieert bij constante /?, en dan naar p met
constante A, waarbij we aannemen dat A
en p reëel zijn.
Men krijgt dan de volgende uitdrukkingen:

‘ AAr'
At J ƒ?

AA
~A

L At

P

AP
1 — Aft

Uit deze uitdrukkingen kan men afleiden
hoe sterk de totale versterking afhangt van
kleine procentuele veranderingen AAJA
en Aplp van A respectievelijk p. Uit de
eerste vergelijking blijkt duidelijk dat de
procentuele verandering in de rondgaande
versterking ten gevolge van een verande
ring in A met een factor (1 —AP) ver
minderd wordt, wat precies evenveel is als
de afname van de versterking ten gevolge
van de terugkoppeling; daarentegen blijkt
uit de tweede vergelijking dat de stabili
teit van At bij variaties in de p bijna even
18

At

AAr'
. At

_ 1

~ P'

AA
1
A ‘ (—Ap)

Met deze vergelijkingen, of met de exactere,
kan men de waarden van A en p schatten,
die men nodig heeft om een bepaalde ge
wenste stabiliteit van de versterking te
krijgen als de veranderingen in de para
meters van de schakeling bekend zijn.
Voorbeeld: we hebben een versterker
nodig met een versterking van 100 ± 1 %;
de voorwaartse versterking A kan tot 25 %
afwijken. Dan is:

1

1 — AP

en

f Az4f'

groot is als de stabiliteit van de terugkoppeltak zelf. Vandaar dat men in de terug
koppeling zeer stabiele componenten moet
gebruiken, en vandaar dat men ook extra
zorg aan deze terugkoppeling moet beste
den wanneer ze actieve elementen bevat.
Als AP veel groter is dan 1, gelden de vol
gende benaderingen:

100 = ~ p

en

±0,01 = ±0,25/(—AP)

Dus is P = —0,01 en A is ±2500. Ook
kan men nemen p = 0,01 en A=—2500,
maar dan krijgt men een faseverschuiving
7t in de uitgangsspanning.
Dat de versterking 25 maal zo klein
wordt, wordt ruimschoots goedgemaakt
door de 25-voudige verbetering in stabili
teit; men krijgt een verbeterde werking
door de versterker wat ingewikkelder te
maken.
In de praktijk zijn in elke versterker A
en p complex, de rondgaande versterking
is dan Ap en de fasedraaiing a. In dat geval
is de versterking met terugkoppeling:
Af =

Ad0
1 — AP eja

De grootheid, die gewoonlijk het meest van
belang is, is de waarde van de versterking;
deze wordt gegeven door:
Jf =

e^~ — —1, is de versterking mét terugkop
peling
Ar= —
—e
A

__________ A__________
j/1 — 2Ap cos a 4- {AP)2

Differentiëren naar A, de grootte van de
voorwaartse versterking, geeft:

A/lf
At _ p,a

1 — AP cos a
1 — 2Ap cos a + {Ap)2

A. = _L . ej(0—a)o =
=

4- p

Dus wordt de fasedraaiing met terugkop
peling gegeven door:
y = 7i — arctan | —- sin 0
A

1

—cos 0 4- P
A

Omdat alle hoeken klein zijn, mag men de
arctan vervangen door zijn argument en is:

y = tc 4-

tan 0
1 + Apfcos 0

en tenslotte, als 0 klein is:
y = 7t 4-

. e—J<F

Hier wordt de versterking van de verster
ker in het werkingsgebied bepaald door
de verandering van p in grootte en fase.
Welk effect terugkoppeling over het al
gemeen heeft op de fasedraaiing van de ver
sterker kan men als volgt het beste aanto
nen : stel dat een versterker een voorwaart
se versterking van A e-*(K+0) heeft en p
reëel en positief is. 0 is klein in het gebied
waarin de versterker werkt en wordt bij
lage frequenties veroorzaakt door koppelcondensatoren en dergelijke, en bij hoge
frequenties door strooicapaciteiten. Omdat

JO

—1_________
1
( cos# 4- ?) — jisinö
\/l
A

AA
A

De variaties van p en a zijn in het werkings
gebied meestal zó klein dat we er geen aan
dacht aan hoeven te besteden. Voor de
negatieve terugkoppeling nadert a hier
tot 7t, en dan gaat de nieuwe vergelijking
voor de stabiliteit van de versterking over
in de vorige, waarbij voor a tt genomen
was. Negatieve terugkoppeling maakt de
stabiliteit altijd minstens even veel beter,
als de versterking afneemt, omdat
(1 — AP cosa) kleiner is dan
|/1 — 2Ap cosa 4- {AP)2. Dit kan men
ook inzien als men een systeem beschouwt
waarbij Ap zeer groot is; dan is:

—1

e
|1 — Ap|

Met terugkoppeling wordt de versterking
dan:
Jf =

A

•e<"+ |i—ab|7

(1 —Ap)

Deze verandering komt in een fasediagram
van de spanningen in de schakeling duide
lijk naar voren; een dergelijk diagram is te
zien in fig.2.4. De stuurspanning Ug en
AUg hebben een faseverschil (jc 4- 0); de
terugkoppelspanning is pAUg. Nu is de
stuurspanning de som van het signaal U8
en PAUS, en dus moet het signaal zo
staan als in de figuur aangegeven. Deze
19

i

u.

U6(l—A£) +

Uo+ D-

Fig.2.4. Wijzerdiagram, waaruit blijkt hoe tegenkoppeling de fasedraaiing vermindert.

spanning heeft slechts een faseverschil van
(7t+ 0/|l - Ap|) met de uitgangsspanning AUg.
Over het algemeen bereikt men met het
toepassen van een negatieve terugkoppe
ling dat de fasedraaiing van de schakeling
ongeveer tï groter wordt dan die van het
terugkoppelcircuit.

2.4. VERVORMING

Om het effect van terugkoppeling op het
ontstaan van vervorming juist te kunnen
beoordelen, moet men de sterkte van het
gewenste signaal aan de uitgang met en
zonder terugkoppeling gelijk stellen. Wan
neer dit het geval is, werken alle actieve
onderdelen (buizen of transistors) in het
systeem met dan wel zonder terugkoppeling
in dezelfde gedeelten van hun karakteristie
ken.
Nu geldt voor een teruggekoppelde ver
sterker:

u+ D =

AUS
1 — AP

D = F(U0) •

1

1 — AP

Deze eenvoudige vergelijking laat zien dat
de vervorming evenveel afneemt als de ver
sterking. Deze relatie geldt slechts bij be
nadering; het ingangssignaal vertoont zon
der terugkoppeling geen vervorming, met
terugkoppeling wel. Daarom is ook de aan
name dat de opgewekte vervorming alleen
een functie is van het uitgangssignaal, niet
gerechtvaardigd. Ook is aangenomen dat
A constant is, wat niet het geval kan zijn als
de amplitudekarakteristiek van de verster
ker niet lineair is; de waarde van A vari
eert over een enkele periode van het in
gangssignaal. Dit kan men het beste zien
aan een extreem geval: stel dat de voorspanning aan de ingang van de buis gelijk
t/o

tijd

F(U)

+ 1—AP

en om dan een even groot uitgangssignaal
te krijgen als zonder terugkoppeling, moet
het ingangssignaal tot Us(l —AP) wor
den vergroot. Dan is
20

Onder deze omstandigheden neemt de in
de versterker opgewekte vervorming de
waarde aan, die ze zou hebben zonder te
rugkoppeling, namelijk F(U0). De vervor
ming met terugkoppeling moet zijn:

i

lijd

Fig.2.5. Doorlaatkarakteristiek van een buisversterker die op het afknijppunt is ingesteld.

i

is aan de afknijpspanning, zodat de ingangsuitgangskarakteristiek zo wordt als in fig.
2.5. Het uitgangssignaal bij een sinusvor
mig ingangssignaal zal bestaan uit halve
perioden, en hoe sterk men ook terugkop
pelt, dit zal zo blijven. Niettemin wordt
voor kleine vervormingen aan deze een
voudige formule vrij goed voldaan.

2.5.ruis
We bekijken nu de laatste term in de uit
drukking voor het totale uitgangssignaal
van het versterkersysteem. De eenvoudige
theorie, zoals deze boven gegeven is, levert
voor de ruis uit een teruggekoppelde ver
sterker de uitdrukking N = N0/(l — A@).
Dit geeft eigenlijk geen enkele werkelijk
bruikbare informatie; het is niet mogelijk
de verbetering af te leiden, die ze inhoudt
voor de signaal-ruisverhouding, wat de be
langrijkste maatstaf is voor de werking van
een versterker. Duidelijk is dat er geen en
kele verbetering kan plaatsvinden als de
ruisspanningen de versterker met het sig
naal aan de ingang binnenkomen. Als men
het ingangssignaal op U6 houdt, wordt het
uitgangssignaal met terugkoppeling van

AUS teruggebracht tot AUS/(1 — Ap), en
dit is evenveel, als de ruis kleiner wordt.
Dus blijft de signaal-ruisverhouding onver
anderd. Als men het ingangssignaal mag of
kan vergroten tot U8/(l—AP) zonder
extra ruis in te voeren, dan is het uitgangs
signaal weer AUS, en is de signaal-ruisver
houding verbeterd met een factor 1 — Ap.
Deze vergelijking is eigenlijk niet helemaal
juist, en in elk geval is het punt waar de
ruis het versterkersysteem binnenkomt, van
groter belang.
Om een goede vergelijking af te leiden,
bekijken we nu het schema uit fig.2.6. Hier
wordt het inkomende signaal Us en het uit
gaande AfUs constant gehouden. Wan
neer men de terugkoppeling van nul af
laat toenemen, neemt ook de voorwaartse
versterking A1A2 zoveel toe dat At con
stant is en gelijk aan A, de versterking zon
der terugkoppeling. Dan is
Af = A =

A1A2

1 — A1A2P

en At is constant, en dus is
A1A2 = A/(l + AP)
Merk op dat de grenswaarde van p 1/A is.
Deze behandeling is reëler, omdat men
waarschijnlijk de te versterken grootheid

N

versterker At

versterker At

AtU. - AU.

?AtU,

*
P

Fig.2.6. Versterkersysteem met terugkoppe
ling voor het bepalen van de ruis.
21

niet in dc hand heeft, en men dus het ni
veau ervan moet verhogen tot een of andere
gewenste waarde om het apparaat, dat het
signaal opneemt, uit te sturen, dat wil zeg
gen Us en Af liggen voor een gegeven situa
tie vast. Veronderstel nu dat de ruisspan
ning N ten gevolge van brom, hageleffect, verdelingsruis, microfooneffect, enzo
voorts, de schakeling binnenkomt op het in
de figuur aangegeven punt, met als ver
sterking eraan vooraf gaande Ai, en erop
volgend A2. Voor Ai en A2 zijn de grens
waarden 1 en A/(l — Ap), dat wil zeggen
Ai= 1,

of Ai =

A
1 + AP’

A2

1 + Ap

A2 = 1

Het is niet nodig waarden van Ai en A2 te
bekijken, die kleiner zijn dan 1; dergelijke
waarden zouden de aanwezigheid van verzwakkers aan ingang respectievelijk uit
gang inhouden om de voorwaartse verster
king tot de gewenste waarde terug te bren
gen, en dit is ten duidelijkste ongewenst.
Beter kan men van het teveel aan voor
waartse versterking gebruik maken, om p
te vergroten.
Is nu de ruis aan de uitgang Ni, dan is
het teruggekoppelde ruissignaal pNi, en
het signaal aan de uitgang van het versterkcrgcdeelte met versterking Ai is AipNi.
Dus komt in de tweede versterkerhelft een
ruissignaal (N + A1PN1) binnen, en dan
geldt
Ni = A2(N + A1PN1)

Het uitgangssignaal is constant gehouden
op AU8 en dus is de signaal-ruisverhouding
Ai Ub/N als men aanneemt, dat ue vrij van
ruis is. De verbetering is daarom nihil, als
N binnenkomt aan de ingang, en het
grootst, als deze binnenkomt aan de uit
gang; in dit laatste geval is de signaal-ruis
verhouding AiUqIN en is Ai de totale
voorwaartse versterking.

2.6. SOORTEN VAN TERUGGEKOPPELDE

SCHAKELINGEN

Het is niet mogelijk de veranderingen in de
impedanties voor teruggekoppelde verster
kers te bepalen, zonder precies aan te ge
ven, op welke manier de terugkoppeling is
toegepast. Teruggekoppelde versterkers
kunnen ruwweg verdeeld worden in twee
hoofdgroepen, namelijk die schakelingen
die gebruik maken van serieterugkoppeling
en die waarin parallelterugkoppeling toe
gepast wordt. In sommige versterkers kun
nen beide soorten worden toegepast, an
dere hebben serieterugkoppeling aan de in
gang en parallelterugkoppeling aan de uit
gang, en omgekeerd. Het algemene schema
voor alle teruggekoppelde systemen is ge
geven in fig. 2.7.
De manier, waarop de zes aansluitingen
van Ti en T2 inwendig zijn doorverbonden,
bepaalt de klasse waartoe de teruggekop-

W«

Ti

T»

A,U.

ofwel:

Ni =
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I

A2N
1 — A1A2P

N- —
Ai

Fig.2.7. Gegeneraliseerd teruggekoppeld sys
teem.

pelde versterker behoort. Zo is de verster
ker uit fig. 2.3 een voorbeeld van parallclterugkoppeling aan in- en uitgang, terwijl
die van fig. 2.2 het gebruik van serieterugkoppeling aan de ingang en parallelterugkoppeling aan de uitgang laat zien. In deze
versterker komt dan een plaatselijke terug
koppeling voor in de eerste trap, doordat
de weerstand 7?i niet ontkoppeld is; daar
naast een terugkoppeling over de hele ver
sterker ten gevolge van R2. Voor de voor
waartse versterking A moet men alle
plaatselijke of ondergeschikte terugkoppe
lingen in rekening brengen. Zo worden
voor de schakeling uit fig. 2.2 de voor
waartse versterking en terugkoppeling ge
geven door:

A

________ P1R3________
R3 + m + (ri
l)l^i
________ R-2R^________
R4 + H2 + (p2 + 1)^5

p=

Ri

Ri + R2

onder de aanname dat R2 > R4.
Bij een versterker met serieterugkoppeling staan de A- en de (B-schakeling, gezien
vanuit de signaalbron of vanuit de belas
ting, aan elke kant van de versterker met
elkaar in serie. In de types met parallelterugkoppeling staan de A- en de (3-schakeling parallel, gezien vanuit bron of be
lasting. Het is duidelijk dat men in een
schakeling beide soorten kan aantreffen.
De termen stroom- en spanningsterugkoppeling worden vaak gebruikt om aan
te geven, hoe de versterker teruggekoppeld
is. Spanningsterugkoppeling betekent dat
het terugkoppelsignaal bepaald wordt door
een gedeelte van de spanning over de be-

lasting; dit komt overeen met parallelterugkoppeling. Maar natuurlijk wordt niet
nader aangeduid wat er aan de ingang met
het terugkoppelsignaal gebeurt. Bij stroomterugkoppeling is het naar de ingang terug
gevoerde signaal evenredig met de stroom
door de belasting; belasting en terugkoppelschakeling staan in serie. Weer wordt
er niets over gezegd hoe het signaal aan de
ingang wordt toegevoerd, en deze termen
geven dus niet volledig aan welke wijze van
terugkoppeling wordt gebruikt.
De impedantieveranderingen ten gevolge
van terugkoppeling worden toegelicht aan
de hand van een aantal eenvoudige terug
gekoppelde systemen.
De eerste schakeling die we beschouwen
is de emittervolger, een schakeling die
nauw verwant is aan de kathodevolger bij
buizen. Het schakelschema en een vervangingsschema staan respectievelijk in fig.
2.8a en b; de symbolen hebben hier hun
normale betekenis. De spanningsbron is
vervangen door een equivalente stroom
bron, R3' is de parallel weerstand, gevormd
door R3, Ri en R2. Deze bron stuurt een
stroom I' in de ingang, waarbij I' gegeven
wordt door
I = I------- —-----W + Zi)

Z[ is hier de vereiste ingangsimpedantie.
De bron aan de ingang kan nu worden
vervangen door een stroombron die een
constante stroom levert en een oneindige
inwendige impedantie heeft. Dit maakt het
eenvoudig om de spanning I'Zi veroor
zaakt door de stroom I', die de transistor
binnenkomt, uit te drukken in de andere
parameters. Dan gaat de hele stroom
Afel' door ra, >e en R, zodat geldt:
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Z,
R1

io«---------

41•R»

(O)

Zi

R»

Z«

R

2- 10>

— I
&)

Fig. 2.8. a. Het schakelschema van een emittervolger; b. het vervangingsschema.
I Zj

rdfre + -R)

I'n, + (W' + D * rd "F

Cq -f- R

door een stroompje öie toe te voeren aan
de ingang, gevormd door emitter en col
lector. Hieruit zal een stroompje ói' vloei
en naar ?b en R8i wat als resultaat geeft
hfeöi', en dit heeft een effect alsof (rb 4- Rs')
eigenlijk (rb 4- Rs')/(1 4- Afe) is. Dus is

Zo — re +

en dus is
Zj — H) + (1 + fife) ’

rg
(re 4 R)
fg 4" re 4" R

Ai = — = (1 4- hte) ’ ----------------- en dus
r<i 4- re 4- R
Zi = rb 4- Ai(?e 4- R)
Deze berekening maakt gebruik van wat
men kan noemen de inwendige stroomversterking. De grenswaarden van Zi zijn bij
benadering {rb 4- re (1 4- Afe)} als R = 0
en (1 4- Afekd = rc als R zeer groot wordt.
Karakteristieke waarden hiervoor staan
aangegeven bij de grafiek in fig. 2.9. Merk
op dat hier een dubbellogaritmische schaal
verdeling is gebruikt.
De waarde van de uitgangsimpedantie,
zoals die gezien wordt door de belasting,
leidt men af, door de vergelijking op te los
sen, die hieronder volgt, en die men krijgt

^dO'b 4~ 7?sz)/(l 4~ hte)
#*d 4- 0'b 4~ Ra')/(1 4~ hte)

ofwel

Zo — i‘e +

Voor de stroomversterking geldt echter:
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2 ■ 10*

UI)

Fig. 2.9. Ingangsimpedantie van de emittervolger als functie van de weerstand in de emiHer
leiding.

I'

R'.

R

40

(a)

rc(rb 4~ Rs')
rc 4- fb 4- R8'

1

1 4- hte

De grenswaarden van Zo zijn bij benade
ring
re +

en

fb

1 4- hte

als Rs' = 0

rc
1 4- Afe

als

R$' = co

De orden van grootte hiervan voor een
typische transistor voor kleine vermogens
staan aangegeven bij de kromme in fig.
2.10.
Deze schakeling is een voorbeeld van ge
mengde terugkoppeling. Voor zover het de
bron betreft is er serieterugkoppeling en
wordt de impedantie meer dan een factor
(1—Ap) groter; in deze schakeling is

I

2 ■ io» —

(O)

40 - -

10»

(«)

R'.

Fig.2.10. Uitgangsimpedantie van de emittervolger als functie van de bronimpedantie.

P = 1. Van de andere kant gaat aan de
uitgang de impedantie omlaag, omdat be
lasting en terugkoppelnetwerk parallel
staan.
Deze verandering van de impedantie ten
gevolge van terugkoppeling is misschien
nog gemakkelijker te zien als men een buisschakeling gebruikt, waarbij de A- en ptakken meestal duidelijker te onderschei
den zijn en waarbij de buis een element is,
dat richtingsonafhankelijk werkt; dit laatste
geldt niet voor een transistor. Zelfs nu is

41-

!'■
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uitgang

h

„19^ I..
(a)

de situatie aan de ingang nog niet helemaal
duidelijk. Bekijk de schakeling uit fig.2.11;
in a levert de bron een constante stroom en
in b een constante spanning, in elk circuit
is p gelijk aan A2/(Ai 4- R2).
Een gedeelte van R2 kan men beschou
wen als de inwendige impedantie van de
signaalbron, waarbij een weerstand paral
lel is toegevoegd in a en in serie in b om het
totaal op de gewenste waarde R2 te brengen.
Als men aanneemt dat de anodebelasting
R zeer veel kleiner is dan Ai, en de anodeweerstand van de buis oneindig is, dan
is de voorwaartse versterking A gelijk
aan —sgR, waarbij ss de steilheid van de
penthode is. Als de buis niet werkt (geen
gloeispanning) is de passieve impedantie,
zoals ze gezien wordt door de constante
stroombron, Zp = RiRï/(Ri 4- R2) en
gezien door de constante spanningsbron
(A2 4- Ai); de stroom loopt terug door A
en de voeding van de buis.
Als de buis werkt, vindt men de actieve
impedantie Z gezien door de constante
stroombron als volgt. De spanning op het
rooster van de buis moet IsZa zijn, dan is
de anodespanning AIsZa, en dus de
stroom door Ai:

11 — ~ ’ dsZa — AlgZa)
Ai

en de stroom door R2:
uitgang

1

I2 — Is-Za ’ —

Ri

1<2

echter geldt Ii 4- I2 = Is
(b)

Fig.2.11. Eentraps tegengekoppelde verster
ker; a. met een constante stroombron; b. met
een constante spanningsbron.

Za(l—A)
Za
en dus 1 = — 4Ai
A2
Omwerken van deze vergelijking geeft
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za =

R1R2
Ri + R2

= Zp-

1_____
1

aa2

*1 + R2

1

1 — AP

Voor de constante spanningsbron is de
passieve ingangsimpedantie Zp= ^1+ R2Als de buis werkt, stroomt er uit de bron
een stroom I = Us/Za, waarbij Za de
actieve impedantie is. Dan is de rooster
spanning gelijk aan (Us — 7?2U8/Za) en de
anodespanning is A maal zo groot, en
daarom moet de stroom I ook bepaald
worden door de spanning over de totale
weerstand (7?i 4- R2) en wel gelijk zijn
aan deze spanning, gedeeld door (Ri 4- R2),
dus
Us — AUS(1 — R2/ZJ
/Qr
1=
“

Us/Za

Dit kan eenvoudig worden herschreven als
Za = R2 4- RiKl — A)
Als R2 beschouwd wordt als een deel van
de generator, moet de impedantie die dc
generator ziet in zijn geheel vermeerderd
worden met een factor groter dan
(1 — Ap). Terugkomend op de constante
stroombron kunnen we zien dat

J____ 1
Za

“ R2 +

R2

1 —A
R1

wat herschreven kan worden in termen van
de actieve ingangsadmittantie Ya en de
conductanties Gi en G2, zodat
Ya = G2 4- G1(1 — A)
Als G2 beschouwd wordt als een deel van
de stroombron, wordt de actieve admittantie, gezien door de bron, in zijn geheel
vermeerderd met een factor groter dan
(1- Ap).
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Beschouwen we nu de uitgangsimpedantie. Hier moeten we opmerken dat de weer
stand R staat voor de totale belastingsimpedantie; R kan zowel geheel als gedeelte
lijk bepaald worden door de belasting en
dit is weer van invloed op de versterking A.
Stel dat er bij een signaalspanning of
-stroom, gelijk aan nul, een stroom I3 toe
gevoerd wordt aan de anode, wat een spanningsstijging I3Z0 tot gevolg heeft; dan
wordt de roosterspanning I3Z0P en dus
is de verandering in de anodestroom
•SglsZop.
Dan is: 13= IaZo/R 4- SglsZoP
en dus Zo = R/(l 4- sgAp) = R/(l — AP)
Ook nu weer wordt aangenomen dat R
veel kleiner is dan Ri, zodat de kleine
stroom die wegvloeit door de laatste ver
waarloosd kan worden.
Uit deze en soortgelijke berekeningen
volgt de algemene regel: bij parallelterugkoppeling zijn de actieve in- en uitgangsimpedanties gelijk aan de passieve waarden,
gedeeld door een factor, die minstens even
groot is als (1 — A p)
Als voorbeeld van een schakeling, waarin
zowel positieve als negatieve terugkoppe
ling wordt toegepast, bekijken we de scha
keling, die schematisch is voorgesteld in
fig.2.12. De buisversterkingen Ai en A2
en de waarden van de positieve terugkop
peling p+ en de negatieve terugkoppeling
P“ worden gegeven door de vier vergelij
kingen, die hieronder opgesteld zijn.
Ai = —5gi7?i/(l 4- ^gi^2)
p+ = R2KR2 4- 2?6)
A2 = --- 5g2/?3/(l 4" ^g2^4)

P" = —R2KR2 4- Rï)
Aangenomen is dat R5 en Rq veel groter
zijn dan A2, R3 en R4. Al zal dit misschien
niet voor al dit soort schakelingen gerecht-

01*
Fig. 2.12. Tweetrapsversterker met een positieve en een negatieve terugkoppeling.
vaardigd zijn, toch zijn door het maken
van deze aanname de gevonden verster
king en ingangsimpedantie van de goede
vorm. Wanneer de juiste waarden van de
A’s en de P’s ingevuld zouden worden,
zou men de exacte waarden van verster
king en ingangsimpedantie verkrijgen. Om
de grootte van de ingevoerde wijzigingen
te illustreren: merk op dat niet R2 voor
komt in de uitdrukking voor Ai, maar de
parallelcombinatie van Ro, (R5 4- R3),
Rg plus R4 en parallel daaraan de kathodeimpedantie van buis 2, en dat we iets soort
gelijks krijgen voor de andere factoren, die
hier voorkomen. Zelfs dit is niet helemaal
nauwkeurig; R3 is geshunt door de effec
tieve anode-impedantie van de tweede
buis. Laat met de vereenvoudigde aan
namen Us het signaal zijn dat aan het eer
ste rooster wordt toegevoerd; dit veroor
zaakt anodestromen Iai en Ia2 in respec
tievelijk buis 1 en 2. Dus
lal = •ïglUgi
= 5gl(Us — lal ^2— Ia2^3P~ — Ia2&tP+)
daar we aannemen dat de inwendige weer
stand van de penthode oneindig is.

Dus lal =

■ygl(US — Ia2-K3p~ — Ia2*4p+)
(1 4" $gl^2)

ook Ual = — lal^l

Daarmee wordt de anodestroom van de
tweede buis

Ia2
_ <?g2 [—Jgl/?l(Us — Ia2^3p~ — Ia2/?4P+)]
(1 4- SgiRo) — Ia2^4

Merk op dat zelfs hierin nog een signaal
verwaarloosd is, namelijk dat van de ka
thode van Bul naar de kathode van Bu2
via Rg. Wanneer de volledige uitkomst ge
wenst is, is het veel eenvoudiger, geschikte
kringstromen in te voeren en op te lossen.
Dit leidt tot ingewikkelde uitdrukkingen
voor de versterking, die niet laten zien wat
in werkelijkheid gebeurt. De schakeling
wordt bijna even ingewikkeld als een transistorschakcling; de buizen zijn niet langer
isolerende elementen en verschillende plaat
selijke terugkoppelingen komen voor naast
die, welke bedoeld zijn. Voor een deel is
dit de reden, waarom buisschakelingen ter
illustratie gebruikt zijn; de analyse van de
schakeling kan eenvoudiger zijn, waardoor
de principes duidelijk naar voren komen en
niet verduisterd worden doordat de scha
keling zo ingewikkeld is.
Terugkerend tot ons probleem:
Ia2
______________£g2Ai_____________
• Us
1 4- Sg2R4 4- 5g2Al P + R4 4- 5g2A17?3 p"
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De uitgangsspanning is —Ia2^3 en dus
wordt de versterking met terugkoppeling
Af =

____________ —^sAi____________
1 4- Jg2^4 4" -Sg2Ai P R4 4- Sg2Ai /?3p“
_ __________ A1A2__________
" 1 _ AiA2(p- 4- P^/^3)

Merk op dat
l.het mogelijk is dat Af = A1A2 zelfs
met negatieve terugkoppeling, mits
P"/P+ = — R4/R3
2. het mogelijk is een schakeling te maken
die zal oscilleren als de negatieve terugkoppeltak verwijderd wordt.
Hiervoor moet gelden
AiA2pW^3= 1
Wanneer p^ = R3/A.1A2R4, wordt de
versterking
AiA2
1
Af =
1 — AiA2p~— 1 ~ “ P
De versterking bij terugkoppeling is alleen
afliankelijk van de negatieve terugkoppeltak. De plaatselijke positieve terugkoppe
ling nu wordt toegepast om de werking
van het systeem verder te verbeteren. Dit
wordt duidelijk aangetoond wanneer men
de uitgangsimpedantie van het systeem be
rekent voor de versterker die zoeven be
schouwd werd.
Laat de ingang kortgesloten zijn en laat
aan de uitgang een constante stroombron
aangebracht worden, die een stroom I le
vert. Wanneer Zo de uitgangsimpedantie
is, zal de spanning, die op de tweede anode
komt te staan IZO moeten zijn. Evenzo
geldt dan, wanneer dit een anodestroom
Ia2 in Bu2 veroorzaakt,
I — IZo/R3 4" Ia2
zodat ons nog rest Ia2 te vinden. Nu is de
rooster-kathodespanning van de eerste buis
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bij kortgesloten ingang, het gevolg van de
twee terugkoppelspanningen, dat wil zeggen
Ugi = IZop’ — Ia27?4P
De eerste term is positief, omdat p gcschreven staat voor de grootheid
—R2K.R2 4- Rö)- De anodespanning van
Bul is
Uai = AiflZop- — ïa27?4p+)
en dus wordt Ia2 gegeven door de uitdruk
king
Ia2= Sg2{AiIZoP- — Aila2/?4P^ —Ia2^}
Hetgeen ons levert
______ JggAiZop"______
Ia2 =
1 4" Sg2/?4 4- sg2Ai7?4P
_ IZp ,
“

*3

Dus Zo =

-s^AiZqP
(1 4- 5g2/Li) 4- 5g2Ai/?4p'

7?3(1 -A1A2PW3)
1 — AiJ2(p-4- P^4/A3)

Men moet hierbij echter op verscheidene
dingen letten.
1. De positieve serie(stroom)terugkoppeling en negatieve parallel(spannings)terugkoppeling zijn beide verantwoordelijk voor
de verlaging van de uitgangsimpedantie.
2. Men kan er gemakkelijk voor zorgen
dat
p~ > P+R4IR3
zodat er een totale negatieve terugkoppe
ling aanwezig is en men toch de factor
(1 — AiA2p+7?4/-^3) positief, nul of nega
tief kan maken. De uitgangsimpedantie
kan daarom positief, nul of negatief zijn.
In het laatste geval stijgt de uitgangsspan
ning, als de belasting van de versterker
vergroot wordt en dit is het geval als de
anodeweerstand R3 verkleind wordt. Dit
is een voorbeeld van een negatieve weer
stand, die ook zonder belasting stabiel is.
Wanneer de uitgang kortgesloten wordt,

daalt de negatieve terugkoppelingsterm tot
nul en het systeem begint te oscilleren.
Wanneer zo’n versterker gebruikt wordt
om een of andere weergever te sturen, zo
als een luidspreker, dan zullen alle resonantiefrequenties hiervan zeer sterk gedempt
worden door de uitgangsimpedantie, die
laag is of zelfs nul kan zijn.
In veel gevallen kunnen de effecten van
de kleinere kringen voor een eerste bena
dering verwaarloosd worden; ze in reke
ning brengen kan feitelijk de analyse van
het systeem zo gecompliceerd maken, dat
de verkregen relaties meestal nutteloos zijn,
zowel voor een interpretatie, als gezien van
het standpunt van de ontwerper. Om dit te
illustreren beschouwen we de drietrapstransistorversterker, waarvan het schema in
fig.2.13 gegeven wordt; deze heeft een klei
ne weerstand R gemeenschappelijk in alle
drie de emitterleidingen.

Onderstel dat een constante stroombron
ter grootte i met de ingang verbonden
wordt, dan loopt er een stroom van bij be
nadering /zfei door de emitter en de collec
tor van de eerste transistor. Er treedt hier
een plaatselijke terugkoppeling op ten ge
volge van de aanwezigheid van R in de
emitteraansluitingen, de waarde van R is
gewoonlijk klein, vergeleken bij die van re>
waarom deze plaatselijke terugkoppeling
verwaarloosd wordt; evenzo bij de tweede
en derde transistor. Wanneer de collectorweerstand 7?ci van de eerste transistor ge
lijk is aan de ingangsimpedantie van de
tweede trap, loopt er een stroom —hteifl
door de basis van de tweede transistor. Dus
zijn de uiteindelijke collector- en emitterstroom —-ht&ll, en onder dezelfde aan
namen is de basisstroom van de derde
transistor Afe2//4. Daarom zijn de collector
en emitterstroom van de laatste trap ht^iH
Rn

uitgang

,1
R
Rei — R<-: — Zi

hul

I

Rei < ra

(•)

—hu’l/2

ui

I _

R

+Ar,’//4

(b)

Fig.2.13. Een drietraps teruggekoppelde transistorversterker; a. schakelschema; b. vervangingsschema van de eerste trap.
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en wordt de totale stroom door R bij be
nadering (zie fig. 2.13b)
1 4- hjei —
+ Are3//4
Merk op dat weer enkele kleinere kringen
verwaarloosd zijn; er is bijvoorbeeld een
positieve terugkoppeling aanwezig van de
tweede naar de eerste trap en van de derde
naar de tweede.
Als de ingangsimpedantie van de gehele
versterker Z is, staat er over de ingang een
spanning z/i, welke gegeven moet worden
door de uitdrukking
ui = ir\) 4- z(l 4- hfe)re 44- /(! 4- /tfe — W/2 4- h«?l4)R
Daar /zre groot is in het bruikbare frequentiegebied, wordt de uiteindelijke in
gangsimpedantie ongeveer
Hj 4" (1 4" ^fe)re 4- ht^Rj4
Wanneer hte =50 en R = 0,5 Q, dan
is de factor (1 4- /zre — /?re2/2) ongeveer
3 % van hf^/4 en kan dus worden verwaar
loosd; rb 4- (1 4- hte)re is bij benadering
3 kQ en dus is de ingangsweerstand gelijk
aan 18 kQ. Een zeer kleine waarde van R
geeft aanleiding tot een zeer sterke toe
name van de ingangsweerstand; de kleine
waarde van R rechtvaardigt vele van de in
de analyse gemaakte aannamen. Dit is een
voorbeeld van serieterugkoppeling, waarbij
de impedantie vergroot wordt met een fac
tor (1—/4j), waarbij Ai de stroomversterking is.
Uit deze resultaten en andere, soortge
lijke analyses kan de volgende algemene
regel worden afgeleid: de actieve ingangsen uitgangsimpedantie van een serieteruggekoppelde versterker is (1 — A [3) maal de
passieve waarde of groter. De verandering
kan verdoezeld worden door de aanwezig
heid van elementen in de schakeling, die niet
werkelijk tot de terugkoppeling bijdragen.

Dat men de waarde van de impedantie
kan regelen met behulp van de terugkoppe
ling, kan veel voordelen hebben. Bij span
ningsbronnen en spanningsversterkers is
een zeer hoge ingangsimpedantie zeer nut
tig, het verlies aan signaalspanning in de
bronimpedantie is dan minimaal. Voor
signaalbronnen zoals kristalpick-ups en capacitatieve pick-ups zijn zeer hoge ingangsimpedanties gewenst en deze kunnen met
bijzondere middelen verkregen worden.
Voor stroombronnen en stroomversterkers
kan een lage ingangsimpedantie gewenst
zijn. De verlaging van de uitgangsimpcdantie, die men kan bereiken is van groot nut
wanneer de belasting laagohmig is. Verder
zal een lage uitgangsimpedantie de neiging
hebben elke eigen resonantie van het elektromechanisch onderdeel (zoals een luid
spreker, stroommeter, servomotor, enzo
voort) dat als weergeefapparaat gebruikt
wordt, te onderdrukken. In sommige syste
men kan het wenselijk zijn dat het toepas
sen van terugkoppeling, bijvoorbeeld om
wille van de stabiliteit, geen impedantieveranderingen veroorzaakt. Dit kan men
bereiken door een even sterke serie- als parallelterugkoppeling toe te passen, of door
de terugkoppelschakelingen in brugvorm
uit te voeren.
Als een volgende illustratie van het ef
fect van terugkoppeling op de impedantie
beschouwen we het systeem dat schematisch
is weergegeven in fig. 2.14. Dit is in prin
cipe een gestabiliseerde voedingseenheid.
Een gedeelte U0/n van de uitgangsspanning wordt vergeleken met de referentiespanning Ux. Het verschil wordt versterkt
en toegevoerd aan de ingang van de serieof regelbuis, waarbij de fase zodanig is dat
ze er naar streeft de spanning Uo constant
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r

R.

+y.
(n — ))r

U'

versterker

------

r> Rl

belasting
Ri.

-L

Fig.2.14. Schematische opzet van de schake
ling voor een gestabiliseerde voeding.

te houden, ondanks voedings- en belastingsveranderingen. Hier is het effect van
terugkoppeling het reduceren van de in
wendige weerstand tot een kleine waar
de. Stel dat de voedingsspanning verandert
met ÖUS, resulterend in een verandering
ÖUO aan de uitgang. Dan staat aan de in
gang van de versterker een spanning
öUoln en verschijnt er tussen rooster en
kathode van de regelbuis een spanning
AöUoln’y A is de effectieve versterking van
het versterkend systeem. Dan wordt de
verandering in de stroom Za door de regel
buis gegeven door de twee vergelijkingen

z’a = öUojRb

en

Za = SgAÖ U0/n +

ÓUg — iaRg — öUp

Hieruit kan men oplossen

ÖUO =

sug
1-^
n

Rb______
4~ Rg
Rb +
1 — A/J-ln

Het effect van de terugkoppeling is een ver
laging van de inwendige weerstand van de
voeding tot (ra 4- Rg)/(1 — A/1/n) (zie
hfdst. 8).
Als inleiding op het laatste deel van dit
hoofdstuk is het nuttig hier deze laatste
uitdrukking iets nader te bekijken. De

grootheid A is niet voor alle frequenties
reëel; het systeem is gelijkstroomgekoppeld
zodat de bovenstaande uitdrukking voor
ÖUO geldig blijft tot 0 Hz toe. Bij hoge
frequenties wordt A echter complex door
de aanwezigheid van strooicapaciteiten;
voor een enkele trap kan dit bij benadering
geschreven worden als /lo/(l 4-jea/euoh).
In deze uitdrukking is Ao de waarde van A
voor lage frequenties en a>oh de cirkelfrequentie, waarbij A is afgenomen tot AqI\/2.
De fasedraaiing bij deze frequentie is —7t/4
ten opzichte van de waarde tc bij gelijk
stroom. De inwendige impedantie Zo van
de voeding wordt daarom complex bij alle
frequenties boven 0 Hz. Neem
gelijk aan —Af, dan is

Zo =

ra 4~ Rg
1
\
1 4- M
1 4- jco/woh/

en dus

Zo =

ra 4- Rg
. r», 4- Rg
4- jeu
M
Mcooh

waarbij aangenomen is dat de factor 1 ver
waarloosd kan worden. Dit is aannemelijk
daar bij de hoge frequenties, waarbij
Af/|/(ï 4- co2/co2oh) vergelijkbaar wordt
met 1, andere verstrooiingen steeds belangrijker worden en een analyse veel inge
wikkelder wordt. De bovenstaande uit
drukking laat zien dat de impedantie in
ductief wordt.
Voorbeeld
Rs = 200 Q
r& = 1000 Q
Af = 400
cooh = 106 rad • s

Dan is L = 3p. H en

+ Rg
= 3Q
M

Tenslotte beschouwen we de schakeling
van fig.2.15; de analyse hiervan zal later
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Fig. 2.15. Een teruggekoppeld systeem met ne
gatieve ingangsconductantie.

nuttig zijn, wanneer de werking van oscillatoren besproken wordt. We willen de ad
mittantie Y vinden, die we zien aan de in
gang. Stel dat een generator met inwendige
weerstand nul en emk U met de ingang ver
bonden is, zoals getekend. De uitgangsspanning wordt dan 3U, daar de verster
king van de versterker 3
0° bedraagt.
Dan vinden we de stroom I uit
1= (U — 3U)/(/?+ 1/jcoC)
De ingangsadmittantie wordt gegeven door

I
Y=—
U
—2
“ R 4- 1/jcuC

£,

2
R ’ 1 + \/co2C2R2

1

+ j«j(GR2)

f__ 2
—

\1 + l/co2C2R2

Deze admittantie bestaat uit een negatieve
conductantie met de waarde
—2/R(l 4- \/co2C2R2') en een inductantie
met de waarde CR2(1 4- l/co2C2R2)/2.
Als co = \)RC, worden deze waarden
—\/R S en CR2 H.
Dat de weerstand negatief wordt, wordt
veroorzaakt door het feit dat de versterker
een stroom door de generator stuurt tegen
de emk U in, dat wil zeggen, hij levert ener
gie aan de generator, ofwel laadt hem op.
Deze eenheid is de basis van een bepaald
type .RC-oscillator. Wanneer de parallelcombinatie van C en R over de ingang aan-
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gebracht wordt, is de totale admittantie nul
bij co = 1/CR, dat wil zeggen, het sys
teem oscilleert op deze frequentie. Hier is
het veroorzaken van een negatieve weer
stand het doel van de terugkoppeling; in
veel terugkoppelsystemen is dit echter niet
gewenst. In feite is het iets dat men moet
omzeilen, daar het onveranderlijk leidt tot
instabiliteit en daar kleine veranderingen
in de instelling oscilleren kunnen veroor
zaken. Dit voert ons naar het laatste deel
van dit hoofdstuk, waarin de stabiliteit van
tcruggekoppelde systemen in het algemeen
beschouwd wordt.

2.7. DE STABILITEIT VAN EEN
TERUGGEK OPPELDE VERSTERKER

Bij het ontwerpen van een terugkoppelsysteem is stabilisatie een van de moeilijkste problemen die men tegenkomt. Naar
mate de terugkoppeling opgevoerd wordt,
en het aantal trappen waarover de terug
koppeling wordt toegepast, groter is, moet
de schakeling ingewikkelder worden om
hem stabiel te houden. De versterking van
het teruggekoppelde systeem wordt gege
ven door Af = A/(l—AP), waarbij én
A én p functies van de frequentie zijn. Het
zijn complexe grootheden, en dus veran
deren de spanningen zowel in grootte als
in fase. Het gedrag van de grootheid Ap,
vaak aangeduid als de rondgaande ver
sterking, over het hele frequentiespectrum
van —co via nul tot 4-co, bepaalt exact zo
wel de tijds- als de frequentieafhankelijke
werking van het systeem. Het is duidelijk
dat, wanneer Ap gelijk wordt aan 1 voor
een bepaalde frequentie, Af dan oneindig
groot wordt en het systeem gaat oscilleren.

De precieze aard van de oscillatie wordt
door de frequentieafhankelijkheid van A
en (3 bepaald. In de 7?C-oscillator, die in
het vorige deel in het kort behandeld werd,
is de tijdafhankelijkheid van de vorm
u — ü sincoz
Om een concreet probleem te beschouwen,
analyseren we de schakeling van fig.2.16.
Deze bestaat uit twee identieke trappen
met penthodes. De effecten van ontkop
peling van het schermrooster en de kathode
worden verwaarloosd. De voorwaartse ver
sterking A wordt bij benadering gegeven
door
1_____________ 1__
A = Aq
(1 4- jco/cooh)2 (1 + cooi/jco)2
waarin Ao de versterking in het bruikbare
gebied is en cooi en cooh de cirkelfrequenties
zijn voor het onderste en het bovenste
3-dB-punt. De terugkoppelterm p is gelijk
aan —Rï/(Ri 4- -K2); het minteken is no
dig, omdat de teruggekoppelde spanning
toegevoerd wordt aan de kathode van de
eerste buis. De rondgaande versterking in
dB en de fasedraaiing (zie hfdst. 3.2) zijn
uitgezet in fig.2.17; slechts bij een fre
quentie com is de terugkoppeling zuiver
negatief. Bij alle andere frequenties is de
fasedraaiing niet gelijk aan —n. Het is
duidelijk dat in deze schakeling, met de ge
maakte aannamen, geen oscillatie kan op
treden daar de rondgaande versterking
kleiner wordt dan één (0 dB) voor de fase
draaiing 0 of 2rc bereikt. Dezelfde infor
matie kan in één diagram samengevat wor
den; zie fig.2.18. Bij geen enkele frequentie
is Ap gelijk aan 4-1, hoe groot Ao ook
moge zijn en dus is het systeem bij alle
frequenties stabiel. Het diagram is gete
kend voor co lopend van 0 tot 4-co; voor

4b

4b

u.

A:|

Fig.2.16. Een tweetrapsversterker met tegenkoppeling.
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Fig. 2.17. a. De rondgaande versterking van de
schakeling van fig.2.18, uitgezet tegen 10logco;
b. de fase.
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Fig.2.18. Rondgaande versterking, uitgezet in
het complexe vlak.
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co tussen —co en 0 valt het precies samen
met het gedeelte voor co tussen 0 en 4-00.
Nu moeten we onderzoeken op welke wijze
de versterking bij terugkoppeling Af af
hangt van co. Het beste kan men dit doen
aan een bepaald voorbeeld. Stel Ao =
1000, cooi = 200 rad • s-1 en cooh =
200.000 rad • s-1, dan wordt Af gegeven
door
1000
2
!
200

7 \

2 • 105

constanten van de verschillende fasedraaiende netwerken ongelijk te maken. De ver
sterking met terugkoppeling wordt dan

f cooii = IOCO012 = cooi

0=

R2
1 + jcuC’2/^2
R2
*1 +
1 4- \00C2R2

R2
Ri 4- R2

1
1 4- \0jC2R1R2 '

1
R\ 4- R2

po

’ÏTE
COos

0.1

0,5

toJtDQi

11______________ 11

15

10
u/axii

Fig.2.19. Versterking met en zonder terugkop
peling. De gestippelde kromme geldt voor onge
lijke tijdconstanten bij B = —0,051.
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gestippeld weergegeven in fig.2.19.
De pieken treden nu bij benadering op
bij 2Ocuoh cn czjoi/2O, terwijl hun hoog
te nu ongeveer 6 dB is in plaats van 11
dB.
Bij een nadere beschouwing van de scha
keling uit fig. 2.16 blijkt dat p niet reëel is;
de weerstand R2 is geshunt door de strooicapaciteit van de kathode naar aarde, en
wanneer deze een waarde C2 heeft geldt

1

20
0

C^0h2/

[ COOhl = 0,1 CO0h2 =COOh

-0.011
P =- —0,051
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jco /

Voor p = —0,051 is de kromme, gete
kend met

— woop

/

1+^2 •

1 4-^-1 — 1000 P

COOhl

p-0
S.

JCO )

1+-^

Het is duidelijk dat we goede resultaten
zullen krijgen wanneer we de hoog- en
laagfrequentkanten afzonderlijk behande
len. Fig.2.19 werd getekend door deze aan
name te gebruiken voor verschillende waar
den van p. De toename van de versterking
aan de grenzen van de versterkerkarakteristiek kan zeer ongewenst zijn; wanneer klei
ne, ongewenste signalen zoals brom en ruis
buiten de bedoelde band van de versterker
liggen, ondergaan zij een grotere verster
king dan het gewenste signaal. Behalve dat
ze ongewenst zijn in het uitgangssignaal
kunnen ze ook nog, ten gevolge van de gro
tere versterking, de versterker overbelasten.
De invloed ervan kan op een eenvoudige
manier verminderd worden door de tijdventerking
in dB
60

1+^

Af= 1000

waarbij po = R2KR1 4- R2) en
= V{ C2R1R2KR1 4- R2)}
Het effect hiervan is weergegeven in fig.2.20
en 2.21, zijnde de hoogfrequentic delen van

cuob

rondgaande
versterking
in dB

imaginaire as

I
I
I

O

\
__ lx X -““M

I
I

fasedraaiing

—t

I

I I

logo
versterking»»
L marge

logru

I
I

f» —i«

I

—
—2a - ---fasemarge

Fig. 2.20. De rondgaande versterking en zijn
fase bij aanwezigheid van drie fasedraaiende
netwerken.
fig. 2.17 respectievelijk 2.18, opnieuw gete
kend om de aanwezigheid van het derde
hoogfrequent fasedraaiingsnetwerk in re
kening te brengen. Het is nu mogelijk dat
de fasedraaiing meer dan n verschilt met
de waarde in het midden van de band vóór
de rondgaande versterking kleiner dan 1
wordt, in welk geval oscillatie zal optreden.
De diagrammen van fig. 2.20 en 2.21 tonen
in feite een nog stabiel systeem, zij laten
ook duidelijk de betekenis van de termen
versterkingsmarge en fasemarge naar voren
komen. De versterkingsmarge van een
teruggekoppeld systeem is de toename van
de rondgaande versterking, nodig om het
systeem net te laten oscilleren. De nieuwe
versterkingskromme is in fig. 2.20 gestip
peld weergegeven; in fig.2.21 moet de lijn
van Ap zodanig verschoven worden dat
hij precies door 4-1 gaat. Voor de meeste
teruggckoppelde systemen kan de verster
kingsmarge het beste tussen de 6 en 12 dB
liggen. De fasemarge is de grootte van de

versterkingsmarge = 20 log

dB

fasemarge = 7

Fig.2.21. Voorstelling in het complexe vlak
van de grootheden in fig. 2.20.

faseverschuiving, nodig om op de frequen
tie, waarbij de versterking 1 is, het systeem
te laten oscilleren; dit is de hoek y in de
diagrammen. De waarde ervan behoort
voor de meeste teruggekoppelde systemen
groter te zijn dan 30°. In het geval van een
negatieve versterkingsmarge ligt het kritie
ke punt 4-1 binnen de kromme, en men
zou zich kunnen afvragen hoe de verster
king met terugkoppeling Af oneindig wordt,
nu Ap niet door 4-1 gaat. Om deze vraag
te beantwoorden is het noodzakelijk het
tijdsafhankelijk gedrag van de drie syste
men nader te bekijken. Stel dat men aan
ieder systeem een puls toevoert, bijvoor
beeld door het inschakelen van de hoog
spanning, dan kan men laten zien, dat het
tijdsafhankelijk gedrag van de drie syste
men er als volgt uitziet:
1. Positieve versterkingsmarge
u = ü Q~at sin (cüyt 4- (pi)
2. Versterkingsmarge nul
u = ü sin (a>2t 4- (pi)
3. Negatieve versterkingsmarge
u = ü e+ bt sin
4- tpz)
Het gedrag van deze drie verschilt hoofd
zakelijk in de exponentiële term: de eerste
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neemt exponentieel af, de tweede heeft een
constante amplitude en de derde neemt
exponentieel met de tijd toe. Deze exponen
tiële toename maakt dat het systeem snel
overbelast wordt en de effectieve waarde
van A afneemt; deze afname verkleint de
exponent b en uiteindelijk wordt de effec
tieve waarde van A over één oscillatieperiode zodanig, dat ^effp gelijk is aan 4-1
en de lijn door het kritische punt heen gaat.
In feite is voor alle oscillerende systemen
de voorwaarde voor oscilleren met con
stante amplitude
AeffP = 4- 1
Bekijken we weer de teruggekoppelde ver
sterker die we aan het bespreken waren
(pagina 34), dan is de rondgaande verster
king aan de bovenkant van het frequent iebereik
Appp

AP =

1+

Appp
M

1 + ^ü>0h/

COpB

\

wanneer we de twee trappen weer gelijk
nemen. Opnieuw rangschikken van M levert

M=

/

2<z>2

cd
ar2

\

COphCOpB
COphCÖOB

CUph
woh22/.

\

4-

. / 2cd
cd
cd3
\
4- J |------- F--------- 0
)
\coph
CUpB
CDoh CDqB/

De rondgaande versterking is reëel wan
neer cd nul is, dat wil zeggen bij benadering
reëel in het bruikbare gebied. Ze is echter
ook reëel wanneer

/ 2
1
CD (------- r ---\CU0h
Ü>0B

CO3
CÜ0h2CÜpB

dat wil zeggen wanneer
cd
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= COpb)/(l 4- 2cOoB/tOoh)

Bij deze cirkelfrequentie is de rondgaande
versterking
________ —ApPo________
2(2 4- coph/copB 4- ojpp/wph)
Stel nu ApPp = —Al, waarin M de groot
te van de rondgaande versterking bij 0 Hz
is, dan wordt de rondgaande versterking

___________ M___________
2(2 4- cooh/coofl + copfl/cooh)
Ze is dus reëel en positief en omdat

Af =-----1—

A

Af
2(2 4- cuph/copfi 4- wpfl/coph)

is het duidelijk dat M, om oscilleren te
voorkomen, niet groter mag zijn dan
2(2 4- cooh/a>pii 4- capfl/copn); in feite moet,
om de versterkingsmarge groot genoeg te
houden, M zelfs kleiner zijn dan de helft
hiervan, zodat we een 6 dB versterkings
marge krijgen. Deze speciale begrenzing
kan men gemakkelijk omzeilen; men hoeft
slechts een condensator Ci over Ri te
plaatsen, waarbij de waarde van dit extra
onderdeel gegeven wordt door C2R2IRV
De waarde van p wordt dan

P=

R2
(1 4- \cDC2R2)_______
R2
Ri_____
(1 4- jcoCi7?i)
(1 4- \CDC2R2)
R2
= po
Ri + R2

daar C2R2 = Ci-KiDe nu verkregen p is frequentie-onafhankelijk. Men kan zelfs nog een stap verder
gaan en overcompenseren door een nog
grotere waarde voor Ci te nemen. De uit-

drukking voor p kan dan herschreven
worden tot
1 4- jcoCï-Ki
R2
p = Ri 4- R2
R1R2
1 4- jco(Ci + C2)
4“ &2

= a 1 + j^/^01
1 4- ja>/tz>02

waarbij rooi = I/C1.R1 en
ü)02 = l/{(Ci 4- C2KR1R2KR1 4- *2)]}
De waarde van de rondgaande versterking
wordt dan bij benadering

Ap =

Appp
(1 4- jco/CÜOh)2

1 4- jco/copi
1 4- jCO/CO02

Men kan rooi aan cJoh gelijk maken, zodat

Ap =

_________ ApPo_____ ___
(1 4- jCü/ó90b)(l -I- jü>/O>02)

Omdat CO02 = ct>oi/po(l 4- C2/C1), kan de
tweede kantelfrequentie van het p-netwerk
hoger liggen dan cooh, hetgeen wenselijk is
daar dit de stijging van Af aan de hoge kant
van het frequentiebereik van de versterker
zal voorkomen.
Dit ongelijk maken van de tijdconstanten
in het terugkoppelsysteem gebruikt men
over het algemeen om ook stabiliteit te
verkrijgen, wanneer maar een beperkte
mate van terugkoppeling kan worden toe
gepast. Beschouw een drietrapsversterker,
uitgerust met buizen of transistors. We
onderzoeken het hoogfrequente deel van de
versterkerkarakteristiek, onder de aan
name dat het terugkoppelnetwerk alleen
een verzwakking veroorzaakt en geen fasedraaiing. De rondgaande versterking wordt
dan bij benadering gegeven door
AB=--------------------(14-jtp/a>oi)(l 4-jco/coo2)(l +j&>/coo3)

waarbij cüoi, <^02 en CO03 de cirkel frequen
ties zijn, waarbij de versterking van de ver
schillende trappen met 3 dB afgenomen
is.
Zij nu ft?o2 = /HCOoi en W03 = /küoi- Dan
wordt de noemer

co2
M -= 1-------- cooi2

1
1
1
—F — 4- — 4/n
n
mn

• w ƒ

4- j--I l+m‘+in
6/01 \

CD2 \
miicOtfL2)

De fase van Ap wijkt een factor n af van
de waarde die bedoeld is, wanneer het ima
ginaire gedeelte nul wordt, dat is bij de fre
quentie gegeven door
4-/l4- ///«)

Bij deze frequentie is de terugkoppeling
een zuiver positieve terugkoppeling gewor
den en er bestaat een kans op oscilleren.
De waarde van de rondgaande versterking
is bij deze frequentie
_______________ Appp
1\
/m
n\
2 4- ( m 4- -) 4- ( n 4- - I 4- I —I--- I
nj
\n
mj
\
W
\
De mate van terugkoppeling, die men mag
toepassen, is het kleinst wanneer m = n =
1; de noemer heeft dan de waarde 8 en
voor een stabiele werking moet dus gelden
A0P0 < 8. Wanneer men een grotere mate
van terugkoppeling wil toepassen, moeten
m en n of zo klein of zo groot mogelijk zijn.
De versterker bestaat daarom uit (1) één
trap met een kleine en twee trappen met
een grote bandbreedte, of (2) één trap met
een grote en twee trappen met een kleine
bandbreedte. De termen groot en klein zijn
natuurlijk relatief, de werkelijke band
breedte van de trappen hangt af van de belastingsweerstanden en strooicapaciteiten.
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De twee gevallen zijn identiek voor zover
het de stabiliteit betreft, welke van de twee
men moet gebruiken wordt door andere
factoren in het ontwerp bepaald. Zulke fac
toren zijn de benodigde versterking en de
bandbreedte, waarin de grootte van de
rondgaande versterking bij benadering con
stant gehouden moet worden.
We willen hier geen analyse geven van
het laagfrequent gedrag van de rondgaande
versterking. Evenmin zullen we dit doen
van de condensator-weerstand-combinatie,
die twee trappen aan elkaar koppelt. Het
ongelijk maken van de twee tijdconstanten
van de koppelnetwerken laat het gebruik
van grote waarden van
toe.
Het is hier misschien op zijn plaats even
op de bespreking van de drietraps transistorversterker met een gemeenschappelijke
emitterweerstand R (zie fig.2.13) terug te
komen. We vonden voor de ingangsimpe
dantie
Zj = rjj -r (1 + htè)rc 4-

Are is nu een functie van de frequentie en
dus
//feO__

bfe =

1 + jco/cooi

waarbij //feo de waarde bij lage frequenties
is en cooi de cirkelfrequentie, waarbij de
grootte van hfe met 3 dB is afgenomen.
Dus
rehfeO

1 + jco/COoi

+

_________________ h^R/4__________
{1 — 3(co/cooi)2} + {j3co/cooi—(co/c/j>oi)3}
De afhankelijkheid van cd van de laatste
term is zelfs zeer belangrijk. Om onnodige
complicaties te vermijden zal de variatie
van de derde term verwaarloosd worden.

Wanneer co = j/3 -cooi is de laatste term
reëel en heeft de waarde

—8
Merk op dat deze term negatief is en dat
de ingangsimpedantie bij deze frequentie
wordt
Zi

Hj 4~ (1 "F Afeo)fe —

WW
8

Het is duidelijk dat er een absolute grens is
voor de waarde van R die men kan toepas
sen, anders wordt Zi een zuiver negatieve
weerstand en dit zal waarschijnlijk oscille
ren tot gevolg hebben. Wanneer we Zi
voor lage frequenties groter willen hebben,
is het nodig enige middelen te gebruiken,
zoals die boven besproken zijn, om het
systeem te stabiliseren; anders kan men
geen grote waarden van de rondgaande
versterking toepassen.
Het stabiliseren van teruggekoppelde
systemen wordt steeds moei lijker, naarmate
het aantal trappen, waarover men terug
koppeling toepast, toeneemt. Voor een
viert rapsversterker met alle tijdconstanten
gelijk is de maximale waarde van | Ap| =4.
Het toepassen van een grote mate van tegenkoppeling over drie of meer trappen
maakt het gebruik van ingewikkelder kop
pelnetwerken tussen de verschillende trap
pen noodzakelijk. | A p | moet kleiner dan 1
worden vóór de fasedraaiing over de terug
koppeling met een factor ti veranderd is
ten opzichte van de waarde in het bruik
bare of werkingsgebied. Het bepalen van
de frequentiekarakteristiek van het systeem
ver onder en boven het bruikbare gebied is
noodzakelijk. Bij gclijkstroomversterkers
levert hel laagfrequentgedeelte van het be-
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reik natuurlijk geen moeilijkheden op. Wan
neer zeer sterke terugkoppeling toegepast
moet worden, gebruikt men gewoonlijk ta
melijk ingewikkelde netwerken voor de
terugkoppeling en voor de koppeling van
de trappen van de versterker. Het doel
moet echter altijd zijn |A{3| beneden 1 te
krijgen voor de fase met 7t gedraaid is ten
opzichte van de waarde in het werkings
gebied van het systeem. De behandeling
van dergelijke systemen valt echter buiten
het bestek van dit boek.
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S W.PUNNETT

3. AUDIO - EN VIDEOFREQUENTVERSTERKERS EN
OSCILLATOREN

3.1.ACTIEVE ELEMENTEN

In dit hoofdstuk wordt de versterkertrap
op zich beschouwd, zowel als het gedrag
van meertraps systemen. Het achter elkaar
schakelen van een aantal afzonderlijke
trappen brengt het probleem van het on
derling koppelen met zich mee. In dit
hoofdstuk worden twee manieren bekeken,
ten eerste de RC-koppeling en ten tweede
de transformatorkoppeling. RC-koppeling
is veruit de meest gebruikte methode van
alle mogelijke manieren van koppelen; het
is de goedkoopste en de eenvoudigste, maar

r

■F
Ik»

C.

yC» uitgang

C«

R.
Ri |

Ci

(«)
T—
fa

uitgang

A’:

c.
■h

4

R,

R>
Ci

(b)

Fig.3.1. Veel gebruikte versterkerschakelingen; a. met een penthode; b. met een transistor.
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zelf draagt ze niet bij tot de versterking.
Bij transformatorkoppeling kunnen we
versterking verkrijgen door tussen de trap
pen opvoertransformatoren te gebruiken,
en zo kunnen we een of meer trappen uit
sparen. De besparing in prijs is echter ge
woonlijk te verwaarlozen, of zelfs negatief,
wanneer we rekening houden met de prijs
van de transformator.
Twee vaak toegepaste schakelingen, met
a een buis, of b een transistor als actief
onderdeel, zijn in fig.3.1 getekend.
Elk van deze twee eenheden kan worden
gebruikt om een meertrapsversterkersysteem mee op te bouwen. Het koppelingsnetwerk is bij de buisschakeling aan de
uitgang (C5, R5) en bij de transistoreenheid
aan de ingang (C5, R5, R2) getekend. Het
is duidelijk dat per trap slechts een koppelingseenheid nodig is; het is echter gebrui
kelijker ze in het geval van een transistor
aan de ingang te plaatsen daar het vaak
noodzakelijk is de basis een voorspanning
te geven om het juiste werkpunt in te stel
len. In de penthodetrap is in de anodeleiding een ontkoppelnetwerk getekend, in de
overeenkomstige transistorschakeling niet.
Vaak kunnen we het zonder dit netwerk
stellen, in het bijzonder wanneer de gelijkspanningsbron een lage inwendige weer
stand heeft, dat wil zeggen wanneer een ge
stabiliseerde voeding is toegepast. Deze
voedingen worden steeds veelvuldiger ge
bruikt, zowel in het laboratorium als in
veel andere uitrustingen, omdat dit leidt

tot constantere werkcondities en in enkele
gevallen tot besparing op onderdelen in de
rest van het apparaat. Deze besparingen
wegen soms op tegen de kosten van de ex
tra onderdelen, die nodig zijn om de gesta
biliseerde voeding te maken.
De volledige tekeningen van de vervangingsschema’s van deze twee systemen zijn
tamelijk ingewikkeld en niet erg nuttig.
Hier is een aantal effecten voor verantwoor
delijk, bijvoorbeeld die ten gevolge van de
instelnetwerken voor kathode- respectieve
lijk emittorvoorspanningen. Daarom stel
len we voor vereenvoudigde vervangingsschema’s te gebruiken om het betreffende
punt toe te lichten. Het is niet onze bedoe
ling berekeningen uit te voeren om het ef
fect van alle samenstellende netwerken, die
aan elke trap verbonden zijn, af te leiden.
Er zijn slechts bepaalde representatieve
berekeningen gemaakt; van enkele andere
is slechts het resultaat vermeld.

3.2. DE LAAGFREQUENTKAR AKTERI STIEK

Voor de penthodeschakeling is bij lage
frequenties, waarvoor dus het effect van het
koppelnetwerk C5R5 in aanmerking geno
men moet worden, het vervangingsschema
als getekend in fig. 3.2.
De effecten, die door alde andere netwer
ken bij deze lage frequenties worden veroorc»
HF
—itu.

Ri

uitgang

Rt

Fig. 3.2. Vervangingsschema van fig. 3.1.a. voor
lage frequenties.

rjta

c.

R,

HF

uitgang

R>
r^Ri

r. +/b

Fig. 3.3. Gewijzigd
fig. 3.2.

vervangingsschema

van

zaakt, zijn verwaarloosd. De versterking
in het bruikbare frequentiegebied is ge
makkelijk te berekenen; zijn waarde is
Fa-^3^5

_ ,

S* r^Rs + R3R5 + R;,^ “ “3

°~

Het is vaak goed mogelijk te schrijven
/lo = —sgR3 daar ra en R5 gewoonlijk
groter zijn dan R3 en daar de nauwkeurig
heid, waarmee we de parameters van buis
en onderdelen kennen, de exacte formule
nauwelijks rechtvaardigt. Bijvoorbeeld zij
R3 = 10 kQ en ra = R5 = 1 MQ, dan is
7?3' = 9,8 kQ, en de fout in de eenvoudige
formule bedraagt 2%; deze fout is volledig
te verwaarlozen wanneer we onderdelen
gebruiken met een tolerantie van 20%. De
versterking bij lage frequenties A kan wor
den berekend (stel UB = 1 V en bepaal de
uitgangsspanning) uit het aangepaste ver
vangingsschema in fig. 3.3; de constante
stroombron en de parallelcombinatie van
ra cn R3 zijn vervangen door de equiva
lente spanningsbron. Dan geldt:

raR3
R5
Z'ar0LR3
+ R3 . 1
r&R3
ra,
Fa -F
t R3
jCj>

—sg
A1

P

________ Ap_____
“ 1 -F l/icoC5R5'
waarbij Ao de versterking in het midden
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van het frequentiegebied is, en

versterking
in dB

r&Rs
R$' = R5 4r* + R3

<ni

20 log| Al

Het is gebruikelijk dit in de volgende vorm
te schrijven
A

asympt benadering

1 1 dB

I

I dB

6 cTB/oct
20 dB/dcc

_

| werkelijke versterking

V

I
I
I
I
I________ I

A0

jtuoi

A1 = ---------- —
1 4" 7—-—
JG)/O)01

waarin moi = IIC5R5' de cirkelfrequentie
is waarbij de versterking tot ^4o/|/2 afge
nomen is, dat wil zeggen met 30%, ofwel
met 3 dB. Dus

20 i°log

Ai

Wol

lOgw

2w»i

Fig. 3.4. Grafiek van de versterkingsafname
ten gevolge van het koppelnetwerk CR uit fig.
3.1a.
fase *

= 1010log(l + cüo^/co2) dB
log'u

of

l/n

«M

"

2010log|A0| = 2010log|A0| 4— 10 10log(l 4- woi2/w2) dB

Fig. 3.5. Grafiek van de fasedraaiing, veroor
zaakt door C5 — Rt> uit fig. 3.1a.

De asymptotische benadering van deze
karakteristiek is uitgezet in fig. 3.4 tegen
de logaritme van de cirkelfrequentie van
het toegevoerde signaal.
Bij frequenties boven de kantelfrequentie
is Ai gelijk aan Ao en kan de factor
cdóPIcd2 verwaarloosd worden ten opzichte
van 1. Bij zeer lage frequenties overheerst
de term cdq^Icd2 en daalt de versterking
dus met een factor 2 per octaaf dat men
in frequentie lager komt, dat wil zeggen
6 dB per octaaf of 20 dB per decade.

Deze twee benaderende rechten snijden el
kaar bij cd = cdoi, de 3-dB- of kantelcirkelfrequentie. De juiste versterkingskromme is ook gegeven; de fouten, die we ge
maakt hebben, zijn zeer klein, zoals aan
getoond wordt door de figuur en door
tabel 3.1.
Wanneer (p het faseverschil tussen Ai en
Ao is, dan is (p gelijk aan arctan (cooi/ö>).
(p is uitgezet tegen de logaritme van de cirkelfrequentie in fig. 3.5. Merk op dat
(arctan (l/n) — n/4) = (tc/4 — arctan n),

TABEL 3.1.

CD

1 4- cdwPIcd2

2moi 1,25
cooi 2
jtooi 5
42

afval
in dB

asymptotische
benadering

fout

1 dB
3 dB
7 dB

0 dB
0 dB
6 dB

+ 1 dB
+3 dB
+ 1 dB

zodat de kromme op een logaritmische
schaal symmetrisch is ten opzichte van
tc/4. De totale fasedraaiing is dus (7t 4- (p)y
en loopt van 7t tot 3tc/2 wanneer de fre
quentie van het toegevoerde signaal af
neemt vanaf het midden van de band tot 0.
Precies dezelfde beschouwingen kunnen we
houden over het ingangsnetwerk van de
transistorversterker in fig. 3.1 b. Hier ligt de
kantelfrequentie van het 7?iCi-netwerk
vaak ver boven die van het ingangsnetwerk,
zoals we zullen zien in de volgende para
graaf. Daarom wordt het vervangingssche
ma van de ingang gewoonlijk gegeven als
in fig. 3.6, daar C\ als open mag worden
beschouwd bij de frequenties waarmee we
werken.

c»
41(M

R-.R>
Ri 4- R%

Fig. 3.7. Vervangingsschema van de transistor
versterker, rekening houdend met C\ en Rx.

'■fESkil

/?>

(a)

A'.

U

Z,

R.
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Ai. + (l + P)*i

I

PU(r» + Zi)

w

Fig. 3.6. Vervangingsschema voor de ingang
van de transistorversterker uit fig. 3.1b bij zeer
lage frequenties.

Fig. 3.8. Gewijzigde vormen van fig. 3.7a met
weglating van re; b. met vervanging van de
stroombronnen door spanningsbronnen.

Om nog een voorbeeld te geven van de
laagfrequentkarakteristiek, stellen we voor
de invloed van het Ci7?i-netwerk, dat ge
bruikt wordt voor de emitterinstelling, op
de frequentiekarakteristiek van de verster
ker uit fig. 3.1b na te gaan. We nemen aan
dat C5 een kortsluiting is, zodat het ver
vangingsschema eruit ziet als in fig. 3.7.
RB' is de parallelschakeling van 7?s, R2 en
R5. De bron pib kan door twee bronnen
vervangen worden, elk gelijk aan pib, zo
als getekend. Dat kan, daar in de meeste
gevallen ra > -^3 of re 4- Ri, het net
werk herleid worden tot dat van fig. 3.8a.
Men kan nu eenvoudig laten zien dat de

stroomversterking A van het systeem ge
geven wordt door

.

Plb

a=t

R& 4-

=
4- (1 4- PVe 4- (1 4- P) Zi

waarin Zi = Ri/(1 + jcoCiJ?i).
Dit volgt direct uit fig. 3.8b; de twee stroom
bronnen zijn hier vervangen door de equi
valente spanningsbronnen. In het bruik
bare frequentiegebied geldt
A = p^s'/^s' + Aie) = A0,
waar Aie = n> 4- (1 + P)re.
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Vullen we nu de waarde van Zi in, dan
krijgen we de uitdrukking
Ai =

Ao
1 + jco/coi
1 + -^1(1 + fi)/(Rs' + file) 1 4" jCü/C02

Waarin a>i = I/C1R1 en
<02 = { 1 + (1 + &)Ri/(Rs' + /iie)}/Ci^i.
Wanneer we voor de versterking bij 0 Hz
schrijven Joo, is
Ai = >loo(l -4- jct>/<z>i)/(l + jco/cri)
De frequentiekarakteristiek voor de ver
sterking heeft nu twee kantelfrequenties,
een naar boven bij cd = coi en een naar
beneden bij cd = a>2', de asymptotische be
nadering van de versterking is in fig. 3.9
gegeven, evenals de werkelijke karakteris
tiek, waarbij de juiste correctie voor elke
kantelfrequentie met de reeds eerder ge
geven tabel is gemaakt.
versterking
in dB

' I
I
I
«m j'cmcoi

I
I

log <0

CUJ

—— ?= 0 gevonden worden; ze treedt op
dez?
bij een frequentie co = |/cöiC02 en de waar
de wordt gegeven door
^max = arctan )/co2/coi — arctan ]/coi/cü2

L

De maximale waarde van de fasedraaiing
kan heel aanvaardbaar zijn als de verster
king maar een groot aantal dB zakt. In de
theorie wordt een dergelijk netwerk meestal
aangeduid als een toevoernetwerk. Precies
dezelfde behandeling kunnen we gebruiken
bij de buisversterker voor het instelnetwerk C1R1. Dus

-VR3'

.

a

—fiRz

/'00 = ra + (A+l)«ÏT^,A0“ >a + Rt'

(,,(// 4-

W2 = cF V+ ra+

I

De fasedraaiing ten opzichte van de waarde
in het midden van het frequentiegebied
wordt gegeven door
(p — arctan (co/cüi) — arctan (cd/cdz)
en deze is in fig. 3.10 geschetst. De maxi
male fasedraaiing kan met de vergelijking
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| I J1CUS

Fig. 3.10. Fasedraaiing, behorend bij de versterkerkarakteristiek van fig. 3.9.

1

I

Fig. 3.9. Grafiek van de LF-versterking van de
transistorversterker.
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We hebben aangenomen dat de reactantie
van de koppelcondensator te verwaarlozen
is en dat geldt R3' = R3R5KR3 4De
krommen voor de versterking en fasedraai
ing onder verschillende condities kunnen in
andere literatuur gevonden worden.
Keren we terug tot de beschouwing van
de transistorversterker: het is leerzaam de
waarden van coi en C02 voor een speciale
schakeling te berekenen. Stel dat de vol
gende waarden representatief zijn:
Rs' = 10 kQ Ri = 1 kQ Ci = 100 pF
AIe= 3 kQ
p=5\
Dit geeft
fl
1,6 Hz
cdi = 10 rad • s-1
8 Hz
cü2 = 50 rad • s-1
f2

Terugkomend op de ingangscondensator
van de transistorschakeling; de kantelfrequentie ten gevolge van C5 wordt gegeven
door
________ 1
C03 = —=--------R2R5 I
C5 R 4hfe + (1 + fl)Rl
R2 4- R5 /j

Voegen we aan de bovenstaande waarden
toe
r2 = r5 = 40 kQ
Rs = 20 kQ
C5 = 10 pF, dan is 0J3 = 3 rad • s
f3 0,5 Hz
Als we deze frequenties met elkaar verge
lijken en rekening houden met de waarden
die we voor de condensatoren hebben aan
genomen, zien we dat het laagfrequente
3-dB-punt van de versterkertrap gewoon
lijk door de emittercondensator bepaald
wordt. Verder wordt behoorlijk gerecht
vaardigd dat we bij de berekeningen geen
interactie tussen de twee effecten aangeno
men hebben. De laagfrequentversterking
van de transistorversterker wordt dus bij
benadering gegeven door
Ai =

Joo(l 4- jco/coi)
(1 4- ja>/&>2)(l 4- C03/jw)

waarin de drie kantelfrequenties de boven
aangegeven waarden hebben. Door keuze
van C5 kan de kantelfrequentie 0)3 natuur
lijk overal in het frequentiespectrum gelegd
worden ten opzichte van coi en cö2- Afme
tingen, gewicht en kosten zorgen meestal
dat 0)2 het laagfrequent 3-dB-punt bepaalt.
De impedantie van het schermroostervoedingscircuit van de penthode versterker
is verantwoordelijk voor een laagfrequente
variatie in de versterking, van dezelfde
soort als die ten gevolge van het kathodenetwerk. Wanneer een signaal aan de buis

wordt toegevoerd, stroomt er een wissel
stroom door het schermrooster, waardoor
een spanning over de schermroosterimpedantie optreedt; deze spanning bepaalt,
welk deel van de kathodestroom de anode
bereikt en beïnvloedt dus de buisversterking. Het is duidelijk dat de versterking
begint af te vallen bij die frequenties waar
bij de reactantie van de ontkoppelcondensator van het schermrooster ongeveer ge
lijk is aan de voedingsweerstand voor het
rooster; bij zeer lage frequenties kan de
condensator verwaarloosd worden en is de
versterking constant.
Wanneer de schermroosterversterkingsfactor gelijk is aan /zgig2 (de inwendige //
van een pentode) en rgig2 de dynamische
weerstand van het schermrooster is, dan is
de spanning op het schermrooster
Ugig2 —

Agig2Zgi
• Ugi
>gig2 4- Zgi

waarbij Zgi = Rq/(1 4- \cdCqRg). De ka
thode, het stuurrooster en het schermroos
ter vormen een triode, zodat we de gewone
vorm van een anodespanning krijgen. Nu
kan een spanning z/a op de anode van een
triode vervangen worden door u^/j. op het
stuurrooster, de werkzame spanning op
het stuurrooster is dus
Ugi

ZgiUgi _ u t
rgig2
= Ugi
rglg2 + Zgi
rglg2 4" Zgi

Nemen we alleen dit effect in aanmerking,
dan wordt de versterking van de penthode
Ao

rglg2
rgig2 + Zgi

Bij redelijke frequenties is Zgi gelijk aan
nul en is de versterking dus dezelfde, bij
0 Hz is Zgi =
en de versterking
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Aqo = AoTgig2/(rgig2 4- /?c)De algemene waarde van de laagfrequentversterking is

met
= I/CqRg en
O>2 = l/C6{rglg2^6/(''glg2 4- 7?6)}Wanneer we de anode-ontkoppeling in aan
merking nemen, is de versterking van de
penthode tenslotte

R4
j
Al = --- 5g ( R3' 4"
1 4“ JC0C4R4 I
met R3' = R3R5KR3 4- R5), waarbij weer
alle andere effecten verwaarloosd zijn. Wan
neer co -* 0, nadert de versterking de
waarde Aqo = —5g(J?3' 4- R4) en dan zijn
de grafieken voor versterking en fase zoals
getekend in fig. 3.11, waarin de kritische
frequenties gegeven worden door
1_______

CO4 = -----

*3*4

\

R3' 4- R4)

= C^4
Dit laatste effect kan worden aangewend
om de versterkingsdaling ten gevolge van
de kathode- en schermroosterimpedanties
op te heffen. Vergelijkingen voor de waar
den van de diverse componenten zijn een
voudig af te leiden; wc stellen echter voor
dit hier niet te doen. We kunnen bereiken
dat de daling ten gevolge van de koppelcondensator C5 gedeeltelijk opgeheven wordt,
waardoor dus de bandbreedte van de ver
sterker groter wordt. Dit effect kan zeer
nuttig zijn in impulsversterkers waar we
effecten als ‘sag’ kunnen tegenkomen (zie
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Aoo

1
Xo ■

1 4- jco/a>i
1 4- j(D/a>2

Ai = /4oo

c4

versierking
in dB

I

fase v

fogw
U>4

U/4

logw

—1*

Fig. 3.11. Versterking en fasekarakteristiek ten
gevolge van het anode-ontkoppelnetwerk.
pagina 54). Vaak is het niet nodig anode(of collector-) ontkoppeling toe te passen;
de besparingen, die we hiermee bereiken,
kunnen afgewogen worden tegen de kosten
van een gestabiliseerde voeding die een zeer
lage uitgangsimpedantie heeft en die daar
om de koppeling tussen de trappen via die
gemeenschappelijke impedantie zo klein
maakt, dat er geen ontkoppeling nodig is
(zie par. 3.10).
Tot nu toe hebben we alleen een enkele
trap beschouwd; in veel systemen staat een
aantal trappen in cascade geschakeld, wat
de daling van de versterking bij lage fre
quenties beïnvloedt. Om dit zeer eenvoudig
toe te lichten, beschouw n identieke buisversterkers, die in cascade geschakeld zijn.
De totale versterking wordt, wanneer we
alleen rekening houden met het C3R5 koppelnetwerk, gegeven door
n
Ap
Ain —
.(1 + cooi/jco).

De versterking Am is met 3 dB afgeno
men, wanneer de absolute waarde van de
noemer |/2 is, dus
(1 4- co0i2/(z>2)n/2 = |/2

versterking in dB

en dus

6 db/oct

Ü>3dB =

___ COpl

(?2 — 1)

1,2 ]//i •

coqi

Het laagfrequentgedrag wordt daardoor
steeds slechter; het effect is bij benadering
evenredig met de wortel uit het aantal
trappen. Bij een frequentie, die ver beneden
alle kantelfrequenties ligt, zal de verster
king met 6/i dB/octaaf afvallen.

3.3.HET HOOGFREQUENTGEDRAG

Aan de hoogfrequente kant van de versterkerkarakteristiek wordt de versterking beinvioed door strooicapaciteiten, die in de
schakeling aanwezig zijn. Voor een penthodeversterker zal er dan een totale strooicapaciteit C8 zijn van anode naar aarde.
Deze capaciteit is de som van de uitgangscapacileit van de buis, Co, en de ingangscapaciteit, Ci van de volgende trap (die al
dan niet kan bestaan uit nog een buis).
Voor een kleine penthode, zoals de EF80,
zijn de waarden voor Co en Cj respectieve
lijk 3 pF en 7 pF. We moeten hier ook
nog bedradingscapaciteiten in rekening
brengen, zodat CB waarschijnlijk in de orde
van 15 pF ligt. Wanneer we rekening
houden met de strooicapaciteit, is de anodebelasting RzKX 4- jtüCs7?3') en de hoog
frequent versterking
Au =

—SgRs' _
Ao
1 4- \cdCsR3'
1 4- jco/coon

De versterkings- en fasedraaiingsdiagrammen zijn getekend in fig. 3.12.
Wanneer we aannemen, dat cooi en toon
de enige kantelfrequenties zijn, is voor een
enkele trap de fasedraaiing slechts bij één

logo»
fase p

log co

-1’

Fig. 3.12. Hoogfrequentgedrag van versterking
en fase.
frequentie, namelijk a> = (/cuoicooh, exact
gelijk aan n; bij lage frequenties nadert ze
tot 3tc/2, terwijl ze bij hoge frequenties in
de buurt van ti/2 komt. Dit kan men ge
makkelijk afleiden uit de volledige for
mule voor de versterking:

A =

__________ Ap__________
(1 4- Woi/jco)(l 4- jcw/cüoh)

Voor n identieke trappen in cascade is de
versterking
Ahn —

Ap__

n

(14- jco/woh)

Deze is met 3 dB afgenomen in absolute
waarde, wanneer de noemer gelijk is aan
]/2, hetgeen gebeurt bij een frequentie, ge
geven door
CöOh
&>3dB = --------=

Voor een enkele trap is de bandbreedte vrij
wel gelijk aan de bovenste 3 dB-frequentie,
dat wil zeggen
B

COoh =

_L_

waarin B de bandbreedte is in radialen per
seconde. De versterking van de trap is
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—SgRz' en dus is het produkt van band
breedte en versterking een constante; dit
staat bekend als het versterkings-bandbreedteprodukt.

Wanneer de natuurlijke logaritme van deze
versterking naar n gedifferentieerd wordt
en de afgeleide nul gesteld wordt, krijgen
we

versterkings-bandbreedteprodukt =

------ -------—
- = eV2 = 1,65
1,2 CöBn\/n

JB-produkt = —

Cs

Deze grootheid hangt slechts af van de
buisparameters en is een bruikbare maat
staf voor de kwaliteit van een buis. Zij laat
duidelijk zien dat er voor een gegeven buis
een bovengrens is voor de versterking wan
neer een bepaalde bandbreedte vereist is;
van de andere kant: wanneer een gegeven
buis een bepaalde mate van versterking
moet leveren, is de bandbreedte vaslgelegd. Verder, wanneer men steeds meer bui
zen in cascade schakelt, wordt de verster
king groter, de bandbreedte echter kleiner;
het effectieve versterkings-bandbreedteprodukt van elke buis in een versterker, die
bestaat uit n identieke trappen, is
ü?ob

sg

l,2|/w

l,2|//ï-Cs

De bruikbaarheid neemt af wanneer het
aantal in cascade geschakelde buizen toe
neemt; er is zelfs een punt waarbij het toe
voegen van een buis de werking van de
versterker achteruit laat gaan. Stel, om dit
te illustreren, dat er een versterker ge
vraagd wordt met een bandbreedt B7i; bij
deze frequentie daalt de versterking met
3 dB en ze neemt bij 2Bn af met ongeveer
6n dB per octaaf. De versterking van de
versterker ligt vast door
An —
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sg

1,2|/n ■ C^Bn.

n

Het linkerdeel van deze vergelijking is de
versterking per trap, die dus gelijk moet
zijn aan 1,65 wil de totale versterking maxi
maal zijn; hieruit volgt dat de maximale
waarde van de versterking An is
An= 1,65»
waarin n (5g/2CsBM)2
Voorbeeld: stel sg = 5 mA • V-1,
Cs = 10 pF en Bn = 108rad-s-1.
n = 6 bij benadering
An = 1,656 = 20

3.4. BREED BA ND VER STER KERS

De versterking en/of bandbreedte die men
met een aantal in serie geschakelde verster
kers bereiken kan, is voor veel toepassin
gen onvoldoende. Deze paragraaf gaat
daarom over het aanpassen van de hoogfrequentkarakteristiek.
Onder bepaalde omstandigheden is het
toepassen van de conventionele ontkoppelcondensator over de kathode-(emitter-)weerstand soms niet uitvoerbaar vanwege
de hiervoor benodigde grote waarde. Dit is
vaak het geval in pulsversterkers, waarbij
‘sag’ veroorzaakt door de kathode-(emitter-)condensator niet mag optreden. Het
weglaten hiervan maakt dat we de kathodecompensatie kunnen toepassen. Een kleine
condensator {klein wil zeggen een capaci
teit van bijvoorbeeld 100 pF voor een
buis of 0,1 p.F voor een transistor) wordt

I

over de instelweerstand gezet; dit vergroot
de versterking bij hoge frequenties en kan
dus gebruikt worden om de bandbreedte
bij gegeven belasting of de versterking bij
gegeven bandbreedte groter te maken.
Combineren we de berekeningen voor de
hoogfrequentversterking met die van de
laagfrequentversterking ten gevolge van het
netwerk in de kathodeleiding

A=

A°°

1 4- jco/CUoh

•1+

1 4- JCO/CO2

Het is duidelijk dat coi = I/C1R1 gelijk
gemaakt kan worden aan cooh wanneer we
een kleine kathodecondcnsator toepassen
en de uitdrukking voor de versterking
wordt dan
A_

00
1 4- jö>/(Ü2

waarin 0)2 =
4- (/z 4- 1)-Ri/Oa4- ^3Z)]
Bij breedbandversterkers is de belasting
R3' altijd zeer klein vergeleken met ra, zo
dat
/
fJ. 4~ 1
\
« cooh(l 4- Sg^l)
Ct>2 = Cüoh I 1 H---- ---- I

Voor hoogfrequentversterking worden bij
na altijd penthodes toegepast vanwege het
Miller-cffect; met deze benadering maken
we dus geen grote fout. Voor een penthode
geldt:
—RR3
~ —sgR*'
Aoo =
1 4~
ra 4- (A 4- 1)^1 4- R3
Ap
1 4Het versterkings-bandbreedteprodukt van
de buis is dus nog steeds cooh-^o; het ver
andert niet tenzij we de condensator in de
kathodeleiding gebruiken. Precies hetzelfde

resultaat krijgen we door de kathode vol
ledig te ontkoppelen en een anodebelasting
ter grootte /?37(1 4- ^g^i) aan te brengen.
Om verbetering in het versterkings-bandbreedteprodukt te bewerkstelligen, moet
men ingewikkelder netwerken plaatsen bij
de belastingsimpedantie van de trap.
Voor elk koppelnetwerk met vier aan
sluitingen bestaat een verband tussen de
fasedraaiing en de mate van verandering
in de verzwakking (versterking). Fase en
versterking zijn niet onafhankelijk van el
kaar; als we eenmaal gekozen hebben op
welke manier de een met de frequentie ver
andert, ligt de frequentieafhankelijkheid
van de ander vast. Wanneer een bepaal
de versterkingsfrequentiekarakteristiek ge
vraagd wordt, hebben we de fase-frequentiekarakteristiek niet meer in de hand en
omgekeerd, tenzij netwerken met grote
fasedraaiing toegepast worden. Dit laatste
gebeurt zelden.
naar de volgende trap

L

C,

Fig. 3.13. Vervangingsschema van een buis met
een inductieve correctie voor hoge frequenties.

Allereerst stellen we voor de grootte van de
versterking zo constant mogelijk te houden,
en een netwerk te gebruiken zoals in fig.
3.13 getekend is, in plaats van R3' en C8.
is hier vervangen door R3 en een in
ductie L in serie; dat we ra en de roosterweerstand R5 van de volgende trap ver
waarlozen, is te rechtvaardigen daar R3 al
tijd veel kleiner is dan elk van beide. Wan
neer cooh = 1ICBR3 en
= ^3, is
de versterking
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1 4- jco£/7?3
1 + jcoCs/?3 — co2CsL
1 4- jto/coph
= Aq
1 — A'(CL)/C9oh)2 4- jco/cooh

A — --- 5g/?3

Er zijn nu verscheidene mogelijkheden,
waarvan we er hier twee behandelen. In
eerste benadering moet de grootte van A
aan Ao gelijk zijn bij co = coohi de waar
den van teller en noemer moeten gelijk zijn
bij co/cooh = 1 en een eenvoudige bere
kening toont ons dat k gelijk moet zijn aan
0,5. Met deze waarde voor k neemt de ver
sterking met ongeveer 0,25 dB toe bij
0,75 cuoh en valt af met 3 dB wanneer
de frequentie gestegen is tot 1,8 a?oh; zon
der veel moeite is het versterkings-bandbreedteprodukt met een factor 1,8 verbe
terd. De tweede oplossing is de frequentieafhankelijke term over het frequentiegebied
van nul tot cooh zo constant mogelijk te
houden, dat wil zeggen
|/(1 + kW)
= 1
|/{(1 — *X2)2+T2'}

waar x = cuo/c^oh, ofwel
A2 + 2k — 1 — k2x2 = 0
De eerste oplossing suggereert k < 1 en
voor het beschouwde frequentiegebied
geldt x < 1, zodat bij redelijke benade
ring
A'2 + 2k— 1 = 0
hetgeen oplevert k = 0,414
Deze waarde ligt zeer dicht bij de eerste; er
is in feite geen versterkingstoename en de
3 dB-daling vindt bij l,7cooh plaats.
Voor pulsversterkers en voor visuele toe
passing van het uitgangssignaal van een
versterker is fasevervorming belangrijker
dan frequentievervorming. Een verande
ring in de fase tussen de componenten van
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Fig.3.14. Toelichting van de invloed van fasevervorming.
een samengestelde golfvorm levert ernsti
ger vervorming dan een verandering in de
grootte van die componenten. Dit wordt
door de diagrammen van fig.3.14 geïllus
treerd: a en b zijn de componenten van
een samengestelde golfvorm; dit zijn de
grondtoon en zijn derde harmonische. In
c zijn ze opgeteld, zodat ze de samengestel
de golfvorm geven. In d is de derde har
monische —Jt/2 in fase gedraaid voor hij
er bij opgeteld werd, dat wil zeggen ver
traagd over een tijd
i

71

De resulterende golfvorm is aanzienlijk ver
anderd. Wanneer de grondtoon echter met
—k/6 langs de tijdas verschoven wordt,
dat wil zeggen vertraagd over een tijd
71/6
Tl = ---- = T3
(D
wordt de golfvorm niet veranderd. Wan
neer alle signalen over eenzelfde tijd ver
traagd worden, treedt geen vervorming op.
Hiervoor moet de fasedraaiing (p een line
aire functie van de frequentie zijn.
dö>
d2o>
Dus (p = aoj, -— = a en -—5 = 0 omdco
dc/jdat a constant is.

Men kan nu gemakkelijk aantonen dat de
faseverschuiving, uitgedrukt in x = co/cooh
gelijk is aan
(p = arctan(x — kx + k2x3>)
Als de tweede afgeleide naar x gelijk ge
steld wordt aan nul, geldt in goede benade
ring k = 0,32. Termen van de vorm
k2x2, k3x, kx3 en hogere orde termen zijn
verwaarloosd; dit is aanvaardbaar wan
neer we de verkregen waarde voor k in aan
merking nemen en opmerken dat x ten
hoogste 1,7 is. Met deze waarde voor k
krijgen we een versterker met een tijdvertraging, die minder dan 2% varieert in het
frequentiegebied van 0 tot cooh en minder
dan 8% over het stuk van 0 tot 1,7 cooh-

3.5.TRANSISTOR

BREEDBANDVERSTERKERS

We krijgen in wezen dezelfde resultaten
wanneer we de buis door een transistor ver
vangen; de analyse is veel ingewikkelder en
er treden kleine veranderingen op; de be
langrijkste punten zijn echter hetzelfde.
Daar de analyse minder bekend is, hebben
we hier een omschrijving van de methode
gegeven. Het hybride-n-model van de tran
sistor is handig voor de berekeningen bij
hoge frequenties, het is in fig. 3.15 getekend.
We hebben enkele kleine veranderingen
aangebracht in de notatie en we nemen aan
dat in Rs en 7?l alle weerstanden respectie
velijk aan de in- en uitgang vervat zijn, iB
is hiervoor aangepast. De capaciteit van de
emitterdepletielaag Ct kan in vergelijking
met Cb'e verwaarloosd worden, ook kan
men de directe overdracht aan de belasting
via Cb'c verwaarlozen. Wel moet rekening
gehouden worden met het Miller-effect. De

h'

R.

hÏ—r

■= Ct TC.-. |O

U»-.’

X.Ub-.

Fig. 3.15. Hybride---vervangingsschema voor
een transistor bij hoge frequenties.

4=

C
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Fig. 3.16. Gewijzigde vorm van het vervangingsschema van fig. 3.15.
spanning over de belasting is —tfeüb'e^L,
de stroom door Cb'c is dus
(Ub'e 4-£eUb'e^L)j<aCb’C; dit kunnen we
omwerken tot
Ub'e ‘ jcuCb'c(l 4* £c^l)
Het lijkt dus alsof de capaciteit Cb'c,
(1 + geR^) keer zo groot is. De benadering
houdt in dat we de term 7?l/(1 4- ^c^l),
die met de effectieve capaciteit in serie
staat, verwaarloosd hebben. De resulteren
de schakeling is in fig. 3.16 getekend, C is
hierin gelijk aan Cb'e 4- Cb'cG 4- ^c^l)De stroomversterking Af wordt gegeven
door
*8

Zc waarbij
Ra 4~ 0'b 4- Zc)
Ze =
4- jco/ct>e) en a>e = l/rbeC.
Dit kunnen we herschrijven tot

A( = ge

A

*8

At = —;------ 777
4- ,-be 4- Rs

1+j

gerbc________
CQ(rb-\- Rs)
COe(H> 4" rbe 4” /?s)

Af o
1 + jtü/cooh
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waarin coon de frequentie voorstelt waarbij
de versterking met 3 dB gedaald is. Het
versterkings-bandbreedteprodukt voor de
stroom is daarom
gerbeRs

A(0’

1

Hj4*rbe4~As rbeC
gm .
C

H>4- rbe~r Rs

rb+ As

-Rs

Hj 4- Rs

De equivalente ingangsspanningsbron is
isRs, de uitgangsspanning is —z’lAl, de
spanningsversterking is daarom
Au —

Auo
1 4- jco/cooh

waarin

Auo —

—gei'beRl

H) 4“ H»e ~r Rs

De grootte van de strooicapaciteit over Al
is zodanig dat zijn invloed op de frequentiekarakteristiek bij de hier beschouwde fre
quenties verwaarloosbaar is. Het versterkings-bandbreedteprodukt is derhalve
4

Au0<»0h =

Hj + Rs

In meertraps eenheden is het gebruikelijk
voor Al en Rs dezelfde waarde te nemen.
Voorbeeld: een transistor heeft bij
Ze = 1 mA en CZce = 6 V de volgende
waarden voor de parameters:
ge = 40 mA • V-l
Cb'e = 1500 pF
rb=
75 Q
Cb'c=
10 pF
rbe= 1250 Q
Ab = AL = 1 kQ
Ao< = |Aou| = 21
C= 1910 pF
(1
#eAB)Cb'c =410 pF
(De = 420 • 103 rad • s’1
wOh = 905-103 rad-s"1
52

Versterkings-bandbreedteprodukt =
19,6 • 106 rad • s-1
Transistors die met behulp van diffusietechnieken gefabriceerd zijn, hebben in ge
meenschappelijke emitterschakeling een
versterkings-bandbreedteprodukt van de
orde van 1010 rad • s-1. Een dergelijke
eenheid zou een versterking van 20 dB
leveren bij ongeveer 30 MHz bandbreedte.
Soms leveren deze hoogfrequenttransistors
een niet voor alle doeleinden voldoende
uitgangsspanning of -vermogen. Er blijft
dus nog een plaats open voor hoogfre
quent correctieschakelingen voor transis
tors, die geen erg groot versterkingsbandbreedteprodukt hebben, daarentegen
wel behoorlijk grote spanningen en vermo
gens kunnen verdragen.
Evenals bij een buisschakeling kan shuntcompensatie worden toegepast om de hoogfrequenteigenschappen te verbeteren. Een
zelfinductie L kan in serie met de impedan
tie van de bron geplaatst worden; dit bete
kent, dat L in alle trappen, behalve de eer
ste, in serie staat met Ri, van de vorige
trap. De weerstand Rs uit fig.3.16 wordt
dus vervangen door de impedantie
(Rs 4- jcoL); in feite bestaat Re uit min
stens drie weerstanden, dit kunnen we ech
ter verdisconteren in de bij de equivalente
schakeling gebruikte L. De spanning z/b'e
kan tamelijk eenvoudig met behulp van de
equivalente schakeling van fig. 3.17 bere
kend worden en hieruit volgt de waarde
van de stroomversterking Af = 12/Is
^be^s’U + jC0

Af =

(Rs 4-

4-

• (1 + jcorbeO 4~ rbe

Deze uitdrukking kan herschreven worden
tot

Af =

4“ H»e + Rs

1 4- jco(L/Rs)
']CüL 4- jcoCrbe(Rs 4- n>)— Cü2Crt)eL
14Rs 44* /"be

= Afo

1 4- j(co/cooh)
R.

L

1 4- }k(cü/a>oh)
k
1+ /b—rbe
14Rs

rt>

co2
CDoh2

k
1 4- rb/Rs

Voor de waarde van de versterking bij
= toon vinden we dat deze ongeveer
1,4 dB groter is dan Ato, aanzienlijk meer
dan bij de buisschakeling. We moeten ken
nelijk voor elk gegeven stel waarden voor
/'b, Hjc en Rs een aantal keren uitproberen.
Ook andere methodes voor de beïnvloe
ding van de hoogfrequentkarakteristiek
van transistorversterkers worden toegepast,
de behandeling en analyse ervan vallen ech
ter buiten het bestek van dit boek.

cd
!•(/?• + jwL)

4= u»
c

Fig. 3.17. Vcrvangingsschcma van een transis
tor voor hoge frequenties, gecorrigeerd met een
zelfinductie.
waarin Ato en cooh zijn als gedefinieerd in
de niet-gecorrigeerde schakeling en k ge
definieerd is als tevoren in de buisschakcling, dat wil zeggen cuoh£ = kRs. Deze uit
drukking voor Af lijkt veel op die voor de
buisschakeling en kan op dezelfde manier
behandeld worden, al zal dit niet eenvoudig
zijn vanwege de extra termen; men kan
deze echter beter experimenteel bepalen.
Voorbeeld’, zij r^/Rs =0,11
0'b 4- i‘be)/R&
1

A

, ________ 1 + j/cx_______
i = *i0 1 _ 0 9 kx2 +
+
,

waarbij x = co/cooh

Als | A<| gelijk is aan Af o bij de frequentie
O)0h, geldt
(1 + k2) = (1 — 0,9fc)2 4- (1 4- 0,5£)2
hetgeen ons levert k = 1,25
Zoals bij de buisversterker kan de frequen
tie, waarbij de versterking met 3 dB ge
daald is, voor deze waarde van k berekend
worden; het resultaat is cd = 1,56 cooh-

3.6. PULS VER STERKERS

3.6.1. Eigenschappen
Bij pulsversterkers is vooral het tijdsaf
hankelijke gedrag van belang, daar echter
zelfs een enkel pulssignaal in een reeks
sinusvormige signalen ontbonden kan wor
den, kunnen de bekende versterkings- en
fasefrequentickarakteristieken van nut zijn.
Het tijdsafhankelijke gedrag is in een lineair
systeem in feite zelfs volledig door de frequentiekarakteristiek vastgelegd en omge
keerd. De componenten van een enkele
puls of pulstrein bestaan uit een oneindig
aantal sinusvormige signalen van vastge
legde frequentie, amplitude en fase. Om het
signaal aan de ingang onvervormd te kun
nen versterken, moeten de verbanden tussen
amplitude en fase ongewijzigd blijven. Dit
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wil dus zeggen dat we brcedbandversterkers
met een goede laagfrequentkarakteristiek
en weinig fasevervorming moeten gebrui
ken.
Vele types van pulsen worden toegepast, in
lineaire versterkers echter bepaalt de res
ponsie op één type volledig de responsie op
elk ander. Hier wordt slechts één testsignaal
gebruikt als ingangssignaal, namelijk een
puls van een rechthoekige golfvorm met
hoogte U en duur T. Men kan deze op zich
zelf opgebouwd denken uit een positieve en
een negatieve spanningssprong van gelijke
amplitude, die een tijd T uit elkaar liggen.
In veel gevallen kunnen we aannemen dat
de uitwerkingen van de eerste en tweede
spanningssprong onafhankelijk zijn; alle
effecten van de eerste sprong zijn verdwenen
voor de laatste negatieve sprong optreedt.
De responsie van een versterker op een
puls met een rechthoekige golfvorm is in
fig. 3.18a en b geschetst, ten opzichte van
twee verschillende tijdschalen. Fig. 3.18a
toont de hoogfrequente verschijnselen,
die optreden aan de stijg- en daal kant
van de puls; deze verschijnselen zijn nauw
rel.
uitgangsspanning
0.9

overshoot
0.1

tijd

a

rel. 0
uitgangsspanning
I '

■—_

ns

—— afval

]T

tijd

T

verbonden met de hoogfrequentkarakteristiek van de versterker. De vervorming uit
figuur d is een laagfrequentverschijnsel en
is daarom verbonden aan de laagfrequent
karakteristiek van de versterker. De drie
belangrijkste eigenschappen bij het repro
duceren van een puls zijn:
1. De stijgtijd t is de tijdsduur, die ver
loopt terwijl de uitgangsspanning van 10%
tot 90% van zijn uiteindelijke waarde
stijgt.
2. De "overshoot' is het percentage dat de
uitgangsspanning uitstijgt boven zijn eind
waarde.
3. De afval (‘sag’) van de uitgangspuls is
het percentage dat de top van de puls af
valt tijdens de pulsduur T.
We stellen voor nu een verband tussen
deze grootheden en de parameters van de
schakeling van buis- en transistorversterkers te zoeken. Voor het merendeel is het
nauwelijks nodig onderscheid te maken
tussen buis en transistor als actieve elemen
ten. In pulsversterkers met buizen worden
bijna altijd penthodes toegepast, het Millereffect is dus klein en kan verwaarloosd wor
den. We moeten breedbandversterkers ge
bruiken met korte stijgtijden, zodat weer
standen en strooicapaciteiten zo klein ge
houden kunnen worden, als verenigbaar
is met de gevraagde versterking. We kun
nen alle technieken om de bandbreedte te
vergroten toepassen; daar echter voor een
goede weergave van de puls de fase belangrijker is dan de amplitude, is de fasekarakteristiek van meer belang.

O

(b)

Fig. 3.18. Sprongkarakteristiek van een ver
sterker; a. met aanloopeffecten; b. met uitloopeffecten.
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3.6.2. Stijgtijd
Stel dat er een positieve spanningssprong
met hoogte U toegevoerd wordt aan het
rooster van een penthode met anodebelas-

ting R en een strooicapaciteit C tussen
anode en aarde. Dan wordt er een positieve
stroomstoot, +seU, toegevoerd aan de pa
rallelschakeling van C en R en wordt C ex
ponentieel met een tijdconstante CR tot de
eindspanning sgUR opgeladen. De uitgangsspanning als functie van de tijd is
z/0(z) = SgW —
u
In principe krijgen we bij de transistor het
zelfde resultaat, zoals we direct uit fig. 3.16
kunnen zien; Rs,
en rbe komen in de
plaats van R en het effect van de strooi
capaciteit over
kan weer verwaarloosd
worden.
Normaal komt er voor sgR een negatief
teken, daar R geschakeld is tussen de hoogspanningsvoeding en de anode, en C tussen
anode en aarde; bij een positieve spanningssprong daalt de anodespanning dus en
wordt C ontladen. Van belang is hier
slechts de relatieve uitgangsspanning en ge
woonlijk zal het minteken worden wegge
laten. Uit de uitdrukking voor uo(0 kun
nen we de tijden en Z2 vinden, waarbij de
uitgangsspanning 10% en 90% van zijn
eindwaarde is. Hiermee vinden we voor
de stijgtijd
T = 2,2 CR
Het bovenste 3 dB-punt en bij benadering
ook de bandbreedte B van de versterker
worden gegeven door
B

1
óz?3dB = —
Ca

Het produkt van stijgtijd en bandbreedte is
voor een gegeven versterkertrap constant:
xB = 2,2
Wanneer r uitgedrukt wordt in microseconden en B in MHz
xB = 2,2/2k = 0,35
Van de andere kant: delen we de verster

king door de stijgtijd, dan krijgen we
versterking _ sggR
R
stijgtijd
2,2 CR

sg
2,2 C

Voorbeeld', voor de penthode 6AK5 geldt
5g = 5 rnA/V en C = 11,5 pF. De ver
houding versterking/stijgtijd is dan
200 • 106 s-1 = 200 ps-1. Is een verster
king van 10 maal gevraagd, dan wordt de
kortst mogelijke stijgtijd 1 /20 ps, daar we
geen rekening gehouden hebben met bedradingscapaciteiten en dergelijke.
Het opladen (of ontladen) van C kan
worden versneld en de stijgtijd verkort,
wanneer we correctie toepassen met een
parallelle zelfinductie: de positieve stroom
stoot wordt nu toegevoerd aan het netwerk
van fig. 3.13. De vorm van de uitgangsspan
ning kunnen we het beste vinden met be
hulp van de Laplace-transformatie, waar
van hier slechts de resultaten zijn vermeld.
Hoe het afgegeven signaal zich als functie
van de tijd gedraagt, wordt bepaald door
de gebruikte waarde van k
(1) 0 < k < 0,25
z/o(0 = SgR( 1 — Cie-— C2e~(Xit')u
Ci, C2 en ai, «2 zijn constanten die slechts
van k afhangen. Een bepaling uit de grafiek
van de stijgtijd levert een geleidelijk sneller
worden van de responsie wanneer k van 0
af toeneemt.
(2) k = 0,25
«o(0 = JgW — e~WCR — t • e—2tlCR) u
Dit staat bekend als de kritisch gedempte
responsie; elke verdere vergroting van de
waarde van k geeft een gedempte sinusvormige responsie.
(3) k > 0,25
z/o(0 = ‘SgM 1 + Cae-"«fsin(cttf + ^)] u
waarin C3, a, co en (p van k afhangen.
Wanneer k groter is dan 0,25, gaat de
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_ — overshoot
«40-------------

'i

I
I
_______ I______________
'

Fig.3.19. Sprongkarakteristiek van een versterker met inductieve correctie.
schakeling zich oscillerend gedragen en
treedt er ‘overshoot’ op. Het tijdstip en de
grootte van het eerste maximum van de
responsie kan men eenvoudig verkrijgen
door de uitdrukking voor uo(t) naar de tijd
te differentiëren.
Deze resultaten zijn in een tekening in
fig.3.19 weergegeven; wanneer k gelijk is
aan 0,25 is de overshoot 0 en is de stijgtijd
een factor 1,4 kleiner geworden. Wanneer
we voor de waarde van k 0,5 gebruiken, is
de overeenkomstige overshoot 6,7% en is
de stijgtijd met een factor 1,7 gedaald.
De totale stijgtijd van //-traps versterker is
niet gemakkelijk af te leiden; zijn de trap
pen echter vrij van overshoot, dan wordt
een benaderende waarde gegeven door
Tn = |/ti2 + T22 + T32 4- . . .
waarin Ti, T2, enzovoort de stijgtijden van
de afzonderlijke trappen zijn. Voor n ge
lijke trappen wordt dit

tB
TnBn ~ 1.2

Experimenteel blijkt dat het produkt tus
sen 2,2 en 2,8 ligt, wanneer de overshoot
niet al te groot is.

3.6.3. Afval
De versterker, die men gewoonlijk voor
pulsversterking gebruikt, bevat netwerken,
die gelijkstroomoverdracht onmogelijk ma
ken; het koppelnetwerk tussen twee trap
pen houdt alle gelijkstroom volledig tegen,
waarbij andere, zoals het emitter-ontkoppelnetwerk dit voor een deel doen. Evenals
bij het bepalen van het laagfrequentgedrag
van het versterkersysteem is een exacte
analyse zeer ingewikkeld, de interactie tus
sen de verschillende netwerken wordt ver
waarloosd.
Om het effect van de koppelnetwerken te
illustreren, beschouwen we de schakeling
van fig.3.3, waarin u3 een positieve spanningssprong is. De stroom, die aanvanke
lijk door de schakeling heenloopt, moet ge
lijk zijn aan de spanning —5gU87?3ra/
0 a 4- Rf) gedeeld door de totale weer
stand R$'. Ten gevolge van de aanwezig
heid van C5 neemt deze stroom tot nul af
met een tijdconstante C5R5', de uitgangsspanning als functie van de tijd is dus

Tn = T|/«

Zoals we op blz. 47 hebben gezien, wordt
de totale bandbreedte Bn voor een verster
ker, die bestaat uit n identieke trappen, elk
met een bandbreedte B, gegeven door
Bn =

B

1.2 0?

Voor deze versterker is het produkt van
stijgtijd en bandbreedte
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H- -

uo(j)= --- Sg

ra^3

J*a 4" R3
= AqWs • e—

.

e—t/C.TÏ/

R5'

lis

waarin Ao de versterking is in het midden
van dc frequentieband. De tijdsduur T van
de te versterken puls is altijd veel kleiner
dan de tijdconstante C5R5' van het kop
pelnetwerk. Een tamelijk nauwkeurige
waarde voor de afval kunnen we dus krij-

gen door de mate van verandering van
uo(0 bij t = 0 te vermenigvuldigen met
de pulsduur.

dz/o(0'

Dus

dr

— Aq//s
t=0

\ C5R5 /

en de afval wordt, in procenten uitgedrukt,
gegeven door

afval =

'dtt0(/)~
dz

100
• T--------

t=o

1007*

AqMs

Dit wordt duidelijk geïllustreerd in fig. 3.20.
Voorbeeld', voor een transistorversterker
geldt het volgende
7?5 = 2,5 kQ
C5 = 10 pF
R2R5KR2 4- *5) = 10 kQ
T= 1000 ps
hie 4- (1 + P)*i = 50 kQ
(zie fig. 3.6)

10-50
Rs' = 2,5 4-

10 4- 50

afval = 1000 •

10-4

10- 85 • 103 • 10~5

1%

!/.(/)
— afval

Kt /

helling in de oorsprong

-m...

\
T

dn-1
z/o(Ö=AonZ/8-^=i

(«—D!

waarin Aon de versterking in het midden
van de frequentieband is. De mate van
verandering bij t gelijk aan nul is
dz/p(r)
dr

ApnWsW

t=o

Tc

en de afval wordt gegeven door

= 10,85 kQ

Wanneer dit te veel is, moet men grotere
condensatoren gebruiken; de weerstandswaarden zijn vaak vastgelegd door andere
overwegingen, zoals gelijkstroominstellingen en kunnen niet vergroot worden. Als
dit het geval is, is het soms mogelijk door
middel van terugkoppeling een schijnbare

A.u, <

vergroting van de weerstand te bewerkstel
ligen. Merk op dat dit hier het geval is;
terugkoppeling is verantwoordelijk voor de
term (1 4- P)Ri in bovenstaande uitdruk
kingen.
Bij een aantal trappen achter elkaar, die
onderling gekoppeld zijn door netwerken
met alle dezelfde tijdconstante Tc, kan men
laten zien dat voor n trappen geldt

pulsduur

Fig. 3.20. Afval ten gevolge van koppelnetwerken tussen de trappen.

p ,
100/zT
afyal = ——— %
Tc
waarbij T de pulsduur is. De afval neemt
direct met het aantal trappen toe, terwijl
het laagste 3 dB-punt gegeven wordt door
W3dBn = W3.1B • 1.2|/n
Er bestaat hier geen direct verband tussen
de 3 dB-frequentie van de gehele versterker
en de afval; dit is belangrijk. Het opgeven
van het laagste 3 dB-punt is geen alterna
tief voor het opgeven van de afval, daar
deze laatste van het aantal trappen afhangt.
Wanneer de tijdconstanten van de koppelnetwerken niet gelijk zijn, geldt de vol
gende relatie

'd«o(O'
dr

/ 1
1
1
= AonWs ( — + — 4- — 4- . .
Vel
Jc2 Jc3
t=0

waarin Tci, TC2, enzovoort, de tijdconstan
ten van de afzonderlijke netwerken zijn.
Uit deze uitdrukking kan men redelijker-
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wijs concluderen dat de mate van verande
ring van het uitgangssignaal in het begin
gelijk is aan de som van alle afzonderlijke
beginverandcringen, ongeacht hun oorzaak.
Wanneer in een drietrapsversterker de koppelnetwerken respectievelijk een afval van
1 %, 1 %, en 2% veroorzaken, en de drie
instelnetwerken van de emitters respectie
velijk 2%, 2%, en 3%, is de totale afval
van de versterker voor de puls in kwestie
11%.
Om het effect op de responsie bij een puls
ten gevolge van het niet volledig ontkoppe
len te illustreren, analyseren we de werking
van het emitternetwerk. De stroomversterking bij lage frequenties is op blz. 43 ge
geven; men kan deze herschrijven in de
vorm
jo> + CO1
A = Ao :---- ------JCO + CÜ2

Wanneer Ao de spanningsversterking is in
plaats van de stroomversterking blijft de
vorm van de vergelijking onveranderd, zo
dat

Uo = AouUsJ^i
JCO 4“ CO2

P7?s'
~

~

Rt
.
+ Ale ’ Rs'
tv ~
= Ao' Rs'
«7

Wanneer t/s een positieve spanningsprong
is, kan men eenvoudig laten zien dat geldt
«o(^) — ^QuC/g

\^1

/

J

t= 0,
uo(f) = AquUs
t = oo, «o(0 = AQuUeCDllO)2
De vorm van de responsie is in fig. 3.21
geschetst; de uitgangsspanning stijgt tot
AQuUB wanneer het signaal wordt toege
voerd en zou niet veranderen, wanneer de
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tijdconstante = l/o*

AooU^»\lu>i

/

o

Fig. 3.21. Tijdsafhankelijk gedrag van een pulsversterker ten gevolge van ontkoppeling van de
cmitter.
emittercondensator oneindig groot was. In
werkelijkheid is dit niet het geval en daalt
de uitgangsspanning exponentieel met een
tijdconstante l/a>2 tot de waarde
AquUbcoiIcü2\ dit is de waarde, die ze zou
hebben, als de condensator niet aanwezig
was. Het tijdsafhankelijk gedrag ten op
zichte van een spanningssprong is voor alle
ontkoppelnetwerken, die in de versterkerschakeling aanwezig zijn, hetzelfde. Voor
anode- of collectorontkoppeling is het een
stijging in plaats van een daling. Voor de
emitterontkoppeling kan men de afval ge
makkelijk vinden:
'dtto(r)'
= —CO2AquUb
d/
t=o

en de afval = 100T<ü2%
Voorbeeld'. Ci = 1000 pF
Rs' = 2,5 kQ
(1 + (3)
50 /7ie = 1,5 kQ
T = 1000 ps

l+(l + P)/?i-

(—)[ 14- ( — — l)e-^
\CZ>2/ L

M.V)
AnU.

afval =100T

CiRi

Ri = 1 kQ

1
Rs' 4“//ie

«1%

Het tijdsafhankelijk gedrag van een buisversterker ten gevolge van de ontkoppeling
van de kathode heeft precies dezelfde vorm
als bij de transistor ten gevolge van de ont
koppeling van de emittcr, en de afval be
draagt 100 Tsg/C%. Bij een penthodever-

sterker veroorzaakt de schermroosterontkoppeling precies hetzelfde effect; de uitgangsspanning daalt van Aq tot Aorgig2/
(rgig2 + -Ke) (zie blz. 45) met een tijd
constante C6/gig2^6/(^gig2 + -Ke)- De af
val bij een puls van tijdsduur T wordt dus
gegeven door 100T/rgig2C6%.
Met behulp van anode- (of collector-) ont
koppeling krijgen we een versterkingstoename bij lage frequenties; de versterking
voor gelijkspanning is /loC^s' 4- ^4)/7?3',
waarbij we de notatie, behorend bij fig.
3.1a, gebruiken. Dit netwerk geeft een ne
gatieve afval, dat wil zeggen een stijging
van de uitgangsspanning met de tijd. We
stellen voor de constanten, die bij deze stij
ging horen, niet te bepalen, we merken
slechts op dat dit effect aangewend kan wor
den om de afval ten gevolge van koppelnetwerken tussen de trappen bijna geheel te
compenseren.
In veel pulsversterkers wordt de ontkoppelcondensator voor de voeding weggela
ten; dit in het bijzonder in buisversterkers,
wanneer de afval tot een absoluut minimum
beperkt moet blijven. Vaak laat men ook
de kathode-ontkoppelcondensator weg,
omdat de waarde, die men moet gebruiken
om de afval klein te houden, buitensporig
groot is. Bij koppelnetwerken en schermroosterontkoppeling worden tamelijk rede
lijke waarden voor de capaciteit gevraagd
daar de weerstandswaarden, die bij deze
netwerken horen, zoveel groter zijn. Hier
door wordt het mogelijk kathodecompensatie toe te passen (respectievelijk emittercompensatie) om de helling aan de stijgkant van de puls te vergroten. Fig. 3.21
laat de vorm van de uitgangsspanning van
de versterker zien, zoals deze is ten gevolge
van de kathode-ontkoppelcondensator; de

anodestroom heeft natuurlijk ook deze
vorm. Verder blijft deze vorm gehandhaafd,
wanneer de waarde van C02, bij een buisversterker gelijk aan Ci7?i/(1 4- sg-Ki),
verhoogd wordt door Ci kleiner te maken.
Wanneer C\ van de orde van grootte van
enkele picofarads is, krijgt men een golfvorm met een zeer sterke piek aan het be
gin, en de ladingsstoot aan de stijgkant van
de puls kan ertoe bijdragen de strooicapaciteiten sneller op te laden waardoor de
stijgtijd afneemt. Het is dus duidelijk dat
een optimale waarde gevonden kan wor
den, en men kan bewijzen dat de beste re
sultaten zijn te krijgen, wanneer de tijd
constanten van de kathode- en anodenetwerken even groot zijn, dat wil zeggen
= 7?iCi

waarin Cgi de strooicapaciteit is tussen
anode en aarde. We vinden, dat de versnellingsfactor gelijk is aan (1 4- Jg-Ri), d.w.z.
de stijgtijd is 2,2 -K3Cgi/(l 4- Sg£i).
Voor de gegeven buis is de versterking
echter afgenomen met dezelfde factor
(1 4- .sg.Ki) en dus blijft de verhouding ver
sterking gedeeld door stijgtijd gelijk aan
5g/2,2Cgi. Wanneer we volledige kathodeontkoppeling konden toepassen, zouden
we dezelfde versterking al krijgen bij een
anodebelasting van 7?i/(l 4- Jg2?i) en de
bijbehorende stijgtijd zou zijn
2,2 /?3Cgi/(l + sg/?i).
Voor verdere informatie over pulsver
sterkers moeten we verwijzen naar andere
literatuur.
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3.7. VERSTERKERS MET
TRANS FORMATO RKOPPE LI NG

transformator met wikkelverhouding 1 : N
gekoppeld aan een belasting R^. De stroom
door de belasting Ri, is
/L = MsWs 4- JV2Pl)
en dus is de stroomversterking At

Hier en daar worden als koppelnetwerken
tussen de versterkertrappen niet-afgestemde transformatoren gebruikt, het meest
N
worden ze nog toegepast tussen de uit- At =
1
47V
2PL/PS
gangstrap en (zie volgende paragraaf) de
voorlaatste trap, ook wel stuurtrap ge Het vermogen P, dat aan de belasting
naamd. Het grootste voordeel van het toe wordt afgegeven is /l2Pl, en dus
passen ervan is het toenemen van de ver2
N
mogensversterking doordat hel mogelijk is P = I32Rl
.1 + N^Rl/Ri
de impedanties van twee trappen aan elkaar
aan te passen. Dit kan een besparing ople
Het maximale vermogen krijgt men voor
veren van een of meer trappen; wanneer
de waarde van Ny gegeven door de verge
men echter de kosten, het extra gewicht en
lijking dP/dN = 0; deze waarde is
de grootte in aanmerking neemt, is het
Ps
vaak economischer, een extra PC-gekop-/Vmax —
Pl
pelde trap te gebruiken. Dit doet zich steeds
sterker voelen naarmate de prijs van de ac en de bijbehorende waarde voor Pmax is
tieve elementen lager is. Bij transistoren
%IS2RS, of |ZsWmax2PL- De algemene ver
leidt het gebruik van transformatoren tot gelijking voor de stroomversterking wordt
bet scheiden van de instelnetwerken voor dus
de stabilisatie en het signaal. Hier tegen
N
over moet men stellen de moeilijkheid van
Ai = ----het afschermen van de transformator voor
N2
1 4ruis, brom en opnemen van ongewenste sig
TVmax2
nalen, een probleem dat steeds moeilijker
de maximale waarde van de versterking is
wordt naarmate men de karakteristiek van
Aimax = jTVmax dus
de versterker tot lagere frequenties wil
doortrekken. In het audiofrequente gebied
Aj
2
wordt vaak door middel van transforma
N
Aimax
Mnax
toren een geschikte impedantieaanpassing
7V~ + TVmax
toegepast; dit levert ons een maximale vermogensoverdracht. Exacte aanpassing is
Stel dat de wikkelverhouding zo gekozen
gewoonlijk niet nodig, zodat we met andere
is dat er een misaanpassing voor de impe
factoren in het ontwerp, zoals vervorming,
dantie is van 4 : 1, dan is N= jMnax
maximale spanningen voor de transistor,
of 27Vmax; dit hangt ervan af of er te veel
enzovoort rekening kunnen houden. Be of te weinig wikkelingen aan de primaire
schouw dus een bron van de grootte Is en
kant zijn. Bij deze mate van misaanpassing
inwendige weerstand Rs, via een ideale is
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A=A=°’8
✓’tmax

I

Dit is een zeer kleine versterkingsafname;
slechts iets minder dan 2 dB . We hebben
hier enige aandacht besteed aan de mis
aanpassing, omdat andere factoren belangrijker kunnen zijn bij de keuze van TV; er
treedt geen groot versterkingsverlies op
wanneer het nodig is een andere waarde
dan Mnax te gebruiken.
Het principeschema van een door mid
del van transformatoren gekoppelde transistorversterker i n gemeenschappelij ke emittorschakeling is schematisch weergegeven
in fig.3.22. Natuurlijk kunnen ook andere
methodes voor de stabilisatie van het werk
punt worden toegepast dan die welke ge
tekend zijn. De condensator C zorgt er
voor dat het hele ingangssignaal door het
basiscircuit loopt. De weerstanden Ai, R2
en R5 vormen samen een weerstand in serie
met de belasting. Wanneer deze een aan
zienlijk deel van de belasting gaat vormen,
kan men een tweede ontkoppelcondensator
gebruiken om het effect tegen te gaan. Voor
maximale versterking moet de impedantie
zowel aan de in- als aan de uitgang aange
past zijn, ofwel
Rs= M2|Zi| en |Z0| = N22Rl

waarin Zi en Zo functies zijn van de para
meters van de transistor, en van respectie
velijk Al en Rs. |Zj| en |Zo|, uitgedrukt in
de A-parameters, zijn

I

Zi = hu
1
Zo= —
h22

A12A21
A11A22

I/,-

hi2h2i
huh22

Wanneer een aantal identieke trappen ach
ter elkaar geschakeld zijn, zien we dat Ri,
van een trap gelijk is aan Rs van de vol
gende, en dus moet gelden
N=

Zo
Z1

_________ 1

| A11A22| 1 — hi2h2i
huh22

Belangrijk is hier de frequentickarakteristiek; deze wordt voornamelijk bepaald
door de eigenschappen van de transforma
tor. Elke transformator, die in de praktijk
voorkomt, met primaire zelfinductie L,
koppelingsfactor k en wikkelverhouding n
van primaire ten opzichte van secundaire,
kan door het netwerk vervangen worden,
dat in fig.3.23 getekend is. Ai en R2 zijn de
weerstanden van respectievelijk de primaire
en secundaire wikkeling. We beschouwen
de transformator als zijnde ideaal;
Li(l — A2) is de spreidingsinductie, en
£i(1 -*••)

N: 1

Ri

Rt

ï
ideale koppeling

Fig.3.22. Transformatorgekoppelde transistorversterker in gemeenschappelijke emitterschakeling.

Fig.3.23. Vervangingsschema voor lage fre
quenties voor de uitgang van een transistorversterker.
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Lik2 de magnetiserende inductie. De
stroombron zen Zo zijn respectievelijk de
uitgangsstroom van de transistor en zijn
uitgangsimpedantie. Bij lage frequenties
kunnen we Ai en £i(l —£2) verwaarlo
zen en krijgen we een versterkingsafname
ten gevolge van coLik2, die klein wordt ver
geleken bij Zo en AT27?l parallel geschakeld.
Het 3 dB-punt ligt bij de cirkelfrequentie
O>3dB =

T^RlZq
(V2Al 4- Zo)£

= 0)01

We hebben aangenomen dat alle andere
factoren, die een versterkingsafname bij
lage frequenties veroorzaken, zodanig zijn
dat hun kantelfrequenties een heel stuk
lager liggen dan deze waarde.
Voorbeeld: we nemen een aangepaste
transistorversterker met N2R = Zo = 5 kQ,
zelfinductie van de primaire wikkeling
£ = 10 H en k = 0,98. Dan is
5 • 103
C03dB = 2 - IQ = 250rad’s

’/3üb ^40Hz

Door de relatief lage impedantiewaarden
in transistorversterkers is het mogelijk voor
de transformatorwikkelingen kleine zelfinducties te gebruiken, wat in de praktijk be
tekent: kleine transformatoren. Merk op
dat R2 in werkelijkheid deel uitmaakt van
/?l en dat, aangezien deze laatste tamelijk
klein kan zijn, zeg van de orde van 1 kQ,
het noodzakelijk is de eigen weerstand van
de wikkelingen klein te houden.
Het hoogfrequentgedrag vinden we bij
benadering door de schakeling van fig.
3.24 te beschouwen; dit is fig. 3.15, zodanig
veranderd, dat deze de equivalente compo
nenten van de ingangstransformator bevat,
die bij hoge frequenties van belang zijn.
De magnetiserende inductie kan hier ver62

ideale koppeling

Fig. 3.24. Vervangingsschema voor hoge fre
quenties voor de ingang van een transistorversterker.
waarloosd worden, en de spreidingsinductie is hier naar de secundaire kant overge
bracht als Li(l —k2)IN2. Men zou resonantie-effecten kunnen verwachten; in feite
is /*be echter zo klein in vergelijking met de
waarden voor de reactanties, dat de ver
sterking met 3 dB daalt bij een cirkelfrequentie, gegeven door

£1(1-F)
ü)3dB

N2 “ ~

I b + J'be + Rz 4

2?s + Ri

Voorbeeld’. Li = 10 H N2 = 10
Cb'e = 1500 pF
Rs 4- Ri
o
rb + rbe 4~ Rz + ------ ----- = 1,5 kQ
n2
k - 0,98, een redelijke waarde voor een
audiofrequente koppeltransformator van
gemiddelde kwaliteit
0)3dB = 37,5 • 103 rac] . s-i /3dB = 6 kHz
De spreidingsinductie en de condensator
Cb'e zouden pas bij co = 120* 103 rad • s-1
dat wil zeggen ƒ = 20 kHz resoneren, zo
dat deze overigens mogelijke resonantie
wordt onderdrukt.

3.8. VERMOGENS VER STER KERS

3.8.1. Typen
De schakelingen, die we tot nu toe bekeken
hebben, waren alleen spanning- of stroom-

•

i

versterkers; bij de analyse hebben we een
lineaire werking aangenomen; het af te
geven vermogen heeft bij het ontwerp nog
steeds niet de aandacht gehad. De uitgangstrap van veel versterkertypes moet echter
vermogen leveren, gewoonlijk om een of
ander elektromechanisch registratieapparaat te sturen. Onder deze noemer vallen
zaken als luidsprekers, servomotoren en
allerlei soorten registratie-instrumenten,
waarbij de laatste gewoonlijk in principe
uit een draaispoelgalvanometer bestaan.
Overwegingen wat afmeting, gewicht, kos
ten en benodigd gelijkstroomvermogen be
treft, spelen alleen een grote rol bij het ont
werpen van vermogensversterkers. Zeer be
langrijk zijn verder de vervorming, vcrmogensdissipatie in het actieve onderdeel,
rendement, en het stuurvermogen dat de
vorige trap moet leveren, veel meer dan de
grootte van de versterking die men maxi
maal kan bereiken.
Allereerst kunnen we de vermogensver
sterkers verdelen in twee soorten, singleended (met enkelvoudige eindtrap), of
push-pull (met balans-eindtrap. Bij de eer
ste soort sturen een of meer parallel ge
schakelde elementen de belasting; bij de
tweede werken twee actieve elementen in
tegenfase, zodanig geschakeld dat de uitgangsstromen en -spanningen in de belas
ting bij elkaar opgeteld worden. Fig. 3.25
geeft een voorbeeld van de eerste soort en
fig. 3.29 geeft een eenvoudige transistorbalansversterker weer. Beide soorten kunnen
voor audio- of videofrequentschakelingen
worden onderverdeeld in drie klassen:
klasse-A versterking, wanneer elk actief
element constant stroom voert, klasse-B,
wanneer het slechts de helft van de tijd
stroom voert, en klasse-AB, voor de tussen-

(/.
Ri!

*

i

I_____ .
Fig. 3.25. Klasse-A-vermogensversterker, enkelvoudige eindtrap.
liggende gevallen. Er loopt dus een stroom
gedurende een hele periode bij klasse-Aversterkers tot een halve periode bij klasseB. Gewoonlijk verdient een balansschake
ling de voorkeur, daar de evenharmonische
vervorming opgeheven wordt in een uitgangstransformator. Naast een kleine toe
name van het rendement, wat hier een ge
volg van is, is de balansschakeling belang
rijk bij transistoren, daar deze van nature
minder lineair werken dan de overeenkom
stige vacuümbuizen. Bij een balansschake
ling wordt de magnetische flux van de ene
helft van de primaire spoel opgeheven door
die van de andere helft, er bestaat dus min
der gevaar voor het verzadigen van de
transformatorkern en weer wordt de ver
vorming verminderd. Ook kunnen kleinere
transformatoren gebruikt worden voor het
zelfde uitgangsvermogen. Voor klasse-Binstelling is de balansschakeling zelfs een
noodzakelijkheid; elk actief element zorgt
voor de helft van de golfvorm van het uit
gangssignaal.

3.8.2. Enkelvoudige schakeling in klasse-Ainstelling
Om dit type versterker te illustreren analy
seren we de schakeling van fig. 3.25. Deze
bestaat uit een vermogenstriode, gekoppeld
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Fig. 3.26. Geïdealiseerde anodestroom-anodespanningskarakteristiek voor de klasse-A-versterker.

aan een belasting Pl' door middel van een
n : 1-transformator; de belasting van de
buis is dus Pl = ji2Pl'. Het diagram van
fig. 3.26 toont de verschillende stromen en
spanningen, behorend bij deze versterker;
zij zijn getekend in de Zat/a-karakteristieken van de buis. De waarden van de anode
stroom en -spanning moeten liggen binnen
het gebied, bepaald door de assen en de
hyperbool, gegeven door de vergelijking
Pa-max — Za^A)
Pa-max is de maximale anodedissipatie en
7a en t/a zijn de anodestroom respectieve
lijk -spanning. Een goed instelpunt is het
punt Q bij stroom Iq en spanning Uq*, dit
punt moet zo worden gekozen dat de ano
destroom- en de anodespanningsvariatie,
die door de belasting worden bepaald, bij
benadering worden gegeven door de raak
lijn aan de kromme van de maximale dissipatie. Wanneer de buis geen roosterstroom
mag voeren, moet de maximale stuurspan
ning het rooster tussen nul en bij bena
dering de afknijpspanning sturen; hierbij
varieert de anodestroom dan tussen 2/o en
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ongeveer nul. Anders gezegd: de keuze van
Q wordt bepaald door de eis dat de vervor
ming klein is; dit zal zo zijn wanneer de
positieve en negatieve anodestroomvariaties even groot zijn wanneer een sinusvor
mige stuurspanning toegevoerd wordt. Het
gelijkstroomvermogen Pgei, dat de hoog
spanning levert, is IqUo wanneer we aan
nemen dat het werkpunt niet verschuift als
we een signaal toevoeren; dit is slechts bij
benadering waar, zelfs als de vervorming
klein is. Met dezelfde aanname is het maxi
male uitgangsvermogen
Po = ^Zo2Pl
waarin Pl de effectieve belastingsweerstand
is. De waarde van deze weerstand wordt
bepaald door de belastingslijn, die door Q
getrokken is. Wanneer Pl' vastligt, be
paalt deze de wikkelverhouding n.
Wanneer de roosterspanning nul is, zijn
de anodestroom respectievelijk -spanning
2Io en (Uo — ZqPl), en maken we gebruik
van de buisformule
, “a
ia. = sBHg 4----ra

dan krijgen we
Zo =

Uo
21‘q, 4- Pl

Po =

II/q2Pl
(2ra + Pl)2

, dus

Om de maximale waarde van Po te vinden,
moeten we deze uitdrukking differentiëren
naar Pl; door dit te doen variëren het
werkpunt Q, de voorspanning en de stuurspanning alle met Pl om aan onze spe
ciale voorwaarden te kunnen blijven vol
doen. We vinden op deze manier dat Pomax
gegeven wordt door

C/o2

„

* Omax = TT

16ra

I

wanneer 7?l = 2ra
Het gelijkstroomvermogen bij Al = 2ra
is t/o2/4ra, het rendement van de verster
ker (afgezien van gloeistroomvermogen) is
dus 25%. In feite zijn het uitgangsvermogen en rendement nog kleiner dan deze
waarden, daar de stroom- en spanningsvariatie kleiner zijn dan we hebben aange
nomen. Stel dat de maximale en minimale
waarden zijn /max, /min en C/max respectie
velijk C/min, dan zijn de bijbehorende for
mules bij benadering

„

*L =

i^max — tAnin
/max — /mln

P() ~ |(ÏAnax — t4nln)(/max — /min)
en het rendement
(tAnax — £Anln)(/max — /mln)
'/ = -------8/oC/o

Wanneer de positieve en negatieve anodestroomvariaties gelijk zijn
t^max—Uq= Uq—tónln
/max — /o = A) — /min
en dan
1 = 2 (>

C4nin

1

/min

A)"

Evenzo worden de componenten in de uitgangsstroom van de tweede en derde har
monische gegeven door
/2 = i(Anax 4" /min — 2/q)
Al = i(/max — /min — 2/i)

waarin h de component is van de grondfrequentie.
Het rendement kan bij een triode slechts
naderen tot 25 %, bij een penthode of bundeltetrode echter kan het de 50 % benaderen

helling = —l//t.
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Fig. 3.27. Anodestroom-anodespanningskarakteristiek voor een penthodcversterker.
wanneer we het vermogen dat door het
schermrooster gedissipeerd wordt, ver
waarlozen. De vorm van de /at/a-karakte
ristieken voor een penthode of bundeltetrode zijn getekend in fig.3.27; ze bestaan
uit bijna horizontale lijnen, die tot bijna
0 V anodespanning doorlopen voor ze de
knik bereiken. Hier kunnen t/min/^o en
/min//o naderen tot nul, en het rendement
nadert dus tot 50%. In de praktijk zijn de
twee verhoudingen van de orde van 0,1,
zodat het rendement van de anode waar
schijnlijker in de buurt van de 40% of min
der ligt. Deze karakteristieken lijken veel
op de collectorstroom-collcctorspanningkarakteristieken voor een transistor, zodat,
naar we verwachten, een enkelvoudige transistorversterkcr in klasse-A-instelling een
rendement van bij benadering 50% heeft.
De frequentiekarakteristiek van de vermogensversterker kan worden afgeleid uit
de ongeveer equivalente schakeling van
fig.3.28.
en Rs zijn de weerstand van de
primaire, respectievelijk secundaire wikke
lingen, L is de zelfinductie van de primaire
en Lp(l—k2) de spreidingsinductie, waar
bij k de koppelfactor is tussen de primaire
en secundaire wikkeling. De daling van de
uitgangsspanning bij hoge frequenties ver-
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Fig. 3.28. Ongeveer equivalente schakeling van
een buizen-vermogensversterker voor het ana
lyseren van de frequentiekarakteristiek.

krijgen we door Lp te verwaarlozen, het
3 dB-punt is

Oa + Rp) 4- 7V2(7?S 4- Rj/)

C°3dB = —£„(1-^)
Het laagfrequentgedrag bepalen we door
de spreidingsinductie te verwaarlozen; het
3 dB-punt wordt hier gegeven door
&>3dB =

N2(ra + AP)(AS 4- 7?lQ
£p[(ra + Rp) + N2(Rs 4- Al')]

Gewoonlijk is het onmogelijk dc capaciteit
van de windingen te verwaarlozen.

3.8.3. Balansschakeling in klasse-B-instelling
Hier gebruiken we een getransistoriseerde
versterker om het gedrag ervan te illustre
ren, een passende schakeling is gegeven in
fig.3.29.
Het grondidee van een balansschakeling
in klasse-B is tamelijk eenvoudig; elke
transistor moet de helft van de golfvorm
van het uitgangssignaal weergeven, en de
twee uitgangssignalen worden in de trans
formator bij elkaar opgeteld. Als de ene
transistor geleidt, spert de andere en de be
lasting, die de geleidende transistor ziet,
is N2^'. Laat dit gelijk zijn aan Al het
verband tussen de voedingsspanning Up en
/cm wordt gegeven door (zie fig. 3.30)
~ IcmRij

Deze waarde van 7Cm wordt bepaald door
de toegepaste transistor. De ruststroom, en
66

dus het vermogensverlies, is theoretisch
gelijk aan nul. In de praktijk moet er ech
ter een kleine (rust)stroom lopen, anders
treedt er ernstige overnemingsvervorming
op. Het wisselen van de ene transistor naar
de andere moet geleidelijk gebeuren, de
samengestelde 7c£A?E-karakteristiek (zie
fig. 3.31) moet een rechte lijn zijn, wil de
vervorming nul zijn. Wanneer er disconti
nuïteiten in zitten, of hellingsveranderingen,
treedt overnemingsvervorming op, waar
bij grote hoeveelheden intermodulatievervorming opgewekt worden. Dit is de meest
hinderlijke soort vervorming, die bij klasseB-instelling optreedt. Transistoren geven
eerder aanleiding tot dit soort vervorming;
bij een germaniumtransistor is 7b = 0 tot
dat C/be stijgt tot ongeveer 0,1 V, terwijl
dit bij silicium van de orde van 0,5 V is.
Daarom is het noodzakelijk, de bases een
negatieve voorspanning te geven ten op
zicht van de emitters door middel van de
weerstanden A2 en R^. Dc grootte van deze
twee weerstanden wordt van de ene kant
bepaald door de wens de belasting van de
batterij klein te houden door ze groot te
maken, van de andere kant om een redelijk
lage bronimpedantie voor het basiscircuit
te vormen, daar de totale basisstroom van
de amplitude van het signaal afhangt.
Er zijn nog enkele bronnen van vervor
ming bij de transistorvermogensversterker,
men raadplege voor verdere details hier
over andere literatuur.
Alle verschillende vervormingen worden
door het gebruik van terugkoppeling ver
minderd (zie hfdst. 2); in de gegeven scha
keling is dan ook een tegenkoppeling aan
gebracht van de primaire wikkeling van de
transformator naar het basiscircuit van de
stuurtransistor. Plaatselijke terugkoppe-
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Fig. 3.29. Klasse-B balans-transistorvermogensversterker.
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Fig. 3.30. Geïdealiseerde collectorstroom-collectorspanningskaraktcristiek.
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Fig. 3.31. Samengestelde collectorstroom-collectorspanningskaraktcristiek, die het ontstaan
van overnemingsvervorming aangeeft.

ling over de uitgangstrap is niet erg nuttig,
daar het door de versterkingsafname en dus
een benodigd groter stuursignaal, nood
zakelijk wordt een kleine vermogensversterker toe te passen om de eindtrap te stu
ren.

We zullen nu de verschillende vermogensniveaus bij een klasse-B-versterker be
rekenen. De ruststroom en het kleine ver
lies ten gevolge van de voorspanning om
overnemingsvervorming te voorkomen, zijn
verwaarloosbaar; de dissipatie in de tran
sistor is zonder signaal dus praktisch nul.
Wanneer een ingangssignaal toegevoerd
wordt, is de stroom die uit de voeding ge
trokken wordt, evenredig met de stroom
door de belasting, en zowel het uitgangsvermogen als de vermogensdissipatie in de
transistoren stijgt. Het gemiddelde stroom
verbruik bij muziekwecrgave is ongeveer
eenderde van die bij het maximale sinus
vormige signaal. Het stroomverbruik uit de
voeding is dus gering, een belangrijk punt
bij eenheden, die op batterijen werken. Van
even groot belang is het toegenomen rende
ment van klasse B vergeleken bij klasse A;
door deze toename is een groter uitgangsvermogen mogelijk bij dezelfde transistordissipatie. Bij de volgende berekeningen
nemen we aan dat de kniespanning nul is;
in de praktijk krijgen we door deze aan
name fouten van ongeveer 10%. Als de
piekwaarde van de collectorstroom /c, het
uitgangsvermogen Po en het vermogen, aan
de voeding onttrokken, Pgei zijn, geldt
Po = i/c2*c
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2/cE/q

Pgel —

7l

De gelijkstroom, aan de voeding onttrok
ken, is het gemiddelde van halfsinusvormige pulsen, dat wil zeggen
_

- 2/c

-«gem- — ‘

Tl

De collectordissipatie Pc van elke transis
tor en het rendement // zijn daarom
ZC2PC
4

D _ ^^0

'

7t

—
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Zc2
4Zcm

uQ

7t/c

4ZCm

omdat op blz. 66 Uo = ICmPc
Het rendement neemt toe als de piekstroomvariatie toeneemt en bereikt zijn
maximale waarde van -Jn (78,5 %) wanneer
de stroomvariatie maximaal is. De collectorspanning is dan juist tot nul gedaald bij
de negatieve pieken. De maximale collectorvermogensdissipatie treedt niet op bij
maximaal uitgangsvermogen. Differenti
ëren van Pc naar 7C levert het resultaat
Pcmax —

7l2

2/cm
en dit treedt op als Ic = —
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De maximale waarde van het uitgangsver
mogen is
Pomax = ^Zcm(7o

2Porr.ax
en dus PCmax =
7t2
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Het uitgangsvermogen van een klassc-Bbalansversterker is ongeveer vijf maal de
collectordissipatie van een enkele transis
tor.
Bij een kJasse-A-balansversterker is de
collectordissipatie zeer constant en onaf
hankelijk van de grootte van het signaal.
Het maximale uitgangsvermogen is onge
veer tweemaal de collectordissipatie van een
enkele transistor, zodat het rendement,
evenals bij een penthode, ongeveer 50% is.
Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid
literatuur over vermogenseindtrappen, en
men kan veel informatie over getransistoriseerde systemen halen uit de catalogussen
en toepassingsgegevens van de fabrikanten.
Het is daarom niet onze bedoeling vermo
genseindtrappen hier vollediger te behan
delen.

3.9. AFSCHERMING

3.9.1. Inleiding
De laatste paragrafen van dit hoofdstuk
over audio- en videofrequent versterkers is
gewijd aan de problemen waar men bij de
praktische uitvoering mee te maken krijgt
en waar de ontwerper rekening mee moet
houden. Het is echter noodzakelijk eerst de
problemen van afscherming, enzovoort te
beschouwen, aangezien het niet mogelijk
is de redenen voor de speciale vorm van de
schakeling, en soms zelfs de aanwezigheid
van sommige onderdelen uit te leggen zon
der deze onderwerpen tenminste kort be
handeld te hebben.
3.9.2. Elektrische velden
Het optreden van ongewenste effecten ten
gevolge van elektrische velden is zeer ge-

makkelijk - elke geleider kan als elektrisch
(of elektrostatisch) scherm worden ge
bruikt. De dikte van de geleider is niet erg
belangrijk; het is zelfs niet noodzakelijk een
massieve afscherming te gebruiken. Deze
schermt volledig af, maar we kunnen al ta
melijk goede resultaten bereiken met een
gaas of netwerk; de afscherming wordt dan
vaak een "kooi van Faraday' genoemd. Ge
ëist wordt slechts dat het elektrisch veld
eindigt op de afscherming in plaats van
dat het door de ruimte, die we moeten be
schermen, heen gaat. Het scherm- en remrooster in een penthode zijn goede voor
beelden hiervan; zij verminderen de capa
citeit tussen anode en stuurrooster tot een
zeer lage waarde.
De in- en uitgangsklemmen van een ver
sterker mogen elkaar niet kunnen ‘zien’.
Anders treden er aanzienlijke ongewenste
veranderingen op in de versterking bij hoge
frequenties; het is zelfs mogelijk dat oscil
leren optreedt. Wanneer men gedwongen
is in de praktische uitvoering van de schake
ling de klemmen dicht bij elkaar te plaat
sen, moet men een metalen scherm er tus
senin of om de klemmen heen plaatsen. Stel
dat de versterker een versterking
Aq/(1 4- jco/cooh)2 heeft, en een capaciteit
C tussen de in- en uitgangsklemmen, en dat
verder de totale weerstand van de ingang
naar aarde Ra is. Deze capaciteit zal zeer
klein zijn, bijvoorbeeld 0,01 pF, zodat de
terugkoppelstroom is
Ak = Uo • jcoC
waarin Uo de spanning op de uitgangs
klemmen is. Deze stroom veroorzaakt een
spanning Uo • jcoCRa op de ingangsklemmen, wat een uitgangssignaal van
AUo • jü)CRs/(l 4- jcu/coo)2 tot gevolg
heeft; wanneer dit zowel wat fase als

grootte betreft gelijk is aan Uo, zal oscil
leren optreden, dit is als

jAcoC7?a
= 1
(1 4- jco/coo)2
Dit is mogelijk bij een frequentie coo wan
neer het argument van de noemer 4- 4ti is;
de waarde van de versterking moet dan
minstens zijn

A =

_2_
a)oCRa

Laat coo = 106 rad • s-1, Ra — 10 kQ,
en C = 0,01 pF, dan moet A 2 • 104 zijn,
wat niet buitensporig groot is.
De afscherming, zoals we die hier beke
ken hebben, moet worden gebruikt wan
neer het nodig is de koppelcapaciteit tus
sen twee kringen te verkleinen. Zeer veel
wordt ze toegepast om de primaire en se
cundaire wikkelingen van allerlei soorten
transformatoren, van voedingstransformatoren tot hoogfrequenttypes, te isoleren.
Voor een dergelijke toepassing kan het
scherm niet gesloten zijn, anders zou het
een enkele winding met een lage weerstand
vormen, die gekoppeld is aan de primaire
wikkeling en zou het zich gedragen als een
kortgesloten wikkeling. In voedings- en
audiofrequent transformatoren bestaat het
scherm daarom uit een stuk koperfolie,
waarvan de twee over elkaar liggende uit
einden van elkaar geïsoleerd zijn, zoals in
fig. 3.32a getoond wordt.
Voor het isoleren van twee vlakke spoe
len van een hoogfrequenttransformator,
zoals bijvoorbeeld gebruikt in middenfrequenttransformatoren, kan een afscher
ming als in fig. 3.32b worden gebruikt. Wan
neer er een zeer goede afscherming wordt
geëist, kan het nodig zijn de kooi dubbel uit
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„isolatie
afscherming
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sec. wikk.

(»)
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Fig. 3.32. Voorbeelden van elektrostatische af
scherming.

•QO
c-t~

(~)u

Fig. 3.33. Toepassing van dubbele afscherming.
te voeren. Fig. 3.33 geeft bijvoorbeeld een
manier welke verhindert dat een spanning
//, die het gevolg kan zijn van oppikken van
brom of ruis, een spanning over de secun
daire wikkeling veroorzaakt. De binnenste
afscherming en de secundaire wikkeling
staan op dezelfde spanning, zodat er geen
capacitatieve stroom loopt door Cs, de
capaciteit tussen de afscherming en de se
cundaire wikkeling, en er daardoor over
deze wikkeling geen spanning staat. Even
zo komt er over de primaire wikkeling geen
spanning te staan, die er op de secundaire
een zou kunnen induceren. De capaciteiten
C8 en Cp zijn in de figuur getekend op het
midden van elke winding, maar in feite zijn
ze verdeeld over alle windingen.

3.9.3. Magnetische velden
Sterke audio- en videofrequente magneti
sche velden kan men afschermen door mid
del van vaste goede geleiders (koper, zilver,
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aluminium) van een redelijke dikte. Hoe
lager de frequentie, des te groter wordt de
vereiste dikte; dit effect is direct verbonden
met de indringdiepte. Dergelijke afscher
mingen kunnen aanzienlijke veranderingen
in de zelfinducties van de spoelen veroor
zaken, die het magnetische veld opwekken.
Wanneer een spoel wordt afgeschermd met
een gesloten bus, moet de vrije ruimte over
al minstens gelijk zijn aan de spoeldiameter; onder deze omstandigheden zal de
afname van de zelfinductie niet groter zijn
dan maximaal 20%.
In audiofrequentversterkers is het laagfrequent magnetische veld het belangrijkst,
maar dit is ook het moei lij kst te behandelen.
Het is beslist noodzakelijk de transforma
toren af te schermen om het oppikken van
brom uit de voeding te voorkomen, in het
bijzonder, wanneer de transformator dicht
bij of aan de ingang van een systeem met
grote versterking staat. Veel kan men be
reiken door de elkaar beïnvloedende trans
formatoren fysisch te scheiden, door de
richting van de gemagnetiseerde kernen ten
opzichte van elkaar goed te kiezen en door
de toe- en afvoerleidingen, waardoor be
hoorlijk grote laagfrequentstromen lopen,
te twisten. Wanneer men al deze methodes
reeds geprobeerd heeft, is het enige, dat
nog overblijft, afschermingen van magne
tisch materiaal, bij voorkeur met een hoge
aanvangspermeabiliteit, te gebruiken.
Schermen van een dergelijk materiaal wer
ken als een fiuxgeleider, zodat het veld in
de ruimte, die men wil beschermen, af
neemt. Hoeveel de veldsterkte in de afge
schermde ruimte daalt, hangt af van de af
metingen en dikte van het scherm. De fac
tor waarmee ze verkleind wordt is echter in
ieder geval minder dan ongeveer /z/5, hoe

dik het scherm ook is. De beste resultaten
verkrijgt men met meervoudige afscher
mingen, van materialen als Permalloy, wat
een hoge aanvangspermeabiliteit /j. heeft.
Wanneer n lagen, die van elkaar geschei
den zijn door luchtspleten, gebruikt wor
den, is de factor, waarmee het veld af
neemt, ruw geschat evenredig met fin.

3.10 KOPPELING VIA EEN

GEMEENSCHAPPELIJKE IMPEDANTIE

Een zeer veel voorkomende oorzaak van
instabiliteit in versterkersystemen ligt in de
inwendige weerstand van de voeding waar
op het systeem is aangesloten. Vaak is de
uitgangstrap een vermogensversterker, wel
ke een aanzienlijke stroom uit de voeding
trekt; de spanning, die deze stroom opwekt
over de impedantie van de voeding, is
daarom overeenkomstig groot. Deze span
ning wordt soms via ontkoppelnetwerken
toegevoerd aan alle andere trappen in het
systeem en zelfs al treedt er geen oscillatie
op, er kunnen ongewenste veranderingen
komen in de verstcrkings-frequentiekarakteristiek.
Om dit effect te illustreren analyseren we
de schakeling van fig. 3.34. Z is hier de uit-

gangsimpedantie van de voeding, en de uitgangsstroom van de drie trappen veroor
zaakt een spanning hierover. Deze span
ning wordt toegevoerd aan de roosters van
trap twee en drie via de anodekringen van
respectievelijk de eerste en de tweede trap.
De terugkoppeling om de laatste trap is een
tegenkoppeling en deze zullen we verwaar
lozen; die naar het rooster van Bu2 vormt
een meekoppeling, zoals we kunnen zien,
door een spanningsdaling öu op rooster
twee te beschouwen. Dit veroorzaakt een
stijging Aoöu op anode twee en een daling
sg3ZA2Öu op punt X, waarvan dan een ge
deelte RgzKRi 4- /?g2') op het rooster
verschijnt. De grootheid A2 is de verster
king van de tweede trap en sg3 is de steil
heid van de laatste buis. Rg2' is de substitutieweerstand van de parallelschakeling van
de inwendige weerstand rai van de eerste
buis en Rgz, de roosterweerstand van buis
twee. Bij penthodes zijn rai en Rg2 van de
zelfde orde van grootte, bij triodes echter
is rai gewoonlijk veel kleiner dan de roosterlekweerstand. Het is duidelijk dat oscil
leren kan optreden, als
Öll = —S&A2ZÖU '

^g2z

+ R&

X

-----Ik\Bul
J
öu

------B-

z

XBu2

u>.9
Fig. 3.34. Versterker met drie buizen ter toe
lichting van koppeling over een gemeenschap
pelijke impedantie.
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Voorbeeld:
5g3 = 8 mA • V-1
A2 = —50
= 100 kQ
?'ai = -/^g2 ~ ~ i\iO
Dan is Z = 2,75 Q, hetgeen een zeer lage
waarde is. In dit voorbeeld hebben we ge
vonden dat de impedantie een zuivere weer
stand is. De oscillatiefrequentie zal zoda
nig zijn dat de fasedraaiing, veroorzaakt
door de terugkoppelkring, nul is. In feite
zijn er drie hoogfrequent-fasedraaiingsnetwerken ten gevolge van strooicapaciteiten van X naar aarde, tussen anode en aar
de voor Bul, en tussen anode en aarde voor
Bu2; ook zijn er twee laagfrequent-fasedraaiingsnetwerken, daar er twee koppelcondensatoren zijn. Als Z een zuivere
weerstand is, zal oscilleren, als het al op
treedt, plaatsvinden op een frequentie in
de buurt van het midden van de doorlaatband van de versterker, waar de twee faseversnellingen ten gevolge van de koppelcondensatoren precies de drie kleine fasevertragingen ten gevolge van de strooicapaciteiten opheffen.
In de meeste voedingen bestaat Z uit een
kleine ohmse weerstand, parallel aan een
grote capacitatieve; een condensator van
bijvoorbeeld 4 pF of groter staat over de
uitgangsklemmen van de voeding. De
hoogfrequente fasedraaiingen ten gevolge
van de strooicapaciteiten kunnen verwaar
loosd worden, zodat de voorwaarde voor
oscilleren nu wordt

1 =

Ap2-Sg3
1 4- o>oi2/jw

R
1 4- jcoCT?

-Kg2Z
Ri 4- Rgz'

1

1 4- won/jw

waar A02 de versterking van trap twee in
het midden van de band is; a>on en CO012
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zijn de laagfrequent kantelfrequenties van
trap een respectievelijk trap twee, en Z
bestaat uit C en R parallel. Oscilleren kan
optreden als
arctan(—CO012/C0) 4- arctan(cu/coo) 4arctan(—cuoii/co) = 0
waarin coo = \!CR
Stel C= 16 pF en R= 2Q, dan is
coq ongeveer 32 • 103 rad • s-1 en daar
coon en 0)012 klein zijn (van de orde van
100 rad • s-1), kunnen we het argument ge
bruiken in plaats van de arctan, dus
—0)012!O) 4- O)/O)o — 0)011/o) = 0
en dus
toosc = |/wo(coon 4- CO012)
Bij deze waarden van O) hebben de termen,
die afhangen van de frequentie, weinig in
vloed op de grootte van de verschillende
factoren, zodat de voorwaarde voor de
grootte van de amplitude, waarbij oscille
ren optreedt, nog steeds dicht genoeg ligt
bij
Ao2Sg3&Kg2'
1 =
+ ^g2'
Tenslotte, wanneer er geen oscilleren op
treedt, kan men eenvoudig laten zien dat de
versterking Af van het systeem gegeven
wordt door

Af =

A1A2A3
1 4- A2sg3Z7?g2'

1
Ri 4- Rgz'

waarin Ai, A2 en A3 de versterkingen zijn
van de drie trappen. •
De beste oplossing van dit probleem ligt
in het toepassen van een gestabiliseerde
voeding, waarbij Z op een zeer lage waarde
gehouden wordt over de frequentieband
vanaf 0 Hz.
Ook het ontkoppelen van alle anode-

kringen kan helpen; de anodenetwerken
zien er dan uit als in fig. 3. Ia. Berekeningen
tonen echter aan dat de versterking onver
wacht klein is, zelfs voor grote waarden van
C4 en R4. Deze onderdelen veroorzaken
nog een term van de vorm 1/(14- jcoC4/?4)
in de uitdrukking voor de terugkoppeling,
en de extra fasedraaiing zal de neiging heb
ben de afname in grootte van het signaal,
veroorzaakt door het extra netwerk, tegen
te gaan.
Het hierboven beschreven effect treedt
ook bij transistorversterkers op, en tenzij
men voorzorgsmaatregelen neemt, kan de
stijging van de batterijweerstand door
ouderdom, instabiliteit en zelfs spontane
oscillatie veroorzaken.

3.11.2. De oscillator met een Wien-brug
De werking van een oscillator kan vanuit
twee verschillende gezichtspunten worden
geanalyseerd: we kunnen de oscillator be
handelen óf als een teruggekoppeld sys
teem met rondgaande versterking gelijk aan
1, óf als een systeem dat een negatieve weer
stand levert, die verliezen kan neutralizeren en zo het oscilleren in stand houdt. De
oscillator die we nu bekijken kan men van
uit beide gezichtspunten analyseren. Bekijk
het blokschema van fig. 3.35; dit bestaat

fx
R

L±_ï

versterking = A < 0°

Au

X

Fig. 3.35. Oscillator met een Wien-brug.
3.11.OSCILLATORENVOOR AUDIO-EN

VIDEO FREQUENTIES

3.11.1. Inleiding
In het algemeen kan men oscillatoren voor
audio- en videofrequenties in twee ver
schillende klassen verdelen. In de eerste, en
tegenwoordig meest gebruikelijke, wordt
een brug van Wien gebruikt als frequentiebepalend netwerk, waarin slechts weer
standen en condensatoren zijn toegepast.
De tweede, tegenwoordig hoofdzakelijk
gebruikt voor het bovenste stuk van het
videofrequent gebied, maakt gebruik van
het heterodyneprincipe, waarbij het ver
schil signaal genomen wordt van twee
hoogfrequent oscillatoren. In het resteren
de deel van dit hoofdstuk zullen we deze
twee tamelijk uitgebreid behandelen; an
dere types van oscillatoren zijn ook moge
lijk, ze worden echter zelden of nooit toe
gepast.

uit een versterker met een versterking van
grootte A en fasedraaiing 0 over het wer
kingsgebied van de oscillator. De terugkoppeltak wordt, als getekend, gevormd
door twee gelijke weerstanden R en con
densatoren C. De rondgaande versterking
Ap wordt gegeven door
Aö = A_______ Ml + jco/cJo)_______
P
R/(l 4- jco/coo) 4- .R(l 4- coo/jco)

waarin cuo = \)CR. Dit kan men opnieuw
rangschikken tot
A
________ A________
AP = 3 4- j(co/cuo — coo/co) 3 4-jy
waarbij y = (cüJcüq — coo/co').
De absolute waarde en fase van de rond
gaande versterking zijn uitgezet respectie
velijk in fig. 3.36a en b. Uit de theorie van
de terugkoppeling, behandeld in hfdst. 2,
weten we dat er een sinusvormig signaal
van constante amplitude optreedt bij
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£
Y
ƒ

—1*1--------- ->^=.
(a)

(b)

Fig. 3.36. a. Grootte; b. fase van de rondgaan
de versterking /\.B.

A(3 = 1
0°; A moet dus gelijk zijn aan
3, en de cirkelfrequentie bij oscillatie is
coosc = co o = IICR. In bovenstaande af
leiding hebben we aangenomen dat de ingangsimpedantie van de versterker onein
dig en de uitgangsimpedantie nul is; de
fouten ten gevolge van deze beide aannamen
kunnen we eenvoudig corrigeren. We kun
nen de parallelweerstand R aan de ingang
vergroten om de ingangsimpedantie te cor
rigeren, en de serieweerstand evenveel ver
kleinen als de uitgangsimpedantie van de
versterker groot is; beide impedanties moe
ten zuivere weerstanden zijn, daar de fasedraaiing van de versterker nul is.
De benadering van de oscillator via de
negatieve weerstand geschiedt als volgt.
Denk de parallelschakeling van C en R
even weg (in R kan elke ingangsimpedantie
van de versterker vervat zijn), zodat we een
versterker met ingangsimpedantie onein
dig krijgen, en uitgangsimpedantie nul,
met een serie CA-netwerk tussen de in- en
uitgang geschakeld. Stel dat we een
stroom I de ingang in sturen; de spanning,
die dan over de ingang moet komen te
staan, is I/Y, waar Y de ingangsadmittantie
is van de versterker plus terugkoppelnetwerk. De uitgangsspanning moet zijn
AI/Y, dus de spanning over de serie
—.RC-schakeling is
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AI
Y

Deze spanning moet zodanig zijn dat ze
een stroom I veroorzaakt door de serieschakeling van C en R, daar er geen
stroom de versterker in kan gaan, juist om
dat we gesteld hebben dat de ingangsimpe
dantie oneindig is. Dus

1(1 — A)
Y(7? + 1/jcoC)
en dus
Y=

(1 — A)(A — 1/jcoC)
R2 + 1/cd2C2

A—1
1
t
A —1
R ' 1 + co02/co2 + ja>CR2(l + coo2/w2)
waarin cdq = 1/CR, en waarin we
—(A — 1) geschreven hebben in plaats van
(1 — A) daar het reële deel van A groter
is dan 1. Deze uitgangsadmittantie is eigen
lijk een negatieve weerstand en parallel
daaraan een zelfinductie, zoals aangegeven
is in fig. 3.37, en het hele systeem is terug te
brengen tot de vier getekende componen
ten. Oscilleren treedt daarom op, wanneer
A en de oscillatiefrequentie zodanig zijn
dat de positieve en negatieve weerstand aan
elkaar gelijk zijn, zodat we een verliesvrije
afgestemde kring overhouden; als de oscil
latie eenmaal op gang is, zal deze niet uit
dempen. De voorwaarden hiervoor zijn in
—W + <O8/ü>08)

A— 1

CT

R

'L=>

CA’(I + w8/öx>8)
A— 1

Fig. 3.37. Vervangingsschema voor de Wienbrugoscillator.

ons voorbeeld met A = A <£ 0°
R= R

i kn

1 + coo2/co2
A—1

4b

Bul

C=T=

I

uitgang

Bu2fzz:

16

en
CÖOSC —

1/C2R2(1 + woW)
\— = CÜ0

en dus

1 = -A_
A— 1

zodat A = A = 3.
De hierboven gestelde voorwaarden zijn
die voor het in stand houden van het oscil
leren met een constante amplitude. De
grootte van de amplitude wordt door andere
factoren bepaald. Bij het inschakelen is de
versterking van een oscillator altijd groter
dan voor het in stand houden van de oscil
lerende toestand nodig is. De oscillator
moet een onderdeel bevatten, dat een of
andere eigenschap heeft om de waarde van
A te kunnen regelen, en deze eigenschap
moet zelf weer een functie van de oscillatieamplitude zijn. Men kan veel soorten van
amplitudecontrole toepassen; zij leveren
alle hetzelfde resultaat, namelijk de waar
de van Aft gemiddeld over een oscillatieperiode wordt gelijk aan 1 gehouden. In de
hier beschouwde audiofrequentoscillator
moet een methode worden gebruikt, die
niet tot gevolg heeft dat er harmonischen
in het uitgangssignaal worden opgewekt,
daar er geen afgestemde kring aanwezig is,
die door een vliegwielwerking vervorming
uitfiltert, (zie blz. 110). Een geschikt sys
teem is in fig.3.38 weergegeven; we hebben
slechts de belangrijkste trekken gegeven.
Naast de frequentieafhankelijke terugkop
peling naar het rooster van de eerste buis

NTC-wccrstand

C:

1,5 kn

X

Fig.3.38. Regeling van de amplitude in de
LF-oscillator door middel van een thermistor.

is er een tegenkoppeling toegepast met be
hulp van een weerstand met een negatieve
temperatuurscoëfficiënt, bekend als thermistor of NTC-weerstand, die de uitgang
verbindt met de eerste kathode. Op het
moment van inschakelen is de NTC-weerstand koud, en is A groter dan 3; de ampli
tude van de oscillatie neemt toe. (zie blz.
36). Naarmate de amplitude toeneemt,
stijgt het door de NTC-weerstand gedissipeerde vermogen, daalt zijn weerstand, en
dus ook de waarde van A. Dit gaat zo door,
tot de amplitude zodanig is dat A gelijk is
aan 3. Als de voorwaartse versterking van
de tweetrapsversterker M is en Rt de
weerstand van de NTC-weerstand,
M
3 =---------1500
1 4- M
1500 + Rt

Daar M tamelijk groot is, is Rt bijna pre
cies tweemaal de kathodeweerstand, dat
wil zeggen met de gegeven waarden 3 kQ
Als de vermogenweerstandskarakteristiek van de NTC-weerstand bekend is,
kunnen we het door hem gedissipeerde
vermogen en de spanning erover vinden.
Hieruit kunnen we de uitgangsspanning
berekenen. Een tweede mogelijkheid is een
lamp met een wolfraamdraad, die een
positieve temperatuurscoëfficiënt heeft, te
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Fig.3.39. Het blokschema van de zwevingsoscillator.
gebruiken in plaats van de kathode weer
stand, en de NTC-weerstand te vervangen
door een vaste weerstand.
De oscillatiefrequentie kan worden ver
anderd door een dubbele variabele conden
sator te gebruiken. Daar coOsc evenredig is
met 1/C, zal een variabele condensator, die
een 10 op 1 variatie heeft, hetgeen heel ge
woon is, een frequentievariatie geven van
1 op 10. Ook kan men een dubbele variabe
le weerstand toepassen; daar &>osc even
redig is met 1/7?, leent deze oscillator zich
bijzonder voor omschakeling in decade.
Wanneer er dus weerstanden R parallel
geschakeld worden aan de 7?’s, die al aan
wezig zijn, wordt de frequentie verdubbeld;
wanneer 107? aan elk parallel geschakeld
wordt, neemt de frequentie toe met een
factor 1,1 enzovoort.
De audiofrequentgenerator wordt ge
woonlijk gecompleteerd met een stuurversterker, gevolgd door een vermogensuitgangsversterker. Een regelaar en meter voor
de uitgangsspanning behoren bij de meeste
instrumenten tot de standaarduitrusting.
De impedantie van de schakeling, die door
de audiofrequentgenerator gevoed wordt,
mag niet tot onder een bepaalde waarde
dalen; voor enkele types kan deze 3 kQ of
hoger zijn; in andere eenheden is een voor
ziening getroffen voor laagohmige belas
tingen.
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3.11.3. De zwevingsoscillator
a. Principe. De bovenste frequentiegrens
van de 7?C-oscillator is van de orde van
0,5 MHz; deze waarde wordt bepaald door
de fasedraaiingen, veroorzaakt door strooicapaciteiten; de versterking is dan zelf niet
meer bij benadering reëel. Boven deze
grens maakt men gewoonlijk gebruik van
de heterodyne zweving van twee LC-oscillatoren, waarvan er een een vaste frequen
tie levert en de ander variabel uitgevoerd is.
De twee hoogfrequente signalen worden in
een mengbuis gemengd en de gewenste ver
schilfrequentie wordt door middel van een
laagdoorlaatfilter geselecteerd. Het gese
lecteerde uitgangssignaal wordt versterkt en
gemeten en dan via een verzwakker naar de
uitgang geleid. Een blokschema van het
systeem is in fig.3.39 weergegeven.
b.De oscillatoren. Men kan elk soort hooffrequentoscillator gebruiken, voor beide os
cillatoren moet echter hetzelfde type ge
bruikt worden; hierdoor krijgen we bij de
opwarming in het begin en veranderingen
in de omgevingstemperatuur gelijke drift.
Hetzelfde kunnen we zeggen voor het ge
bruik van identieke onderdelen, instellin
gen en uitvoering voor elke oscillator. Het
is, daar de verschilfrequentie gebruikt
wordt, van groot belang dat de frequenties
waarmee we werken stabiel zijn. De twee

oscillatoren krijgen vaak een behoorlijke
thermische isolatie om het effect van ver
anderingen in de omgevingstemperatuur
te vertragen. Geschikte elektrische en mag
netische isolatie is eveneens zeer belang
rijk; bij twee oscillatoren met bijna dezelf
de oscillatiefrequentie krijgen we het ver
schijnsel van ‘meetrekken’. Ze proberen
elkaar synchroon te trekken. Daar de laag
ste verschilfrequentie, die normaal wordt
toegepast, zeg 20 Hz is, is het meetrekken
zelf niet belangrijk, daar een verschil van
de orde van 0,1 Hz of minder nodig is
voor synchronisatie optreedt. Het effect is
zo belangrijk vanwege de bij lage verschilfrequenties opgewekte harmonischen. Het
uitgangssignaal van de oscillator moet be
hoorlijk vrij zijn van harmonischen, aan
gezien dit ertoe bijdraagt vervorming in het
verschilfrequentiesignaal zo klein mogelijk
te houden.
De frequenties, die we voor de oscilla
toren kiezen, hangen af van het bereik van
de verschilfrequentie. Voor een audiofrequentgenerator zou men 100 kHz kun
nen kiezen. Voor een videofrequentgenerator met een bovenste frequentie van 5
MHz laten we de oscillatoren liefst op
20 MHz werken. Bij de regeling van de
hoofdfrequentie wordt nog een trimmer ge
bruikt voor de nulinstelling. De schaal
wordt op nul gezet, en de trimmer wordt in
gesteld op een verschilfrequentie van 0 Hz,
waarbij we het kleine meetrekken hier ver
waarlozen.

ongewenste produktfrequenties opgeheven
worden. Een niet-lineair element of een
vermenigvuldiger is in alle frequentieveranderende schakelingen het essentiële on
derdeel. Voor details van de schakeling
raadplege men hfdst. 7.

d. Het audiofrequent gedeelte. Het uitgangs
signaal van de mengbuis moet door een
laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie
weinig boven de hoogste audio(video)frequentie lopen. Dit verwijdert de meeste on
gewenste signalen, die bij het mengen wor
den opgewekt, en als men er enige zorg aan
besteedt, kan men deze ongeveer 60 dB
ten opzichte van het gewenste signaal ver
zwakken. Het uitgangssignaal van het filter
wordt via een regelpotentiometer naar een
spanningsversterker geleid, en deze kan dan
weer worden gevolgd door een vermogensversterker. In elk geval is een geschikte
voltmeter bijgevoegd om het uitgangssig
naal, dat dan vaak via een regelbare verzwakker naar de uitgangsklemmen gevoerd
wordt, te meten. De precieze volgorde van
de diverse schakelonderdelen, die op het
filter volgen, hangt van het speciale ont
werp af.
Ook andere laagfrequentoscillatoren zijn
mogelijk, ze worden echter zelden of nooit
gebruikt. De twee hier beschreven soorten
voorzien gewoonlijk in alle behoeften.

c.De mengtrap. We kunnen een aantal
schakelingen gebruiken, van het type met
één buis, zoals in radio-ontvangers gebruikt
wordt, tot de ring- of brugmodulator. De
laatste levert het beste resultaat, daar veel
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E.E.ZEPLER

4. LAAGFREQUENT- EN GELIJKSTROOMVERSTERKERS
EN OSC1LLATOREN
4.1.INLEIDING

Na de Tweede Wereldoorlog is de behoefte
aan gelijkstroomversterkers met een grote
versterking sterk toegenomen. De term gelijkstroomversterker moet men in die zin
opvatten dat de te versterken signalen niet
alleen van constante grootte zijn, maar over
een groot frcquentiegebied lopen van 0 Hz
tot zelfs wel enkele MHz. Maar toch ligt de
nadruk niet zozeer op de hoogste frequen
ties als wel op de gelijkstroom, en meestal
zal de hoogste te versterken frequentie zijn
van de orde van enkele honderden Hz.
De in het vorige hoofdstuk beschreven
technieken impliceren noodzakelijkerwijs
een versterking 0 bij 0 Hz, en daarom kun
nen we deze niet voor onze doelstellingen
gebruiken. Er zijn in principe twee oplos
singen voor dit probleem:
1. Gebruik maken van directgekoppelde
trappen, eventueel aangesloten via weer
standen.
2. Gebruik maken van een ‘chopper’
waarmee men het constante of langzaam
variërende signaal omzet in rechthoekige
pulsen. Deze pulsen worden vervolgens
versterkt met behulp van gewone wisselstroomversterkers, en aan de uitgang wor
den ze weer omgevormd tot gelijkstroom.
Aan de hand van fig.4.9 wordt nog een
derde methode beschreven, die een combi
natie is van beide methodes.
Op het gebied van gelijkstroomverster
kers hebben transistors, misschien meer nog
78

dan op enig ander gebied, grotendeels de
buis vervangen. Daarom zullen we buizen
slechts beknopt behandelen.

4.2.DIRECTGEKOPPELDE VERSTERKERS

4.2.1. Buisversterkers
Het gebruik van enkelvoudige trappen geeft
de versterker een neiging tot langzame
drift, hoofdzakelijk afkomstig van variaties
in de gloeispanning, en hierin zal een sig
naal verdwijnen, als het niet minstens van
de orde van enkele millivolts is. Verminde
ring van de drift door hel gebruik van ba
lansschakelingen zeer goed gestabiliseerde
voedingen heeft de gelijkstroomversterkers
enorm verbeterd, en men kan gerust stellen
dat veelal de enige beperking om een sig
naal te detecteren wordt gesteld door de
ruis, die optreedt in de versterker.
Het belangrijkste type versterkertrap is
afgebeeld in fig.4.1. De twee buizen vor
men wat men meestal noemt een kangoeroeschakeling (long-tailedpair). Het gedrag
ervan ten opzichte van een signaal u kan
men gemakkelijk laten zien.

li = U — (li + l2)/?K-yg +
— [(11 + I2)*K + 11/?] * “

fa

I2 = —(11 + I2)/?K-Sg +
— [(Ii + I2)*k + Ii-^] ‘ —

Wanneer men sg =
lost, vindt men

1=-^7? + ra
Meestal is

1
7?k(1 + U)
1 +
>'a. + R + 7?k(1 + R)

7?k(1 + ƒ0 > ra + R,

zodat

~ ___ /zU

11 ~ 2(7? + ra)

I2 oplossen geeft
12 =

________ 1______
—Ii
>'a + /?+ 2?k(1 + ƒ0
We zien dan dat de twee anodespanningen
ongeveer aan elkaar gelijk zijn en in tegenfase staan en dat het spanningsverschil tus
sen de twee anodes [iXJRKJR 4- ra) is. Dus
is de versterking van het signaal gelijk aan
die van een enkele buis zonder tegenkoppeling in de kathodeleiding. Dat een grote
Rk een naar verhouding slechts klein ef
fect heeft op de versterking, is gelegen in
het feit dat, voor zover men de eerste buis
bekijkt, de effectieve kathodeweerstand ge
vormd wordt door 7?k, parallel aan de
impedantie tussen kathode en aarde van
de tweede buis, (R'4- ra)/(l 4- ƒ0, die
klein is vergeleken met 7?k- De twee ano
des zijn, direct of via weerstanden, verbon
den met de roosters van de volgende trap,
die dan een balansschakeling heet.
De op de verschillende punten benodig
de gelijkspanning is gemakkelijk uit te re
kenen. Laten we aannemen dat de aange
legde hoogspanningen (zie fig.4.1) +250
respectievelijk —250 V zijn, dat de buizen
moeten werken op 1 mA anodestroom en
dat de spanning tussen anode en kathode
50 V moet zijn. Omdat het spanningsver

—I1^k(1 + /J)‘

4-

invult en Ii op

u

Rk

o

Fig.4.1. Kangoeroeschakeling met buizen.
schil van rooster en kathode hierbij verge
leken klein is, mag men stellen dat de ka
thodes bijna op aardpotentiaal staan; dan
moet de spanning over 7?k ongeveer 250 V
zijn. Door Rk loopt een stroom van 2 mA,
dus Rk = 125 kQ. Over R moet een span
ning van 200 V staan, dus R = 200 kQ.
Het is niet zo erg als R en Rk iets andere
waarden hebben, omdat de buizen zich
automatisch op de gewenste stroom instel
len. Bijvoorbeeld een anodestroom van
1.1 mA zou een spanning van 275 V over
Rk veroorzaken, wat het rooster een nega
tieve voorspanning geeft van 25 V, en dit
maakt een anodestroom van 1,1 mA on
mogelijk.
Nemen we aan dat de anodes direct ver
bonden zijn met de roosters van de volgen
de trap, dan moeten de anodespanningen
hiervan ongeveer +100 V zijn en de kathodespanningen + 50 V, wanneer we de
buizen onder dezelfde condities willen la
ten werken. Hieruit volgen weer onmid
dellijk de weerstanden in de kathode- resp.
anodeleidingen.
Het voordeel van de schakeling van fig.
4.1 is dat langzame drift zeer sterk wordt
verminderd. In feite zal, wanneer de twee
buizen identiek zijn, een verandering in
gloei- of hoogspanning een gelijke verande79

ring geven van de twee anodespanningen
en blijft het spanningsverschil tussen de
twee anodes nul. Daarom is de verbetering,
die men bereikt, ervan afhankelijk in hoe
verre de twee buizen gelijk zijn. Vooral van
belang is hoe de buizen zich gedragen ten
opzichte van veranderingen in de gloeispanning. Men vindt dat gemiddeld een
verandering van 10% in de glocispanning
overeenkomt met een verandering van
0,1 V in rooster-kathodespanning. Men
kan verwachten dat twee geselecteerde bui
zen, bijvoorbeeld dubbeltriodes in gemeen
schappelijke omhulling, tenminste 5% ver
schillen. Dan zal een verandering van 10%
in de glocispanning het effect hebben van
0,1 V op het ene rooster en van 0,105 V
op het andere, wat equivalent is met een
signaal van 5 mV, mits pi en ra voor beide
buizen hetzelfde zijn. Dit bepaalt hoe con
stant de glocispanning moet zijn bij een ge
geven signaal.
Men moet ook rekening houden met
variaties in de hoogspanningsvoeding. Men
zal een ongewenst uitgangssignaal krijgen
vanwege een verschil tussen de twee bui
zen. Nemen we in fig. 4.1 een variatie //(/)
van de voedingsspanning aan, met het linkerrooster verbonden aan aarde, dan krij
gen we, als rai
ra2 en //i / //2:

Fig.4.2. Invloed van de glocispanning in een
kangoeroeschakeling.

waarbij ra en pi gemiddelde waarden zijn.
Als /zi = pi2 en rai
ra2, moeten we
7?k liefst groot kiezen, terwijl, wanneer
pil
H2 en rai = /a2, we daarentegen
duidelijk een 7?k = 0 nodig hebben. In
dit laatste geval is, omdat 7?k altijd groot
is, het uitgangssignaal bij benadering
U(pii — WiïlHAls de parameters van de buis verschil
len, krijgen we nog steeds een signaal aan
de uitgang, ook al gedragen de twee gloeidraden zich hetzelfde. Nemen we bijvoor
beeld rai 0 ra2, dan zien we uit fig.4.2
,
[U-Ch+h^RxI/i . U-Ui+hlRK-hR
J1 =--------------------------4-1----------------------------rai
'al
/2 =

[U-Ui+^RkIh , U-(h+l2)Rn-hR
ra2
>a2

waaruit we oplossen

h=

t7—(/1+/2)*k—A*
ral

(A4-Z2)^kAi
ral

h = U(pi + 1 )(ra2 4 R)/ (rai 4- 7?)(ra2 4- R) 4+ (pi + OTteOal + z’a2 + 2R)

h

£/—(/i4-/2)*k—/2*
ra2

(A+ /2)2?k^2
ra2

I2=U(ji+l )(rai + R) I (ral + 7?)(ra2 + R) +
+ (/' + l)^K0al + ra2 + 27?)

Het ongewenste signaal wordt

Het uitgangssignaal is dan

141 — ï/a2 = U— hR — (U—I2R)
2Rk(R1 — M2) 4- rai — ra2
= UR
(ra + 7?)[ra 4~ 7? + 2(pi 4~ 1)7?k]

Uai—U^z
= U(pi + l)(ra2—rai)7?/(rai+ 7?)(ra24- R) +
+ (pi + l)/?K0ai 4- ra2 4- 2R)
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Hieruit zien we dat we 7?k liefst groot moe
ten nemen.
4.2.2.Transistor versterkers
a.Lage collectorspanning. De grondslagen,
waarop het ontwerp van directgekoppelde
transistorversterkers berust, zijn dezelfde
als die voor buizenversterkers. Hier hoeft
men geen rekening te houden met gloeispanning, maar men blijft een voedingsspan
ning houden en veranderingen in de para
meters van de transistor met de temperatuur.
Eerst behandelen we een versterker met
enkelvoudige transistortrappen (fig.4.3).
Uit de karakteristieken blijkt dat veel tran
sistors nog bevredigend werken bij kleine
signalen, als de collectorspanning gelijk is
aan de basisspanning. Dan is het mogelijk
de eerste trappen met elkaar te verbinden
als in fig.4.3 zonder dat men de spanning
over de opvolgende collcctorbelastingsweerstanden hoeft te verkleinen. In dat ge
val is de collectorspanning maar enkele
tienden volts lager dan die van de emitter;
dan is, als de voedingsspanning Ucc is,
R Ucdlc- Gemiddelde waarden zijn
Ic = 2 mA,
Ucc = —6 V, dus moet
R & 3 kQ zijn. De stroomversterking van
de trap is ongeveer htcR/(R + Ri), waar
bij 7?i de ingangsweerstand is aan de vol
gende basis. Voor R = 3 kQ, 7?i = 1 kQ
is de versterking 3/tfe/4.

Fig.4.3. Directgekoppelde transistortrap.

b. Langzame drift. Een ongewenste uitgangsspanning kan worden veroorzaakt
door variaties in de voedingsspanning of
door veranderingen van C/be, lco en hte
met de temperatuur. De verandering van a
is minder belangrijk en wordt daarom niet
bekeken. Het effect van veranderingen in
/co en C/be (met /b constant) kan men als
volgt berekenen, wanneer we aannemen dat
de collectorbelasting nul is (fig.4.4). Om
dat /co door de basis-collectorkring loopt,
werkt ze vooral op het spanningsverschil
tussen basis en emitter, en beïnvloedt zo
/e- Geven we de verandering in /co aan
met A/co, enzovoort, dan is
A/c = öA/e 4- A/co

A/e = —A/b • —
re

= A/e — A/e
Lossen we A/c op:
A,

A/co

A/c=----------------- j---1 — aRb ’ ——;---Rb 4- re
re vinden we uit de /E^BE-karakteristieken
(« 25//e).
De normale equivalente T-schakeling kan
men hier niet gebruiken, omdat hierin geen
rekening is gehouden met /co- ^b is de
ohmse weerstand in de basisleiding, dat wil
zeggen Rb = rb + Rs, waarbij As de

Fig.4.4. Drift in een transistortrap.
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weerstand van de generator is. Als
>’ re
=
a
7
co
/(1
a)De
invloed
is, is A/c =
men
van R$ kan
k—.. —
— zien uit het volgende voorbeeld:
rb = 75 Q a = 0,98
10Q
re
A/c « 7A/co
(a) Ks = 0
A/c « 43 A/co
(b) Rs = 3 kQ
__
in /c ten gevolge van
Deverandering
'
A/co kan men uitdrukken door middel
van een equivalent signaal in de basislei
ding. Hiermee correspondeert een signaalstroom van

A/c
/b = 1Afe
—

(1 — fl)AZco
aRb
a 1
Rb 4- re

Voor grote waarden van 7?b is ib ongeveer
A/co- Voor een doorsnee transistor voor
klein vermogen wordt /co twee maal zo
groot als de temperatuur 10°C stijgt. Voor
een germaniumtransistor bij kamertempe
ratuur is /co groot,
5 pA.
AC/be heeft het effect van een signaal in
de basisleiding, dat wil zeggen de equiva
lente signaalspanning is A//be- C/be ver
andert met ongeveer 2 mV • °C-1. Hoe
groter Rb, hoe meer de verandering ten
gevolge van A/co zal overheersen, zoals
men gemakkelijk zal begrijpen. Dus zal
men, bij gebruik van een signaalstroombron,
het effect van AC/be kunnen verwaarlozen.
Benaderende uitdrukkingen voor het equi
valente signaal in de basisleiding zijn
fb = A/co 4-

A(7be

~rV

«b = A/co/?b+ AC7be

Het effect van langzame drift in volgende
trappen is veel kleiner, omdat deze minder
versterkt zal worden; daarom verwaarlozen
we deze hier.
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c. Vermindering van langzame drift. Er zijn
velerlei schakelingen om het effect van
variaties in de parameters ervan te ver
minderen. De belangrijkste is die, welke is
weergegeven in fig.4.5; deze komt overeen
met die van fig.4.1. Met een spannings
bron, die aan een kant geaard is, kan men
het signaal als aangegeven toevoeren. Met
het theorema Thevenin ziet men dat de
basis een signaalbron ziet met spanning
i<bRi/(Ri 4- R2) cn inwendige weerstand
R1R2KR1 + R2). De inwendige weerstand
van de bron is in R2 verrekend.

\R

R
A,

Ri

T2

Tl
R>

\Rt

Ri

“■[
Fig.4.5. Kangoeroeschakeling met transistors.
Een signaalstroombron moet men tussen
basis en aarde schakelen. Symmetrische
signalen moet men invoeren tussen de twee
bases.
De eenvoudigste manier om de schake
ling uit fig.4.5 te behandelen, is waarschijn
lijk om de rechter transistor te vervangen
door een equivalente weerstand, parallel
met Rc. De effectieve collectorbelasting ten
gevolge van de volgende trap is van de
orde van 1 kQ en mag in de verdere be
handeling gelijk gesteld worden aan nul.
Uit een eenvoudige analyse van de schake
ling volgt dat de weerstand, parallel aan
Re, gelijk is aan re 4- /?b(l — a), waarbij

*1*2

— H> 4*

Ri 4- R2

Dan zal, als we stellen u8Ri/(Ri 4- R2) = w,
RiR2/(Ri 4- R2) = R', Re parallel staan
aan re 4- *b(l — o) = Re':
z’bi =-----------

Rb 4"
fel —

fbl

1 —a

u

l'e 4~ Re'

1 —a

u
4~ Re' 4~ 7?b(l —o)

Als Re > re 4- *b(l — o) is
Re' rö re 4- 7?b(l — o), en dus

u
iel * 2[re 4- *b(l — a)]

ofwel: iei en dus ook ZC1 hebben maar de
helft van de waarde, die ze zouden hebben
als we maar één transistor gebruiken met
Re = 0. Verder is ie2 — —fel» zodat ici
en fC2 even groot en in tegenfase zijn. Er
bestaat een sterke analogie met de schake
ling uit fig.4.1.
Hoeveel de afhankelijkheid van langzame
drift verbetert, hangt af van de mate waar
in de twee transistoren gelijk zijn. Terwijl
de waarden van AC/be meestal niet meer
dan 10% verschillen, kunnen de waarden
van AZco nog aanzienlijk meer verschillen.
Bij siliciumtransistoren is A£7be ongeveer
even groot als bij germaniumtransistoren,
maar A/co is veel kleiner. Daarom kan
men veel beter siliciumtransistoren gebrui
ken wanneer men werkt met een bron met
hoge inwendige weerstand.
Variaties in de voedingsspanning geven
een uitgangssignaal, omdat de transistorparameters verschillen. Een grote waarde
van Re reduceert dit signaal aanzienlijk,

zoals uit de volgende beschouwing zal blij
ken. De twee transistoren stellen we iden
tiek, behalve voor ai
02- Een verande
ring u in de voedingsspanning geeft op
beide bases een signaal z/7?r/(7?i +
met inwendige weerstand RiR2/(Ri 4- R2).
Als 7?b de totale weerstand in de basislei
dingen voorstelt, en Re zeer groot is, leert
men uit een eenvoudige berekening dat de
emitterstroom in transistor Tl, ten gevolge
van het signaal aan zijn basis, is
fel = U

en

R2____________ 1________
*14-*2 2re4~ *b(2 — Oi —02)

ie2------iel

Het signaal aan de basis van transistor T2
geeft stromen ie2' iel en iei' —ie2'\
dan zijn de totale emitterstromen praktisch
nul en is er geen uitgangssignaal. De bere
kening, waarbij we rekening houden met
een eindige Re, is, hoewel niet moeilijk, te
gecompliceerd om hier op te nemen. We
kunnen volledig aannemen dat, als Re =
1 kQ, we een verbetering met een factor
10 krijgen vergeleken met de één-transistortrap.

4.3. CHOPPERVER STER KERS

Er is een tweede methode om gelijkstroomsignalen te versterken, die tegenwoordig
betere vooruitzichten lijkt te bieden dan de
zojuist beschreven methode. Het principe,
dat wordt toegepast, is als volgt.
Met mechanische of elektrische midde
len wordt het signaal periodiek onderbro
ken en zo wordt een gelijkmatig signaal
veranderd tot een reeks rechthoekige pul
sen. Deze pulsen worden door een wissel83

stroomversterker versterkt en dan aan de
uitgang gelijkgericht. De onderbreekfrequentie moet zo groot zijn dat de verande
ringen in signaalgrootte tijdens één onderbreekperiode te verwaarlozen zijn. Mechani
sche choppers werken het beste bij onge
veer 300 Hz en ze mogen geacht worden
goed te werken voor signalen met variaties
tot ongeveer 20 Hz . Transistorchoppers
werken bij enkele kHz, hogere frequenties
kan men niet gebruiken vanwege de oplaadtijden. Evenredig hogere frequenties
kunnen dan nog versterkt worden. Met een
combinatie van een chopperversterker en
een directgekoppelde versterker kan men
nog signalen versterken waarvan de varia
ties tijdens een onderbreekperiode geens
zins te verwaarlozen zijn. Deze methode
zal later worden beschreven.
4.3.1. Mechanische choppers
Door een mechanische schakelaar worden
in- en uitgang periodiek geaard, waarbij
de periodes van aarden een faseverschil van
180° hebben. Aan de ingang verandert de
choppergelijkst room in wisselstroom, ter
wijl hij aan de uitgang werkt als een gelijkrichter, die wisselstroom tot gelijkstroom
omvormt. Hoe dit laatste gebeurt kan men
zien uit fig.4.6. De rechthoekige pulsen, die
toegevoerd worden aan de uitgang, zijn
symmetrisch verdeeld om het nulniveau,
Ci

—

R

4-U

=rc«

1
Fig.4.6. Om vormen van het signaal naar ge
lijkstroom.
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omdat de chopper-versterkertrappen wisselstroomkoppeling hebben, en deze laat
geen gelijkstroom door. Stel dat de schake
laar gesloten is als de pulsen aan de uit
gang negatief zijn, en open als ze positief
zijn. Dan varieert de spanning op A van nul
tot 2U en wordt C2 opgeladen tot 4- U. Als
het uitgangssignaal van teken omkeert, is
de schakelaar gesloten als de pulsen posi
tief zijn en wordt de condensator tot —U
opgeladen. Met deze methode van detectie,
die bekend staat onder de naam gesynchro
niseerde demodulatie, blijft het teken van
het signaal behouden of keert het om. Ci
wordt bijna meteen opgeladen, C2 wordt
opgeladen als de spanning op A gelijk aan
—2U is, en ontladen als deze nul is. De
tijdconstanten RC2 en RCiCzKCi + Q)
moeten zo gekozen worden dat de span
ningen over de condensatoren de variaties
van het signaal kunnen volgen, maar bijna
niet veranderen gedurende een onderbreekperiode. Een kleine wisselspanningsrimpel
over C2 is niet te vermijden en kan afge
vlakt worden door een extra AC-kring.
Hoe groter de verhouding tussen de fre
quentie van de chopper en de benodigde
frequentie van het signaal, hoe kleiner men
de wisselspanningsrimpel kan maken.
De grenzen voor de gevoeligheid van de
versterker worden gesteld door de span
ning, die door de chopper over de ingang
gezet wordt. Deze kan twee oorzaken heb
ben:
1. contactpotentialen;
2. spanning, afkomstig van de relaisspoel
van de chopper.
Beide effecten kunnen tot een minimum
beperkt worden, en wel door zorgvuldige
keuze van het metaal, waaruit de schake
laar bestaat, of door elektrostatische af-

scherming. De prestatie die men kan eisen,
is een drift, equivalent met een ingangssig
naal van ongeveer 10 pV of zelfs minder.
4.3.2. Elektrische choppers
Hiermee wil men hetzelfde bereiken als met
mechanische choppers. De grootste moei
lijkheid, die men hierbij moet overwinnen,
kan men inzien aan de hand van fig.4.7.
De onderbrcekspanning u zorgt er voor
dat de diode gedurende de ene helft van een
periode een lage weerstand heeft en gedu
rende de andere een hoge. Zo wordt het
gelijkmatige signaal veranderd in recht
hoekige pulsen over AB. Deze schakeling
werkt echter niet, omdat ook de onderbreekspanning over AB verschijnt en deze
het gewenste signaal verdringt. Een brugschakeling met twee diodes geeft een aan
zienlijke verbetering, maar hier zijn ver
schillen tussen de twee diodes de beperken
de factor. Het beste blijkt voor dit doel een
transistor te voldoen (fig.4.8). Rechthoe
kige pulsen van ongeveer ±0,5 V ampli
tude worden toegevoerd tussen basis en
aarde. Wanneer bij een pnp-transistor de

basis negatief is ten opzichte van de emitter en de collector, wordt de ingangsimpedantie zeer klein, en is het signaal kortge
sloten. De spanningsverschillen tussen
emitter en basis respectievelijk collector en
basis, blijken in zeer goede benadering ge
lijk te zijn, zodat het spanningsverschil dat
hierdoor ontstaat over de ingang van de
versterker, zeer klein is. Deze restwaarde
wordt nog verder verminderd door een
compensatiespanning toe te voeren aan de
collectorleiding of door te choppen met een
balansschakeling. De kleinste signaalgroottes die men hiermee kan bereiken zijn van
de orde van 1 pV, waarbij de begrenzende
factor de ruis is.

4.3.3. Drif'tcorrectie met chopper en
terugkoppeling
Het is mogelijk een directgekoppelde ver
sterker te combineren met een chopperver
sterker, waarbij de laatste zuiver en alleen
dient om langzame drift te verminderen.
Het principe kan men begrijpen aan de
hand van het blokschema van fig.4.9. De
ingangstrap van de directgekoppelde ver
sterker (Ai) is een kangoeroeschakeling,

B
K=

signaal

Ri

A

signaal

—/h

+4»

Fig.4.7. Een schakeling, die een grote compo
nent van de onderbreekspanning aan de uit
gang heeft.

F

signaal

Fig.4.8. Transistorchopper.

Fig.4.9. Combinatie van een directgekoppelde
versterker en een chopperversterker.
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zoals in fig.4.1; het gelijkgerichte uitgangs
signaal van de chopperversterker (A^)
wordt toegevoerd aan het tweede rooster
(of basis) van de ingangstrap. Het 7?C-filter
aan de ingang van de chopperversterker
laat slechts langzame spanningsvariaties
door. Een laagfrequentsignaal doorloopt
de versterker A2, zodat de totale verster
king zonder terugkoppeling —>12/41 is. De
terugkoppelfactor P is R1KR1 4- R2Y dus
de versterking met terugkoppeling is
—/4i/42/(l + A1A2P) —1/p. De verster
king voor een hoogfrequentsignaal is
—>41/(1 4- Aip) —\/P, dus de aanwe
zigheid van een chopperversterker heeft
geen invloed op de signaalversterking. Maar
laagfrequente variaties in de directgekoppelde versterker worden verminderd met
een factor 1 4- A1A2P en hoogfrequente va
riaties met een factor 1 4- AiP. Hieruit
blijkt dat de verhouding signaal-langzame
drift verbeterd wordt met een factor A2.
Hoogfrequente variaties in de directgekoppelde versterker worden niet verminderd,
maar dit is van geen belang. De verbetering,
die men krijgt, is te danken aan het feit
dat de chopperversterker niet onderhevig
is aan langzame drift en dat laagfrequente
signalen eerst door A2 worden versterkt,
vóór ze de versterker Ai binnenkomen.
Het voordeel van de schakeling uit fig. 4.9
is dat de chopperfrequentie geen enkele
begrenzing stelt voor de frequentie van het
signaal. De eigenschappen, die een pulsversterker moet hebben, worden volledig
besproken in hfdst. 3.

4.4.OPERATIONELE VERSTERKERS

Om verscheidene soorten differentiaalver
gelijkingen op te lossen, worden elektroni
sche schakelingen toegepast, die het optel
len, aftrekken, differentiëren en integreren
van tijdsafhankelijke functies kunnen uit
voeren.
c

I

u(r)

R

uitgang

Fig.4.10. Differentiërende schakeling.
4.4.1. Differentiëren
In fig.4.10 is z/(r) een spanning, die afhangt
van de tijd. De vergelijking voor de kring
is

7+^S="(')
C
dt
q is hier de lading op C. Dan is
1
C

idt 4- Ri = w(/)

waarbij i de stroom is. Als RC < 1, is de
invloed van R op de stroom te verwaarlo
zen en is i = C du/dt. Dan is het span
ningsverschil over R gelijk aan RC du/dt.
Dit betekent dat uit de schakeling een span
ning komt, die evenredig is met de afge
leide van een andere spanning.

4.4.2. Integreren
Als in fig.4.10 RC > 1 is, zal de spanning
over R groot zijn, vergeleken met die over
C, en dus

1 f Id, = 2i = -« en„c=_J
J"d'
RC
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1

De schakeling kan daarom een integratie
uitvoeren.
Voor het te behandelen probleem kan
men ofwel differentiërende ofwel integre
rende schakelingen gebruiken. In de meeste
gevallen geeft men de voorkeur aan inte
grerende schakelingen, omdat ze een betere
signaal-ruisverhouding hebben. Daarom
zullen alleen deze besproken worden.
De zeer grote capaciteit, die men nodig
heeft voor integratie, krijgt men met be
hulp van een gelijkstroomversterker, die
een grote versterking heeft (fig.4.11). Voor
het vereiste frequentiebereik moet de uitgangsspanning in tegenfase zijn met de ingangsspanning.
c

R

«40

~L

TT

I

-4H

ui

+
Uo

zl

Fig.4.11. Integrator.

Zet men een spanning z/i over de ingang
van de versterker, dan wordt de uitgangs
spanning —Am, waarbij A positief is. Het
spanningsverschil over C is dan zq(l 4- A),
en de stroom door C is (14- A)C • dui/dt.
Hieruit blijkt dat de ingangsimpedantie
van de versterker equivalent is met die van
een condensator, die een capaciteit heeft
van (1 4- A)C.
Als u(t) wordt toegevoerd, zoals in de
schakeling uit de figuur, en als
7?C(1 4- A) > 1 is, geldt

m = 7?C(1 + A)f udt
En dus

zzo =

14-/1 RC J

udt «

1
RC

S, dt

Veranderingen in A hebben geen grote in
vloed op de nauwkeurigheid van de inte
gratie, zolang maar A > 1 is. Gewoonlijk
is A van de orde van 105. Bij hoge frequen
ties neemt A af, ten gevolge van strooicapaciteiten of van vertraging van het signaal
in de transistoren, en wordt een complex
getal, wat duidt op een faseverandering.
Dan is de integratie niet langer volmaakt
en sluipen er fouten in. Voor het gestelde
doel is het niet nodig dat de uitgangsspan
ning — ƒ udt is, maar alleen dat ze even
redig is met | udt. Voortaan zullen we aan
nemen dat RC = 1; de uitgangsspanning
wordt dan — ƒ udt. Gewoonlijk gebruikt
men waarden van R = 1 MQ, C = 1 pF.
4.4.3. Optellen
In de schakeling van fig.4.11 wordt C ver
vangen door een weerstand R'; de ingangs
impedantie van de versterker wordt dan een
kleine weerstand, groot R'fQ. 4- A). De
uitgangsspanning uq is
R’

—uR'A
1 4- A
(—A) =
u-----R'
R' 4- A(1 4- A)
R+
1 4- A
Als R' = R is uq = —uA/(2 4- A) « —u.
Weer hebben, zoals tevoren, veranderingen
in A weinig effect, zolang A maar groot,
reëel en positief is.
In de schakeling van fig.4.12 worden twee
spanningen als aangegeven toegevoerd.
Met behulp van het theorema van Norton
vervangen we z/i en 112 door twee stroom
bronnen ui/Ri en U2/R2, die stroom sturen
in een parallelcombinatie
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Ri =....= Rn = R, dan geldt

"o = — zt
Fig.4.12. Optelverstcrker.
1
1
1
14-4
Ri + R2 '
R~

Dan krijgen we voor grote waarden van A
Z/j «s

uiR
(
u2R
(1 + /1).R1 + (1 + A)R2

+

dus

z/o

---

R
R \
ZZl----- F Z/2 --- I
*1
R2/

De schakeling telt dus verschillende span
ningen op, waarbij elke spanning tevoren
met een gewenste factor vermenigvuldigd
wordt. In het speciale geval Ri = R2 = R3
is z/o = —(z/i 4- z/2).
Het belang van de zeer lage ingangsweerstand R/(l 4- A) ligt in het feit dat het
uitgangssignaal van de ene spanningsbron
vrijwel niet wordt aangetast als men er nog
een andere spanningsbron aan toevoegt.
Men begrijpt dat voor Ri = R2 = R de
schakeling de fase omkeert, en men kan ze
dan ook voor dit doel gebruiken. Voeren we
n spanningen toe en nemen we

A
1 + A +

~ -2£n

Dan kan men de schakeling gebruiken als
optelversterker voor verschillende span
ningen. De fout is klein, zolang maar
A > 1 4- n is.

4.4.4. Analoge computers
In fig.4.13 zijn twee optelversterkers, waar
van de ene als invertor werkt, en twee inte
grators achter elkaar geschakeld. Als de
spanning aan de uitgang, x, een functie is
van de tijd, is de spanning aan de uitgang
van de eerste optel versterker —ax 4- bx'.
De waarden van a, b en c worden bepaald
door de stand van de potentiometers en
zijn noodzakelijkerwijs kleiner dan 1. Om
dat er twee integrators zijn, is de spanning
aan de uitgang van de tweede optelversterker gelijk aan x", maar tegelijkertijd moet
deze gelijk zijn aan het tegengestelde van
de twee spanningen, die toegevoerd wor
den aan de tweede optelversterker. Daar
om moet de schakeling voldoen aan de
vergelijking
x" = ax — bx' — cx"
Dit betekent dat we aan de uitgang een
spanning zullen krijgen, die de oplossing is
van de opgestelde differentiaalvergelijking,
als we de schakeling activeren met behulp
van een korte puls. In plaats daarvan kun-

<4'1

Fig.4.13. Analoge computer voor een tweede-orde differentiaalvergelijking.
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nen we ook, zoals aangegeven, een span
ning z/(r) erbij optellen; dan zal de uitgangsspanning de oplossing zijn van de dif
ferentiaalvergelijking
(1 -F c)x" + bx' — ax = zz(r)
Om aan de beginvoorwaarden te voldoen
voor het tijdstip, waarop we zz(r) toevoeren,
dat wil zeggen op t = 0, kan men de con
densatoren opladen tot de daarvoor beno
digde spanning. Door nog meer integrators
achter elkaar te schakelen, kan men hogere
orde differentiaalvergelijkingen oplossen.
Wanneer men tweede orde differentiaal
vergelijkingen in twee variabelen moet op
lossen, moet men een tweede rij van vier
operationele versterkers toevoegen in fig.
4.13. Men moet dan verbindingen leggen
in elke rij cn tussen de twee rijen onderling.
Het meest algemene geval, dat men kan
oplossen, is
aix" 4- bix' 4- ax + diy" 4+ eiy' + fiy = «1(0
azx" 4- bzx' + C2X 4- d2y" 44- ezy' 4- ƒ2y = «2(0
Hieruit blijkt dat men nu twaalf potentiometers moet gebruiken om alle coëffici
ënten te kunnen instellen. Wanneer men een
nog groter aantal variabelen heeft, neemt
het aantal potentiometers snel toe. Dit aan
tal is 3/z2 voor tweede orde vergelijkingen
in n variabelen.
In de navolgende paragrafen wordt
slechts één variabele beschouwd. Voormen
de differentiaalvergelijking aan de compu
ter voorlegt, is het meestal nodig ze aan te
passen aan de mogelijkheden van de scha
keling. Omdat de potentiometers coëffici
ënten geven kleiner dan 1, moet men de dif
ferentiaalvergelijking delen door de groot
ste coëfficiënt, zodat men geen coëfficiënten
groter dan 1 overhoudt.

We zouden natuurlijk de optelversterker
zo kunnen wijzigen, dat hij ook coëfficiën
ten groter dan 1 kan verwerken, zoals weer
gegeven in fig.4.12, maar deze methode
heeft zijn grenzen. Voor grote waarden
van RIRn neemt de nauwkeurigheid af, zo
als men uit de gegeven vergelijking kan zien.
Verder moet men in de differentiaalver
gelijking veranderingen in de tijdschaal
aanbrengen. Stel, dat we de vergelijking
hebben
d2zz
.dzz
-4- 104 — 4- 1014zz = 0
dr2
dr

De oplossing hiervan is
zz = e~°’5‘10*t (z/isinlO7/ 4- zz2cosl07r)
dat wil zeggen een gedempte oscillatie met
frequentie 10/2rc
Voor de computer veranderen we de tijd
schaal, waarbij we 107 t vervangen door t.
Dan gaat dr over in 10-7 dr en dr2 in
10“14 dr2, en de nieuwe differentiaalverge
lijking is dan
d2zz
dzz
—4- 10-3
dr2
dr

u= o

hiervan is de oplossing
u = e~°’5‘10~’z (zzisinr 4- z/ocosr)
Dit is dezelfde functie van de tijd als voor
dien, ze verloopt alleen een factor 107 lang
zamer. In deze vorm kan men de functie
goed weergeven op de computer en kan
men de oorspronkelijke vergelijking ge
makkelijk afleiden.
De nauwkeurigheid van de berekening
hangt van verscheidene factoren af en is
niet altijd gemakkelijk te omschrijven. Als
de versterking van de operationele verster
ker van de orde van 105 is, kan men varia
ties in de versterking gewoonlijk buiten
beschouwing laten. De belangrijke compo89

nenten zijn de ingangsweerstanden (R in
fig.4.11, R\ en Rz in fig.4.12), de terugkoppelweerstanden (R in fig.4.12), en de
terugkoppelcondensatoren (C in fig.4.11).
Het is niet moeilijk deze te krijgen met een
nauwkeurigheid van ongeveer 1 op 103. In
het ideale geval moet de lekweerstand van
de condensatoren oneindig zijn. De mo
derne soorten hebben weerstanden, die gro
ter zijn dan 1010Q bij 1 pF, wat voor de
meeste gevallen groot genoeg is.
Vooral van belang zijn de coëfficiënt-potentiometers. De schakeling heeft invloed
op de nauwkeurigheid, waarmee de potentiometers in te stellen zijn, zoals men uit
fig. 4.13 kan zien, worden de potentiometers
aan de aftakking belast door de ingangsweerstand van een van de versterkers (de
ingangen staan ongeveer op aardpotentiaal). Dit tast de lineariteit van hun instel
lingen aan, zodat het wenselijk is met be
hulp van een brug de juiste correctie aan te
brengen (fig.4.14). De linker potentiometer
is er een van hoge precisie. Als de loper zo
ingesteld staat, dat er geen stroom doof de
meter loopt, heeft de belasting ten gevolge
van R geen invloed op de precisiepotentiometer en is de aflezing ervan betrouwbaar.
Op deze manier kan men een nauwkeurig
heid van 10-3 in de instelling van de coëffi
ciënt bereiken.
Verdere factoren, die de nauwkeurigheid
van integreren kunnen aantasten, zijn fasedraaiingen in de versterkers, de eindige

r

1

T.

i

R

Fig.4.14. Instelling van een coëfficiënt-potentiometer.
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tijdconstanten ACR en de integratietijd.
De functie, die men als uitkomst krijgt,
wordt verondersteld sinusvormig te zijn.
De effecten, die een afnemen van de ver
sterking bij hogere frequenties veroorza
ken, zoals strooicapaciteiten of diffusietijd
in transistors, veroorzaken een fasevertraging. De spanning, die de integraal van de
toegevoerde functie moet zijn, loopt geen
90° achter, maar meer. Dus zal de computer,
die ingesteld is om een sinusvormig signaal
te leveren, dit is de oplossing van de diffe
rentiaalvergelijking d2x/dr2 4- co2x = 0,
een negatieve dempingsterm toevoegen en
dus een oplossing geven van de vorm
xoe+a*sin (a)t 4- <p). Evenzo zal een com
puter, die geprogrammeerd is op een sinus
vormige oscillatie van zeer lage frequentie,
ten gevolge van de tijdconstanten ACR een
positieve dempingsterm opwekken, en zo
een gedempte sinusvormige oscillatie ge
ven.
Hoe groot dit effect is, kan men begrijpen
aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.
De computer is zo ingesteld, dat hij de op
lossing weergeeft van de differentiaalverge
lijking x" 4- bx = 0; dit is een sinusvor
mige oscillatie met frequentie \/b/2n. We
nemen aan, dat de totale rondgaande ver
sterking een kleine faseafwijking —(p heeft.
Dan bevat de term bx aan de uitgang van
de tweede optelversterker een component
(óx)tan^ b(px, die 7t/2 bij x achterloopt.
Nu loopt x' = U)x vóór bij x met Jt/2. In
dat geval zal de computer de differentiaal
vergelijking x" — ax' 4- bx = 0 oplos
sen, waarbij a = b(pla> is en b & co2. De
oplossing die de computer geeft, zal van
het type xoe^^sin cot zijn. Als we deze
functie aflezen, kunnen we de fase-afwijking (p afleiden.

De invloed van een, onder bepaalde om
standigheden, te lange integratietijd kan
men zien uit het volgende voorbeeld. Een
spanningssprong U wordt toegevoerd aan
de ingang van fig.4.11 op tijdstip t = 0.
Dan is voor t > 0
uo

U

1 _ e(-tMC2ï)

= —u

t

1

/ t \2

CR ~2A \CR/

« —U— | 1 ~~2ACR)
CR \
Hogere orde termen zijn verwaarloosd. De
eerste term binnen de haken stelt een vol
maakte integratie voor, dus is de relatieve
fout tflACR. Als we aannemen CR = 1,
A = 105, krijgen we een fout van 1 %, als
we gedurende 2 • 103 seconden integreren.
Als parallel aan C een lekweerstand R\
staat, is de ingangsimpedantie van de inte
grator die van AC, parallel met R\IA. Dan
moet men de tijdconstante
ACR x R\I(R\ — AR) gebruiken. Wil R\
de werking van de integrator niet ernstig
verslechteren, dan moet hij minstens de
waarde AR hebben. In bovenstaand voor
beeld zou dit minstens 10L1Q zijn. Het
feit dat integrators als deze bevredigend
werken, is een goede aanduiding van de
hoge kwaliteit van de moderne isolerende
materialen.

4.5. FREQUENTIE-SELECTIEVE
VERSTERKERS

lage frequenties onbruikbaar vanwege de
afmetingen van de benodigde componen
ten. De algemeen gebruikelijke methode is,
om te zorgen voor frequentie-afhankelijke
terugkoppeling. Dit kan op twee manieren
gebeuren:
1. de terugkoppeling is maximaal en po
sitief bij de frequentie, waarbij de verster
king het grootst moet zijn;
2. de terugkoppeling is minimaal en ne
gatief bij de frequentie, waarbij men maxi
male versterking wil hebben.
Men zal gemakkelijk begrijpen dat me
thode 1 niet uitvoerbaar is, omdat zelfs
kleine veranderingen in de versterking een
grote invloed zullen hebben op de vorm van
de karakteristiek, en kunnen leiden tot in
stabiliteit. We zullen twee voorbeelden van
methode 2 bespreken.
4.5.2. De Wien-brug
De schakeling van fig.4.15 is nauw verbon
den met de Wien-brug.
Voert men een spanning ui toe, zoals
aangegeven, dan geldt

U2= Ui

R2
1 —JCOJR2C2

1
1
■Ki + 7—TT +

jcoCi

Rï
1 — jco R2Cc

_______ Ui/?2
— R2C2 ^j^i«2Cc+^
7?i + /?24r■r Cl
Ci

+

Ri

Wl

4.5.1 .Frequentie-afhankelijke terugkoppeling
De gebruikelijke techniek van het toepas
sen van LC-afgestemde kringen is bij zeer

Fig.4.15. Tcrugkoppelleiding met een Wienbrug.
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U2 is in fase met Ui als (dRiR2Cc = 1/coCi,
dit is, als

1

co2 =

R1R2C1C2

Terwijl men bij de Wien-brug hiervan ge
bruik maakt voor het meten van frequen
ties, dient het in ons geval om voor frequentieafhankelijke terugkoppeling te zor
gen. Gewoonlijk is 7?i
7?1 = R2 = R en
Ci = C2 = C, als

1

pp = H?
Ui

3 4- ja)CR 4- 7——
J
jU)CR

Zetten we a>o = 1/GR, dan is p =
1/(3 4- jy), waarbij y = (jd/cdo — O)o!o>.
De frequentieafhankelijkheid van p is ge
lijk aan die van een afgestemde schakeling
met kwaliteitsfactor Q = 1/3.
Als het terugkoppelnetwerk tussen in- en
uitgang van een versterker met verster
king A wordt gezet, is de versterking G met
terugkoppeling

G=

A

1-AP

1

A____
A

3A
3 —A

3 + jy

Go
1 + jyQ

Q

dA
3—A

3 —A

---- Go____
jQ’2óf
1+

Zo

dJ
A
-------A 3—A

dA

730

Hieruit blijkt dat een kleine procentuele
verandering in A een veel grotere procen
tuele verandering in Q tot gevolg heeft, en
natuurlijk ook in Go. Als men bijvoorbeeld
een 0-factor 10 wil hebben (een redelijke
waarde) moet A gelijk zijn aan 2,9. Dan is
dQ/Q = 29 dA/A. Een toename van A
met ongeveer 3,4 % zou de versterker laten
oscilleren.
Om de 0-factor (en de versterking bij
coo) constant te houden binnen de vereiste
grenzen, moet men A zeer stabiel maken.
Dit doet men, door een versterker te ge
bruiken met grote versterking Ao en deze
terug te brengen tot de vereiste waarde A
door middel van een frequentieonafhankelijke terugkoppeling /?“, dat wil zeggen dat
A = 3 — 1/Q. Dan is

Q

14-

waarbij Go = 3A/(3 — A) en Q =
1/(3 — A). Om een behoorlijke Q-factor
te krijgen moet A iets kleiner dan 3 zijn;
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de

**=AQ™ =

In de buurt van coo is, wanneer y klein is
G

dan is Q
Go/9. Als A nadert tot 3, gaan
Co en Q naar oneindig, en de schakeling
wordt instabiel als A = 3. Veranderingen
in Q ten gevolge van veranderingen in A
worden gevonden door differentiëren, dat
wil zeggen d(2/cL4
1/(3 — y4)2, en dus

A

H)

QdAp
/4o(l — AqP~)

Het volgende voorbeeld zal het een en an
der verduidelijken.
Men wil een 0-factor 10 hebben, welke
constant is binnen 10%. Men stelt dat de
versterking zonder terugkoppeling Ao va
rieert met 30%. Los Ao en
op.
Omdat d/loMo = 0,3 dA[A =
dJoMo(l — Ao/3~) = 0,3/(l — A0p~)
is de benodigde waarde van dA/A

3 — AdQ
A
Q

0,1

1

dus 1/290 = 0,3/(l — Aofi-)
en 1 — AqP~ = 87
Nu is Jo(l — Aop~) = 2,9 en dus Ao =
2,9 • 87 = 252,
= 0,341. De tekens
van Ao en
zijn niet van belang, maar
Aop~ moet kleiner zijn dan 0. Voor het
gemak nemen we aan, dat Aq positief is.
Bij de resonantiefrequentie is de positieve
terugkoppeling
= 1/3, zodat er een
negatieve terugkoppeling 0,341 —0,333 =
0,008 overblijft, die de versterking van 252
tot 87 terugbrengt. Men had meteen tot dit
resultaat kunnen komen, door te bedenken,
dat de uiteindelijke 1 — Aft totaal bij de
resonantiefrequentie 3 moet zijn om varia
ties van 30% in Aq terug te brengen tot
10% in Q.
Als p~ = —1/3, dan is bij a>o de totale
terugkoppeling nul; dus
Aq

. Aq

1+ 3

R______________
1
R+ +
(1 +a^l+jcoC/?j
’ jcoC,
________ 1
3 ± 2a ± jXl ± a)

“2,90,1 “ 290

= 2,9,

Aq = 87,

dc
Q

0,3

gelijk aan de procentuele verandering in
Aq. Dit hadden we natuurlijk verwacht.
We kunnen redelijkerwijs aannemen dat,
als Ao = 9Q, de procentuele veranderin
gen in Q gelijk zullen zijn aan die in Aq.
Als dQ/Q een factor m kleiner moet zijn
dan dJoMo, moet Aq gelijk zijn aan 9 mQ.
Variaties in de terugkoppelnetwerken
zijn veel belangrijker als die in Aq en moe
ten tot een minimum beperkt worden. We
zullen een eenvoudig geval bespreken. Stel
dat de serietak in het /?+-netwerk met een
gedeelte a van zijn waarde toeneemt tot
(1 + a)(R 4- 1/jcoC). Dan is

En dus

G =

A

r^Ap-

A
3 ± 2a ± j>(1 ± a)
3 — A ± 2a , , .
1 ± a
1 + jy
3 — A ± 2a
Voor o? = o>o:
3 ± 2q
G = G'o = A
3 — A ± 2a
En vlak bij cüq
G «ö

3A
3 — A ± 2a

1_______
j-v

1 ± 3 — A ± 2a

De procentuele verandering in G'o, en in
Q, is bij benadering 2a/(3 — A) — 2aQ,
wat precies 2Q maal groter is dan die in de
serietak. Als men een waarde voor Q wil
hebben van 10, nauwkeurig binnen ±10%,
moeten de componenten in de terugkoppelleidingen binnen 0,5% van hun vereiste
waarden blijven.
Een vaak gebruikte schakeling is gete
kend in fig.4.16. De Hi-tak zorgt voor de

Fig.4.16. Selectieve buisversterker.
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I

frequentieonafhankelijke negatieve terug
koppeling. De condensator in serie met Ri
evenals de koppelcondensator van de eer
ste anode naar het tweede rooster moeten
zo groot zijn, dat hun invloed op de fase te
verwaarlozen is. De positieve frequentieaihankelijke terugkoppeling wordt verzorgd
door het CA-netwerk. 2?k zorgt niet alleen
voor de gewenste negatieve terugkoppe
ling via 7?i, maar geeft ook stroomtegenkoppeling in de eerste trap en vermindert
de versterking ervan met een factor
1 4- SR. Dit heeft het nadeel dat Aq klei
ner wordt en de stabiliteit van de verster
king zonder positieve terugkoppeling dus
afneemt. De totale tegenkoppelingsfactor
is RkJ(Ri 4- Rk), maar het is duidelijk
dat
zich gedraagt als anodebelasting
van de tweede buis parallel met R3. De
grootte van 7?k is begrensd, omdat hij
zorgt voor een negatieve voorspanning op
de eerste buis, en men kan Ri, die onge
veer 27?k is, dus niet erg groot maken.
C en R moeten zo gekozen worden dat de
belasting, die ze vormen, te verwaarlozen
is. De waarde van Ao « 250, die als voor
beeld gegeven is, kan met de moderne bui
zen bereikt worden.
In sommige gevallen kan het gewenst zijn
een hogere selectiviteit te krijgen dan die
welke met een enkele schakeling te berei
ken is. In dat geval moet men verscheidene
van dergelijke schakelingen achter elkaar
zetten. Door de afstemmingen iets van el
kaar te laten verschillen kan men een vrij
wel rechthoekige karakteristiek krijgen.
Men moet begrijpen dat de voorgaande
beschouwingen van toepassing zijn als het
signaal wordt toegevoerd tussen het eerste
rooster en de verbinding van de twee RCsecties, omdat in dat geval de roosterspan-
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Ui
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4=C

RR

L___ rr__
Fig.4.17. Ingangsimpedantie van de selectieve
versterker.
ning de som is van de toegevoerde en de
teruggekoppelde spanningen. In de prak
tijk kan men het signaal toevoeren uit een
generator met weerstand Rs, en dan kan
men deze voorstellen door een stroombron
Us/Rs, waarbij Rs tussen rooster en anode
verschijnt (fig.4.17). Rs is dan een deel van
de terugkoppelleiding, en zijn waarde
wordt verrekend in de weerstand R, die
tussen rooster en aarde staat.
Omdat de versterking van het eerste
rooster naar de tweede anode A is, onaf
hankelijk van de frequentie, moet de selec
tiviteit, die men krijgt, het gevolg zijn van
de impedantie tussen rooster en aarde. Deze
kan men gemakkelijk vinden op de volgen
de manier.
Neem aan dat we een emk ui toevoeren
tussen rooster en aarde, dan is de stroom,
die uit deze emk getrokken wordt
I — Ui

-4- jcoC 4-

1 —A

K

j^cj
Ui

R

l+^+
coo

Ui____

R

1

jo>o
co .

J

1 ~A
jcoo
co

(3 — ^4- jy)

waarbij coo = ^IRC, y= (dIojq — a>o!oi,
en A positief is. Dan is de ingangsimpedantie Zi

Ui
I

4-5)

1
omdat Q =
3—A
(3 — /1)(1 4- jyQ)
1, en dus

In de buurt van coo, is ojqIco
Zi~
j)/(l 4- yyQ),
Dit komt overeen met de vergelijking op
blz. 92. Daarom, als de schakeling wordt
voorafgegaan door een penthode met een
steilheid sg, is de versterking bij coq van het
rooster van de penthode tot de uitgang van
de selectieve versterker SRQ]/2A, dit is on
geveer 4SRQ.
Als we transistors gebruiken in plaats
van buizen, maken de naar verhouding
kleine ingangsimpedanties een wijziging
van de schakeling van fig.4.16 wenselijk.
Een schakeling hiervoor is afgebecld in
fig.4.18. Het meetkoppelnetwerk kan men
begrijpen uit fig.4.19, waar I2 de collectorstroom is van de tweede transistor, die
werkt als een stroombron. Overeenkomstig
het theorema van Thevenin kan men de
stroombron vervangen dooreen spannings
bron u = I2R in serie met R en dan wordt
de schakeling identiek aan die van fig.4.15.

--- fi--Ri

ƒ.

—Ib

1

s

Fig.4.18. Selectieve transistorversterker.

c
il-

-—r-

T
c4=

R

___ y_

R

Fig.4.19. Terugkoppelnetwerk van fig.4.18.

Dus is de stroom I (in de rechterweerstand
R uit fig.4.19) = I2/(3 4- j^).
De berekeningen voor positieve en nega
tieve terugkoppeling verlopen hetzelfde als
die voor fig.4.16 behalve dat men moet
werken met stroom — in plaats van span
ningsverhoudingen. De tegenkoppeling via
R3 moet zodanig gedimensioneerd zijn, dat
fo/Is < 3 als de meekoppelingstak verbon
den wordt met de aarde, dat wil zeggen
R3 27?2, wat overeenkomt met
27? K in fig. 4.16.
Als men twee-orde-efiecten verwaarloost,
is de schakeling gemakkelijk te analyseren.
De basis, waar het signaal binnenkomt,
staat nagenoeg op aardpotentiaal, en dan
is de emittcrbelasting van de tweede tran
sistor R2 met parallel daaraan R3. De ingangsweerstand van de tweede transistor is
ongeveer hfCR2R3/(R2 4- R3) en de stroom
versterking van de eerste trap is

hteRi_________
=
R3
Ri + Z/fc^‘2

*1

1

R2 4- 7?3
R2R3

R2 4- R3

waarbij hte= a/(l — a)

De rondgaande stroomversterking

0*

R2 4- R3
R2R3
R2 4- R3

h[CRi

AqP~ = —

= flte —

R3

Als Is de signaalstroom is, zorgt de terug
koppeling ervoor, dat z’i een factor
1 4- hteRi/ih kleiner is dan /s.
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Als we de meekoppeling via het /?C-netwerk meenemen, geeft dit
______________ 1______________
sa -----------------------Is
. , . -Ki
, ^1(^2 + Ri)
1 t
bfe D n
-T- "fe
tl te ~
nte
Rz
1?2^3(3 4- jjO
R3

waarbij

cup
co
y=-----CO
COq

11

Ubd = Uac = Ui—Ucd

De stroomversterking /2ZS» zonder enige
terugkoppeling maar met R3 aan aarde is
ongeveer hteRvlfa 4- 7?3)/7?2^3- Noemen
we dit Ao, overeenkomstig de behandeling
op blz. 93, dan krijgen we
A

G =

1 — AQp-

Ap
3 4- jy

= Ui

1------

2

dus

U2 = Ubd — Ucd = ------

1 + J2

A

1 —
*
3 4- jj>

waar A de stroomversterking met alleen
tegenkoppeling is. Deze uitdrukking is
identiek aan die, welke we kregen op blz.
92. De stabiliteit van Q ten gevolge van
veranderingen in Ao en in de componenten,
die voor de terugkoppeling zorgen, is zoals
tevoren aangetoond is.

4

R

-!ui

7»------2C=±=-

i*

Fig.4.20. Dubbel-T-filter.

4.5.3. Hef dubbel T-filter
De frequentieafhankelijke terugkoppeling
ziet men uit fig. 4.20. Door het bisectie theo
rema van Bartlett te gebruiken kunnen we
laten zien, dat de schakeling uit fig. 4.20
equivalent is aan die van fig.4.21, waarvoor
we P = U2/U1 gemakkelijk kunnen afleiden, namelijk

II
II
14-j<»CK
Uc-Uj--------- R
R
2 +jco2C +
1 + jcoCR

Ui

____ Ui

2+
96

‘ coCR
y
" 2~

j___

a>2CR

2(1+Jï)

d

Fig.4.21. Een equivalent netwerk voor het
dubbel-T-filter.

en
A

1 — AP

1

A
jAy/4
1 —jj/4

44)
1+

j(l — A)j
4

In de buurt van coo> waar y
1,
A/(l — Ap) A/[l -|- j(l — A)^/4] met
een Q-factor (1 — A)/4. A moet natuur
lijk negatief zijn. Omdat |/l| > 1, is
dQ/C = dA/A. Dit resultaat is hetzelfde
als dat, afgeleid op blz. 92 voor het spe
ciale geval dat de totale terugkoppeling nul
is bij coo- In feite lijken de twee gevallen
sterk op elkaar.
Voor een gegeven Q-factor is de benodigde
versterking ongeveer 4Q. Dit steekt gunstig
af bij de Wien-brug, waar de vereiste ver
sterking 9Q is. Hiertegenover moet gesteld
worden dat men zes componenten nodig
heeft in plaats van vier.
Terwijl het gewoonlijk gemakkelijk is
om, in fig.4.21, een bron ui te hebben met
lage impedantie, zal er vaak, in het bijzon
der met transistors, een eindige weerstand
in U2 optreden. Het effect hiervan op de
karakteristiek is van belang.
Omdat in fig.4.21 m een te verwaarlozen
impedantie heeft, ziet «2 een bron met
emk UiP = Ui(jy/4)/(l 4-j^/4) en met
een inwendige weerstand, die men vindt
door in fig.4.21 de punten a en d kort te
sluiten (theorema van Thevenin). Dan is de
impedantie van de bron
2R

/
1
*4-7^
\
}coC
1 4- '}Co)coq

R
2

1 —jcop/co
1 +

J>
4

Als we een weerstand R' tussen b en c zet
ten, wordt de effectieve p

R'________
Peff= P-------- —

1 — JOJo/OJ

1 4- jy/4
jy/4

1+

4

In de buurt van coq is co
en dus
Peff

R

jcoo\

<■£(.

CO )

coo en j/4 < 1

. R_

1 + 2R'~ ]2R
P, wat doet vermoeden
We zien dat /?eff
dat de (7-factor kleiner is geworden. Verder
wordt de karakteristiek asymmetrisch van
wege de term —\Rf2R' in de noemer. Voor
co > coo is de fasehoek van perr groter dan
90° en heeft de terugkoppeling de neiging
positief te worden. Het effect is echter niet
ernstig, zolang R' > R. De precieze bere
kening is niet moeilijk.
Zoals bij iedere teruggekoppelde verster
ker moet men ook hier zorgvuldig letten op
fasedraaiingen in de versterker, omdat deze
tot instabiliteit aanleiding kunnen geven.

4.6. AFSTEMBARE FILTERS

1

2R
1
4- R 4- t——
jcoC
1 -F jco/coo

te vereenvoudigen tot

Karakteristieken van het zojuist beschreven
type kan men ook verkrijgen door een
laag- en hoogdoorlaat filter in cascade te
schakelen. Als het laagdoorlaatfilter alle
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Fig. 4.22. Gedeelten van een afstembaar filter.

frequenties van 0 Hz tot ƒ1 doorlaat en die
groter dan /i tegen houdt, en als het hoog
doorlaatfilter frequenties lager dan ƒ2 tegen
houdt, maar die groter dan ƒ2 doorlaat, dan
is, als ƒ2 < ƒ1, het effect van de twee filters
samen, dat ze alleen frequenties van ƒ1 tot
ƒ2 doorlaten. In fig. 4.22b is de doorlaatkarakteristiek U2/U1 = 1/(1 + jcoCiAj)=
1/(1 4- jco/coi) terwijl ze in fig. 4.22b
1/(1 + l/jcoC2/?2) = 1/(1 — jco2/co) is,
waarbij coi en co2 de zogeheten afsnijfre
quenties zijn.
De grootte van de noemers in beide ge
vallen is (/1 4- (Cö/coi)2 resp. |/1 4- (CO2/CO)2.
De afzonderlijke doorlaatkrommen en hun
samengesteld effect zijn weergegeven in
fig.4.23 voor het geval coi/27t = 1000 Hz,
co/2k = 500 Hz.
Aan de randen van de banddoorlaatkromme, als co/coi (of co2/co) > 1, is de
flanksteilheid, onafhankelijk van de fre0.125

0,25

0.5

dB
2 . laagdoorlaatkiomme

2

4

hoogdoorlaatkromme

bandd oor laa tkrommc

8
10
12

Fig.4.23. Afzonderlijke en gecombineerde in
vloed van hoog- en laagdoorlaatfilter.
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Fig.4.24. Gecorrigeerd hoogdoorlaatfilter.

Fig.4.24 geeft het schakelschema van
een hoogdoorlaatfilter, dat bestaat uit twee
7?C-secties. De buizen werken als kathodevolgers, die de twee opvolgende secties van
elkaar scheiden. Verbinden we de weer
stand van de eerste sectie met de tweede
kathode, dan verkrijgen we in de grafiek
voor de uitgangsspanning een opmerkelijke
verbetering. Aan de hand van een bereke
ning kunnen we dit effect verklaren. Ter
vereenvoudiging is aangenomen dat de ver
sterking van rooster naar kathode voor
elke trap 1 is. Dan is de kathodespanning
/(kHz) U2 van de tweede buis U2/U —jcoo/co) en
de stroom van het eerste rooster naar de
tweede kathode

4

6

quentie, 6 dB/octaaf, Gebruikt men bij
voorbeeld vier secties voor elk filter, dan
wordt de flanksteilheid 24 dB/octaaf. Door
de betreffende capaciteiten of weerstanden
te veranderen, kan men de middenfrequentie en de bandbreedte naar believen instel
len.

(U2—U3)
R

U2

R

’

1

1

1 _ j^o
co

—jU2COo/CU
/?(1 —jct>o/CL>)

Ü2

R

1+J^
coo.

Hieruit blijkt dat de impedantie tussen

<1B

2
4

Fig. 4.26. Het omvormen van een sinus in een
blokgolf.

6
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Fig. 4.25. Doorlaatkarakteristiek van een hoogdoorlaatfilter met en zonder correctie.
aarde en rooster van de eerste buis
■7?(1 + jco/coo) is, wat gelijk is aan een
seriecombinatie van R en L met L = RIo)q
dus

en

Ui

1 4- jco/cop
1 4- j(co/coo — coo/to)

U3

_______ co/coo________

Ui

|/i 4- (fü/coo — coo/co)2

Ü2

Een vergelijking tussen de karakteristiek
van de twee secties met en zonder correc
tie, resp. 1 en 2, is weergegeven in fig. 4.25.
In de gecorrigeerde kromme is het verlies
in de doorlaatband vermeden, en is de
flanksteilheid groter geworden. Op deze
manier kan men de uiteindelijke karakteris
tiek van de combinatie van laag- en hoogdoorlaatfilter nagenoeg rechthoekig maken.

4.7.LAAGFREQUENTOSCILLATOREN

4.7.1. Inleiding
De praktische overwegingen, die Het ge
bruik van LC-schakelingen in selectieve
versterkers uitsluiten bij zeer lage frequcn-

ties, gelden ook voor oscillatoren. Verster
kers met 7?C-netwerken in de terugkoppelleiding, die bij één bepaalde frequentie een
meekoppeling geeft, zullen oscilleren, als
|Ap| gelijk wordt aan 1 (hfdst. 3).
De stabilisatie van de amplitude is een
groot probleem. Men kan geen thermistors
gebruiken, waarvan de waarde van de
weerstand varieert met het erin gedissipeerde vermogen, en die zo voor een terugkop
peling zouden zorgen, die elke toename van
de amplitude weer tegengaat, omdat deze
niet snel genoeg reageren. Een bevredigen
de oplossing is te zien in fig. 4.26. We ver
onderstellen dat de twee diodes in doorlaatrichting een weerstand hebben, die
klein is vergeleken met R, terwijl hun weer
stand in keerrichting zeer groot is. wi is een
sinusvormige spanning, die een topwaarde
wi heeft. Als üi < Uo, geleiden de diodes
nooit, en is «2 = «i. Als «i groter dan UQ
is, wordt ii2 gelijk aan ui voor waarden
van ui < Uo, en gelijk aan Uo voor
ui > Uq. Als üi veel groter dan UQ is, is
U2 praktisch een blokgolf, onafhankelijk
van de grootte van üi. Maar als 112 wordt
toegevoerd aan een selectieve versterker,
die afgestemd is op ui, zal de uitgangsspanning praktisch sinusvormig zijn. De span
ning van de grondfrequentie in 112 heeft een
topwaarde Ü2 = ^Uoln, zoals uit een een
voudige Fourier-analyse blijkt.
Nemen we aan dat een schakeling, zoals
afgebeeld in fig. 4.26, in de terugkoppellei-
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ding van een oscillator is opgenomen, en
dat voor kleine amplitudes |Ap| = k > 1,
dan zal oscilleren gaan optreden met in het
begin exponentieel oplopende amplitude.
Zo gauw de voorgespannen diodes gaan
geleiden, daalt voor een deel van de kring
de effectieve Ap\ de snelheid waarmee de
amplitude toeneemt, neemt af, en tenslotte
wordt een stationaire toestand bereikt, als
Ap = 1. De afname van Ap van k tot 1
treedt op, doordat de verhouding U2 (oscillatiefrequentie)/zh in fig.4.26 afneemt.
Omdat k
1, üi > Uo (bij stationaire
toestand) en «2/1/1 — 4Uolnu\. Daarom is
in de stationaire toestand 4C/o/k«i = 1/&,
z?i = IkUoln, Ü2— 4f/oM, onafhankelijk
van «i.

4.7.2. Gesynthetiseerde sinusgolf
Als een oscillator op t = 0 wordt inge
schakeld, zal de uitgangsspanning in het
begin van de vorm C/cea/sincor zijn. Omdat
Ap afneemt bij toenemende amplitude,
groeit deze laatste aan zoals is weergegeven
in fig.4.27.
Bij lage frequenties kan de tijd, die nodig
is om de stationaire toestand te bereiken, al
gauw hinderlijk lang zijn. Bij frequenties
tot 0,1 Hz gaat het nog wel, maar bij
10-3 Hz kan de aanlooptijd uren bedragen.
Daarom wordt een andere methode ge
bruikt.
Met behulp van een blokgolfoscillator en
daarop volgend een integratie, verkrijgt

Ui

R

'vw

T' (l*

Ut

Fig.4.28. Synthese van een sinusgolf.
men een driehoeksgolf. Deze golfvorm
wordt omgevormd tot een sinusgolf door
middel van de bekende methode met diodes
met voorspanning. Men kan het principe
begrijpen uit fig.4.28. Als Ui < U2, dan
is voor zzi < Ui, 112 = zzi en
dzz2/dr = dzzi/d/. Voor Ui < u < U2 is

dzz2
dr

dz/i
R'
dr Ri + R

en voor z/i > U2 is de helling van z/2 over
eenkomstig kleiner (fig.4.29). Omdat de
weerstand van een diode afneemt als de
stroom toeneemt, verloopt de kromme, die
men krijgt, vrij geleidelijk. Als ui van teken
verandert, werken er diodes in de omge
keerde richting en met een tegengestelde
voorspanning. Wanneer men ongeveer 10
diodes gebruikt voor een hele periode, kan
men een sinusgolf met een verrassend lage
vervorming verkrijgen.

Ui

T
Fig.4.27. Het aanlopen van een oscillatie.
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Fig.4.29. Een gedeelte van een gesynthetiseer
de sinusgolf.

E.E.ZEPLER

5. HOOGFREQUENT VER STER KERS EN OSCILLATOREN

5.1. VERSTERKERS

5.1.1. Inleiding
Het midden van de frequentieband van de
versterkers die we in dit hoofdstuk gaan
bespreken, kan overal tussen 20 kHz en
100 MHz liggen. De benodigde band
breedte hangt af van de wijze van moduleren
en wordt klein verondersteld ten opzichte
van de frequentie, die het midden van de
band heeft; deze kan in de praktijk waarden
aannemen van rond 100 Hz bij telegrafie,
tot verscheidene megahertz bij televisie of
radar. De middelen, waarmee we de ge
wenste frequentiekarakteristiek verkrijgen,
zijn afgestemde kringen van verschillende
types, en de toegepaste actieve elementen
zijn buizen of transistors. Deze twee on
derdelen werken op dezelfde manier en
worden op gelijke voet behandeld.

5.1.2. Buisversterkers
Afgezien van enkele uitzonderingen is het
gebruikte type de HF-penthode. Deze
heeft twee eigenschappen die haar bijzon
der geschikt maken voor dit doel, namelijk
een grote inwendige weerstand en een lage
rooster-anodecapaciteit. De eerste maakt
het mogelijk een grote versterking te berei
ken zonder dat de Q-factor van de schake
ling kleiner wordt, de tweede verkleint de
kans op instabiliteit, veroorzaakt door te
rugkoppeling in de buis zelf. Fig. 5.1 geeft
een eenvoudige trap weer met afgestemde
kringen aan het rooster en aan de anode.
De roosterkring vormt de anodebelasting

van een vorige penthode, of is gekoppeld
aan een of andere generator.

Om de spanningsversterking (of de vermogensversterking) van rooster tot anode te
berekenen, kunnen we het vervangings
schema van fig. 5.2 gebruiken. Vanwege de
grote waarde van ra (ongeveer 2 MQ) zul
len we niet proberen, de schakeling aan de
buis aan te passen. In werkelijkheid is ra
gewoonlijk groot in vergelijking met de
impedantie van de afgestemde kring, dus
geldt Ua = UgSgraZ/(ra + Z) UgSgZ,
waarbij Z = Zo/(1 4- jj'C). Bij de resonantiefrequentie is y = 0 en de verster
king is SgZo = secooLQ. We herinneren
ons dat y — löflfa en dat daarom |Z|
met 3 dB is afgenomen, als yQ = 1, dat
wil zeggen als öf = fo!2Q. De band
breedte van een enkele kring is, als we deze

3
M UT1 I_____ .
Fig. 5.1. HF-versterkertrap met een penthode.

L

=t=c u.

Fig. 5.2. Vervangingsschema van de HF-penthode.
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definiëren door zijn 3 dB-punten, gelijk
aan fvlQ. Ten gevolge van de afgestemde
kring aan het rooster, en mogelijk ook nog
verdere afgestemde HF-trappen, is de band
breedte kleiner. Met n kringen krijgen we
dan een 3 dB afval, wanneer elke kring
afzonderlijk een afval geeft van 3//z dB.
De impedantie van een afgestemde parallelkring kan ver uiteenlopende waarden
aannemen, van een paar kQ bij zeer hoge
frequenties, tot misschien zelfs 1 MQ bij
20 kHz. In het laatste geval is de verster
king meestal veel te groot en daarom wordt
de kring aangesloten via een opvoertransformator. Met een wikkelverhouding N en
koppelingsfactor gelijk aan 1 is de getrans
formeerde anodebelasting Z/7V2 en daar
door wordt de roosteranodeversterking
verkleind met een factor N2 en, vanwege
het omhoog transformeren, wordt de ver
sterking van het rooster tot de afgestemde
kring verkleind met een factor N.
Om het effect van terugkoppeling te
schatten in de schakeling van fig. 5.1, moet
de rondgaande versterking worden bere
kend (hoofdstuk 2). We nemen aan, dat de
rooster-anodc capaciteit zeer klein is, zoals
in de praktijk het geval is, en dat de stroom,
die van de anode teruggevoerd wordt,
UajcoCag is. De rondgaande versterking
AP is dan

—jgZjcoCagZ —

5gZo2ja>Cag
(1 4- jyp)2

De schakeling wordt instabiel, als Ap = 1*
Een eenvoudige berekening toont aan dat
dit het geval zal zijn als yQ = —1 en
|sgZo2coCag| = 2, dat wil zeggen als de
versterking per trap (2sg/a)Cag)1/2 is.
Hieruit zien we dat de maximaal toelaat
bare versterking per trap, wanneer we geen
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transformatorkoppeling toepassen, omge
keerd evenredig is met de wortel uit de fre
quentie. Bij een gegeven waarde van Cag
is een grote sg van voordeel.
Zelfs wanneer de rondgaande versterking
kleiner dan één is, zodat de trap nog stabiel
is, kan terugkoppeling al een behoorlijke
vervorming van de frequentiekarakteristiek veroorzaken; J/? is negatief als
yQ = 4-1 en positief als yQ = —1. Een
rondgaande versterking van { bij yQ = 1
is een redelijke waarde, die slechts een ge
ringe asymmetrie veroorzaakt. Men zegt
dan, dat de trap een stabiliteitsfactor 4
heeft.
Vaak is de 2-factor vastgelegd door de
eisen, die door de bandbreedte gesteld wor
den, in welk geval de versterking van de
trap evenredig is met 1/Q. Doordat de
bandbreedte evenredig is met 1/Q is de
versterking omgekeerd evenredig met de
bandbreedte. Bij zeer hoge frequenties daalt
de versterking en meestal gebruikt men dan
in de afgestemde kring een zo klein moge
lijke condensator. Het is duidelijk, dat
men C niet kleiner kan nemen dan de
strooicapaciteit Cs van de buis, en daarom
zijn een grote sg en een kleine C8 pluspun
ten. Het vaak vermelde versterkings-bandbreedteprodukt is (.sgQ/2nfoC)(fo/Q) =
5g/2nC en zijn grootst mogelijke waarde is

=t=C!

1 —ao

e>

1

b'

b

■■

I
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Fig. 5.3. Hybride-7v-vervangingsschema
een HF-transistor<

van

dus 5g/27tC8. De beste waarden die men
kan bereiken zijn
= 50 mA • V-1,
C3 = 15 pF, rekening houdend met de ingangscapaciteit van de volgende buis, als
versterking maal bandbreedte 1010/6n is.
Bij radarontvangers is een bandbreedte van
10 MHz niet ongebruikelijk en zou de buis
op zijn best een versterking van 53 kunnen
leveren. In verband met extra strooicapaciteiten van de bedrading is deze waarde in
de praktijk meestal kleiner.

5.1.3. Transistorversterkers
Een algemeen aanvaard vervangingsschema voor een transistor in geaarde emitterschakeling, beneden zijn afkapfrequentie,
is weergegeven in fig. 5.3. Afgezien van de
numerieke waarden is de schakeling onge
veer gelijk aan die van een penthode. De
essentiële verschillen zijn: l.een terugkoppelweerstand 2rb'C staat parallel aan de
terugkoppelcondensator Cb'C, 2. de ingangsimpedantie is klein en grotendeels
reëel, 3. de equivalente stroombron over de
uitgang is niet evenredig met de ingangsspanning, maar met de spanning aan het
inwendige punt b', 4. er wordt niet terug
gekoppeld naar de ingang, maar naar het
punt b'.
Een kwantitatieve analyse van de schake
ling is veel ingewikkelder dan bij een pen
thode, fig. 5.6 is daarvoor beter geschikt. In
tegenstelling tot de schakeling in fig. 5.6
zijn de constanten in fig. 5.3 echter frequentie-onafhankelijk, wat van nut is bij de na
volgende beschouwing. In het begin zal de
invloed van terugkoppeling verwaarloosd
worden. Representatieve waarden in fig.
5.3. zijn:
rb = 75 Q,

rc
1 — Qo

= 1 kQ,

Q = 1000 pF, rb'C = 3 MQ,
Cb'C = 10 pF, rCe = 60 kQ,
ge = 40 mA/V
Bij lagere frequenties, bijvoorbeeld bene
den 50 kHz, kan rb verwaarloosd worden,
de ingangsimpedantie is dan 1 kQ, paral
lel met 1000 pF. Voor een maximale vermogensoverdracht uit een afgestemde kring
is een transformatorkoppeling noodzake
lijk, zodat de afgestemde kring aangepast
wordt aan re/(l — ao). Evenzo moet de
collectorbelasting aangepast zijn aan rce.
Het vermogen, dat we aan de transistor
toevoeren, is ë/b'e2(l — ao)/re en het ver
mogen in de belasting is, als ze is aange
past, C/b'^e^ceM. De vermogensversterking is dan ge2rerCe/4(A —ao). Bij de ge
geven waarden is dit 24 • 103 of 43,8 dB.
Als de vermogensversterking gedefini
eerd wordt als de verhouding van het ver
mogen dat aan de bases van twee opeenvol
gende transistors toegevoerd wordt, is dit
getal kleiner, omdat de afgestemde kring
ook vermogen opneemt. Het verlies is klein,
als de getransformeerde kringimpedantie
over Ci groot is in vergelijking tot rce.
Maar dan wordt de Q-factor van de kring,
en daarmee de selectiviteit, aanzienlijk ver
kleind, en we moeten dus een compromis
vinden. In fig. 5.4 is Ri de inwendige weer
stand van de bron (rCe), ^2 de getransfor
meerde impedantie van de afgestemde
kring en R3 de getransformeerde ingangs-

Ri

R1

Ra

Fig. 5.4. Aanpassing bij aanwezigheid van een
afgestemde kring.
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impedantie van de volgende trap. Vanwege
de belasting, gevormd door Ri en R3,
wordt de Q-factor van de afgestemde kring
verkleind. De trap moet zo ontworpen
worden dat Q met een factor a verkleind
wordt. Dit is het geval als de parallelcombinatie van R\, Ro en R3 gelijk is aan A2/0,
dat wil zeggen als Rz = (a—1)RiR3/
(Ri 4- 7^3). Dan is de totale weerstand
R1R3
a—1
Ri + R3
a
het vermogen in R3 is dus

*1*3 ,*-iy
7?i4--K3
R3

a

/

/2/

2

*12*3

_ __
~
(Ri 4- R3)2

Hieruit blijkt dat we, onafhankelijk van a,
een maximaal vermogen in R3 krijgen, als
R3 = Ri- Het feit dat R3 aangepast moet
worden aan 7?i, ook als er een afgestemde
kring in de schakeling aanwezig is, komt
onverwacht. De afname van de vermogensversterking als gevolg van de afgestemde
kring is
[(« — 1 )/a]2 = (Qo — Qs)/Qo,
waarbij Qo de gewone Q-faclor van de
kring is en Qs die van de kring in de scha
keling. Als de gegeven 0-factor bijvoor
beeld tot de helft van zijn gewone waarde
mag zakken, is het verlies aan vermogensversterking 6 dB.
Nu zullen we de invloed van terugkoppe
ling nagaan. Ten gevolge van de aanwezig
heid van re/(l — ao) zal de impedantie
tussen b' en e, bij de gebruikte transistor,
zeker kleiner zijn dan 1 kQ.
Als re/( 1 — ao) en rce beide aangepast zijn
aan een afgestemde kring (eerst verwaar
lozen we de voorafgaande en "de volgende
trap), is de ingangsimpedantie
re/2(l — ao)(l 4- jyQs) en de uitgangsim-

104

pedant ie rCe/2(l 4- jj’Qs) waarbij Qs de
helft van de 0-factor van de afgestemde
kring zelf is. Als we rb'c verwaarlozen, dan
is, net als bij een pcnthode, de fase zo
danig dat er oscilleren kan optreden, omdat
J'Qs = —1 als de rondgaande versterking
gelijk is aan

.

rce
re
— CüCb'c
2 ~~uC2(l -a0)

(onder de aanname coC^c>'e/2(l — ao) < 1).
Vullen we de waarden in, dan vinden we
Ap = 2 • lO-2 • 30 • 103&> • 10-11 • 500
= 3 • 10-6co
Hieruit blijkt dat Ap = 1 bij een frequen
tie van ƒ = 106/6n Hz « 50 kHz.
De aanwezigheid van rb'c zorgt ervoor
dat de terugkoppelstroom met minder dan
90° voorloopt op de collectorspanning, zo
dat de fase zodanig is, dat er oscillatie kan
optreden bij een iets lagere frequentie, dat
wil zeggen als —yQs > 1 • Dan wordt de
rondgaande versterking verkleind en zijn
de omstandigheden voor stabiliteit gunsti
ger. Dit zal echter alleen merkbaar zijn bij
lage frequenties, beneden de 50 kHz.
De stabiliteit van de trap kan worden ver
beterd door een stroom terug te koppelen
met tegengestelde fase ten opzichte van die
door Cb'c- Dit wordt neutrodynisatie ge
noemd. De schakeling is weergegeven in
A

i
123
cB

<

naar dc volgende trap

D

Fig.5.5. Transistortrap met neutrodynisatie.

i

fig. 5.5. Als de neutrodynisatie 100% is zegt
men, dat de trap uitgebalanceerd is als de
ingangsimpedantie onafhankelijk is van de
belasting en de uitgangsimpedantie onaf
hankelijk van de bron. Omdat de neutrodynisatiestroom niet naar het zelfde punt
gevoerd kan worden als die door Cb'c, wat
blijkt uit fig. 5.3, kan de neutrodynisatie
slechts bij één frequentie 100% zijn. Daar
om moet de versterking, als de afgestemde
HF-trap een zeker frequentiegebied moet
bestrijken, laag genoeg gehouden worden,
zodat de stabiliteitsfactor over het hele ge
bied verzekerd is. Zoals op blz. 102 uiteen
gezet is, blijkt een stabiliteitsfactor van 4
groot genoeg te zijn. Men zal begrijpen, dat
de terugkoppelingsfactor ft bij benadering
evenredig is met de frequentie, zodat bij
toenemende frequentie de versterking, die
zonder neutrodynisatie mogelijk is, af
neemt.
Afgezien van beschouwingen over stabi
liteit neemt de versterking bij hogere fre
quenties toch af ten gevolge van Ci (fig.
5.3). Als de transistor gestuurd wordt door
een bron met een lage inwendige weerstand,
neemt de versterking met 3 dB af als
re
1

r*>ï
b -----------

l _
l — ao
(üC\
rb + re (l — ao)

rij

Als de transistor stroomgestuurd is, wordt
de voorwaarde voor een afval van 3 dB
l/coCi = re/(l — ao). Bij de gegeven waar
den zijn de twee frequenties resp. 2,l MHz
en 0,16 MHz.
Als we het gedrag van de transistortrap
iets nauwkeuriger willen bestuderen bij één
bepaalde frequentie, bijvoorbeeld als we
een MF-versterker ontwerpen, is de scha
keling uit fig. 5.6 beter te gebruiken. Ze kan

c,

HF
C,
t/1 =r=

rr

= Q) l

c

Fig. 5.6. n-vervangingsschema van een HFtransistor.

worden afgeleid uit die in fig. 5.3. In tegen
stelling tot fig. 5.3 zijn alle constanten be
halve C frequentieafhankelijk. Het ver
band tussen de constanten uit fig. 5.3 en
fig. 5.6 is te ingewikkeld om hier te worden
behandeld.
Bij 460 kHz, de frequentie, die als middenfrequentie wordt gebruikt bij gewone
AM-ontvangers, zijn specifieke waarden
voor een transistor, die ingesteld staat op
een collectorstroom van 1 mA:
n = 800 Q, Cl = 900 pF, r2 = 30 kQ,
C2 = 40 pF, r3 = 8 kQ, C3 = 10 pF,
ge = 35 mA • V-l.
De in theorie grootst mogelijke vermogensversterking is

(WW
r2Ci2/ri

= l£e2'V2

Met de boven gegeven constanten is dit
7300 maal of 38,6 dB. In fig. 5.5 is geen
rekening gehouden met verliezen in r3 en
Rn. Als de schakeling uitgebalanceerd is,
lijken r3, C3 en Rn, Cn aan aarde verbon
den, gezien vanuit de ingang, respectieve
lijk vanuit de uitgang. Hun invloed op de
ingangsimpedantie is te verwaarlozen; aan
de uitgang veroorzaken ze een vermogensverlies van minder dan 1 dB in het geval,
dat Qa = 0,5 Qo.
Om de voorwaarde, waaraan de terug
koppeling moet voldoen, precies uit te kun105

nen rekenen, moeten we er rekening mee
houden dat ge complex is, dat wil zeggen
van de vorm gcer~J0, waarbij 0«»O,19
(11°) bij 460 kHz. Voor de volgende ruwe
schatting zullen we dit verwaarlozen. Al
lereerst nemen we aan dat zowel ri als r2
zijn aangepast aan respectievelijk de voor
gaande en de volgende trap en dat de twee
afgestemde kringen aan de in- en uitgang
zó zijn aangesloten, dat ze geen verliezen
veroorzaken. Dan is bij resonantie de ingangsimpedantie gelijk aan ri/2 en de uitgangsimpedantie rz/2. De rondgaande ver
sterking bij yQ = —1 is
(9,5gerz/2)a)C3ri/2, als we verwaarlozen.
De trap gaat oscilleren als
^en/*2CöC/8 = 1.
Voor de gegeven waarden is deze uit
drukking gelijk aan 3,1, waaruit blijkt dat
de trap zou gaan oscilleren. Als we een stabiliteitsfactor 4 willen bereiken, moet de
rondgaande versterking met een factor 12,5
verkleind worden. Dit is gemakkelijk te be
reiken met behulp van de afgestemde krin
gen. De spanningsversterking wordt een
factor |/12,5 kleiner, wat overeenkomt met
een verlies van 11 dB. Dus de vermogensversterking zou 38,6 — 11 = 27,6 dB zijn.
De 0-factor in de schakeling Qs is dan
Qo/a— 0,7 Qo zoals volgt uit de betrek
king a/(a— 1) = /Ï2,5 en QolQ& = a.
Men ziet dat er met opzet een verlies in
versterking is ingevoerd om de trap stabiel
te maken. Een ander voordeel van deze
werkwijze is dat Q3 nagenoeg onafhankelijk
is van de transistor en daarom weinig zal
veranderen bij automatische versterkingsregeling.
Als een verlies van 11 dB niet wenselijk
is, moet in de trap neutrodynisatie worden
toegepast. De verschillen in de constanten
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van de transistoren in aanmerking geno
men mogen we aannemen dat neutrodyni
satie de effectieve terugkoppelcapaciteit
verlaagt tot 0,1 C3. (Dit is tegenwoordig
ongeveer 3 maal deze waarde, maar zal
waarschijnlijk nog verbeteren.) Dan is de
rondgaande versterking 0,31, en voor een
stabilisatiefactor van 4 zou slechts een
verlies van 1 dB nodig zijn, de trap zou
dan bijna met de grootst mogelijke verster
king werken. Zo’n instelling zou echter on
gewenst zijn, daar Qs zou worden terugge
bracht tot 0,1 Qo- In de praktijk gebruikt
men het compromis Qo/Qe = 2, wat een
verlies van 6 dB betekent.
De capaciteiten Cien C2 tellen natuurlijk
mee in de afstemming van de twee kringen.
Als in fig. 5.5 het aantal windingen resp.
AB = M, AC = 7V2, AD = N is, dan
zijn de getransformeerde capaciteiten over
de afgestemde kring bij benadering resp.
Ci(Ni/N)2 en €2(^2/A)2. Zoals boven
reeds is uiteengezet, worden n en rz zo
getransformeerd, dat hun getransformeerde
waarden gelijk zijn. Daardoor wordt Ci,
hoewel veel groter dan C2, getransfor
meerd met een factor, die slechts 0,6 die
van Cz is.
Voorbeeld: gegevens van de transistor als
boven, ƒ = 460 kHz, afgestemde kringen
C= 200 pF, Qo = 100, aanpassing Qo
= 2QS. Bereken de invloed van Ci en Cz
op de afstemming.
Zo van de afgestemde kring is 169 kQ,
daardoor worden n en rz beide getransfor
meerd tot de waarde 338 kQ. Ci (ge
transformeerd) = 900 • 800/338 • 103 pF
= 2,1 pF. C2 (getransformeerd)
= 40 • 30 • 103/338 • 103 pF « 3,5 pF.
De waarde van Ci is evenredig met de
collectorstroom, daarom is stroomstabili-

satie door middel van een weerstand van
1 kQ, zoals is weergegeven in fig. 5.5, wen
selijk, tenzij de transistor een automatische
versterkingsregeling heeft.
5.1.4. De dubbele afgestemde kring
De gewenste vorm voor de frequentiekarakteristiek is rechthoekig, waardoor een be
paalde frequcntieband wordt doorgelaten
en alle andere frequenties worden tegenge
houden. Toepassing van gekoppelde krin
gen geeft een veel betere frequentiekarakteristiek dan men met een enkele kring kan
bereiken.
De frequentiekarakteristiek van een
tweetal gekoppelde kringen (fig. 5.6) kan
worden geanalyseerd met behulp van de
relatie
__________ IZ^kQ__________

u2 =

l/[i — (jö)2 + (*e)2]2 + 40'ö)2
Als de kringen aan elkaar zijn aangepast
(k = l/Q), is bij resonantie U2 = j/Zo
half zo groot als bij één enkele kring. Het
vermogen in beide kringen is even groot,
daarom is Ui = U2. Als k > 1/Q, ver
toont de karakteristiek van U2 een mini
mum bij resonantie en twee maxima aan
weerszijden hiervan.
Als trappen met dubbele afgestemde krin
gen, die verschillende koppelingsfactoren
hebben, op de juiste manier aaneengescha
keld worden, kan men een zeer goed recht
hoekige frequentiekarakteristiek verkrij
gen. Gewoonlijk worden identieke trap
pen met kritische koppeling gebruikt
(k = 1/2), omdat de afstemming dan ge
makkelijker is. Bij gebruik van een penthode is de versterking per trap dan 4sgZo,
daarentegen sgZo bij gebruik van een enkele
kring. Met een dubbele afgestemde kring

't(e

t/i

'c

k

'L
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C

Fig.5.7. Gekoppelde afgestemde kringen.

aan rooster en anode moet men bij het
doorrekenen van de terugkoppeling reke
ning houden met de impedantie tussen
anode en rooster en tussen rooster en ka
thode. Een eenvoudige berekening toont
aan dat deze impedanties gelijk zijn aan
Zo________
(*2)2
1 4- ]yQ 41 4-j^2
Als kQ = 1 geeft dit

Zo

Zo _______
14-j>24-

i____

i+j^e

i i •

_i_

1 — yyQ

1 4- jyQ
+ i4-(y2)2
Jyö+

De fasedraaiing van 45° in de impedantie,
die nodig is om instabiliteit te veroorzaken,
treedt op bij
1 4-

1
= _ o
yQ
= —yQ +
1 4- (j2)2
1 4- (yQ)2

wat als oplossing heeft yQ = —1,7. Bij
deze frequentie is de absolute waarde van
de impedantie Zo/1,78, dit is groter dan bij
resonantie, waarbij ze Zo/2 is. Hieruit
blijkt dat de schakeling instabiel wordt als
de rondgaande versterking rooster-anoderooster bij resonantie 0,8 is, tegenover 2 bij
enkele kringen.
Bij transistoren is het probleem ingewik
kelder. De eerste kring wordt belast met
r2, de tweede met n van de volgende tran
sistor (fig. 5.6). Als de kringen een gelijke
0-factor moeten hebben, moeten ze even
zwaar belast worden, zodat de kring, ge107

zien vanuit de collector, wordt, zoals in
fig. 5.7 is weergegeven, met 12 over elke
kring heen. Voor een maximale vermogensoverdracht naar de volgende transistor
moeten de kringen kritisch gekoppeld zijn
(k = 1/Q). Beide Q-factoren mogen een
factor a kleiner worden, en daarom gedraagt
de schakeling zich bij de resonantiefrequentie zoals weergegeven in fig. 5.8. Het
verlies aan vermogensversterking ten ge
volge van de afgestemde kringen is weer
(a— 1)2M zoals we op blz. 103 reeds ge
vonden hadden voor een enkele kring.

/

n(a— 1)

rt(a— 1,

Fig. 5.8. Gekoppelde afgestemde kringen bij
resonantie.
De kans op oscilleren is, voor een gegeven
vermogensversterking, groter dan met en
kelvoudige kringen, om dezelfde reden als
bij een penthode. De afgestemde kringen
worden dienovereenkomstig minder belast
dan de enkelvoudige kringen, ondanks een
groter verlies bij overdracht. Dit verbetert
de Q in de schakeling, maar verkleint de
x ermogensversterking. De vermogensver
sterking van 27,6 dB bij enkelvoudige
kringen (blz. 106) wordt ongeveer 20 dB
als de stabiliteitsfactor hetzelfde is.

5.2.LC-OSCILLATOREN

5.2.1. Inleiding
Een oscillator is - op de juiste manier omschreven als een versterker, die zorgt
voor zijn eigen signaal. In de taal van terug108

koppeling betekent dit dat we een verster
ker hebben met een rondgaande versterking

Aft = 1.

Het probleem is geworden, een uitgangsspanning op te wekken, die in goede bena
dering sinusvormig is en met een frequen
tie, die slechts weinig mag afwijken van de
opgegeven waarde. De eisen, die we stellen,
kunnen enorm uiteenlopen en de nauw
keurigheid, waarmee de frequentie in te
stellen is, kan overal liggen tussen de 10-2
en 10-8. Bij LC-oscillatoren is een normale
waarde 10 "3. Oorzaken voor een afwijken
van de oscillatiefrequentie van de gewenste
waarde zijn:
1. nauwkeurigheid van zowel L als C en
hun temperatuurafhankelijkheid;
2. invloed van het actieve element, buis
of transistor, op de oscillatiefrequentie.
Het gewicht van 1 hangt grotendeels af
van het gebruikte materiaal en van het
ontwerp. Om 2 te verkleinen moet de af
gestemde kring een zo groot mogelijke
0-factor hebben en zwak gekoppeld zijn
aan het actieve element. De oscillatie moet
klein zijn en het actieve onderdeel moet
werken in het lineaire stuk van zijn karak
teristiek. De aanwezigheid van sterke harmonischen beïnvloedt de oscillatiefrequen
tie.
In het nu volgende worden de gebruike
lijkste typen LC-oscillatoren beschreven.
Methodes van amplitudestabilisatie en fac
toren, die de frequentie beïnvloeden, wor
den besproken. Manieren ter verkrijging
van stabilisatie bij hoge frequenties volgen
min of meer uit wat hierboven gezegd is.

5.2.2. De oscillator met afgestemde
anodekring
Men kan de schakeling begrijpen aan de
hand van fig. 5.9. We veronderstellen dat er
een wisselspanning z/a aanwezig is over de
afgestemde kring. Dan wordt er een span
ning UajcoM/(7? 4- jcoL) geïnduceerd tus
sen rooster en kathode. Als de fase en de
absolute waarde van deze spanning zodanig
zijn dat ze weer z/a oplevert, zal de oscillatie
stabiel zijn. Dit komt natuurlijk neer op
het vinden van de voorwaarde waaronder
de rondgaande versterking Ap gelijk is aan
1. In fig. 5.10 is het vervangingsschema van
de schakeling van fig. 5.9 weergegeven,
waaruit we kunnen berekenen
—Sgüg

= AUg
u“=1
—F
4- jtoc
R 4- '}O)L
ra

UajcoAf
Ug =
R 4- jcoL

L

=4= C

c,

-IIH-------

R,

Fig. 5.9. Oscillator met afgestemde anodekring.
I

',U«
L

I
R

Fig. 5.10. Vervangingsschema van een oscilla
tor met afgestemde anodekring.
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jcöAf
—s«
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R 4- ïcoL
4- jwC
J
--- F
R 4- jcoL

AP = f

—ss]CoM

! + *- co2LC 4~
ra

j | co CR 4- —
\
ra

De voorwaarden waaronder Ap

1, zijn

... R
~
(1) 1 4------- co2LC = 0
ra

of 0,2 =zb(' +^) =
en

M

<üo2 (1 +
\
'a/

(2) coM = —~ coCR+^ ,
''a /
se
_
L
of M = — - RC+ 5g \

ra/

(1) levert de frequentie, waarbij aan de
voorwaarde voor de fase voldaan is, (2)
geeft de waarde van M, waarbij de oscilla
tie stabiel is. Als M groter is dan deze
waarde, zal de amplitude van de oscillatie
groter worden, tot we een stabiel punt be
reiken.
Voor een goede stabiliteit van de fre
quentie is het gewenst, dat co coo, on
geacht de instellingen. Daartoe moet 7?/ra
zeer klein zijn. Een lage waarde van R ver
eist een grote Q-factor, dus een kleine
L/C-verhouding. In plaats hiervan kan
men de kring ook aan de buis koppelen via
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een transformator met een lage primaire
inductantie. Dan ziet de buis een getrans
formeerde impedantie met kleine waarden
van R en L en een grote van C. Een te kleine
L/C-verhouding (een te grote wikkelverhouding van de transformator) zal ten
slotte de rondgaande versterking zodanig
doen afnemen dat het oscilleren niet in
stand gehouden kan worden.
De Cg-7?g-sectie zorgt voor de amplitudestabilisatie. Als de amplitude gelijk aan nul
is, is de spanning op het rooster ongeveer
gelijk aan de kathodespanning. Als de am
plitude groter wordt, werkt het roosterkathodesysteem als een diode, omdat er
roosterstroom loopt, en zorgt deze zo voor
een groter wordende negatieve voorspanning over Cg. Hierdoor neemt de verster
king af, doordat sg kleiner wordt, terwijl
ra tegelijkertijd groter wordt. Als Ap voor
een oneindig kleine amplitude niet teveel
van 1 afwijkt, wordt er een evenwicht be
reikt bij een kleine oscillatieamplitude. Als
Ap in het begin zeer groot is, is het moge
lijk, dat de buis een zodanige voorspanning
krijgt, dat ze dichtgeknepen wordt. In dat
geval bestaat de anodestroom uit periodieke
pulsen, maar is z/a nog altijd sinusvormig
door de werking van de afgestemde kring.
Een Fourrier-analyse van de stroompulsen
geeft de component van de grondfrequentie en hieruit volgt de HF-versterking, die
kleiner is dan bij een kleine amplitude.
Bij de berekening, die boven is uitge
voerd, zijn verschillende effecten verwaar
loosd, namelijk:
1. de rooster-kathodecapaciteit van de
buis, die afhankelijk is van de voorspan
ning op het rooster;
2. het dempingseffect van de rooster
stroom;
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3. de faseverschuiving ten gevolge van
Cg en ten gevolge van de (gemiddelde)
weerstand van het rooster-kathodesysteem.
De eerste twee effecten kunnen zo klein
mogelijk gehouden worden door een trans
formator te gebruiken met een klein aantal
windingen aan de kant van het rooster, wat
een kleine waarde van p tot gevolg heeft.
Om de vereiste AP te handhaven, is het dan
misschien niet meer mogelijk, de impedan
tie van de kring, zoals die verschijnt over
anode en kathode, tot de gewenste waarde
te verkleinen. In dat geval is een penthode
te verkiezen boven een triode, vanwege de
hogere raAls er zeer hoge eisen gesteld worden,
kan men het toenemen van de negatieve
voorspanning met de amplitude op een an
dere, betere manier verkrijgen. De span
ning over de afgestemde kring wordt naar
een HF-versterkertrap gestuurd en aan de
uitgang gelijkgericht. De gelijkspanning,
die men zo verkrijgt, wordt in serie gezet
met de roosterspoel. Op deze manier is het
mogelijk, dat de buis nooit een rooster
stroom gaat trekken. In dat geval kunnen
7?g en Cg weggelaten worden, en treden de
laatste twee effecten niet meer op.
Transistors werken op eenzelfde manieren
de fundamentele principes blijven gelijk
(fig. 5.11). Om de fasevertraging in de tran*u
A',

Fig.5.11. Oscillator met afgestemde collectorkring.

sistor te verkleinen moet de basis een ge
nerator met een lage impedantie zien (blz.
105). Dan is het spanningsverschil tussen
basis en aarde gelijk aan de spanning, die
in de spoel in de basisleiding geïnduceerd
wordt, men zegt dan dat de transistor spanningsgestuurd is. Hiervoor moet de wikkelverhouding N2IN1 zo klein mogelijk zijn.
We zullen dan ook niet proberen de ingangsimpedantie aan te passen aan de uitgangsimpedantie. De voorwaarde voor os
cilleren is dan bij benadering
|[?eZ0r2/(Z0 + r2)]W2M| = 1 (fig.5.11 en
5.6). De schakeling is zo ontworpen dat
Aft aanvankelijk groter is dan 1. Naarmate
de amplitude groter wordt, wordt de basis
spanning zodanig dat er minder stroom
gaat lopen vanwege het gelijkrichtende ef
fect van de niet-lineaire Zb^b-karakteristiek. De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk
aan die zoals beschreven bij de buis, de os
cillatie wordt groter totdat Aft = 1. Ge
woonlijk is het niet nodig een 7?C-combinatie in de emitterleiding aan te brengen,
zoals in figuur 5.5 gebeurd is. Soms wordt
een tamelijk kleine weerstand van bijvoor
beeld 50 Q in de emitterleiding aange
bracht, om de transistorkarakteristiek
lineair te maken en om de harmonische
componenten te reduceren. Dan is het
echter moeilijker, om de amplitude te sta
biliseren, omdat ge minder varieert met
de voorspanning op de basis.
De eisen voor een goede frequentiestabilisatie zijn dezelfde als bij buizen, namelijk
een hoge Q-factor en een kleine £/C-verhouding. De berekening, die gebaseerd is
op fig. 5.6, verloopt hetzelfde als voor de
penthode. Het belangrijkste verschil is dat
ge complex is (tengevolge van de fasevertraging tussen b en b' in fig. 5.3). Daarom

is, op dezelfde manier als boven,

A? =

—gc~iojcoM
1+*O)2LC 4- j
rz

4- ——

—^ewA/(sin0 4- jcos0)
o

14-------- a>2LC 4- j
rz

(jjCR

wL'
----r2

Ap is reëel en positief, als M negatief is en
als

1 + - — co2LC
= tan#

(j)CR 4~ ---rz
waaruit we co kunnen oplossen. De fasevertraging in de transistor zorgt ervoor dat
de oscillatiefrequentie lager wordt naar
mate de fasehoek van de afgestemde parallelkring positiever is, zodat de inwendige
faseverschuiving gecompenseerd wordt.
De LC-oscillatoren, die op de volgende
bladzijden besproken worden, verschillen
van het type, dat zojuist behandeld is, in de
manier, waarop de terugkoppeling is aan
gebracht. De principes echter, die op de
stabiliteit van de frequentie en op de amplitudestabilisatie betrekking hebben, zijn
dezelfde en behoeven niet elke keer her
haald te worden.
5.2.3. De Hartley-oscillator
Het essentiële, maar in hoofdzaak techni
sche, verschil tussen de schakelingen in
fig. 5.11 en 5.12 is dat er in de laatste geen
speciale terugkoppelspoel aanwezig is. De
afstcmspoel is op een geschikt punt afge
takt, zoals in de figuur is aangegeven, en op
die manier is de afgestemde kring transfor-
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Fig. 5.12. Hartley-oscillator met een transistor,

matorgekoppeld aan de collector en aan de
basis door middel van de mutuele inductie
tussen L en Li en tussen L en L<l. De for
mule voor de fasedraaiing die optreedt, is
in wezen juist, omdat collector- en basis
spanning in tegenfase zijn. Vanwege de lage
weerstand aan de basis moet de aftakking
dicht bij het koude einde van L liggen. Dan
wordt de kring bijna helemaal getransfor
meerd naar de collector, wat soms nadelig
kan zijn, zoals uiteengezet is bij de oscillator met afgestemde anodekring. De scha
keling oscilleert gemakkelijk, en is van
wege haar eenvoud tamelijk populair. Bij
hoge frequenties voldoet ze minder goed
en dan wordt de Collpitt-oscillator ge
bruikt. Natuurlijk kan in fig. 5.12 de tran
sistor vervangen worden door een buis,
met de gewone kleine veranderingen. De
aftakking hoeft dan niet zo dicht bij het
uiteinde te liggen als bij de transistor.
Een ruwe schatting van de voorwaarden,
die noodzakelijk zijn voor oscilleren, is
eenvoudig te maken als de subtielere pun
ten, die in het vorige geval besproken zijn,
worden weggelaten. Laat het totale aantal
windingen van L gelijk zijn aan TV, en het
aantal in Li en L2 respectievelijk aN en
bN, waarbij a -f- b = 1, dan is de collectorbelasting bij benadering Zqü2 en de
terugkoppelingsfactor —b/a. Uit fig. 5.6 en
5.12 zien we dat dan
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Ct4=

Fig. 5.13. Colpitt-oscillator met een buis.

tec''2fl2Zo)
b
0'2 + a2^o) a
mits de belasting door ri verwaarloosd kan
worden. (Houd er rekening mee dat ri en
Ci over de afgestemde kring verschijnen in
hun getransformeerde waarden ri/Z>2 en

Afi =

5.2.4. De Colpitt-oscillator
Zoals men ziet uit fig. 5.13 wordt hier voor
de spanningsdeling, die in de Hartley-oscil
lator inductief wordt verkregen, gezorgd
met behulp van de twee condensatoren
Ci en C2. Een essentieel verschil is dat er
een grote mutuele inductie was tussen Li
en L2, maar er niet zoiets is als een ‘mutu
ele capaciteit’. De analogie zou groter zijn
als Li en L2 twee gescheiden spoelen waren.
Voor een beter inzicht worden de voor
waarden, waaronder de twee schakelingen
in fig. 5.14 identiek zijn, bepaald door drie
handige frequenties te nemen
(!)ƒ-> 0, Ci+C2=Ca

(2) f
a

k

CaCb
Ca + Cb

00, Cl = —-------- —

b
a

T

—I

Cb

ko.

Fig. 5.14. Twee vervangingsschema’s.

LCj.Cz
+ Cz = LbCb

AP = -4
C

(3) Z=A’’ Ci

Uit (1) en (2) volgt

cb =

CjCz

Men ziet dat de kring overgebracht wordt
naar de anodeleiding, vermenigvuldigd
met een factor [Cz/(Ci 4- Cz)]2, waarbij
de capaciteiten werken als een transforma
tor met wikkelverhouding (Ci 4- Cz)/Cz.
Als we de geringe invloed van Ca verwaar
lozen, is de versterking
A = sgraZo7(ra 4- Zo'), waarbij
Zo' = Zo[C2/(Ci 4- C2)]2 en Zq = cdqLQ.
De terugkoppelingsfactor p is —C1/C2
omdat Ug = —I/jcoCz, Ua = I/jcoCi,
waarbij I de kringstroom is. Als we aan
nemen, dat ra groot is ten opzichte van Zq'
is de voorwaarde voor een stabiele oscilla
tie 5gZ0[C2/(Ci 4- C2)]2Ci/C2= 1. Vaak
zijn Ci en Cz beide variabel, om het moge
lijk te maken de frequentie te variëren, en
is Ci = C2. Dan is Ap = ^gZo/4. De
berekening van de oscillatiefrequentie
wordt uitgevoerd zoals bij de oscillator met
afgestemde anodekring. Uit fig.5.15 zien
we

—F
ra

. r

jcdCi

—5gUg
_________ 1________

4"

R 4- \cdL —i/coCz

]coCz I R + \cdL
waaruit

,
1 -F
CO2 =------

Ci
R
— 4----Cz
= C002 1 4.
LCl

/
+ jco.RCi

R

Cz

**a Ci 4- C2

waarbij cdq2 = l/[LCiCz/(Ci 4- C2)], wat
de resonantiefrequentie van de afgestemde
kring is. De rondgaande versterking Ap is,
als 1 4- C1/C2 4- Rp'o. — cd2C±L = 0, ge
lijk aan

cdCz

cdL

1

. —F cdCjR

cdCz]

Als ra groot is, is dit te vereenvoudigen tot
Sg/co2CiC27?, wat hetzelfde is als de hier
boven afgeleide formule, omdat
Zq = cdLQ =

en co «

J_ PCi+ Cz

(coL)2

R

R

2

cdCiCz

cdq

Als men een transistor gebruikt in plaats
van een buis, moet de condensator C2, die
nu tussen basis en emitter komt te staan,
groot zijn ten opzichte van Ci, vanwege de
lage basisimpedantie.
I = -5,U,

R

4=Ci

Ua

Ug =

l'a

De oscillatiefrequentie is

Cz

en uit (3) Lb = C[C2/(Ci 4- C2)]2

Ua=ï

Cz

4- j - ( cdL—
coCz
ro>\

ZCi 4- C2 2

Cl + Cz \

1 +^+- —cu2Z.Ci) +

cd z

L

U«

c’=r

j
cdCz

Fig.5.15. Vervangingsschema van de Colpittoscillator.
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Fig.5.16. Clapp-oscillator met een buis.

5.2.5. De Clapp-oscillator
In fig.5.16 is een schakeling weergegeven,
die beschouwd kan worden als een variatie
op de Colpitt-oscillator. (Voor de duide
lijkheid is de roosterweerstand weggelaten).
De resonantiefrequentie van de kring wordt
bepaald door L en de capaciteit van de
serieschakeling van C, Ci en C2. Ci en C2
worden groot ten opzichte van C gekozen,
zodat de resonantiefrequentie dicht bij die
van L en C ligt. De oscillatiefrequentie kan
eenvoudig veranderd worden door C te
variëren. De berekening kan worden uit
gevoerd zoals aangegeven is in fig.5.15,
met dit verschil dat C verschijnt in serie
met L. De oscillatiefrequentie wordt gege
ven door de vergelijking

co2 = «o2

Ci
' + l+l+§

C2

Als Ci > C

co2 «=* coo2 ( 1 +

CR

—

Cira

waaruit blijkt dat de invloed van 7?/ra met
een factor Ci/C verminderd wordt.
Evenals bij de Colpitt-oscillator kunnen
we een redelijke schatting van A/] maken.
De impedantie tussen anode en kathode is
^o(Ct/Ci)2, waarin
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De terugkoppelingsfactor is —C1IC2, van
daar is Ap = 5gZ0(Ct/Ci)2Ci/C2. Het
voordeel boven de Colpitt-schakeling is,
dat zowel anode als rooster (of zowel col
lector als basis) zwak gekoppeld zijn aan de
afgestemde kring, zodat de invloed van de
buis (of transistor) op de oscillatiefrequen
tie minimaal is.
Voorbeeld', een numeriek voorbeeld zal
ertoe bijdragen dat de lezer vertrouwd
raakt met de noodzakelijke berekeningen.
De gegeven waarden zijn L = 100 pH,
C = 100 pF, Q = 150, Sg = 5 mA • VA
Als Ci = C2, bereken dan de grootte van
Ci en C2, waarvoor AP = 1.
Bij benadering geldt a)o2 = ^JLC,
dus coo = 107 rad • s-1, Zo = 150 kQ.
Dit geeft Ap 5 • 10"3 • 1,5 • 105(C/Ci)2,
gesteld dat Ct C.
Hieruit volgt
Ci = C2 = C|/750 ~ 2740 pF.
Bij het aanpassen van de waarde van coq
moet rekening gehouden worden met de
totale seriecapaciteit, die 93 pF is, zodat
coo = 1,035 • 107 rad • s-1

5.2.6. De kristaloscillator
Sommige materialen, in het bijzonder
kwartskristallen, ontwikkelen een oppervlaktelading als er een mechanische druk
op uitgeoefend wordt en ondervinden een
mechanische spanning onder invloed van
een elektrisch veld. Dit staat bekend als het
piëzo-elektrisch effect. Gewoonlijk bezit
zo’n kristal verschillende mechanische
eigentrillingen, waarvan er een dominerend
is gemaakt door het kristal op een speciale
manier te snijden. Op het kristal is aan

c
A

L

j.V

R

1

B

Fig.5.17. Vervangingsschema van een kristal.
twee tegenoverliggende zijden een laagje
metaal opgedampt. Er worden verbindingen
aan de metaallaagjes bevestigd, op pun
ten, waar knopen van de mechanische tril
ling optreden. Het kristal heeft de vorm
van een plaatje en wordt in vacuüm ge
monteerd. Op deze manier kan men een
zeer hoge ö-factor bereiken, tot 0,5 • 106
toe.
Een wisselspanning, gezet over de metaal
laagjes, laat het kristal vibreren bij de fre
quentie van de emk, en de vibratie is maxi
maal bij de frequentie waarbij mechanische
resonantie optreedt. Maximale vibratie be
tekent, elektrisch gezien, een maximale
ladingsverplaatsing, dat wil zeggen een
maximale stroom. Het kristal kan op deze
manier beschouwd worden als een afge
stemde seriekring, en parallel daaraan een
werkelijke capaciteit Ch tussen de tegen
overliggende oppervlakken (fig.5.17). Ter
wijl Ch van de orde van een paar pF is, is
de denkbeeldige C uitermate klein, van de
orde van 0,01 pF. Als R = 0 is de reac
tantie tussen A en B zoals weergegeven in
fig. 5.18, wat wil zeggen, ze is capacitatief
als co < coo en co > coi, en inductief als
coq < co < coi. Ze is gelijk aan nul bij
serieresonantie (co = coo) en oneindig
groot bij parallelresonantie (co = tüi),
waarbij coo2 = 1ILC en
&>i2 = XfLCChKC 4- Ch). De weerstand R
verandert deze grafiek een weinig. Als co
zeer dicht bij coq ligt, is de impedantie gro-

w

Ml

I

Fig. 5.18. Reactantie van een kristal.
tendeels reëel en zeer klein, namelijk gelijk
aan R. Als co zeer dicht in de buurt van coi
ligt is de impedantie weer reëel, maar zeer
groot, zijn waarde is dan ongeveer
cooLQ(C/Ch)2 (blz. 113). In de buurt van
coo en coi verandert de fase zeer snel van
wege de hoge ö-factor.
Alhankelijk van de gebruikte schakeling
kan oscillatie optreden bij een frequentie,
die dicht bij coo, of dicht bij coi ligt. Als het
kristal in de terugkoppelleiding geplaatst
wordt, zal de terugkoppeling maximaal zijn
bij co = coq. Als het over de ingang of over
de uitgang gezet wordt, is Aft maximaal in
de buurt van coi.
Een voorbeeld van het eerste geval is ge
tekend in fig. 5.19, van het tweede in fig.
5.20. In beide gevallen heeft de afgestemde
kring aan de collector of aan de anode

TST

Fig. 5.19. Oscillator met een kristal in scrieresonantie.
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Fig.5.20. Oscillator met een kristal in parallelresonantie.

slechts een geringe invloed op de oscillatiefrequentie, omdat de Q-factor ervan klein
is vergeleken bij die van het kristal.
In fig.5.19 is de collectorkring afgestemd
op een frequentie dicht bij cüo, zodat de be
lasting van de collector voornamelijk een
ohmse belasting is. Om de goede fase te krij
gen, moet M negatief zijn, zoals bij de scha
kelingen in fig.5.9 of 5.11. De Q-factor van
het kristal in de schakeling moet dicht bij
de natuurlijke waarde liggen wanneer men
een goede frequentiestabiliteit wil berei
ken. De invloed van n (fig.5.6) op de Q
van het kristal moet daarom goed in de
gaten gehouden worden. Neem bijvoor
beeld een kristal voor 470 kHz met een
serieweerstand van 300 Q, dan blijkt, als
men de equivalente seriecombinatie voor
riCi in fig.5.6 uitrekent dat de Q-factor
van het kristal met ongeveer 30% verkleind
wordt. Het kan soms van nut zijn een weer
stand van bijvoorbeeld 100Q tussen basis
en emitter te schakelen, natuurlijk in serie
met een koppelcondensator. Dan wordt de
transistor spanningsgestuurd zonder dat de
Q-factor van het kristal aangetast wordt.
In de schakeling van fig. 5.20 is gebruik ge
maakt van capacitatieve terugkoppeling.
De terugkoppelingsfactor p kan gevonden
worden met behulp van fig. 5.21. C6 is de
totale capaciteit aan het rooster, met inbe116

Fig. 5.21. Terugkoppeling van een kristaloscillator bij verwaarlozing van de roosterweerstand.
grip van Ch. Omdat Ca > Ch ligt de fre
quentie voor parallelresonantie, C02, tussen
coq en a>i (fig. 5.18). Als we het theorema
van Thevenin gebruiken en aannemen dat
Cf < Cs, is

p

Cf
—
Cs

R + j I coL

_1
coC

1
CU Cs

voor co = C02
P = —7 [1 + jQ(CO2/CU0 — CO0/CO2)]
^B

77(1 + 2jQ(W2 — COq)/COq]
Cg

Nu is 2Q(a>2 — <üo)/a>o veel groter dan 1,
zodat

p

Cf

« —- • 2j Q(<z>2 — wo)/wo

c8

.Ce
C
—
J1—
C8Q
^Cs

In het geval dat A p een positief reëel deel
heeft, moet de anodekring afgestemd zijn
op een frequentie kleiner dan ö>2, zodat de
belasting voor de anode in wezen inductief
is. De resonantiefrequentie van de anode
kring is niet zo belangrijk voor de fase van
Ap, maar ze beïnvloedt de grootte van
Ap, zoals men gemakkelijk kan zien.

5.2.7. Temperatuursinvloeden
Als de oscillator zorgvuldig ontworpen is,
is de belangrijkste factor, die de oscillatiefrequentie bepaalt, de resonantiefrequentie
van de afgestemde LC-kring, of, bij een
kristaloscillator, die van het kristal. Maar
door te stabiliseren voor temperatuursin
vloeden kan men een wezenlijke verbete
ring verkrijgen. Een frequentiestabiliteit
van 1 op 104 bij £C-oscillatoren, of van 1
op 108 bij een kristaloscillator is niet onge
woon.
Als men geen temperatuurstabilisatie
toepast, moet men de onderdelen, die de
afstemming bepalen, zorgvuldig kiezen.
Een combinatie van een zelfinductie met
een positieve temperatuurcoëfficiënt en een
condensator met een negatieve temperatuur
coëfficiënt is aan te bevelen. De temperatuurcoëfficiënten van een kristal hangen
zeer sterk af van de manier waarop het ge
sneden is. Gewoonlijk zijn ze zeer klein;
binnen bepaalde temperatuurgrenzen kun
nen ze zelfs nul zijn.
5.2.8. Vermogensoscillatoren
Soms is de stabiliteit in frequentie van een
oscillator niet zo belangrijk, maar is het
doel ervan een zo groot mogelijk HF-ver
mogen uit de trap te kunnen krijgen. Dit
vermogen hangt af van het gebruikte actie
ve element; het principe is voor een buis en
een transistor hetzelfde. In fig.5.11 ver
onderstellen we dat de afgestemde collectorkring inductief gekoppeld is met de belastingsweerstand
Aan Al moet een zo
groot mogelijk vermogen afgegeven wor
den.
De beperkende factor is het vermogen,
dat in de transistor gedissipeerd wordt.
Iedere transistor heeft een maximaal toe-

laatbare vermogensdissipatie aan de col
lector, dit wordt de collectordissipatie PFC
genoemd. Het collectorrendement r] van
de schakeling is de verhouding tussen het
HF-vermogen, dat geleverd wordt aan de
collectorbelasting, en het vermogen, dat
aan de voeding onttrokken wordt, ofwel
IFhf

’-sr
Verder is Wc = WR — FFhf

dus

1FHF =

We

i-1
7

Het is duidelijk dat een grote waarde van t]
van belang is. Dit bereikt men als de span
ning van de collector varieert tussen nul en
2UCc en als de transistor in klasse C is in
gesteld. Dan bestaat de collectorstroom uit
korte pulsen, en loopt als de collectorspanning bijna nul is. Het vermogen, dat in de
collector gedissipeerd wordt, is
t,+ T
iciicdt
^0

en uit fig. 5.22 ziet men gemakkelijk, dat
deze waarde klein is onder de gegeven om
standigheden. Een optimum wordt bereikt

Ucc •

Fig. 5.22. Grafiek voor het in de transistor gedissipeerde vermogen.
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als de collectorstroom gedurende ongeveer
1/3 van een periode loopt, dat wil zeggen
over 120°. Als zc maximaal is en zzc gelijk
aan nul, zegt men, dat de transistor vast
loopt. Een rendement ?/ van ongeveer 0,9
is mogelijk, zodat er ongeveer 10 maal zo
veel vermogen aan de collectorbelasting
kan worden geleverd als de collectordissipatie bedraagt. Het vermogen, dat in de
afgestemde kring wordt opgenomen, be
tekent een verlies en moet dus zo klein mo
gelijk gehouden worden. Daarom moet
Al zo gekoppeld worden, dat zijn getrans
formeerde waarde klein is ten opzichte van
Zo
Als er over 120° stroom loopt, is de HFpiekstroom van de grondfrequentie, zoals
blijkt uit een Fourier-analyse, ongeveer
0,4zc (maximaal). Als z'c (maximaal) bekend
is, kan men de collectorbelasting Zc vinden
uit de formule 0,4zc (maximaal) Zc = UCcVan de andere kant volgt uit een be
schouwing van het vermogen t/cc2/2Zc
=
— 1)—lOFPc, zodat Zc bepaald
wordt door C7Cc en Wc. Het vermogen, dat
in de ingangsimpedantie van de basis gedissipeerd wordt, is verwaarloosd; dit ver
mindert het maximaal verkrijgbare HFvermogen enigszins.
Voorbeeld: een transistor heeft een collectordissipatie van 50 mW en werkt bij
12 V voedingsspanning. Bereken de col
lectorbelasting en een geschikte afgestemde
kring, en bepaal de instelling.
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— =0,5,

dusZc=144Q

De impedantie van de afgestemde kring
moet ongeveer 10 maal de waarde van de
getransformeerde Al bedragen, dat wil
zeggen ongeveer 1600 Q. Het vermogen,
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geleverd aan Al, bedraagt ongeveer
450 mW. De HF-collectorstroom van de
grondfrequentie heeft een topwaarde /c,
zodat 7ct/cc/2 = 0,5 dan is 7C = 1/12 A,
dus is z'c (maximaal) 200 mA. De ver
eiste HF-basisspanning kan men vinden
uit de transistorkarakteristieken. Als we
aannemen dat ge gemiddeld 150 mA • V-1
bedraagt, is de spanningsversterking onge
veer 20, zodat ft « 0,05.

B.H. VENNING

6. PULSSCHAKEL1NGEN EN GOLFOPWEKKING

6.1. SIGNAALVORMEN

Voor veel toepassingen van de elektrotech
niek is het opwekken van signalen vereist,
die niet sinus vormig zijn, zoals afzonder
lijke, korte pulsen om een of andere ge
beurtenis aan te geven of te veroorzaken,
of een doorlopende reeks blokgolven voor
testdoeleinden, of ook voor een tijdbasis
een signaal met lineair toenemende ampli
tude, gevolgd door een zeer snelle val naar
nul. Bij het opwekken van dergelijke golfvormen gebruikt men methodes, die men
in geen andere tak van dit vak tegenkomt,
in het bijzonder het gebruik van buizen en
transistors in de niet-lineaire gedeelten
van hun karakteristieken, en het toepassen
van sterke positieve terugkoppeling om
zeer snelle schakel- en hersteltijden te krij
gen. Het zonder vervorming overbrengen
van dergelijke golfvormen van het ene deel
van de schakeling naar het andere brengt
zijn eigen problemen met zich mee ten ge
volge van het brede frequentiespectrum,
dat zulke golfvormen bestrijken.
Er is een uitgebreide serie schakelingen
ontwikkeld, die gebruikt worden bij golfopwekking, en het is niet mogelijk er hier
meer dan een klein gedeelte van te behan
delen. Het is echter van essentieel belang,
dat men bepaalde grondbeginselen begrijpt,
wil men zich met afzonderlijke of periodie
ke niet-sinusvormige signalen kunnen be
zighouden, en de meeste schakelingen, die
men tegenkomt, vallen in nauwkeurig om
schreven klassen. Voor veel toepassingen

zijn buizen en transistors even geschikt,
maar terwijl bij buizenschakelingen de bo
venste begrenzing van het frequentiebereik (bij het werken met pulsen) bijna altijd
bepaald wordt door reactanties in de scha
keling buiten de buis, is dit niet het geval
bij transistors, waar men de types zorgvul
dig moet uitzoeken, om het goede gedrag
bij hoge frequenties te verkrijgen, wat nood
zakelijk is, als men met korte pulsen te
maken heeft.
Golf-vervornüng is de term, welke ge
woonlijk wordt gebruikt om een verande
ring van golfvorm aan te geven, die ont
staat bij doorlopen van een passief net
werk, dit is een netwerk, dat geen actieve
versterkende elementen bevat. Als er alleen
weerstanden, capaciteiten en zelfinducties
in voorkomen, is de werking het gevolg van
lineaire impedanties (lineaire golfvervorming), maar toevoeging van een diode of
een verzadigde zelfinductie kan niet-line
aire vervorming veroorzaken. Het optre
den van vervorming kan ongewenst zijn,
bijvoorbeeld wanneer men de ene schake
ling aan de andere koppelt, en de ontwer
per moet er dan ook voor zorgen, deze
binnen aanvaardbare grenzen te houden.
Van de andere kant kan men er gebruik
van maken als een eenvoudige methode om
een golfvorm op te wekken, bijvoorbeeld
wanneer men van een sinusgolf iets wil
maken, dat een blokgolf benadert, of van
deze laatste een puls van korte duur. Voor
golfopwekking gebruikt men gewoonlijk
schakelingen, die sterk positief terugge119

koppeld zijn, om een snelle wisseling van
de ene quasi-stabiele toestand in de andere
te bewerkstelligen, gecombineerd met een
of ander regelcircuit dat de vereiste tijds
intervallen bepaalt. Het signaal, dat het
tijdsinterval bepaalt, kan exponentieel van
vorm zijn, wat karakteristiek is voor de
klasse van multvibratorschakelingen, of
lineair, een eigenschap van de Miller-integrator en het Phantastron. Andere metho
des, gebaseerd op negatieve weerstand of
lawineachtige ontladingen in gassen of half
geleiders, worden toegepast om zeer korte
pulsen in het gebied van de nanoseconden
op te wekken.

6.2.PASSIEVE GOLF VER VORMING MET
BEHULP VAN LINEAIRE ELEMENTEN

De hierbij gebruikte netwerken bestaan ge
heel uit lineaire impedanties, zodat de in
vloed op het signaal, dat de schakeling
doorloopt, beschreven kan worden aan de
hand van differentiaalvergelijkingen, ofwel
op de klassieke manier of met behulp van
Laplace-transformaties. Hoe dan ook, alle
inkomende golfvormen, die in de praktijk
van belang zijn, kunnen opgebouwd ge
dacht worden uit een of meer eenvoudige
grondvormen, die na elkaar optreden en zo
de totale vorm samenstellen. Evenzo be
strijkt een naar verhouding klein aantal
verschillende combinaties van weerstanden,
capaciteiten en zelfinducties de meeste
praktische toepassingen, zodat, wanneer
men het gedrag van deze schakelingen ten
opzichte van de elementaire golfvormen be
kijkt, het doorgaans mogelijk is het alge
mene gedrag af te leiden zonder zijn toe120

vlucht te hoeven nemen tot een wiskundige
analyse.
Enkele elementaire golfvormen zijn afgebeeld in fig. 6.1, en wel: a. een sprong,
b. een rampfunctie, c. een sinusgolf, en uit
deze kan men ingewikkelder golfvormen
samenstellen. Een enkele rechthoekige puls
van tijdsduur T bestaat uit een sprong +A
op t = 0, gevolgd door een sprong —A
op t = T (fig.6.ld), en een doorlopende
reeks van zulke pulsen kan worden voor
gesteld als een herhaling van de enkel
voudige puls, op geschikte afstanden. Een
kromme als in fig. 6.1e kan worden opge
bouwd uit een lineair toenemende functie,
beginnend op t = 0, en een lineair afne
mende op t = 7", en een trapeziumvor
mige puls, dit is een anders rechthoekige
puls met een eindige stijg- en daaltijd, kan
men uit twee van zulke knikken krijgen.
Een enkele halve sinus is te maken uit een
sinusgolf, beginnend op t = 0, en een
tweede, die een halve periode later begint.
In fig.ö.lf staan enkele termen, die men
gebruikt in verband met pulsvormen.
Weerstanden en capaciteiten zijn de ele
menten, die het meest in een schakeling
voorkomen, terwijl men de zelfinductie al
leen tegenkomt als compensatiesmoorspoel
of als pulstransformator, of soms bij hoge
frequenties. De meest gebruikelijke com
binaties worden dan:
1. CR (fig. 6.2a) bij het koppelen van een
bron aan een belasting, waarbij het gelijkstroomniveau wordt verwijderd van bij
voorbeeld de anode van een buis of de col
lector van een transistor.
2. RC (fig. 6.2c); een belasting C wordt
gevoed via een bronweerstand R, waarbij de
eerste eventueel een strooi- of kabelcapaciteit is.
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Fig.6.1. Het samenstellen van een puls uit fundamentele golfvormen; a. sprong; b. rampfunctie;
c. sinusgolf; d. rechthoekige puls; e. knik; f. karakteristieke grootheden van een puls.

3. Ri en C2R2 (fig. 6.2e), waarbij de belastingsweerstand R2 vergelijkbaar is met
de bron Ri, en van bron naar belasting een
gelijkstroomkoppeling is, om een frequentiebereik te krijgen tot aan 0 Hz. C2 is
eventueel een bedradings- of kabclcapacitcit.
4. R1C1 en R2C2 (fig.6.2g), een frequentiegecompenseerde gelijkstroomkoppeling,
waar Ci aan toegevoegd is om de doorlaatkarakteristiek te verbeteren, met een optimum-relatie C1R1 = CzR2Het gedrag van bovengenoemde net-

werken ten opzichte van de elementaire
golfvormen, de sprong en de rampfunctie,
is weergegeven in fig. 6.2; schakelingen
waarin zelfinducties voorkomen en de re
actie op sinusgolven zijn weggelaten. Een
voudige berekeningen via eerste-orde dif
ferentiaalvergelijkingen geven de volgende
betrekkingen:
Fig. 6.2a <7b = Ae~W*
Fig. 6.2b
= aCR(l —
Fig. 6.2c Uc = A(1 — e-WR)
Fig.6.2d Uc = at — aCR(\ —
Merk op dat het voornaamste punt is de
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Fig.6.2. Lineaire golfvervorming.

verhouding van de tijdconstante van de
schakeling (CR, in seconden) tot de duur
van de inkomende golfvorm. Men kan en
kele resultaten kort samenvatten:
1. Koppeling tussen twee trappen met
minimale vervorming; is deze ongewenst,
dan moet de serie-CR-tijdconstante groot
zijn, zoals in fig.6.2a en b.
2. Een capaciteit, parallel aan de belastingsweerstand, zoals in fig. 6.2c, d, e en f,

veroorzaakt altijd een exponentieel toene
mend signaal, zodat plotselinge verande
ringen afgeremd worden. De tijdconstante
van de parallelschakeling moet klein ge
houden worden, wat betekent, dat, als C
een niet te vermijden minimale waarde
heeft ten gevolge van kabelcapaciteit, deze
gevoed moet worden uit een bron met lage
impedantie, zoals een kathodevolger of
emittervolger.
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3. Gelijkstroomkoppelingen moeten ge
compenseerd worden door toevoeging van
C, zoals in fig. 6.2g, om een exponentieel
aangroeien te vermijden. De steile sprong
in het exact gecompenseerde geval is alleen
mogelijk als de bronweerstand verwaar
loosbaar is ten opzichte van 7?i en Rz \ men
kan echter altijd een belangrijke mate van
verbetering verkrijgen.
4. Differentiatie van een golfvorm (bij
benadering) bereikt men met een serie CRkoppeling, waarbij CR
T, die van een
sprong een korte ‘piek’ maakt, wat erg
nuttig is in triggerschakelingen, of voor
het markeren bij een oscilloscoop.
5. Integratie krijgt men met een parallel
7?C-schakeling, waarbij CR > T, die een
afvlakkende werking geeft. Deze maakt
ook van een sprong een lineair toenemende
spanning, voorbeeld van passieve golfvervorming.
6. Verwijderen van de gelijkstroomcomponent van een volledige puls moet altijd op
treden, wanneer deze door een serie CRkoppeling loopt, omdat de gemiddeld door
de condensator opgenomen lading nul
moet zijn. Dit is weergegeven in fig.6.2h,
waar de uitgaande golfvormen even grote
stukken boven als onder de nullijn be
strijken.

6.3.GOLFVERVORMING MET BEHULP
VAN NIET-LINE AI RE ELEMENTEN

6.3.1. Werkingswijzen en apparatuur
De invoering van onderdelen met nietlineaire overdrachtskarakteristieken geeft
veel meer mogelijkheden tot golfvervor
ming en tot het uit voeren van een groot aan
tal bewerkingen, die niet weg te denken zijn

bij het werken met pulsgolfvormen. Enkele
van deze bewerkingen zijn:
1. Knippen (clipping), wat een amplitudeselectieproccs is, waarbij de inkomende
golfvorm geknipt wordt tussen bepaalde
grensniveaus in de spanning.
2. Blokkeren (clamping), een verandering
van gelijkstroomniveau tussen in- en uit
gang zonder enige andere wijziging in golf
vorm.
3. Gestuurd blokkeren (gating) een tijdselectieproces, waarbij het ingangssignaal
slechts doorgelaten wordt gedurende een
interval, bepaald door een stuursignaal.
4. Herstelbare triggerschakelingen, die
een groot gebied van golfopwekking be
strijken; deze worden behandeld op blz.
128 e.v.
De onderdelen die gebruikt worden zijn
die gelijkrichtende en versterkende elemen
ten, die men ook in alle andere elektroni
sche schakelingen kan tegenkomen, maar
ze worden gebruikt in de niet-lineaire ge
deelten van hun karakteristieken, welke
juist vermeden worden in lineaire schake
lingen. De eigenschappen van de meest ge
bruikelijke zijn:
a. Thermische-emissiediode, met een weer
stand in doorlaatrichting van enkele hon
derden ohm, en een praktisch oneindige
weerstand in keerrichting, met een hoge
piektegenspanning van enige honderden
volts. (fig.6.3a).
b. Halfgeleiderdiode, met een weerstand
in de doorlaatrichting in de buurt van
50-200 Q en een eindige weerstand in sperrichting, die voor silicium boven de 1 MQ
ligt, maar slechts tussen 50 kQ en 500 kQ
bedraagt voor germanium, met een sterke
afhankelijkheid van de temperatuur. De
piektegenspanning kan 50 tot 200 V zijn.
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Fig.6.3. Niet-lineaire elementen; a. thermische emissiediode; b. halfgeleiderdiode; c. zenerdiode;
d. thermische emissietriode; e. transistor in gemeenschappelijke emitterschakeling (pnp).

Vergeleken met de thermische-emissiediode heeft
geen gloeistroom nodig, is
kleiner en heeft een kleinere parasitaire
capaciteit, maar men moet rekening hou
den met de eindige weerstand in sperrichting (fig. 6.3b).
c. Zenerdiode, een halfgeleiderdiode, ont
worpen voor gebruik met een tegenspanning, groter dan de doorslagspanning. Hier
is de spanning over de diode bij gegeven
stroomsterkte zeer stabiel, wat het gebruik
als bron voor een referentiespanning mo
gelijk maakt, en de verandering van de
spanning met de stroom is klein, dat wil
zeggen zijn differentiële weerstand is laag
(fig. 6.3c).
d. Thermische-emissietriode, gebruikt met
een ingaande rooster-kathodespanningsvariatie wg, groter dan de roostervoorspanning, en een weerstand als anodebelasting
(fig.6.3d). Bij grote variatie van z/g wisselt
de anodestroom tussen 0 en /ao, waarbij
de mate, waarin wg positief kan worden,
begrensd wordt door de roosterstroom,

zodat de anodespanning varieert tussen de
twee grenzen C/bb en C/ao. De penthode ver
toont eenzelfde gedrag, met een wat scher
per gedefinieerde benedengrens voor de
anodespanning, die men knikspanning
noemt.
e. Transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling, die zich op een soortgelijke
wijze gedraagt als de penthode. De collectorstroom ic is nul voor positieve wbe, en
een geschikt gekozen collectorbelasting Rc
zal er voor zorgen, dat de transistor tot in
verzadiging gestuurd wordt en de collectorspanning vastloopt bij een of andere waar
de van de basisstroom Ibo (fig. 6.3e). Als
de collectorkniespanning (vastloopspanning) laag is, (van de orde van 100 mV) is
de hiermee overeenstemmende collcctorstroom UcdRcy en met een stroomversterking ac (in gemeenschappelijke emitter), is
de voor vastlopen vereiste basisstroom ge
lijk aan C/cc/ae-Kc- Hoewel de transistor
door stroom gestuurd wordt, kan het
schakelen beschouwd worden ofwel als een
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gevolg van de basisstroom, of van de emitter-basisspanning; het laatste is gebruike
lijker.
Nog veel andere speciale onderdelen
worden gebruikt, zoals gasgevulde diodes
en triodes, vierlagendiodes (met pnpngrenslagen) en de avalanche transistor,
deze worden evenwel niet algemeen toe
gepast.

de van de amplitude komen. Alle verster
kers doen dit, wanneer het ingangssignaal
buiten de grenzen komt voor lineaire ver
sterking, dus gaat de bewerking soms ge
paard met versterking. Het meest algemeen
zijn diodeknipschakelingen, in serie dan
wel parallel.
Fig.6.4a toont een parallelle diodeknipschakeling, met de ingangsspanning ver
bonden via R (die bijvoorbeeld de uitgangsweerstand van de bron kan zijn) aan de
kathode van een diode. De diode heeft een
voorspanning 4- Ui op de anode, dus ge
leidt ze, en het resultaat is een kleine paral-

6.3.2. Knippen
Onder knippen verstaat men het verwijde
ren van al die delen van een golfvorm, die
boven of beneden een bepaalde grenswaar
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Fig.6.4. Knip- en blokkeerschakelingen; a.knipschakeling met een diode parallel; b. knipschakeling met een diode in serie; c. anodebegrenzingsdiodc; d. collectorbegrenzing met een
zencrdiode; e. blokkering.
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lelweerstand als m beneden Ui komt. Dan
bestaat z/o uit de gelijkspanning Ui en die
gedeelten van ui, die er boven liggen. De
gelijkspanning kan nu verwijderd worden
door een geschikte wisselstroomkoppeling
naar
Als de diodeweerstand in doorlaatrichting r is, moet R veel groter dan r
zijn om effectief de ongewenste gedeelten
te kunnen wegwerken. Omkeren van de
diode en de polariteit van Ui laat de scha
keling in omgekeerde richting knippen.
Fig. 6.4b toont de serieversie; Ri is hier
de bronweerstand. uo is van dezelfde vorm
als in het vorige geval, mits de som van Ri
en de weerstand van de diode in doorlaatrichting veel kleiner is dan R%.
Soortgelijke schakelingen worden zeer
vaak gebruikt om de spanningsvariaties
van een anode of collector te begrenzen,
tijdens het schakelen van een buis respec
tievelijk transistor; in dat geval zijn ze
beter bekend als ‘begrenzingsdiodes’. Zo
zou in fig. 6.4c, bij afwezigheid van de
diode, de anodespanning stijgen tot £/bb,
als de anodestroom afgeknepen werd door
een geschikte negatieve roosterspanning.
Mét de diode kan de anodespanning slechts
oplopen tot U2 voordat de eerstgenoemde
gaat geleiden. Als men diode en spanningsdeler 7?i, R2 vervangt door hun equivalent
volgens Thevenin, ziet men dat de anode a
in spanning stijgt tot
U2 + /?s(^bb— t^2)/(^s + -Rl)» en men
kan dit vlak bij U2 houden door 7?s
te nemen. Aan laatstgenoemde voorwaar
de kan moeilijk te voldoen zijn, zonder
voor Ri en R2 weerstanden voor groot ver
mogen te moeten invoeren, dus kan men er
voor herhaald knippen C2 aan toevoegen,
met C27?s groot.
Wanneer het stuurrooster van een buis
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via een weerstand verbonden is aan een
positieve spanning, wordt door eenzelfde
werking de stijging van de positieve span
ning begrensd. Als er roosterstroom loopt,
gedraagt de combinatie rooster-kathode
zich als een diode, met een differentiële
weerstand van dezelfde orde van grootte:
300-1000 Q. Zij deze r, en laat de verbin
ding aan de spanning 4- Ui over een weer
stand Ri lopen, dan stijgt de roosterspan
ning tot Uir/(Ri + r), wat bijvoorbeeld
minder dan 1 % van Ui kan zijn als Ri
100 kQ is.
Een op de begrenzingsdiode gelijkende
schakeling kan men gebruiken om de span
ningsvariaties van de collector te begrenzen
bij transistoren, maar bij de lage spannin
gen, waarmee men hier te maken heeft,
verdient het de voorkeur, een zenerdiode te
gebruiken, zoals in fig.6.4d, waar C/cEniet
positiever kan worden dan — Ucc + ^d,
met J/d de doorslagspanning van de zener
diode bij anode negatief ten opzichte van
kathode.

6.3.3. Blokkeren en gelijkstroomherstel
Wanneer men een rijtje pulsen een wissel
stroomkoppeling laat passeren, moet het
gemiddelde gelijkstroomniveau van het
uitgangssignaal nul zijn, en soms is het
nodig in een volgende trap het oorspron
kelijke niveau te herstellen of een kant van
de golfvorm op het nulniveau of een andere
gewenste waarde vast te leggen. Men kan
blokkeren eenvoudig tot stand brengen met
een diode, parallel aan een 7?C-koppeling,
waarbij de maximale positieve uitslag van
de uitgangsgolfvorm dicht bij de spanning
gehouden wordt, waaraan de collector ver
bonden is, in dit geval nul (fig. 6.4e). De
voorwaarde voor voldoende werking is, dat

de oplaadtijdconstante Crt veel kleiner is
dan de inkomende pulslengte 7i en de ontlaadtijdconstante CRr^HR 4- r&) veel gro
ter dan het pulsinterval T%. Als dit zo is,
wordt C tot 4- C/i opgeladen gedurende de
eerste puls, en zal hij deze lading niet meer
verliezen zolang de rij pulsen aanhoudt, zo
dat het uitgangsniveau altijd Ui beneden
het ingangsniveau ligt, dat wil zeggen zijn
maximale waarde wordt nul. Vanwege de
onvermijdelijke lek tijdens het pulsinterval
moet de condensator enigszins bijgeladen
worden, en het blokkeren is dan ook nooit
helemaal volmaakt, waarbij de verhouding
van de gebieden boven en beneden het nulniveau gelijk is aan de verhouding van op
en ontladingsweerstand. Het blokkeemiveau kan gewijzigd worden door de kathode
op een spanning ongelijk aan nul te bren
gen, waarbij wel de inwendige weerstand
van deze spanningsbron laag moet zijn om
de tijdconstante voor het opladen klein te
houden.

Fig.6.5. Poortschakelingen; a. ‘OF’-poort met
een diode; b. dubbeltriodepoort in balansscha
keling.

6.3.4. Gestuurd blokkeren
Gestuurd blokkeren of poorten is in wezen:
een schakelaar in serie met een signaalleiding aan te brengen en deze door middel
van een tijdsafhankelijke functie of met de
polariteit van andere signalen te bedienen.
De logische schakelingen, die het merendeel
van de digitale bewerkingen in een com
puter uitvoeren, zijn poortschakelingen.
De eenvoudigste vorm is een seriediode en
een gelijkspanningscomponent toegevoegd
aan het signaal, zodat het al dan niet aan
wezig zijn van deze gelijkspanning bepaalt
of de diode geleidt en het signaal doorlaat,
of niet geleidend gehouden wordt. In fig.
6.5a ziet men een vorm van een OF-poort,
zoals deze in logische schakelingen gebruikt

wordt. Deze geeft een uitgangspuls bij een
ingangssignaal a OF b OF c. Wanneer alle
ingangsniveaus op Uq staan, geleiden alle
diodes en wordt de uitgang op een niveau
lager dan Uq gehouden; wanneer een van
de ingangen op Ui gebracht wordt, blijft de
bijbehorende diode geleiden en brengt zo
de uitgang op Uiy maar laat de overige
diodes sperren, zodat we dus een isolatie
tussen de kanalen krijgen. Logische scha
kelingen zijn slechts betrokken bij het door
geven van informatie in de vorm van een
omschakelen van het ene naar het andere
niveau of omgekeerd, maar poortschake
lingen moeten vaak positieve signalen of
negatieve signalen van wisselende ampli
tude verwerken, of signalen met beide pola-
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riteiten. Een gepoorte klasse A versterker
met een grote negatieve spanning op het
schermrooster om indien gewenst de gelei
ding te onderbreken, kan men als de een
voudigste schakeling beschouwen. Bij het
‘aan’-schakelen treedt er, ook bij afwezig
heid van signaal, een sprong in de spanning
aan de uitgang op, wanneer de buis zijn
anoderuststroom bereikt, een effect dat be
kend staat als ‘voetstukimpulsie’, daar het
ingangssignaal op deze sprong gesuperponeerd wordt. Om dit te vermijden zijn de
meeste poorten die als tijdsafhankelijke
schakelaar gebruikt worden uitgevoerd als
balansschakeling, dubbel triode poort van
fig. 6.5b. De triodes hebben een gemeen
schappelijke anodeweerstand, en bij afwe
zigheid van een ingangssignaal schakelen
de in tegenfase staande stuursignalen de
buizen Bul en Bu2 uit met dezelfde veran
dering in anodestroom, zodat uo niet ver
andert. Het ingangssignaal wordt alleen
aan Bul toegevoerd, zodat het slechts ver
sterkt wordt door Bul wanneer het samen
valt met het poortsignaal, zodat er geen
voetstukimpulsie optreedt. Op eenzelfde
wijze kan men een tweetal trappen in ge
meenschappelijke emitterschakeling ge
bruiken.

6.4. MULTI VIBRATOR SCHAKELINGEN

6.4.1. Inleiding
Door golfvervormingstechnieken toe te
passen op een sinusvormige oscillatie is het
mogelijk een doorlopende reeks symmetri
sche blokgolven op te wekken; deze me
thode wordt gebruikt, wanneer een zeer
hoge frequentiestabiliteit geëist wordt. Voor
veel toepassingen wordt een asymmetrische

blokgolf gevraagd, of een enkele puls, die
gestart wordt door een ingangstriggersignaal. Hiervoor is een regeneratief soort
schakeling nodig, waarbij de pulsduur en
herhalingsfrequentie of triggerwerkingdoor
één schakeling geregeld wordt. De schakelwerking wordt veroorzaakt door grote po
sitieve terugkoppeling, die daarbij nog het
voordeel heeft de tijdconstanten in de scha
keling tijdens het omklappen te verkleinen,
zodat we pulsen met een korte stijgtijd krij
gen. Het principeschema bestaat uit twee
buizen of transistoren, zodanig geschakeld,
dat ze een teruggekoppelde kring vormen.
Bij buizen kunnen de koppelingen tussen
de twee trappen zijn van anode naar roos
ter voor beide buizen of één koppeling van
anode naar rooster en één via de kathodes,
zoals in de kangoeroeschakeling. De over
eenkomstige transistorschakelingen zijn
collector-basis- of emitter-gekoppeld. De
werkingswijze wordt in beide gevallen be
paald door de aard van de koppelingen.
1. Astabiele werking, of zelfstandig gene
rerend. Er is geen stabiele toestand, hetgeen
een doorlopende reeks pulsen levert. Er
worden twee C7?-koppelingen tussen de
trappen gebruikt en de pulsduur wordt be
paald door deze koppelingen. Er zijn geen
triggeringangssignalen nodig, al kan de
herhalingsfrequentie er wel mee gesynchro
niseerd worden.
2. Monostabiele werking. Er is één sta
biele en één instabiele toestand, waarbij
één CR-koppeling en één gelijkstroomkoppeling wordt gebruikt. De schakeling valt
telkens terug in zijn stabiele toestand, waar
ze weer uit gebracht kan worden door een
enkele puls van buiten af. Zelf levert ze
dan één enkele puls, waarvan de duur door
de CR-koppeling bepaald wordt. Bij be-
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paalde instellingen wordt de werking astabiel.
3. Bistabiele werking. Twee stabiele toe
standen, vastgelegd door twee gelijkstroomkoppelingen, voor elke overgang is een
puls van buiten af nodig. Er zijn geen tijd
constanten in de schakeling afgezien van
die ten gevolge van strooicapaciteiten, die
de omklapsnelheid beperken.
Elk van de drie gevallen kan men krijgen
met ofwel anode-rooster- of kathode-gekoppelde, respectievelijk collector-basisof emitter-gekoppelde schakelingen. De
keuze van een bepaalde schakeling is hoofd
zakelijk een kwestie van ervaring. De ken
merkende eigenschap van een multivibratorschakeling is, dat, indien er een tijdsaf
hankelijke werking aanwezig is, deze het
gevolg is van het ontladen van een CRketen en daarom exponentieel van vorm.
In een volgende paragraaf wordt een scha
keling behandeld waarin tegenkoppeling
gebruikt wordt om een tijdsafhankelijke
werking te krijgen, die lineair van vorm is;
voor enkele toepassingen bieden deze ze
kere voordelen. Men kan het principe van
regeneratief schakelen het beste benaderen
door als eerste de bistabiele schakeling te
beschouwen, en daarna wisselstroomkoppelingen in te voegen, waardoor we de an
dere werkingen verkrijgen. Het ontwerpen
van al deze schakelingen is onder te verde
len in twee met elkaar in verband staande
delen, te weten a. een geschikte opstelling
ontwerpen, om ervoor te zorgen dat aan
de voorwaarden voor het omklappen vol
daan is, en dat een juiste werkwijze ver
zekerd is, b. geschikte instellingen te kie
zen, zodat buizen of transistoren tijdens
het omklappen goed werken, en hen gedu
rende de rest van de tijd in gesteld te hou-

den op ‘aan’ of ‘uit’.
6.4.2. Bistabiele multivibrator met buizen,
anode-roostergekoppeld
De werking hiervan is zodanig dat er twee
stabiele toestanden zijn, gescheiden door
een uitwendig triggersignaal en met een re
generatieve schakelwcrking wanneer de
beide buizen geleiden. De principeschakeling kan daarom zijn als weergegeven in
fig. 6.6a, met gelijkspanningskoppeling van
elke anode naar het volgende rooster, daar
er geen toestandsverandering met de tijd
geëist wordt. Elke trap levert 180° fasedraaiing, zodat aan de voorwaarde voor
terugwerken (rondgaande versterking > 1)
voldaan is zolang de versterking van roos
ter naar anode van elke buis groter is dan
het verlies in de gelijkstroomkoppeling,
waarvoor gewoonlijk slechts een verster
king van 1,5-3 per trap nodig is. Om aan de
voorwaarden voor stabiliteit te voldoen
moet de ene buis ‘uit’ zijn wanneer de an
dere geleidt (‘aan’ is), dat wil zeggen wan
neer het ene rooster een potentiaal buiten
de roosterruimte of enigszins positief heeft,
moet het andere beneden het afknijppunt
liggen. Om de toestand te veranderen moet
een uitwendig triggersignaal de stroom in
de ‘aan’-buis verminderen en zo de anodespanning voldoende laten stijgen om het
tweede rooster via de koppeling tussen de
twee trappen binnen de roosterruimte te
brengen, zodat de tweede buis gaat gelei
den. De terugwerking zorgt er dan voor
dat het omklappen, wanneer het eenmaal
begonnen is, doorgaat; de daling van de
anodespanning van de tweede buis moet
voldoende groot zijn om het tweede rooster
beneden het afknijppunt te brengen. In fig.
6.6b zien we de belastingslijn van Bul,
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waarbij de gebruikelijke onderdelen en
spanningen aangegeven zijn. Het ontwerp
gaat uit van een triode met geïdealiseerde
lineaire karakteristieken, die overeenko
men met r = 10 kQ, pi = 30. Wanneer
Bul geleidt, staat het rooster op een kleine
positieve spanning, zodat ze een kleine
hoeveelheid roosterstroom trekt, hierdoor
wordt de benedengrens van de anodespanning vastgelegd op 50 V. Met
en R*
beide gelijk aan 500 kQ en —Ui op
—100 V is US2 op —25 V, voldoende om
de buis te sperren. C/ai is bijna 150 V, zo
dat bij afwezigheid van de roosterstroom
Ugi positief zou zijn, waardoor er zeker
roosterstroom zou lopen, zodat de uitein
delijke rooster-kathodeweerstand Uei zeer
dicht bij 0 V houdt. Deze toestand is dus
stabiel, totdat een triggersignaal ze ver
stoort, de spanningen verwisseld worden en
we een soortgelijke stabiele toestand krij
gen, met Bu2 geleidend.
Om de triggerpulsen uit een enkele bron
te koppelen aan beide roosters moeten we
een verandering aanbrengen. De meest be
vredigende methode is een kleine gemeen
schappelijke anodeweerstand R3 in te voe
gen, waar een triggersignaal aan gekop
peld wordt, dat negatief moet zijn, om de
anodestroom in de geleidende buis te ver
minderen, zoals in fig. 6.6c. Met een ver
hoogde hoogspanning van 200 V en R3
gelijk aan 10 kQ blijven de spanningen en
stromen in de schakeling ongewijzigd. De
aanwezigheid van een ingangscapaciteit
aan het rooster (waarbij inbegrepen de
Miller-capaciteit als de buis versterkt) laat
de koppeling tussen de trappen werken als
het golfvervormingsnetwerk van fig. 6.2e,
met daarbij behorend een toename van de
schakeltijd; dus moeten we compensatie130

condensatoren toevoegen; het resultaat is
dan zoals getoond in fig. 6.2g, waarbij een
waarde van 50-150 pF gewoonlijk geschikt
is. Het triggersignaal gaat via de anodeweerstanden en de beide koppelingen naar
de beide roosters, maar heeft alleen in
vloed op de geleidende buis, omdat het
negatief is. De schakeling zal ook bij posi
tieve pulsen omklappen, als de amplitude
ervan na verzwakking door Ri en R2 maar
groot genoeg is om het rooster van de sper
rende buis binnen de roosterruimte te bren
gen. Wanneer men de knipdiode voor de
triggerimpuls weglaat, kan dit ongewenste
dubbele triggering effect veroorzaakt wor
den door differentiatie van de stijgkant van
de negatieve triggerpuls.
Er zijn verscheidene methodes voor het
ontwerpen uitgedacht; bevredigende waar
den kunnen eenvoudig verkregen worden
door enkele voorafgaande berekeningen.
Enkele factoren, die bij de keuze van be
lang zijn, zijn:
1. De anodeweerstand moet veel groter
zijn dan ra, om een hoge versterking te krij
gen, en de anodespanningswisseling moet,
ook na verzwakking door de koppeling
tussen de twee trappen, behoorlijk veel
groter zijn dan de roosterruimte.
2. Het koppelnetwerk tussen de twee
trappen mag niet meer dan een op twee of
een op drie verzwakken om de rondgaande
versterking groot genoeg te houden, het
geen een negatieve voorspanning nodig
maakt van dezelfde orde van grootte als
de hoogspanning.
3. Wanneer de schakelsnelheid niet van
primair belang is, moeten de koppel weer
standen groot zijn, om lekstroom erdoor zo
klein mogelijk te houden. In elk geval moet
men compensatiecondensatoren gebruiken.
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4. Om zo groot mogelijke schakelsnelheden te krijgen is een groot versterkingsbandbreedteprodukt van essentieel belang,
zodat de buizen een grote steilheid moeten
hebben en de strooicapaciteiten in de scha
keling zo klein mogelijk gehouden moeten
worden.
5. Wanneer men een gemeenschappelijke
kathodewcerstand gebruikt kan men de
negatieve spanning weglaten. Wel moet
men deze weerstand ontkoppelen, om tij
dens het omklappen terugwerking te ver
mijden; zijn waarde moet zodanig zijn dat
de kathode een spanning heeft van onge
veer een derde van de voedingsspanning.
6.4.3. De bistabiele multivibrator met
transistors, collector-basisgekoppeld
Men verkrijgt de equivalente transistorschakeling door de buizen zonder meer te
vervangen door transistors, en bij pnptransistors de voedingsspanning om te ke
ren, en ze te verlagen tot binnen de maxi
male waarden voor de transistors. Het principeschema is weergegeven in fig. 6.6d, en
de collectorbelastingslijn is getekend in
fig. 6.6e voor gebruikelijke waarden, waar
bij is uitgegaan van een transistor met
ae = 50. Tenzij men voor alles een hoge
schakelsnelheid wil hebben worden de
transistors tussen de verzadiging
(C/ce « 0 V) en het afknijppunt (C/ce =
—C/cc) geschakeld. Wanneer Tl volledig
gestuurd wordt, is J/ce zo laag, dat bijna
elke combinatie van 7?i en R.2 aanleiding
geeft tot een positieve {7be op T2 en hem
zo spert. De verzadiging wordt echter be
paald, doordat een zekere basisstroom
wordt overschreden, en dus moeten Ri en
Rz zodanig zijn, dat deze stroom kan lopen
als Tl spert. Wanneer we het theorema van
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Thévenin toepassen op het netwerk tussen
de twee trappen krijgen we de schakeling
van fig.6.6f, waarmee we kunnen bevesti
gen dat de basisstroom groter is dan
É/cc/oe^c- Voor een afname van de collectorstroom in de geleidende transistor is
een positieve toename van £/be nodig en
een vorm van een ‘stuur’-schakeling voor
de ingangstrigger ziet men in de volledige
bistabiele schakeling van fig. 6.6g. De diode,
die verbonden is met de basis van de nietgeleidende transistor, wordt door de nega
tieve spanning op zijn anode, verkregen
van de negatieve collectorspanning, gesperd
gehouden, en dus bereikt de positieve triggerpuls alleen de geleidende transistor. De
tijdconstante CtRt bepaalt de maximale
triggersnelheid, daar Ct zich op- en ont
laden moet tijdens het omklappen, maar
hij moet ook groter zijn dan de omklaptijd
zelf.
Bistabiele transistorschakelingen kun
nen, wanneer ze geschikt getriggerd wor
den, schakelen tot een herhalingsfrequentie,
die de afsnijfrequentie in gemeenschappe
lijke emitterschakeling benadert, dat wil
zeggen ongeveer 20 kHz voor 1000 kHz
transistors, 200 kHz voor 10 MHz, en
tot 2 MHz voor 100 MHz transistoren,
waarbij de afkapfrequentie gewoonlijk ge
geven wordt voor de gemeenschappelijke
basisschakeling en niet de gemeenschappe
lijke emitterschakeling.

6.4.4. De astabiele multivibrator met
buizen, anode-roostergekoppeld
De zojuist beschreven bistabiele schakelin
gen gedragen zich zo, omdat de anode- of
collectorspanningsdaling gelijkstroomgekoppeld wordt naar het andere rooster
respectievelijk basis, dat dan op een span-

ning gebracht wordt die lager is dan de afknijpspanning, en dat daar dan blijft om
dat er geen verdere verandering optreedt.
Wanneer men wisselstroomkoppelingen
toepast wordt de eerste verandering zonder
enige verzwakking gekoppeld aan het roos
ter, daar de spanning over de condensator
niet onmiddellijk kan veranderen, maar de
overdrachtskarakteristiek van de koppe
ling moet zodanig zijn, dat de stroom door
de weerstand weer naar nul terug gaat; dus
gaat, wanneer deze weerstand met de aarde
verbonden is, de roosterspanning weer naar
aardpotentiaal terug, zodat de buis weer
‘aan’ geschakeld wordt. Met twee wissel
stroomkoppelingen kan er nooit een sta
biele toestand bereikt worden, zodat de
schakeling doorlopend omklapt, resulte
rend in een anodegolf vorm, die in goede
benadering rechthoekig gemaakt kan wor
den. In fig. 6.7a is het principeschema van
een astabiele schakeling gegeven, en daarbij
enkele praktische waarden voor dezelfde
triodekarakteristieken als in fig. 6.6.
De schakclperiode begint, wanneer het
rooster van de niet-geleidende buis, bij
voorbeeld Bul, vanuit een negatieve span
ning de roosterruimte doorloopt, waardoor
Bul gaat geleiden, met een daarbij beho
rende daling van z/ai- Dit geeft direct aan
leiding tot een daling in «g2» een stijging
van wa2 en een verdere stijging van «gi, zo
dat de regeneratieve terugwerking volledig
is en Bul ‘aan’geschakeld wordt en Bu2
‘uit’. Elk van de koppelnetwerken tussen de
trappen ondergaat in één periode twee
overgangsverandcringen, te weten een re
latief snelle oplading van de condensator
tot de volledige voedingsspanning, wan
neer de bijbehorende buis ‘uit’schakelt, en
vervolgens een tragere ontlading via de

anode van de geleidende buis, waarvan de
overgang ergens in deze periode begint.
De golfvormen op anode en rooster zijn
weergegeven in fig. 6.7b. Omdat de roosterweerstanden Ri en R2 aan aarde verbonden
zijn, is de spanning op het rooster van de
geleidende buis 0 V zodra de korte oplaadpick aan het begin voorbij is, en wordt
de anodespanning dus bepaald door het
snijpunt van debelastinsglijn met de karak
teristiek Ug = 0 (zoals in fig. 6.6b). De
verschillende stukken van de golfvormen
worden als volgt gekenschetst:
l.De stijgkant van de anodegolfvorm is
het gevolg van het opladen van de koppelcondensator en bestaat uit een zeer snelle
stijging van ongeveer een volt groter dan
de roosterruimte van de buis, gevolgd door
een exponentiële toename tot de voedings
spanning met een tijdconstante, die zeer
dicht bij CzRai of Ci7?a2 ligt. Het vervangingsschema om de stijging van wa2 te be
palen is in fig. 6.7c gegeven, waar voor de
weerstand rg (de impedantie van het roos
ter, is diiG/diG, is 500 Q genomen) voor
positieve «gi parallel staat aan Ri. Op het
moment van omklappen is z/gi —5 V en
11A2 50 V, zodat Ci aanvankelijk een la
ding heeft, overeenkomend met een span
ning van 55 V. De aanvankelijke oplaadstroom maakt zzgi positief, waarbij de stij
ging boven de 0 V is
(150 — 55) • 500/(20.000 + 500) = 2,3 V.
Daarom stijgen zzgi en z/a2 beide momen
taan met 7,3 V, en naarmate het opladen
doorgaat en de stroom afneemt vanaf zijn
aanvankelijke topwaarde, daalt zzgi tot
0 V en stijgt zza2 tot 150 V met een tijd
constante Ci(7?a2 + rg) = 20,5 ps. Het
opladen is voltooid na ongeveer 5 maal de
tijdconstante, dat wil zeggen na ongeveer
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1

100 ps, en deze tijd moet kort zijn verge
leken bij de totale pulsafstand.
2. De exponentiële afval van de golfvorm
op het rooster is het gevolg van het ontla
den van de condensator over de anode van
de geleidende buis, waarbij de ohmse com
ponenten zijn de grote roosterlekweerstand
(die niet geshunt wordt door rg daar het
rooster negatief is) en de veel kleinere uitgangsimpedantie op de anode (rg parallel
aan 7?ai) (fig.6.7d). Wanneer we de korte
positieve piek aan het begin van ugi ver
waarlozen, wordt uai gebracht op 50 V
wanneer Bul geleidt, dus zakt //g2 aanvan
kelijk, daar C2 opgeladen is tot de totale
voedingsspanning van 150V, tot
4-50 — 150 = —100 V, wat gelijk is aan
de verandering van de anodespanning tus
sen de toestanden ‘aan’ en ‘uit’. Dan stijgt
UG2 naar nul met een tijdconstante
C2(7?24- R')— CzR2 = 1000 ps, totdat Bu2
gaat geleiden, wat gebeurt als z/g2 —5 V
bereikt, en zo de volgende overgang laat
beginnen. Ti kan men dus vinden uit

5
---- = e
100

—Ti/1000

ofwel 20 = eT,/100°

waaruit volgt Ti = 3000 ps. Gedurende
de korte tijd, dat zzgi positief is, is uai klei
ner dan 50 V, en er is dus een undershoot
op de golfvorm van z/ai en van z/g2, die
weinig invloed heeft op de verschillende
tijden. De golfvormen van het andere stuk
van de periode kan men op een soortgelijke
manier vinden.
De verschillende tijden kunnen gevari
eerd worden door de koppelcondensatoren
of de roosterweerstanden te veranderen;
het gebied, waarover men op de laatste
manier kan variëren is echter klein, omdat
de roosterweerstanden aanzienlijk groter

moeten zijn dan de anodeweerstanden, wil
men een rechthoekige golfvorm behouden,
ze mogen echter weer niet groter worden
dan de voor elk type buis toegestane waar
de (gewoonlijk 2 MQ). Een andere zeer
goede methode, waarmee men nauwkeurig
kan instellen, is: de roosterweerstand aan
een positieve spanning (C/g) tussen aarde
en voedingsspanning, of zelfs hoger, te ver
binden. Het exponentieel ontladen gaat nu
naar Ug in plaats van naar 0 V, maar het
omklappen vindt nog steeds plaats, wan
neer ug in de roosterruimte komt, dus
wordt de periode kleiner.
I

6.4.5. De astabiele multivibrator met
transistors, collector-basisgekoppeld
In principe is deze schakeling een tweetrapsversterker in gemeenschappelijke emitterschakeling met de uitgang teruggekoppeld
naar de ingang, zoals in fig.6.7e. B(j de
astabiele multivibrator met buizen moet de
geleidende buis door het opladen telkens
roosterstroom trekken, zodat de onder- en
bovengrens voor de golfvormen op de
anode nauwkeurig gedefinieerd zijn. De
golfvormen op de collector van een tran
sistor hangen er echter van af, of de instel
lingen in de schakeling niet alleen zodanig
zijn dat de transistors in de verzadiging ge
stuurd worden wanneer de oplaadstroom
zijn top bereikt, maar ook of ze verzadigd
blijven bij de bijbehorende waarde van de
basisruststroom. In beide gevallen werkt de
schakeling stabiel, maar ziet de golfvorm
aan de collector er zeer verschillend uit.
Wanneer we het geval beschouwen waar
in de waarde van de verzadigde toestand
gehandhaafd wordt, zijn de golfvormen op
de collector en basis als getekend in fig.
6.7f. Een pnp-transistor is gesperd wanneer
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zijn basis positief is ten opzichte van de
emitter, dus kunnen we het moment,
waarop Tl ‘aan’schakelt, dat wil zeggen
wbi passeert de nul van de positieve kant
af, als het begin van de periode beschouwen,
waarbij we de kleine negatieve C/be, die
nodig is om de basisstroom in te stellen,
verwaarloosd hebben. Wanneer door de
collector van Tl stroom gaat lopen stijgt
wei vanaf —Ucc en wordt deze verande
ring via C2 doorgegeven aan ub2, zodat
«C2 daalt, wat via Ci weer bijdraagt tot
het schakelen van Tl. Er is, buiten de
strooicapaciteiten, geen tijdconstante om
de snelheid van verandering van wei te be
perken, zodat deze bijna momentaan stijgt
tot de vastloopspanning, bijna 0 V, en
WB2 niet een zelfde snelheid stijgt van 0 tot
+ Ucc en wbi iets onder 0 V daalt wan
neer de maximale laadstroom naar Ci
loopt. Het oplaadcircuit is getekend in fig.
6.7g, waarbij Ci aanvankelijk onopgeladen
is. Daar tb < -Kc2< Z?bi is de laad
stroom in het begin —Ucc/Rc2, wat ook
de aanvankelijke waarde van de basis
stroom in Tl is. De oplaadtijdconstante is
bijna gelijk aan CiZ?c2, dus wc2 daalt met
deze snelheid van 0 V tot —Ucc- Wan
neer het opladen voltooid is, daalt z'bi tot
—Ucc/Rbi en deze waarde moet groter
zijn dan ici/Ue of CZcc/öe^ci, wil de ver
zadiging in stand gehouden worden. T2 nu
blijft gesperd, daar zijn basisspanning posi
tief is, de duur van deze gesperde toestand
wordt bepaald door het ontlaadcircuit van
fig.6.7h, welke begint, wanneer wei gelijk
is aan 0 V en wb2 aan 4- Ucc- Daarom
daalt zzb2 met een tijdconstante, die bijna
gelijk is aan C2RB2, naar —Ucc, daar de
uitgangsimpedantie aan de collector van
Tl in verzadigde toestand laag is. T2 scha-
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kelt, wanneer wb2 de helft van zijn expo
nentiële afval voltooid heeft, dus wordt de
tijd /1 gegeven door
* ^C— = e
ofwel
2Ucc
tl = C2RB2 In 2 = 0,693 C2RB2
Deze eenvoudige uitdrukking is betrekke
lijk nauwkeurig, vooropgesteld dat de ba
sis- en collectorweerstanden zodanig zijn
dat de verzadigde toestand gehandhaafd
blijft en het opladen van Ci binnen de duur
van de periode voltooid is, zodat zowel op
collector als basis een volledige spanningszwaai over Ucc verkregen wordt. De nume
rieke waarden van fig. 6.7e-f zijn van toe
passing op de getekende schakeling voor
transistors met een ae van 50.
De verzadigingsstroom Ze bij een Ucc
van —10 V en Rc = 2 kQ is 5 mA,
met daarbij behorend een minimale waar
de voor de basisstroom van 5 • 10~3/50 =
10~4 A. Om de verzadigde toestand te
houden mag Rb daarom niet groter zijn
dan 100 kQ. Wanneer men boven deze
waarde komt, gaat de golfvorm op de col
lector eruit zien als in fig. 6.7i. De aanvan
kelijke oplaadstroom (5 mA bij bovenge
noemde getallen) zal zeker voor een verza
diging zorgen, zodat wc tot bijna 0 V stijgt.
Wanneer ic echter kleiner wordt, zal men
een punt bereiken, waarbij ze beneden de
100 |1A komt en dan daalt wc exponen
tieel, tegelijk met Zb, tot de rustwaarde be
reikt is. Men verliest hiermee niet alleen de
rechthoekige golfvorm, ook de rustwaarde
van de collectorvermogensdissipatie is veel
groter dan de lage waarde, die men bij de
verzadigde toestand bereikte.
Voor een bevredigend ontwerp van een
symmetrische schakeling moet Rb groter

zijn dan 8tfc, bij 5RcC < 0,67 CRb, om
volledige oplading mogelijk te maken, en
kleiner zijn dan aeRc, zodat, wanneer de
gewenste collectorverzadigingsstroom een
maal vastgelegd is, de parameters in de
schakeling al redelijk bepaald zijn. De
werking blijft gaan volgens bovenstaande
regels wanneer de repetitiefrequentie toe
neemt, totdat ze het gebied van de afsnijfrequentie van de gemeenschappelijke emitterschakeling bereikt en de inwendige faseverschuivingen van de transistor niet lan
ger de positieve terugkoppeling mogelijk
maken.
6.4.6. De monostabiele multivibrator met
buizen, kathodegekoppeld
Een andere koppelmethode dan met de
twee anode-rooster-koppelingen kan men
vinden door een gemeenschappelijke kathodeweerstand voor het tweetal buizen te
gebruiken, zoals bij de kathodegekoppelde
versterker (kangoeroeschakeling) beschre
ven in hfdst. 4. Positieve terugkoppeling
wordt dan aangebracht door een enkele
anode-rooster-koppeling toe te passen en
een wisselstroomkoppeling voor monosta
biele en astabiele schakelingen, en een gelijkstroomkoppeling voor de bistabiele uit
voering te nemen. De gelijkstroominstellingen van de eerste buis bepalen, of de
schakeling astabiel of monostabiel werkt.
De belangrijkste voordelen van de kathode
gekoppelde schakelingen zijn:
1. Het uitgangssignaal kan betrokken
worden uit een ‘vrije’ anode, dat wil zeggen
extra belasting heeft geen invloed op de
schakeltijden van de schakeling.
2. Het ingangspunt voor het triggersignaal is een ‘vrij’ rooster, eveneens niet ge
koppeld aan de schakelingen.

3.In de schakeling is ook negatieve terug
koppeling aanwezig, hetgeen de werking
voor het grootste deel onafhankelijk maakt
van de buisparameters en het mogelijk
maakt de stroom- en spanningswisselingen
nauwkeurig in te stellen.
Ter verduidelijking van de werking van
een buis met een anode- en kathodeweerstand van vergelijkbare grootte beschou
wen we de schakeling van fig. 6.8a, waarin
een triode wordt gebruikt met een positieve
voedingsspanning C7bi en een negatieve
spanning —C/b2 en met het rooster aan
aarde verbonden. Onder deze omstandig
heden moet de buis geleiden, dus als er
geen roosterstroom loopt is uq negatief,
maar kleiner dan de roosterruimte van de
buis, dat wil zeggen de kathodespanning
moet binnen de roosterruimte liggen boven
de spanning waarop het rooster gebracht
wordt, in dit geval aardpotentiaal. De
roosterruimte van een triode is bij benade
ring kak/m, de spanningsval over de kathodeweerstand kan, wanneer de negatieve
spanning —Ub2 van dezelfde orde van
grootte is als (7bi, slechts zeer weinig van
C/b2 verschillen. Hierdoor wordt de stroom,
die door de buis moet lopen Zki = Ub2/Rk
en hg stelt zich hierbij in. Om Zki beter te
kunnen schatten, moeten we detriodekarakteristieken gebruiken om de benodigde
rooster-kathodespanning (= z/gki) te be
palen, en we vinden als nauwkeuriger
waarde Zk2 = (C^B2 + «gki)/^k- Van de
andere kant, wanneer we de buis voorstel
len door geïdealiseerde lineaire karakteris
tieken (fig. 6.8b), is de totale voedingsspan
ning £/bi + Ub2 en is de totale ohmse
belasting Ra 4- 7?k en het spanningsverval over de buis is /zmgki + Zki ' r&kunnen dus een vergelijking opstellen:
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t^Bi 4- C/b2 = /zzzgki 4- iKi(**a 4- Ra — Riö —5 V is, moet —C7b3 lager zijn dan —3 V
waaruit zzgri zo bepaald kan worden dat
om Bul te sperren. —10 V is een geschik
deze voldoet voor de benaderende waarde te waarde.
iri, en dus voor de tweede waarde zr2. Om
Om de schakeling uit zijn stabiele toe
dat de bovenstaande vergelijking eenvou stand te krijgen, moet Bul geleidend wor
digweg een oplossing van de meetkundige
den gemaakt: hiervoor is een positieve
constructie van de belastingslijn is, ver triggerpuls nodig met een amplitude van
schijnt de gewoonlijk negatieve roosterongeveer 10 V. Zodra Bul stroom begint
kathodespanning als een positieve groot te geleiden, daalt «ai, daalt z/g2, daalt zzr
heid, dat wil zeggen /zzzgr is een spannings en wordt wgk2 minder negatief, wat aan
verschil en moet positief zijn. Wanneer de leiding geeft tot een verdere daling van
oplossing een negatieve waarde oplevert,
«ai. Bul wordt dus aangeschakeld en Bu2
uit. Op het eind van de triggerpuls zijn de
ofwel ZRi(/*a 4- Ra 4- Rk) > C/bi 4- £/b2,
geeft dit aan dat zzgr in werkelijkheid po instellingen als gegeven in fig. 6.8d, zzr is nu
sitief is en er dus roosterstroom loopt. Ten 2 V hoger dan zzgi die op —10 V staat,
zij dit werkelijk de bedoeling is, moet men
zodat /Ai op ongeveer 4,8 mA bepaald
wordt, waarvoor nodig is dat wgki gelijk
Ar vergroten of —zzb2 verkleinen.
De schakeling van de kathodegekoppel- is aan —2,3 V en zzr zich dus instelt op
de multivibrator is in fig. 6.8c weergegeven; —7,7 V. De daling van zzai en dus van
ook hier zijn de praktische waarden gege z/G2 is 96 V, zodat Bu2 dus spert, terwijl
ven voor een dubbeltriode met /z = 50 en
z/G2 weer van —96 V stijgt tot binnen de
ra = 10 kQ. Onderstel dat de instelling zo roosterruimte van zzr (op —7,7 V), dat
danig is dat de schakeling monostabiel wil zeggen ongeveer —13 V. De tijdcon
werkt. Een nadere beschouwing van de stante ligt zeer dicht bij CRg, voor
schakeling leert ons dat na elke volledige Aai
Ag, zodat men de duur van de inovergang het rooster van de tweede buis op
gangspuls eenvoudig kan vinden. Wanneer
nul volt zal staan, Bu2 moet dus de buis Bu2 begint te geleiden, wordt Bu2 door het
regeneratief schakelen helemaal geleidend
zijn die geleidend wordt om een stabiele
gemaakt en Bul gesperd; de stijging van
toestand te verkrijgen en deze toestand is
z/G2 wordt tot ongeveer 1 V hoger dan nul
alleen dan stabiel wanneer het rooster van
Bul meer dan de roosterruimte beneden volt beperkt door de diode Dl, die parallel
de spanning zzr ligt, die dan op de door staat aan Rg om een snelle oplaadtijd van
C te krijgen. Zonder de diode zou C alleen
verbonden kathode staat. De instellingen
over Rg opgeladen kunnen worden, tenzij
tijdens de stabiele toestand zijn:
Bu2 in de roosterstroom gestuurd wordt,
1. 7a2 is ongeveer Ub2/Ar (= 5 mA),
wat alleen zou gebeuren als zzg2 veel geste
waaruit men zzgr2 kan vinden op de boven
gen zou zijn ten gevolge van de aanwezig
beschreven manier (zzgk2 = —2 V);
heid van Ar. Dit zou op zijn beurt weer
2. zzg2 staat op 0 V, dan is zzr dus 4- 2 V;
aanleiding geven tot een grote en trage
3. zzo is 150 V;
4. zzgi staat op —C/b3, en daar de roos undershoot in zz0.
Nauwkeurige bepalingen van de pulsterruimte van Bul, met een zzar « 250 V,
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lengte kan men bereiken door 7?g aan een
variabele positieve spanning te leggen en
de kathode van Dl aan aarde te laten om
de spanning op de gemeenschappelijke ka
thode te begrenzen en daardoor de uitgangsamplitude constant te houden. Deze
schakeling is zeer goed te gebruiken om een
blokpuls op te wekken van regelbare lengte
en/of amplitude, vrijwel onafhankelijk van
de buiskarakteristieken, en te starten door
een enkele triggerpuls. Kabelcapaciteiten
aan de uitgang hebben alleen invloed op de
stijgtijd van de puls, en een lage waarde van
Ra2 vermindert de rondgaande versterking
niet. Wanneer de instelling van Bu2 niet
zodanig is, dat er een stabiele toestand mo
gelijk is, bijvoorbeeld wanneer de roosterweerstanden van de beide buizen aan de
zelfde spanning gelegd worden, gaat de
schakeling zelfstandig genereren. Zonder de
diode Dl wekt de schakeling dan een golfvorm op met zeer constante verhouding
van pulsduur-pulsafstand, en valt ug2 af
wisselend van boven en van beneden af
naar nul volt met dezelfde tijdconstante.
6AJ.De monostabiele multivibrator met
transistors, emittergekoppeld
Een emittergekoppelde versterker, waarin
nog één collector-basiskoppeling, zal zich
duidelijk op eenzelfde manier gedragen als
de monostabiele multivibrator met buizen.
De schakeling is voor pnp-transistors ge
geven in fig. 6.8e en ook hier wordt de mar
ge tussen monostabiele en astabiele wer
king bepaald door de spanning op de basis
van Ti. Nu geleidt T2 tijdens de stabiele
toestand, waarbij de basis enigszins nega
tief gehouden wordt door de diode Dl, zo
dat de doorverbonden emitters zeer dicht
bij 0 V liggen. De spanning U2 moet
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daarom een positieve waarde hebben om
een monostabiele werking te handhaven.
De emitterstroom z'e2 is Ui/R-e en Ab2
moet laag genoeg zijn om de bijbehorende
basisstroom en bovendien nog enige stroom
door de diode mogelijk te maken. Gewoon
lijk wordt T2 niet in de verzadiging ge
stuurd door Rq2 geschikt te kiezen tenzij
het noodzakelijk is om zijn collectorvermogensdissipatie te verminderen. Om een
overgang te veroorzaken, is er een nega
tieve trigger op de basis van Tl nodig, die
Tl laat geleiden, ó/ci stijgen, C/b2 stijgen en
dus T2 uit te schakelen. Als het eind van
het triggersignaal voorbij is, wordt de in
stelling van Tl bepaald door de spanning
U2, daar zei gelijk is aan (C/i — WARe
en de toename van z/ci en zzb2 is z’elRci»
wat de tijdbepalende term vastlegt. De
ontlaadtijdconstante is C7?b2 onder aan
name, dat 7?ci <
De voordelen van
deze schakeling liggen voornamelijk in de
mogelijkheid de stromen en dus, via 7?e en
U\, de spanningszwaai te regelen, en het
‘vrij’ zijn van de trigger en uitgangspunten.
Astabiele werking treedt op wanneer U2
niet positief genoeg is om Tl in de stabiele
toestand te sperren, en wanneer U2 ge
varieerd wordt tot dit punt bereikt wordt,
is het mogelijk een min of meer sinusvor
mig uitgangssignaal te krijgen, daar de
schakeling werkt met een zeer kleine waar
de van de rondgaande versterking, net
groot genoeg om regeneratie mogelijk te
maken.
6.4.8. Andere multivibratorschakelingen
De opzet van de schakelingen, die hierbo
ven uitvoerig behandeld zijn, bestrijken on
geveer wel alle principes, die men bij de an
dere uitvoeringen van multivibratorschake-

lingen tegenkomt. De belangrijkste ervan is
waarschijnlijk wel de kathode- (of emitter)
gekoppelde versie met een gelijkstroomkoppeling van anode naar rooster, alge
meen bekend als de Schmitt-triggerschakeling. Deze heeft twee stabiele toestanden,
waartussen geschakeld wordt zuiver en al
leen door verandering van het ingangsniveau, zonder dat er een of andere tijdregeling wordt toegepast. De rondgaande
versterking moet men redelijk klein hou
den, daar een teveel aan regeneratieve te
rugkoppeling (meer dan 1) leidt tot een
ongewenst groot ‘hysterese’-effect, dat wil
zeggen de waarde van de ingangsspanning
waarbij de schakeling van ‘aan’ naar ‘uit’
geschakeld wordt is verschillend van die
waarbij hij van ‘uit’ naar ‘aan’ geschakeld
wordt.
Met complementaire transistorparen,
dat wil zeggen een pnp en een npn, zijn
soortgelijke regeneratieve schakelingen mo
gelijk.

6.5.ZAAGTANDGENERATOREN

6.5.1. Inleiding
Kathodestraalbuizen met een elektrosta
tisch afbuigsysteem hebben een spanning
nodig, die lineair met de tijd toeneemt om
de horizontale afbuiging te regelen en zo
ervoor te zorgen dat de lichtvlek op de buis
met een constante snelheid naar rechts be
weegt. Voor elektromagnetische afbuigsystemen wordt een soortgelijke golfvorm
gebruikt, met maar kleine veranderingen
om voor de effecten ten gevolge van zelfinductie en eigen capaciteit van de afbuigspoel te corrigeren. Dit zijn de twee be
langrijkste toepassingen van zaagtandgene-

ratoren, maar ook kan het opwekken van
een lineair aangroeiende spanning aange
wend worden om de tijdschaal bij het op
wekken van blokgolfpulsen te regelen, op
dezelfde manier als bij multivibratoren,
waar dit gebeurde met behulp van expo
nentieel afvallende golfvormen. De een
voudigste manier om een tijdbasis te krij
gen is de spanning te gebruiken, die over
een condensator komt te staan als deze via
een weerstand opgeladen wordt uit een gelijkspanningsbron, en als we alleen het be
ginstuk van de exponentiële golfvorm ge
bruiken (spanning over de condensator
minder dan 10% van de maximale span
ning), kan men de spanningstoename als
nagenoeg lineair beschouwen. De toename
gaat afwijken van de oorspronkelijke line
aire zo gauw de laadstroom afneemt, en als
we een constante stroom zouden kunnen
handhaven zouden we een lineaire toename
krijgen. In het begin stond bij de ontwikke
ling van praktische tijdbasisschakelingen
het opladen door een constante stroom
met behulp van penthodes centraal, maar
het invoeren van terugkoppeltechnieken
maakte het mogelijk dat men hetzelfde ef
fect kon krijgen door de effectieve oplaadtijdconstante te veranderen. Lange tijd wa
ren de schakelingen gebaseerd op capacitatieve terugkoppeling, zoals in de ‘Miller’of ‘Phantastron’-schakeling, of op terug
koppeling met een weerstand, gecombineerd
met een kathodevolger, zoals in het ‘bootstrap’-type. Omdat afbuigspanningen meest
al groot zijn, zijn tijdbasisschakelingen met
buizen nog steeds voor veel apparatuur
noodzakelijk, maar er bestaan equivalente
transistorschakelingen, en al zijn deze dan
niet geschikt voor spanningstijdbases, ze
zijn zeer geschikt als golfopwekkers.
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6.5.2. Miller-schakelingen
Het gebruiken van capacitatieve terugkop
peling is al besproken in verband met het
Miller-effect en bij integrators bij analoogcomputers (hfdst. 4), en deze laatste staan
in direct verband met tijdbasisopwekking,
omdat de integraal van een gelijkspanning
natuurlijk een lineair toenemende golfvorm is. Daarbij moet men er ook voor
kunnen zorgen dat de golfvorm begint, en
dat hij op het eind weer terugvalt; dus past
men gewoonlijk een penthode toe, gebruik
makend van veranderingen in de remroosterspanning om een poortwerking te krij
gen, die de voornaamste verbinding in de
versterker tussen anode en stuurrooster re
gelt. Het principeschema is weergegeven in

fig.6.9a. Een capacitatieve terugkoppeling
is aangebracht door middel van C, die een
oplaadstroom toegevoerd krijgt via R uit
ó/b3, waarvoor men meestal de voedings
spanning {/bi neemt. Voor het begin van
een zwaai wordt de anodestroom afgesne
den door z/g3 op een negatieve voorspanning —C/b2 te houden, die daarom vooreen
normale penthode met grote steilheid in de
buurt van —80 V moet liggen, of —10 V
voor de speciaal voor dit soort schakelin
gen ontwikkelde snel onderdrukte buizen.
Men start de zwaai met behulp van een
positief poortsignaal, toegevoegd aan «g3>
dat gedurende de hele zwaai moet aanhou
den, zodat de buis werkt als een normale
versterker met hoge versterking. Als er
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Fig.6.9. Lineaire tijdbasisschakelingen; a. Miller-tijdbasis; b. golfvormen van de Millerschakeling; c. principe van de bootstrapschakeling; d. bootstrapschakeling met transistors.

142

i

anodestroom gaat lopen, wordt z/A kleiner,
en deze zelfde afname wordt onmiddellijk
over C toegevoerd aan z/gi, zodat we de
juiste voorspanning krijgen, die behoort
bij de totale anodestroom. Als de spanningsval <5U is, is de anodestroom in het
begin öU)Ra 4- (£7b3 + ÖU)IR- Nu moet
ÖU kleiner zijn dan de roosterruimte van
de buis (bijvoorbeeld —5 V), dus kan de
stroom bij de gegeven waarden niet boven
0,5 mA stijgen, wat inhoudt dat z/gi er
gens in de buurt van de afknijpspanning
ligt. Wanneer de buis geleidt, stijgt z/gi en
daalt z/a, en omdat de laadstroom naar C
praktisch constant blijft, vanwege de kleine
spanningsverandering over R, is de golfvorm aan de anode een bijna lineaire af
val. Uit het vervangingsschema voor kleine
spanningsvariaties tijdens deze periode kan
men laten zien dat de verandering in anodespanning is
A

t

~\~+~A t/B3 CR

t*
2C2R\\ + A)

+ ...

De beginhelling is dan —Ubz/CR, als voor
de versterking A van de trap geldt A > 1,
en de afwijking in amplitude op t = CR
is 100/2(1 + A) %, wat men gemakkelijk
beneden de 1 % kan houden, z/a valt met
deze snelheid af vanaf Ubi — öU tot de
anode de knikspanning van 20 a 30 volt
bereikt; op dit punt daalt de versterking tot
bijna nul, zodat z/gi met een tijdconstante
CR kan stijgen tot er roosterstroom gaat
lopen. Omdat er nog steeds anodestroom
loopt, blijft z/a op de knikspanning, en het
systeem zal slechts naar de oude toestand
terugkeren, wat gebeurt met een tijdcon
stante CRa, als de poortgolf wegvalt en
z/G3 weer beneden de afsnijspanning komt.
In deze schakeling moet het schermrooster

ontkoppeld worden om voor een lage im
pedantie te zorgen, anders kunnen er aller
lei hinderlijke oscillaties optreden als z/a
zeer laag is.
De belangrijkste eigenschappen van de
principeschakeling van de Miller-tijdbasis
zijn als volgt samen te vatten:
1. De daalsnelheid aan de anode is
UbzICR V • s"1;
2. De amplitude ervan is ongeveer 20 V
kleiner dan Ubi’,
3. De duur van de zwaai ligt zeer dicht
bij CR seconden, als C/bl = Ubs;
4. De terugvaltijdconstante is CRa, zo
dat de cyclus na ongeveer 5 CRa voltooid is.
Drie belangrijke punten bij het ontwerpen
zijn:
a. Als de oplaadweerstand 7? te groot is, is
de anodestroom in het begin zeer klein,
z/gi daalt tot vlak bij de knikspanning, de
versterking van de trap is laag en de spanningszwaai is aan het begin niet lineair; een
geschikte maximale waarde is ongeveer
1 MQ.
b. Als R te klein is, is de anodestroom in
het begin groot, en stijgt z/gi tot 0 V voor
dat de zwaai voltooid is.
c. De anodeweerstand Ra moet groot
genoeg zijn om een grote versterking te ge
ven, maar een te grote waarde veroorzaakt
een lange terugvaltijd, dus is ongeveer
50 kQ een bruikbare limiet. Dit resulteert
nog altijd in een terugvaltijd van ongeveer
dezelfde grootte als de duur van de zwaai
en dan gebruikt men vaak een gewijzigde
schakeling door een kathodevolgertrap
tussen de anode en de terugkoppelcondensator te zetten, en de laatste te verbinden
met de kathodeweerstand, zodat de herlaadstroom geleverd wordt via de lage (200 Q)
uitgangsimpedantie in plaats van via Ra143

Dc grondvorm van de Miller-schakeling,
die boven beschreven is, heeft een extern
poortsignaal nodig, wat vervolgens weer
gesynchroniseerd moet worden met de tijds
duur van de zwaai. Men kan schakelingen
afleiden, die zelf hun poortsignaal opwek
ken, en die meteen terugvallen als wgi de
knikspanning van de anode bereikt. Ge
bruikt men een weerstand in de schermroosterkring, dan gaat er schermroosterstroom lopen en valt zzg2 af; deze afval kan
men dan weer naar z/g3 koppelen om de
anodestroom te onderbreken. Deze scha
keling staat bekend als schermroostergekoppeld Phantastron of Transitron, omdat
ze ook een teruglopende scha kei werking
heeft, zoals deze het eerst toegepast werd in
de Transitron-sinusgolfoscillator. Van de
andere kant kan men een kathodegekoppeld Phantastron ontwikkelen, waarin een
kathodeweerstand gebruikt wordt, zodat
wanneer zza vastloopt, dc toename van de
kathodestroom de kathodespanning tot
voldoende boven zzgs laat stijgen om de
anodestroom te onderbreken. De tegenkoppeling ten gevolge van de kathodeweer
stand is er de oorzaak van, dat de lineariteit van de zwaai vrij slecht is, maar men
kan een blokgolf van de uitgang zzg2 be
trekken, waarvan de duur goed te regelen
is.

6.5.3. Bootstrap-schakelingen
Deze schakelingen maken gebruik van een
kathodevolger om de ohmse component
van de CR oplaadtijdconstante te vergro
ten. Het principeschema is weergegeven in
fig.6.9c. De spanning uq over de condensa
tor wordt toegevoerd aan de ingang van
een kathodevolger met positieve verster
king A, die maar iets kleiner is dan 1. De

oplaadweerstand R en de oplaadspanning
U staan in serie tussen in- en uitgang en
eenvoudigweg optellen van de spanningen
geeft
rr

r

U

iR

U + UQ= iR + zzc of -------- = --------4- zzc
1 —A
1 —A

zodat, zolang 1/(1 —A) > 1, de lineariteit gelijk is aan die van de Miller-tijdbasis.
De zwevende spanning U is niet erg prak
tisch, en daarom wordt deze meestal ver
kregen door een condensator te gebruiken
die zo groot is dat hij tijdens de zwaai maar
zeer weinig lading verliest. In de schake
ling hoeft geen buis met meer dan een roos
ter toegepast te worden, omdat de schake
laar over de condensator staat, dus is veel
al één dubbeltriode in gemeenschappelijke
omhulling voldoende voor schakelaar én
kathodevolger.
De equivalente schakeling met transis
tors voldoet zeer goed als lineaire zaagtandgenerator, en een praktische schake
ling is afgebeeld in fig. 6.9d waarin T2 de
bootstrap transistor is en Tl de zwaai re
gelt, daar hij werkt als een schakelaar over
de oplaadcondensator C, waarbij Ci de
bron E uit fig. 6.9c vervangt. Voordat de
zwaai begint, geleidt Tl, waarbij R± laag
genoeg is om Tl te laten vastlopen en zo te
houden, zodat zzb2 nagenoeg op aardpotentiaal staat, evenals zzo. De diode Dl ge
leidt, maar omdat de spanningsval erover
klein is, wordt Ci tot bijna —Ucc opge
laden. De zwaai wordt ingeleid door een
positief poortsignaal op de basis van Tl
dat Tl spert en er voor zorgt dat T2 kan
gaan werken als emittervolger. Naarmate
zzb2 en zzo dalen, houdt Dl op te geleiden
en wordt de schakeling identiek aan die uit
fig.6.9c, waarbij de lading op Ci maar wei-
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nig verandert over deze periode, die aan
houdt totdat T2 vastloopt of tot de poortgolf weggenomen wordt. Wanneer Tl weer
aangeschakcld wordt, ontlaadt C snel door
de constante collectorstroom, zodat «b2 en
dus ook uq lineair toenemen tot aardpotentiaal. Als wb2 deze spanning bereikt, is uo
iets negatief omdat Cï een kleine hoeveel
heid lading heeft verloren, die daarom
eerst aangevuld moet worden (uit de emitterstroom van T2) voordat de volgende
zwaai kan beginnen, anders zal de ampli
tude ervan voortdurend afnemen.
De terugkoppeling in de schakeling zorgt
ervoor dat de effectieve oplaadweerstand
7?/(l — A) is, wat in de praktijk 1007? kan
zijn, maar parallel hieraan staat de ingangsimpedantie van de emittervolger, die daar
om veel groter moet zijn dan 7?/(l — A),
anders zal de lineariteit slechter worden.
Bootstrap tijdbasisschakelingen met tran
sistors zijn vanzelfsprekend beperkt tot
toepassingen waarbij de zwaaispanning
binnen de grenswaarden voor de collectorspanning ligt, maar bootstrap tijdbasis
schakelingen met buizen vinden een brede
toepassing.
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H. STACHERA

7. MODULATIE - EN DEMODULAT1EPROCESSEN

7.1.INFORMATIETRANSPORT

7.1.1. Inleiding
Bij het overbrengen van gegevens zijn er
drie fundamentele stappen:
1. De oorspronkelijke informatie, die van
mechanische, chemische, akoestische, op
tische, thermische of andere aard kan zijn,
moet omgezet worden in een geschikt elek
trisch signaal.
2. Het elektrische signaal moet doorge
geven worden aan de ontvanger.
3. Op dit punt wordt de oorspronkelijke
informatie hersteld en in een geschikte
vorm weergegeven.
Het elektrische signaal wordt langs een
draad overgebracht of door de ruimte in de
vorm van een elektromagnetische golf. Dit
probleem is tamelijk ingewikkeld door de
praktische eisen, die gesteld worden. Het is
bijvoorbeeld niet economisch, signalen de
ruimte in te zenden op audiofrequenties,
omdat hiervoor extreem grote antennes
nodig zijn, waarvan het rendement zeer
laag is. Bij overdracht langs een draad is
het economischer om tegelijkertijd, en zon
der wederzijdse beïnvloeding, veel telefoon
gesprekken langs één draad te sturen. Deze
moeilijkheden zijn te overwinnen door de
signalen op verschillende frequenties te ver
sturen, die gewoonlijk veel hoger zijn dan
de oorspronkelijke. Dus kan, als de audiofrequente informatie gesuperponeerd wordt
op een hoogfrequente golf, deze golf doel
matig uitgestraald worden door een anten
ne van hanteerbare afmetingen. Bij over-
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dracht via een draad kan men vele telefoon
gesprekken transporteren langs één draad,
zonder dat ze elkaar storen, als ze worden
ondergebracht in verschillende gebieden
van het frequentiespectrum.
Het proces van superponeren van de in
formatie op de draaggolf noemt men
modulatie. De informatie wordt van een
gemoduleerde golf afgenomen door demo
dulatie.

1A.2. Soorten van modulatie
Het moduleren levert een golf, waarvan een
of andere eigenschap varieert als een func
tie van de momentele waarde van de modu
lerende golf. De spanning van een onge
moduleerde spanningsgolf
z/(r) = ücos(cot 4- (p)
wordt gegeven door drie parameters: ü, co
en tp. Men kan elk van deze parameters la
ten variëren naar de momentele waarde
van de modulerende golf, wat resulteert in
amplitude-, frequentie- of fasemodulatie.
Naast de soorten modulatie, die gebruik
maken van een continue golf, gebruikt men
ook een aantal pulssysternen. In deze syste
men wordt de hoogte, breedte of plaats van
een serie pulsen, die fungeren als draaggolf, gevarieerd volgens een bepaald pa
troon dat correspondeert met de informa
tie, die moest worden overgebracht. De
pulssystemen hebben zekere voordelen bo
ven de systemen, waarbij een continue golf
gemoduleerd wordt, maar ze zijn ingewik
kelder en worden daarom hier niet be
handeld.

7.2. AMPLITUDEMODULATIE (am)

Zij de spanning van de ongemoduleerde
draaggolf
«d = Mdcos(coar — 9?)
en stel dat het signaal, ofwel de modulatiespanning is
ZZm = Z/mCOS(cOm^)
Bij amplitudemodulatie hangt de ampli
tude van de draaggolf af van de momen
tele waarde van het signaal, zie fig.7.1, zo
dat de uiteindelijke gemoduleerde golf er
uit ziet als
U = (z/dWmCOSCOmOcosCcUd^ + (p)
= Z?d(l + Z?ZC0SC0m/)C0S(C0d^ 4- (p)

(7.1)

waarbij m = z2m/z?d bekend staat als de
modulatiediepte.
Wanneer we de uitdrukking (7.1) ontwik
kelen, krijgen we

u = z/dcostod^ 4- 9>) 44- |/wz7dcos{(cüd 4- &>m)f 4- cp} 44- |?7zz/dcos{(cod — cüm)/ 4- (p }

(tüd 4- com) en de derde (&>d — C0m).
Merk op dat er geen component aanwezig
is met de modulatiefrequentie com.
Als we, in plaats van een enkele modula
tiefrequentie, een band van modulatiefrequenties beschouwen, bevat het uiteinde
lijke spectrum van de gemoduleerde golf de
draaggolffrequentie en bovendien twee
frequentiebanden, elk aan een kant van de
draaggolf (fig. 7.2b). Een band bestaat uit
frequenties van de soort (cod — o>m) en
wordt de lage zijband genoemd, de andere
de hoge zijband, en bestaat uit frequenties
van het soort (ü?d 4- com)- De frequentie
van de modulatiegolf ligt niet in het spec
trum, maar deze is vervat in de zij banden.
We kunnen deze resultaten interpreteren
door te stellen dat de oorspronkelijke in
formatie nu in de zij banden is vervat en dat
het opwekken van zij banden de belang
rijkste taak is van een modulator.

1
Ui»

waaruit blijkt dat het frequentiespectrum
van een amplitude gemoduleerde golf be
staat uit drie componenten (fig. 7.2a). De
eerste is de draaggolf met cirkelfrequentie
C0d, de tweede heeft een frequentie

signaal

ongcmodulccrdc
draaggolf

ffllWfflik

gemoduleerde
draaggoïr i

Fig.7.1. Een amplitude-gemoduleerde golf.
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Fig. 7.2. Frequentiespectrum van een amplitude-gcmoduleerde golf.
7.2.1. Communicatiesystemen
Zoals we gezien hebben, bestaat het spec
trum van een gemoduleerde golf uit een
draaggolf en twee zij banden. De zij banden
zijn essentieel, want zij bevatten de te
transporteren informatie, terwijl de draag
golf alleen zorgt voor een referentiefrequentie bij de demodulatie. Verder zijn de
twee zij banden symmetrisch ten opzichte
van de draaggolf, daardoor kan men de
hele informatie herkrijgen uit slechts één
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zijband. Men kan een aanzienlijke bespa
ring in bandbreedte en in uitgestraald ver
mogen bereiken, door delen van het fre
quentiespectrum te onderdrukken, voor ze
uitgezonden worden. Wanneer de draaggolf onderdrukt wordt, noemt men het
systeem dat we dan krijgen zenden met
onderdrukte draaggolf of tweezijbandsysteem (DZB). Is daarenboven nog een van
de zijbanden verwijderd, dan wordt een
éénzijbandsysteem (EZB) opgewekt. In bei
de gevallen moet men in de ontvanger de
draaggolf herstellen. In het DZB-systeem
moet de draaggolf zowel de goede frequen
tie als de goede fase hebben. Daarom is het
systeem niet geschikt voor omroepdoeleinden, maar het vindt zijn toepassing in servomechanismen en in stuurschakelingen.
In het EZB-systeem is de fase van de her
stelde draaggolf niet van belang, dus is het
proces van draaggolf herstellen iets een
voudiger, ofschoon nog steeds enige han
digheid vereist is voor het bedienen van de
ontvanger. De moeilijkheid van het her
stellen van de draaggolf in het EZB-sys
teem wordt soms opgelost door een pilootdraaggolf van kleine amplitude mee uit te
zenden. Op deze manier heeft men een
referentiefrequentie voor de ontvangst ter
beschikking, terwijl de hoeveelheid hier
aan bestede energie zeer klein is.

7.2.2. A mplitudemodulatoren
a.Drie klassen. Afhankelijk van hun karak
teristieken zullen we de amplitudemodulatoren onderverdelen in drie klassen:
1. Niet-lineaire modulatoren
2. Halflineaire modulatoren
3. Schakelmodulatoren
In modulatoren van de eerste soort
wordt gebruik gemaakt van de niet lineaire
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karakteristieken van sommige elementen in
de schakeling. De tweede klasse kan men
beschouwen als een grensgeval van de eer
ste klasse, waarbij de niet lineariteit gecon
centreerd is in één punt, zoals bijvoorbeeld
het geval is in de geïdealiseerde karakteris
tiek van een diode. Dit type kan men be
schouwen als een overgang naar de derde
groep, waarbij de karakteristiek van het
modulerende element lineair is, maar met
de tijd varieert op een manier, onafhanke
lijk van het signaal. De modulator van het
‘aan-uit’ schakeltype is een extreem voor
beeld van deze klasse.

b. Niet-lineaire modulatoren. Beschouw de
schakeling uit fig.7.3a, die een niet-lineair
element bevat, waarvan de karakteristiek
gegeven is in fig.7.3b.
De niet-lineaire karakteristiek bevat geen
enkele discontinuïteit; daarom kan men de
uitgangsspanning uo ontwikkelen in een
machtreeks naar de ingangsspanning wi:
wo = flo + wiwi 4- W2Wi2 4- tf3Wj3 44- • . . WrWi3 4- .. •
waarin alle coëfficiënten a constant zijn.
nict-lineair
clement
r'-’j ü» cos («4» + p)
belasting
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Uo

ƒ0) MBcosbBr
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Fig.7.3. Amplitudemodulator met een niet-lineair element.

Om het probleem eenvoudiger te maken,
zullen we aannemen dat de karakteristiek
kwadratisch is, dus dat 03 = ^4 = . . . =0.
De ingangsspanning is de som van de
draaggolf en het modulatiesignaal
Mi = /7dCOS(CÜdf 4- (p) 4- MmCOSüW
Daarom is
mo

= öo 4- Mi[z2dcos(c/Jd^4- (p}+ Mmcoscomd44- M2[MdCos(a>d' 4- <p) 4- z7mcosow]2
= ao 4- MiMdCos(cod' 4- (p) 4- MjMmCosow 44- Jfl2Md2[l 4- cos2(cod/ 4- ^)] 4-

4- 2z72MdMmCOs(tüd^ 4- tfOcOSOW 4“

4- £fl2Mm2[l 4- cos2tt)mz]
= MjMd 1 +

2tf2Mm
Ml

cosctW cos(a)d/ 4- (p} 4-

AM-golf

4- öo 4- i«2<Wd2 4- Mm2) 4- MiMmCOSCOm* 4-

4- Ja2Mm2COs2(Dmr 4- Ja2Md2COS2(CÜd^ 4- (p)

schakeling van fig. 7.3a, dan zien we dat de
ingangsspanning voor de modulator is
Mi = z7(iCOS(6OciZ 4- (p) 4- ZZmCOSCWm/
Het gclijkrichtende element werkt zodanig
dat de uitgangsspanning evenredig is met
de ingangsspanning als de ingang positief
is, maar nul in elk ander geval,
z/o = Mz/i als m > 0
mo =0
als m < 0
Wanneer het signaal klein is in vergelijking
met de draaggolf, is het afsnijpunt bij be
nadering hetzelfde als voor een ongemodu
leerde draaggolf, dat wil zeggen
zzo mzzi als zzd > 0
zzo 0
als Ma < 0
Deze voorwaarde kan men beknopter
schrijven als
z/o
au\h(f)
waarbij /z(7) een periodieke schakelfunctie
is, gedefinieerd door
/z(r) = 1 als z/d > 0
/z(r) = 0 als z/d < 0
(7.2)
en deze is uit te drukken in een Fourierreeks

ongewenste termen
De amplitude-gemoduleerde golf is, buiten
de coëfficiënt ai, dezelfde als in verg. (7.1),
waarbij m = 2a2Üm/ai. Alle overige ter
men verschillen sterk van de frequentie
van de draaggolf en kunnen gemakkelijk
uitgefilterd worden.

Kt) = J + — •
[Costco 4- V) — Jcos3(ü>df 4- <p} 44- 1/scos5(cOd/ 4- (p} . . • .]

(7.3)

In dat geval kan men de uitgangsspanning
schrijven als
Mo = M[z?dCOS(CÜd/ 4- (p) — MmCOSCOmd *

c.Halflineaire modulatoren. Als de karak
teristiek van een element een plotselinge
knik vertoont, zoals in fig.7.3c, mag men
niet meer ontwikkelen in een machtreeks.
Men verkrijgt niettemin een eenvoudige op
lossing als men aanneemt dat üa
Mm,
een voorwaarde waaraan in de praktijk
meestal voldaan is. Kijken we naar de

(
2
• U 4- - [cos(a?d/4- V)—Jcos3(cüd/4- #>)4I"
71
\
4- 1/öcos5(o)dr 4- (p) — ...]

14-^tt-cosow cos(cod* 4-^)4-

~2~

TtC/d

4- ongewenste termen

(7.4)
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Wanneer de ongemodulcerde termen uit
gefilterd zijn is de spanning, gegeven door
verg. (7.4), van dezelfde vorm als die in
verg. (7.1), met modulatiediepte m =
2wm/K//a-

d. Schakelmodulatoren. Men kan ook modu
latie krijgen met een lineair modulerend
element, mits zijn karakteristiek onafhan
kelijk van het signaal met de tijd varieert.
Als een voorbeeld hiervan zullen we een
modulator bekijken, waarin het signaal aanen uitgeschakeld wordt met een frequentie,
die men aanduidt als de draaggolffrequentie. Een eenvoudige schakelmodulator is
afgebeeld in fig. 7.4, samen met zijn golfvormen.
Als de schakelaar S naar boven staat,
wordt het signaal met 1 vermenigvuldigd;
staat hij naar beneden, dan met nul, zodat
de schakelaar de periodieke functie levert,
die gedefinieerd is door verg. (7.2) en (7.3).
Dientengevolge geeft de modulator een
uitgangsgolf van de vorm als in fig. 7.4b.
Deze golfvorm is een produkt van het sig
naal en de schakelfunctie /z(z). Analyserend,
«o =

I 2
WmCOSCzW 11 4— [cos(óüdf + (p)

4-

— jcos3(codf+^)+1/5Cos5(cUdf+^)—• • •][

2«m
z
x .
=----- COSOW • C0S(C0df + (p) 4TC
4- ongewenste termen
Als we de ongewenste termen uitfilteren,
bevat de uitgangsspanning twee zijbanden
zonder draaggolf. De eenvoudige schakelmoduiator is een voorbeeld van een modu
lator in balans. Het is interessant de ana
logie op te merken tussen een halflineaire
modulator, die met kleine signalen werkt
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Fig. 7.4. Een eenvoudige schakelmodulator.
en een schakelmodulator, die ook beschre
ven kan worden als een modulator van het
soort dat lineair met de tijd varieert.

e. Voorbeelden van amplitudemodulatoren.
Alle amplitudemodulatoren zijn onder te
brengen in een van de drie bovengenoemde
klassen, en daarom hoeven we de analyse
niet te herhalen om de uitgangsspanning
van een modulator te bepalen. Het is vol
doende de klasse vast te stellen waartoe hij
behoort en dan de daarbij horende resul
taten aan te passen.
De schakeling van fig. 7.5 is een combi
natie van twee niet-lineaire modulatoren,
waarvan elk deel afzonderlijk geanalyseerd
kan worden.
Wanneer we aannemen dat alle ongewen
ste termen uitgefilterd zijn, kan men de twee

nict-Uneair
clement

draaggolf
o

signaal

h

belasting

u»

nict-lincair
element

Fig.7.5. Een niet-lineaire modulator in balans.
stromen, die in de schakeling lopen, schrij
ven als
z’i = Wd(l + mcoscDmt) • cos(a>d' + <p)
z-2 = Wd(l — mcosajmf) * cos(<W + (fl)
De uitgangsspanning is evenredig met het
verschil van de twee stromen, dit is
uq = Ikfnüacoscüint • cos(codf + ip)
waarin k een evenredigheidsfactor is. Het
uitgangssignaal bevat geen term in de
draaggolffrequentie en daarom is de modu
latie van het type met onderdrukte draag
golf en is de modulator in balans.
In de brugmodulator uit fig.7.6 hangt de
modulatie af van de werking van de diodebrug.
Als de polariteit van de draaggolf is zo
als aangegeven in het diagram, hebben alle
diodes een positieve voorspanning en sluit
het diodenetwerk de uitgang praktisch
kort. Keert men de polariteit om, dan heb
ben alle diodes een negatieve voorspanning
■o

signaal

+

Uo

-o

—o

<
draaggolf

en vormt het netwerk een shunt met een
zeer hoge impedantie, waarvan men het ef
fect kan verwaarlozen. De diodebrug werkt
dus als een schakelaar. Als we de elektro
nische schakelaar vervangen door een
mechanische, is de schakeling analoog aan
die van fig. 7.4, en dus zijn analyse, golfvormen en uitgangssignaal alle dezelfde. In het
bijzonder bevat de uitgangsspanning het
oorspronkelijke signaal, maar de draag
golf ontbreekt.
Modulatoren, waarin niet alleen de
draaggolf onderdrukt is, maar ook het
modulerende signaal, staan bekend als
modulatoren in dubbele balans. Een mo
dulator in dubbele balans met een mecha
nische schakelaar is weergegeven in fig. 7.7.
De modulerende schakelaar wordt be
krachtigd door een schakelspanning
Z/d = ZZdCOS(tOdf + <p}

en draait het teken van het signaal om met
de frequentie van deze schakelspanning. De
uitgangsspanning van de modulator wordt
dan gegeven door
z/o = z7mcoso>mr • /z(r)
en de schakelfunctie />(/), gedefinieerd door
/z(r)= 1
voor zzj > 0
h(t) = —1 voor z/d < 0
kan ontwikkeld worden in een Fourierreeks

Fig.7.6. Brugmodulator.
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4
A(r) = -cos(cüdt 4- (p)— Jcos3(cod' 4- «0 4TC

4- 1/5Cos5(o>d^ 4- lp) —...

Het totale gemoduleerde uitgangssignaal is
4z7m

.

llQ = -------COSCDmt • COS(COdf 4- (p) 47t

4- ongewenste termen
maar er is geen component met de signaalfrequentie bij de ongewenste termen. Als
nu dit uitgangssignaal door een filter of
ander netwerk met een doorlaatband van
/d — /m tot fd + /m loopt, is het uitein
delijke gefilterde uitgangssignaal van het
type met onderdrukte draaggolf. Het is in-

1------- '^2

I
I
I
_!I_
signaal

o—

< »

I

°
schakclspanning
■o

cd

I
I
I
I
—o
|
I
I_________ I

------------ o
gemoduleerd
uitgangssignaal
-------------- o

tcressant op te merken dat dit uitgangssig
naal precies dezelfde vorm heeft als het sig
naal uit een enkelvoudige schakelmodulator, maar zijn amplitude is twee maal zo
groot. Dit stemt overeen met een intuïtieve
redenering, omdat in een enkelvoudige
modulator de helft van het signaal verloren
gaat door het choppen.

7.3.FREQUENTIEMODULATIE (FM)

7.3.1. Inleiding
Bij frequentiemodulatie is de momentele
frequentie van de gemoduleerde golf een
lineaire functie van het signaal. Met ande
re woorden: de frequentiedeviatie van de
gemiddelde draaggolffrequentie is op elk
moment evenredig met de grootte van de
modulerende golf. In het eenvoudigste ge
val, een sinusvormig signaal, varieert de
frequentie periodiek om de centrale draag
golffrequentie /d met een frequentie gelijk
aan de modulatiefrequentie /m. Stel dat de
ongemoduleerde draaggolf is
lid = WdCOS(C9d/ + <p)

chopper

en dat het signaal, of de modulerende span
ning, is
lira ~ MmCOSCOm^

»ignaal

schakelfunctie

gemoduleerde golf

(b)

Fig.7.7. Een modulator in dubbele balans.
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De momentele waarde van de cirkelfrequentie van de gemoduleerde golf is
cd = cDa 4- (Jcod)cosa>mr
waarbij de grootheid &Od, die evenredig is
met iim, bekend staat als de frequentiezwaai (maximale deviatie). De totale mo
mentele fase van de gemoduleerde golf is
t
C
ÓCOd
n
codl = (Ddt 4--------sincom/ 4- Go
0=
J
COm
o
zodat de uitdrukking voor de frequentie-

gemoduleerde golf is

/
ÖCOd .
\
u = Mjcos (Dat H------- smaw
\
/

(7.5)

waarbij we de beginfase 0q verwaarlozen,
wat geen invloed heeft op de frequentiemodulatie. De verhouding <5ctia/a)m in bo
venstaande uitdrukking heet de modulatieindex, en wordt aangegeven met m. De
eenvoudige frequentiegemoduleerde golf is
toegelicht in fig.7.8. Hierbij moet worden
aangetekend dat de amplitude van de fre
quentiegemoduleerde golf constant is, maar
niet de fase. Dit komt doordat frequentie
en fase niet onafhankelijk zijn en een ver
andering in de ene een verandering in de
ander tot gevolg heeft.

7.3.2. Bessel-functies
Laten we, om het frequentiespectrum van
een frequentiegemoduleerde golfvorm af
te leiden, verg. (7.5) ontwikkelen in Besselfuncties,
u = Mdtcoscodf ’ cos(wsincomr) 4— sincod/ ■ sin(wsinöW)]
00

= Z/dCOSCOd'[-7o(™) + 2£j2r(w)cOS(2ra>mf)] +
r=1
00

■' —WdsincOd/[2^J2r-i("0sin{(2r—l)com/}]
r=l
signaal

draaggolf

waarin J^m) een Bessel-functie is van de
eerste soort en van de orde r, en m het argu
ment van de functie is. De functies in de
ontwikkeling kunnen opnieuw gerang
schikt worden naar hun orde:

M = Jo('»)WdCOSCOd^ 44- /i(w)wd[cos(cod 4- com)t 4— COS(Wd — ö>m)d 44- /2("0w<i[cos(cod 4- 2com)r 44- cos(cod — 2cDni)d 44- /2(w)wd[cos(rz>d 4- 3ü>m)f 4— cos(cod — 3com)r 44- . ..
(7.6)

en hieruit volgt dat het frequentiespectrum
van een frequentie gemoduleerde golf be
staat uit een draaggolf en twee zijbanden,
die elk een oneindig aantal frequenties be
vatten en die op afstanden liggen, gelijk aan
de modulatiefrequentie. De amplitudes van
de draaggolf en van de zijbanden zijn vast
gelegd door de bijbehorende Bessel-func
ties, waarvan er enkele zijn getekend in fig.
7.9.
De tekening laat zien dat een Bessel-func
tie van de eerste soort een oscillerende func
tie is met een voortdurend afnemende peri
ode en amplitude. De amplitude neemt af
als het argument m toeneemt en ook als de
orde r van de functie toeneemt. Het is in
teressant op te merken dat indien m gelijk
J.(m)

fff»

gemoduleerde
golf

Fig.7.8. Een frequentie-gemoduleerde golf.
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Fig.7.9. Verschillende Bessel-functics van de
eerste soort.
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is aan een wortel van de Bessel-functie van
de nulde orde, de draaggolf uit het spec
trum verdwijnt. Hoewel uit verg. (7.6)
blijkt dat het spectrum van een frequentiegemodulcerde golf een oneindig aantal fre
quenties bevat, zelfs voor een sinusvormige
modulatiegolf, zijn de amplitudes van de
Bessel-functies van hogere orde klein en
heeft slechts een beperkt aantal zijbandfrequenties een energie van betekenis.
Men kan aantonen dat voor het trans
porteren van een signaal steeds dezelfde
bandbreedte nodig is, onafhankelijk ervan
of men amplitude- of frequentiemodulatie
toepast. Dit volgt uit de wet van Hartley,
die zegt dat met een systeem met beperkte
bandbreedte informatie kan worden over
gedragen, evenredig met het produkt van
bandbreedte en tijd van uitzending. Daar
om valt het moeilijk te kiezen tussen ampli
tude- en frequentiemodulatie, speciaal wan
neer de afstand tussen zender en ontvanger
klein is. Toch heeft voor omroepdoeleinden frequentiemodulatie het voordeel van
een betere signaal-ruisverhouding, want
men weet dat de signaal-ruisverhouding aan
de uitgang verbeterd kan worden door de
bandbreedte te vergroten. Ook ligt de
bandbreedte van een amplitude-gemoduleerde golf vast, terwijl de bandbreedte van
een frequentiegemodulcerde golf uitge
breid kan worden door een hogere modulatie-index te gebruiken. Dus kan men zo de
signaal-ruisverhouding verbeteren door
frequentiemodulatie te gebruiken, maar dit
ten koste van een bredere frequentieband.

modulatie krijgen door de zelfinductie of
de capaciteit van de resonantiekring te va
riëren.
De meest bevredigende directe methode
om frequentiemodulatie te verkrijgen is die
met een reactantiebuis, geschakeld over de
resonantiekring van een oscillator. De uitgangsimpedantie van een reactantiebuis is
of inductief of capacitatief, en kan binnen
ruime grenzen gevarieerd worden door
middel van een modulerend signaal, toe
gevoerd aan het rooster van een buis met
variabele steilheid (fig.7.10).
blokkeercondcnsator
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7.3.3. Frequentiemodulatoren
Omdat in een goede oscillator de frequen
tie wordt bepaald door resonantie van de
afgestemde kring, kan men frequentie-

HF-smoorspoel

HH

UB
■O —

(c)

U>

(d)

Fig.7.10. Een reactantiebuis in gegeneraliseer
de vorm.

De twee impedanties Zi en Z2 vormen een
fasesplitsende schakeling en bepalen welk
soort reactantie de buis zal leveren. We
nemen aan dat de inwendige weerstand ra
van de buis en de reactantie van de hoog
frequente smoorspoel in de anodekring
zeer veel groter zijn dan de impedantie van
het fasesplitsende netwerk en dan gaat de
equivalente representatie van het netwerk
over in de zeer eenvoudige vorm van fig.
7.10c. De uitgangsadmittantie wordt nu
gegeven door

I

1
Zi + Z2

Y=ü

+ •SgUm
u

Omdat
Um = U

Z2
Zi 4- Z2

kunnen we deze elimineren, zodat

y=

^Z-i—4-i-v-a
+ sgz2)
Z.2

(7.7)

Verder gaat, wanneer de waarden in de
schakeling zo gekozen zijn dat Zi > Z2
en 5gZ2 > 1, verg. (7.7) over in

Y~

Z2

en stelt Y de admittantie voor, die bij die
van de afgestemde kring van de oscillator
opgeteld wordt Omdat de buis een reac
tantie moet gaan voorstellen, moet een van
de impedanties van de fasesplitsende scha
keling een weerstand zijn en de andere een
zuivere reactantie. Dan zijn er vier verschil
lende combinaties mogelijk; voor twee er
van gedraagt de rcactantiebuis zich als een
zelfinductie, voor de twee andere als een
capaciteit. De admittantie, die de reactantiebuis voorstelt, is dan evenredig met de

steilheid van die buis. Om een lineaire wer
king te verzekeren geeft men de buis een
voorspanning midden in het rechte stuk
van de grafiek, die de verandering van sg
als functie van de spanning op het stuurrooster weergeeft (fig.7.10d).

7.4. AMPLITUDE DE MODULATIE

7.4.1. Inleiding
Demodulatie of detectie is een bewerking
waarmee de informatie uit een gemoduleer
de golf teruggewonnen wordt. Men zal zich
herinneren dat modulatie het signaalspec
trum naar een hoger frequentiegebied ver
schuift. Bij demodulatie, wat een bewerking
is die het omgekeerde is van modulatie,
moet men dit signaalspectrum weer naar
zijn oorspronkelijke positie terugbrengen.
We hebben al gezien dat een verandering
van de frequentie niet kan worden verkre
gen met lineaire onderdelen, maar dat wel
niet-lineaire (of halflineaire) en met de tijd
variërende systemen voor dit doel geschikt
zijn.
7.4.2. Detectie met gelijkrichter
Allereerst zullen we een niet-lineair onder
deel bekijken met een kwadratische karak
teristiek, waarbij een normale amplitudegemoduleerde draaggolf aan de ingang
wordt toegevoerd. Stel dat de karakteris
tiek van het niet-lineaire onderdeel is
«o = ao +
+ O2W12
(7.8)
waarbij u\ de ingangsspanning is en uo de
uitgangsspanning. Het probleem is analoog
aan het proces van niet-lineaire modulatie,
behalve dat nu de ingangsspanning van de
vorm is
«i = wd(l 4- mcosaw) • cos(codr 4- (p)
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Voor de eenvoud is aangenomen dat de
amplitude met een enkele sinusgolf gemo
duleerd is. Wanneer we deze ingangsspanning invullen in verg. (7.8) vinden we dat
de uitgangsspanning frequenties bevat van
nul tot tweemaal de frequentie van de bo
venste zij band. De component, die we wil
len hebben, is
a2«d2"?COS(7>mr
maar er is ook een eerste harmonische van
de modulatiefrequentie aanwezig
ia2Wd2'M2cos2tomr
De component van de harmonische geeft
een vervorming, omdat hij niet met behulp
van een filter verwijderd kan worden. We
meten deze vervorming als de verhouding
van de sterkte van de eerste harmonische
tot die van de grondfrequentie; deze is|/n,
en hieruit blijkt dat de vervorming, veroor
zaakt door de kwadratische karakteristiek,
evenredig is met de modulatiediepte. Van
wege deze eraan inherente vervorming
wordt het niet-lineaire type demodulator
alleen onder speciale omstandigheden ge
bruikt.
Het proces van modulatie door middel
van een onderdeel met een halflineaire
parameter is, wanneer we kleine signalen
gebruiken, op te vatten als het vermenig
vuldigen van de ingangsspanning met een
schakelfunctie. Hetzelfde onderdeel wordt
gebruikt als demodulator, en de uitgangs
spanning wordt, mits de modulatiediepte
klein is, weer verkregen in de vorm van een
produkt van de ingangsspanning en de
schakelfunctie A(r). Evenals tevoren nemen
we nu aan dat de modulatie van de draaggolf bestaat uit een enkele frequentie, zo
dat
«t = wd(l 4- zncosow) • cos(<w + <p)
terwijl de schakelfunctie vastgelegd is door
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verg. (7.2). Dan is de uitgangsspanning van
de demodulator

«0 = ÖWd(l + /HCOSOW) ’
(
2
• cos(cOdf 4- (p) < | 4---- [cos(coa' 4- (p) 41“
"
|
—icos3(ct>df 4- (p) 4- VscosSGüdf 4- (p)—...]
en deze bevat een term

aü&m
oum
— — COSCUni^ = ----- COSG-JmZ
71
TT
welke de enige component is op de modula
tiefrequentie en welke daarom door mid
del van een geschikt netwerk van alle an
dere termen gescheiden kan worden. Het
is interessant op te merken dat een demo
dulator van dit type geen merkbare ver
vorming geeft, mits de aannamen over zo
wel het signaal als het niet-lineaire element
beide juist zijn. Daarom wordt de halfline
aire demodulator, algemeen bekend onder
de naam gelijkrichtende detector, het meest
algemeen gebruikt. Een eenvoudig netwerk
van deze soort is weergegeven in fig.7.11.
Het modulerende element is getekend als
een gelijkrichter, maar het kan ieder halflineair onderdeel voorstellen, zoals een
buis- of een halfgeleiderdiode.
Het is vaak handig de werking van een
detectorschakeling te beschrijven in termen
van de amplitudevariaties, omdat de infor
matie vervat is in de omhulling van een
amplitude-gemoduleerde golf. De eenvou
dige diodedetector uit fig.7.11a richt de
gemoduleerde draaggolf gelijk, en de ge
middelde waarde van de uitgangsspanning,
die gestippeld is weergegeven, is een kopie
van de omhullende (fig.7.11b). Plaatst men
een condensator over de belastingsweerstand R, zoals in fig. 7.11c, dan wordt deze

o-

(»)

-o
u.

R

1/1

uo

(b)

Ut
(C)

R

C=T

signaal

signaal

Ut = z7tcos(a>(i 4- com)'
terwijl de spanning, die de oscillator in de
ontvanger levert, is
u\ = z/icos(tod 4- <5)t
waarin ö een klein verschil aangeeft tussen
de frequentie van de draaggolf en die van
de oscillator in de ontvanger. De amplitude
van deze oscillatie is veel groter dan die
van het ontvangstsignaal, en daarom wordt
de uitgangsspanning aan de detector ge
geven door het produkt
uo = au\h(f)
(7.9)
waarbij a constant is,
«i = «t — m
2
h(f) = I 4— [cos(o9d 4- Ö)t 471

— Jcos3(cud 4-

Fig. 7.11. Een eenvoudige diodedetector.
opgeladen tijdens de stroompicken, maar
langzaam ontladen via R als de diode niet
geleidt, zodat het spanningsverschil over
de belastingsweerstand de pieken van de
draaggolf volgt, zoals in fig. 7. lid is weer
gegeven, en dit de omhullende van de
draaggolf weergeeft, afgezien van de rim
pel.

7.4.3. EZB-detectie
Tot zover hebben we een normale amplitude-gemoduleerdc golf beschouwd. Wan
neer we de draaggolf onderdrukken, of
wanneer we maar één zij band uitzenden,
moet de draaggolf in de ontvanger hersteld
worden voor men kan gaan demoduleren.
Beschouw nu de EZB-transmissie en ver
onderstel dat de bovenzijband uitgezonden
wordt. Laat een zijbandfrequentie eruit
zien als

4- 1/öcos5(o>d 4-

—... ]

Uit verg. (7.9) vinden we dat de component
van de modulatiefrequentie is

aüt
(
— cos(com — o)t
7C

Dus wordt de cirkelfrequcntie van het sig
naal veranderd met ö en is het signaal
vervormd. Wil men vervorming vermijden,
dan moet de draaggolf hersteld worden op
de oorspronkelijke frequentie.
In systemen met onderdrukte draaggolf
zijn de voor waarden voor het herstellen
van de draaggolf zelfs nog strenger. Stel,
dat het uitgezonden signaal is
Ut = UtCOSCOmf • cos(a>df + (p)
en dat de draaggolf hersteld is op
U\ = Z/iCOS(COdf 4- V7)

zodat de herstelde draaggolf in fase af
wijkt van de oorspronkelijke draaggolf met
een hoek (i// — <5). Aannemende dat het
ontvangen signaal zeer klein is, vergeleken
met de in de ontvanger opgewekte draag
golf, vinden we dat de uitgangsspanning
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van de demodulator is
uq

= au\h(j)

waarin a constant is
wi = ut + Ml
/»(/)= i + - [cos(codr 471

4-

— icos3(codr4-y/) + 1/5Cos5(codZ4-^) —...]

Men vindt dan voor de component van de
modulatiefrequentie aan de uitgang
awt
.
.
---- cosa>mt • cos(y/ — <p)
71

deze kan door middel van een geschikt net
werk gescheiden worden van alle andere
termen. De uitgangsspanning is maximaal
als ip = (p, dat wil zeggen wanneer oor
spronkelijke en herstelde draaggolf in fase
zijn. Als hun fase verschilt met |tc is de
uitgangsspanning nul. Daarom moet de
herstelde draaggolf dezelfde frequentie én
dezelfde fase hebben als de oorspronkelijke
draaggolf. Terwijl deze eisen de modulatie
met onderdrukte draaggolf volledig onge
schikt maken voor telecommunicatie, ge
ven ze geen moeilijkheden voor het toepas
sen in stuur- en servomechanismen. In deze
gevallen zijn de afstanden gewoonlijk klein,
en kan men de draaggolf voor zowel mo
dulator als demodulator betrekken uit de
zelfde bron.

7.4.4. Stuur- en servomechanismen
Bij het werken met stuur- en servomecha
nismen is het veelal nodig, langzaam vari
ërende signalen te gebruiken, om op wis
selstroom werkende servomotoren aan te
drijven, en gewoonlijk gebruikt men schakelcircuits, die de noodzakelijke frequentieomzetting uitvoeren. Modulatoren van het
schakeltype worden ook gebruikt voor het
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versterken van langzaam variërende signa
len. Signalen van dit type kunnen worden
versterkt door middel van gelijkstroomversterkers, maar hier treedt een moeilijkheid
op door de drift in het apparaat, die het
signaal kan vervormen of zelfs verdringen.
Om driftinvloeden uit te sluiten wordt het
signaal gechopt door een schakelend on
derdeel, versterkt met behulp van een wisselstroomversterker, en vervolgens gedemoduleerd, zodat we een versterkte versie
van het ingangssignaal verkrijgen.
Uit voorgaande discussies volgt, dat alle
choppermodulators in balans werken, en
daarom een synchrone demodulatie ver
eisen. In de eenvoudigste van de twee
chopperversterkers, afgebeeld in fig.7.12,
wordt gebruik gemaakt van een enkele
schakelaar voor zowel modulator als de
modulator, zodat aan de eis om te synchro
niseren automatisch is voldaan.
De andere versterker maakt gebruik van
een elektronische schakelaar, en de schakelpulsen worden gesynchroniseerd door ze te
betrekken uit een gemeenschappelijke bron.

7.5. FREQUENTIE DEMODULATIE

7.5.1. Inleiding
Voor het demoduleren van een frequentiegemoduleerde golf is het noodzakelijk hier
eerst een uitgangssignaal van te maken met
een variërende amplitude. De amplitude
moet de frequentiedeviaties ten opzichte
van de centrale frequentie van het ingangs
signaal volgen. Een onderdeel, dat deze
omvorming van frequentiemodulatie in
amplitudemodulatie bewerkstelligt, heet
een frequentiediscriminator.
Een eenvoudige frequentiediscriminator

LFvertterker

ingang

o

uitgang

o-

o-

M

ingang

LFversterker

o

rrl

uitgang

-o

jchakelspanning

Fig. 7.12. Chopperversterker.
bestaat uit een resonantiekring, die zo is af
gestemd, dat de ongemoduleerde draaggolf
in het midden van het stijgende stuk van
de responsiekarakteristiek ligt (fig. 7.13).
Het bijna lineaire stuk van de karakteris
tiek moet de grootste frequentiedeviatie
nog kunnen omvatten. Als men buiten dit
kleine gebied van lineariteit komt, wordt
de amplitude-gemoduleerde uitgangsspanning vervormd. De lineariteit kan aanzien
lijk verbeterd worden door twee afgestem
de kringen te gebruiken, een met een resonantiefrequentie beneden de centrale fre
quentie, en de ander erboven. Een discri
minator, waarin twee afgestemde leringen
gebruikt worden is afgebeeld in fig. 7.14.
De spanning over elke kring wordt ge
lijkgericht en apart gefilterd, en het ver
schil van de twee gelijkgerichte spanningen
verschijnt over de uitgangsklemmen van
de discriminator. Uit fig. 7.14b kan men
zien dat de uitgangsspanning van de dis
criminator evenredig is met de frequentie
deviatie.

7.5.2. De Foster-Seely-discriminator
De werking van een algemeen gebruikte
frequentiediscriminatie-schakeling, de Fos
ter-Seely-discriminator uit fig. 7.15, berust
op de snelle wisselingen in faseverschil tus
sen spanning en stroom in een resonantiekring.
Er zijn twee gekoppelde kringen, beide
afgestemd op de frequentie van de draaggolf. De koppelcondensator C3 is zeer
groot, en zijn impedantie bij de draaggolffrequentie is te verwaarlozen. De zelfinductie van de smoorspoel L3 is zodanig dat de
impedantie ervan bij de draaggolffrequentie oneindig groot gesteld mag worden, ter
wijl ze voor de modulatiefrequenties een
retourleiding vormt achter de diodes. De
diodes, die in balans staan, en de bijbeho
rende filternetwerken dienen als omhullingsdetectors, net zoals de detector van
fig. 7.11. Voor zover het de draaggolffrequentie betreft, kan men de discriminator
voorstellen door het eenvoudige diagram
van fig.7.15b, waaruit men kan zien dat de
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Deze uitgangsspanning hangt klaarblijke
lijk af van het verschil in fase tussen de pri
maire en de secundaire spanningen. Ge
woonlijk neemt men de ingangsspanning
m als referentie in de wijzerdiagrammen
van fig. 7.16. In de discriminatorschakelingen is de koppeling tussen de afgestemde
kringen zwak; daarom kan de equivalente
secundaire impedantie, die naar de primai
re kant getransformeerd wordt, verwaar
loosd worden, en is de primaire stroom
eenvoudig
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Fig.7.14. Een discriminator met gevleugelde
afstemming.

spanning, die aan de diode Da wordt toe
gevoerd, «j + z/s is, en dat de condensa
tor Ca wordt opgeladen tot de topwaarden
van (z/i 4- z/s). De corresponderende span
ning over de condensator Cb is gelijk aan
de topwaarde van (z/i — z/s) en de uitgangsspanning van de discriminator wordt ge
geven door het verschil tussen de twee ge
lijkgerichte spanningen
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Hieruit volgt dat de primaire stroom bij
ui achterloopt met
Passen we de wet van
Kirchhoff toe voor de secundaire kring,
dan krijgen we
1
jwMIi = 0(7.11)
Ï2(^2 4" jra^2 +
jCt)C2
We gebruiken het positieve teken voor de
mutuele inductie van fig. 7.15a in overeen
stemming met de tekenconventie voor ge
koppelde kringen. Wanneer de momentele
frequentie gelijk is aan de centrale frequen
tie gaat verg. (7.11) over in
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Fig.7.16. Vectordiagrammen voor dc grootheden in de Foster-Seely-discriminator.

waaruit men kan zien dat de secundaire
stroom bij de primaire achterloopt met
|7t, en daarom in tegcnfase staat met de
referentiespanning. Als de momentele fre
quentie beneden de centrale waarde komt,
kan men uit verg. (7.11) afleiden, dat het
achterlopen in fase minder wordt, terwijl
voor frequenties boven de centrale waarde
het achterlopen in fase groter wordt dan
Jk. Al deze voorwaarden zijn vectorieel

uitgezet in fig.7.16. Men hoeft alleen nog
maar de secundaire spanning uB toe te voe
gen, die bij de secundaire stroom 12 voor
loopt met
om de vereiste faserelatie
tussen Zi en w8 te krijgen voor verschillende
waarden van de momentele frequentie.
Refererend aan verg. (7.10) en het wijzerdiagram van fig.7.16b is de uitgangsspanning uit de discriminator nul voor een on
gemoduleerde draaggolf. Echter, wan161
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neer de draaggolffrequentie verandert,
verschijnt er een spanning aan de uitgang.
Voor kleine frequentiedeviaties is de uit
gangsspanning evenredig met de faseverschuiving van w8, die weer evenredig is met
de frequentiedeviatie; daarom is de omzet
ting van frequentiemodulatie in amplitudemodulatie lineair, mits de frequentiede
viatie niet te groot is.
7.5.3. De begrenzer
Men zal opmerken, dat de frequentiediscriminatorschakelingen gevoelig zijn voor
veranderingen in de amplitude, omdat de
uitgangsspanning niet alleen van de fre
quentie afhangt, maar ook van de ampli
tude van de toegevoerde gemoduleerde
golf. De amplitudevariaties moeten geëli
mineerd worden voor het signaal wordt
toegevoerd aan de discriminator, wil men
vervorming voorkomen, en dit wordt ge
daan met behulp van amplitudebegrenzende schakelingen, ofwel begrenzers. Een be
grenzer knipt de amplitude van een signaal
en zorgt voor een golfvorm van wisselende
frequentie, maar vaste amplitude. Knippen
geeft een golf met afgevlakte toppen en in
troduceert dus bovenharmonischen, maar
deze worden verwijderd door een afgestem-
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de kring, zodat aan de ingang van de dis
criminator een signaal binnenkomt in de
vorm van een sinusgolf van constante am
plitude.
7.5.4. De verhoudingsdiscriminator
Om de noodzaak van het gebruik van een
begrenzertrap op te heffen, is uit de oor
spronkelijke discriminatorschakeling een
type fasediscriminator ontwikkeld, die op
verhoudingen werkt. In deze gewijzigde
schakeling is de spanning aan de uitgang
evenredig met het verschil van de twee ge
lijkgerichte spanningen, en de schakeling
gedraagt zich, wat dit betreft, precies het
zelfde als de tevoren omschreven fasedis
criminator. De som van de twee gelijkge
richte spanningen wordt echter gestabili
seerd en zo onafhankelijk gemaakt van
amplitudevariaties, die gesuperponeerd zijn
op de spanning, toegevoerd aan de discri
minator.
De schakeling uit fig.7.17 lijkt veel op de
fasediscriminator, maar één van de diodes
is omgepoold, en daarom is de spanning,
die komt te staan over de zeer grote con
densator C, gelijk aan de som van de twee
gelijkgerichte spanningen t/a en C/b- De
condensatoren Ca en Cb zijn gelijk, en ge

dragen zich als spanningsdeler; de spanning
die over elk van beide komt te staan, is dan
|(C/a + ^b)- Men ziet nu eenvoudig dat
de spanning aan de uitgang |(C7a— t/b)
is; dit moesten we ook hebben voor een
fasediscriminator. Rest nog het stabilise
rende effect van de grote condensator C uit
te leggen. Zolang de amplitude van het in
komende signaal constant is, veroorzaakt
elke verandering in de momentele fre
quentie ook veranderingen in de gelijkge
richte spanningen f/a en C/b» maar deze zijn
gelijk in grootte en tegengesteld in teken.
Daarom blijft hun som, en dus ook het
spanningsverschil over C, constant. Ver
andert echter de amplitude van het signaal,
dan worden de twee gelijkgerichte span
ningen tegelijkertijd groter respectievelijk
kleiner. Deze veranderingen worden afge
vlakt door de stabiliserende condensator,
zodat het effect ervan op de uitgangsspanning sterk wordt verminderd. Zeer lang
zame variaties in de amplitude van het ont
vangen signaal hebben een geleidelijke ver
andering in de stabiliserende spanning tot
gevolg, zodat deze zichzelf op een optimaal
niveau instelt.
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8. VOEDINGEN

8.1.INLEIDING

De eisen die elektronische en andere we
tenschappelijke apparatuur stellen aan de
voeding, zijn talrijk en zeer verschillend.
Het doel van dit hoofdstuk is in het kort de
verschillende voedingsapparaten met hun
voor- en nadelen te bespreken. Het groot
ste gedeelte gaat over het vervaardigen van
voedingen die stabiel zijn, zoveel mogelijk
vrij zijn van brom en ruis, en een lage in
wendige weerstand hebben. Omdat alle
parameters van buizen en transistoren func
ties zijn van de spanning, draagt een con
stante voedingsspanning, naast de andere
methodes, bij tot een stabiele werking van
elektronische apparatuur. In veel gevallen
moet de inwendige weerstand van de vermogensbron laag zijn, om een juiste wer
king van de eruit gevoede eenheid of een
heden te verzekeren. Alle trappen van de
eenheid hebben de impedantie van de voe
ding gemeenschappelijk, en deze bewerk
stelligt zo een koppeling tussen deze trap
pen; dit kan de gewenste werking van de
eenheid ernstig benadelen, en in uitzonder
lijke gevallen kan het zelfs leiden tot oscil
leren.

8.2.BATTERIJEN

Zowel droge batterijen als accu’s worden
veel toegepast als vermogensbronnen voor
elektronische apparatuur, omdat ze gemak164

kelijk te vervoeren zijn. Men beschikt over
zeer kleine cellen, ofschoon de elektrische
capaciteit (het aantal ampère-uur) nood
zakelijk klein is, en men ze vaak moet ver
nieuwen of herladen. De problemen voor
zover het de brom en de ruis betreft zijn ge
woonlijk klein. Batterijen hebben echter
een capaciteit ten opzichte van aarde en
andere voorwerpen. Dit kan er toe leiden
dat de batterij brom en ruis opvangt, met
als gevolg dat er ongewenste signalen ver
schijnen in de eenheden die uit de batterij
worden gevoed.
Stel dat de batterij een capaciteit Cs
heeft ten opzichte van het spanningvoerende uiteinde van de wisselspanningsbron,
wat kan bestaan uit wisselstroomleidingen
onder de werktafel, of een lampfitting of
iets dergelijks. Dit veroorzaakt een wissel
stroom door C8, de batterij, en de te voeden
eenheid, die via de aardleiding, die al dan
niet opzettelijk is aangebracht, terugvloeit.
Op deze manier treden er wisselstromen op
in het chassis, die vaak aanleiding kunnen
geven tot bromspanningen die aan de uit
gang verschijnen. Zulke effecten kunnen
vaak opgeheven worden door een pool
van de batterij op een geschikte manier te
aarden. In moeilijke gevallen kan de bat
terij worden ondergebracht binnen de af
scherming van de te voeden eenheid. Dit is
een zeer groot voordeel van batterijvoeding,
als lage ruis- en bromspanningen van essen
tieel belang zijn.
Het ontstaan van brom en ruis is niet

altijd een gevolg van capacitatieve terug
koppeling met de brom- en ruisbron. In het
algemeen is het blad van de werktafel geen
goede isolator, en vaak ontstaat er een
ohmse koppeling met de ongewenste signaalbron. Dit kan vaak verholpen worden
door de eenheid met de batterij eenvoudig
weg op een plaat metaal te zetten.
De uitgangsspanning van de batterij is
geenszins constant: ze varieert met de ge
leverde stroom, met de tijd naarmate ze
leegraakt, en met de temperatuur. De af
hankelijkheid van de stroom is een gevolg
van de inwendige impedantie van de batte
rij en kan alleen verkleind worden door
cellen met een grotere capaciteit te gebrui
ken, of door verscheidene cellen parallel te
schakelen.
Men moet er rekening mee houden dat
de inwendige weerstand van droge batte
rijen groter wordt als ze ouder worden, in
het begin langzaam, maar steeds sneller
naarmate de cellen het eind van hun bruik
bare levensduur bereiken. Dit verschijnsel
treedt ook op bij accu’s, maar minder sterk.
Bij een droge batterij kan de inwendige
weerstand in het begin enkele tienden ohm
bedragen, oplopend tot enkele tientallen
ohms als ze bijna leeg is.
De spanning bij open uitgang verandert
zowel bij droge batterijen als bij accu’s met
de leeftijd, in het geval van de accu wordt
de leeftijd gerekend vanaf de laatste maal
dat hij opgeladen werd. Het verschijnsel
voltrekt zich langzaam, maar het kan moei
lijkheden veroorzaken bij elektronische
schakelingen, waar drift ongewenst is. Bij
voorbeeld, de frequentie van een oscillator
hangt af van de temperatuur van de katho
de, en deze hangt af van de gloeispanning
en het is tamelijk eenvoudig om de lang-

zame frequentieverschuiving aan te tonen
van een verder stabiele oscillator, die het
gevolg is van het leegraken van de accu die
voor de gloeispanning van de buis zorgt.
Dit effect kan verwaarloosbaar klein ge
maakt worden door de accu voortdurend
bij te laden of door de accu te gebruiken als
een reservoir, dat, naar gelang de behoefte,
elektrische energie opneemt of afgeeft om
de voedingsspanning zeer constant te hou
den. De accu werkt dan als een shunt met
een zeer lage impedantie voor alle veran
deringen in de spanningsbron die normaal
het benodigde vermogen levert.
Als we een zeer goede stabiliteit willen
hebben, kan het nodig zijn dat we enige
aandacht besteden aan de temperatuurver
anderingen, waaraan de batterij onderhevig
is. De temperatuurcoëfficiënt van beide
soorten cellen is bepaald niet gering. Men
moet er rekening mee houden dat de tem
peratuur van de cel wordt beïnvloed door
de stroom die er aan onttrokken wordt, en
ook dit kan ongewenste veranderingen te
weegbrengen.
Het grote nadeel dat aan alle batterijvoedingen verbonden is, ligt in het feit dat
men ze voortdurend in de gaten moet hou
den, en een regelmatige controle is van het
grootste belang, als men geen moeilijk
heden wil krijgen bij de werking.

8.3. WISSEL STROOM VOEDING EN

De meest gebruikelijke wisselstroombron
is het lichtnet, maar soms heeft men andere
bronnen nodig; voor draagbare apparatuur
moet men bijvoorbeeld kiezen uit de vol
gende alternatieven: het trillersysteem met
synchrone gelijkrichting, dat kleine stro165

men levert bij een hoge spanning, zoals ge
bruikt wordt bij autoradio’s, wordt be
schouwd in het deel over gelijkstroomvoedingen. Hier zullen we de opwekking van
wisselstroom behandelen door middel van
een oscillator-vermogensversterkers sys
teem; een van deze is noodzakelijk als er
een vermogen geleverd moet worden bij
andere frequenties dan uit het net (50 Hz)
kan worden verkregen.
Een groot aantal roterende omvormers
van gelijkstroom naar wisselstroom voor
verschillende vermogens en frequenties is
direct in de handel verkrijgbaar. Deze
hebben het voordeel dat ze een vrij groot
rendement hebben en lang meegaan. De
grote nadelen liggen in het lawaai dat ze
produceren, vooral de snel roterende ap
paraten, en in de elektrische ruis, die het
uitgangssignaal bevat. Het apparaat kan
ook uit het gelijkstroomgedeelte straling
uitzenden, door de vonken die overslaan
bij de collector, en op ongewenste punten
kunnen ruisspanningen geïnduceerd wor
den. Deze effecten moeten aan de gelijkstroomaansluiting door middel van filters
onderdrukt worden.
Als een dergelijke eenheid belast wordt,
daalt de uitgangsspanning en ook de fre
quentie, tenzij een of andere automatische
regeling wordt toegepast. Dit maakt derge
lijke apparaten echter omvangrijk en duur,
en in het algemeen kunnen deze machines
dan ook het beste daar gebruikt worden,
waar de belasting constant is of zo zwaar
dat elk alternatief onpraktisch is. Een zeer
veelzijdige voedingsbron voor geringe be
lastingen, vooral als deze variabel zijn,
vormt de combinatie oscillator-vermogensversterker (hfdst. 3). De frequentie is onaf
hankelijk van de belasting en het afgege166

ven vermogen is gemakkelijk met de hand
of automatisch te regelen. Dit systeem
heeft, als we buizen gebruiken, noodzake
lijkerwijs een laag rendement, en dan heb
ben we een grote gelijkstroomvoeding van
hoog voltage nodig. Met transistoren wordt
het systeem echter erg aantrekkelijk; het
totale rendement kan de 100% benaderen,
en het uiteindelijke vermogen kan aan
accu’s met een lage spanning onttrokken
worden (fig. 8.1).
Op een stabiele oscillator voor laag ver
mogen volgen versterkers en sinus-blokgolfomvormers, die de uitgangstransistoren sturen, zodat deze als aan-uit schake
laars volgens het balanssysteem werken.
De voedingsspanning wordt zo omgescha
keld van het ene naar het andere uiteinde
van een kring, die resoneert op de oscillatiefrequentie. Een gedeelte van de uitgangsspanning wordt gelijkgericht en vergeleken
met een referentiespanning. Elke afwijking
wordt versterkt en teruggekoppeld naar de
stuurschakeling, zodat ervoor gecorrigeerd
wordt. Dergelijke eenheden zijn verkrijg
baar voor vermogens tot 2 kVA en fre
quenties tot 2400 Hz.
De laagspanningsvoeding wordt verkre
gen uit een accu of uit het net via een laagspanningstransformator, een gelijkrichter
en een afvlakfilter, zoals verderop in dit
hoofdstuk beschreven wordt. Ondanks het
feit dat het net een zeer kleine impedantie
heeft, is het toch onderhevig aan merkbare
amplitudevariaties ten gevolge van de to
tale belasting. Deze variatie kan het ge
volg zijn van gewone topbelastingen, die
dagelijks op bepaalde uren optreden, maar
er komen vaak plaatselijke variaties van
korte duur voor ten gevolge van liften,
elektrische machines en dergelüke, in het-
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Fig. 8.1. Gestabiliseerde wisselspanningsvocding met een hoog rendement voor kleine vermogens.
zelfde gebouw waar de experimentator
werkt. De ergste van dit soort variaties
kunnen vaak weggenomen worden door
stabilisatie van de netspanning. Hiervoor
is een groot aantal schakelingen ontwikkeld
waarvan er vele een sterk vervormde uitgangsgolfvorm leveren, die bij sommige
toepassingen ongewenst kan zijn.
De term regeling wordt gebruikt in ver
band met alle vermogensbronnen, en er be
staan veel definities voor. Een bruikbare
definitie is de procentuele verandering in
de uitgangsspanning als de belasting toe
neemt van nul tot zijn maximale waarde.
Als de verandering van de uitgangsspan
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Fig. 8.2. Belastingskarakteristiek van een vermogensbron.

ning met de belastingsstroom verloopt als
in fig.8.2, is de regeling 100(7/ÜQ°/O en hij
hangt duidelijk af van de effectieve inwen
dige impedantie van de voeding. Bij iedere
waarde van de belastingsstroom wordt de
inwendige impedantie (weerstand) gege
ven door dUfdl.
Men kan met niet te ingewikkelde appa
ratuur al een aanzienlijke verbetering ver
krijgen; hiervoor raadplege men andere
literatuur.
De volgende eenheid die we bekijken,
kan al naar gelang de behoefte grote of klei
ne vermogens verwerken, waarbij het ver
mogen dat de vermogensbuizen aankunnen
de beperkende factor is. Een blokschema
van deze eenheid staat in fig. 8.3. De uit
gangsspanning Uo die over de belasting
komt te staan, wordt ook toegevoerd aan
een brug van Wheatstone, die een (of, zo
als in de afgebeelde schakeling, twee) temperatuurgevoelige weerstanden bevat. Als
dat gewenst wordt, kan tussen de brug en
de uitgang een transformator worden ge167

zet, die de spanning verhoogt ofwel ver
laagt; in feite zou een variabele transfor
mator, op deze manier toegepast, een een
voudige methode geven om de uitgangsspanning te variëren. Een thermistor is hier
goed te gebruiken, omdat zijn weerstand
sterk verandert bij kleine variaties in het
vermogen, dat er in gedissipeerd wordt.
Bij een bepaalde waarde van de uitgangsspanning (in dit geval gelijk aan de nomi
nale netspanning), zal de brug in even
wicht zijn en geeft deze geen signaal af aan
de spanningsversterker; de vermogensversterker levert dan geen uitgangsspanning.
Als de ingangsspanning (en dus ook de uit
gangsspanning) verandert, is de brug niet
meer in evenwicht, en wordt er een span
ning afgegeven aan de versterkers; de fase
van de spanning wordt bepaald door het
teken van de verandering in Uo. De ver
sterkers zijn zo geschakeld dat het uit
gangssignaal van de vermogensversterker
er naar streeft, de verandering in Uo teniet
te doen. Er kan geen volledige opheffing
ervan plaatshebben, omdat er enige afwij
king moet blijven bestaan om de verster
kers te sturen. Het is duidelijk dat de sta
biliteit van de uitgangsspanning afhangt van
de gevoeligheid van de brug en van de versterkingsfactor van de versterker. Dit is
een teruggekoppeld systeem met een groot

aantal trappen; daardoor ontstaat er ge
vaar voor spontane oscillatie en dit moet
men tegengaan met behulp van de metho
des die in hfdst. 2 vermeld zijn. Men kan
aantonen dat het uitgangssignaal van de
brug een behoorlijke component van de
derde harmonische bevat. Deze dreigt de
gewenste grondfrequentie te overheersen,
wanneer de brug bijna in evenwicht is en
moet daarom door middel van een geschikt
filter worden verwijderd. Men kan hier
voor een dubbel-T filter gebruiken (zie
hfdst. 4).
Het grootste nadeel van dit type is dat
men een gelijkstroomvoeding voor de ver
sterkers nodig heeft, en een grote hoeveel
heid vermogen niet nuttig gebruikt wordt.
Zelfs wanneer er geen correctie plaats
vindt, moet de versterker, bij maximale belastingsstroom, een vermogen opnemen,
gelijk aan iets meer dan de helft van de
maximaal toelaatbare anodedissipatie van
de vermogensbuizen.
Het grote voordeel van de schakeling is
de snelheid, waarmee de correctie plaats
vindt; deze wordt begrensd door de snel
heid waarmee de temperatuurgevoelige ele
menten reageren. Alle andere tijdconstan
ten uit het systeem zijn veel kleiner dan de
tijdconstante voor de afkoeling van de
weerstanden R2. Men moet er ook op let-
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Fig.8.3. Gestabiliseerde wisselspanningsbron voor groot vermogen, met vermogensbuizen.
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ten dat vanwege de temperatuurgevoeligheid van deze weerstanden de afgegeven
spanning afhangt van de omgevingstempe
ratuur van de brug. Wanneer men dit no
dig acht, kan men een extra netwerk met
nog een thermistor toepassen, om hiervoor
te corrigeren. De weerstanden R2 moeten
een kleine warmtecapaciteit hebben, om
snel te kunnen reageren, maar dan zal hun
temperatuur stijgen en dalen met een fre
quentie, die twee maal zo groot is als de
netfrequentie, omdat ze de netvoedingsveranderingen volgen. Deze factor is ver
antwoordelijk voor de derde harmonische
in het afgegeven signaal van de brug.
De verliezen in de stabilisator kunnen
aanzienlijk verminderd worden, als de
vermogensversterker wordt vervangen door
een motor plus een Variac-transformator,
zoals in fig. 8.4. De vermogensversterker is
veel kleiner dan die in de vorige stabilisa
tor en heeft slechts enkele tientallen watts
voeding nodig om de kleine elektromotor
aan te drijven. Als de uitgangsspanning de
juiste waarde heeft, wordt er geen stuur
signaal naar de versterker gevoerd en staat
de motor stil. Als Uo verandert, is de brug
niet meer in evenwicht en wordt er een
signaal afgegeven aan de versterker. Het
uitgangssignaal van de versterker laat de
motor draaien in een zodanige richting, dat

de spanning aan de transformator Tri, toe
gevoerd uit de variabele transformator Tr2,
de brug weer in evenwicht brengt. Dit is
een servomechanisme, en met ideale onder
delen zouden we een exacte compensatie
van de veranderingen bereiken. In de prak
tijk is dit onbereikbaar vanwege effecten als
Coulomb-wrijving in de motor en mecha
nische wrijving in de lagers. Het eerste
voorbeeld was een regulateur, en voor een
dergelijk systeem moet er een verandering
in de uitgangspanning optreden om een
signaal op te wekken waarmee de vermogensversterker gestuurd wordt. Dit stuur
signaal moet gehandhaafd blijven zolang
de uitgangsspanning niet gelijk is aan de
gewenste waarde Uo. Dit regelsysteem met
behulp van een motor is een teruggekop
peld systeem, zodat men er voor moet zor
gen dat er geen oscillatie optreedt (vaak
aangeduid als schommelen). Hoe meer men
zal gaan stabiliseren, des te meer is het
systeem onderhevig aan oscillatie. Het uitgangsvermogen dat zo’n eenheid kan leve
ren, is alleen afhankelijk van de hoeveel
heid vermogen, die de transformator Tri
en de variabele transformator Tr2 kunnen
verwerken. De afmetingen van de stabilisa
tor en het te leveren vermogen hebben niets
te maken met de klasse van de gehele een
heid. De grootte van de correctie, die een
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Fig. 8.4. Gestabiliseerde wisselspanningsvoeding voor groot vermogen, met een variabele
transformator, die door een motor geregeld wordt.
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bepaalde eenheid kan aanbrengen, hangt
af van de transformator Tri. Op de as van
de variabele transformator zijn begrenzen
de schakelaars aangebracht, zodat de mo
tor wordt uitgeschakeld, als de as niet ver
der kan draaien. Dit voorkomt schade aan
de overbrenging tussen de motor en Tr2.
De snelheid waarmee de correctie wordt
aangebracht, is gewoonlijk trager dan bij het
huistype, maar dit is vaak niet zo belang
rijk als we rekening houden met de lagere
aanschaf- en bedrijfskosten.

8.4. GELIJK STROOM VOEDING EN

Hier verstaan we onder gelijkstroomvoedingen apparaten, die bedoeld zijn om een
wisselspanning gelijk te richten en af te
vlakken, die al dan niet uit het net betrok
ken wordt.
Het belangrijkste onderdeel is een gel ij krichtelement. De twee eenvoudigste soor
ten gelijkstroomvoedingen zijn weergege
ven in fig. 8.5 en 8.6; de eerste maakt ge
bruik van enkelfasige gelijkrichting en de
tweede van dubbelfasige. Tenzij anders
vermeld, handelt de rest van wat hier wordt
gezegd over dubbelfasige gelijkrichting; de
bijzonderheden voor de enkelfasige gelijk
richting volgen eenvoudig genoeg uit die
voor de dubbelfasige gelijkrichting.
Fig. 8.7 spreekt bijna voor zichzelf. Er
loopt een stroom 7 door de gelijkrichter als
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Fig. 8.6. Dubbelfasige gelijkrichter.

iisin2nft groter wordt dan de spanning
over de buflercondensator C. De weerstand
in doorlaatrichting van de gelijkrichter is
gewoonlijk veel lager dan de bclastingsweerstand R en dus volgt de spanning op
C bijna precies de aangebrachte spanning.
De stroom door de gelijkrichter stopt bijna
meteen als de piek bereikt is, en dan ont
laadt C zich exponentieel over R totdat on
geveer een halve periode later de volgende
laadstroom vloeit. De grafiek voor het
systeem met enkelfasige gelijkrichting ver
krijgt men door elke tweede laadpuls weg
te laten. De buflercondensator ontlaadt
zich over de belasting gedurende ongeveer
1//seconden in plaats van 1/2/seconden,
waarbij ƒ de frequentie van de wisselspan
ning is.
Met behulp van tamelijk eenvoudige be
rekeningen kan men al redelijke waarden
vinden voor de gelijkspanning aan de uit
gang en de amplitude van de rimpelspanl/(V)

ü sin 2nft

Uc *= U»

D

T
ü sin 2xft
I

=4=C

Fig. 8.5. Enkelfasige gelijkrichter.
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•Ö
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w
Fig. 8.7. Spanningen en stromen in de dubbel
fasige gelijkrichter.
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ning. Fig. 8.8 geeft een geïdealiseerde voor
stelling van de spanningen bij het gebruik
van dubbelfasige gelijkrichting. We nemen
aan dat de buffercondensator momentaan
wordt opgeladen, en dat de ontladingsstroom door de belasting R constant is.
Deze laatste aanname is nagenoeg waar,
zeker als we een afvlaksmoorspoel gebrui
ken, zoals we verderop in deze paragraaf
zullen zien; zo’n zelfinductie werkt een
verandering van de ontladingsstroom te
gen. Met deze aannamen is de lading, die
de buffercondensator verliest in de periode
van 1/2/seconden tussen twee oplaadpieken, gelijk aan CUT coulomb, dit moet ge
lijk zijn aan het produkt van de laadstroom
UgQ\!R en de tijd 1/2/ seconden. Dus
CUT =

frgel 1
R 2f

Daardoor wordt de top-tot-top-rimpelspanning ongeveer

UT =

^gel

2fCR

Dit is de grootste waarde die de rimpelspanning kan aannemen. Bij enkelfasige
gelijkrichting is de rimpelspanning twee
maal zo groot, omdat de tijd tussen twee
laadpieken 1// seconden is. De uitgangsspanning is in zeer goede benadering gelijk
Ut “= rimpelspanning
Ut.V)

T
I

1—.
F

aan de topwaarde van de wisselspanning
op de secundaire wikkeling van de trans
formator, verminderd met de helft van de
rimpelspanning. We moeten hier rekening
houden met de spanningsdaling ten gevolge
van de weerstand van de transformatorwikkeling en met de spanningsdaling, ver
oorzaakt door de gelijkrichters, welke geen
van beide gemakkelijk te schatten zijn. De
lezer moet hiervoor de fabrieksgegevens
raadplegen.
De amplitude van de rimpelspanning is
in het algemeen te groot om de belasting
direct over de reservoircondensator te zet
ten, en daarom wordt er een filter tussengeschakeld zoals in fig. 8.9 is weergegeven.
Afhankelijk van de toegestane rimpelspan
ning over de belasting, worden een of meer
secties gebruikt. De reactantie van Li is
groot, vergeleken bij die van C; daardoor
blijft de rimpelspanning over C nagenoeg
onveranderd. Verder is de reactantie van
Ci zeer klein, vergeleken met de belastingsweerstand R, en daarom mag men de scha
keling van fig. 8.10 gebruiken om voor elke
frequentiecomponent van de rimpelspan
ning UT de verzwakking te berekenen. Voor
een component met cirkelfrcquentie co is
deze verzwakking (co2LiCi — 1), dus
wordt de tweede harmonische van de rim
pel ruim vier maal zo sterk gesmoord als
de grondfrequentie. Dientengevolge is de
rimpelspanning aan de uitgang nagenoeg
sinusvormig, en heeft ze een frequentie 2/.
De component met de grondfrequentie

1/2/scc

Li

U"i

<«)
Fig. 8.8. Geïdealiseerde grafiek van de span
ning, voor het berekenen van de rimpel.

C

Ci

bclasting-X

Fig. 8.9. Een rimpelspanningsfilter.
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(2/) van de zaagtandrimpelspanning heeft
een amplitude van ongeveer UTln en de
tweede harmonische UT/2n. De amplitude
van de rimpelspanning over de belasting
is dan ongeveer t/r/TCC02LiCi. Voor de
gangbare waarden ƒ = 50 Hz, Li = 20 H
en Ci = 16 pF, is de verzwakking voor
de grondfrequentic 127 maal. De waarden
van Li en Ci moeten zodanig zijn dat de
resonantiefrequentie 1/2tc|/(Z.iCi), ver be
neden de laagste frequentiecomponent van
de rimpelspanning ligt. Als dit niet het ge
val is, kan de rimpelspanning achter het
filter groter zijn dan die voor het filter. Als
er meer dan een sectie wordt gebruikt, is de
totale verzwakking ongeveer gelijk aan het
produkt van de verzwakkingen van de af
zonderlijke secties. Men kan vrij gemakkelijk aantonen dat voor meervoudige filters
de beste manier om een gegeven hoeveel
heid zelfinductie (of capaciteit) te verdelen
is dit gelijk te doen over de secties.
Wanneer de vereiste belastingsstroom
klein is, zoals bijvoorbeeld bij een kathodestraalbuis, wordt de zelfinductie vaak ver
vangen door een weerstand. De verzwak
king van de rimpelspanning is dan onge
veer ojCiRi, waarbij
de weerstand is,
die in de plaats komt van de smoorspoel
Li.
Gezien vanuit het gelijkrichtersysteem
kan de serie-impedantie (Li of 7?i) in bei
de leidingen geplaatst worden. Als we ech
ter de effecten van elektrostatische capaci-

teit van de secundaire wikkeling van de
transformator ten opzichte van aarde in
rekening brengen, moet de serie-impedantie
in de niet geaarde leiding geplaatst wor
den, om een zo klein mogelijke broinspan
ning over de belasting te krijgen. Als geen
van beide voedingsleidingen direct geaard
is, moet het serie-element in de leiding aan
gebracht zijn, die het grootste spannings
verschil ten opzichte van de grondspanning
heeft.
Voor de draagbare apparatuur wordt
vaak gebruikt gemaakt van niet-roterende
dc-dc-omvormers. Vroeger gebruikte men
systemen met synchrone of niet synchrone
trillers, tegenwoordig gebruikt men hier
voor transistors. Al deze gelijkstroomomvormers moeten gebruik maken van een of
ander apparaat, dat als een aan-uit schake
laar werkt, omdat onderbreking de eerste
stap is in het omvormproces. De vibreren
de lip of de oscillerende transistor onder
breekt of moduleert de stroom, afkomstig
van de gelijkstroombron. Deze veranderen
de stroom gaat door een transformator of

belasting-/?

Fig. 8.11. Principeschema van een triller-dc-dcomvormer.
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Fig.8.10. Benaderd vervangingsschema voor
fig. 8.9.

Fig.8.12. Elektrisch equivalent van fig.8.11,
gezien van de primaire kant.
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smoorspoel, die gebruikt wordt om de span
ning op te voeren, waarna de uitgangsspanning van de transformator (of smoorspoel)
door gelijkrichten weer in een gelijkspan
ning wordt omgezet. Het equivalente principeschema staat in fig.8.11. Een belasting
R en in serie daarmee een gel ijk richt er, zijn
aangesloten aan de secundaire wikkeling
van de transformator, die de spanning ver
hoogt, terwijl de primaire wikkeling van de
transformator via de ideale interruptor
(de schakelaar S) met de gelijkspanningsvoeding verbonden is. Als de schakelaar S
gesloten is, staat de spanning U op de pri
maire, en NU op de secundaire wikkeling
van de transformator. Deze laatste span
ning wekt een stroom NU/R door de be
lasting en de gelijkrichter op, mits deze
laatste ideaal is. Wat er bij de primaire wik
keling gebeurt, kunnen we het beste nagaan
aan de hand van het vervangingsschema in
fig. 8.12, waarin de weerstand van de wik
kelingen en de spreidingsinductie verwaar
loosd zijn. Als S gesloten is, wordt er een
constante stroom h = N2UIR aan de bat
terij onttrokken, en daarbij een stroom 12
door Lp, die lineair toeneemt in de tijd,
met een snelheid, die gegeven wordt door
d/2/dl = UILp. De stroom ƒ2 begint bij
nul, als we aannemen dat het systeem in
rust is, voordat deschakelaar gesloten wordt.
De stroom uit de voeding wordt dan zoals
aangegeven in fig. 8.13. Het gearceerde op
pervlak stelt de energie voor, die nuttig
gebruikt wordt in de belasting, terwijl het
niet gearceerde oppervlak de energie aan
geeft, die in het magnetische veld van de
primaire zelfinductie gaat zitten. Na een
van tevoren bepaalde tijd t\ wordt de scha
kelaar geopend; I\ wordt onmiddellijk nul,
maar de opgeslagen magnetische energie

/ïplrM

1

ti

tijd

Fig. 8.13. Stroom uit de voeding als functie van
de tijd voor de schakeling van fig. 8.12.
kan niet plotseling verdwijnen, en men moet
een van een aantal methodes toepassen, om
deze energie te verwerken. Als we geen
voorzorgsmaatregelen nemen, zal de ver
andering van de stroom zeer groot zijn als
de schakelaar opengaat, en de geïnduceerde
emk in de secundaire wikkeling zal even
eens zeer groot zijn. Als we een mechani
sche schakelaar gebruiken, kan dit aanlei
ding geven tot hevig vonken aan de con
tacten van de schakelaar, wat een buiten
gewoon grote slijtage van de contacten en
een korte levensduur tot gevolg heeft. De
geïnduceerde emk kan zelfs groter worden
dan de piektegenspanning van de gelijkrich
ter waardoor deze sneuvelt. Een weerstand
over de primaire wikkeling zal de opge
slagen energie dissiperen. De stroom door
.Ki zal aanvankelijk z’2piek bedragen en dus
zal er een spanning 7?i/2piek over de pri
maire wikkeling komen te staan. Het toe
passen van deze weerstand leidt tot ener
gieverliezen, vooral omdat zijn waarde niet
te groot moet zijn, wil hij zijn functie goed
kunnen vervullen; we moeten een waarde
gebruiken in de buurt van RIN2. Ongeveer
de helft van de opgeslagen energie gaat
daardoor verloren, terwijl de rest naar de
belasting gevoerd wordt. De opgeslagen
energie kan zo klein mogelijk gehouden
worden door de verhouding /?/7V2Lp zo
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klein mogelijk te maken. Het gebruik ervan
veroorzaakt ook een constante belasting
van de batterij; dit verlies kan vermeden
worden door een diode in serie met
te
plaatsen. Als er transistors als schakelaar
worden gebruikt, kan de collectorstroom
omkeren. Deze omgekeerde stroom vloeit
door de voedingsbatterij in zo’n richting,
dat deze opgeladen wordt en veel van de
opgeslagen energie, die niet naar de belas
ting gevoerd wordt, teruggaat naar de bat
terij.
Als we een eenvoudige schakelaar en een
enkelvoudige primaire wikkeling gebruiken,
wordt er alleen vermogen afgegeven gedu
rende de periodes, dat de schakelaar ge
sloten is. Daarom gebruikt men gewoonlijk
één omschakelaar. twee primaire wikke
lingen en twee gelijkrichters. Na deze in
leiding zullen we nu een paar praktische
schakelingen beschouwen. De eerste (fig.
8.14) maakt gebruik van een mechanische,
asynchrone onderbreker of triller. Aan een
lipje zitten twee contacten en een klein
stukje weekijzer; dit laatste houdt de lip in
trilling met behulp van een kleine elektro
magneet. Door de spoel van de elektro
magneet vloeit een stroom, tenzij het on
derste contact van de lip gesloten is. De fre
quentie van het lipje is gewoonlijk vrij hoog,

in de orde van 100 Hz. Als het lipje trilt,
verschijnt er over de secundaire wikkeling
een hoge spanning met een ongeveer recht
hoekige golfvorm. Deze secundaire span
ning kan met behulp van twee diodes gelijk
gericht worden, zoals in de figuur is aan
gegeven, of door middel van twee extra
contacten aan het lipje. Omdat er een span
ning met een nagenoeg rechthoekige golf
vorm aan de gelijkrichters wordt toege
voerd, geleiden deze gedurende een groot
gedeelte van de hele periode-het rendement
is dus hoog en het afvlakken niet moeilijk.
Een ernstig probleem vormen echter de
ruisspanningen, die over een zeer groot
frequentiegebied worden opgewekt, en de
ze moeten voldoende onderdrukt worden;
hoogfrequent smoorspoelen en ontkoppelcondensatoren zijn absoluut noodzakelijk.
Als de triller vervangen wordt door tran
sistors, moeten deze geschakeld worden
tussen de toestanden ‘gesperd’ en ‘volledig
uitgestuurd’; in beide gevallen is de transistordissipatie gering. Het schakelen kan
men bereiken door de transistorschakeling
zelfoscillerend te maken, of door ze te stu
ren met een aparte oscillator. Gewoonlijk
zal men systemen, die een relaxatietrilling
uitvoeren gebruiken, omdat deze een veel
hoger rendement geven dan de types die
HF-smoorspocl
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Fig.8.14. Voeding met een asynchrone triller.
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—naar afvlakfilter

Fig.8.15. Een transistor-dc-dc-omvormer.
een sinusgolf opwekken. Als eenvoud en
lage aanschafkosten het belangrijkst zijn,
zal men zelfoscillerende systemen gebrui
ken, en daarom is de eerste schakeling, die
we zullen beschrijven, van dit type.
De principeschakeling is getekend in hg.
8.15. Op het moment dat de transistor vol
uitgestuurd is, staat nagenoeg de gehele
spanning t/jn over de primaire van de trans
formator, en is wat we hierboven beschre
ven hebben van toepassing (fig. 8.11, 12 en
13). Door de collectorkring vloeit een li
neair toenemende stroom; dit veroorzaakt
een constante spanning in de terugkoppelwikkeling, en er vloeit een bij benadering
constante basisstroom, die bepaald wordt
door Rb- Deze basisstroom houdt de tran
sistor vol uitgestuurd totdat de collectorstroom boven aeIb uitkomt. Als dit ge
beurt schakelt de transistor zichzelf uit. De
collectorstroom wordt niet meer groter, de
terugkoppelspanning daalt, /b neemt af, en
daardoor ook de collectorstroom. Hierdoor
keert het teken van de geïnduceerde terug
koppelspanning om en komt de basis op
een positieve spanning, waardoor de tran
sistor gesperd wordt. Deze blokkeeroscillatorwerking (zie hfdst. 6) is, wat zijn tijds
duur betreft, blijkbaar zeer afhankelijk van
de transistorparameters, vooral van ae, en
bij transistors van hetzelfde type loopt de
waarde van juist deze parameter sterk uit

een. Door enkele kleine veranderingen aan
te brengen kan de gehele schakeling bijna
onafhankelijk gemaakt worden van ver
schillen in de transistorparameters. Er wor
den andere methodes gebruikt om de tran
sistor afwisselend te laten geleiden en te
blokkeren, waarbij men ook ab in plaats
van ac als de bepalende parameter ge
bruikt. Men kan hiervoor CR-netwerken
gebruiken, maar het grootste totale rende
ment van de schakeling bereikt men, als
men materiaal en afmetingen van de transformatorkern zo kiest, dat er magnetische
verzadiging optreedt. Als de collector
stroom stijgt tot z’2piek (niet ae/b zoals bo
ven) neemt de flux (p in de kern niet langer
toe, en wordt de transistor uitgeschakeld.
Het toepassen van een aparte transistoroscillator om de vermogenstransistor in de
omvormer te sturen, brengt verscheidene
voordelen met zich mee. De stuureenheid
kan er op gebouwd worden om de uitgangstrap sneller te schakelen, dan mogelijk is
met behulp van de terugkoppelwikkeling
in de eenvoudige schakeling; hierdoor wor
den de verliezen kleiner. Ook is het tame
lijk eenvoudig, het vermogen gelijk te ver
delen over de vermogenstransistoren, waar
door men veilig een groter vermogen kan
verkrijgen. Op deze manier kunnen twee
2-watt transistors 20 watt effectief uitgangsvermogen leveren bij een rendement van
2Ut
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Fig.8.16. Een spanningsverdubbelaar.
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meer dan 80%. Voor verdere informatie
over dergelijke transistoromvormers raad
plege men andere literatuur.

U,zW,
31/. J L

4= 2U.
Cl —

8.5. SPANNING S VERMENIGVULDIGERS

V,

Als men zeer hoge spanningen nodig heeft,
zoals bijvoorbeeld bij kathodestraalbuizen,
Geiger-tellers en dergelijke, wordt de se
cundaire wikkeling van de transformator
zeer groot, vooral bij gebruik van getransistoriseerde dc-dc-omvormers. Afgezien
van de afmetingen en de kosten brengt dit
geen verdere moeilijkheden met zich mee
voor uit het net gevoede eenheden, maar bij
getransistoriseerde omvormers veroorza
ken de er bij optredende grote spreidingsinducties en capaciteiten van de wikkeling
een verhoudingsgewijs langzaam dichtknij
pen van de transistoren. Dit vergroot de
verliezen en vermindert het rendement.
Daarom kan het voordelig zijn, spanningsvennenigvuldigers te gebruiken. Fig. 8.16
en 8.17 geven het schema van een prakti
sche spanningsverdubbelaar respectieve
lijk spanningsverviervoudiger.
Men kan de werking begrijpen door de
schakeling in fig. 8.16 te beschouwen. Als
de spanning op de secundaire wikkeling
van de transformator de in de figuur aan
gegeven polariteit heeft, geleidt diode Dl
en laadt Ci op tot ongeveer Us. Als de se
cundaire spanning van teken omkeert en
zijn grootste positieve waarde bereikt,
wordt er een totale spanning van bijna
2t/8 via D2 aan de condensator C2 toege
voerd. Dit is in wezen een enkelfasige scha
keling. Als we de aanwezige impedanties be
schouwen, zien we dat de regeling en de in
wendige impedanties zelfs nog slechter zijn
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Fig. 8.17. Een spanningsverviervoudiger.
dan bij de eenvoudige enkelfasige gelijkrichting. De spanning over C2 moet twee
maal zo groot zijn als die over Cj, ofschoon
hun capaciteit gelijk kan zijn. Beschouwen
we de verviervoudiger, dan zien we, hoe de
spanning over de condensatoren moet toe
nemen.

8.6. GESTABILISEERDE VOEDINGEN

Er zijn drie redenen waarom gestabiliseer
de voedingen gebruikt worden. Het eerste
en duidelijkste voordeel is dat de spanning
die aan allerlei soorten elektrische en elek
tronische apparatuur wordt toegevoerd,
constant is - dit is zo’n belangrijk voordeel,
omdat het een van de factoren, die een
slechte werking van dergelijke apparatuur
kunnen veroorzaken, uitschakelt. Afge
zien van het feit dat langzame veranderin
gen in de voedingsspanning verwijderd
worden, is een even belangrijke factor de
lage uitgangsimpedantie, zowel voor ge
lijk- als wisselstroom. De lage impedantie
voor gelijkstroom verzekert een goede re
geling van de voeding, waarbij de uitgangsspanning nagenoeg onafhankelijk is
van de stroom, die onttrokken wordt. Dit
kan belangrijk zijn voor apparatuur, waar-

in klasse-B-versterkers zijn opgenomen, die
een stroomverbruik hebben, dat afhangt
van de amplitude van het signaal. De kop
peling door een gemeenschappelijke impe
dantie tussen eenheden en trappen, die op
een gemeenschappelijke voeding zijn aan
gesloten, wordt klein gehouden, als de im
pedantie van de voeding klein is voor wis
selstromen. De impedantie van de voeding
is gemeenschappelijk voor alle trappen en
veroorzaakt terugkoppeling in het systeem.
Dit kan tot instabiliteit en in sommige ge
vallen tot oscilleren leiden. Het niveau,
waar we de impedantie beneden moeten
houden, hangt af van de schakeling, het
aantal en het toegepastc actieve onderdeel.
Transistorschakelingen bevatten in het al
gemeen kleinere impedanties dan buisschakelingen en dientengevolge moet de impe
dantie van de voeding kleiner zijn voor
schakelingen, waarin transistoren gebruikt
worden. De met de leeftijd groter wordende
impedantie van droge batterijen kan bij
voorbeeld vaak moeilijkheden veroorzaken
in transistorschakelingen. Een isoleren van
de trappen onderling kan men bereiken
met .RC-koppelnetwerken, maar hieraan
zijn verscheidene nadelen verbonden. Al
lereerst hebben we een hogere voedings
spanning nodig, om een spanningsval over
de ontkoppelweerstand R mogelijk te ma
ken. Bovendien worden, voor zeer lage
frequenties, de afmetingen van de onder
delen te groot, en tenslotte wordt er ook
meer vermogen opgenomen in de vorm van
warmte, die we uit het apparaat moeten af
voeren. In de meeste gevallen, waarin het
aantal trappen groter is dan bijvoorbeeld
drie, zullen de extra kosten voor een ge
stabiliseerde voeding meestal weinig of he
lemaal niet groter zijn dan de kosten, die

verbonden zijn aan ontkoppelnetwerken.
Hier komt nog bij dat de stabilisator ook
brom uit de voeding en ruisspanningen
evenveel verkleint als langzame variaties en
drift. De onderdelen van het eerste afvlakfilter, dat op de gelijkrichter volgt, kunnen
dus aanzienlijk kleiner in aantal of grootte
zijn; vaak heeft men zelfs alleen maar een
buffercondensator nodig.
Het eenvoudigste soort gestabiliseerde
voeding maakt gebruik van een onderdeel,
dat uit zichzelf al de gewenste eigenschap
bezit, bijvoorbeeld een gasontladingsbuis
met koude kathode, of een zenerdiode.
Men gebruikt ook andere onderdelen, maar
deze twee zijn veruit de belangrijkste, en
daarom worden hun eigenschappen nogal
uitvoerig behandeld. De gasgevulde diode
is opgebouwd uit een koude kathode en
een anode, die ondergebracht zijn in een
omhulling, die een geschikt mengsel van
gassen onder lage druk bevat. Fig. 8.18
geeft de stroom-spanningskarakteristiek
van zo’n buis. Bij spanningen, die lager
zijn dan de ontsteekspanning U3, is de
stroom klein, maar als de buis eenmaal ont
stoken is, is de spanning om de ontlading
in stand te houden, aanzienlijk kleiner dan
U3. Representatieve waarden voor een
kleine gasgevulde diode (VR 105/30) zijn
U3 = 150 V en de brandspanning = 105
log ƒ

h —

h

U

Ui ua

u.

Fig. 8.18. Stroom-spanningskarakteristiek van
een gasontladingsbuis.
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V. Bij glimontlading is de spanning over
de buis nagenoeg onafhankelijk van de
stroom, totdat we een stroom I2 bereiken,
waarboven de spanning snel stijgt. Over
het stroombereik Ti tot I2 is de differen
tiële weerstand (de inverse van de helling
van de getekende grafiek) klein, bijvoor
beeld 50 è 100 Q, afhankelijk van het ge
bruikte buistype. Een zorgvuldige keuze
voor de materialen voor de elektroden, het
gasmengsel en de druk ervan, heeft geleid
tot de produktie van eenheden met een
werkspanning, die tot op 0,3 % constant is,
of beter, als de stroom door de buis niet
teveel varieert. Gedurende een periode van
8 uur kan men ze zelfs constant houden
binnen 0,01 %. De brandspanning hangt af
van de ouderdom van de buis en van de
temperatuur; om zeer goede resultaten te
krijgen, gebruikt men vaak een afscherming
tegen tocht. Veel buizen gedragen zich in
stabiel bij bepaalde waarden voor de
stroom, en vaak kan men de ontlading tus
sen de elektroden in zien bewegen. Elke
verschuiving ervan gaat gepaard met een
kleine verandering in de brandspanning.
De zenerdiode gedraagt zich op soort
gelijke wijze als de gasontladingsbuis; zijn
werking berust op een lawine-effect oftewel
een multiplicatieve toename van het aantal
ladingdragers. Als men een grote tegenspanning aanbrengt over een scherpe pnovergang, kunnen de thermisch opgewekte
gaten en elektronen, die de verzadigingsstroom verzorgen, in de tijd tussen twee
botsingen genoeg energie opnemen, om ge
bonden elektronen los te slaan van de ato
men in de grenslaag. Dit proces kan her
haald worden door deze nieuwe lading
dragers en op die manier kan er door de
overgang een grote stroom gaan lopen. De
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laagste zenerspanning kan gelijk zijn aan
twee of drie maal de ionisatiespanning van
het gebruikte halfgeleidermateriaal; voor
silicium is dit 2,3 V. De bovenste grens
wordt gesteld door de moeilijkheden bij de
fabricage. De doorslagspanning kan zeer
scherp bepaald worden, als men genoeg
aandacht besteedt aan het materiaal, waar
van de overgang gemaakt is, en aan de af
metingen ervan. Evenals bij de gasgevulde
diode moet er een bepaalde minimale
stroom, die afhangt van het type, door de
buis lopen. Voor kleinere diodes kan deze
stroom in de buurt van de 1 mA liggen,
terwijl hij voor grotere soms zelfs enkele
honderden mA moet bedragen. De diffe
rentiële weerstand varieert van enkele hon
derden ohms tot ongeveer 1 Q. Evenals
bij de gasontlading is de doorslagspanning
temperatuurafhankelijk; gewoonlijk stijgt
ze met de temperatuur. De procentuele
verandering is ook een functie van de span
ning, die over de diode staat. Een tempera
tuurstijging van 1°C heeft een grotere in
vloed bij een diode voor hogere spanningen
dan bij een voor lagere.
Bij een echte zenerdiode, waarin de door
slag optreedt, omdat het elektrische veld
groot genoeg wordt, om de covalente bin
dingen in het halfgeleidermateriaal te ver
breken, is de temperatuurcoëfficiënt nega
tief. Voor doorslag bij lage spanningen
(bijvoorbeeld kleiner dan 3 V), waar we
met een echte zenerdoorslag te maken heb
ben, is de temperatuurcoëfficiënt negatief, .
terwijl de coëfficiënt van de lawinedoorslag I
positief is. Voor diodes in het gebied daar
tussen (bijvoorbeeld 4-6 V) kan de temperatuurcoëfficicnt zeer dicht bij nul liggen.
We moeten dergelijke diodes bij een nage
noeg constante stroom laten werken, om-

dat de temperatuurcoëfficiënt afhangt van
de doorslagstroom.
Een andere mogelijke oplossing voor de
ze temperatuureffecten is een diode in geleidingsrichting in serie te zetten met de
zenerdiode. De geleidende diode heeft een
negatieve spanningstemperatuurcoëfficiënt.
Op deze manier is het mogelijk, een totale
temperatuurcoëfficiënt gelijk aan nul te
krijgen, en met dergelijk eenheden kan men
gestabiliseerde voedingen maken, die temperatuurcoëfficiënten hebben van
10-5 • C-1; dit is beter dan men met welke
batterij ook kan bereiken.
Alle ontladingen brengen onveranderlijk
ruis met zich mee. Daarom moet men vaak
een condensator van geschikte grootte pa
rallel zetten aan de gasontladingsbuis. Deze
condensator mag niet te groot zijn, omdat
er dan relaxatietrillingen kunnen optreden.
Buiten het verminderen van de ruisspan
ning is de condensator ook nog voor iets
anders van nut. De impedantie van een gasgevulde buis is complex; ze bevat een grote
inductieve component, die van belang is,
als er wisselspanningen met een frequentie
van enkele kilohertz aanwezig zijn. Voor
een doorsneestabilisator kan de grootte
van de impedantie van de buis toenemen
van 50 Q bij 50 Hz tot 1000Q bij
50 kHz. Daarom is het noodzakelijk om
een parallelcondensator te gebruiken, als
er dergelijkc spanningen aanwezig zijn.
Omdat de inductantie van de buis, met pa
rallel eraan de capaciteit, een afgestemde
parallelkring vormt, moet de Q-factor er
van klein zijn, omdat er anders zeer onge
wenste resonantieverschijnselen zullen op
treden. Deze kunnen onderdrukt worden
door een kleine weerstand aan te brengen,
van bijvoorbeeld 100Q, in serie met de

condensator; het zo verkregen netwerk
heeft bij alle frequenties een lage impedan
tie. Tenslotte vermelden we nog dat men
gasontladingsbuizen niet moet plaatsen op
punten, waar ze onderhevig zijn aan sterke
fluctuerende magnetische velden, omdat
dergelijke velden aanleiding kunnen geven
tot opwekken van brom in de stabilisatorstroom.
R.

Ul

D

u»

Rn

Fig. 8.19. Schakeling van een gestabiliseerde
voeding met een ontladingselement.
Fig. 8.19 geeft het principeschema van een
schakeling met een ontladingselement, C/j
is hier de voedingsspanning, 7?s een weer
stand, die is toegevoegd om de inwendige
impedantie van de voeding te vergroten,
en 7?b de belastingsweerstand. Gezien van
uit de belasting is de uitgangsimpedantie
ongeveer die van het element D. We be
schouwen eerst het geval dat er geen belas
tingstroom loopt (Rb -»■ co) en dat de
voedingsspanning varieert. In fig. 8.20
wordt de ontladingskarakteristiek voorge
steld door ab. Door Ui en het midden van
ab is een rechte lijn, de zogenaamde belastingslijn, getrokken. De helling van deze
lijn is —1/7?s- Als de buis werkt, zijn de
stroom erdoor en de spanning erover res
pectievelijk /d en Uo. Als Ui nu varieert,
zijn de uiterste waarden, die deze kan be
reiken, U3 en U4. Als ze buiten dit gebied
komt, werkt de buis niet meer goed. Bij
deze veranderingen aan de ingang varieert
de uitgangsspanning van Ui tot U2. Hoe
hoger de voedingsspanning is (deze moet
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de buis op het instelpunt is. Dus

1+*
b

helling — 1/ra

/o

Ui Uo Ui U,

U,

Ui

U

Fig.8.20. Stroom-spanningsgrafiek voor het
bepalen van de serieweerstand.
op zijn minst gelijk zijn aan de doorslagspanning van het onderdeel), hoe groter
Ra moet zijn, en des te groter wordt de stabilisatiefactor (t/4 — Ub)!(U2 — t/i).
Als de ingangsspanning met öUi veran
dert, wat resulteert in een verandering ÖUo,
dan is, omdat de stroom door Rb verwaar
loosd kan worden

ÖUi— Uo

ÖUp

Rs

rd

waarbij rj de differentiële wisselstroomweerstand van de stabilisatiebuis is. Maar
ook geldt
Rd

Rd + Rs

waarbij Ra de gelijkstroom weerstand van

I
I

I
I
lb'

Uo

Ui

Ra
1 +*
ra

a/
al

Voorbeeld', voor een praktische schakeling
gelden de volgende waarden:
t/o=W0V
r - 50 Q

„

I
helling - —1//?.'

o
Th'
Tiï Tü
*~u
Fig.8.21. Bepalen van de serieweerstand bij
niet-geringe belastingstroom.

U°

Zd=20mA

cm 6U°

R = 5 kQ

ÖUj

R^Ta = i^iro-

Ui

1
50

bij benadering.
Bij een redelijke belastingsstroom leiden
we op de volgende manier de instellingen
af (fig. 8.21). Het verband tussen stroom en
spanning van de belasting Rb wordt ge
geven door de lijn OA met helling ï/Rb'.
De stroom door Rs' is dan de som van de
stromen door de buis en de belasting, wat
voor de werking resulteert in een effectieve
karakteristiek a'b'. Weer trekken we een
lijn van het midden van a'b' naar de voe
dingsspanning Ui'; de helling van deze lijn
geeft de waarde van RB', die men moet ge
bruiken.
Als de ingangsspanning en de belastings
stroom beide variëren, moeten we bij de
keuze van Rs een compromis sluiten. Het
is duidelijk dat de maximaal toegestane
variaties beperkter zijn, en aan de volgende
ongelijkheden moet voldaan zijn:

(1)

. I
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öUi

helling - —l/R.

|K*

uo = Ui

ÖUp

CAmin

Rs + ^B

> uB

waarin Us de doorslagspanning van de
buis is
(2)

*s<

^Arnax — Uo
Zdmax 4" ZBmin

(3)

R3<

Uimin — Uo

Al min — -ffimax

((/o is bij benadering constant)
De eerste ongelijkheid verzekert ons er
van dat de stroom door de stabilisatiebuis
groter zal zijn dan een bepaalde minimale
waarde, waar beneden de buis niet meer
werkt.
Voor bovenstaande elementen wordt de
vermindering van de rimpelspanning ge
geven door de stabilisatiefactor, of door de
uitdrukking

i

rd
r<l + Rs
waarbij r& de differentiële weerstand (het
reciproke van de helling van de lijn ab) is,
die hier klein gesteld wordt, vergeleken bij
7?B;
en öUQ zijn de variaties in de inen uitgangsspanning.
Als er een nog grotere onderdrukking van
de rimpelspanning en een nog lagere uitgangsimpedantie vereist zijn, moeten we
stabilisatoren gebruiken; dit zijn systemen,
waarin gebruik gemaakt is van terugkop
peling. Zoals bij al dergelijke systemen, zijn
de werkkarakteristieken functies van de
terugkoppeling, en in de meer ingewikkel
de gevallen moeten we gebruik maken van

ÖUO = ÖUi

de methodes van hfdst. 2 om het systeem te
vrijwaren tegen spontane oscillatie. De
eenvoudigste schakeling maakt gebruik
van de eigenschappen van de kathode- of
emittervolger op de manier, zoals weerge
geven in fig.8.22.
In beide schakelingen is de uitgangsspan
ning UQ ongeveer gelijk aan de referentie
spanning C/r. Voor de triode is Uo =
C/r 4- Ug, waarbij Ug de kathode-roosterspanning is, die nodig is om een stroom
Uq!R& door de triode te laten lopen bij een
anode-kathodespanning
(C7i—Uo—UqRs/Rb)- Analoog geldt
voor de transistor Uo = (7r 4- t/be- In
beide gevallen zijn
t/R en Uo aanzien
lijk groter dan de rooster-kathode- of basisemitterspanning, en dus is UQ zeer con
stant en nagenoeg gelijk aan £/r. De stabilisatiefactor en de inwendige impedantie van
het systeem, gezien vanuit 7?b, kan men ge
makkelijk vinden. Veronderstel dat U\ een
waarde öU\ verandert en dat ten gevolge
hiervan Uo verandert met öU0. Dan geldt
voor de triode het volgende
Ug = —ÖUO u& = ÖUi — ÖUo — i&R3
en
Ua
la — Sgllg-------fa

dus
ÖUO =

+
U,

Rt

(a)

(b)

Fig.8.22. De elementaire spanningsstabilisatieschakelingen; a. kathodevolger; b. emittervolger.

ÖUi

1

*B +

Rb_____
fa + Rs

7TT

Dus werkt het systeem zodanig dat veran
deringen met een factor (j.i 4- 1) verkleind
worden, en dat de belasting een impedantie
Ga — Rs)/(ji+ 1) ziet.
De bron voor de referentiespanning kan
een batterij zijn. Ook kan men gebruik ma181

ken van de seriecombinatie van een ontladingselement en een weerstand, die gevoed
worden uit de ongestabiliseerde voeding.
Met zo’n referentiespanningsbron wordt de
vermindering van de rimpelspanning niet
langer gegeven door bovenstaande formule,
tenzij het ontladingselement ontkoppeld
wordt met een condensator. Elke verande
ring van C/r, verschijnt bijna onveranderd
in grootte aan de uitgang, beide systemen
hebben een versterking van ongeveer 1 van
C/r tot £/o; de stabilisatoren zijn dus hoog
stens even goed als hun referentiespanningen. Wanneer een grote stabiliteit geëist
wordt, kunnen we dus het beste een batterij
gebruiken, of een cascadeschakeling van
zenerdiodes, zoals beschreven is op blz.
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Als we een grotere stroomcapaciteit wil
len hebben dan met één serie-element mo
gelijk is, kan men een aantal van dergelijke
elementen parallel aan elkaar gebruiken.
Om de belasting op een juiste manier over
de elementen te verdelen, moeten we in serie
met elke ervan een weerstand schakelen, en
het kan nodig zijn voorzorgsmaatregelen te
nemen tegen parasitaire oscillatie. Deze
treedt namelijk gemakkelijk op als buizen
met een grote steilheid parallel geschakeld
worden, maar een eenvoudige oplossing
bereiken we door ferrietkralen aan de roos
ter- en anodeleidingen te leggen, dicht bij de
buispennen. Deze vergroten de inductantie
van de rooster- en anodekringen zodat, de
buisversterking bij de veel lagere parasitaire
frequentie niet meer groot genoeg is om de
oscillatie op gang te houden. Bij de buisschakeling veroorzaakt het parallel zetten
van een aantal serie regelelementen geen
problemen voor zover het Ur, betreft, maar
dit geldt niet voor de transistor. De basis182
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Fig.8.23. Samengestelde emittervolger.

stroom van de transistor is bij benadering
(C/0/^B)/ae en daarom moet het referentiespanningselement deze stroom kunnen
leveren. Deze stroom kan echter best te
groot blijken te zijn, en vormt in elk geval
een variabele belasting voor de referentiespanningsbron, hetgeen de stabiliteit niet
ten goede komt. We kunnen deze moeilijk
heid oplossen door een samengestelde emit
tervolger te gebruiken, zoals in fig.8.23. De
basisstroom van de transistor T2 is nu
slechts (bij benadering) (C/0/^B)/aeiae2 en
een veel grotere belastingsstroom kan dus
worden geregeld bij hetzelfde stroomver
bruik uit de referentiespanningsbron. Deze
opstelling heeft ook nog andere voordelen:
de uitgangsimpedantie is ongeveer
/'b2 + -Kr
1 + Qe2
1
Gel

/ e2 +

/'el +

wat kleiner is dan bij een enkele transistor
(de symbolen hebben hun gebruikelijke
betekenis). De impedantie die we op de
basis van T2 zien, zal naderen tot een con
stante waarde, rc2, die zeer hoog is (zie
hfdst. 2). Dit impliceert een constante be
lasting van de referentiespanningsbron. De
schakeling werkt niet meer beneden een be
paalde kleine waarde van de belastings
stroom /b, namelijk als (/b/Oci — /co2) te

klein is om de tweede transistor te laten
werken. Dit kan men verhelpen door een
geschikte weerstand
toe te voegen, die
een bepaalde minimale stroom uit de emitter van T2 trekt.
Als de vereiste uitgangsspanning groter
is dan de beschikbare referentiespanning,
moeten we een spanningsdeler gebruiken
voordat de twee spanningen vergeleken
worden. Dit zien we in fig.8.24. De weer
standen r en (w — l)r zijn groot vergele
ken bij de belastingsweerstand 7?b- Deze
manier van schakelen beïnvloedt de wer
king van het systeem nadelig, en een een
voudige berekening toont aan dat // ver
vangen moet worden door ƒ////. Om de wer
king te verbeteren, moeten we versterkersystemen gebruiken. Dus als we de schake
ling van fig.8.24 gebruiken, waarin de ver
sterker een versterking —A heeft, wordt de
factor /j. vervangen door A/ijn en dus
öUj Rb
ÖUO =
1 + A pi/n
Rs — ra
RbB +' 1 + A/iln
Deze schakeling werkt volkomen recht toe
recht aan. Stel dat de voedingsspanning
met öUi stijgt, en dat dit resulteert in een
stijging van de uitgangsspanning met ÖUO,
dan is het ingangssignaal van de versterker
öUQln en geeft hij dus een uitgangssignaal
—AöUqIti. De verandering in de anodestroom van de seriebuis wordt gegeven
door
.

ÖUO_

-AÖUp
n

, ÖUï-dUo-igRs

ra

wat de uitdrukking levert voor öUo, die
boven gegeven is. We hebben aangenomen,
dat de verandering in de stroom door de
spanningsdeler verwaarloosd kan worden,

.n
(n —

versterking — —A

UèI
Fig.8.24. Blokschema van een stabilisator met
een spanningsdeler en een versterker.
en dat ook het directe effect van de stijging
van de kathodespanning öUo, op de rooster-kathodespanning van de seriebuis kan
worden verwaarloosd; dit is slechts bij be
nadering waar.
Op deze manier kan de rimpel in de uitgangsspanning worden teruggebracht tot
in de buurt van 1 mV, en de uitgangsimpedantie tot enkele tienden ohms voor syste
men, die met buizen werken, en tot enkele
honderdsten ohms als we transistoren ge
bruiken.
De rest van dit hoofdstuk bevat een kor
te beschrijving van de werking van twee
volledige gestabiliseerde voedingen. De
eerste is een hoogspanningsstabilisator met
buizen (fig. 8.25). Deze is tamelijk stabiel
(stabilisatiefactor 100) en heeft een redelijk
lage impedantie (bijvoorbeeld 10 O). De
uitgangsspanning kan worden ingesteld
door de variabele weerstand van 50 k, die
de waarde van n bepaalt; de stabilisatie
factor en de impedantie van de voeding
hangen dus af van de uitgangsspanning.
Deze variaties kunnen voor hoge frequen
ties, bijvoorbeeld hoger dan 50 Hz, opge
heven worden door een condensator
C (0,2 |1F) over het bovenste gedeelte van
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Fig. 8.25. Een stabilisatieschakeling met buizen.

de spanningsdeler te zetten. De werking
hangt ook zeer sterk af van de bclastingsstroom. De waarde van de versterking |A |
verandert tegengesteld aan de belastingsstroom.
Als we een betere werking nodig heb
ben, moeten we een versterker met een
grotere versterking gebruiken; de cascadeversterker wordt bijvoorbeeld vaak toege
past. Wanneer de versterking van de cascadeversterker (van de orde van 1000) niet
groot genoeg is, kan een aantal kangoeroeschakelingen gebruikt worden (zie blz. 78,
hfdst. 4). Dit maakt het mogelijk de impe
dantie van de voeding, (J?8 + >a)/(l +
en de rimpelspanning, ÖU}/(1 4- A/i/n\
tot zeer lage waarden terug te brengen. Als
men over lange tijd een constante uitgangsspanning wil hebben, moet men veel aan
dacht besteden aan de referentiespanningsbron en aan drift in de versterker. We zijn
aangewezen op een of ander soort zenerdiodenetwerk met temperatuurcoëfficiënt
gelijk aan nul, omdat het systeem hoogstens
even stabiel is als de referentiespanning. De
gloeistroomvan de eerste kangoeroeschakeling in de versterkerketen moet worden
gestabiliseerd, ofschoon de kangoeroe184

schakeling al zodanig is dat het effect van
gloeistroomvariaties zo klein mogelijk is.
De stabiliteit van de rooster-kathodespanning van de eerste buis in de versterker is
van het grootste belang.
De stabilisatieschakeling met transistors
is in grote lijnen gelijk aan het type met
buizen. Fig. 8.26 toont een praktisch scha
kelschema. De hoofdbruggelijkrichter met
een grote buffercondensator stuurt een
samengestelde emittervolger. Deze wordt
op zijn beurt gestuurd door een kangoeroeschakeling, het signaal op de ene basis
wordt verkregen van de uitgangsspanning,
en dat op de andere van een potentiometer
over de referentiespanning, die geleverd
wordt door de zenerdiode. Om een goede
versterking te verzekeren over het hele be
reik van de uitgangsspanning, zijn er twee
hulpvoedingen aangebracht. De positieve
hulpvoeding zorgt er voor dat de emitterstroom van de kangoeroeschakeling van de
juiste grootte is, zelfs als de uitgangsspan
ning van de hoofdvoeding bijna nul is, om
dat de totale emitterstroom minimaal
15/5,6 mA is. Het effect dat temperatuur
veranderingen hebben op de transistoren
van de kangoeroeschakeling, kan men zo
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Fig. 8.26. Een stabilisatieschema met transistors.

klein mogelijk maken door ze dicht bij el
kaar te monteren (in dezelfde koelvin),
waardoor de variaties van Ube met de
temperatuur elkaar zullen gaan opheffen.
De invloed van temperatuurveranderingen
op de andere transistoren is niet zo belang
rijk, omdat ze verderop in de terugkoppelkring zitten. Van de andere kant verslech
tert de werking en in elk geval wordt de
maximaal toelaatbare belasting kleiner
naarmate de temperatuur stijgt. We moe
ten dus goede koeling toepassen.
Omdat het aantal fasedraaiende net
werken in deze eenheid groter dan twee is,
moeten we ook aandacht besteden aan de
stabiliteit van de kring. Daarom is een
correctienetwerk, bestaande uit een weer
stand van 1 kQ en een condensator van
0,01 pF in serie, parallel geschakeld aan
de 20 kQ collectorweerstand van de tran
sistor. Als we dit netwerk aanbrengen,
daalt de rondgaande versterking tot minder
dan 1 voor de fasedraaiing de 180° bereikt.

8.7.KORTSLUITBEVEILIGINGEN

Voor de meeste eenheden met buizen ver
krijgen we een voldoende beveiliging van
zowel de voeding als de belasting door
smeltveiligheden te gebruiken; in bijzonde
re gevallen kan het nodig zijn, een snelle
zekering toe te passen. Een elektronenbuis
is stevig genoeg om zelfs een zware over
belasting, die langer duurt dan de tijd, die
een gemiddelde zekering nodig heeft om
door te smelten, te kunnen verdragen. Dit
geldt echter niet meer voor getransistoriseerde voedingseenheden en belastingen,
en we moeten zorgen voor onderdelen, die
de stroom binnen een tijd van ongeveer een
miliseconde of nog minder, afkappen. Dit
impliceert dat we actieve onderdelen moe
ten gebruiken, dat wil zeggen, verschillende
soorten getransistoriseerde triggerschakelingen.
Verdere informatie over schakelingen,
die in dit hoofdstuk ter sprake zijn geko185

men, of andere soortgelijke schakelingen,
kan men vinden in de literatuur hierover.
De technische publikaties en toepassingsgegevens van de verschillende fabrikanten
van onderdelen voor voedingen vormen een
zeer nuttige bron van informatie. Afgezien
van de speciale bijzonderheden in de con
structie, behandelen deze ook nog veel
theoretische en praktische aspecten van de
werking van voedingen, die buiten het be
stek van dit boek vallen.
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9. MOGELIJKHEDEN EN GEBRUIK VAN MEET- EN
TESTAPPARATUUR

9.1.INLEIDING

Dit laatste hoofdstuk geeft een kort over
zicht van de werkingseigenschappen van
enkele veelvuldig toegepaste elektrische en
elektronische meet- en registreerinstrumenten. We kunnen natuurlijk slechts een zeer
vluchtige beschrijving geven van de punten
waarop men moet letten als men dergelijke
instrumenten gebruikt. Bovendien bepalen,
zoals gebleken is uit een groot aantal voor
beelden, de eigenschappen van de signaalbron evenals die van het instrument de ver
kregen aflezing. Het is zeker van groot be
lang dat men zich hiervan bewust is, als
men testapparatuur gebruikt, om andere
elektronische apparatuur te bouwen of te
herstellen. Vaak moet men overleggen waar
testapparatuur, zoals universeel meters of
oscilloscopen, aangesloten moet worden.
Het veranderen van parameters van de
schakeling door toedoen van de ingangsimpedantie van het testapparaat kan een
aanzienlijke verandering in de werking van
de schakeling met zich meebrengen.

gevoeligheid van het gebruikte draaispoelelement. Zo voldoet bijvoorbeeld een meter
met 1 mA volle schaalaanwijzing niet zo
goed als een met 50 pA volle schaal. De
eerste moet men een serieweerstand van
1000 Q geven voor elke volt, die men wil
meten, terwijl de tweede 20.000 Q per
volt nodig heeft.
De laatste vormt een veel kleinere belas
ting voor de te meten schakeling en levert
een nauwkeuriger meting.
Dit wordt toegelicht aan de hand van fig.
9.1. Een voltmeter met een schaal van 0
tot 200 V wordt gebruikt om de spanning
over een van de 200 kQ weerstanden te
meten. Men leest 97,5 V af als de meter
een gevoeligheid van 20.000 Q • V-1 heeft,
maar slechts 66,7 V bij een type van
1000 Q • V-1 is. Dit effect is van belang
als men spanningsmetingen verricht in een
schakeling waarin hoge weerstanden aan
wezig zijn, bijvoorbeeld bij het meten van
anode- en schermroosterspanningen in
7?C-gekoppelde versterkers. Met gelijk
st roomgekoppelde systemen moet men heel
voorzichtig zijn; de veranderingen, die
men, zelfs met een voltmeter met hoge

!

9.2. SPANNING SMETING

Het bepalen van gelijk- en wisselspannin
gen is een van de gebruikelijkste metingen,
die men doet. Voor gelijkspanning en wis
selspanningen met lage frequenties gebruikt
men vaak de universeelmeter. De kwaliteit
van een dergelijke meter hangt af van de

1

200 ka

-=£r200V
200 ka

200 V-bcrcik

Fig.9.1. Belasting van een schakeling ten ge
volge van het aanbrengen van een voltmeter.
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weerstand, aanbrengt, kunnen al veroor
zaken dat de hele schakeling totaal niet
meer werkt. Zo zou bijvoorbeeld in de
schakeling van fig.9.2 de spanning op het
rooster van de tweede buis met ongeveer
50 V afnemen als men zou proberen de
spanning op dit rooster te meten door een
voltmeter met een weerstand van 2 MQ
over de weerstand van 2 MQ in de scha
keling aan te brengen; de spanning zou
25 V stijgen als men de meter over de
1 MQ-weerstand zou aanbrengen. Als we
de meter tussen rooster en aarde aanbren
gen, hangt de spanning, die we op de meter
aflezen, af van de precieze waarden van de
spanningen, weerstanden, en het meterbereik. Als we tamelijk nauwkeurige spanningsmetingen moeten verrichten in scha
kelingen met hoge impedanties, moeten we
altijd een buisvoltmeter, die gelijkspannin
gen meet, gebruiken. Instrumenten van dit
type hebben een inwendige weerstand van
ongeveer 100 MQ voor gelijkspanningen,
en vormen dus een verwaarloosbare belas
ting. Zulke hoge impedanties verkrijgt
men gewoonlijk met behulp van min of
+200 V

+ 100 V
1 MQ

—200 V

Fig.9.2. Schakeling, die de verandering in de
gelijkstroominstellingen aangeeft ten gevolge
van een meetinstrument.
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meer ingewikkelde actieve netwerken. Vaak
gebruikt men bijvoorbeeld de kathodevolger. Veel instrumenten van dit type berei
ken niet de nauwkeurigheid van een draaispoelmeter; bij sommige metingen kan de
gebruiker daarom besluiten de voorkeur te
geven aan een draaispoelmeter en waar
nodig correcties aan te brengen. De nieuwe
digitale voltmeters bezitten zowel het voor
deel van de hoge ingangsimpedanties als
van grote nauwkeurigheid. Deze gebruiken
de potentiometermethode om spanningen
te meten; de spanning wordt vergeleken
met een zeer nauwkeurige referentiespanning, en het resultaat wordt numeriek ge
geven. Het aflezen hiervan is veel nauwkeu
riger dan het schatten van de stand van een
wijzer ten opzichte van de schaal van een
meter.
In terugkoppelingen moet men nog nauw
keuriger te werk gaan bij het uitzoeken van
een geschikt punt om een meetinstrument
aan te brengen. Het is duidelijk dat de in
ga ngs weerstand de grootte van p kan ver
anderen en dat dit alleen al tot oscilleren
kan leiden. De ingangscapaciteit van het
meetinstrument is misschien zelfs nog belangrijker; deze kan een aanzienlijke fasedraaiing veroorzaken, die ook gemakkelijk
tot oscilleren kan leiden. Dit effect kan
even goed optreden bij een buisvoltmeter
of een kathodestraaloscillograaf als bij een
gewone voltmeter. Stel dat in de schake
ling van fig.9.2 een buisvoltmeter met een
ingangscapaciteit van 2 pF wordt aange
sloten tussen rooster en aarde en dat de
reeds aanwezige capaciteit ten gevolge van
de buis en dergelijke 10 pF is. Merk op
dat het er niet toe doet of de meter wordt
aangebracht tussen rooster en 4-200V,
of rooster en aarde, of rooster en —200 V.

De invloed blijft hetzelfde, omdat men kan
aannemen dat de voeding een impedantie
van nagenoeg nul voor de schakeling voor
stelt. Een eenvoudige berekening laat ons
zien dat de fase ongeveer 4° groter wordt
als co = 105 rad • s-1. Als men een oscilloscoop met een ingangscapaciteit van
20 pF zou gebruiken, zou de fase 30° gro
ter worden bij co = 105 rad • s-1; dit zou
in een terugkoppelsysteem ernstige gevol
gen kunnen hebben. Daarom moet men
niet alleen letten op de invloed, die het meet
apparaat heeft op de te meten grootheid,
maar ook op de invloed, die het uitoefent
op alle andere parameters van de schake
ling.
Ook moet men letten op de snoeren waar
mee men het meetinstrument met de scha
keling verbindt; deze snoeren moet men
beschouwen als een deel van het meetin
strument, in dit opzicht dat ze de ingangsimpedantie ervan veranderen. Bij veel in
strumenten is het actieve element, bijvoor
beeld een diodegelijkrichter of een kathodevolger, ondergebracht in een meetkop, die
zeer dicht bij het punt kan worden ge
bracht waaraan gemeten moet worden.
De lengte van het snoer wordt dan terug
gebracht tot een paar centimeter. Als de
frequentie van een gemeten spanning laag
is, bijvoorbeeld 1 kHz, heeft men soms de
neiging te denken dat de lengte van snoeren
niet belangrijk is en weinig invloed heeft
op de werking van de schakeling. Vaak is
dit zo, maar soms is het wel degelijk van
belang. Zo is bijvoorbeeld de werking van
een teruggekoppelde versterker een functie
van zijn gedrag bij alle frequenties en niet
alleen van die, waarbij gemeten wordt, en
een overbodig stuk snoer kan de oorzaak
zijn dat de versterker gaat oscilleren.

Als men een wisselspanning moet meten,
ondervindt men nog meer moeilijkheden.
Men heeft weinig keuze tussen de verschil
lende meters, voorzover het de nauwkeurig
heid betreft, en andere factoren bepalen dan
de keuze. Voor voedingen en voor de lage
re audiofrequenties gebruikt men vaak een
universeelmeter met een gelijkrichter, maar
men moet er op letten dat de meeste instru
menten niet boven de 10.000Q-V-1 uit
komen. De golfvorm van de te meten span
ning beïnvloedt de verkregen aflezing; ge
woonlijk geschiedt dc ijking zodanig dat de
gemeten waarde de wortel uit het gemiddel
de van het kwadraat is, en men een zuiver
sinusvormig signaal veronderstelt. Deze
moeilijkheden van ijking en golfvorm
treden op bij alle wisselspanningsmeters.
Buisvoltmeters werken gewoonlijk op de
piekwaarde van het signaal, maar ze geven
in feite de effectieve waarde aan van een
zuiver sinusvormig signaal met een ampli
tude, die gelijk is aan deze piekwaarde. Het
meten van kleine wisselspanningen over
een breed frequent iegebied is grotendeels
een kwestie van voldoende versterking of
wel vóór ofwel na het omzetten van het
signaal in gelijkspanning. Beide methodes
leveren ongeveer hetzelfde resultaat, dat wil
zeggen een maximale gevoeligheid van 1
tot 10 mV volle schaal over een frcquentiegebied van ongeveer 1 Hz tot 10 MHz
en in enkele gevallen zelfs nog tot hogere
frequenties. In sommige instrumenten past
men een terugkoppeling rond de gelijkrich
ter toe om geen last te hebben van de alineariteit van de gelijkrichter, waardoor de
nauwkeurigheid verbeterd wordt en men
geen niet-lineaire schalen hoeft te gebruiken.
Bij elke voltmeter moet men goed letten op
het frequentiebereik; vaak worden de in-
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strumenten gebruikt ver buiten het frequen
tiegebied, waar ze voor bestemd zijn, en het
is niet verwonderlijk dat men dan zeer du
bieuze metingen krijgt. De hoogste fre
quentie, waarbij men nog kan meten, wordt
bij gevoelige meters gewoonlijk bepaald
door de karakteristiek van de versterker.
De laagste frequentie wordt meestal beïn
vloed door de vaak toegepaste diodegelijkrichterschakeling; de benedengrens ligt in
de buurt van de 10 Hz, tenzij men buiten
sporig grote onderdelen gebruikt. Als men
bij nog lagere frequenties wil meten, kan
men gebruik maken van de directgekoppelde kathodestraaloscillograaf of van ver
schillende fasegevoelige gelijkrichtende
schakelingen. De kathodestraaloscillograaf
is zeer goed te gebruiken. Deze is zodanig te
construeren, dat hij een zeer nauwkeurige
aflezing geeft. Een waarschuwing is hier op
zijn plaats. De gemiddelde buisvoltmeter
geeft niet aan wat de aard van de gemeten
grootheid is! De oscilloscoop toont vaak
aan dat de afgelezcn waarde van de meter
niet de signaalgrootte is, maar de grootte
van de opgevangen bromspanning, veroor
zaakt door het aansluiten van de buisvolt
meter. Dit ongewenste signaal kan worden
veroorzaakt dooreenondoelmatigeaarding
of door ander onvoorziene omstandighe
den, en het is verstandig dit na te gaan. Ge
woonlijk is dat ook gemakkelijk; men hoeft
bijvoorbeeld alleen maar te controleren of
de afgelezen waarde evenredig is met de
amplitude van het ingangssignaal van de
eenheid, die wordt doorgemeten.
Ook de ingangsimpedantie van een wisselspanningsmeter moet goed in de gaten
worden gehouden, omdat deze natuurlijk
frequentie-afhankelijk is. De gegevens van
de fabrikant geven vaak een ingangsimpe190

dantie voor een signaal in de vorm van een
effectieve weerstand met parallel daaraan
een capaciteit. Dit is vaak niet helemaal in
overeenstemming met de werkelijkheid; de
waarde van de weerstand is in bijna alle
gevallen een functie van de frequentie,
zelfs ocer een beperkt frequentiegebied. De
ohmse component van de impedantie van
een gewone diodemeetkop kan variëren
tussen 5 MQ bij 1 kHz en slechts
200 kQ bij 100 MHz. Bij sommige in
strumenten kan het instellen van een ander
meet bereik een verandering van de impe
dantie tot gevolg hebben: ze wordt kleiner,
als de gevoeligheid groter wordt. Bij som
mige tamelijk eenvoudige instrumenten kan
dit bij de gevoeligere bereiken een gevolg
zijn van een wijziging in de terugkoppelleiding om een verandering in de verster
king aan te brengen. Zoals in hfdst. 2 is
uiteengezet, kan dit resulteren in een ver
andering in de uitgangsimpedantie. De
ohmse component kan bij gevoelige voltmeters zelfs zakken tot 25 kQ, maar ge
woonlijk worden geschikte schakelingen
toegepast (bijvoorbeeld een kathodevolger) die dit verhindert.
De hoge ingangsimpedantie van veel
buisvoltmeters geeft vaak aanleiding tot
een behoorlijke bromspanning, die bij het
signaal dat we willen meten, opgeteld
wordt, of het zelfs verdringt, vooral als ook
de schakeling een hoge impedantie heeft.
Dit kan zijn oorzaak vinden in onvermij
delijke lengte van de meetsnoeren, die on
gewenste signalen opvangen, of door kringstromen in een aardlus. De eenvoudige op
stelling van fig.9.3 kan soms als een lap
middel worden gebruikt, als de frequentie
van het te meten signaal ver boven de fre
quenties van het stoorsignaal ligt. We ne-

IpF

meetinstrument

di
! ! eA» 2 pF
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Fig.9.3. Het toepassen van een kleine conden
sator om de invloed van een 50 Hz bron te
verminderen.
men aan dat de ingangsimpedantie van de
voltmeter 1 MQ is, parallel aan 2 pF.
Boven co = 106 rad • s-1 is de verzwak
king van het signaal ongeveer 3 dB, maar
bij 50 Hz is deze ongeveer 60 dB. De
kleine condensator moet zich zo dicht mo
gelijk bij de ingangsklemmen van de meter
bevinden.

9.3. METING VANDEGOLFVORM

Voor het gebruik van oscilloscopen gelden
in wezen dezelfde redeneringen zoals al
besproken zijn voor de buisvoltmeter. De
oscilloscoop wordt gewoonlijk gebruikt
om golfvormen te bestuderen, maar deze
kunnen een grote wijziging ondergaan,
doordat de schakeling belast wordt met de
oscilloscoop. Deze belasting ligt waar
schijnlijk in de buurt van 1 MQ parallel
aan enkele tientallen picofarads. Men voegt
vaak speciale meetkoppen toe om de ingangsimpedantie te verbeteren; karakte
ristieke waarden, die men dan krijgt, zijn
1 MQ parallel aan 1 of 2 pF. Zulke meet
koppen hebben bovendien nog het voor
deel dat ze het snoer tussen het meetinstru
ment en de plaats, waar men de golfvorm
van het signaal wil onderzoeken, bekorten.
Afgeschermde leidingen, die vaak nodig
zijn om het opvangen van brom en derge
lijke te voorkomen, brengen capaciteiten

van tussen de 25 en 75 pF per meter met
zich mee, dus hoe korter de leidingen, hoe
beter de resultaten. De stijg- en daaltijd
van de versterkers, die in de oscilloscoop
worden toegepast, zijn zeer belangrijk. Als
men te maken heeft met langzame pulsen,
moet men gelijkstroomversterkers gebrui
ken, omdat voor wisselstroomversterkers
een frequentiekarakteristiek, recht tot 1
Hz, moeilijk haalbaar is. De afval, die ont
staat door de koppelnetwerken van de os
cilloscoop, kan verschijnselen, waar we in
de beschouwde golfvorm naar zoeken, to
taal maskeren. Het is eveneens verstandig
op te merken hoe de karakteristiek aan de
hoge kant van de frequentieband verandert
als men de gevoeligheid van de versterker
voor de ‘Y’-afbuiging varieert. Bij veel os
cilloscopen wordt de frequentie van het
bovenste 3-dB-punt snel lager, als de ge
voeligheid wordt vergroot. Dit impliceert
een evenredig snel groter worden van de
stijgtijd. De frequentie, waarbij de verster
king met 3 dB afgenomen is, hangt af van
de kwaliteit van de oscilloscoop en het
doel, waar hij voor gemaakt is. Ze kan voor
gewone oscilloscopen overal tussen 50 kHz
en 100 MHz liggen.
Behalve bij een zeer klein aantal speciale
oscilloscopen is de nauwkeurigheid van
amplitude- en tijdmetingen niet groot; on
geveer 10% is, wat we meestal kunnen ver
wachten. Het is echter niet moeilijk voor de
gebruiker ze te verbeteren door geschikte
vergelijkingsmethodes. Het enige, dat men
nodig heeft, is een nauwkeurig bekende
spanning, een amplitudeverzwakker en een
nauwkeurige signaalgenerator voor tijd
metingen.
Tenslotte moet men er nog aan denken,
dat achter de ingangsklemmen voor wissel191

spanning bij een buisvoltmeter en een oscilloscoop gewoonlijk een blokkeercondensator is geplaatst, om een eventueel aan
wezige gelijkstroomcomponent te verwij
deren. Men moet letten op de maximale
spanning van dit onderdeel, wat bij scha
kelingen, die met hoge spanningen werken,
van belang kan zijn.

9.4. STROOMMETING

Op twee na berusten alle hedendaagse me
thodes van stroommeting op het onder
breken van de leiding waardoor de te me
ten stroom loopt, en hierin een draaispoelmeter of een bekende weerstand aan te
brengen. De meter geeft de stroom direct
aan, en men kan een (buis)voltmeter of een
oscilloscoop gebruiken, om de spanning
over de weerstand te meten, waaruit men
de grootte van de stroom kan bepalen. Dit
is vooral van nut als men de golfvorm van
de stroom wil meten. Bij deze twee metho
des moet men echter een extra weerstand in
de schakeling opnemen, wat de werking
ervan sterk kan beïnvloeden. Laagohmige
schakelingen (of die met een lage impedan
tie) ondergaan grote veranderingen ten ge
volge van een meetinstrument. De extra
weerstand in de schakeling moet zo klein
mogelijk worden gehouden, wat inhoudt
dat er kleine spanningen gemeten moeten
worden. Sommige schakelingen zijn bijzon
der gevoelig voor kleine spanningsverande
ringen. Zo veroorzaakt bijvoorbeeld een
verandering van enkele millivolts in de
basis-emitterspanning van een transistor
een aanzienlijke verandering in de collectorstroom. In veel schakelingen is het beter
de waarden van de stromen af te leiden uit

spanningsmetingen over onderdelen van de
schakeling. Als men een meter (of weer
stand) in de schakeling moet opnemen, kan
men dit het beste doen aan de aardkant
van de onderbroken kring; dan heeft de
grote capaciteit van de stroommeter een zo
klein mogelijke invloed. Zoals te verwach
ten is, lopen de gevoeligheden en frequentiebereiken van de verschillende stroomme
ters precies parallel aan die voor de over
eenkomstige spanningsmeters.
Enkele jaren geleden zijn er twee types
stroommeter in de handel gekomen, die
men gewoon aansluit, en waarvoor men
geen leiding in de schakeling hoeft te on
derbreken. In beide gevallen wordt het
magnetische veld gemeten, dat het stroomvoerende onderdeel omgeeft. Eén type
maakt gebruik van het Hall-effect. Het an
dere chopt het magnetische veld in een
inductiespoeltje door de kern periodiek te
verzadigen met behulp van een wissel
stroom door een andere spoel. Het meetelement wordt gevolgd door geschikte
versterkers en een gelijkrichtend systeem,
dat een gelijkstroommeter voedt. Op deze
manier kan men nog velden meten, die ver
oorzaakt worden door een stroom van een
fractie van een mA, en dus kan men een ge
voelige gelijkstroommeter met verschillen
de bereiken construeren. De stroomgeleider kan ook van ijzerhoudend materiaal
zijn, omdat dit weinig invloed heeft op de
uitslag van de meter, mits de stroomgeleider maar niet permanent magnetisch is. De
aanwezigheid van de opsteekmeetkop voert
een zelfinductie in de schakeling in. Maar
deze is klein, van de orde van 0,1 pH. In
de schakeling, waarin de stroom gemeten
wordt, verschijnt ook een signaal van een
paar millivolt met de dubbele frequentie
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van de stroom, die voor de verzadiging van
de kern zorgt, maar dit heeft zelden enige
invloed.

9.5. SIGNAALBRONNEN

De signaalgenerator is een van de belang
rijkste delen van een uitrusting, omdat zon
der een geschikte bron testen en afregelen
zeer moeilijke procedures worden. De eer
ste eis, die aan een generator gesteld wordt,
is dat hij het frequentiegebied of de frequentiegebieden moet bestrijken waarin
metingen moeten worden verricht. Men
moet ook de nodige aandacht besteden aan
nauwkeurigheid en stabiliteit van de fre
quentie, aan een gemakkelijke aflezing en
aan een goede reproduceerbaarheid van de
instelling op een bepaalde frequentie. Veel
generatoren hebben een of andere vorm
van fijnregeling. Dit kan zeer nuttig zijn,
maar weer zijn bereik en reproduceerbaar
heid belangrijk. Er is altijd een regeling
voor de sterkte van het uitgangssignaal aan
wezig, die, samen met de meter voor de
uitgangsspanning, een noodzakelijk deel
van elke bruikbare generator vormt. Hoe
groter de nauwkeurigheid van dit deel van
de generator is, des te beter zijn de metin
gen, die men er mee kan verrichten. Tegen
woordig bevatten veel generatoren nauw
keurig werkende verzwakkers en deze moe
ten op een geschikte manier zijn aange
bracht, om een goede werking te verzeke
ren. Bij sommige apparaten kan de belastingsweerstand, die de verzwakker vereist,
worden uitgeschakeld, zodat een uitwen
dige belasting kan worden aangesloten. Dit
is zeer handig als tamelijk laagohmige scha
kelingen op de generator aangesloten wor

den, omdat men dan rekening kan houden
met de belasting door de schakeling.
Het percentage harmonischen in het uit
gangssignaal van de generator is van be
lang, vooral als men metingen wil verrich
ten betreffende vervorming. Het percen
tage harmonischen in het uitgangssignaal
is een functie van de amplitude ervan, en
bij sommige instrumenten kan het aanzien
lijk stijgen als de generator bijna het maxi
male vermogen levert; dus is het altijd een
verstandige voorzorgsmaatregel de golfvorm van het uitgangssignaal van de gene
rator te controleren. De impedantie van de
belasting heeft ook altijd een behoorlijk
grote invloed op de uitgangsspanning als
ze klein is in vergelijking met de uitgangsimpedantie van de generator, en ze kan ern
stige harmonische vervormingen veroor
zaken. Het gebied, waarin de impedantie
van de belasting mag liggen, zodat de gene
rator nog goed werkt, moet altijd bekend
zijn. Als men nalaat dit te beschouwen, kan
het tot gevolg hebben dat men veel tijd en
moeite verspilt, en het loont vaak de moeite
met een oscilloscoop te controleren of de
belasting geen nadelige invloed heeft op de
werking van de generator. Indien nodig kan
men, bijvoorbeeld met behulp van een
transformator, de impedantie aanpassen.
Soms kan een onjuiste werking verholpen
worden door een geschikte weerstand in
serie met de belasting op te nemen om de
totale impedantie te vergroten. Dit geeft
verliezen in de amplitude van het signaal,
maar men verkrijgt een juiste werking van
de generator.
Het is nuttig, hier nog eens te herinneren
aan de invloed van snoeren of kabels, aan
gebracht tussen generator en belasting.
Bij sinusvormige signalen kan een veran-
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dering in de amplitude optreden, maar bij
pulsvormige signalen ligt de verandering in
de vorm van de puls, wat veel ernstiger is.
Het is verstandig de kabels aan het instru
ment te verbinden en aan het uiteinde bij de
belasting af te sluiten met een weerstand,
die gelijk is aan de karakteristieke impe
dantie van de kabel. Dit onderdrukt re
flecties bij de verbinding van kabel en be
lasting.

9.6.FREQUENTIEMETING

Bij veel moderne onderzoekingen wordt op
afstand gemeten en dit brengt veel nauw
keurig meten van de frequenties met zich
mee. Terwijl men al opstellingen met een
signaalgenerator en een oscilloscoop kan
gebruiken, heeft men tegenwoordig de be
schikking over uitgebreide frcquentiemeetapparatuur. Deze varieert van de eenvoudi
ge resonantiegolfmeter met een nauwkeu
righeid van ongeveer 2%, tot de zeer kost
bare frequentiemeetapparatuur met een
nauwkeurigheid van bijna 1 op 109. Tus
sen deze uitersten in liggen de moderne
elektronische tellers, met een nauwkeurig
heid van 1 of 2 op 106. Dergelijke tellers
hebben vaak een decimale aflezing, en zijn
dus zeer handig in het gebruik. Een camera
is een nuttig hulpmiddel als men vaak moet
aflezen over langere periodes. De amplitude
en de golfvorm van het gemeten signaal zijn
de belangrijkste parameters voor elektro
nische tellers. Als men sinusvormige sig
nalen meet, hoeft men alleen maar de am
plitude te controleren. Bij pulssignalen kan
de vorm van de golf een verkeerde werking
van de teller veroorzaken, en het beste kan
men dit nagaan door een bekend aantal
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pulsen met dezelfde golfvorm als het te
meten signaal. Het kan nodig blijken een
extra golfvervormer voor de teller te scha
kelen. Zoals bij alle instrumenten het geval
is, hebben ook tellers een ingangsimpedantie en moet men verbindingssnoeren tussen
instrument en signaalbron aanbrengen; in
dat geval kan men alle bekende verschijn
selen verwachten.
We zijn niet van plan deze lijst van in
strumenten nog verder uit te breiden; of
schoon de catalogussen voor meetinstru
menten steeds dikker worden, hebben de
in dit hoofdstuk behandelde ideeën betrek
king op het merendeel van de nieuwste ap
paraten. Zorgvuldige bestudering van de
handleiding moet de gebruiker in staat stel
len het apparaat op de juiste manier te la
ten werken. Als men niet meet wat men ver
wachten zou, is het verstandig even na te
denken over de meetapparatuur en na te
gaan of ze geschikt is voor die frequentie,
golfvorm, amplitude en bronimpedantie
van het signaal dat men wil onderzoeken.
Men moet geen laagfrequentspanningen
gaan opmeten met hoogfrequentvoltmeters
en omgekeerd; ook moet men geen belas
ting met een lage impedantie aansluiten op
een generator met een hoge impedantie en
omgekeerd.

LIJST VAN SYMBOLEN

A
At
C
Do
e
E
ƒ
F
G
h

i
k
L
M

n
No
P
Q, Q
Q

R, r
Rl
ss
S
t,T
U
W
Wc
X
Y
Z
Zi
Zo

ö

A

versterkingsfactor
versterking met terugkoppeling
capaciteit (F)
vervorming
grondgetal der natuurlijke logarit
men (2,71828 . . .)
elektrische veldsterkte
frequentie
kracht
conductantie (S)
constante van Planck
(6,62 • 10-34 J • s)
stroomsterkte, stroom (A)
koppeling
zelfinductie (H)
grootte van rondgaande versterking
bij 0 Hz
wikkelverhouding (N1/N2)2
ruisspanning
vermogen (W)
elektrische lading (C)
kwaliteitsfactor spoel
weerstand
belastingsweerstand
dynamische steilheid penthode
Siemens (conductantie)
tijdsduur
potentiaalverschil (V)
energie, arbeid
collectordissipatie
reactantie
admittantie
impedantie
ingangsimpedantie
uitgangsimpedantie
verlieshoek
(vóór een variabele) geeft een kleine

y

n

0
<p
T

(!)
CÜO

verandering aan
fasedraaiing met terugkoppeling
rendement
elektrische flux
fasedraaiing t.o.v. de waarde in het
midden van het frequentiegebied
tijdconstante
hoekfrequentie
resonantiefrequentie
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Afscherming 69
afschermen van elektrische
veld 69
afschermen van magnetisch
veld 70
afsnijfrequentie 98
afval 54, 56
afvlaksmoorspoel 171
amplitude modulatie 147, 155
amplitude modulator 151
analoge computer 88
astabiele multivibrator 132,
135
audiofrequentgenerator 76
Balansschakeling 63
begrenzer 162
Bessel-functies 153
bistabiele multivibrator 129,
132
blokkeren 123, 126
blokkeren, gestuurd 127
bootstrap-schakeling 144
brecdbandversterker 49
brugmodulator 151
buffercondensator 171
buisversterker 78, 101
buisvoltmeter 188
Cascadeversterker 184
chopper, elektrische 85
-, mechanische 84
-.versterker 83, 159
clamping 123
Clapp-oscillator 114
clipping 123
Colpitt-oscillator 112
- schakeling 114
computer, analoge 88

Demodulator 156
detectie 155
EZB- 157

-, gelijkrichtende 157
differentiatie 123
discriminator, Foster-Seely160
-, verhoudings- 162
draaggolffrequentie 150
drift 81
dubbelfasige gelijkrichtcr 170
- gelijkrichting 170
dubbel T-filter 96
Elektrische chopper 85
elektrische veld, afschermen
van 69
emissiediode, thermische- 123
cnkelfasige gelijkrichting 170
EZB-detectie 157

Faraday, kooi van 69
fasemarge 35
Foster-Scely-discriminator
160, 161, 162
Fourier-analyse 99
frequentie-afhankelijke terug
koppeling 91
- discriminator 159
-, draaggolf- 150
- meting 194
- modulatie 152, 159
- modulator 154
- stabiliteit 116
- zwaai 153
Gasontladingsbuis 177
gating 123
gclijkrichtende detector 157
gclijkrichter, dubbelfasige 170
gelijkrichting, dubbelfasige
170
-, enkelfasige 170
gelijkstroomkoppeling 123
- versterker 78
- voeding 170

gestabiliseerde voeding 176,
183
gestuurd blokkeren 123, 127
golf-vervorming 119
golfvorm, meting van de 191
Hageleffect-ruis 14
halfgeleiderdiode 123
halflineaire modulator 149
Hartley-oscillator 111
hoogdoorlaatfiltei 98
hoogfrequentversterking 49
Ingangsimpedantie 30
integratie 123
integrator, Miller- 120
Kathodecompensatie 48
Klasse-A-versterker 64
—B-instelling 66
—B-versterker 66
knippen 123, 125
kooi van Faraday 69
kristaloscillator 114

Laagdoorlaatfilter 97
LC-oscillator 108
long-tailed pair 78

Mechanische chopper 84
meekoppeling 16
mengtrap 77
meting van de golfvorm 191
microfooneffect 15
Miller-integrator 120
—schakeling 142
modulatie 146
-.amplitude- 147, 151
frequentie- 152
- index 153
modulator, brug- 151
-, halflineaire 149
niet-lineaire 148
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schakel- 150
monostabiele multivibrator
137,140
multivibrator, astabiele 132,
135
bistabiele 129, 132
-.monostabiele 137, 140

Neutrodynisatic 104
niet-lineaire modulator 148
NTC-weerstand 75

Oscillatiefrequentie 76, 114
oscillator 76
—Clapp 114
- -Colpitt 112
-, Hartley 111
-, kristal- 114
-,LC- 108
- met een Wien-brug 73
-.vermogens 117
overshoot 54, 56

Parallelterugkoppeling 26
Phantastron 120
piëzo-elektrisch effect 114
pulsversterker 48, 59

rondgaande versterking 32
ruis 21
hageleffect- 14
- spanning 14
thermische 14

Sag 54
schakeling, bootstrap- 144
—Colpitt 114
-, Mi lier- 142
-, trigger- 123
schakelmodulator 150
selectieve versterker 91
selectiviteit 94
serieterugkoppeling 23, 24
signaalgenerator 193
—ruisverhouding 22
spanningsmeting 187
spanningsterugkoppeling 23
stabilisatie 32
- schakeling met transistors
184
stabiliteit 19
stabiliteitsfactor 105
strooicapaciteit 59
stroommeting 192
- terugkoppeling 23
stijgtijd 54

Q-factor 102,115
RC-koppeling 40
- -koppelnetwerk 177
referentiespanningsbron 182
rimpelspanning 171, 181
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Tegenkoppeling 15, 16, 104
temperatuurstabilisatie 117
terugkoppelfactor 15
theorema van Thevenin 97
thermische-emissiediode 123

- -emissietriode 124
- ruis 14
thermistor 75
Thevenin, theorema van 97
toevoernetwerk 44
transformatorkoppeling 40,
60
transistorversterker 81, 103
triggerschakeling 123
- signaal 130
Uitgangsimpedantie 30

Verhoudingsdiscriminator 162
vermogensoscillator 117
- versterker 63, 67
versterker, cascade- 184
-.chopper- 159
-, klasse-A- 64
-, klasse-B- 66
-.selectieve 91
versterkings-bandbreedteprodukt 49, 52
- marge 35
vervorming-golf 119
voeding, gestabiliseerde 176
Weerstand, NTC- 75
Wien-brug 91
wisselstroom voedingen 165
Zenerdiode 124, 177
zwevingsoscillator 76
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Over het boek: Evenals Radiotechniek I is dit boek te beschou
wen als inleiding tot de elektronica, o.m. ten behoeve van de
niet-radiotechnicus die voor research of andere doeleinden elek
tronische apparatuur moet selecteren, aanschaffen en toepassen.
Voortbouwend op de in Radiotechniek I geïntroduceerde basis
kennis van de elektronentheorie, netwerkanalyse, buis- en transistortechniek, behandelt Radiotechniek II de belangrijkste typen
elektronische schakelingen met passieve en actieve elementen,
benevens de meetmethoden ter bepaling van de eigenschappen
van deze circuits.
Primair is grote aandacht besteed aan terugkoppelsystemen in
versterkerschakelingen. Op exacte en kernachtige wijze worden
vervolgens de diverse versterkertypen geanalyseerd. Parallel
daaraan loopt de behandeling van oscillatoren in elk van de spe
cifieke frequentiegebieden.
Om met elektronische meet- en regelapparatuur te kunnen wer
ken is gedegen kennis van de pulstechniek noodzakelijk en daar
om wordt aan dit onderwerp ruime aandacht geschonken.
Evenals Radiotechniek I ligt dit boek op HTS-niveau en is het
toegankelijk voor afgestudeerden van HBS en Gymnasium.

90000146

Bibliotheek

