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Voorwoord
Elektronica is de leer van het gedrag van de vrije elektronen en de technologische toepassingen ervan. We kunnen het gedrag van elektronen beïnvloeden maar niet beheersen.
Zelfs de beheersing van het gedrag van zelfs maar één enkele elektron behoort niet
tot onze mogelijkheden. Omdat bovendien de complexiteit van zelfs de meest eenvoudige elektronische schakeling oneindig groot is, moeten we ook onze mogelijkheden om
het gedrag te beïnvloeden met gepaste bescheidenheid bezien. In dit opzicht is er een
parallel tussen de elektronica en andere wetenschappen die zich bezighouden met, bijvoorbeeld, natuurverschijnselen en menselijke gedragingen. Gezien deze parallel is het
niet verwonderlijk dat veel van de basis concepten die toegepast worden in de moderne
elektronica, ontleend zijn aan ervaringen elders opgedaan. Anderzijds kan men vaak
constateren dat veel maatschappelijke experimenten er baat bij zouden hebben gehad
als de opstellers ervan meer gebruik hadden gemaakt van elementair technisch inzicht,
bijvoorbeeld inzicht op het gebied van terugkoppeling.
Complexe problemen kan men succesvol aanpakken door ze op te splitsen in beter
hanteerbare deelproblemen, volgens systematische hiërarchische methoden en werkwijzen. Het is vervolgens de taak van een ontwerper om de condities te scheppen waaronder
vereenvoudigingen mogelijk zijn. De ontwerper kan hiertoe bijvoorbeeld geschikte componenten en technologieën kiezen en gebruik maken van instelling om het niet-lineaire
dynamische gedrag van de componenten te vereenvoudigen. Verder kan hij tegenkoppeling en compensatie toepassen om het effect van bepaalde niet-idealiteit en en storende
signalen te verminderen en om in een totaalontwerp te kunnen profiteren van het beste
dat de elektronische componenten te bieden hebben. Het beperkte aantal onderwerpen
dat geselecteerd is voor dit boek kan als basis dienen voor diegenen die zich de hiertoe
benodigde vaardigheden eigen willen maken. Bij alle onderwerpen staan de ontwerp aspecten centraal, met als belangrijkste vragen: hoe men een schakeling moet inrichten
om tot een bepaald voorspelbaar gedrag te komen en wat kan men dóen om het effect
van de onvermijdelijke niet-idealiteit en binnen voorspelbare grenzen te houden.
Dit boek is voortgekomen uit het cursusmateriaal dat ik heb ontwikkeld gedurende
vele jaren van onderwijs en onderzoek aan de Technische Universiteit Delft, daarbij
gebruikmakend van de inzichten en hulp van vele van mijn collega's,_promovendi en
studenten. Het meeste van het materiaal is inmiddels intensief getoetst voor zowel
onderwijs- als onderzoek doeleinden. Er is verondersteld dat de lezer reeds beschikt over
basiskennis van elementaire netwerk- en signaaltheorie, elektronische componenten en
circuits.
Een collectie van vraagstukken en uitgewerkte oplossingen is eveneens in dit boek
opgenomen. Deze vraagstukken zijn opgesteld in de vorm van eenvoudige ontwerppro-
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blemen en de collectie is zodanig samengesteld dat alle belangrijke onderwerpen aan de
()rde komen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de vroegere en de huidige voorzitter van de
vakgroep Elektronica, Prof.dr.ir. Jan Davidse en Prof.dr.ir. Arthur H.M. van Roermund
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Verder dank ik al mijn laboratoriurngenoten met wie ik vele jaren op het gebied van
onderwijs en onderzoek heb mogen samenwerken. Mijn speciale dank gaat uit naar
Rob Janse, die alle tekeningen heeft gemaakt met zijn zelfontwikkelde tekenprogramma
TEKPLOT, naar Olfien Lefebre-v.d. Broeke en Yvonne Hoogland voor het verzorgen
van de enorme hoeveelheden typewerk en het maken van het cameia-ready versie van de
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Hoofdstuk 1

Eigenschappen van elektronische
componenten
1.1

Inleiding

Elektronische componenten vertonen een zeer complex gedrag. De spanning- stroomrelaties zijn vaak sterk niet-lineair en de responsies op spanning- en stroomveranderingen
vertonen traagheidseffecten. Voor een mathematische beschrijving van een dergelijk
gedrag dient men gebruik te maken van tijdsafhankelijke niet-lineaire differentiaalvergelijkingen: Dit is geen prettig vooruitzicht voor een ontwerper! Bovendien moet de
ontwerper rekening houden met tal van "bijkomstigheden" zoals ruis, elektromagnetische storing, drift, etc. Tot overmaat van ramp blijkt toepassing van de onvolprezen
wetten van Kirchhoff niet altijd geoorloofd te zijn en moet men terugvallen op de veel
lastigere wetten van Maxwell.
We moeten daarom constateren dat de complexiteit van elektronische schakelingen
oneindig groot is en dat een volledige beheersing van het gedrag ervan niet tot de mogelijkheden behoort. In dit opzicht wijkt de elektronica niet af van andere wetenschappen
die zich bezighouden met natuurverschijnselen en menselijke gedragingen en we hebben ermee leren (over )leven. We doen dit deels door de problemen systematisch en
hiërarchisch aan te pakken. Bij deze aanpak worden complexe problemen opgesplitst in
beter hanteerbare deelproblemen.
Het is de taak van de ontwerpers om de condities te scheppen waaronder vereenvoudiging mogelijk is en om het ontwerp zodanig te maken dat het aan bepaalde realiseerbare
wensen voldoet. De ontwerper moet bovendien behulpzaam zijn bij het formuleren van
die wensen en aan kunnen geven wat het te verwachten gedrag, en de mogelijke spreiding daarin is. In lijn met de ontwerpgerichte benadering in dit boek presenteren we
in het eerste hoofdstuk een overzicht van het min of meer geïdealiseerde gedrag van de
elektronische componenten. Op dit gedrag zullen we ons baseren bij het opzetten van de
structuur van de (basis )'schakelingen. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen
van dit gedrag besproken. Bij het ontwerpen wordt ernaar gestreefd om de ongewenste
effecten van deze afwijkingen tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Teneinde
de complexiteit te verminderen wordt ervoor gezorgd dat de wisselwerking tussen de
verschillende ongewenste effecte~ geen belangrijke rol speelt.
.
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Bij de behandeling van de componenteigenschappen is gekozen voor de volgende
volgorde :
• het groot-signaalgedrag gebaseerd op fysische verschijnselen,
• klein-signaalmodellen voor geschikt gekozen geldigheidsgebieden van het grootsignaalmodel,
• dynamische modellen, waarin de traagheidseffecten zijn verdisconteerd veelal in
samenhang met het kleinsignaalgedrag.
De ontstaansoorzaken en modellen voor ruis en andere storende signalen zullen in
een afzonderlijk hoofdstuk worden besproken.

1.2

Halfgeleider materiaal

De elektrische geleidbaarheid van zuiver (intrinsiek) monokristallijn silicium is gering ,
omdat er maar weinig vrije ladingsdragers in het materiaal aanwezig zijn. Indien er
op de een of andere wijze toch vrije ladingsdragers in het materiaal worden gebracht ,
bijvoorbeeld door thermische generatie of door generatie met behulp van licht , dan
blijken deze ladingsdragers zich vrij gemakkelijk door het materiaal te kunnen bewegen.
De drift snelheid v van de ladingsdragers hangt daarbij af van de veldsterkte E (Fig. 1.1
). Bij hoge veldsterkten neemt de driftsnelheid op niet-lineaire wijze met de veldsterkte
toe en nadert asymptotisch tot aan een grenswaarde die door de temperatuur wordt
bepaald: de thermische snelheid. In deze cursus zullen we ons uitsluitend bezig houden
met verschijnselen die bij lage veldsterkten plaatsvinden. Daarbij neemt de driftsnelheid
v bij benadering evenredig toe met de veldsterkte E volgens

v

= JlE,

(1.1)

waarbij de evenredigheidsconstante Jl de beweeglijkheid wordt genoemd. Onder deze
omstandigheden gedraagt de stroom-spanningsrelatie van het weerstandsmateriaal zich
volgens de wet van Ohm.
Het aantal vrije ladingsdragers in halfgelèidermateriaal is veel groter indien het gedoteerd is met acceptoren of donoren. De geleidbaarheid u bedraagt dan:
(1.2)
waarin n, Jln,P en Jlp de ladingsconcentraties en de bijbehorende beweeglijkheid van
respectievelijk de vrije elektronen en gaten voorstellen.
De weerstand van een blokvormig stuk weerstandsmateriaal met afmetingen zoals aangegeven in Fig. 1.2 bedraagt:
L

R

= bWu

(1.3)

Indien het materiaal een n-type halfgeleider is, met een doteringsconcentratie N d , dan
zal gelden bij niet al te lage concentraties en een voldoend hoge temperatuur dat n ~ N d
en n ~ P, zodat
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Figuur 1.1: De driftsnelheden van elektronen en gaten in silicium als functie van de
aangelegde veldsterkte.

,ol,

L

R', ,'

b

Figuur 1.2: Een weerstand met een blokvormige geometrie voorzien van geleidende aansluitvlakken.

(1.4)
en
(1.5)

1.3
1.3.1

Eigenschappen van halfgeleiderjuncties
Juncties

Indien een p- en een n- halfgeleidermateriaal met elkaar verbonden zijn dan heerst
er in het grensgebied een contactpotentiaal. Deze contactpotentiaal ontstaat doordat
er, als gevolg van het concentratieverschil, ladingsdragers van het ene naar het andere
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gebied diffunderen en zorgt ervoor dat in de evenwichtstoestand de diffusiestromen en
de driftstromen elkaar precies compenseren, zodat het materiaal stroomloos is . In een
smal g~bied rond de overgang, dat depletielaag wordt genoemd, zijn door de werking
van het elektrische veld de vrije gaten en elektronen verwijderd. De vaste acceptor- en
donorionen blijven achter en vormen een ruimtelading (Fig. 1.3).

...

n-gebied

p-gebied

•

.depletielaag.

i --+-r-+-~·G----r-~'i

-7

p t---

'..

I

E

'
I

B ..,'I

ilI--_-"'--~...J......-:-",--:_
I

I

--

uil _u....L...! - - '- ~. .J. . . . :-.......i: _ _
~
f--

d

x

Figuur 1.3: · De ruimteladingsdichtheid p, de veldsterkte E en de potentiaal U bij een
geïd~aliseerde pn-junctie.
Het elektrische veld is gelijk aan de eerste afgeleide van de potentiaal terwijl de ruimtelading gelijk is aan de eerste afgeleide van het veld (= de tweede afgeleide van de
potentiaal). De contactpotentiaal over de junctie wordt veelal aangeduid als diffusiespanning of built-in voltage. Indien de halfgeleidermaterialen homogeen zijn gedoteerd
en de concentraties respectievelijk N d en Na bedragen dan is de diffusiespanning Ud
gelijk aan:
Ud

NaNd
= -kT
I n --2-.
q
n

(1.6)

i

Voor de totale breedte B van de depletielaag geldt (Wissenburgh 1991):

B

=

2êoêr

q

(Ud - U)(N;;:l

+ Ni 1 )

(1.7)

waarin U de uitwendig aangelegde spanning is, welke negatief is in de sperrichting. De
delen Bn en Bp van de depletielaag in respectievelijk de n- en de p-laag verhouden zich
daarbij omgekeerd evenredig met de bijbehorende concentraties, dus als:

(1.8)
De positieve ruimtelading opgeslagen in het n-materiaal is gelijk aan de negatieve ruimtelading in het p-materiaal. In capaciteitsbereke~ngen wordt geen onderscheid gemaakt
tussen de typen lading, die beiden met het symbool Q aangeduid worden. De junctiecapaciteit j per eenheid van oppervlakte is gelijk aan :

e
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dQ

(1.9)

Ci = dUo
Met (1.7) en (1.8) volgt hieruit (zie ook [1)) dat

Ci=~
"'I-lh

(1.10)

waarbij de exponent m voor praktische juncties, waarbij de dotering niet homogeen is,
tussen 2 en 3 in ligt.

1.3.2

Spice parameters van junctiecapaciteiten

Indien de spanning U over de junctie in voorwaartse richting staat (U is dan positief)
dan neemt Ci volgens het model van vergelijking (1.10) asymptotisch toe naar oneindig voor U -> Ud • Deze situatie zal in de praktijk niet benaderd worden, omdat de
voorwaartse stroom dan dermate groot zal zijn dat allerlei andere niet-idealiteit en zoals
serieweerstanden een verdere toename van de junctiespanning verhinderen. Toch is het
verstandig om in computermodellen maatregelen te nemen die dergelijke singulariteiten
voorkomen, omdat er anders in de berekeningen nodeloos problemen zouden kunnen
optreden. In het programma SPICE is hiertoe de volgende maatregel genomen:
Voor junctiespanningen U < FcUd wordt de capaciteit berekend volgens het model van
vergelijking (1.10) . Voor grotere junctiespanningen wordt overgeschakeld naar een ander model, waarin de capaciteit lineair met de spanning U toeneemt. (Fig . 1.4). De
parameter Fe kan men opgeven, maar bedraagt default 0,5.

~i
CjQ

1.8

Fe ~ 0 .5
U d ~ 0 .7

1.4

1.0

0.6

0.2
-4

-3

-2

-1

U(V)

0

t

FeUd

Figuur 1.4: De junctiecapaciteit versus de uitwendige spanning volgens het SP/CE model
voor MJ = l / m = 0,33.
Een uitgebreidere beschouwing over de modellen voor junctiecapaciteiten wordt gegeven
door Getreu (1978). ID. vergelijking met de notatie in dit boek dienen voor de SPICE
modellen de volgende substituties verricht te worden (Tabel 1.1).
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Tabel 1.1: Een vergelijking van de parameters in dit boek met PSPICE parameters.
Dit dictaat

PSPICE
Vbe, Vbc etc.
V JE, V JC etc. (default 0.75)
M JE, M JC etc. (default 0.33)
CJE,CJC etc.
Cjbe,Cjbc etc.

MOS transistoren

1.4
1.4.1

Het statische gedrag

In MOS transistoren vloeit de stroom door een kanaal tussen de source- en de drainelektrode. In enhancement-(verrijkings- )transistoren wordt het kanaal geïnduceerd door
een spanning die op de gate-elektrode wordt gezet. In depletion-transistoren bestaat
er al een kanaal bij een gate-spanning van 0 Volt. In beide gevallen kan met de gatespanning de stroom door het kanaal geregeld worden, door het kanaal meer of minder
"af te knijpen". De grenswaarde van de gate-sourcespanning UGS waarbij het kanaal
nog net afgeknepen is wordt de drempelspanning (threshold voltage) Ut genoemd. De
gate-elektrode is van het kanaal gescheiden door een isolerend oxide. Daardoor is de
sturing via de gate-elektrode, althans voor lage frequenties, stroomloos. De stroom in
het kanaal ontstaat door drift van meerderheidsladingsdragers onder invloed van een
veld tussen de source en de drain. De nu volgende beschouwingen en vergelijkingen
betreffen n-kanaal MOSFETs. Voor p-kanaal transistoren .gelden tegengestelde tekens
voor alle stromen en spanningen.
Figuur 1.5(a) toont als voorbeeld een gemeten ID/UDS karakteristiek voor een n-kanaal
MOSFET, waarbij de gate-sourcespanning UGS als parameter uitstaat. In het rechtsboven gelegen kwadrant kunnen we een drietal gebieden onderscheiden: Het lineaire
gebied dat gelegen is rondom de oorsprong, het verzadigingsgebied waarin de curven
min of meer horizontaal lopen, en het afsnijgebied dat samenvalt met de horizontale as.
Voor deze verschillende gebieden gelden voor de drainstroom de volgende benaderingen (Wissenburgh 1991):

I D = 0 voor UGS < Ut (afsnijgebied)

(1.11)

j3
2
2
1
ID = 2 [(UGS - Ut) - (UGD - Ut) 1= j3UDS(UGS - Ut - 2UDS)
voor Ut

ID

= ~(UGS -

:s; UDS + Ut :s; UGS

Ut )2 voor Ut

(lineair - gebied)

< UGS < UDS + Ut

(verzadigingsgebied)

(1.12)
(1.13)

De vergelijkingen (1.11) t/m (1.13) kunnen desgewenst in één vergelijking worden samengevat, namelijk:

..-<'~

-

-
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Figuur 1.5: De gemeten drainstroom van een n-kanaal MOSFET met een kanaal/engte
van 7 JLm a) versus de drain-sourcespanning, b) versus de gate-sourcespanning c) en d)
dezelfde grafieken voor een MOSFET met de veel kortere kanaal/engte van 2,5 JLm.

(1.14)
De grens tussen het lineaire- en het verzadigingsgebied is die situatie waarbij de tweede
en de derde vergelijking van het stelsel aan elkaar gelijk zijn. Dit is het geval indien
UGD = Ut en daar UGD = UGS - U DS volgt hieruit voor de grenswaarde UDS,g van de
drain-sourcespanning dat
UDS,g

= UGS -

Ut

(1.15)

Uit substitutie van (1.15) in (1.13) yolgt dat de drainstroom bij die grenswaarde gelijk
is aan:

(1.16)
De grenslijn is in Fig. 1.5( a) gestippeld weergegeven. Figuur 1.5(b) toont voor dezelfde
component een gemeten karakteristiek van de verzadigingsstroom I D versus de gatesourcespanning voor diverse waarden van de drain- sourcespanning. In het eerste-orde
model is deze grafiek volgens (1.13) een parabool, welke identiek is met de gestippelde

--- - - -
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10

t

n-kanaal
deplotion MOSFET
enhancement MOSFET

p-kanaal

depletion

Figuur 1.6: Overzicht van de ID(UGs) karakteristieken van enhancement en depletion
MOSFETs en JFETs in de verzadigingstoestand.
grenslijn in Fig. 1.5(a). Figuur 1.5(c) en (d) tonen dezelfde grafieken voor een andere
MOSFET met een veel kortere kanaallengte L. In dat geval blijkt de drainstroom in
aanzienlijke mate af te hangen van de drain-sourcespanning. In een verfijnder model
wordt dit effect in rekening gebracht door de drainstroom te vermenigvuldigen met een
factor (1 + >.UDS), waarbij>. de kanaallengte-modulatie-factor wordt genoemd. Indien
UDS < 0 dan werkt de MOSFET in het inverse gebied. Bij een symmetrische MOSFET
is dit niet te onderscheiden van het voorwaartse gebied omdat de rollen van source en
drain verwisselbaar zijn. Het lijkt daarom misschien vreemd dat de karakteristieken in
het eerste en het derde kwadrant van Fig. 1.5(a) zo sterk verschillen. Dit wordt echter
veroorzaakt door het feit dat als parameter de spanning UGS uitstaat. Zou men voor
het inverse gebied ook bij deze parameter de rollen van drain en source verwisselen en
dus in het derde kwadrant voor UGD kiezen, dan verkrijgt men een symmetrische figuur .
Figuur 1.6 toont een overzicht van de verschillende I D - UGS karakteristieken voor het
verzadigingsgebied van enhancement en depletion MOSFETs en JFETs .
Merk op dat bij alle componenten de afgeleide gm = dID/dUGS positief is. Van deze
belangrijke eigenschap, die geldt voor alle aktieve componenten zullen we gebruik maken
om te bepalen of een basisschaketing al - dan- niet inverteert (paragraaf 6.4) .

1.4.2

Detaillering van het MOSFET model

Het model van de, MOS transistor zoals tot nu toe beschreven is tamelijk eenvoudig
en bruikbaar voor een eerste oriëntatie. Het model correspondeert met het LEVEL 1
model in het simulatieprograrnma SPICE. Er zijn echter een aantal fysische verschijnselen buiten ' beschouwing gelaten die in bepaalde toepassingen van groot belang zijn,
zoals die welke zich manifesteren in het subthreshold gedrag, het body-effect en het
short-channel effect. We beperken ons hier tot een korte bespreking' van deze effecten
met verwijzingen naar gespecialiseerde literatuur.

Subthreshold gedrag
In het model weergegeven met vgl.(1.11) geldt dat I D = 0 voor UGS < Ut. Deze
aanname is gebaseerd op de veronderstelling dat de inversielaag zich vormt onder de zogenaamde strong-irwersion condities. Bij strong-,i nversion verplaatsen de ladingsdragers
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zich als gevolg van een longitudinaal veld in het kanaal. Toch zijn in een n-kanaal bij
UGS < Ut niet alle vrije elektronen in het kanaal verdwenen. (bij p-kanaal FETs geldt
de complementaire beschouwing). Het aantal elektronen dat over is, is nog steeds goed
controleerbaar met de gate-source spanning. De (kleine) drainstroom die er loopt blijkt
echter op exponentiële wijze van de sturende spanning UGS afte hangen, net zoals dat bij
bipolaire transistoren het geval is. Ook de veldverdeling is veranderd. Het kanaal is nauwelijks een kanaal te noemen: de velden zijn er zwak en de elektronen verplaatsen zich
hoofdzakelijk door diffusie. Het kanaal verkeert in dit zogenaamde subthreshold gebied in
een toestand van zwakke inversie (weak inversion). Dit subthreshold gedrag staat sterk
in de belangstelling van de ontwerpers van [ow-power en micro-power schakelingen. De
micro-powertechnieken en technologieën werden oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in ekktronische horloges (Vittoz 1991,1994). Moderne horloges bevatten duizenden
transistoren en hebben een vermogens verbruik van minder dan O,51lW bij l,5V. De behoefte aan laag-vermogen elektronica is inmiddels sterk uitgebreid voor toepassing in
allerlei batterijgevoede apparaten, zoals calculators, gehoorapparaten, pacemakers, etc.
Meer recentelijk is er grote belangstelling ontstaan voor toepassing in analoge VLSI circuits voor telécommunicatie en neurale netwerken. De ontwerpers van de laag-vermogen
schakelingen zien zich geconfronteerd niet grote problemen die te maken hebben met
het hoge ruisniveau van de componenten ( zie hoofdstuk 2) en de slechte gelijkheid
(matching) van de CMOS transistoren. Met bipolaire transistoren, die ook met CMOS
technologie gemaakt kunnen worden, worden in dit opzicht betere resultaten behaald
(Vittoz 1994).

Body effect
De source, de drain en het kanaal van een MOSFET bevinden zich in een substraat,
veelal body genoemd, waarinee ze pn-juncties vormen (Fig. 1. 7).

....

-

- -

-

p-well
(p-body)

- - - - - - - - -

-

-- .,.,

n-epitaxiale laag
(n-body)

Figuur 1. 7: De structuur van n- en p-kanaal CMOS transistoren.
De invloed van de sperspanning over deze juncties is tot nu toe buiten beschouwing
gelaten. Toch heeft deze spanning een niet-te-verwaarlozen invloed op de drainstroom.
Met name de waarden van de parameter f3 en drempelspanning Ut zijn van deze spanning afhankelijk. Meer over dit effect is te vinden in, bijvoorbeeld, Davidse (19·91),
Müller en Kammins (1977) en Tsividis (1987).
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Short-channel effect
Bij een vergelijking van de figuren 1.5( a) en 1.5 (c) valt op dat de karakteristieken van
transistoren met korte kanalen, aanzienlijk afwijken van die met langere kanalen. In
moderne schakelingen worden vaak transistoren met kanaallengten L < 1J.Lm toegepast .
Het behoeft geen betoog dat de transistormodellen voor dergelijke transistoren aan
uitbreiding toe zijn. Het LEVEL3 model van het SPICE programma geeft hiervoor een
semi-empirisch model. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld Tsividis 1987 . .

1.4.3

De MOS transistor als analoge schakelaar

Indien een MOS transistor wordt gebruikt als schakelaar dan is het van belang dat de
kanaalweerstand RON in de geleidende toestand zo laag mogelijk is . de MOS transistor
werkt in deze toestand in het lineaire gebied. De waarde van RON kan berekend worden
uit vergelijking (1.12).
Voor hele kleine waarden van UDS mogen we (1.12) benaderen door
( 1.17)
In dat geval geldt voor RON dat

1
RON

= fJ!D/fJUDS

1

(1.18)

= f3(UGS - Ut)'

In fig. 1.8 is de drainstroom !D van een NMOS schakelaar weergegeven versus de drainsourcespanning voor het lineaire gebied.
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Figuur 1.8: "AAN"-spanning-stroomkarakteristiek van een NMOS schakelaar.
De parameter f3 hangt af van de procesparameters Kp, de kanaallengte L en de kanaalbreedte W volgens de vergelijking Kp = f3L/W.
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Klein-signaalmodellen voor MOSFET

Het eerste-orde klein-signaalmodel voor MOSFETs is weergegeven in Fig. 1.9 In het
verzadigingsgebied is daarbij:
9""

~

bID

= bUGS

IUDS=

(3(UGS - Ut) = V 2(3ID·

(1.19)

De voedingsspanningsafhankelijkheid is verdisconteerd in de weerstand rd, waarvoor
geldt dat
(1.20)
waarbij I do de waarde van de drainstroom is voor het theoretische geval dat de kanaallengte-modulatie-factor À gelijk is aan nul. In dit model is r d dus omgekeerd evenredig
met de drainstroomhe,t geen een vrij grove benadering van de werkelijkheid is. Vooral bij
korte-kanaal FETs zijn de afwijkingen aanzienlijk, we zullen hier echter in deze cursus
niet nader op ingaan. In figuur 1.9(a) is het model uitgebreid met een extra gestuurde
bron g:nUb. die de invloed van het body-effect weergeeft. In het vervolg van deze cursus
zullen we de invloed ervan niet expliciet in rekening brengen. De gevorderde ontwerpers
verwijzen we gaarne naar, bijvoorbeeld, Tsividis (1987).
g~------r-~r--r--.-------.--~d

s~------~------L-~------~---+-

body
(a)

(b)

Figuur 1.9: Klein-signaalmodel van een MOSFET a) bij lage frequenties, b) bij hogere
frequenties.
Het model van Fig. 1.9(a) suggereert een frequentieonafhankelijk gedrag. Aan dit naïeve
concept zal nu een eind worden gemaakt. Bij hogere frequenties en sprongvormige veranderingen van de spanningen en stromen wordt het gedrag van transistoren mede bepaald
door de opgeslagen lading, welke een zekere traagheid veroorzaakt. Bij transistoren die
in het verzadigingsgebied werken zijn de volgende soorten lading van belang:
• de lading QT die in het kanaal is opgeslagen,
• de ruimtelading in de drain-bulk en de source-bulk-depletielagen,
• de opgeslagen lading in de overlapcapaciteiten GGDO en GGSO tussen de gate en
respectievelijk de drain en de source.
In het verzadigingsgebied is het kanaal aan de drainzijde zeer klein en wordt weinig
beïnvloed door de drainspanning; om die reden is de bijdrage van de kanaallading aan de
draincapaciteit zeer klein en bestaat GGD hoofdzakelijk uit de overlapcapaciteit GGDO .
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De bijdrage van de kanaallading aan de gate-soUIce çapaciteit is wel aanzienlijk. Er
geldt dat (Gray en Meyer, 1984) Ces = fjQTjfjUCS ~ (2j3)WLCo",' In aanvulling
hierop draagt ook de gate-soUIce overlap capaciteit bij tot Ces.
De ruimtelading in de drain- en sOUIcedepletielagen veroorzaakt de junctiecapaciteiten CSE en CDE. Deze capaciteiten zijn spanningsafhankelijk zoals gegeven in vergelijking (1.10) . .

1.4.5

SPICE parameters

Het statische eerste orde model met de aanvulling daarop voor de afhankelijkheid van
de drainstroom voor de drain-soUIcespanning is identiek met het zogenaamde" level 1"
model in het programma PSPICE, waarbij de volgende substituties in rekening moeten
worden gebracht (Tabel 1.2):

Tabel 1.2.: Een vergelijking tussen de PSPICE parameters en de parameters in dit boek
voor MOSFETs.

Dit boek

Ut
(3LjW
I

>.

PSPICE
VTO
KP
GAMMA
LAMBDA

De parameter KP in PSPICE is onafhankelijk van de geometrie en wordt uitsluitend
door het proces bepaald. In het programma PSPICE kan men kiezen uit verschillende
modellen. Het veel gebruikte level 2 model is een geometrisch-gebaseerd analytisch
model. Aan de hand van in te voeren layoutgegevens berekent het programma de
transistorparameters. In het level 3 model worden de korte-kanaal effecten beter in
rekening gebracht. In tegenstelling tot de voorgaande modellen worden in het level 4
model de parameters berekend uitgaande van de procesgegevens. Dergelijke modellen
zijn handig om het effect van variaties in procesgrootheden te analyseren.

1.5
1.5.1

Junctiefets
Het statische gedrag

Junctiefets behoren tot de categorie depletion (normally-on) FETs. Er zijn belangrijke
verschillen met MOSFETs. Voordelen van JFETs zijn:
• De transconductantie van JFETs is veelal hoger dan die van MOSFETs doordat de
gate-spanning op een zeer efficiënte wijze de kanaaleigenschappen kan beïnvloeden .
• De laagfrequente ruis van JFETs (zie hoofdstuk 2) is veel lager dan die van
MOSFETs . . Deze ruis wordt vooral veroorzaakt door niet-idealiteit en van het
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halfgeleideroppervlak. Doordat de JFETs "hulk" devices zijn spelen deze effecten
bij JFETs geen grote rol.
• Bij vergelijkbare afmetingen kan de AAN-weerstand van elektronische schakelaars
(zie sectie 9.5) bij gebruik van JFETs aanzienlijk lager zijn dan bij het gebruik
van MOSFETs.
Nadelen van JFETs zijn:
• De gate is niet geïsoleerd van het kanaal, maar maakt daar kontakt mee via een
gesperde pn-junctie. Bij een voorwaartse gatespanning gaat de gate-kanaal diode
geleiden, hetgeen veelal ongewenst is. Bij het ontwerpen van de instelcITcuits moet
hiermee rekening gehouden worden. Deze circuits zijn vaak beduidend gecompliceerder dan bij MOSFETs het geval is.
De nu volgende beschouwingen betreffen n-kanaal JFETs. Bij p-kanaal JFETs gelden
tegengestelde tekens voor alle stroom en gpanningen.
,..-----,drain

+

+ + -I

,,

+ -'

,

(b)

\

(c)

Figuur 1.10: Schematische voorstelling van de werking van JFETs a) bij een drainsourcespanning UDs = 0, b) bij een UDS > 0 in het lineaire gebied, c) in het verzadigingsgebied.
De stroom in een JFET loopt door het kanaal dat beschouwd kan worden als een halfgeleiderweerstand welke aan weerszijden is voorzien van juncties (Fig. 1.10(a)). Met
de junctiespanning wordt de breedte van de depletielagen en daarme~ de kanaaldikte
d gevarieerd. Indien de spanning UDS over de kanaalweerstand gelijk is aan 0 V
(Fig. 1.10(a)) dan loopt er geen stroom en zijn de depletielagen over de gehele kanaallengte L even dik. Naarmate de junctie-sperspanning wordt opgevoerd wordt de
kanaaldikte d kleiner. Indien d=O dan is het kanaal volledig afgeknepen. De gatesourcespanning waarbij die situatie net wordt bereikt, heet de drempelspanning (threshold voltage) Ut . Uit Fig. 1.10(a) en de vergelijkingen (1.7) en (1.8) volgt dat dit het
geval is, indien 2Bn = do ofwel
(1.21 )
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waaruit voor de drempelspanning Ut volgt dat

d
Ut -- _d02 (Na +NNd)N -q8eoe,.
a

+

U

(1.22 )

d·

Indien er spanning over het kanaal staat dan loopt er stroom en is de junctiespanning
niet overal even groot . Bij de aangegeven polariteit (Fig. 1.10(b)) is de sperspanning
aan de drainzijde het grootst. Indien de spanning op de drain wordt opgevoerd dan kan
de sperspanning ter plaatse van de drain zo groot worden dat het kanaal daar volledig
wordt afgeknepen. Dit betekent niet dat er dan geen stroom meer door het kanaal
Jean lopen! Beschouwen we de richting van het elektrische veld in de depletielaag en
bedenken we dat de elektronen zich tegen de richting van het veld in bewegen dan blijkt
(Fig. 1.10(c)) dat het veld in de y-richting aan de drainzijde langs de as van het kanaal
in de depletielaag de elektronen juist versneld, in de ·r ichting van de drain. Deze situatie,
waarbij ladingsdragers massaal een gedepleteerd gebied oversteken, treffen we ook aan
in bipolaire transistoren, waarbij minderheidsladingsdragers de collectorjunctie oversteken. Bij JFETs wordt de stroom echter gevormd door meerderheidsladingsdragers. De
potentiaal ter plaatse van de punt P van het kanaal (Fig. 1.10(c)) is precies gelijk aan
de drempelspanning Ut en de stroom door het kanaal is gelijk aan het quotiënt van
deze spanning en de effectieve weerstand van het wigvormige stuk kanaalweerstand. Bij
verdere toename van de drainspanning breidt de depletielaag zich iets uit waardoor het
weerstandsgedeelte van het de depletiekanaal iets van vorm verandert en de stroom nog
iets toeneemt. Het effect hiervan is echter gering en daarom wordt er over een verzadigingstoestand gesproken. Figuur 1.11(a) toont gemeten ID/UDs karakteristieken met
UGS als parameter.
Op basis van fysische beschouwingen aangevuld met empirische benaderingen (Gray and
Meyer 1984, Grebene 1984) kan men bepalen dat het verband tussen de drainstroom en
de aangelegde spanningen voor JFETs overeenkomt met dat van depletion MOSFETs.
In de verzadigingstoestand geldt dat:

I D = I Dss{1

+ .ÀUDs)(1- U~s t,

voor UDS

> UGS - Ut,

(1.23)

waarin voor de parameter n bij benadering geldt dat 1,5 < n < 2, 5. De parameter .À is
de kanaallengte-modulatiefactor en IDss is de drainstroom voor het geval dat .À = 0 en
UGS = O. Voor IDSS is af te leiden dat
(1.24)
waarin f(Ut ) een functie van de drempelspanning is en Go gelijk is aan de kanaalweerstand zonder depletielagen, dus

Go

= douW.

(1.25)
L
Voor bestaande FETs kan de parameter IDss gemakkelijk d(,)or meting bepaald worden.
In de voorbeelden en opgaven zal veelal aangenomen worden dat .À = 0 en n = 2, zodat
dan
·
.

UGS
I D = I Dss ( -U;

+ 1 )2 ,voor Ut < UGS < UDS + Ut·

(1.26)

- - - . .25
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Figuur 1.11: De gemeten drainstroom van een n-kanaal JFET a) versus de drainsourcespanning b)versus de gate-sourcespanning bij verzadiging, c) als a) maar bij kleinere stroomsterkten gemeten, d) bij kleine waarden van de drain-sourcespanning (het
lineaire gebied).
Figuur 1.11(b) toont een gemeten karakteristiek van I D versus UGS voor het verzadigingsgebied.
Uit de karakteristieken van Fig_ 1.11(a) blijkt dat de aanname.À = 0 voor p~aktische
situaties erg grofis. Vooral bij kleine stroomsterkten (Fig. 1.11(c)) is er een zeer sterke
invloed van de drain-sourcespanning te constateren, zodat zelfs de aanname dat .À eindig
maar constant dubieus is. In het zogenaamde lineaire gebied, dat te vinden is rondom
de oorsprong van de ID(UDs) karakteristiek (Fig. 1.11(d)), geldt dat

ID

= I~s,.s (1 + .ÀUDs)(2UDS(UGS -

Ut) - Ubs),

(1.27)

t

Figuur 1.11 ( d) toont meetresultaten voor dat gedeelte van de karakteristiekenschaar _
De JFET gedraagt zich hier als een gestuurde weerstand. Merk hierbij op, dat
• dit gedrag zich voortzet in het derde kwadrant en dat daarbij geen verzadigingseffect optreedt; bij gebruik van dit kwadrant moet de nodige zorgvuldigheid in
acht genomen worden, omdat de drainspanning dan lager kan worden dan .de
gatespanning en waarbij de gate junctie in geleiding komt.
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• bij een enigszins positieve gate-sourcespanning tot enkele honderden millivolt zetten de karakteristieken zich gewoon voort; indien echter UGS > 0,6 V dan zal
de voorwaarts geschakelde gatejunctie een grote stroom gaan voeren hetgeen over
het algemeen ongeweJlst is.

1.5.2

De JFETs als regelbare weerstand en als analoge schakelaar

Voor JFETs die gebruikt worden als regelbare weerstand is het van belang te weten
hoe de kanaalweerstand Rvs van de regelspanning afhangt. Uit (1.27) volgt hiervoor
bij À = 0 dat
R

- fiUvs
vs - fiIv

I

2Iv ss(UGS - Ut - UVS)"

In de oorsprong van de karakteristiek, waar UVS
RON

ul

_

UGS-

(1.28)

= 0 is dan

ul
'
= Rvs(O) = 21VSS (U:GS - U,).
t

(1.29)

Bij gebruik als analoge schakelaar. (zie hoofdstuk 9) is de kanaalweerstand in twee bijzondere situaties van belang:
1. Indien de transistor geleidt (UGS = OV) dient de kanaalweerstand Run zo laag
mogelijk te zijn. Uit (1.29) blijkt dat deze weerstand gelijk is aan -Ut/2Ivss.
In feite is dit de weerstand van het kanaal, tussen de depletielagen (Fig. 1.10(a)).
Deze waarde is op layoutniveau te minimaliseren door een grote W/L verhouding
te kiezen en op procesniveau door de doteringsniveaus hoog te maken. Dit blijkt
uit (1.24) en (1.25) doordat dan Go en dus Ivss groot is. De afhankelijkheid
van de procesparameters via Ut wordt deels gecompenseerd door het feit dat ook
Iv ss van die parameters afhangt. Een verdere behandeling van deze materie valt
buiten het bestek van deze cursus.
2. Indien de transistor met geleidt (UGS < Ut), dan moet de kanaalweerstand zeer
hoog zijn, hetgeen over het algemeen inderdaad het geval is.
In hoofdstuk 9 zullen de eigenschappen van de elektronische schakelaars nader behandeld worden.

1.5.3

Klein-signaalmodellen voor JFETs

Uit (1.26) volgt voor de transconductantie gm voor een JFET in verzadiging dat
(1.30 )
De transconductantie go voor het bijzondere geval dat UGS = 0 en dus Iv = Ivss is
gelijk aan
2IVSS
go=---·
(1.31)
Ut
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Figuur 1.12: Klein-signaalmodel voor een JFET a) bij lage frequenties, b) bij hogere
frequenties .
Een eenvoudig vervangingsschema van de JFET voor kleine signalen en lage frequenties
is weergegeven in Fig. 1.12(a). Voor hogere frequenties en sprongvormige veranderingen van de elektrische signalen wordt het gedrag mede bepaald door de opgeslagen
lading in de junctiecapaciteiten. In tegenstelling tot de bipolaire transistoren waarbij
minderheidstransport een dominerende rol speelt, ontbreekt bij JFETs de zogenaamde
diffusiecapaciteit (zie paragraaf 1.6). Figuur 1.13 geeft een schematische voorstelling
van een JFET uitgevoerd in planaire siliciumtechniek, waarbij de junctiecapaciteiten
zijn aangegeven. Het bijbehorende klein-signaalmodel (Fig. 1.12(b)) lijkt veel op dat
van MOSFETs; enig verschil treedt op door de verschillende mogelijkheden voor de
aansluiting van de body (of het substraat).
s
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Figuur 1.13: Schematische voorstelling van de junctiecapaciteiten in een planaire JFET.

1.5.4

SPICE parameters voor JFETs

Het statische model van de vergelijkingen (1.23) tlm (1.27) is identiek met het PSPICE
model wanneer de volgende substituties in rekening worden gebracht (Tabel 1.3.):

Tabel 1.3: Een vergelijking tussen de PSP/CE parameters in dit boek voor JFETs.
Dit boek

Ut
/nss/Ul
'Y
À

PSP/CE
VTO
BETA
GAMMA
LAMBDA
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1.6
1.6.1
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Eigenschappen van de bipolaire transistor
Samenvatting van het groot-signaalgedrag

Het statische gedrag van bipolaire transistoren kan in eerste benadering worden weergegeven met het zogenaamde transportmodel, dat in figuur 1.14 is weergegeve~ voor een
npn transistor. Bij pnp transistoren gelden tegenovergestelde tekens voor alle stromen
en spanningen. Bij het transportmodel gelden de volgende vergelijkingen:

Figuur 1.14: Groot-signaalmodel van een npn transistor.

IF = Is(e
.

IR = Is(e

~
kT

-

1),

(1.32)

-

1),

(1.33)

~
kT

waarin Is de verzadigingsstroom (saturation current) van de transistor is. De verzadigingsstroom is geheel bepaald door de afmetingen en de dotering van het basis gebied
van de transistor, doch is sterk temperatuur afhankelijk (zie par. 4.1.2). De spanning
UT = kT / q bedraagt ca. 26mV bij T = 300K. De klemstromen van de transistor zijn
gelijk aan:

Ic
IE
IB

IR
IF --·
crR
I B + Ic,
IF
IR
BF + B R '

(1.34)
(1.35)
(1.36)

waarin
(1.37)
In het voorwaartse gebied, indien UCB > 0, is de stroom in de rechtertak verwaarloosbaar (IR :::: 0) en mogen we het model vereenvoudigen tot dat van de linkertak
(Fig. 1.15).
Daarbij gelden de vereenvoudigde vergelijkingen:
(1.38)

(1.39)
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Figuur 1.15: Groot-signaalmodel voor lage frequenties in het voorwaartse werkgebied.

(1.40)
Figuur 1.16(a) toont een gemeten Ic - UCE karakteristiek met I B als parameter. In
het voorwaartse gebied onderscheiden we het actieve gebied en het verzadigingsgebied.
Verzadiging treedt op indien bij benadering 1UCE 1< n(kT/q), met n ~ 10. De basiscollectorjunctie van een transistor kan dus een klein beetje (~ 0, 3V) voorwaarts ingesteld
worden zonder dat verzadiging optreedt.
r-----8

laj

(!1A)

.L~E;------6

voorwaartse gebied

o

0.2 0.4 0.6
(a)

U~)

10
(b)

u~

18

Figuur 1.16: Een gemeten Ic - UCE karakteristiek van een bipolaire transistor (a) bij
lage UCEJ (b) bij grotere UCE.
In het inverse (reverse ) werkgebied zijn de polariteiten van de collector en emitter omgedraaid. Daardoor functioneert de collector als emitter en omgekeerd. In dit geval is
juist de rechtertak van het model van Fig. 1.14 actief. Kenmerkende eigenschappen van
een transistor in het inverse werkgebied zijn de lage stroomversterkingsfactor (BR ~ 5
à 10) en het slechte hoogfrequent gedrag.
Bij grotere waarden van UCE (Fig. 1.16(b» kan men een sterke stijging van de collectorstroom constateren. Dit verschijnsel, dat niet in rekening is gebracht in de tot nu
toe gepresenteerde modellen, wordt punch-through genoemd. Punch-through ontstaat,
evenals het Early effect, (zie verderop), doordat de collector-basis junctie zich bij hogere
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UCB steeds verder uitbreidt in de basis. De genoemde verschijnselen zijn rechtstreeks
afhankelijk van de opbouw van de transistoren en de gekozen doteringsprofielen (Fig .
1.17).
actieve
basisgebied

inactief
gebied

netto doteringsconcentratie

n+

INA - NDI

(a)

(b)

z

Figuur 1.17: (a) De opbouw van een geïntegreerde planaire npn transistor, (b) het netto
doteringsprojiellND - NAI in de z-richting.
De emittterdotering wordt meestal zwaar gekozen teneinde een hoge waarde voor het·
emitterrendement te verkrijgen. Hierdoor is de stroomversterkingsfactor BF groot
(BF ~ 100 á 200). De collect·ordotering wordt meestal licht gekozen om ervoor te
zorgen dat de cb-depletielaag zich vooral in de collector uitbreidt in plaats van in de basis. De bedoeling hiervan is om een hoge doorslagspanning te verkrijgen (zie verderop)
en om het Early effect te beperken. Deze doteringskeuze leidt tev.ens tot de lage waarde
van B R . De gewenste transistorwerking speelt zich hoofdzakelijk af in het actieve basisgebied (Fig. 1.17( a)). Het relatief zeer grote inactieve deel van de cb-junctie is nodig om
meerdere geïsoleerde transistoren in een IC te kunnen maken en heeft verder uitsluitend
nadelige effecten. Het belangrijkste nadelige effect is de traagheid die onstaat als gevolg
van de junctiecapaciteit van de inactieve cb-junctie. Een ander berucht effect is dat bij
een te lage collector-emitterspanning, in het verzadigingsgebied, de cb-junctie stroom
gaat voeren. In het inactieve basisgebied zal daarbij een grote hoeveelheid minderheidsladingsdragers aanwezig zijn. Bij het overschakelen van de verzadigingstoestand
naar de actieve toestand zullen deze ladingsdragers afgevoerd moeten worden, hetgeen
met een enorm traagheidseffect gepaard gaat. Dit is een typisch nadeel van bipolaire
transistoren ten opzichte van MOSFETs en JFETs.
Het potentiaalverloopin het actieve basisgebied voor het geval dat UBE = UCE = OV
is weergegeven in Fig. 1.18(b) met de getrokken curve. De potentiaal in het collectorgebied is iets hoger dan in het emittergebied als gevolg van de doteringsverschillen. (Ga
zelf na hoe de het potentiaal verloopt bij de uitwendige aansluitingen met de collector- en
emittergebieden en waarom er geen stroom loopt door een eventuele ce-kortsluitdraad).
Een verhoging van de eventuele basispotentiaal zal beide ingebouwde potentiaaldrempels verlagen, waardoor er stroom gaat lopen van de basis naar zowel de collector als
de emitter. Door het verhogen van de collectorspanning stopt de injectie in de richting van de collector en breidt de cb-depletielaag behalve in het collectorgebied zich
ook enigszins uit in het basisgebied·. De quasi-neutrale basisbreedte W wordt hierdoor
kleiner, waardoor de stroom enigszins toeneemt. Dit wordt het Early effect genoemd.
Het Early effect kan bij goede benadering gemodelleerd worden met één enkele parameter de Early spanning UA (Wissenburgh 1991). In de Ic(UCE) karakteristiekenschaar
(Fig. 1.19) stelt de Early spanning het gemeenschappelijke snijpunt voor van de raak-

Eigenschappen van elektronische componenten

r'\'uCE
'-/

L ....~.UBE
'-/

-

emitter
n+

I
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

~
1
1

(a)

1
1
1
1
1

basis

P

1
1
1
1
1
1

depletielaag
bijOV
/

collector
n

t---

/IU CE > Up (punch through)
1

1
1//

UCE ; 10V (Eartyeffect)

(

potentiaal

/

//,

/

1

/
/

I /

/

I

V

i/
/ /1

/ / I

/
V

(b)

I

/

I

, - -, - -U
1

/

/

/

I

/

I

/

:- - -, /
O7

-;.L

SE

1

Figuur 1.18: Schematische voorstelling van het ontstaan van punch-through en het Early
effect:(a) een eenvoudige 1-dimensionale transistors truc tuur, (b) het potentiaalverloop.
lijnen aan de curven.
Mathematisch gezien is het Early effect te representeren met de vergelijking
.

Ic

.

= lco (1 +

UCE

(1.41 )

UA)

waarin lco de geëxtrapoleerde waarde van Ic is voor UCE

= OV.

In fig. 1.18(b) is tevens een schematische voorstelling van het punch-through effect
weergegeven: Bij een hoge waarde van UCE breidt de cb-depletielaag zich uit tot in de
be-depletielaag, waardoor de be-potentiaaldrempel verlaagd wordt en er een zeer sterke
toename van de collectorstroom ontstaat.

1.6.2

Klein-signaalhoogfrequentgedrag van de bipolaire transistor

De complexe niet-lineaire groot-signaalmodellen kunnen we vereenvoudigen tot (lineaire) klein-signaalmodellen waarmee we het effect van kleine signaalvariaties kunnen
analyseren. Voor het actieve gebied van bipolaire transistoren kan !pen gebruik maken
van het model van Fig. 1.20.
Hierbij gelden de volgende relaties:

gm

=

qlc

kT'

( 1.42)
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-UCE

Figuur 1.19: Het Early-effect is te karakteriseren met één enkele parameter UA , genaamd
de Early-spanning.

Figuur 1.20: Klein-signaalvervangingsschema voor een bipolaire transistor bij lage frequenties
f3F

r1f
ro

gm

=

= f3F

kT
qIC

UA
Ic

(1.43)
(1.44)

waarin UA de Early-spanning voorstelt en f3F = 8Ic/8IB ~ RF·
De transconductantie gm is positief voor alle actieve componenten. In paragraaf 6.4
zullen we van deze bijzondere eigenschap gebruik maken. De Early-spanning hangt af
van de geometrie en dotering van de transistor en bedraagt voor goede transistoren 100
à 200 Volt.
Het model van fig . 1.20 suggereert een frequentie-onafhankelijk gedrag. Bij hogere
frequenties en sprongvormige veranderingen van spanningen en stromen wordt het gedrag van transistoren mede bepaald door de opgeslagen lading, welke een zekere traagheid in de transistorwerking veroorzaakt .
Bij een voorwaarts ingestelde bipolaire transistor is een tweetal soorten lading van
belang:
• de ruimtelading in de depletielagen
• de lading và.n de minderheidsladingsdragers in het neutrale basisgebied.
De invloed van deze opgeslagen lading kan in het transportmodel worden weergegeven
met enkele capaciteiten welke we nu zullen bespreken: De depletielagen in een transistor, vormen de overgangsgebieden tussen de emitter, de basis, de collector en het
substraat. De ruimteladingen in deze depletielagen veroorzaken een traagheidseffect
dat gemodelleerd kan worden met behulp van spanningsafhankelijke capaciteiten.
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Deze junctiecapaciteiten (Cj) kunnen we geplaatst denken parallel aan de corresponderende model terminals (Fig. 1.21).
depletielagen

[Ws

\

-r-+--.--IF
Bel

E

-11-

-11-

cia

Cic

Figuur 1.21: De depletielagen en junctiecapaciteiten in een bipolaire transistor.
Het spanningsafhankelijke gedrag van deze capaciteiten is, zoals eerder vermeld, van de
vorm
Cj

=

,

C jo

'-11 -

met m '::::' 3 en UIn. '::::' 800mV.

(1.45 )

Uj

Ubi

Het tweede type capaciteit is een gevolg van diffusie:
Uitgaande van een bepaalde ruststroom, zal de basis een zekere minderheidslading
QBTn bevatten. De gradiënt in QBTn veroorzaakt de transportstroom IF (Fig. 1.22).
/

transportstroom IF
n(x)

Wa

Figuur 1.22: Basislading en gerelateerde transportstroom.
De minderheidslading Q BTn in het quasi neutrale basisgebied is evenredig met de transportstroom I F . Voor een voorwaarts ingestelde transistor in het actieve gebied geldt
daarom dat
(1.46)
waarin TF een evenredigheidsconstante is, welke gelijk is aan de gemiddelde tijd die-een
geïnjecteerd elektron nodig heeft om de basis (met breedte Wb ) over te steken. Daarom
wordt TF meestal aangeduid als base transit time.
Voor TF is af te leiden (fig. 1.22) dat:

.
TF

Wiq

= 2l-'n kT '

(1.47)

waarin I-'n de beweeglijkheid van de elektronen voorstelt. De waarde van TF is evenredig
met het kwadraat van de basisbreedte W en is van de orde 10- 10 tot 1O- 9 s. Indien de
basislading QBTn door de wisselspanning Ube wordt gemoduleerd geldt dat:
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(1.48)
De capaciteit Cd. wordt diffusiecapaciteit.genoemd. Omdat gm evenredig is met Ic geldt
dit ook voor Cd' Men kan Cd parallel geschakeld denken aan de junctiecapaciteit C BE .
In het vervangingsschema van Fig. 1.23 zijn deze capaciteiten in rekening gebracht.
r
8

b~,.g

+, ~jgmU". g".

b'

C!,-

11

:'

Figuur 1.23: Klein-signaalvervangingsschema van de npn transistor bij hoge frequenties .
De éapaciteit C 1f bestaat uit twee afzonderlijke componenten:
• de junctiecápaciteit C je ter grootte van Cje(O)(l- UBE /Ubi )-l/m, welke slechts
in geringe mate afhangt van de collectorstroom maar wel van de junctiespanning .
• de diffusiecapaciteit Cd
torstroom.

= TFffr,

die recht evenredig is met de ingestelde collec-

Voor lage stroomniveau's zal de junctiecapaciteit overheersen terwijl deze voor hoge
collectorstromen te verwaarlozen is ten opzichte van Cd.

VOORBEELD 1.1. Stel dat Cje(O) = 2pF i kT/q = 26mV i m =
2,5 i Ubi = 800mV i Is = 10- 15 Ai Tt = Ins, dan hebben C 1f en de afzonderlijke componenten daarvan de volgende waarden (Tabel 1.4):

Tabel 1.4.: De stroomafhankelijkheid van C 1f
Ic
ljtA
10jtA
100jtA
linA
10mA

Cje(pF)
3,1
3,5
4,0
5,0
7,5

Cd(pF)
0,038
0,38
3,8
38,5
385

C1f(pF)
3,14
3,9
7,9
43,5
393

In dit voorbeeld is bij een instelstroom van ca: 100jtA de waarde van C je even groot als
die van Cd'
De verhouding tussen de collector- en de basis stroom van de transistor is frequentieafhankelijk. We kunnen nu een complexe stroomversterkingsfactor f3F(W) definiëren
volgens:

( 1.49)

-

~

-

-

~~

----
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Indien we de invloed van rB verwaarlozen (rB = 0), dan volgt uit het vervangingsschema
van Fig. 1.23 bij kortgesloten uitgang, (Uce = 0) dat

(1.50)

Het hoogfrequent gedrag van bipolaire transistoren wordt vaak gekarakteriseerd door
één enkele parameter: de afsnijfrequentie fT (transit frequency). Bij deze frequentie is
de modulus van de stroomversterking I.BFI tot de waarde één gedaald (fig. 1.24).
Uit (1.50) volgt dat indien .BF(O) ~ 1 dat dan

WT c:::

~F(O)

I ~FI

(log)

i

1----.....,

271" f T

9m

= C.". + CJ'

~F(O)

=

(1.51)

gm r"

C" = Cja + Cd

CIl = CjC

-

f (log)

Figuur 1.24: Het verloop van.BF als functie van defrequentie.
Bij wat grotere instelstromen waarbij Cd ~ C je zal C.". evenredig met Ic toenemen.
Omdat 9m ook evenredig is met Ic is fT onafhankelijk van de collectorstroom. Bij
kleine instelstromen waarbij C.". c::: C je is fT evenredig met Ic. Bij kleine instelstromen.
is fT daardoor laag.
Voor invers gebruikte transistoren (emitter en collecter verwisseld) kan men op overeenkomstige wijze een transit time TR definiëren. De·ze tijd is over het algemeen zeer
veel groter dan TF. Dit komt doordat het collectoroppervlak bij planaire transistoren
zeer veel groter is dan het emitter-oppervlak (zie 1.6.1.) waardoor de via de collector
geïnjecteerde lading zich over een veel ·g roter gebied verspreidt. Verder is er in de basis
meestal een doteringsgradiënt aanwezig die TF verkleint en TR vergr:oot. Voor snelle
schakelacties met bipolaire transistoren is het daarom van het grootste belang om te
voorkomen dat de collector-basisjunctie gaat geleiden. In hoofdstuk 9 zullen we hierop
terugkomen.
Tot slot van deze paragraaf vergelijken we de benamingen van respectievelijk enige
SPICE Rarameters voor bipolaire transistoren en de overeenkomstige benamingen in
deze cursus (Tabel 1.5):
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Tabel 1.5 Een vergelijking tussen PSPICE parameters en de parameters in dit boek
voor bipolaire transistoren.
Dit boek

h
rb
rE

1.7

PSPICE
IS
BF

C je
U/,i

Dit boek

VA

m- 1

IK
RB
RE

Cjc
U/,i

PSPICE
CIE
V IE (ofPE)
MIE

m- 1

CIC
VIC
MIC

TF

TF

} emitterjunctie

} collectorjunctie

Combinatietransistoren

De invloed van niet-idealiteit en van transistoren kan men vaak elimineren door een combinatie met een tweede transistor te maken. Soms is het handig om zo'n combinatie te
beschouwen als een enkele, gecombineerde transistor met verbeterde eigenschappen. Bij
transistorcombinaties kunnen we twee hoofdgroepen onderscheiden, waarbij het respectievelijk gaat om vermindering van de invloed van de basisstroom en om vermindering
van de invloed van het Early effect.

1.7.1

Vermindering van de invloed van basisstromen

Een populaire transistorcombinatie in deze categorie is de zogenaamde Darlingtonschakeling (Fig. 1.25)(a).
.
c
c
b
b

(a)

e

e

Figuur 1.25: a) De Darlingtonschakeling, b) vergroting van de instelstroom van Ql met
behulp van een extra instelbron.
De basisstroom van Q2 wordt hierbij geleverd door Ql. Voor de stroomversterkingsfactor BF(totaal) van de combinatie geldt bij kortgesloten uitgang dat
BF(totaal)

= B F1 BF2.

(1.52)

De schakeling van Fig. 1.25( a) heeft enkele ongewenste bij-effecten. Zo is de basisemitterspanning bijna verdubbeld en ligt minder goed vast omdat de instelstroom van
Ql afhangt van de niet nauwkeurig bekende waarde van B F2 . Vaak wordt Ql daarom
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met een hulp stroombron ingesteld (Fig. 1.25(b)). De klein-signaalstroomversterking
wordt door deze gelijkstroombron niet beïnvloed. Bijkomende effecten als gevolg van
deze stroombron zijn: een hogere ingangsgelijkstroom en een hogere afsnijfrequentie
voor Ql'
e

b

c

Figuur 1.26: Combinatie van een slechte pnp en een goede npn transistor, die zich als
pnp transistor met een hoge stroomversterkingsfactor gedraagt.
hl de IC-techniek wordt de pnp-npn combinatie van Fig. 1.26 nogal eens toegepast. De
reden hiervoor is dat het IC fabricageproces geoptimaliseerd is voor npn transistoren.
De pnp transistoren hebben daardoor vele ongunstige eigenschappen zoals een lage
stroomversterkingsfactor BF, lage fT enz . . Met de combinatie van Fig. 1.26 wordt
een soort pnp tré!ollsistor gemaakt waarbij BF(tot) = BF(pnp)BF(npn)' Ook bij deze
combinatie ligt de instelstroom van Ql minder goed vast, hetgeen een b"elangrijk nadeel
is . Toevoeging van een hulpbron kan ook hier weer verbetering brengen. Een radicale
oplossing voor het basisstroomprobleem bij lage frequenties wordt geboden door de
FET /BJT combinatie van Fig. 1.27 die zich als super n-channel FET gedraagt.
d

9

s

Figuur 1.27: Een super FET. De combinatie van een FET en een bipolaire transistor
heeft een hoge transconductantie en een lage ingangsstroom.
De ingangsstroom is nul, terwijl dankzij de BJT toch een hoge waarde voor de transconductantie bereikt wordt. Voor de transconductantie 9m(tot) van de combinatie geldt:

9m(tot)

= gmlf3F2

( 1.53)

Het toepassen van genoemde combinaties moet gezien worden als een "paardemiddel" ,
waarbij de verbetering van een enkele eigenschap gepaard gaat met vele nadelige invloeden, zoals een grotere spreiding in een aantal belangrijke transistorparameters.
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1.7.2

Vermindering van de invloed van het Early effect

Een charmante combinatie die de invloed van het Early-effect reduceert is de zogenaamde cascodeschakeling (Fig. 1.28).
c

b
b
eo---'-~

(b)

e

c

Figuur 1.28: Cascodeschakeling van bipolaire transistoren a) npn-npn combinatie b)
npn-pnp combinatie (gevouwen cascode)
Deze schakeling is een combinatie van een CE- en een CB-schakeling en vertoont maar
weinig nadelen. Spanningsveranderingen op de collector van Q2 zijn nauwelijks te mer-'
ken op de collector van Q1. De uitgangsimpedantie van deze combinatie is hoog doordat
Q2 in een CB-configuratie staat. De hoogfrequent eigenschappen van deze transistorcombinaties zijn e.e nvoudig te overzien (zie par. 7.6) hetgeen als een aantrekkelijke eigenschap mag worden beschouwd.

b

b

b

c
e

(b)

e

(c)

c

Figuur 1.29: a) Long-tailed pair, b) dezelfde combinatie anders getekend, met weglating
van de gelijkstroom instelbron, c) npn-pnp versie.
Een andere, zeer veel gebruikte, schakeling waarbij de terugwerking nagenoeg geëlimineerd is, is de zgn. long-tailed-pair schakeling (Fig. 1.29(a)). Deze schakeling is in
feite een combinatie van een CC- en een CB-schakeling (zie Fig. 1.29(b)). De grote
populariteit van deze schakeling berust op nog twee andere eigenschappen:
• de gelijkspanning van de basis-emitterspanning van Q2 compenseert die van Q1
zodat de ingangsspanning nihil is,
• in tegenstelling tot de CE trap treedt hier geen signaalinversie (zie par. 6.4) van
ingang naar uitgang op, hetgeeit vaak goed van pas komt.
We zullen deze configuratie in de komende hoofdstukken nog vaak tegenkomen. De
npn-pnp uitvoering van Fig. 1.29( c) heeft vergelijkbare eigenschappen maar heeft het
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nadeel dat in plaats van compensatie juist verdubbeling van de ingangsgelijkspanning
optreedt.

1.8

Een vergelijking tussen de verschillende actieve componenten

Ontwerpers hebben vaak de mogelijkheid om een keuze te maken tussen de verschillenqe
typen actieve componenten. Vele geïntegreerde schakelingen zijn verkrijgbaar in zowel
bipolaire versies als in CMOS versies. Door de grote technologische vooruitgang wordt
het ook economisch steeds aantrekkelijker om te ontwerpen in mixed IC technologie,
waarbij analoge schakelingen worden vermengd met digitale schakelingen. De geavanceerde BICMOS (ook wel BIMOS genoemd) processen lenen zich daar uitstekend toe.
Op één enkele chip kunnen zowel bipolaire als CMOS componenten vervaardigd worden.
In BIFET processen worden naast bipolaire transistoren ook JFETs gemaakt.
Men kan stellen dat de overeenkomsten tussen de componenten groot zijn, want:
• een groot deel van de basisconfiguraties kan met elk type component gemaakt
worden,
• het primaire gedrag wordt gekarakteriseerd door de invloed van de sturende spanning op de uitgangsstromen (in het geval van kleine signalen, wordt dit gedrag
beschreven door de transconductantie 9m),
• de transconductantie 9m is altijd positief (zie sectie 6.4).
De verschillen tussen de diverse componenten zijn echter doorslaggevend voor de kwaliteit van de schakeling, waarbij 'de beste keuze afhangt van de toepassing. De sterke en
zwakke punten van de verschillende componenten zijn als volgt samen te vatten:
Een zeer sterK punt van de bipolaire transistoren is de grote gevoeligheid van de uitgangs stromen voor de sturende basis-emittterspanning. Als gevolg daarvan kan men
met een kleine stuurspanning volstaan, waardoor het effect van parasitaire ingangscapaciteiten bij een goed ontwerp klein kan zijn. Bipolaire transistQl"en lenen zich daardoor
uitstekend voor hoog-frequenttoepassingen. Vanwege de gunstige ruiseigenschappen en
de goede onderlinge gelijkheid van bipolaire transistoren zijn deze componenten tevens
uitstekend geschikt als ingangstransistoren bij laagohmige signaalbronnen. Een belangrijk nadeel van bipolaire transistoren is dat, bij een te lage waarde van UCE, in het
verzadigingsgebied, veelladingsopslag en dus traagheid ontstaat. Maatregelen om dit
te voorkomen vergroten veelal de complexiteit van de circuits. Doordat de basis stroomvoerend is, zijn vaak extra maatregelen nodig om de invloed ervan te beperken. '
De CMOS transistoren hebben als voordeel dat de sturende gate diëlektrisch geïsoleerd
is, waardoor de ingangsstroom voor lage frequenties nihil is. Bij een lage waarde van
UDS treedt geen extra ladingsopslag op en waardoor er ook geen extra traagheid ontstaat . De schakelingen met CMOS componenten zijn vaak verrassen,d eenvoudig . .De
ruiseigenschappen laten echter vaak te wensen over (veel l/f ruis) en de onderlinge
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gelijkheid van de componenten is slecht, waardoor een grote offsetspanning kan ontstaan.(zie paragraaf 6.6).
De JFET transistoren hebben veelal een hogere transconductantie dan de CMOS componenten. De ruiseigenschappen zijn beter dan die van CMOS tegenhangers. Een
belangrijk nadeel is dat alleen depleties (normally-ON) typen beschikbaar zijn, zodat
de polariteit van de gate altijd tegengesteld is aan die van de source en de drain, hetgeen
vaak gecompliceerde instelcircuits vereist.
In tabel 1.6 wordt een samenvatting gegeven van bovengenoemde eigenschappen.

TABEL 1.6: De sterke en zwakke punten
sterke punten
CMOS
geïsoleerde gate,
eenvoudige circuits,

van d.e verschillende actieve componenten.
zwakke punten
veel l/f ruis,
veel offset,
lage transconductantie,

JFET

semi-geïsoleerde gate,
lage ruis,

junctie-ingang,
alleen depletietypen,

Bipolair

zeer grote transconductie,
kleine ruis- en
offset spanning.

basisstroom =I- 0,
traagheid bij
verzadiging.

1.9

Passieve componenten

Een ontwerper die een lineaire overdrachtsfunctie nauwkeurig moet vastleggen, zal dit
over het algemeen doen met behulp van passieve componenten, omdat de parameters
daarvan meestal goed bekend en stabiel zijn. Zo wordt een spanningsversterking meestal
bepaald door de verhouding van twee weerstanden of twee condens at orE:n , een 1-U omzetting door een weerstand en een integratiecoëfficiënt door een condensator. De parameters van actieve componenten zijn voor dit doel minder geschikt vanwege de grote
parameterspreiding, de niet-lineariteit en de afhankelijkheid van temperatuur en spanning. Stroomspiegels (hoofdstuk 4) vormen hierop een uitzondering.
Vanwege de belangrijke rol die passieve componenten vervullen met betrekking tot
de nauwkeurigheid van schakelingen zijn kwaliteitsaspecten van deze componenten van
groot belang. In deze paragraaf zullen we deze kwaliteitsaspecten nader bezien.

1.9.1

Geleiders

Omdat de netwerktheorie, met zijn relatief simpele wetten van Kirchhoff, met · zoveel succes overal in de elektrotechniek wordt toegepast, zijn we zeer gewend geraakt
aan deze modelvorming. De wetten van Kirchhoff zijn echter alleen geldig indien de
elektrische en magnetische velden opgesloten zijn in impedantiesblokjes (Fig. 1.30). De

1

lparagraaf 1.9.1. is voor een groot deel ontleend aan Goedbloed (1993)
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verbindingsdraden hebben dan overal dezelfde potentiaal, hoe lang de draden ook mogen
zijn en ongeacht de lussen die ze maken. Looptijdeffecten en straling worden verwaarloosd. Verontachtzarrung van deze effecten kan echter leiden tot een ongewenst en vaak
ook onbegrepen gedrag. Beruchte voorbeelden hiervan zijn:
• versterkerschakelingen die oscilleren als gevolg van te lange aansluitdraden.
• overspraak van een vermogenseindtrapvia de voedingsdraden naar de ingang,
• ongewenste overspraak van digitale signalen naar analoge delen van elektronische
schakelingen.
Enig inzicht in deze problematiek verkrijgt men door het werkelijke gedrag van geleiders
te bestuderen.

Figuur 1.30: Alle velden zijn opgesloten gedacht in de impedanties; in plaats van de
Maxwellwetten gebruiken we de veel eenvoudiger Kirchhoffwetten. .
Bij geleiders kan men onderscheid maken tussen de "inwendige" en de "uitwendige"
impedantie van die geleider. De inwendige spanning hangt samen met de verliezen en
met de magnetische en elektrische velden binnen de geleider. De uitwendige impedantie
hangt samen met de magnetische e:ri elektrische velden buiten de geleider, als gevolg
van strómen door die geleider en ladingen op die geleider. Vaak overheerst de uitwendige impedantie. De beschouwing over de inwendige impedantie geeft onder meer aan
waarom dikke geleiders zelden noodzakelijk zijn, doch dat hun oppervlak belangrijk is.

De inwendige impedantie
De gelijkstroomweerstand RDC van een cylindrische geleider volgt uit de bekende formule
l

RDc = uA'

(1.54)

waarin l de lengte van de geleider is, u de geleidbaarheid en A het oppervlak van de
dwarsdoorsnede loodrecht op de stroomrichting. In geval van wisselstroom bepaalt het
skin-effect (huideffect ) de stroomverdeling in de dwarsdoorsnede. Het kenmerkende van
dit effect is dat bij toenemende frequentie de stroom steeds meer naar het oppervlak van
de geleider wordt gedreven. De effectieve doofsnede neemt af, dus de verliesweerstand
R AC neemt toe. Een karakteristieke grootheid is daarbij de skindiepte 6. Voor een
sinus vormige stroom met een hoekfrequentie w geldt:
,

6-

f2

V~

(1.55)
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waarbij JL = JLrJLo de permeabiliteit van het materiaal is . Voor een ronde, rechte geleider
met dikte d geldt in eerste orde benadering als u < d,:
(1.56)

-

f (Hz)

Figuur 1.31: De weerstandtoename voor ronde koperen geleiders als gevolg van het skineffect versus de frequentie (ontleend aan Goedbloed 1993).
Het Ohmse deel van de (inwendige) impedantie is dus frequentieafhankelijk. Voorbeelden voor RAG I RDG zijn gegeven in Fig. 1.31. Belangrijkste conclusie daarbij is: het
skin-effect is bij dikke geleiders eerder merkbaar dan bij dunne. Doordat het skin-effect
de stroom naar het oppervlak duwt kan een lage RAG alleen maar bereikt worden door
veel oppervlak aan te bieden. Het heeft dus weinig zin een (zeer) dikke geleider als
referentie-geleider (aardleiding) te kiezen als het om signalen met hoge frequenties gaat .
Een dunne folie werkt dan zeker zo goed. Een folie of strip is ook interessant voor
het bereiken van een lage uitwendige impedantie (zie hierna). Het reactieve deel van
de inwendige impedantie binnen de geleIder neemt als gevolg van skin-effect af met de
frequentie. In de meeste gevallen is deze term verwaarloosbaar, zeker in vergelijking tot
het reactieve deel van de uitwendige impedantie.

De uitwendige impedantie
De uitwendige geleiderimpedantie bestaat uit een inductief deel, L, samenhangend met
de magnetische velden buiten de geleider, die veroorzaakt worden door de stroom in
de geleider, en uit een capacitief deel. C, samenhangend met de elektrische velden als
gevolg van de ladingen op de geleider. De waarden van L ' en C zijn daarbij afhankelijk
van:
• de vorm van de geleider
• de vorm van de stroomvoerende lus
• de elektrische eigenschappen van de omgeving van de stroomvoerende lus.
Voor een lange ronde geleider in de vrije ruimte is af te leiden dat L is gegeven door :
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L

J.d

l

= 271" {ln(d)

(1.57)

- 1},

waarin l de lengte is van de geleider met diameter d.
Vergelijking (1.57) vormt slechts een voorbeeld. Voor tal van configuraties is L uit te
rekenen, zie onder meer (Hilberg 1979). Passen we (1.57) toe op een koperen draad met
dikte d = 3 mm en lengte l = 1m, dan volgt L = 1.2J.L H. Verder is na te gaan dat al bij
relatieflage frequenties geldt dat wL ~ RAG, zodat al snel de uitwendige zelfinductie
de totale impedantie van de geleider bepaalt (even afgezien van de invloed van C, zie
hieronder). Voeren we in de verschillende formules voor L realistische waarden in voor
de geleiderafmetingen, dan komen we tot de zeer bruikbare vuistregel:

Lil = 1J.LH/m = 1nH/mm.

(1.58 )

Men doet er goed aan om voor hoge frequenties elke geleider in eerste instantie te zien
als een zelfinductie (bij 100MHz, een frequentie uit de FM-band, is wLll c::: 628n/m).
Er is reeds opgemerkt dat een stripvorrnige geleider met veel oppervlak meestal
bruikbaarder is dan een dikke geleider. Voor de zelfinductie L is dit gei1lustreerd in
Fig. 1.32. Daar is, L voor een met een lengte van 1m strip en een dikte van 1mm en een
breedte b variërend van 1 tot 1000mm, gegeven. Tevens is L gegeven voor een ronde
draad met een lengte van 1m en een diameter d, waarbij d zo gekozen. is dat strip en
draad dezelfde omtrek hebben.
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Figuur 1.32: Een vergelijking tussen de zelfinductie van een ronde draad en een strip bij
een grote afstand tot de retourgeleider (ontleend aan Goedbloed 1993.)
We concluderen dat de beide zelfinducties bij een gegeven omtrek slechts weinig van
elkaar verschillen, doch dat de diameter d van de draad, eveneens in Fig. 1.32 gegeven,
al snel tot onhandelbare waardes groeit terwijl de ,strip hanteerbaar blijft. Men kan
zelf nagaan dat de dikte van de strip een ondergeschikte rol speelt. Merk voorts op dat
"een grote plaat" een zeer lage zelfinductie heeft. Een vuistregel, die uit het voorgaande
volgt, is: "Een laag-impedantie geleider is een geleider met veel oppervlak".
We hebben tot nu toe aangenomen dat de geleider zich op grote afstand van de
retourgeleider bevindt. Het is meestal echter veel beter om geleider en retourgeleider
dicht bij elkaar te leggen, want:

---~-

-~-
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• de zelfinductie van geleiders die vlak naast hun retourgeleiders liggen is veel lager ,
• het "buitenveld" van een geleider-retourgeleiderpaar is veel kleiner doordat de velden van beide geleiders elkaar compenseren, hierdoor is de magnetische koppeling
van zo'n geleiderpaar met andere circuitdelen veel minder. Het twisten van de
geleiders, indien mogelijk, draagt nog extra tot deze compensatie bij .
Vooral voor hoog-frequente stromen is het van groot belang om te analyseren hoe de
stroomlussen zich sluiten en om bij de realisatie van het ontwerp te pogen om de lusoppervlakten te minimaliseren. De wijze waarop schema's getekend worden -met de
positieve voeding boven en de negatieve voeding beneden- suggereert eigenlijk een zeer
ongunstige situatie omdat de stroomlussen middels de voeding via zeer grote lussen
gesloten worden. Men doet er goed aan in printen de voedingsrails zo dicht mogelijk bij
elkaar te leggen.
Indien een geleider zich boven een geleidend vlak bevindt waardoor de retourstroom
loopt, dan zal dank zij het zgn. proxirnityeffect deze retourstroom zo dicht mogelijk
onder de geleider gaan lopen: stroomlussen streven naar minimaliseren van het lusoppervlak. Dit is een erg plezierige omstandigheid. De ontwerper van een print-Iayout
doet er goed aan hiermee rekening te houden door er voor te zorgen dat de retourstroom de ideale weg kan volgen. Het is bijvoorbeeld gunstig om componenten vlakbij
en parallel aan het referentievlak te situeren. Dit vlak kan als een groot kopervlak zijn
uitgevoerd, of als een rooster met niet al te grote mazen.
In Fig'. 1.33 is 'de zelfinductie en de capaciteit van een ronde geleider boven een
geleidend retourvlak weergegeven (Hilberg 1979).
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Figuur 1.33: De zelfinductie en capaciteit per lengte-eenheid voor een ronde geleider
evenwijdig aan een geleidend vlak (ontleend aan Hilberg,1979).
Vervolgens beschouwen we de capaciteit C van een geleider naar zijn omgeving. We
geven hier direct wat resultaten.
In Fig. 1.34 is de capaciteit tussen twee rechte ronde geleiders per eenheid van lengte
gegeven als functie van de hart afstand tussen de geleiders die een dikte van 1mmhebben.
De onderste curve geeft diezelfde capaciteit, maar nu in aanwezigheid van een metalen
vlak op een afstand h = 10mm. De hier aangegeven capaciteit is bijvoorbeeld van groot
belang bij capacitieve overspraak tussen geleiders.
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Figuur 1.34: De capaciteit per lengte-eenheid tussen twee evenwijdige ronde geleiders en
de beïnvloeding daarvan door de aanwezigheid van een geleidend vlak.
Uit Fig. 1.34 concluderen we dat de capaciteit (en hetzelfde geldt voor de zelfinductie) afhangt van de vorm van de stroomkring en de situering van de stroomkring t.O.V.
de omgeving (onderste curve). Ook volgt dat een lagere waarde van C bereikt wordt
'door de geleiders van elkaar te verwijderen, doch dat wanneer D/d > 10 wordt levert
dat weinig winst op. Veel meer winst wordt dan verkregen door de geleiders dicht bij
een geleidend vlak te brengen (onderste curve). Natuurlijk hebben de geleiders in die
situatie ook een capaciteit naar dat vlak toe (Fig. 1.34) . Indien D :;p (d, h) geldt voor
deze capaciteit CA:
CA

= br€/1n(4h/d).

(1.59 )

Conclusies als bovenstaanden zijn van groot belang bij het bepalen van de samenstelling
van kabelbomen, de layout van kabels en bij het ontwerpen van PC-boards.

1.9,2

Condensatoren

Figuur 1.35 toont een bruikbaar model van een niet-ideale condensator, waarmee diverse
kwaliteitsaspecten kunnen worden toegelicht. Dit model bevat de volgende elementen:
de geïdealiseerde capaciteit C, de isolatieverliezen Elp, de parasitaire zelfinductie L., en
de diëlektrische absorptie Rda 'en Cda'

R da

Cda

Figuur 1.35: Vervangingsschema van een condensator.
Diëlektrische absorptie, ook wel diëlektrische relaxatie genoemd, is het verschijnsel dat
een opgeladen condensator na kortsluiting niet meteen zijn gehele lading afgeeft. Figuur 1.36 illustreert dit effect.
Op het tijdstip t = ta is de condensator opgeladen tot de bronspanning Ua. Op het
tijdstip t = tl wordt hij voor een bepaalde gespecificeerde tijd, bv. tussen de Is en lOs,
kortgesloten. Als dan voor t = t 2 de schakelaar geopend wordt, neemt- de condensatorspanning weer toe tot een deel Ul van de oorspronkelijke waarde Ua. De tijdconstante
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Figuur 1.36: a) Schakeling om diëlektrische absorptie te meten, b) de condensatorspanning versus de tijd.
die hierbij geldt kan vele tientallen seconden bedragen. Deze "geheugenwerking" is
karakteristiek voor het gebruikte diëlektricum.
In de praktijk kan diëlektrische absorptie veel problemen veroorzaken (Kuenen and
Meijer 1994). Zo kan een spanning-frequentie converter (VCO) een onverwachte nietlineariteit vertonen en een sample-hold schakeling, waarbij de condensator als geheugen element wordt gebruikt, tevens ~nige ongewenste geheugenwerking. Uitgedrukt in
een percentage van de oorspronkelijke condensatorspanning kan diëlektrische absorptie
zo'n 0,2% bedragen voor de veel gebruikte keramische en polycarbonaat condensatoren, hetgeen bij data-aquisitiesystemen een fout kan opleveren van een half bit op de
8 bits. ·Veel beter in dit opzicht zijn condensatoren met teflon, polystyreen of polypropyleen diëlektra's; met een diëlektrische absorptie < 0,02%. Met name de teflon en
polystyreen condensatoren zijn superieur. Heel slecht in dit opzicht zijn de elektrolytische en tantalium condensatoren, met diëlektrische absorptie coëfficiënten die wel 10%
kunnen bedragen.
De lekweerstand Rp is een karakteristiek voor de isolatieverliezen van het gebruikte
diëlektricum. Fabrikanten specificeren gewoonlijk de zelfontlaadtijdconstante RpC van
het diëlektricum, welke aan de lage kant zo'n Is bedraagt voor elektrolytische condensatoren en voor de beste polystyreen of polypropyleen condensatoren wel 106 s kan
bedragen. Bij de~gelijke extreem lage verliezen overheersen veelal andere effecten, zoals
vervuiling van de c9mponent of de montageplaat.
De parasitaire zelfinducti~ L. hangt niet alleen 8.f van de aansluitdraden (zie 1.9.1)
maar ook van de interne condensatorstructuur (gewikkeld of gelaagd). Keramische
multilayer condensatoren (Fig. 1.37), die zonder speciale aansluitdraden op de print
gemonteerd kunnen wqrden, zijn in dit opzicht erg goed. Elektrolytische condensatoren
hebben een hoge parasitaire zelfinductie. Fabrikanten specificeren de serie inductantie
vaak met een plot van de condensatorimpedantie als functie van de frequentie (Fig. 1.38).

1.9.3

Spoelen en transformatoren

Spoelen en transformatoren zijn onmisbare elementen in de elektrotechniek. Met name
waar het gaat om het opwekken, overdragen en selectief verwerken van grote vermogens,
blijkt men met magnetisch velden meer te kunnen bereiken dan met elektrische velden
[de Jong, 1994 2]. Vandaar dat spoelen en transformatoren onvervangbaar zijn in de
2De maximum energie dichtheid van elektrische velden is zeer laag: ~E E 2 = 4.4 J/m 3 , in lucht
voor E = 106 V /m (limiet met betrekking tot doorslag). Voor magnetische velden is dit ~JL-l B 2 =
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aansluitpunten

Figuur 1.37: Opbouw van een keramische multilayer condensator (Philips 1985).

a: 2200~F (Alolco)
b: 6 . 8~ (tantaal elco)

c: O . 47~F (tantaal "druppor)

d:

tO~ +-

-

__~__-+__~____r-__+-__~__~

1~

1~

1~

1~

0.47~F (keramisch, muht-layer
met 2 x 2mm aansluitdraad
en R$. 0.030

e: doorv08r-C, 0 . 047~F

f (Hz)

Figuur 1.38: De impedantie van een aantal typen condensatoren versus de frequentie,
(ontleend aan Goedbloed 1994).
vermogenselektronica, de mechatronica en bij andere hoog-energetische toepassingen. In
de laag-vermogen elektronica bestaat er een sterke tendens om het gebruik van spoelen
en transformatoren te vermijden. De reden hiervoor is dat deze ' componenten duur en
volumineus zijn en bovendien nogal wat ongunstige eigenschappen bezitten Figuur 1.39
toont eenvoudige vervangingsschenia's voor een spoel en een transformator. De meeste
parasitaire elementen zijn hierbij naar één zijde van het model gebracht. Desgewenst
kan men ook van een symmetrisch vervangingsschema uitgaan.

cp3

C
P2

(al

(bl

Figuur 1.39: Eenvoudige vervangingsschema's van a) een spoel, b) een transformator.
De vervangingsschema's geven de volgende fysische effecten en elementen weer: een
4.10 5 J /ml, in lucht voor B

= 1T

--

48

----

-

Elektronische Implementatiekunde

ideale transformator met overzetverhouding 1 :. n, de zelfinductie van de ideale spoel
L, de parasitaire capaciteiten Cp, de verliezen in de kern en de wikkelingen Hp , en de
spreidingszelfinductie L •.
De voornaaIllste niet-idealiteiten van transformatoren en spoelen zullen we nu nader
toelichten:

• Kernverliezen
Kernverliezen komen in het model tot uiting in de verliesweerstand Hp. Ze nemen
toe bij hogere frequenties. Er is een grote verscheidenheid aan kernmateriaal
dat geoptimaliseerd is voor een bepaald frequentiegebied. Voor de allerlaagste
frequenties gebruikt men vaak ijzer (blik) vanwege de zeer hoge permeabiliteit
en de hoge verzadigingsinductie (zie hierna) . Voor hogere frequenties worden
voornaIllelijk ferriet en gebruikt.
• Koperverliezen
Koperverliezen zijn een rechtstreeks gevolg van de (ohmse) weerstand van het
wikkeldraad. De kernvormen zijn door de fabrikanten meestal zo gekozen dat bij
optimaal gebruik van de wikkelruimte de koperverliezen niet te veel verschillen
van de kernverliezen.
• Parasitaire capaciteit
Bij hogere frequenties ' wordt het gedrag van spoelen en transformatoren sterk
beïnvloed door de aanwezigheid van parasitaire capaciteiten van de wikkelingen
en de kern. Voor zeer hoge frequenties (hoger dan enkele MHz) worden uitsluitend
één-laags wikkelingen toegepast. De kernvormen zijn hierop aangepast .
• Onnauwkeurigheid en temperatuurafhankelijkheid van de zelfinductie
De relatieve permeabiliteit JLr van het kernmateriaal is meestal niet nauwkeurig
bekend. Toleranties van ±50% zijn normaal. Om de nauwkeurigheid van spoelen
te verhogen kan men kernen gebruiken die voorzien zijn van een lucht spleet . In
potkernen bijvoorbeeld zijn dergelijke lucht spIet en met grote precisie aangebracht.
De effectieve permeabiliteit is dan weliswaar lager, maar ook veel nauwkeuriger
(±1%) .
• Verzadiging van de kern
Dit verschijnsel treedt op indien de magnetische inductie van de kern een bepaalde
waarde overschrijdt. De permeabiliteit van het materiaal neemt bij verzadiging
sterk af, waardoor de zelfinductie vermindert en stroomafhankelijk wordt. Bovendien neemt de straling, d.w.z. het veld buiten de kern, sterk toe. Vooral moet men
indien er gelijkstroom door de wikkelingen loopt of indien bij lage frequenties de
spanning per winding groot is, op verzadiging bedacht zijn.
• Spreidingszelfinductie
Een deel van het magnetische veld in een transformator zal slechts door één van de
wikkelingen omvat worden in plaats van door beide wikkelingen. Dit zogenaaIllde
spreidingsveld draagt niet bij tot de gewenste overdracht van signalen en vermogen en kan bovendien signalen induceren in delen van de schakeling waar dit erg

-
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nadelig is. Bij voedingstransformatoren, waar de velden erg sterk zijn, kan zelfs
·bij een goede magnetische koppeling tussen beide wikkelingen het spreidingsveld
aanzienlijk zijn hetgeen kan leiden tot de inductie van signalen met de voedingsfrequentie (bron) en harmonischen daarvan in de overige delen van de schakeling. Bij
h.f. transformatoren is de magnetische koppeling meestal problematisch omdat. de
magnetische permeabiliteit bij hoge frequenties laag is. Vaak kan de magnetische
koppeling geoptimaliseerd worden door een speciale wikkelwijze toe te passen . .
1.9.4

Weerstanden

Eigenschappen van weerstanden
Van alle elektronische componenten geven de weerstanden de minste problemen. Vanwege hun nauwkeurigheid zijn het geliefde elementen in bijvoorbeeld terugkoppelnetwerken. Door de weerstanden zo'n belangrijke plaats toe te bedelen is de nauwkeurigheid
ervan bepalend voor die van de gehele schakeling, waardoor de geringe niet-idealiteiten
van de weerstanden toch nog veel gewicht krijgen. Fabrikanten van weerstanden hebben
dit goed begrepen en offreren een grote verscheidenheid aan weerstanden die in bepaalde
opzichten zijn geoptimaliseerd. Voor wat betreft de nauwkeurigheid stelt men eisen ten
aanzien van:
• De absolute nauwkeurigheid, welke van belang is, indien men een weerstand,
gebruikt als referentieweerstand, om bijvoorbeeld andere weerstanden mee te vergelijken.
• De relatieve nauwkeurigheid, welke van belang is indien men een weerstandverhouding wil vastleggen, bijvoorbeeld om een bepaalde versterkingsfactor te realiseren. Bij gelijke weerstanden wordt de mate van gelijkheid meestal aangeduid
als "matching".
Men moet bedacht zijn op de volgende niet-idealiteiten:

• Temperatuurafhankelijkheid De temperatuurcoëfficiënt (t .c.) van weerstanden wordt meestal uitgedrukt in ppm;oC (ppm = parts per million = miljoenste delen). Voor de veel gebruikte metaalfilmweerstanden is dit enkele tientallen
ppm;oC . Indien een zeer goede relatieve nauwkeurigheid vereist is kan men gebruik maken van dunne-film netwerken. Bij zulke netwerken is het weerstandsmateriaal voor verscheidene weerstanden opgebracht op een gemeenschappelijke
drager. Deze drager is thermisch geleidend, waardoor de weerstanden slechts
weinig in temperatuur zullen verschillen. Ook in de IC-techniek kan men zeer
goede weerstandsnetwerken maken met metaallegeringen die rechtstreeks op het
silicium worden opgedampt . In de IC techniek maakt men veel gebruik van diffusieweerstanden die tegelijkertijd met de transistoren worden vervaardigd. Deze
weerstanden hebben een zeer hoge niet-lineaire t.c. (1000-2000 ppm;oC). De matching van weerstandsparen is echter bijzonder goed (de mismatch in de t.c.'s is
kleiner dan 30 ppm;oC) .
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• Spanningsafhankelijkheid De in de IC-techniek veel gebruikte diffusieweerstanden zijn spanningsafhankelijk (1000- 2000 ppmjV), hetgeen niet-lineariteit in de
U-I karakteristiek kan v~roorzaken.
• Parasitaire capaciteit en zelfinductie Voor de toelichting van deze verschijnselen verwijzen we u graag naar paragraaf 1.9.2. Het effect van parasitaire zelfinducties kan men vaak verminderen door het parallel schakelen van enige weerstanden. ,Het effect van parasitaire capaciteiten kan men vaak verminderen door
weerstanden in serie te schakelen:
VOORBEELD 1.2: Bij veel weerstandscomponenten hangt de parasitaire
capaciteit Cp (Fig. 1.40) niet af van de weerstandswaarde R. Door twee
weerstanden met de halve waarde in serie te schakelen (Fig. 1.40 verkrijgt
men een schakeling waarvan de effectieve parasitaire capaciteit gehalveerd
is.
R

'2

R

'2

R

~~
S.
2

Figuur 1.40: Door het in serie schakelen van weerstandscomponenten kan men de effectieve parasitaire capaciteit verminderen.

Regelbare weerstanden en trimming
In veel toepassingen is het wenselijk dat weerstandswaarden na assemblage van de componenten nog veranderd kunnen worden. Dit kan met gebruikmaking van ' de volgende
componenten of technologieën:

• Potentiometers Deze componenten worden toegepast indien men veelvuldig de
weerstandswaarden moet instellen. De bedrijfszekerheid van potentiometers is
vaak problematisch. Goede potentiometers zijn kostbaar.
• Trimpotentiometers Deze componenten worden toegepast indien de instelling
slechts incidenteel behoeft te worden gewijzigd. Ook hier gaat hoge kwaliteit
samen met hoge kosten.
• Dikke-film schakelingen De opkomst van dikke-film techniek is voor een niet
onbelangrijk deel te danken aan de mogelijkheid om weerstanden zeer nauwkeurig
(0,1%) te trimmen. Dit gebeurt met behulp van zandstralen oflaserstralen.
• Het parallel of serié schakelen van weerstanden Bij massaproductie bereikt
men ,een kwalitatief goede afregeling door afhankelijk van testresultaten extra
serie- of parallelweerstanden in de schakeling te assembleren.
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Vraagstukken bij hoofdstuk 1

Thema's
• Het bereken van gm

Uff;B = :&G)
voor MOS ulfgs ~ "fi1JlD

- voor bip .
-

• Het bereken van

RON .

- voor MOS (~,6(UG~-u.)
- voor JFETs (vgl. 1.29)
• Het Early effect r 0 = ~
f1UCB veroorzaakt dat ~

= ag'1

B

•

• Darlingtons (reductie invloed I B ).

Het berekenen van

RON

Opgave 1.1(a)
Een signaalstroombron i. van enkele microampère wordt met 'behulp van een n-kanaal
MOS "omschakelaar" al dan niet met een stroom-spanningsomzetter verbonden Fig.
Vl.l. De opamp mag als ideaal worden beschouwd.

~--~----~----------~------~~-----------o

Fig . Vl.l Een stroom-spanningsomzetter met ingangsschakelaar.
Van de MOSFETs zijn de volgende SPICE parameters bekend:
KP = f3LjW = 50 x 10- 6 AjV 2 , Wj L = 20, de drempelspanning VTO( = Ut)

= 1 V.

De AAN weerstand RON van Ml moet kleiner zijn dan 1 kno Hoe groot moet de
schakelspanning UDD minimaal bedragen.
kies het goede antwoord
Er moet gelden dat UDD > =
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Opgave 1.2(a)
Een spanningsbron U. van enkele m V wordt via een JFET schakelaar op een versterker
aangesloten (Fig. V1.2). De FET wordt bestuurd via de stuurspanning Ug • De opamp
mag als ideaal worden verondersteld.

Fig. Vl.2 Een spanningsversterker met ingangsschakP.laar.
De schakelaar bestaat uit een JFET waarvan voor het lineaire gebied geldt dat:
ID

= IDSS
fj2(2U DS(UGS -

2) voor
Ut ) - UDS

t

UDS

< UGS

- Ut

Verder is gegeven dat
Ut

= -6 V en I DSS = 6 mA

Er is gewenst dat voor de AAN weerstand Ron van de JFET geldt dat Ron :::; 600
Hoe groot moet Ug minimaal zijn om dit te bereiken.

n.

kies het goede antwoord
Er moet gelden dat Ug >

Klein-signaalparameters
Opgave 1.3(a)
We willen om bepaalde redenen een vergelijking maken tussen de eigenschappen van
MOSFETs en bipolaire transistoren en doen dit aan de hand van het circuit van Fig.
Vl.3. De invloed van het Early effect en drain-source spanning mag hierbij verwaarloosd
worden.
Hoeveel verandert de spanning UBIP over de bipolaire transistor indien I BIAS met
1 % toeneemt. Voor de stroomversterkingsfactor van de bipolaire transistor geldt dat
(3F > 100. Verder geldt dat kT / q = 26 mV.
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Fig. V1.S Een schakeling met ·een MOSFET en een bipolaire transistor.
kies het goede antwoord
flUBIP =

Opgave 1.3(b)
Hoeveel verandert de spanning UFET over de MOSFET indien IBIAS met 1% toeneemt.
Voor de drainstroom van de MOSFET geldt de bekende vergelijking voor het verzadigingsgebied voor het geval dat UGS > Ut:
ID

= ~(UGS -

U t )2, voor UGS

waarin Ut de drempelspanning is. Gegeven is dat W /L
en f3A KP

Jf.

> Ut

= 10 en KP = 40 x 10- 6 A/V2

kies het goede antwoord:
flUFET

=

Afsnijfrequenties
Opgave 1.4(a)
Van een bipolaire npn-transistor zijn de volgende gegevens bekend: base-transit time
TF = 300 X 10- 12 s, emitter-junctiecapaciteit Cje = 0,5 pF, collector-junctiecapaciteit
Cjc(= Cp.) = 1 pF, f3F = 100. De temperatuur is zodanig dat
kT/q = 26 mV.
Hoeveel bedraagt de afsnijfrequentie fT bij een collectorstroom Ic van 0,1 mA.

--

-

---~
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kies het goede antwoord

h=

I ~.I ~ II~OI2~O 16~O II~O I MHz
Combinatietransistoren .
Opgave 1.5(a)3
De verschilversterker van Fig. VIA is opgebouwd met Darlingtonschakelingen als ingangstransistoren. De klein-signaal stroomversterkingsfactor (3F van de transistoren is
gelijk aan de groot- signaal stroomversterkingsfactor B F . Er geldt dat

Voor alle transistoren geldt dat kT / q
verwaarloosd worden.

= 26 mV.

Het Early-effect mag in deze opgave

IC.D = 1OOJlA

(a)

(b)

Fig. V1.4 Darlingtonschakelingen.
De onderlinge ongelijkheid in de stroomversterkingsfactoren kan maxÏmaallO% bedragen. Bereken hoeveel deze ongelijkheid kan bijdragen in de offsetspanning.
Opmerking:
De offsetspanning is het spanningsverschil aan de twee ingangskiemmen A en B waarvoor geldt dat It = Ir
kies het goede antwoord
De bijdrage tot de offsetspanning is maximaal
5
5
°À
mV

2
I 1~ 1è 1~ I ~ I ~ I

Opgave 1.5(b)
Om de offsetspanning te verminderen worden Ql en Q2 ingesteld met onafhankelijke
stroombronn~n hulp = 20JLA. In fig. V1.5 is één van de hierdoor verkregen combinaties
3Bij opgave 1.5(a) wordt tevens gebruik gemaakt van de leerstof uit de hoofdstukken 4 en 6
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weergegeven. Hoe groot is de klein-signaalstroomversterkingsfactor f3D
van de combinatie van fig. V1.5, indien gegeven is dat IC,D = 100JLA.
kies het goede antwoord

f3D

=I ~

55

= aIc,nlaIB,D

I ~ 11~0 13~0 15~0 11~41

Opgave 1.5(c)
De stroombron hulp wordt vervangen door een weerstand van 21 k!l (fig. V1.5). De
basis-emitterspanning van Q3 bij de gegeven instelling met IC,D = 130JLA bedraagt
mV. Bereken nu nogmaals de klein-signaal stroomversterking f3D, indien
= 26 mV.

k;

IC•D = 130flÄ

Fig. VloS Een Darlingtonschakeling met instelweerstand.

kies het goede antwoord
f3D

=

630

Hoofdstuk 2

Ruis en elektromagnetische
storingen; selectiviteit
In dit hoofdstuk worden de ontstaansoorzaken van elektrische ruis (electrical noise) en

stoorsigndZen (EMI = electro-magnetic interference) in elektronische schakelingen besproken. De ruisverschijnselen betreffen kleine stroom- en spanningsfluctuaties die in de
componenten worden opgewekt door fysische processen van stochastische aard, zoals de
thermische beweging van elektronen. Stoorsignalen zijn elektro-magnetische verschijnselen welke de werking van een component, apparaat of systeem op onacceptabele wijze
kunnen beïnvloeden [Goedbloed, 1990). Selectiviteit is een belangrijk middel om de relatieve invloed van ongewenste signalen, zoals ruis en elektromagnetische storingen te
reduceren. Selectiviteit kan ook worden .toegepast voor de onderverdeling van gewenste signalen in verschillende categorieën (kanalen) en om onderscheid te maken tusen
signalen en hulpsignalen.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste vormen van selectiviteit.

2.1

Ruisoorzaken en modellen

In deze paragraaf zullen we de belangrijkste ruisoorzaken beschouwen en daarvoor passende modellen presenteren.

2.1.1

Thermische ruis (thermal noise, Johnson noise)

Een materiaal kan elektrisch geleiden dank zij de mobiliteit van de vrije ladingsdragers (zie paragraaf 1.1). Ook indien er geen elektrisch veld aanwezig is, dan zijn deze
ladingsdragers voortdurend in beweging. De bewegingsrichtingen zijn hierbij random
verdeeld en de bewegingssterkte hangt direct samen met de temperatuur. In feite is de
temperatuur een maatstaf voor de gemiddelde sterkte van de thermische bewegingen.
Door deze bewegingen worden in het materiaal stochastisch fluctuerende elektrische
spanningen opgewekt welke thermische ruis of Johnson ruis wordt genoemd. Het effect
van deze ruis in een weerstand kan gemodelleerd worden met een enkele spanning- of
stroombron zoals aangegeven in Fig. 2.1(a) 'en het Norton equivalent van Fig. 2.1(b).
In 1928 publiceerde Johnson de resultaten van een experimentele studie van ruis.
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Tegelijkertijd toonde Nyquist met ' een elegante redenering, op thermodynamische
grondslag, aan dat voor iedere weerstand, ongeacht de materiaalsoort en eigenschappen,
voor het gemiddelde kwadraat van de ruisspanning U r geldt, dat

0J = ,j4kTRb.f,

(2.1)

waarin
k
T

b.f

= de constante van Boltzmann,
= de absolute temperatuur,
= de beschouwde bandbreedte (ook vaak aangeduid met B).

u,2 = 4kTRóf

-:-1
2r -

4kTóf

R

(b)

(a)

Figuur 2.1: Vervangingsschema van een weerstand waarbij de thermische ruis expliciet
is weergegeven met a) een spanningsbron U rl b) een stroombron ir.
Kenmerkend voor deze ruis is ' dat ze uitsluitend van de temperatuur afhangt en onaf-.
hankelijk is van het soort materiaal, de grootte van elektrische velden en stromen. De
ruissterkte is ook onafhankelijk van de frequentie: bij iedere frequentie is de ruissterkte
in een frequentieband b.f even sterk. Dergelijke ruis wordt witte ruis genoemd. Het gemiddelde kwadraat van de ruisspanning per eenheid van bandbreedte wordt de spectrale
dichtheid SU) genoemd, waarvoor hier geldt dat

SU) =

..;sm

U2

!:::,f

= 4kT R.

(2.2)

In Figuur 2.2 is
(in V I VHz) weergegeven versus de weerstandswaarde R. Men
mag ,jSU) beschouwen als de effectieve waarde van de ruisspanning per wortel bandbreedte.
.
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=4kTRB

k = 1.38.10- 23 J/K

T = 300K
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~

B = 1.0Hz

-

R (n)

Figuur 2.2: De effectieve waarde van de thermische ruisspanning per wortel Hertz versus ·
de weerstandswaarde.

VOORBEELD 2.1: Voor een weerstand van 100 Hl bij T = 300 K is

.jS(j) ~ 4,1 x10- 8 V /JHZ. Bij een bandbreedte van !1f
effectieve waarde van de ruis

2.1.2

.;;lf. gelijk aan 4,1

100 Hz is de

x 10- 7 V.

Hagelruis (shot noise)

Hagelruis heeft een volledig andere fysische oorsprong dan thermische ruis en treedt op
bij halfgeleider juncties, elektronenbuizen en andere componenten met ruimteladingsgebieden. Het verschijnsel hagelruis is vergelijkbaar met de ruis veroorzaakt door een
regen- of hagelbui. Het is een gevolg van het feit dat de stroom door een junctie door
"discrete" vrije ladingdragers gevormd wordt, waarbij een ladingsdeeltje, dat eenmaal
aan de oversteek is begonnen, niet meer terug kan keren en een stroomstoot veroorzaakt.
Een stroom Ij door een junctie is in feite opgebouwd uit vele kleine stroomimpulsen,
Waarvan Ij de gemiddelde waarde is. Er kan aangetoond worden dat voor de standaarddeviatie CT van de stroom geldt dat

waarin !1f de beschouwde bandbreedte is. De frequentie is niet van invloed op CT:
Hagelruis heeft evenals thermische ruis een "vlak" ("wit") spectrum.
In tegenstelling met thermische ruis is de sterkte van hagelruis stroomafhankelijk.
Indien er geen stroom loopt dan is er ook geen hagelruis. Figuur 2.3 toont een vervangingsschema van een diode met de bijbehorende hagelruisbron. In dit model Ïs de
ruisbron expliciet weergegeven en de diode ruisvrij gedacht.

2.1.3

Flikkerruis (flicker noise, Ijf noise)

Thermische ruis en hagelruis zijn fundamenteel van aard en hangen op geen enkele
wijze samen met de ~waliteit van de componenten. Flikkerruis daarentegen wordt veroorzaakt door onvolkomenheden in het materiaal, zoals kristaldefecten, vervuiling en
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ij2 = 2qljöf

Figuur 2.3: Vervangingsschema van een stroomvoerende diode, met daarin expliciet
weergegeven de hagelruisbron ij.
oppervlaktetoestanden, welke trapsgewijs in de verboden band ontstaan. Met een kwalitatief goed fabricageproces kan de flikkerruis verminderd worden. Flikkerruis wordt
aangetroffen in alle actieve componenten en in sorrunige passieve componenten, zoals
koolweerstanden. De sterkte van flikkerruis is afhankelijk van de stroomsterkte I en de
frequentie f en van de vorm:

10 = VKI ~:~f,

(2.4)

waarbij
~f

= de beschouwde bandbreedte,

Kl
a

= een constante,

= een constante waarvoor veelal geldt dat 0,5 < a < 2
= een constante waarvoor veelal geldt dat b c:::: l.
Indien b = 1 dan spreken we van 1/ f ruis (one per f noise). Bij lage frequenties is deze
b

ruis dus het sterkst.

2.1.4

Avalanchejzenerruis

De stroom door avalanche en zenerdiodes ontstaat door lawine-achtige ladingsverplaatsingen die veel ruis veroorzaken. De sterkte ervan is moeilijk te voorspellen en hangt
onder meer af van de stru~tuur en de homogeniteit van het materiaal. Figuur 2.4 geeft
een model voor een ruisende zenerdiode, waarbij de ruisbron U n expliciet is weergegeven.
Een typische waarde voor SU) is 1O-14V 2 /Hz voor een zenerstroom van een 1/2 mA.
Deze zenerruis is gelijk aan de thermische ruis van een weerstand van ca. 600 kfl en is
dus zeer veel groter dan de ruis van de differentiaalweerstand rz (zie paragraaf 4.1.1)
van de diode.

2.2

Rekenen met rms

Elektronische schakelingen bevatten talrijke ruis bronnen. Het is niet nodig om die
allemaal in rekening te brengen: men kan volstaan met de meest belangrijke. Om
de invloeden van de diverse ruisbronnen met elkaar te vergelijken is het handig om
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Figuur 2.4: Model voor een ruisende zenerdiode.
ze naar dezelfde plaats, bijvoorbeeld de ingang van een versterker, te transformeren
hetgeen een rechtstreekse vergelijking mogelijk maakt. De dominante ruisbronnen kan
men vervolgens vervangen door één enkele andere (Fig. 2.5), waarbij enige regels in acht
moeten worden genomen die we nu zullen bespreken. Indien twee wee~standen in serie
zijn geschakeld dan kan men de bijbehorende ruisbronnen samenstellen tot één bron
U tot = Url + U r 2, waarbij
'(2.5)
Omdat de ruisspanningen ongecorreleerd zijn (geen enkele samenhang vertonen) zal de
gemiddelde waarde van het dubbel product gelijk aan nul zijn, zodat
(2.6)
Deze situatie is uit te breiden tot schakelingen met vele spannings- en stroombronnen.

,

~=Url+Ur2
~R2

Figuur 2.5: Het samenstellen van ongecorreleerde ruisbronnen.
Het effect van Nongecorreleerde ruisbronnen in een lineaire schakeling vindt men door
de gemiddelde kwadraten van de effecten van de afzonderlijke bronnen bij elkaar op te
tellen en daar de wortel uit te nemen.
Merk op dat de situatie bij gecorreleerde bronnen geheel anders is: Indien bijvoorbeeld twee gelijkspanningsbronnen of wisselspanningsbronnen met dezelfde frequentie
en fase in serie staan dan is de gemiddelde waarde van het dubbel produkt 2U1 U2 niet
gelijk aan nul. Een dergelijke situatie treft 'men ook vaak aan in ruisberekening, bijvoorbeeld indien men om rekenkundige redenen een ruisbron transformeert in twee anderen.
Een voorbeeld van zo'n bewerking is de zogenaamde Blakesley transformatie Fig. 2.6):
Een spanningsbron mag op de aangegeven wijze door een knooppunt heen geschoven
worden, omdat de maasvergelijkingen zich daarbij niet wijzigen.
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Figuur 2.6: De Blakesley transformatie.
Figuur 2.7 toont een soortgelijke transformatie voor stroombronnen.

D

Figuur 2.7: Het vervangen van een stroombron door een equivalent stelsel anderen naar
de overige knooppunten.
De nieuwe bronnen die door deze transformaties ontstaan zijn onderling volledig gecorreleerd op de wijze aangegeven door de tekens. Een bijzonder geval van de Blakesley
transformatie is dat van Fig. 2.8. De spanningsbron wordt hierbij "door het knooppunt
geschoven". Omdat de spanningsbron die daarbij in serie met de ideale stroombron
komt te staan geen effect heeft mag deze weggelaten worden.

Figuur 2.8: Een bijzonder geval van de Blakesley transformatie
Bij tweepoorten is het mogelijk om een ruisbron aan de uitgang te vervangen door een
paar equivalente ruisbronnen aan de ingang. Bij deze transformatie kan men handig
gebruik maken van de kettingmatrix (Wissenburgh 1991), (Fig. 2.9). Uit de poortvergelijkingen

(2.7)
(2.8)
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volgt dat een spanningsbron aan de uitgang vervangen mag worden door een tweetal
bronnen aan de ingang: een spanningsbron AUo en een stroombron GUo

Figuur 2.9: Tekenafspraken voor een tweepoort beschreven door de kettingmatrix.
Voor een stroombron aan de uitgang geldt iets soortgelijks (Fig. 2.10). Ook hier moet
men bedenken dat de door transformatie verkregen bronnen' paarsgewijs gecorreleerd
zijn, hetgeen met de onderbroken lijn is aangegeven.

Figuur 2.10: Transformatie van bronnen aan de uitgang naar de ingang van een tweepoort beschreven door de kettingmatrix.
Het transformeren van allerlei ruisbronnen naar de ingang van een versterkerschakeling
biedt het voordeel dat ze dan gemakkelijk met elkaar en met het bronsignaal vergeleken kunnen worden. Soortgelijke bronnen kan men rechtstreeks met elkaar vergelijken.
Stroom- en spanningsbronnen zijn pas vergelijkbaar als de bronimpedantie Z. in rekening wordt gebracht (Fig 2.11); door gebruik te maken van het theorema van Thévenin.

Figuur 2.11: Transformatie van een ruisstroom naar een ruisspanning aan de ingang
Van een versterker.
Bij zeer hoge waarden ,:an Z. domineert de invloed van de ruisstroombron; bij zeer lage
Waarden van Z. is dat de ruisspanningsbron. Beide bronnen hebben evenveel invloed
indien I Z. 1=1 Uni In I·
Een andere nuttige transformatie is die van Fig. 2.12: Bij een ideale verschilversterker voor spanning waarbij Uo = G(U2 - Ud mag men een spanningsbron in serie met
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één van de ingangen vervangen door één met een tegengesteld teken in serie met de
andere ingang.

Figuur 2.12: Transformatie van een spanningsbron in serie met de niet-inverterende
ingang van een verschilversterker naar de inverterende ingang ervan.

2.3

Ruis in transistoren

Bij bipolaire transistoren is de belangrijkste ruisbron meestal de hagelruis in de basisen de col1ectorstroom. Deze ruis bronnen kunnen expliciet aangegeven worden zoals in
Fig. 2.13. In dit model wordt de transistor als ruis vrij beschouwd. De hagelruisbron
aan de col1ectorzijde mag men transformeren naar een tweetal ingangsbronnen: een
spanningsbron U n waarvoor geldt dat

2kT!:l.f

en een ruisstroombron ter grootte van
1
t.o.v. de basisstroomruis (2qIB !:l.f) 2" •

-

1

(2.9)
.

iU(f3,)2" , welke indien f3,

~

1 te verwaarlozen is

r---,--oc
bc>-~--I

e~~~-~-~-

i;;2 =2qIBM

;; = 2qlcLlf
(a)

(b)

Figuur 2.13: a) De hagelruis van een bipolaire transistor gemodelleerd met twee externe bronnen. b) Een equivalent schema waarbij de uitgangsbron ie naar de ingang is
getransformeerd.
De equivalente ruisspanrungsbron aan de ingang is even sterk als die van een weerstand
van (2gm )-1 . De ruis van weerstanden in serie met de basis aansluiting kan hiermee
rechtstreeks vergeleken worden. De ruisspanningsbron kan verkleind worden door de
instelstroom te vergroten. In dat geval wordt echter de basisstroomruis groter . Een
optimum wordt gevonden voor het geval dat beide bronnen evenveel bijdragen: Bij een
bronweerstand Z. is dit het geval indien
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(2.10)
ofwel

(2.11 )
De eventuele intrinsieke serieweerstand van de basis is hierbij opgenomen gedacht in Z •.
Bij FETs is er geen sprake van hagelruis. De belangrijkste ruisoorzaken zijn de
thermische ruis van het kanaal en flikkerruis, hetgeen te modelleren is met twee stroombronnen tussen source en drain (Fig. 2.14), welke desgewenst weer omgerekend kunnen
worden in ingangsbronnen. Bij benadering geldt dat
(2.12)

9
so---'--1.-----'
ió,th

2

= 4kT( ~gm)Af

Figuur 2.14: De voornaamste ruis bronnen in JFETs en MOSFETs.
De flikkerruis zoals beschreven door (2.4) heeft een 1/ f karakter en is bij MOSFETs veel
groter dan bij JFETs, doordat bij MOSFETs de stromen meer langs het (onvolkomen)
oppervlak lopen.

2.4

Stoorsignalen (interference, storingen)

Stoorsignalen kunnen zowel opgewekt worden door naburige elektrische of elektronische
systemen als door natuurlijke verschijnselen zoals vonkvorming, blikseminslag, etc. Het
vermogen van elektronische en elektrische systemen om in elkaars nabijheid go~d te
functioneren, zonder elkaar daar bij te storen wordt elektro-magnetische compatibiliteit
(EMC) genoemd.
Bij elektro-magnetische velden hebben we te maken met een elektrisch en een magnetisch veld. Beide velden zijn gekoppeld volgens de Maxwell vergelijkingen. In z'n
algemeenheid betreft het een complexe situatie. Ter vereenvoudiging zullen we ons
beperken tot de veelvoorkomende situatie van nabijgelegen stoorbionnen waarbij de
afmetingen en afstanden veel kleiner zijn dan >"/2. In dat geval hoeven er geen looptijdeffecten in rekening gebracht te worden en mag de koppeling met de stoorbronnen
met gewone netwerkelementen gemodelleerd worden. Bij de wijze van koppeling van
een stoorbron met een schakeling kunnen we onderscheid maken tussen inductieve, capacitieve en resistieve koppelillgen.

Elektronische Implementatiekunde

66 .

2.4.1

Inductieve (magnetische) koppeling

De invloed van magnetische velden wordt in rekening gebracht met wederzijdse zelfinducties en zelfinducties. Deze kunnen alleen gedefinieerd worden voor gesloten stroomkringen., De magnetische koppeling tussen een stroomkring in een stoorbron en een
stroomkring in een slachtofferschakeling (victim) geschiedt via het gemeenschappelijke
magnetische veld, dat door beide stroomkringen wordt omvat. Indien een stroomkring
met een plat oppervlak A is gelegen in een homogeen stoorveld met sterkte B dan wordt
in de kring een spanning U geïnduceerd, weike gelijk is aan

U

dB

= Adt cos(},

(2 .13)

waarin (} de hoek is van het B-veld met de normaal op het oppervlak A . Indien de
veldsterkte sinusvormig varieert in de tijd dus B = Êsinwt, dan is
U = Aw Ê cos wt cos (}

(2 .14)

normaal
stroomkring

veld

e

A

Figuur 2.15: Een stroomkring met oppervlak A gelegen in een magnetisch veld B.
Indien de impedantie in de stroomkring hoog is en er dus weinig stroom loopt dan is deze
emk gelijk aan de geïnduceerde stoorspanning in de kring. Het maakt dan niet uit hoe
dik de geleiders in de kring zijn. Een dergelijke situatie treffen we aan bij de schakeling
van Fig. 2.16 waarbij een magnetisch stoorveld een stoorspanning in de ingangskring
induceert welke in serie staat met de signaalbron U•.
B

u,~
Figuur 2.16: Een magnetisch veld indy,ceert in de ingangsstroomkring een stoorspanning
welke in serie staat met de signaalbron.
De invloed van magnetische storingen kan verkleind worden door
• De stroomsterkten in circuit delen die storingen kunnen veroorzaken niet nodeloos
groot te maken.
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• De kringoppervlakten zo klein mogelijk te maken, door de bedrading zo kort
mogelijk te maken en er voor te zorgen dat retourstromen dichtbij de heengaande
stroom kunnen lopen.
• De afstand tot een stoorbron te vergroten.
• Compensatie, zoals bij het twisten van aansluitdraden.
• Magnetische afscherming.
SOmmige van de mogelijke maatregelen, zoals de magnetische afscherming, zijn kostbaar, ande~e zijn goedkoop en eenvoudig uit te voeren, zoals het twisten. Deze laatstgenoemde maatregel zullen we nu nader toelichten. In een stroomkring van de vorm
Van Fig. 2.17(a) induceert een homogeen magnetisch veld een stoorspanning welke opgebouwd is uit .d e bijdragen el en e2 van respectievelijk het rechter- en het linkerdeel
Van de kring. Beide bijdragen staan met elkaar in serie. Indien het rechterdeel van de
kring over 180 0 getordeerd wordt (Fig. 2.17(b» dan heffen de deelspanningen el en e2
elkaar precies op.
Bij het twisten van een geleiderpaar treedt een dergelijke compensatie op; het is
daarbij niet noodzakelijk dat de draden zich in een plat vlak bevinden.

(a)

(b)

Figuur 2.17: Het principe van compensatie van magnetische storingen met behulp van
twisten.
Figuur 2.18 toont een manier om het oppervlak van de stroomkring voor de belasting

RL van een versterker te verkleinen. Bij gebruik van een versterker met een enkelzijdige uitga~g (figuur 2.18(a» wordt de belastingsstroom via de voedingslijnen geleverd.
Afhankelijk van de constructie van de versterkereindtrap en van de momentane uitgangsspanning loopt deze stroom via de U+ of de U- lijn (of beide). Het oppervlak van
de stroomkring kan worden verkleind door twee ontkoppelcondensatoren met zo kort
mogelijke draden over de voedingsaansluitklemmen van de versterker te plaatsen. De
eisen die men aan dergelijke condensatoren moet stellen kunnen aanzienlijk worden verlicht door een versterker met een gebalanceerde uitgang te gebruiken (figuur 2.18(b)),
Waarbij de stroomkring een veel kleiner oppervlak heeft en de voedingslijnen niet het
signaal behoeven te voeren. Uit Fig. 2.18(a) blijkt verder dat het verstandig is om
signaalvoerende voedingslijnen zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen.

2.4.2

Capacitieve (elektrische) koppeling

De invloed van elektrische velden wordt in rekening gebracht met koppelingscapaciteiten. Vooral bij hoogohrnige signaalbionnen moet men bedacht zijn op deze vorm
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u(b)

(a)

Figuur 2.18~ Stroomlussen in het uitgangscircuit van een versterker (a) met een enkelzijdige uitgang (b) met een gebalanceerde uitgang.
van aankoppeling. Figuur 2.19(a) geeft hiervan een voorbeeld. Een signaalstroombron
i. is verbonden met een stroomversterker. Een sinusvormige stoorbron Ui injecteert via
de koppelingscapaciteit C een stoorstroom in het ingangscircuit ter grootte van UdwC
welke rechtstreeks opgeteld wordt bij de signaalstroom (Fig. 2.19(b)).
stroomversterker

(a)

(b)

Figuur 2.19: a) Capacitieve koppeling van een stoorbron met een hoogohmige signaalbron
b) Het Norton equivalent van het ingangscircuit.
Bij een homogeen elektrische veld tussen twee elektroden met een oppervlakte A en een
onderlinge afstand d geldt voor de capaciteit van de condensator dat C = €A/d waarin
€ de diëlektrische constante voorstelt. Bij een capacitieve koppeling met een stoorbron
zal er geen sprake zijn van een homogeen veld. Toch kan men net als bij een ideale
condensator de capaciteit verkleinen door
• Het geleideroppervlak te verkleinen.
• De afstand tot de stoorbron te vergroten.
Verder kan de aanwezigheid van een derde elektrode zeer veel invloed hebben op de
koppelingscapaciteit (zie Fig. 1.34).
Hiervan wordt met name gebruik gemaakt bij een elektrische afscherming. Men
omhult hierbij het gevoelige deel van een schakeling of een verbinding met een elektrode
welke verbonden is met een laagohmig referentiepunt in de schakeling.
Elektrische afscherming is over het algemeen goedkoper en effectiever dan magnetische afscherming.
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2.4.3

Resistieve koppeling

stroomVoerende

Voedingsspanning

schakeling

U+

Ua = G(U 1 -U 2 ) + GI1-A-S + l1-s-c

Figuur 2.20: Resistieve koppeling met een storende schakeling.
Een andere beruchte wijze van aankoppeling van een storingsbron is die via gemeenschappelijke impedanties van bijvoorbeeld de voedingslijnen. Fig. 2.20 geeft hiervan een
voorbeeld. De versterker heeft tot taak om het spanningsverschil tussen bronsignalen
Ul en U2 te versterken. De voedingsstroom Ir voor een ander gedeelte van het systeem
loopt door de stukjes draad A-B en B-C en wekt hierover een spanning op welke in serie
staat met respectievelijk het ingangs- en het uitgangscircuit van de versterker. Vooral
indien de stroom Ir groot is dan kan hierdoor een aanzienlijke storing ontstaan. In feite
mag een dergelijke situatie in een goed ontworpen schakeling niet voorkomen, vooral
omdat de remedies vrij eenvoudig te vinden zijn (Fig. 2.21).

U1
I,

Figuur 2.21: Een sterpuntaansluiting voorkomt deze vorm van storing.

2.4.4

EM-koppeling, afscherming en aarde

De genoemde vormen van koppeling zijn bijzondere vormen van (laag-frequente) elektromagnetische koppeling. Om het opvangen en uitzenden van EM stoorvelden te voorkomen doet men er goed aan om het systeem zoveel mogelijk elektro-magnetisch af
te ·dichten. De veelal noodzakelijke verbindingen met de buitenwereld vormen daarbij
echter een zwakke schakel in het geheel. Dergelijke verbindingen moeten met zorg ontworpen worden en vergen een studie op zich [Goedbloed, 1990], en vormen een onderdeel
Van het vakgebied van de elektro-magnetische compatibiliteit (EMC) [van Roermund
e.a., 1995]. Een elektrische of een magnetische afscherming is veelal een onmisbaar onderdeel in zo'n systeem van EM-afdichting. Bij kleine afmetingen of lage frequenties
kan men de EMC eigenschappen gunstig beïnvloeden door elektronische schakelingen
geheel of gedeeltelijk te omhullen met geleidende vlakken die als referentiepotentiaal:vlak
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dienst kunnen doen. Voorbeelden van dergelijke vlakken zijn geleidende substraten en
printplaten, de body en het substraat van een IC, kabelafscherming, guarding, etc. We
zullen dergelijke referentievlakken weergeven met het symbool aangegeven in Fig. 2.22 .
Vaak wordt ter aanduiding van dergelijke referentievlakken de term "aarde" gebruikt. Op aanbeveling van [Goedbloed, 1990] zullen we deze term echter uitsluitend
gebruiken ter aanduiding van veiligheidsaarde. Vaak worden de referentievlakken benut
om retourstromen te verwerken, hetgeen gunstig kan zijn om zelfinductie en capacitieve koppeling te verminderen. Omdat door de stromen door de referentievlakken weer
uitwendige EM-velden ontstaan is weer een afscherming rondom de totale schakeling
nodig. Vaak zijn er dan ook een aantal schillen voor EM-afdichting aan te wijzen.
Om verder te lezen verwijzen we de geïnteresseerde lezer gaarne naar de gespecialis.eerde cursussen en boeken op dit terrein, [Goedbloed, 1990], [van Roetmund e.a.,
1995].

Figuur 2.22: Het symbool voor een referentievlak.

2.5

Selectiviteit

Het is voor een ontwerper vaak een hele uitdaging om met geavanceerde elektronische
schakelingen zwakke elektrische signalen te kunnen herkennen in een gestoorde en ruisende omgeving. Het is het beste om te proberen deze storingen en ruis "buiten de deur"
te houden en, voor zover dat niet mogelijk is, om deze selektief te verwijderen zonder
daarbij 'het signaal te beschadigen. Deze selektieve verwijdering dient tijdig, liefst zo
vroeg mogelijk, te geschieden om te voorkomen dat de storingen en ruis zich op onher-.
kenbare wijze met het gewenste signaal gaan vermengen. Dit laatste kan gemakkelijk
gebeuren: Do"or overspraak kan een storing of ongewenst signaal terecht komen in een
ander kanaal waarin zich het gewenste signaal bevindt. Door gebruik van niet-lineaire
schakelingen (zoals gelijkrichters, comparators, AID omzetters, etc.) worden ruis en storingen gedeeltelijk naar andere frequentiebanden getransformeerd waar ze veel schade
kunnen veroorzaken. We zullen nu een aantal vormen.van sellctiviteit beschouwen.
Selectiviteit wordt niet alleen toegepast om de invloed van ruis en storingen te elimineren, maar ook om het gewenste signaal te kunnen onderverdelen in de verschillende
kanalen, frequentiebanden en hulpsignalen.
Vormen van selectiviteit
Er zijn een groot aantal mogelijkheden om een selectieve signaalverwerking tot stand te
brengen. We kunnen daarbij onderscheid maken in de volgende vormen van selectiviteit:
Frequentieselectiviteit. Het gewenste signaal bevindt zich in een bepaalde frequentieband. Met behulp van filters kan men de signalen die zich buiten deze band
bevinden selectief verwijderen. Ook kan men het signaal, met behulp van modulatoren, naar een gunstige frequentieband transformeren. Dit is van belang
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indien andere frequentiebanden bezet of " vervuild" zijn. In de instrumentatie- en
telecommunicatietechniek wordt dit middel algemeen toegepast.

.

Faseselectiviteit. Indien men de fase van een gewenst signaal kent, dan -kan men dat
signaal met behulp van een synchrone of fase-gevoelige-detector onderscheiden van
signalen met dezelfde frequentie maar met een faseverschuiving van 90°.
Tijdselectiviteit. Op tijdsÏIltervallen waarop men geen signaal wenst te ontvangen,
schakelt men de bewerkingsschakelingen uit.

,

Plaats- en kanaalselectiviteit. Alleen die plaatsen en kanalen waarop een gewenst
signaal aanwezig is of wordt verwacht, worden ingeschakeld.
Niveauselectiviteit. Indien men de signaalniveau's kent, dan kan men alle afwijkingen
daarvan, als zijnde storing, verwijderen. Van deze methode wordt gebuik gemaakt
bij digitale codering en detectie. Bij bip.aire signalen mag alles wat afwijkt van
het "0" of "1" niveau als "vervuiling" worden verwijderd.

e

Selectiviteit voor common-mode-(CM) en differential-mode-(DM) signalen:
Bij deze vorm van selectiviteit, die op balanceringstechniek berust, wordt een
stoorsignaal op de "+"ingang van een verschilversterker gecompenseerd door een
even groot stoorsignaal op de "-"ingang Van deze versterker. We zullen dit nader
toelichten in de nu-volgende tekst.

I)

Cornmon-mode (CM) en differential-mode (DM) signalen

r

o

k
Cl

e
1-

e

.-

Een eenvoudige doch doeltreffende manier om stoorsignalen en gewenste signalen van
elkaar te onderscheiden is het gebruikmaken van common-mode (CM) en differentialmode (DM) signalen. Het betreft hier orthogonale signaalsoorten die men van elkaar
kan onderscheiden in, en met behulp van, gebalanceerde systemen en schakelingen. Een
gebalanceerd systeem bestaat uit twee gedeelten die zo goed mogelijk aan elkaar gelijk
zijn en zodanig zijn uitgevoerd dat storende signalen (Fig. 2.23) een even grote invloed
op beide gedeelten uitoefenen. Voorbeelden van zulke schakelingen zijn differentiaalversterkers (zie hoofdstuk 5) en brugschakelingen .

e

+o---t-~

I---<l+

l-

d

,g

Figuur 2.23: Een gebalanceerd sy~teem waarin een common-mode stoorsignaal SI volledig
Wordt gecompenseerd. -
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Men voert het te versterken signaal als verschilsignaal aan beide ingangen toe. Het uitgangssignaal U o bestaat uit het verschil van de uitgangssignalen van de deelschakelingen,
waarbij (als het om spanning gaat) geldt dat

(2.15)
De kwaliteit van deze manier van compenseren hangt geheel af van de mate waarin men
erin slaagt om beide delen van de schakeling aan elkaar gelijk te maken. Het principe
van balanceren wordt in de meettechniek en in de elektronica zeer veel toegepast.
Indien in beide helften van een gebalanceerd systeem de spanningen UA en UB op
overeenkomstige meetpunten A en B ten opzichte van een referentievlak beschouwd
worden Fig. 2.24(a) dan zijn de differential-model (DM) en de common-mode (CM)
spanning respectievelijk gelijk aan:

UDM

= UA -

1
UCM = 2(UA

UB ,

(2.16)

+ UB).

(2.17)

(b)

(a)

Figuur 2.24: (a) De spanningen van twee overeenkomstige punten in een gebalanceerd
systeem (b) de stromen in twee overeenkomstige takken van een gebalanceerd systeem.
ook in het geval van stromen kan men DM en CM componenten onderscheiden
,(Fig. 2.24(b)), waarbij in een paar overeenkomstige takken van een gebalanceerd systeem
geldt dat

IDM
lCM

= IA 1

IB

= 2(IA + I B ).

(2.18)
(2.19)

Bekende voorbeelden'van meet situaties waarin sterke uitwendige CM-signalen optreden,
treft men aan in de medische elektronica, onder meer in de cardiografie en de encefalografie. In de cardiografie meet men de spanning tussen twee punten van het lichaam,
waartussen door de werking van de hartspier een wisselende spanning van enkele m V
ontstaat. In de' encefalografie meet men op de schedel de spanning van enkele tientallen
J.t V, die opgewekt wordt door de werking van de hersenen. Door nabijgelegen lichtleidingen en netsnoeren wordt tussen het lichaam en aarde een storende 50 Hz spanning
geïnduceerd die zeer veel groter is dan de te meten spanning. Figuur 2.25 illustreert
de situatie. 'lUssen de meetpunten A en B werkt de te meten spanning UAB. Dit is
een DM-signaal. 'lUssen beide punten en aarde bevindt zich de stoorbron U. toor . ' Het
signaal U. toor vormt blijkbaar een op de schakeling werkend uitwendig CM-signaal.
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De meetpunten zijn via impedanties ZA en ZB verbonden met een referentiepunt van
de versterker. De versterker heeft tot doel het gewenste bronsignaal, UAB, selectief te
versterken. Bij metingen aan biologische objecten wordt het te meten signaal afgenomen
via elektroden die aanzienlijke en veelal fluctuerende impedanties Reil en R el2 hebben.
Dit behoeft geen probleem te vormen, mits de ingangsstromen van de versterker maar
voldoende laag zijn (ofwel de ingangsimpedanties van de versterker voldoende hoog) .
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Figuur 2.25: Een versterker voor verschilsignalen met een capacitief gekoppelde stoorbron.
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Indien beide knooppunten in balans zijn, d.w.z. dat de capaciteiten Cl en C 2 en de
weerstanden ZA en ZB gelijk zijn, dan zijn de stoorcomponenten in UA en UB precies
even groot waardoor de invloed ervan gecompenseerd is.
Perfecte balancering is niet per se noodzakelijk: ook indien de impedanties van de
koppelingscondensatoren nihil of de impedanties ZA zeer groot zijn dan zal, bij een
eindige waarde van R., de invloed van de storing nihil zijn. Bij het kortsluiten van één
Van de ingangen A of B naar de referentie daarentegen wordt de invloed van de storing
Veel groter (ga dat zelf na). Bij het kortsluiten van beide ingangen naar de referentie is
het stoorsignaal verdwenen: helaas is er dan ook geen gewenst signaal meer over.
Bij biologische metingen kan men veelal proefondervindelijk op eenvoudige wijze
vaststellen op welke punten van het biologische object (bijv . de huid) de CM storingen
een minimaal effect heeft. De toegepaste vers chilverst erker moet ook aan bepaalde eisen
voldoen: Uitsluitend het DM signaal moet worden versterkt !1n een groot CM ingangssignaal moet geen effect hebben aan de uitgang. Deze selectiviteit wordt aangeduid
lllet de kwaliteitsparameter CMRR (= co=on-mode rejection ratio), die bij een ideale
Versterker oneindig hoog is. fu hoofdstuk 6 zullen we deze eigenschap van versterkers
nader toelichten.
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2.6

Selectiviteit voor instelsignalen

In paragraaf 2.5 hebben we onderscheid gemaakt tussen gewenste en ongewenste signalen. Bij de gewenste signalen is een verder onderscheid mogelijk in:
• kleine signalen, waarbij men kan volstaan met klein-signaalmodellen en het superpositiebeginsel kan gebruiken en
• grote signalen, waarbij rekening gehouden moet worden met het niet-lineaire gedrag van de elektronische componenten en het superpositiebeginsel niet gebruikt
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kan worden.
Een ander zinvol onderscheid is dat tussen
• informatiedragende signalen en
• hulpsignalen, zoals draaggolven en instelgrootheden, die bedoeld zijn om de verschillende informatiestromen uit elkaar te houden of om een bepaald gebied van
de niet-lineaire karakteristiek van actieve componenten te kunnen benutten.
Een goede reden om bovengenoemde onderscheiden te maken, is dat de verschillende
signalen op verschillende wijze behandeld dienen te worden: De hulpsignalen om een
bepaalde instelling te realiseren zijn veelal groter dan de informatiedragende signalen en
voorkomen moet worden dat, bijvoorbeeld, de hulpsignalen evenveel worden versterkt
als de informatiedragende signalen, omdat anders de toelaatbare grenzen van uitsturing
en vermogensdissipatie al snel zouden worden overschreden.
.
Een beproefd middel om instelsignalen te (onder )scheiden van informatiedragende
signalen is dat van frequentie-selectiviteit. De laagfrequente (DC) instelgrootheden van
een versterkertrap kunnen, bijvoorbeeld, aan de uitgang worden geblokkeerd, (Fig . 2.26 ),
zodat een volgende versterkertrap onafhankelijk kan worden ingesteld.
hoog-doorlaat
filter
._- - ...... ......... _--

U

_ . _ j.o

instel signaal 1

instelsignaal 2

Figuur 2.26: Het realiseren van jrequentieselectiviteit voor instel- en informatiedragende
signalen.
Dit middel is slechts toepasbaar indien de informatiedragende signalen een voldoend
hoge frequentie hebben, zodat een praktische implementatie van het hoog-doorlaatfilter
tot de mogelijkheden behoort. In de IC-techniek leidt deze oplossing tot grote problemen en wordt veelal de voorkeur gegeven aan een andere, zeer praktische, vorm van
selectiviteit: de selectiviteit voor CM en DM signalen (Fig. 2.27).
De eerste trap versterkt uitsluitend het DM iri.gangssignaal. Het CM signaal wordt
niet overgedragen naar de volgende trap. De signalen kunnen zowel de stroom- als
spanningsvorm hebben.
Figuur 2.28 toont een nader uitgewerkt voorbeeld van een dergelijke schakeling voor
het geval dat de signalen de spanningsvorm hebben. Deze schakeling wordt in de volgende hoofdstukken nader besproken. Op deze plaats volstaan we daarom met een
oriënterende beschrijving:
De beide versterkertrappen zijn gebalanceerd uitgevoerd. De linker- en de rechterhelften van de versterkertrappen zijn daarbij gelijk: dus Ql is geJ,ijk aan Q~, etc. Ook
de omgevingsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de temperatuur, zijn voor beide versterkerhelften gelijk. Indien het verschilsignaal Ui aan de ingang gelijk is aan nul zal

de
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CM instelsignaal 1

CM instelsignaal 2

Figuur 2.27: Selectiviteit voor instel- en informatiedragende signalen, gebruikmakend
Van CM en DM grootheden .
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Figuur 2.28: Een praktische versterkerschakeling waarin CM/DM selectiviteit wordt toegepast. In deze figuur is (nog) niet aangegeven hoe de stroominstelling van Q2 tot stand
komt.
daardoor gelden dat I~l = 1;1 = lol en is i~l = -i~l = 0 en is ook het (DM) uitgangssignaal U o gelijk aan nul.
De common-mode ingangsspanning UCM kan een instelspanning of een CM stoorsignaal representeren. Variaties in UCM hebben geen enkele invloed op de str'omen in
de schakeling, mits bepaalde uiterste waarden niet worden overschreden: Bij een toenelllende waarde van UCM neemt slechts de spanning over de stroombron 2101 toe, hetgeen
in geval van een ideale stroombron geen effect heeft .
Indien de stroombron een eindige impedantie zou hebben dan zou dit resulteren 'in
een gelijke verandering in i~l en i~l' waardoor i~2 en i~2 versterkt, maar wel evenveel
en in dezelfde richting, zouden veranderen. Vanwege de symmetrie in de schakeling
zou hierdoor de spanning over R~ evenveel veranderen als die over R;, zodat de (DM)
uitgangsspanning U o nog steeds gelijk aan nul zou zijn.
In feite verandert U o uitsluitend door asymmetrie of onbalans in de versterker. Zo'n
asymmetrie of onbalans kan zowel veroorzaakt worden door niet-idealiteit en, zoals tem-
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peratuurongelijkheid van de componenten, als door het (DM) ingangssignaal Ui. Indien
ui 1:- 0 zijn tevens i~l en i: 1 1:- O. Indien 2101 constant is, dan is i~l = -i:1 (ga dat
zelf na). Er geldt dan dat u~e1 = -u~e1 = g;;.li: = -gmi~. De ingangsspanning Ui
verdeelt zich kennelijk in gelijke mate over U~e1 en U;b1 van Q~ en Q~. Figuur 2.29(b)
toont het bijbehorende klein-signaalvervangingsschema, voor het geval dat Cl-' en rce
verwaarloosd mogen worden.
Dit schema laat zich verder vereenvoudigen door gebruik te maken van het feit dat
de collectorstromen gelijk doch tegengesteld zijn, zodat de transformatie van Fig. 2.7
mag worden toegepast. Hierbij wordt het paar gestuurde bronnen (icl, i c") vervangen
door een enkele bron tussen de collectoraansluitingen Cl en c". We verkrijgen dan het
schema van Fig. 2.29( c).

(b)

,

c'

io,' =
+

c'
2

b'
2

R'
2

Zrr.2'

9m'~b'b.
=9 m,U j

,

c"

+9m,Pf2 Uj

Zn2 "

R"
2

b"
2

~"

(c)

Figuur 2.29: (a) Het informatiedragende deel van de schakeling, (b) een vervangingsschema, (c) vereenvoudigd vervangingsschema.
Voor lage frequenties is Z7f ~ f3fg;;.l zodat ic2'c2" ~ f3f2gm1Ui. Voor de (DM) uitgangsspanning U o geldt dan dat:

(2.20)
De versterkingsfactor Uo/Ui kan groot zijn en kan worden geregeld door, met behulp
van de stroombron 2101 , de waarde van gm1 te veranderen. We mogen deze versterker
als een praktische implementati~ van een nullor 1 , een opamp of een OTA beschouwen.
1 De algemene eigenschappen van geïdealiseerde vormen van deze versterkers worden besproken in
paragraaf 3.4.
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In het schema van Fig. 2.28 is nog niet aangegeven hoe de stroominstelling van de 2e

(b)
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trap tot stand komt. Een elegante methode daarvoor wordt besproken in hoofdstuk 5.

2.7

Vraagstukken bij hoofdstuk 2

Thema's
• Het berekenen en afschatten van ruiseffecten.
• Het transf?rmeren van ruisbronnen naar ëén gemeenschappelijke plaats (bijv. de
ingang).
• Common-mode (CM) en differential-mode (DM) stoorsignalen.

Ruis
Opgave 2.1
Een weerstand R (Fig. V2.1(a)) wordt vervangen door de schakeling van Fig. V2.1(b)
Welke, gemeten aan de klemmen A en B, dezelfde weerstand heeft.
R/2

~~R
(al

(b)

Fig. V2.1 Weerstandsschakelingen.
Ga na wat de invloed van deze vervanging op het ruisgedrag van de schakeling is.
kies het goede antwoord
Gemeten aan de klemmen A en B is de ruisspanning van de schakeling van Fig. V2.1(b):
maal zo groot als die
van de weerstand in Fig.
V2.1(a).

.20)
LUlp
:ker
Ten.
nin

Opgave 2.2(a)
Gegeven is een rekstrookjesbrug opgebouwd met vier identieke weerstanden R (Fig.
V2.2). De brug is volledig in balans .
Tengevolge van de thermische ruis van de vier weerstanden bevat de uitgangsspanning
UAB enige ruisspanning. Indien de klemmen A en B onbelast zijn, bereken dan de
grootte van die ruisspanning. Aangenomen mag worden dat de spanningsbron U+ ruisvrij is en een verwaarloosbare lage impedantie heeft.
kies het goede antwoord
De (equivalente) ruisspanning tussen de klemmen A en B is gelijk aan
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stuurcircuit

R

R

A
1-----1---0 A

B

B

R

R

(b)

(a)

Fig. V2.2 Brugschakelingen met (a) spanningsvoeding, (b) stroomvoeding.

J16kTRZ5.f

J4kTRZ5.f

A

B

Opgave 2.2(b)
De spanningsbron U+ die de brug voedt, wordt vervangen door een stroombron 1+ . De
ruis van deze stroombron bestaat hoofdzakelijk uit de hagelruis van de bipolaire transistor (gestippeld als bron in de figuur aangegeven) . Ga na hoeveel ruis deze stroombron
op de open klemspanning UAB veroorzaakt.
kies het goede antwoord
De hagelruis van de tr'ansistor veroorzaakt in UAB een ruis component ter grootte van

4RJ2qlc Z5.f

2RJ2qlc Z5.f

A

B

RJ2qlc Z5.f

c

Opgave 2.3
In Fig. V2.3 is de ruis van de opamp weergegeven met een tweetal bronnen :Un en in .
Indien alle ruisbronnen breedbandig zijn (wit = onafhankelijk van j), ga dan na welke
twee ruisbronnen bij T = 300 K de meeste ruis veroorzaken aan de uitgang, indien
gegeven is dat:

Vi';,jf:lf

= lpA/VHz en ;;;t./f:lf = 10nV/VHz (effectieve waarden).

kies het goede antwoord
De twee belangrijkste ruisbronnen bij T
thermische ruis
van RON en

R.
A

in en de
thermische ruis
van R.
B

= 300K zijn:
tn

en

Un

C

in en de
thermische ruis
van Rf
D

U n en de
thermische ruis
van R.
E

thennis d
van ft,

RI
f

lde
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Fig. V2.'3 Een spanningsversterker.
Opgave 2.4
Een fabrikant van muziekinstrumenten wil een witte-ruis generator in een synthesizer
inbouwen. Hiervoor wordt een ruis generator ontworpen die gebruik maakt van de thermische ruis van weerstanden (Fig. V2.4).
ruisgenerator

'::;.-

-

_.

R1

De

200kil

llS-

'on

Fig. V2 .4 Een witte-ruisgenerator.
n

De ruisbijdrage van de opamp is verwaarloosbaar klein en ook in alle andere opzichten
lllag de opamp als ideaal worden beschouwd. De temperatuur is 300K.
Hoe groot is de effectieve waarde Uo van de uitgangsspanning van de ruisgenerator
in de frequentieband van 0 Hz tot 10 kHz.

.en

~cl

herInl s
van Jl,

~

~

kies het goede antwoord
Uo =

Opgave 2.5
Een ontwerper wil voor een witte-ruisgenerator gebruik maken van de héj.gelnlls van een
bipolaire transistor Ql (Fig. V2.5). De stroomversterkingsfactor f3 is hoog (f3 > 500).
De hoog-frequent eigenscl,tappen mogen als ideaal worden beschouwd. Alle overige componenten in het circuit mogen als ideaal worden beschouwd. De condensator heeft een
hoge capaciteitswaarde en mag voor het ruis signaal als kortsluiting worden beschouwd.
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Fig. V2.5 Een ruisgenerator die gebruik maakt van hagelruis.
De effectieve waarde van het uitgangssignaal Uo moet 10 m V bedragen in de frequentieband van 0-10 kHz. Hoeveel moet de versterkingsfactor A bedragen indien
= 25 mV.

ki

kies het goede antwoord

A=

Stoorsignalen
Opgave 2.6(a)
Een signaalbron U. is op een spanningsversterker aangesloten met draden die daarbij
een kring met een oppervlak Ai vormen (Fig. V2.6). Deze kring bevindt zich in het
magnetische veld van een stoorbron met een frequentie van 50 Hz. De veldsterkte B
staat loodrecht op het oppervlak Ai en varieert sinusvormig met de tijd, dus B =
Êsinwt.
Êl sin rot

u.

(a)

Fig. V2.6 Een spanningsversterker gestoord door (a) een magnetisch veld, (b) een CM
signaal.
Door meting is vastgesteld dat {J = 10-3 Vs/m2.
Men wenst dat de effectieve waarde van de geinduceerde stoorspanning kleiner is dan 1 %
van de effectieve waarde van Us.Aan welke eis moet het oppervlak Ai hiertoe voldoen,
indien Ûs = 1 mV.
kies het goede antwoord
Er moet voor Ai gelden dat

Ruis en elektromagnetische storingen; selectiviteit
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rl->-A~0~,3~1'-<-B~O,~3'1--~-3~-<
-D~3~1->-E~30~1-<
-F~3~0'I-c-m~2~

Opgave 2.6(b)

In het versterker circuit van Fig. V2.6(b) wordt door een magnetisch veld een common-

re-

kT
q

7M

L%
en,

mode stoorspanning UCM opgewekt ter grootte van 10 V top-top. Indien de signaalbron
een sinusvormige sparuming is met een top-top waarde van 1 mV aan welke eis moet
dan de common-mode rejectie CMRR v~ de versterker voldoen opdat destoorspanning
in het uitgangssignaal minder is dan 1% van het gewenste signaal.

kies het goede antwoord
Er moet gelden CMRR >

Hoofdstuk 3

Tegenkoppeling en compensatie
3.1

Inleiding

Tegenkoppeling en compensatie zijn algemeen toepasbare middelen die gebruikt. worden
om het gedrag van systemen te beheersen. De betekenis ervan beperkt zich allerminst
tot de techniek : Biologische, economische en sociale systemen zouden ondenkbaar zijn
zonder tegenkoppeling en compensatie. Het succes van tegenkoppeling berust op een
" symbiose" van twee typen systeemdelen met gescheiden taakverdeling: Het ene deel
is krachtig genoeg om bepaalde handelingen te verrichten, maar is niet nauwkeurig.
Het andere deel is krachteloos, maar kan nauwkeurig waarnemen en is in staat om het
resultaat van de verrichte handeling te vergelijken met het gewenste resultaat ( de norm).
Voorbeelden van dergelijke systemen zijn:
• Een bestuurder van een auto die op een bepaalde afstand van zijn voorganger
blijft rijden. De bestuurder vervult hier de rol van wa~nemer en vergelijker., De
auto levert de benodigde energie. Merk op, dat ingeval van abrupt remmen van
de voorganger ook het dynamisch gedrag van het systeem van groot belang blijkt
te zijn.
• Een minister die bepaalde maatregelen neemt en afhankelijk van het resultaat zijn
beleid bijstelt . Merk op, dat naarmate het systeem complexer is, het moeilijker
zo niet onmogelijk is om de gewenste gedragsbeheersing te verkrijgen.
• Een nauwkeurig weerstandsnetwerk dat samen met een onnauwkeurige opamp een
nauwkeurige versterker vormt.
Compensatie verschilt wezenlijk van tegenkoppeling en bestaat uit het opheffen van
ongewenste effecten door het aanbrengen van 'evengrote effecten met tegengestelde werking. Voorbeelden van compensatie zijn:
• Het dragen van een bril om hiermee het gezichtsvermogen te verbeteren.
• De minister die het effect van een matig beleid op zijn populariteit weet te compenseren met een geslaagd televisieoptreden.

83

84

Elektronische Implementatiekunde

• Een spanningsreferentie waarbij de positieve temperatuurcoëfficiënt van een zenerdiode wordt gecompenseerd met een ongeveer evengrote negatieve temperatuurcoëfficiënt van een diodespanning (zie hoofdstuk 5).
Compensatie en tegenkoppeling zijn middelen die elkaar vaak uitstekend aanvullen. Tegenkoppeling is een bijzondere vorm van terugkoppeling. Een andere vorm van terugkoppeling is meekoppeling. In het voorbeeld van de autobestuurder zou meekoppeling
optreden indien deze, bij een te kleine afstand met z'n voorganger, hierop zou reageren
door extra gas te geven. In de elektronica ziet men echter kans om ook meekoppeling nuttig toe te passen (zie hoofdstuk 8). In dit hoofdstuk zullen we de algemene
eigenschappen van teruggekoppeling en compensatie bespreken.

3.2

Compensatie

Hoewel tegenkoppeling en compensatie krachtige methoden vormen om het gedrag van
systemen te beheersen, kennen deze methoden ook hun beperkingen. Gelukkig kunnen beide methoden elkaar voor een belangrijk deel aanvullen: De nauwkeurigheid van
tegengekoppelde systemen is beperkt door de onnauwkeurigheid van de terugkoppelelementen en door het effect van storende ingangssignalen. Met compensatie is het vaak
mogelijk om het effect van deze niet-idealiteiten te reduceren.
Bij compensatie wordt voor ieder storend effect een even groot doch tegengesteld effect
bewerkstelligd, waarmee het storende effect wordt opgeheven. Deze effecten kunnen
additief, multiplicatief of van een willekeurige niet-lineaire vorm zijn. Compensatie kan
worden toegepast voor de reductie van storende ingangssignalen (Fig. 3.1), parametervariaties, niet-lineariteiten, etc.
.

(b)

(a)

Sstoor

+

~1

Sj

(c)

+

Scomp = -Sstoor

1"0
(d)

Figuur 3.1: Verschillende compensatiemethoden: Compensatie van afwijkingen in systeemparameters (a) en (b). Compensatie van storende signalen (c) additief, (d) door
gebruik te maken van balancering
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Tegenkoppeling en compensatie

le-

Een voorbeeld van compensatie is de zenerspanningsreferentie (zie hoofdstuk 4), waarbij de temperatuurcoëfficiënt van de zenerdiode wordt gecompenseerd met een ongeveer
even grote doch tegengestelde temperatuurcoëfficiënt van de spanning over een voorWaarts ingestelde diode. Vooral als de effecten die elkaar moeten compenseren van
verschillende fysische oorsprong zijn, moet men ze goed kennen, anders loopt men licht
de kans op onvolledige of zelfs overcompensatie en kan het middel erger zijn dan de
kwaal.
Er is een bijzondere vorm van compensatie waarbij voorkennis van het ongewenste
effect niet noodzakelijk is: "balanceren". In de volgende hoofdstukken zullen we nog
vele voorbeelden van compensatie aantreffen.
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Algemene eigenschappen van teruggekoppelde lineaire
systemen

In deze paragraaf zullen we een kort overzicht geven van de algemene eigenschappen
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Van teruggekoppelde systemen. Wij maken hierbij gebruik van de symboliek die gangbaar is in de regeltechniek. Beschouw een versterker met een grote signaalversterking
G (fig . 3.2), die voldoende uitgangsvermogen kan leveren, maar niet erg nauwkeurig
is. Om de nauwkeurigheid van de overdracht te verbeteren brengt men een terugkoppelnetwerk aan dat nauwelijks vermogen hoeft te leveren maar wel een nauwkeurige
Overdrachtsfunctie H heeft.
vergelij~en

,

versterken

"9M9"90MI ~

.y

(a)

G

waarnemen

:~~~~~rl

L'_ .

uitgangssignaal C

H

terugkoppelnetwerk

RO>--. .

1

G

1

-~C7>-------..-~OC

(b)

Figuur 3.2: Principeschema van een teruggekoppeld systeem, volgens het model van Black
(a) blokschema (b) weergave met een stroomschema.
Het teruggekoppelde signaal HC wordt met het ingangssignaal R vergeleken. Dit doet
men door er voor te zorgen dat het product G H negatief is, zodat er feitelijk sprake is
Van een aftrekking 1 . Het somsignaal E zal over het algemeen veel kleiner dan R en C
zijn en vormt het ingangssignaal van de versterker. Het produkt GH moet dimensie/oos
s-

ar

IIn de regeltechniek is het gebruikelijk om indien er sprake is van tegenkoppeling dit expliciet aan
te geven door de overdracht van de terugkoppeling als - H te noteren. In de elektronica is deze tekendefinitie niet gebruikelijk en zou tot verwarring leiden bij berekeningen aan meegekoppelde systemen
zoals oscillatoren
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zijn, omdat er anders geen sprake kan zijn van optellen. De afzonderlijke overdrachten
Hen G mogen wel (reciproke) dimensies hebben.

VOORBEELD 3.1:
Indien Geen spanning-stroomomzetter, bijvoorbeeld een OTA (operational
transconductance amplifier) is, dan moet Heen stroom-spanningsomzetter
zijn. Bij een niet-lineair systeem geldt iets dergelijks: Indien Geen analoogdigitaal (AID) omzetter is, dan moet H een DIA omzetter zijn.
Voor het uitgangssignaal C geldt dat

C

= GE = G(R + HC),

(3.1)

waaruit voor de totale overdracht At van het teruggekoppelde systeem volgt dat
clfC

At

G

= R = l-GH

1

GH

HI-GH'

(3.2)

Bij lineaire versterkers zorgt men er voor dat GH negatief is (tegenkoppeling) en dat
bovendien GH ~ -1; in dat geval gaat (3.2) over in

(3.3)
en wordt de overdracht van de teruggekoppelde versterker door het nauwkeurige terugkoppelnetwerk bepaald.
Uit bovenstaande blijkt tevens dat At nauwelijks van G afhangt. Het is gebruikelijk om
de gevoeligheid van een overdrachtsfunctie (in dit geval At) voor veranderingen van één
van de parameters (in dit geval G), uit te drukken als de verhouding van de relatieve
veranderingen. Dus:

SA. _ flAt! At
G flGIG'

(3.4)

In het limiet geval , voor kleine variaties, gaat dit over in

(3.5)
Met (3.3) vinden we dan dat

1
A. - ----;0=
SG
- i-GH

(3.6)

Dit wil zeggen dat een relatieve verandering in Geen (1 - GH) maal zwakkere verandering van At veroorzaakt. Voor wat betreft de gevoeligheid van At voor variaties in H
volgt uit (3.4) dat indien 1 - GH » 1 dat
SHA.

~-1 .

-

(3.7)

dus relatieve veranderingen in H veroorzaken even grote doch tegengestelde veranderingen in At.

lde

en

1)

2)

at

3)

g-

m
~n

ve
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~ 10. Een
variatie van H met 10% zal ook in At een variatie van 10% veroorzaken
(doch in tegengestelde richting). Een variatie van G met 10% zal echter
slechts een variatie van 0,1% in At veroorzaken.

VOORBEELD 3.2: Stel dat H = 1/10 en G =1000, zodat At

Het produkt GH wordt de lusversterking of rondgaande versterking genoemd (Engels:
loop gain). Indien de lusversterking negatief is dan spreekt men over tegenkoppeling
ofwel negatieve terugkoppeling (Engels: negative feedback). Bij een positieve lusversterking spreekt men van meekoppeling ofwel positieve terugkoppeling (Engels: positive
feedback). In deze cursus zullen we kortheidshalve gebruik maken van de termen tegenkoppeling en meekoppeling.
De lusversterking hangt echter over het algemeen af van de frequentie en is dan niet
reëel maar complex. Een circuit dat voor lage frequenties ontworpen is als tegengekoppelde schakeling kan daardoor bij hogere frequenties meegekoppeld zijn en omgekeerd.
Bij lineaire versterkers is meekoppeling over het algemeen ongewenst omdat, indien
1GH 1< I, het leidt tot een onnauwkeurige overdracht of extra versterking voor ongeWenste signalen. Indien 1GH I> 1 dan wordt het systeem bij meekoppeling instabiel.
Dit gevaar voor instabiliteit vormt een groot probleem bij tegengekoppelde versterkers.
In hoofdstuk 7 zullen we hier uitgebreid aandacht aan schenken.
Bij andere schakelingen, zoals trigger circuits en oscillatoren (zie hoofdstuk 8) maakt
:tnen juist gebruik van meekoppeling.
In elke versterker treedt signaalvervorming op doordat versterking en fasedraaiing
afhangen van de frequentie. Men noemt dit lineaire vervorming. Tegenkoppeling kan
deze vervorming doen afnemen. Immers doordat het terugkoppelnetwerk de overdracht
bepaalt, zal de frequentieafhankelijkheid van de versterker weinig invloed meer hebben
zolang maar geldt dat 1G H I~ 1.

= Go/(l + jwr) en H(jw) = H reëel
(frequentieonafhankelijk) is dan geldt voor de resulterende overdracht At
van de teruggekoppelde versterker dat
VOORBEELD 3.3: Als G(j)w)

i)

At -

5)

3)
[1-

ff

~

l+JwT .

G
1- H l+J~T

Go
1
1 - GoH 1 + jwr=V;;-n-

(3.8)

We zien dat door het aanbrengen van het terugkoppelnetwerk de laagfrequent versterking met een factor 1 - GoH is afgenomen en dat de bandbreedte met eenzelfde factor is toegenomen (zie ook hoofdstuk 7).
Een andere eigenschap van tegenkoppeling is de reductie van storende signalen in het.
uitgangsgedeelte van de versterker . Om dit aspect duidelijk te maken vergelijken we
de situaties van fig. 3.3(a) en (b). Figuur 3.3(a) stelt een versterker voor met een
versterkingsfactor At waarbij geen gebruik wordt gemaakt van tegenkoppeling. We
nemen aan dat zowel aan de in- als aan de uitgang stoorsignalen, resp. R. en C.,
aanwezig zijn die bij de andere signalen worden opgeteld.
Uit Fig. 3.3(a) lezen we af dat

}-

(3.9)
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(a)

Figuur 3.3: (a) Een niet-tegengekoppelde versterker met stoorsignalen R. en C• . (b)
Een tegengekoppelde versterker waarvoor geldt dat GH ~ -1 en H = -I/At.
Vervolgens beschouwen we de situatie van fig. 3.3(b), waarbij we een evengrote versterking A~ realiseren door een versterker met een hoge versterkingsfactor A terug te
koppelen waarbij geldt dat GH ~ -1 en H = ~1/At. Er geldt nu dat
G
-1
At = 1 _ G H ::: H = At·
I

(3 .10)

We kunnen nu gemakkelijk berekenen dat

(3.11)
Vergelijken we (3.12) met (3.10) dan zien we dat de invloed van Col met een factor
(1 - G H) is gereduceerd. De invloed van het ingangsstoorsignaal R. op de ingang is
hetzelfde gebleven.
Een volgend voordeel van tegenkoppeling is de reductie van niet lineaire vervorming.
Deze vervorming, ook wel distorsie genoemd, en is een gevolg van de niet-lineariteit van
de karakteristieken der gebruikte componenten en komt tot uiting in het optreden van
harmonischen van de signaalfrequentie. We kunnen deze harmonischen beschouwen als
storende signalen, die in de versterker zelf opgewekt worden tengevolge van de aanwezigheid van het gewenste signaal. Bij het groter word~n van signalen nemen de
stoorsignalen (de vervorming) meer dan evenredig toe. We kunnen nu weer de situaties
van fig. 3.3( a) en 3.3(b) vergelijken waarbij R. en Col in dit geval distorsiesignalen
voorstellen. Vooral in de eindtrap van een versterker treedt een relatief groot distorsiesignaal Col op, vanwege de grote signaàJsterkte. Door de tegenkoppeling wordt dit
signaal met een factor (1 - GH) gereduceerd (zie vgl. 3.11). Het distorsiesignaal R.
wordt niet gereduceerd. Omdat de uitsturing aan de ingang meestal kleiner is, is dit
niet zo'n probleem.
Het concept tegenkoppeling ontleent zijn kracht uit een goede combinatie van ongelijksoortige karakteristieke eigenschappen van de netwerkdelen G en H. Indien de
systeemdelen G en H gelijkwaardig zouden zijn dan zou tegenkoppeling weinig zin hebben. Het zou in dat geval zelfs een volkomen abstractie kunnen betreffen. We zullen
dit toelichten aan de hand van het volgende voorbeeld.

VOORBEELD 3.4: Een weerstand R kunnen we opgebouwd denken uit
twee deelweerstanden Rl en R 2 met gelijkwaardige eigenschappen. (Fig. 3.4).
Men kan de schakeling van Fig.

3.4(b) opvatten als een tegengekoppeld

de
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systeem met het stroomdiagram en blokschema van Fig. 3.4( c) en (d) .Voor
het schema van Fig. 3.4( d) gelden daarbij de volgende vergelijkingen
(3.12)

'b)
(3.13)

!r-

te

0)

Het feit dat de serieschakeling van Fig. 3.4(b) een soort van terugkoppeling
bevat maakt deze schakeling niet beter dan de schakeling van Fig. 3.4(a).
Omgekeerd kan men een weerstand opgebouwd denken uit teruggekoppelde
systemen zonder dat dit ook maar iets aan de eigenschappen verandert.
Dit verschijnsel kan men vanuit een systeembeschouwing verklaren uit de
gelijkwaardigheid va:n de systeemond~rdelen.
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1
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~

2

-R 1

:

(d)

Figuur 3.4: (a) en (b) Een weerstand R die opgebouwd is uit twee in serie geschakelde
de/en Rl en R 2 1 (c) en (d) weergave als teruggekoppeld systeem.

SAMENVATTEND: Tegenkoppeling vermindert de invloed van variaties in de parameters van de versterker C, vermindert de invloed van lineaire en niet-lineaire vervorming van die versterker, en vermindert de invloed van storende uitgangssignalen en
het effect van distorsie van de eindversterkers. De invloed van storende ingangssignalen en parametervariaties van het terugkoppelnetwerk H wordt niet gereduceerd. Voor
het verkrijgen van genoemde nuttige eigenschappen is het nodig dat de lusversterking
H C ~ 1. Een groot probleem hierbij is de moeilijkheid om onder alle omstandigheden de stabiliteit te kunnen garanderen, Hierdoor ontstaan een aantal beperkingen (zie
hoofdstuk 7) ten aanzien van de lusversterking en de bandbreedte.
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Het tegenkoppelen van spanningen en stromen

Tot nu toe hebben we ons niet bezig gehouden met specifieke signaalsoorten. Mogelijke
signaalsoorten zijn spanningen, stromen, vermogens, temperaturen drukken, hoogten
van studietoelagen, kwaliteit van het onderwijs, etc.
Het ingangssignaal mag een andere dimensie hebben dan het uitgangssignaal. De
lusversterking GH moet echter dimensieloos zijn. In de elektronica wordt veel met
stroom en spanning gewerkt en we zullen nu de terugkoppelprincipes op deze signaalsoorten gaan toepassen.
We zullen daartoe beginnen met een bespreking van het geïdealiseerde gedrag, en
de belangrijkste karakteristieke afwijkingen daarvan, van versterkers, bronnen en belastingen.

3.4.1

Versterkende elementen: nullors, opamps en OTA's

De versterker die nodig is om ingangsspanningen en -stromen over te dragen naar de
uitgang, kan gemodelleerd worden als een actieve tweepoort (Fig. 3.5). Volgens het in
de vorige paragraaf gepresenteerde concept moet de versterker vooral veel versterken,
maar behoeft de versterkingsfactor niet nauwkeurig te zijn. De in- en uitgangssignalen
van de versterkers die we in deze paragraaf bespreken kunnen zowel de stroom- als
de spanningsvorm hebben. Het klein-signaal gedrag van deze versterkers kan op een
elegante manier worden gekarakteriseerd met de kettingmatrix [Wissenburgh, 1991],
volgens de matrixvergelijking: .
(3.14)
De parameters A, B, C en D zijn anti-causaal. Immers de uitgangsgrootheden zijn een
gevolg van de ingangsgrootheden en niet andersom. De reciproke waarden van deze
parameters 2 zijn wel causaal en vormen belangrijke ' ontwerp grootheden:
spanningsversterkingsfactor

(3.15)

transadrnittantie

(3.16)

transimpedantie

(3.17)

stroomversterkingsfactor

(3.18)

Bij een ideale versterker zijn de vier parameters 11, T, ( en 0: oneindig groot. Alle elementen van de kettingmatrix zijn dan gelijk aan nul. Zo'n ideale versterker wordt
nullor genoemd. Actieve onderdelen, zoals opamps, OTA's, bipolaire transistoren en
FETs kunnen als praktische benaderingen van nullors worden beschouwd, waarbij de
afwijkingen van het ideale gedrag als kwaliteitsparameters kunnen fungeren.

VOORBEELD 3.5: Gebruikmakend van de eenvoudige vervangingsschema's
van Fig. 1.9 en 1.20 vinden we voor MOSFETs en bipolaire transistoren
dat respectievelijk geldt:
2Let op! Deze reciproke waarden mogen niet verward worden met de elementen van de inverse
matrÏJc.
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Figuur 3.5: Een actieve tweepoort welke een versterker representeert. Dit symbool kan
ook worden gebruikt om nullors, opamps en OTA 's weer te geven.

(3.19)
en

ie
in
n,

~n

In deze cursus zullen we praktische versterkers vaak aangeven met het symbool van
Fig. 3.6(a), waarbij de verbinding met de referentiepotentiaal de rol van het voedingssysteem en de EM-omgeving representeert. Via deze verbinding kunnen eventuele ver- .
schillen in beide uitgangsstromen wegvloeien.
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Figuur 3.6: Symbolen voor praktische versterkers: (a) een versterker met een gebalanceerde in- en uitgang, (b) een opamp of OTA .
Verbindt men de inverterende (- )uitgang van de versterker met de referentiepotentiaal
dan verkrijgt men een drieklems tweepoort welke op vereenvoudigde wijze kan worden
weergegeven met het symbool van Fig. 3.6(b). In deze cursus gebruiken we dit symbool
zowel voor de weergave van "opamps" (operational ampfliers) als "OTA's" (operational
transconductance amplifiers).
De opamps en OTA's zijn beiden praktische benaderingen van nullors met als belangrijkste verschil de eindigheid van respectievelijk de spanningsversterkingsfactor J.L
Voor de opamp en de transadrnÏttantie I voor de OTA.
Voor de opamp geldt daarbij veelal dat

,e

(3.21 )
waarin s de Laplace operator voorstelt en
width" wordt genoemd.
Bij een OTA geldt dat

e

I

=

Wl

10 I

een constante is, die de "unity-gain band-

ij. Uo=O
1

= gm,

(3.22)
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waarin grn vaak gelijk is aan de transconductantie van één of enkele van de aktieve
componenten.
De OTA en de opamp hebben slechts een enkele uitgangskIem. De versterker die
eerder is behandeld in paragraaf 2.6 is een voorbeeld van een versterker met een dubbelzijdige uitgang (Fig. 3.7). Wij zullen het concept en de ontwerp criteria van deze
versterker in de volgende hoofdstukken nader bespreken.

Figuur 3.7: Een mogelijke praktische implementatie van nullor. Het instelcircuit is in
deze figuur niet weergegeven.

3.4.2

Bronnen en belastingen

Het type bron- en belastingssignaal ligt niet bij voorbaat vast. Het is aan de ontwerper om na te gaan welk type signaal het beste de informatiedragende grootheid
representeert. De fysische aspecten van de informatie-overdracht spelen hierbij een
doorslaggevende rol. Indien de keuze valt op een spa.n.nmg u. of een stroom i. als informatiedragende grootheid, dan kunnen we deze bronnen en belastingen weergeven als in
respectievelijk Fig. 3.8(a t/m d)).

ZI
Us

(a)

(b)

;·tl

z
•

(c)

ZI

(d)

Figuur 3.8: Representatie van signaalbronnen en belastingen met als informatiedragende
grootheid (a) en (b) een spanning, (c) en (d) een stroom.
De bron- en belastingsimpedanties zijn veelal niet nauwkeurig bekend en kunnen onder gebruiksomstandigheden over een groot bereik variëren. Het betreft hier een niet-
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• de ruiseigenschappen en de storingsgevoeligheid (dit betreft vooral de bron)
• de nauwkeurigheid van de (systematische) overdrachtsparameters
• distorsie-eigenschappen (vervorming) en vermogensdissipatie (efficiency) (dit betreft vooral de belasting).
Met een geoptimaliseerd versterkerontwerp kan men de ruiseigenschappen van het systeem optimaliseren. Het streven hierbij is dat de versterker minder ruis bijdraagt dan
de onvermijdelijke ruis van de bronimpedantie. Een EM-afscherming van de bron en de
ingang van de versterker kan voorkomen dat storingen de kwaliteit van de informatie
doen afnemen.
De eindigheid van bron- en belastingsimpedanties veroorzaken ook systematische
afwijkingen in de signaaloverdracht . Deze kunnen evenwel geminimaliseerd worden door
een goede, tegengekoppelde versterker te gebruiken.
Indien de tegengekoppelde versterker een ingangsimpedantie Zi heeft, dan gaat in
de situatie van Fig. 3.9(a) een deel (Us - U~) van de signaalspanning over de eigen
bronweerstand verloren. Voor het overblijvende deel geldt dat
(3.23)

in
teruggekoppelde
versterker

en

teruggekoppelde
versterker

I'
s

(b)

(a)

>r-

in

(c) .

(d)

Figuur 3.9: De invloed van de bronimpedantie bij de overdracht van een signaal voor (a)
een bronsignaalspanning u., (b) een bronsignaalstroom i., (c) een belastingsspanning,
(d) een belastingsstroom.

de
Men kan in dat geval de invloed van variaties in Z. beperken door Zi voldoende groot
te maken (ga dat zelf na). Voor een signaalstroom (Fig. 3.9(b)) geldt iets dergelijks:
Een deel van het signaal gaat verloren over de bronimpedantie. Voor het overblijvende
deel I~ geldt dat
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I

I. = I. Z

Z.

• + Z.,

(3.24)

Door Zi voldoende laag te maken kan men de signaalverzwakking beperken en hebben
variaties van Z. weinig effect.
Voor de belasting geldt iets dergelijks (Fig. 3.9( c) en (d). Voor een uitgangsspanning
U( en een uitgangsstroom I( moet de uitgangsimpedantie Zo van de tegengekoppelde
versterker respectievelijk laag en hoog zijn.
De berekening van in- en uitgangsimpedanties van tegengekoppelde versterkers wordt
besproken in paragraaf 3.5.2.
Indien de frequenties zo hoog zijn dat looptijden een rol spelen dan zijn andere overwegingen van belang. Teneinde reflecties te voorkomen wordt het transmissiekanaal, bij
voorkeur aan beide zijden, afgesloten met de karakteristieke impedantie van het kanaal.
Het daarbij optredende signaalverlies neemt men op de koop toe. Om deze methode
met succes te kunnen toepassen is het van belang dat de bron- en belastingimpedanties
binnen bepaalde grenzen een voorgeschreven waarde hebben (indien er geen transformator wordt toegepast, dan is die waar.de gelijk aan de karakteristieke impedantie van
het kanaal). Een teruggekoppelde versterker voor zo'n transmissiekanaal bevat twee
terugkoppellussen: één voor de spanning en één voor de stroom [Nordholt, 1983] .

3.4.3

Configuraties voor het tegenkoppelen van stroom en spanning

U:

Indien het ingangssignaal een spanning
is, dan moet het teruggekoppelde signaal
G HU; ook een spanning zijn. Deze twee spanningen worden bij elkaar opgeteld door ze
in serie te schakelen, zoals aangegeven in fig. 3.10(a).

(a)

tegenkoppelnetwerk

(b)

tegenkoppelnetwerk

Figuur 3.10: Terugkoppelen naar de ingang (a) serieaankoppeling (b) parallelaankoppeZing.
Uit fig. 3.10(a) lezen we af dat
(3.25)
ofwel

rde
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u; = Ud(l -

24)

GH)

(3.26)

en

en

ng
de

u; = IiZ;

(3.21)

Z;

waarbij
de ingangsimpedantie van de niet-teruggekoppelde versterker voorstelt. Hieruit volgt dat

rdt

erbij
.al .
•de
ies
or'an
Tee

(3.28)
Uit vergelijking (3.28) blijkt dat serieaankoppeling aan de ingang de ingangsimpedantie
met een factor (1 - G H) verhoogt .

Indien het ingangssignaal een stroom ii is, dan moet het teruggekoppelde signaal G H I;
ook een stroom zijn, die bij het ingangssignaal wordt opgeteld. Dit kan door een parallelschakeling van de desbetreffende deelcircuit (fig. 3.10(b)). Uit fig. 3.10(b) lezen we af
dat

,

L+GHl
t
t

Lt

,

g

'lal
ze

U·t

Lt

Zi

(3 .30)

Z~t

zodat

u·

(3.29)

Z~

= -.:
= -:--~'
=-=
Ii
1- GH

(3.31 )

Uit vergelijking (3.31) volgt dat parallelaankoppeling aan de ingang de ingangsimpedantïe met een factor (1 - G H) verlaagt.

Aan de uitgang is de situatie als volgt:
Het uitgangssignaal vormt tevens het ingangssignaal voor het terugkoppelnetwerk. Als
We dus een spanning als uitgangssignaal wensen, dan voeren we deze spanning als ingangssignaal aan het terugkoppelnetwerk toe (fig. 3.11). We veronderstellen hierbij in
eerste instantie dat de ingang van het terugkoppelnetwerk stroomloos is.
Uit fig. 3.11(a) lezen we af dat
(3.32)
Waaruit volgt dat
Je-

U

Z'

Z 0~~0
10 - 1 _ GH'

5)

(

3.33 )

Uit vergelijking (3.33) volgt dat parallelaankoppeling aan de uitgang (voltage sensing) de
uitgangsimpedantie met een factor (1 - G H) verlaagt.
Als we als uitgangssignaal een stroom wensen, dan gebruiken we deze stroom als
Ïngangssignaal voor het terugkoppelnetwerk (fig. 3.11(b )). In dat geval geldt dat
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Figuur 3.11: Aankoppeling aan de uitgang (a) parallelaankoppeling (b) serieaankoppeling.

(3.34)
en

Zo

= TUoo = ( 1 -

elf

)

I

G H Zo·

(3.35)

Uit vergelijking (3.36) volgt dat serieaankoppeling aan de uitgang (current sensing)
de uitgangsimpedantie met een factor (1 - G H) verhoogt.
We merken op dat we, ter vereenvoudiging van de beschouwing, de in- en uitgangsimpedantie van het tegenkoppelnetwerk resp. nul of oneindig hebben verondersteld,
bij respectievelijk signaalspanningen en -stromen. In werkelijkheid zijn de impedanties
eindig. Dat heeft als gevolg dat de grootheden G en H niet geheel onafhankelijk van
elkaar zijn. Wij zullen de gevolgen hiervan nader bespreken in paragraaf 3.6. Verder
merken we op dat het voor de aankoppeling niet uitmaakt of de eindtrappen van de
versterker een spanningsbron-, dan wel een stroombronkarakter hebben. We mogen dus
de versterker van fig. 3.11(a) en 3.11(b) verwisselen. In paragraaf 3.6 worden hiervan
enige voorbeelden uitgewerkt.
In het geval van ideale tegengekoppelde versterkers, waarbij de lusversterking oneindig is, worden de ingangs- en uitgangsimpedanties nul en oneindig. In dat geval gedraagt
de tegengekoppelde versterker zich als een ideale trans act or. Figuur 3.12 geeft een overzicht van d~ vier transactoren die met bovengenoemde aankoppelmogelijkheden worden
verkregen. Tevens zijn de principeschema's gegeven van de realisatiemogelijkheden bij
gebruik van opamps.
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realisatiemogelijkheid
met opamp of OTA

type aankoppeling
ingang I uitgang

gewenste configuratie
met nullor

spanningsversterker

a) U/U transactor

Zi - 00; Zo - 0

Ua = (1 +RiR1)Ui

L-_-+__-I

R2
Ua

in g.

R1

serie I parallel
.

1

34)

35)

ng)

transimpedantieversterker
(shunnrap)

b) I/U transactor
Zi- 0; Zo'" 0
. Ua = -Zjli

parallel I parallel

1
ua

.gs-

!ld,

;ies

raIl

der
de
lus

c) UIl transactor

Zi "'00; Zo'" 0
10=-YjUi

raIl

",.1 ",.

ui
<>--_ _.,.--_ _ _.l...

tÏn!logt

'erlen
bij

d) 111 transactor

Zi'" 0; Zo'" 00

la = (1+Ri R1)li

parallel I serie

Figuur 3.12: Configuraties voor tegenkoppeling van spanning en stroom.
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(a)

(b)

Figuur 3.13: Versterkers met serieaankoppeling aan de uitgang (stroomsensing) en een
"zwevende" belastingsimpedantie.
De schakelingen met seriekoppeling aan de uitgang (de U/I en de I/I trans act oren)
verdienen daarbij extra aandacht: De realisatiemogelijkheden van Fig. 3.12( c) en (d),
worden algemeen toegepast. Toch zijn er goede alternatieven: Indien men de beschikking heeft over versterkers met een gebalanceerde uitgang dan kunnen de trans actoren
van Fig. 3.12 worden gerealiseerd zonder gebruik te maken van JFETs. In feite kan
men de combinatie van een opamp + de JFET .opvatten als een realisatievorm van een
nullor. Soms ishet niet vereist dat de balastingimpedantie Zl een gemeenschappelijke
klem heeft met de ingang. In dit geval, met een zogenaamde "zwevende belasting", kan
men de genoemde schakelingen ook met een enkele opamp realiseren (Fig. 3.13)

Figuur 3.14: Een dubbellus-tegenkoppeling welke geschikt is voor karakteristieke afsluiting
en aansturing van transmissie leidingen.
Tot nu toe hebben we ons in onze beschouwingen beperkt tot tegenkoppeling met één
enkele tegenkoppellus. Het aanbrengen van meerdere tegenkoppellussen kan ook zijn
nut hebben of zelfs noodzakelijk zijn voor het realiseren van bepaalde eigenschappen.
Een goed voorbeeld daarvan is de versterker van Fig. 3.14 die geschikt is om transmissieleidingen met een karakteristieke impedantie Zo reflectievrij aan te sturen of af te
sluiten, waarbij moet gelden dat :
(3.36)
Om meer te lezen over tegengekoppelde configuraties verwijzen wij gaarne naar het werk
van Nordholt,[1983].
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Het asymptotic-gain model
Principe

Het tegenkoppelmodel van Black dat we tot nu toe gebruikten om inzicht te verkrijgen

in de fundamentele eigenschappen van tegengekoppelde systemen is voor de analyse van

een

en)

d),

[ik-

ren
can

~en

jke

caD

praktische elektronische schakelingen meestal ontoereikend. Dit komt dOOl:dat het in
praktische schakelingen meestal niet mogelijk is om twee onafhankelijke systeenidelen
G en H te onderscheiden. We zullen nu een model presenteren dat dit probleem niet
heeft en erg geschikt is voor het analyseren en ontwerpen van meertrapsversterkers (Rosenstark, 1974). Bij dit model maken we geen onderscheid meer tussen de verschiliende
systeemdelen van de terugkoppelius. Wij zullen nu eerst de geldigheid van de methode
a.antonen met een formele verhandeling. Daarna laten we de formele aspecten voor wat '
Ze zijn en maken uitsluitend gebruik van de praktische resultaten.
•
We ·gaan uit van een versterkerconfiguratie (Fig. 3.15) met een bronsignaal E. en een
uitgangssignaal El. We passen nu het substitutiebeginsel toe (Neerhoff, 1995) en vervangen een willekeurig te ~iezen gestuurde bron A Ei in de terugkoppelius van .het
versterkernetwerk door een onafhankelijke bron Ee met dezelfde sterkte.
Zoals later zal blijken, doen we dit om in staat te zijn een lusversterking te definiëren. Indien de configuratie meerdere gestuurde bronnen bevat, dan doet u er goed
aan diegene uit te kiezen die het minste rekenwerk oplevert. Pas op, dat u de sturende grootheid Ei niet verwart met het ingangssignaal van de versterker.
De keuze van de gestuurde bron Ee is onafhankelijk van de in- en uitgangssignalen.
teruggekoppelde
versterker

ing

~én

ijn
~n.

uste

16)

E'W JE'
E,g; ~ l~

$AEi= Ec

~AEi=Ec

[]~,

Uz,

t

EI

1

Figuur 3.15: Betekenis der indices: 1 = load, s = signal source, i = input, c = controlled
Source. Aanduiding van de signaalsymbolen zoals die voor het algemene tegenkoppelmodel
gebruikt worden. De signalen kunnen stromen, spanningen dan wel een combinatie van
beiden zijn.
Door de voorgestelde substitutie hebben we een netwerk gekregen met twee onafhankelijke bronnen E. en Ee en mogen we volgens het superpositiebeginsel (Neerhoff, 1995)
toepassen en het uitgangssignaal El schrijven als een lineaire combinatie van E. en Ee.
Dit geldt ook voor de sturende grootheid Ei. In formulevorm:
(3.37)
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(3.38)
Omdat Ee de gestuurde bron A Ei vervangt geldt tevens dat:
(3.39)
De parameter A wordt referentievariabele genoemd. De vergelijkingen (3.37) - (3.39)
kUIUlen we weergeven met behulp van een blokschema (Fig. 3.16, waaruit de relatie met
het model van Black blijkt.
Voor de overdrachtsfunctie At van de versterker volgt met (3.37) - (3.39) dat
(3.40)
Deze uitdrukking kan op een alternatieve wijze worden verkregen door uit te gaan van
de versterkerconfiguratie van fig. 3.16.

Figuur 3.16: Een blokschema van het asymptotic-gain (Rosenstark)model. Voor ç = 11
1 en p = 0 gaat dit model over in het model van Black.

=

Het produkt A(3 noemen we de lusversterking. Ga zelf na dat A(3 inderdaad een lusversterking voorstelt. Om nu tot het asymptotic-gain model te komen veronderstellen
we dat de lusversterking min oneindig wordt (A(3 -+ -00). De overdracht in deze
limietsituatie noemen we de asymptotic gain en is gelijk aan:

Atoo

.

= A,Blim
At = P ..... -oo

IIÇ

(3.41)

(.ï'
fJ

Door substitutie van (3.41) in (3.40) wordt voor de werkelijke overdracht At de volgende
uitdrukking verkregen:

El

p

At = E. = 1 - A(3

-A(3
A(3'

(3.42)

+ Atoo 1 -

Tot zover de formele afleiding. We zullen ons nu bepalen tot een ontwerpstrategie. Deze
strategie heeft tot doel om de versterkingsfactor At over een gespecificeerde bandbreedte
goed vast te leggen met behulp van een beperkt aantal passieve componenten en een
onnauwkeurige versterker. Dit wordt bereikt op de volgende wijze:
• door het realiseren van een voldoend grote lusversterking

IA(31

ode

38)

Tegenkoppeling en compensatie

101

• het minimaliseren van de voorwaartse overdrachtsparameter p zodanig dat de
eerste term in het rechterlid van (3.42) veel kleiner is dan de tweede term en
(3.42) benaderd kan worden door:

39)
(3.43)

39)
net

~O)

De parameter Atoo beschouwen we als de geïdealiseerde overdracht en -Af3/(l - Af3)
als een correctieterm die ongeveer gelijk is aan één. Indien aan deze conditie is voldaan
dan geldt dat

ran

At ~ Atoo·

(3.44 )

Een volgend focuspunt van de ontwerpstrategie is daarom:
• het vastleggen van Atoo met nauwkeurige parameters van beperkt aantal stabiele
passieve componenten.
Uitgaande van deze ontwerpstrategie biedt het asymptotic-gain model de volgende aantrekkelijke eigenschappen:
'" Het is algemeen geldig en er behoeft geen onderscheid gemaakt te worden in gescheiden circuit delen.

1 -

usLen
~ze

n)
lde

l2)
~ze

Lte
en

'" Er is een ordening ontstaan van een complexe uitdrukking in een dominant deel Atoo
dat gemakkelijkte berekenen is, een correctiefactor -Af3/(l- Af3) welke ongeveer
gelijk is aan 1 en een correctieterm p/(l - Af3) welke veelal te verwaarlozen is.
Door deze ordening wordt de complexe uitdrukking veel inzichterlijker, daardoor
is het vaak veel eenvoudiger om, indien de overdracht niet bevalt, in te zien welke
maatregelen genomen moeten worden ter verbetering van de schakeling.
'" Met behulp van de berekende waarde van Af3 kan de hoog-frequent stabiliteit geanalyseerd worden (hoofdstuk 6).
Een vergelijking van modellen van Fig. 3.16 en (3.2) laat zien dat het asymptotic-gain
model overgaat in het Blackmodel indien ç = v= 1 en p = O. Er geldt dan dat Atoo =
-l/H en Af3 = GH. Het bepalen van de correctieterm -Af3/(l - Af3) vergt soms nogal
Wat rekenwerk. De bepaling van Atoo is echter eenvoudig en juist deze grootheid is bij
een eerste oriëntatie betreffende de versterkereigenschappen verreweg de belangrijkste
grootheid. Uit (3.42) volgt dat we behalve Atoo ook de parameters A,p en f3 moeten
bepalen. De parameter A is bekend door de keuze die men doet voor de gestuurde bron.
De parameters p en f3 volgen uit (3.37) en (3.38):

f3

EE'

p

E

c

IE.=O,

(3.45) .

IEe=o

(3.46)

EL

•

I

102

Elektronische Implementatiekunde

Omdat Ee

= AEi

mogen we (3.46) vervangen door de meer praktische uitdrukking:
(3.47)

In paragraaf 3.6 zullen we het gebruik van het asyrnptotic-gain model aan de hand van
praktische voorbeelden toelichten.

3.5.2

Berekening van in- en uitgangsimpedanties vantegengekoppelde
schakelingen

We kunnen de in- en uitgangsimpedanties op de gebruikelijke wijze uitvoeren (Wissenburgh 1991):
• Bepaal eerst tussen welk klemmenpaar de impedantie bepaald moet worden.
• Breng tussen die klemmen een (denkbeeldige) spanningsbron UE of stroombron
IE aan (Fig. 3.17(a) en (b)).
• Bepaal hoe groot de hierdoor ontstane ingangsstroom IE (Fig. 3.17(a)) of de
ontstane ingangsspanning UE is.

A

(a)

(b)

Figuur 3.17: Het bepalen van in- en uitgangsimpeda.nties.
Bij eenvoudige schakelingen is deze standaardprocedure aan te bevelen. Bij ingewikkelder schakelingen kan men: zich veel rekenwerk besparen door een elegante methode die
bedacht is door J.W. Alexander (1964). Deze methode is als volgt:
Stel dat van een versterkerconfiguratie de overdracht At bekend is, waarbij in At ook
de invloed van de bron- en de belastingsimpedantie zijn verdisconteerd.
Voor de versterkerconfiguratie -van fig. 3.18(a) geldt bijvoorbeeld dat
At = El
U.

(3.48)

waarin El het uitgangssignaal is en zowel de uitgangsstroom Il als de uitgangsspanrring
Ul kan voorstellen.
Voor de versterkerconfiguratie van fig. 3.18(b) geldt dat
At

= El
I.

(3.49)

lde

Tegenkoppeling en compensatie

11 ~n

~7)

an

103

r

versterker
configuratie

U,

1

Iv

Zs

~n-

Figuur 3.18: Modellen ter bepaling van de ingangsimpedantie

U,

1
Zin

De invloed van Z. en Zl op de overdracht At kunnenwe in het algemeen noteren als:
_
At -

'on

r

versterker
configuratie

(b)

(a)

de

-

~n

Is

teller

Zs(a+ bZl ) +

CZl

+d

(3.50)

Waarin ook de teller een functie van Zl en Z. kan zijn, hetgeen echter niet vim invloed
op de beschouwing zal blijken te zijn. Indien Z. = -Zin dan explodeert de overdracht
At, dat wil zeggen dat:

de

At

lim

Z.-+-Zin

(3.51)

-+ 00.

De reden hiervan is dat voor Z. = -Zin in fig. 3.18(a) en fig. 3.18(b), bij een eindige
Waarde van het bronsignaal, respectievelijk de ingangsstroom en de ingangsspanning
oneindig hoog worden. In beide gevallen zal daardoor het uitgangssignaal oneindig
groot worden.
Aan (3.51) kan slechts voldaan worden indien de noemer van At gelijk is aan nul
Voor Z. = -Zin.
Hieruit volgt dat
- Zin( a + bZl ) + CZl + d

zodat

Z.

el!ie
vk

8)
ng

= CZl + d

m

(3.52)
(3.53)

a + bZl

Met bovenstaande redenatie hebben we dus een rekenmethode gevonden voor het bePalen van de ingangsimpedantie, waarbij we optimaal gebruik maken van het werk dat
reeds is gedaan om At te vinden. Het elegante van deze berekeningsmethode is dat
er gebruik gemaakt wordt van de interactie tussen bron en versterker en het is juist
Vanwege deze interaktie dat we de ingangsimpedantie wensen te bepalen.
Vraag: Wat moeten we doen indien bij de berekening van At blijkt dat At onafhankelijk is van Z. omdat in (3.50) a=b=O.
Antwoord: Het betreft in dit geval een ideale situatie waarin Zin ofwel oneindig
(in de situatie van Fig. 3.18(a) ofwel nul is (in de situatie van Fig. 3.18(b). Verder
rekenwerk is nu overbodig.
De berekening van de uitgangsimpedantie

9)

= 0,

lim

Zuit

Zr-+-Z.i.

At

verloopt identiek. Er geldt:
-+ 00.

.

(3.54)
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Ofwel:
De noemer van At

=0

waaruit volgt
aZ.

Zuit

voor Zl = -Zuit,

+d

(3 .55)

(3.56)

= bZ. + c

Ook hier geldt dat incUen At niet van Zl afhangt er sprake is van een ideale situatie
waarbij Zuit gelijk is aan nul of oneindig.
Het formele bewijs van bovengenoemde beweringen verloopt als volgt: We definiëren
een tweede overdracht Aex die niet van Z. afhangt volgens:

Ae.,= ~

voor de configuratie
fig.3.18(a)

van

= f:

voor de configuratie
fig.3.18(b)

van

(3 .57)

en

Ae.,

(3.58)

Voor d~ totale overdracht At kunnen we nu ook schrijven:

At

= Ae., z. Zin Z
+ •

3.18 ( a )

voor fig.

(3 .59)

tn

en

At

= Ae., Z.

Z.

tn

Z

+ •

voor fig. 3.18(b)

(3.60)

Voor lineaire versterkers zal Ae., altijd eindig zijn, zodat geldt, dat

voor beide configuraties.
Omdat de teller van Ae., in dit geval niet naar oneindig gaat kan aan de limietvoorwaarde slechts voldaan zijn indien geldt dat de noemer van At = 0 voor Z. = -Zin'
De bewijsvoering voor de methode om de uitgangsimpedantie uit te rekenen verloopt
op soortgelijke wijze.
We kunnen de methode van Alexander nog wat meer toespitsen op het concrete geval
dat we te maken hebben met een teruggekoppelde verstèrker. De exacte uitdrukking
(3.40) voor de overdracht At kunnen we ook schrijven als

A _ - Atc",A,B + p
t1-A,B
.

(3.61 )

Aan de voorwaarde (3.51) en (3.54) wordt gewoonlijk slechts voldaan indien geldt:
1 - A,B

= 0,

voor Zin

= -Zo

of Zuit

= Zl

(3 ..62)

Er zijn buitenissige gevallen denkbaar waarin (3.62) niet voldoet. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien zowel de teller als de noemer van (3.62) = 0 zijn. Nadere bestudering
van (3.61) leert ons, dat dan Atoo = p hetgeen volgens (3.41) slechts mogelijk is als
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v == 0, ç = 0 of f3 - t 00. In al deze gevallen is er sprake van ontaarde situaties, welke in
dit cursusboek verder buiten beschouwing zullen blijven. Over het algemeen heeft Af3
de breukvorm:

(3.63)

56)

~tie

In dat geval is aan (3.62) voldaan .:us
(3.64)

ren
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3.5.3

De lusversterking is geen unieke grootheid

De grootte van de lusversterking Af3 h~gt af van welke gestuurde bron men kiest voor
toepassing van het asymptotic-gain model. De lusversterking is daardoor geen unieke
grootheid. Hoewel menig ontwerper dit in het verleden als een schokkende ontdekking
heeft ervaren, zijn de consequenties hiervan gering en wordt de bruikbaarheid van het
asymptotic-gain model er niet minder door.
Wat er aan de hand is, kan verduidelijkt worden aan de hand van vergelijking (3.42)
Voor de signaaloverdracht At:

(3.65)
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De overdracht At is voor een bepaald circuit uniek en hangt niet af van de beschouwingswijze. Indien men bij een andere keuze van de gestuurde bron een andere Af3
vindt dan zal men tegelijkertijd een iets andere waarde voor Atoo of p vinden. Daar de
correctiefactor - Af3 / (1- Af3) meestal bijna gelijk is aan één, correspondeert een geringe
verandering in Atoo met een forse verandering in Af3.
Bij een analyse van de gevonden resultaten leidt dat zelden tot problemen. Indien
Voor zowel Atoo als - Af3 / (1 - Af3) de gevoeligheid voor parametervariaties wordt geanalyseerd, komt men tot éénduidige conclusies. Ook voor beschouwingen met betrekking
tot bandbreedte en' stabiliteit (zie hoofdstuk 7) geldt iets soortgelijks: effecten die zich
bij een bepaalde keuze van de gestuurde bron in de factor -Af3/(l - Af3) manifesteren
kUImen bij een andere keuze naar de factor Atoo verschoven zijn. Ook hierover hoeft
men zich bij een consequente aanpak. geen zorgen te maken.
Men kan bovengenoemd probleem als volgt samenvatten: Het asymptotic-gainmodel
leidt tot een handige maar niet unieke rangschikking van een complexe uitdrukking in
een dominante term en een minder dominante term en een opsplitsing van de dominante
term in Atoo en een correctiefactor. Bij een andere keuze van de gestuurde bron vindt
lllen een iets andere rangschikking die mogelijk iets meer of minder handig is maar niet
tot foutieve conclusies leidt.
Wij zullen het gebruik van het asymptotic-gain model nu illustreren aan de hand van
enige voorbeelden. Laat u zich niet afschrikken door de vele berekeningen en bedenk
dat het er bij het ontwerpen juist om gaat om de complexiteit van het systeemgedrag
te vereenvoudigen, zodat een overzichtelijke, goed hanteerbare situatie ontstaat.
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Toepassingen van het asymptotic-gain model

Bij de nu te bespreken voorbeelden wordt het instelgedrag buiten beschouwing gelaten.

3.6.1

De shunttrap

Als eerste voorbeeld kiezen we de shunttrap (Fig. 3.19( a))i zie ook [Wissenburgh,1991 ,
hoofdstuk 8]. Het versterkerelement in deze configuratie kan een transistor, een OTA,
een opamp of een nullor zijn. In Fig. 3.19(b) is de transistorversie weergegeven waarbij
het klein-signaal vervangingsschema van Fig. 3.19( c) hoort. De shunttrapconfiguratie
laat zich erg gemakkelijk vereenvoudigen tot die van Fig. 3.19( d) doordat alle impedantie
elementen van de versterker parallel staan aan de uitwendige impedanties.

r

r
e

e

(c)

(d)

Figuur 3.19: De shunttrap: a) basis configuratie, b)uitvoering met een enkele transistor
als versterkerelement, c) vervangingsschema, d) vereenvoudigd vervangingsschema.
Bij de shunttrap vindt spanningsensing (parallelaankoppeling) aan de uitgang plaats en
stroomvergelijking (parallelaankoppeling) aan de ingang. Het is kennelijk de bedoeling
om een J -+ U converter te realiseren. Zo niet, dan is deze configuratie ten onrechte
gekozen. We kiezen als referentievariabele A de parameter gm van de gestuurde bron
gmube ·

- Berekening van

Atoo

= limAJ3-+_oo If;.

De geïdealiseerde overdracht Atoo vinden we door de lusversterking oneindig klein te
veronderstellen. Dit kan door in het vervangingsschema van Fig. 3.19( d) aan te nemen
dat gm -+ 00. In dat geval geldt dat bij eindige uitgangsstroommoet gelden dat Ube = 0
(nullor-conditie). In dat geval is de stroom door z~ ook nul en loopt de bronstroom J.
volledig door z~ zodat Ui = -1.Z~, en geldt dat
A too

=

lim

9tn--+ OO

UI
-1
$

= - Z'j.

(3.66)
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Hiermee hebben we de belangrijkste grootheid gevonden. We gaan vervolgens de correctiefactoren berekenen.

n.
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~,

>ij
;ie
;ie

- Berekening van de lusversterking Aj3
Het is de bedoeling dat Aj3 ~ -1 zodat de correctieterm -Aj3j(l- Aj3) ongeveer één is,
en de overdracht slechts weinig afhangt van allerlei parameters die minder goed bekend
zijn ofwel een grote spreiding vertonen.
Voor de parameter j3 geldt volgens (3.45) dat j3 = (Ei! Ec) IE.=O, hetgeen voor de
configuratie van Fig. 3.19( d) gelijk is aan

(3.67)
De bron Ic beschouwen we hierbij als ónafhankelijke bron die de gestuurde bron vervangt
(substitutie beginsel). Het hierbij passend model is weergegeven in Fig. 3.20 . Merk op
dat de keuze van Ube als sturende grootheid bepaald ~ordt door het type gestuurde bron
in het vervangingsschema (een spanningsgestuurde stroombron) en niets te maken heeft
met het type ingangssignaal (in dit geval de stroom I.).
Zf'

Z'/

Zs'

Figuur 3.20 : Model ter bepaling van de parameter j3 voor de shunttrap
Uit Fig. 3.20 volgt dat
= -1

u
be

In

;e

!n

'0

r.

i)

Z'

z~
+"Z' + Z'

l

Z'
Ol

(3.68)

f

•

zodat

!n

tg
te

c

j3 =

Ube I
TC [.=0

-Z:z~

Voor de lusversterking Aj3 volgt dat met A

A

z' + z'f + z"l

=

= gm

dat

Z:Z~

_ _
j3 -

(3.69)

•

gm Z'

•

+ Z' + Z'
f

(3.70)

l

Het is goed om nogmaals op te merken dat Aj3 de versterking is voor het inwendige
signaal Ube • De keuze van deze versterking als lusvèrsterking is arbitrair. De mate van
handigheid van deze keuze hangt af van de eigenschappen van de lus en is onafhankelijk
van type ingangssignaal (in dit geval een stroom). De ontwerper van de shunttrap mag
nu bepalen hoe hij met dit resultaat verder wil gaan. Bij zijn streven naar een voldoend
grote modulus van de lusversterking vraagt hij zich misschien het volgende af:
Hoe zwaar mag ik de shunttrap belasten zonder dat dit ten koste gaat van de lusversterking?
Antwoord: We kunnen (3.70) ook schrijven als
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-9TnZ~

Af3 =

1 + z~+,zi

(3.71)

.

Zl

Hieruit blijkt dat de maximale modulus van de lusversterking voor Z~
aan

-> 00

gelijk is

(3.72)
Verder blijkt uit (3.71) dat het hlerbij zin heeft om Z~ zo groot te maken dat

Z~ > Z: + Z~ .

(3.73)

Veelal blijkt (3.73) een te zware eis. Indien hieraan niet kan worden voldaan en Z~ ~
(Z: + Z~) dan geldt dat

Af3

~

,

-9mZ. ,

Z~

,.

(3.74)

z. +Z,

Indien Z~ erg laag is dan kan Af3 beneden een aanvaardbaar minimum komen waardoor
de ontwerper genoodzaakt is om bijv. 9Tn te vergroten door de instelstroom te verhogen
ofhet aantal versterkertrappen uit te breiden. Indien mogelijk dan kan men ook trachten
de parameter
te beïnvloeden.
- Berekening van de correctieterm p/(l - A(3)
Er is nog een tweede correctieterm waar rekening mee gehouden moet worden. Uit
(3.42) volgt dat bij de tot nu toe geanalyseerde overdracht -AtooAf3/(l - A(3) nog een
veelal kleinere term p/(l - A(3) opgeteld moet worden. Passen we vgl. (3.46) toe op
de shunttrapconfiguratie dan vinden we dat p = (Ut/I.)19m=o. Voor de bepaling van p
kunnen we gebruik maken van het model van Fig. 3.21.

Z:

Figuur 3.21: Model ter bepaling van de parameter p van de shunttrap.
Er geldt dat

_
Z~Z~
I
Ui - Z' + Z' + Z' .,

(3.75)

Z'Z'
• i
P =,
,
,.
Z,+Z,+Zi

(3.76)

•

zodat

,

i

Voor de correctieterm volgt nu met (3.76) en (3.70) dat
p
1 - Af3 - Z;

~~

+ Z~ + Z; + gTnZ;Z; ~

1
9m'

(3.77)

-

-

de

-

-

-

--
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Bij voldoend hoge modulus van de lusversterking geldt nu voor de overdracht At dat

1)
(3.78)
IS

~)

3)

De correctieterm is alleen verwaarloosbaar als 9m :;:p Zj1.

- Berekening van de in- en uitgangsimpedantie
De invloed van de bron- en belastingsimpedantie op de overdracht At is reeds volledig
in rekening gebracht in de uitgevoerde berekeningen. De ontwerper wil misschien deze
invloed expliciet maken en kan dit doen door de in- en uitgangsimpedanties uit te
rekenen. Wij zullen deze berekeningen nu uitvoeren volgens de methode besproken in
par. 3.5.2.
b

4)
e

or

~n

it

m

lp

Figuur 3.22: Model ter berekening van de ingangsimpedantie van de shunttrap, waarbij
Z7f en 'Zo weggelaten zijn
We gaan uit van de lusversterking Af3 waarbij de invloed van bron- en belastingsimpedanties nog niet is verwaarloosd. Uitdrukking (3.70) is daar geschikt voor. Voor
de berekening van de ingangsimpedantie is het het eenvoudigst om de impedantie Z7f
even weg te laten en die pas achteraf in rekening te brengen (fig. 3.22). In dat geval is
= zodat (3 .71) overgaat in:

Z: Z.

P

Af3

= ~9m~.Z~
Z.

,.

+ Z, + Zl

(3.79)

De ingangsimpedantie Zin vinden we volgens (3.64) door in (3.79) voor Z. de waarde
- Zin te substitueren en vervolgens het verschil van de noemer en de teller gelijk aan
nul te stellen, hetgeen leidt 'tot
(3.80)
ofwel

5)

Zin

=

Z~ + Z~

,.

1 + 9mZl

(3.81)

De weggelaten impedantie Z7f staat parallel aan Zin zodat voor de totale ingangsimpedantie Zin,t geldt dat

Zin t
,

Z~ +Z~

= 1 + 9mZl,/ /Z7f'

In het bijzondere geval dat Z~ :;:p Z~ en Z~ :;:p 9;;.1 geldt bij benadering:

(3.82)
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Zint
,

~

1
-.

(3.83)

9",

De ingangsimpedantie kan dus erg laag zijn.
De uitgangsimpedantie vinden we op dezelfde wijze door eerst Zo weg te laten zodat
Zl = Z~ en

A{3

=

-9",Z:Zl
+ Z~ + Zl·

-----c-..::..=..,.-"--=--

Z~

(3.84)

Vervolgens stellen we het verschil van noemer en teller gelijk aan nul voor Zl = -Zuit .
We vinden dan dat
Z: + Z~
Zuit = 1 + Z,·
9",

(3.85 )

6

Tenslotte brengen we de weggelaten impedantie Zo in rekening hetgeen voor de totale
uitgangsimpedantie Zuit,t oplevert

(3.86)
De uitgangsimpedantie kan dus erg laag zijn.

3.6.2

Een spanningsversterker met terugkoppeling over meerdere trappen

Uit de voorgaande beschouwingen zal het duidelijk zijn dat het belangrijk is om de
modulus van de lusversterking voldoende groot te maken teneinde een nauwkeurige
overdracht te realiseren en om van de andere vo?rdelen van tegenkoppeling te profiteren. Vaak lukt dat niet met een enkele transistor als versterkerelement en zijn daar
meerdere transistoren voor nodig. Aan de andere kant is het niet zo dat een zeer grote
modulus van de lusversterking te allen tijde gunstig is. Zoals in hoofdstuk 7 besproken
wordt is het hoog-frequent gedrag van meertrapsversterkers soms nogal gecompliceerd.
Vooral bij hoge lusversterkingen kan dit leiden tot onoverkomenlijke ontwerpproblemen
voor wat betreft de noodzakelijke hoog-frequent stabiliteit. De ontwerper is dan vaak
gedwongen tot het nemen van drastische maatregelen zoals het reduceren van de modulus van de lusversterking of het zwaar beknotten van de bandbreedte van de overdracht,
zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij opamps. In hoofdstuk 7 zullen we nader op dit ontwerpaspect ingaan. Voor de analyse van versterkers met terugkoppeling over verscheidene trappen kan het asymptotic-gain model goede diensten bewijzen. We zullen dit
illustreren voor de versterkerconfiguratie van Fig. 3.23(a). Ook in dit voorbeeld worden
de instelcircuits buiten beschouwing gelaten. De gemaakte verwaarlozingen zijn slechts
globaal aangegeven omdat een volledige behandeling van een dergelijke versterkertrap
veel te omvangrijk zou zijn voor deze cursus. In deze modellen zijn nogal rigoreuze
benaderingen toegepast. Met name het verwaarlozen van Cbc van Q~ en Q~ zal veelal
met geoorloofd zijn.

~

de

-.

------
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3)

at

4)

it·

5)

lle

5)

.p-

(b)

(a)

Figuur 3.23: Een spanningsversterker met terugkoppeling over meerdere trappen: (a)
basisconfiguratie, (b) signaalvoerend gedeelte van een mogelijke implementatie.

Toch vormt zo'n benadering een belaugrijke eerste stap in een systematisch ontwerpproces. In een volgende stap worden de ongewenste effecten afkomstig van, bijvoorbeeld, Cbc geëlimineerd door, bijvoorbeeld, transistoren te vervangen door cascodetransistorcombinaties (zie paragraaf 1.7). Het gedrag van zo'n verbeterde schakeling
komt in belangrijke mate overeen met wat in de eerste ontwerpstap werd gevonden. Tot
slot worden de instelcircuits ontworpen.
De configuratie van Fig. 3.23(b) bevat een viertal transistoren. Het bijbehorende
vervangingsschema laat zich vereenvoudigen door elk van de transistorparen (Q~, Q~)
en (Q~, Q;) te beschouwen als één gestuurde bron. Dit kan dank zij het feit dat Ub'e' =
-Ub"e", zodat beide gestuurde brolUlen van Q~ en Q~ gelijk, doch tegengesteld zijn en
We daardoor gebruik mogen maken van de transformatie van hoofdstuk 2 (Fig. 2.29).
Het resultaat van zo'n tra.p.sformatie is weergegeven in Fig. 3.24.

le
b'

e-

U"

c'
b'

c"
b"

te

:n

d,

1-

e' o - - L - - - - L - - - - - L - - ' - - < > e"

als -U b,.,

= Ub .....

~

b"

c"

Figuur 3,24: Transformatie van een paar stroombronnen naar een enkele voor het geval
dat Ub'e' = -Ub".'"

t,

t-

1-

it

n
;s

,p

We verkrijgen dan het schema van Fig. 3.25.
-Berekening van Atoo = limA{3-+_oo(Ut/U.).
We kiezen het ingangstransistorpaar als gestuurde bron, In dat geval geldt Af3 - t -00
als gm - t 00. Voor eindige waarde van Ut (en dus van I c2 en Ub'b"2) moet dan gelden
dat Ub'b"l = 0 (nullorconditie) , In dat geval is ook hl = 0 en geldt dat

;e

(3.87)

-
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c' 1

b' 2

C"

b' 2

1

c' 2

1c2

Figuur 3.25: Een eenvoudig vervangingsschema van de schakeling van Fig.3.23(b).
zodat

(3.88)
De belangrijkste grootheid is hiermee gevonden. Vervolgens berekenen we de lusversterking.
-Berekening van de lusversterking Af3
Bij dit soort berekeningen is het handig om gebruik te maken van spanningsdelings- en
stroomsplitsingsfactoren, waarvan Fig. 3.26 enkele eenvoudige voorbeelden geeft.

Z2

1

Utot

z, u,
Zt
Ut ; Utot Z,+~

'tot

ID'

~

Zt

~

" ; 'tot

(a)

+

Itot

Z,+~

(b)

Za

'j (; '3) ;

Z,
Zt
'tot Z",~+(Z,//Za) Z,+Za
(c)

Figuur 3.26: (a) Spanningsdeling, (b) stroomplitsing, (c) tweevoudige stroomsplitsing.
Met gebruikmaking van de stroomsplitsingsfactoren van Fig. 3.26( c), vinden we met
Z:l = Z;l = Z.".l en Z:2 = Z;2 = Z.".2·

(3.89)
v

stroom door Z2
v

stroom door Zw1

waarbij geldt dat

(3.90)

re

Tegenkoppeling en compensatie

De lusversterking Af3 is gelijk aan
(3.91 )
Substitutie van de vergelijkingen (3.89) en (3.90) in (3.91) levert op dat
(3.92)
De ontwerper kan IAf31 groot maken door er voor te zorgen dat Zl ~ Z2 + (ZI/ /(2Z",1 +

Z.)). In dat geval is
Af3 ~ -9m19m'2 Z ",IZ",2 Z I

-

Zl

+ 2Z"'1 + Z.

.

(3.93)

Voor lage frequenties is 9mZ", = f3f' zodat
Af31

)

1 .
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w-+O -

ZI

-f3f1f3f2 Z I

+ 2Z7rl + Z.

(3.94)

Het zal de ontwerper weinig moeite kosten om deze laagfrequent waarde ~ 1 te maken.
De voornaamste zorg zal daarom uitgaan naar andere aspecten, zoals het hoogfrequent
gedrag, de instelling, en de belastbaarheid (zie de hoofdstukken 5 en 7). Ook zal kritisch
nagegaan moeten worden of de toegepaste verwaarlozingen geoorloofd zijn.
Veelal (maar niet altijd) is het effect van parasitaire capaciteiten ongewenst: Het
gedrag van de schakeling wordt er complexer door; waardoor het lastiger of onmogelijk
wordt om een stabiele tegenkoppeling te ontwerpen (zie hoofdstuk 7). Ook de parameters van aktieve componenten kunnen problemen veroorzaken doordat ze aan veel
spreiding en variatie onderhevig zijn. Het is daarom van belang de invloed ervan tot een
noodzakelijk minimum te beperken. Een tweetal andere parameters met veel invloed
op de versterkereigenschappen zijn de bron~ en belastingimpedanties. De systematische
invloed ervan kunnen we bepalen door de in- en uitgangsimpedantie van de versterker
uit te rekenen:

-De ingangsimpedantie
Voor de berekening van deze impedantie passen we de methode van Alexander (zie
paragraaf 3.5.2) toe. Hiertoe substitueren we in bijv. vergelijking (3.94) Z. = -Zin
en stellen vervolgens dat het verschil tussen de teller en de noemer gelijk is aan nul.
Hieruit volgt dat

Zin

~ 2f3f1f3f2Z1

+ Zl + 2Z",

~ 2f3fIf3f2 Z I'

(3.95)

Uiteraard geldt deze benadering slechts als aan de condities behorende bij (3.94) is
voldaan.

-De uitgangsimpedantie
Conform de methode van Alexander stellen we het verschil van de teller en noemer van
(3.92) gelijk aan nul voor Zl = -Zuit. Na enig rekenwerk vinden we dan dat
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Zuit

= Z2(Zl + 2Z,..1 + Z.) + (2Z,..1 + Z.)Zl
2f3flf3f2Z1

Indien Z.

= 0 en Zl

~

+ Zl + 2Z,..1 + Z.

(3.96)

2Z,..1 geldt dat

(3.97)
De ontwerper kan met behulp van computersimulaties gemakkelijk nagaan of de toegepaste benaderingen geoorloofd zijn.

3.6.3

Een stroomversterker met terugkoppeling over meerdere trappen

Als volgende voorbeeld kiezen we de versterkerconfiguratie van Fig. 3.27. Na de uitgebreide behandeling van het eerste voorbeeld en de iets minder uitgebreide behandeling
van het tweede voorbeeld zullen we hier erg kort over zijn. De ontwerper van een versterkerconfiguratie zal te allen tijde zelf na moeten gaan in hoeverre in een specifiek
geval de toegepaste verwaarlozingen geoorloofd zijn. In gecompliceerde gevallen is het
goed om de berekeningen te verifiëren met computersimulaties.

(a)

Figuur 3.27: Een stroomversterker· met terugkoppeling over meerdere trappen. a) signaalschema, b) rekenschema
Als eerste actie verwaarlozen we het hoogfrequent gedrag van Q2 en Q3' De ontwerper
zal moeten nagaan of dit geoorloofd is.
Vervolgens kiezen we als referentievariabele de transconductantgie gml van de ingangstransistor Ql' De geïdealiseerde overdracht Atoo vinden we als gml ~ 00. In dat
geval is Ui = 0 (Fig. 3.27(b)) en is

(3.98 )
Als de tr.ansistoren Q2 en Q3 identiek zijn dan is lc3 = -lc2 ' Bij deze stap laten we een
aantal parasitaire effecten buiten beschouwing die in kritische situaties wel degelijk in
rekening moeten worden gebracht. Er geldt nu dat

_ ~I

e

~ _

-

__
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too -

lim
A{3-+-oo

Ic3
I.

Zl

+ Z2

(3.99)

Z2

De lusversterking A(3 vinden we door de gestuurde bron 9mUi door de onafhankelijke
bron Ic te vervangen waaruit volgt dat

Ui
·
Z1f//Z.
A(3 = 9ml Ic = -9ml(3F3 Z 2 (Z1f/ /Z.) + Zl

+ Z2·

(

3.100

)

Een nadere analyse van (3 .98) kan de ontwerper leren hoe de modulus van de lusversterking zo groot mogelijk gemaakt kan worden, en hoe het met de stabiliteit van het
systeem is gesteld (zie hoofdstuk 7).
De ingangstrap kan ook als gebalanceerde trap worden uitgevoerd, zoals besproken
in paragraaf 3.6.2 . Het gedrag van zo'n trap wijkt niet veel af van die van Fig. 3.27.
Meer in detail bezien blijkt het ruisgedrag van de schakeling van Fig. 3.27 iets gunstiger
te zijn.

3.6.4

Tussenbalans

In de volgende hoofdstukken z"\Ülen de versterker configuraties van sectie 3.6 nog enige
malen ter sprake komen. Het zal dan gaan om het systematisch ontwerpen van de
gewenste DG instelling, het hoog-frequent gedrag en de belastbaarheid. Ook zal nader
Worden ingegaan op methoden om de schakelingen te verbeteren.

3.7

Vraagstukken bij hoofdstuk 3

Thema's
• Het reduceren van de invloed van
- de onnauwkeurigheid van de versterkers
- bron- en belastingsimpedanties
- storingen op de in- en uitgang
- vervorming van de uitgangstrap
• Vergrote van de bandbreedte (tegen inlevering van versterking).
• Het kiezen van de juiste configuratie
- stroom- of spanningsensing aan de uitgang
- stroom- of spanningvergelijking aan de ingang.

Nauwkeurigheidsaspecten
Opgave 3.1(a)
Een stroombron i. met een inwendige weerstand R. > 10 kn is aangesloten via een
MOSFET schakelaar met RON < 1 kn op een shunttrap (Fig. V3.1). De oparnp mag
als ideaal worden beschouwd.
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Rf = 101<11

Fig. V3.1 Een stroom-spanningsomzetter.
Indien het de bedoeling was om een overdracht uo/i. = -Rf te realiseren, ga dan na
hoeveel de werkelijke overdracht van deze gewenste waarde maxi~aal kan afwijken.
kies het goede antwoord
De maximale afwijking bedraagt:

Opgave 3.1(b)
Stel dat RON = on en R. = 10kn en dat de opamp (Fig. V3.1) wordt vervangen door
een OTA met een trans conductie gm= 1mA/V wat is dan de overdrachtsfactor -uo/i.
kies het goede antwoord

-uo/i.

=
kn

Opgave 3.2(a)
Het signaal i. van een stroombron wordt versterkt met de shunttrap van Fig. V3.2. De
instelcircuit~ zijn in de figuren (a) en (b) niet aangegeven.
Rf= 20kQ

(a)

Rf =20kQ

(b)

Fig. V3.2 Shunttrappen met één enkele transistor.
Er is gegeven dat de col1ector-instelstroom gelijk is aan 1 mA.
Bij het dimensioneren van de weerstand Rf is uitgegaan van een oneindig hoge waarde
voor de stroomversterkingsfactor f3F. De eindige waarde van f3F, waarvoor geldt dat
f3F > 100, beïnvloe·dt de overdracht I uo/i. I enigszins. Ga na hoeveel dat is. Het Early
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effect mag in deze opgave verwaarloosd worden.
kies het goede antwoord
Indien de stroomversterkingsfactor de minimale waarde heeft van
vermindert de modulus van de overdracht hierdoor met circa

f3F,min

100 dan

Opgave 3.2(b)
Om de invloed van de eindige stroomversterkingsfactor te reduceren wordt de bipolaire
transistor vervangen door een JFET (Fig. V3.2(b)), met een transconductantie gm =
8In /8UGS = 2 mA/V. De invloed van de drain-sourcespanning op de drainstroommag
verwaarloosd worden. De waarde van de overdracht blijkt af te wijken van de waarde
Van Atoo, welke 20 kS1 bedraagt.
Ga na hoe groot deze afwijking is.
kies het goede antwoord
De afwijking t.o.v. de gewenste waarde van 20.10 3 V/A bedraagt circa

Opgave 3.3(a)
Rf = sooon

.

B

Fig. V3.3 Een stroom-spanmngsomzetter.
Een stroombron I. met een inwendige weerstand R. = 1 kS1 wordt op de versterkerschakeling van Fig. V3.3 aangesloten. Voor de transconductantie van de OTA geldt dat
gm > 20 mA/V.
Maak een nauwkeurige berekening van de overdracht Uo / I. voor het geval dat RL ~
kies het goede antwoord
Er geldt dat
A
B
C
D
E
F

4510 <I Uo / I.
4710 <I Uo / I.
4620 <I Uo / I.
4712 <I Uo / I.
4760 < IUo /I.
4760 <I Uo / I.

1< 4760 V/A
1< 4850 V/A
1< 5000 V/A
1< 5000 V/A
1< 5150 V/A
1< 5230 V/A

00.
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Opgave 3.3(b)
Bereken de ingangsweerstand Rin van de versterkerschakeling (ter rechterzijde van het
klemmenpaar A-B) voor het geval dat RL =1 kno
kies het goede antwoord
Voor de ingangsweerstand geldt dat Rin

De invloed van storingen
Opgave 3.4(a)
Gegeven is een I/U omzetter (shunttrap ) voor een laag-frequent signaalbron Is (Fig .
V3.4). De transconductantie gm = io/ui van de OTA is gelijk aan -10 mA/V. Voor het
overige mag de OTA als een ideale component worden beschouwd.

Fig. V3.4 Een gestoorde I/U omzetter.
Het signaal Is is sinusvormig en heeft een frequentie fsign tussen de 1 kHz en 10 kHz .
Een stoorbron met een effectieve waarde van
V en een frequentie fst = w s t/21r =
50 Hz is capacitief gekoppeld, via C st 1, met het ingangscircuit . De uitgangsspanning
Uo bevat een signaalcomponent uo, sign afkomstig van het versterkte bronsignaal en
een stoorcomponent uo, stoor veroorzaakt door de stoorbron. Dus er geldt dat Uo =

220

uo, stoor + uo, sign'
Opmerking: De impedantie van een capaciteit van 10 pF bij 50 Hz bedraagt
318 Mn.
Bereken op basis van effectieve waarden de signaal-stoorverhouding in het uitgangssignaal. (Er mag verondersteld worden dat C st 2 = 0.)
kies het goede antwoord

IUo, sign/Uo, stoorl ~

1 1~ 1~ 1~

!

12~0 1 ;0 1
4

. Opgave 3.4(b)
Voer een soortgelijke berekening uit voor capacitieve koppeling van de stoorbron met
de uitgang (gestippeld in Fig. V3.4). Veronderstel hierbij dat C st 1 = 0 pF en Rs = 10

Mn.

e

Tegenkoppeling en compensatie

t

kies het goede antwoord
Voor capacitieve koppeling met de uitgang is

t
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lUo,sign/Uo,stoorl ~ IIs/UstI X
gmRsRt
V st

RtWstCst2
gm

g~t

Rt
WstVstRs

Rs-!;m
Wst st2

Rfgm
Wst C st2

A

B

C

D

E

F

Configuraties
Opgave 3.5(a)
Gegeven is de U-I omzetter volgens het schema van Fig. V3.5. Het instelcircuit is niet
getekend, maar aangenomen mag word~n dat alle aktieve componenten in het aktieve
gebied staan ingesteld en als ideaal beschouwd mogen worden.
a

c

+

b

L-~~--------.-------~-----ód

Fig . V3.5 Een spannings-stroomomzetter.
Op deze U-I omzetter wordt een· "zwevende" belastingsweerstand aangesloten. Deze
Weerstand heeft echter twee (verschillende) capaciteiten C", en C y naar "aarde" . De
invloed van deze capaciteiten hangt onder andere af van de gekozen versterkerconfiguratie . Indien de overige tijdconstanten en parasitaire capaciteiten verwaarloosd mogen
worden, hoe groot is dan de signaaloverdracht iL/Us. (Gebruikmakend van de Laplace
operators) .

kies het goede antwoord
iL/Us =
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1

R.{l

1
R.{l + sRL[C",

+ sRLC",)

+ Cy))

1
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B
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1 + sRcPo;.
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E

F

D

+ st;
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Opgave 3.5(b)
De schakeling wordt vereenvoudigd door de transistor weg te laten zoals aangegeven in
Fig. V3.5(b). Deze configuratie is geschikt bij "zwevende" belastingen.

a

c

+
d

b

Fig. V3.5(b).
Indien de opamp als een ideale U-U omzetter mag worden· beschouwd, hoe groot is dan
nu signaaloverdracht iL/U•.
kies het goede antwoord
iL/U.=

1

FA

1

R.U

+ SRLCy~
B

R.

1

1 + sR.Cy

1 + sRLC",

R.

1
Rd1 + sR.Cy~

C

D

E

F

+ st;

R.

Hoofdstuk 4

Schakelingen voor het opwekken
van stromen en spanningen
Referentiebronnen worden gebruikt om referentiesignalen op te wekken. Referentiesignalen kunnen als maatstaf dienen, om er andere signalen mee te kunnen vergelijken.
Ook worden ze gebruikt om de grootte van signalen te kunnen instellen of te regelen.
In dit boek zullen wij ons bezig houden met twee vormen van referentiebronnen: tijdreferenties (hoofdstuk 7), en spanningsreferenties. In dit hoofdstuk laten we zien hoe
referentiespanningen worden opgewekt, hoe hiervan stromen kunnen worden afgeleid en
hoe met deze stromen en spanningen actieve componenten ingesteld kunnen worden.

4.1

Spanningsreferenties

Dat er wel spanningsreferenties zijn en geen gelijkwaardige stroomreferenties, berust op
een eigenaardige niet-dualiteit in de natuur; namelijk dat er wel elektrische eenheidsladingen bestaan maar dat de magnetische tegenhanger daarvan hooguit een curiositeit
is.
Rechtstreekse gevolgen hiervan zijn dat er wel spanningsbatterijen te koop zijn maar
dat "stroombatterijen" ontbreken en dat er wel een cursus "Elektronica" is maar dat
het vak "Magnetronica" in het curriculum ontbreekt. De eigenlijke referentieniveau's
ontstaan door verschillen in potentiële energie, zoals bandafstanden, contactpotentialen etc. Deze verschillen kunnen geconstateerd worden door een elektrische lading van
het ene energieniveau naar het andere te brengen. Hiervoor is een bepaalde spanning
nodig: de referentiespanning. Indien we de beschikking gehad zouden hebben over een
magnetische eenheidslading dan zou hiervoor een referentiestroom nodig zijn geweest.
Veel gebruikte referentiespanningen in de elektronica zijn:
• de zener/avalanche spanning van een pnjunctie,
• de basis-emitterspanning van een voorwaarts ingestelde transistor,
• het verschil 6.UBE tussen de basis-emitterspanningen van twee transistoren,
• de voedingsspanning; dit is in feite een spanning die van een elders aanwezige
referentiebron is afgeleid.
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Referentiestromen worden van referentiespanningen afgeleid met behulp van een weerstand. Men moet er dus op bedacht zijn dat de niet-idealiteiten van de desbetreffende
weerstand terug te vinden zijn in de eigenschappen van de stroombron. Een voorbeeld
van zo'n stroombron is de JFET met kortgesloten gate-source aansluitingen (Fig. 4.1) .
De stroom IDSS die bij voldoende sp'a nning gaat lopen is afgeleid van de drempelspanning en de kanaalweerstand.

loss

Figuur 4.1: De stroom IDss van een normally-on PET kan als referentiestroom gebruikt
worden.
Een normale JFET heeft een betrekkelijk lage uitgangsimpedantie. Er worden echter
ook FET's speciaal voor deze toepassing vervaardigd. Dergelijke FET's hebben een
veel hogere uitgangsimpedantie en zijn in een reeks van IDss waarden verkrijgbaar.
(Siliconix 1986).
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Figuur 4.2: Een transistor die als zenerdiode is geschakeld.

4.1.1

De zenerdiode

Om referentiespanningen op te wekken wordt vaak gebruik gemaakt van zenerdioden. In
de monolithische techniek gebruikt men hiervoor gewone transistoren (Fig. 4.2). Stuurt
men een stroom in de sperrichting van de basis-emitterjunctie dan treedt er doorslag
op, waarbij de doorslagspanning Uz slechts weinig van de stroom afhangt (Fig. 4.3).
De benodigde instelstroom kan men afleiden van de voedingsspanning, van een andere
referentiespanning of van de zenerspanning zelf (zie par. 4.2).
Het doorslagmechanisme van zenerdioden is een gevolg van twee verschillende fysische
effecten: het zenereffect (een tunneleffect ) en het avalanche-effect (een lawine-effect).
Bij lage doorslagspanningen (Uz < 5,5V) overheerst het zenereffect en is de temperatuurcoëfficiënt dUz/dT negatief. Bij hoge doorslagspanning (Uz> 5,5V) overheerst
het avalanche-effect en is dUz/dT positief. De temperatuurcoëfficiënt van monolithische zenerdioden bedraagt bij een zenerspanning van 6,5 V ongeveer +2mV
welke
voor een groot deel gecompenseerd kan worden door een diode in serie met de zener
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Figuur 4.3: De stroomspanningkarakteristiek van een zenerjavalanche diode.
te schakelen (zie paragraaf 4.3). De dynamische weerstand rz
hangt van de instelstroom af (Fig. 4.4).
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Figuur 4.4: De dynamische weerstand van een monolithische zenerdiode als functie van
de instelstroom.
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Discrete zenerdioden worden in series met een reeks van doorslagspanningen geleverd.
Bij de fabricage van dergelijke componenten past men per type zenerdiode andere doteringen toe (in de IC techniek is dit om economische redenen niet mogelijk). Bij
zWaardere dotering wordt de doorslagspanning lager.
Soms kunnen zenerdioden veel ruis introduceren. Vooral bij kleinere instelstromen kan
de ruis zeer sterk zijn. Het is daarom raadzaam geen zenerdioden rechtstreeks in serie
met de ingangen te schakelen (zie par. 4.5 en 5.2).
SOmmige nadelige eigenschappen van zenerdioden, zoals 1/ f-ruis en lange-termijn drift,
vinden hun oorsprong in onvolkomendheden in de kristalstructuur. Dergelijke onvolkolllendheden treden met name op aan het oppervlak van de halfgeleiderstructuur ,omdat ·
daar de kristalstructuur in een minder regelmatige structuur overgaat.
Bij het ontwerpen van devices is het daarom een goed uitgangspunt om te proberen de
essentiële activiteit plaats te laten vinden in de "bulk" van het materiaal en niet langs
het oppervlak. Dit geldt niet alleen voor zenerdioden maar ook voor transistoren en
vele andere devices.
Voor wat betreft de zenerdioden zijn er verschillende fabricagemogelijkheden om de
ZWaarste dotering in de "diepte" van het materiaal te concentreren. Op deze plaatsen vindt de zeneractiviteit plaats. Dergelijke zenerdioden worden aangeduid als "begraven zeners" (burried zeners ). Ze hebben gunstige ruiseigenschappen en een goede
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lange-termijnstabiliteit. In geïntegreerde schakelingen is het veelal niet mogelijk om
zenerspanningen lager dan 5 á 8 V te verkrijgen. Voor veel toepassingen is een dergelijke spanning te hoog . Dat is één van de belangrijkste redenen waarom men andere
oplossingen gezocht en gevonden heeft voor het maken van referentiespanningen. In de
volgende paragrafen zullen we deze referentiebronnen nader bespreken.

4.1.2

De basis-emitterspanning als referentie

De basis-emitterspanning UBE van een bipolaire transistor vormt één van de meest gebruikte fysische grootheden voor het opwekken van referentiespanningen. Op het eerste
gezicht ligt dit niet zo voor de hand: de basis-emitterspanning is allerminst constant
maar hangt sterk af andere fysische instelgrootheden, zoals de temperatuur en de instelstroom. Bovendien hebben ook technologische parameters, zoals de dotering en het
doteringsprofiel van de basis, veel invloed op de grootte van de basis-emitterspanning.
Dat de basis-emitterspanning toch een uniek signaal voor het opwekken van referentiespanningen is gaan vormen komt doordat de genoemde afhankelijkheden zeer nauwkeurig· te beschrijven en te voorspellen zijn. Hierdoor valt een zeer hoge mate van
compensatie van die effecten te bereiken. Wij zullen nu achtereenvolgens de stroom- en
temperatuurafhankelijkheid van UBE bespreken.
De stroomafhankelijkheid:
Uit (1.32) volgt voor UBE , indien Ic ~ Is, dat
( 4.1)
Indien we Ic vergroten met een factor p, dan neemt UBE toe tot de waarde UBE(pIC)
waarvoor geldt dat

UBE(pIC)

kT

= UBE(IC) + -Inp.
q

( 4.2)

Uit (4.2) blijkt dat de verandering in UBE, bij een relatieve verandering van de collectorstroom met een factor p, niet afhangt van de instelstroom of van de transistorparameters. In tabel 4.1 zijn enige waarden van (kTlq)In p gegeven voor diverse waarden
van de factor p.

Tabel 4.1 De toename in UBE bij vergroting van de collectorstroom met een factor p.
p

100
10

5
2
1,5
1,2
1,1
1,01

b:l:Inp bij T
119mV
59,5 mV
41,6 mV
17,9 mV
9,5 mV
4,7 mV
2,7 mV
0,257 m V

= 300K( l!. = 86, 17/L V IK)

unde

kom
ergeldere
ln de
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= 300K een factor 10
vergroting van Ic resulteert in een toename van UBE met ca. 60 mV (60
m V per decade). Een factor twee vergroting van Ic resulteert in een stijging
van UBE met ca. 18 mV (18mV per octaaf).
VOORBEELD 4.1: Uit de tabel blijkt dat voor T

Bij kleine stroomvariaties is het verband tussen f::"UBE en f::"Ic min of meer lineair .
De grootte van de stroomafhankelijkheid kan dan met behulp van reeksontwikkeling
berekend worden. Als I p - 1 1« 1, dan geldt dat

it ge:erste
stant
le inn het
ning .
'eren.auw~ van
n-en

f::"UBE

kT

kT p - 1

= -lnp
= -q{ - 1 - q

(p - 1)2
2

+ .. .} ~

kT
-(p -1).
q .

( 4.3)

We kunnen dit ook schrijven als
( 4.4)
Waarin f::"Ic

= plc -

Ic .

VOORBEELD 4.2: Indien de collectorstroom verandert met 1% dan volgt
uit (4.4) dat UBE verandert met 1% van kT / q.
Uit vgl. (4.4) volgt rechtstreeks het bekende klein-signaal verband Ube
gm. == qlc /(kT).
.

= ic/gm , waarin

( 4.1)

(plc)

(4.2)

ollecparaarden

or p .

De temperatuurafhankelijkheid:
De temperatuurafhankelijkheid van UBE wordt bepaald door een paar fundamentele fysische principes en ligt dermate goed vast dat men deze kan compenseren of desgewenst
eXploiteren. Deze nuttige eigenschap wordt gebruikt in respectievelijk spanningsreferenties en temperatuursensoren. De temperatuurafhankelijkheid van UBE wordt vooral
Veroorzaakt doordat Is evenredig is met het kwadraat van de intrinsieke concentratie
welke een sterke temperatuurafhankelijkheid vertoont. Een uitgebreide analyse van het
~BE(T) gedrag wordt gegeven door Meijer (1995). Indien de collectorstroom constant
IS, dan geldt dat

nl

( 4.5)
De parameter UBEO is de geëxtrapoleerde waarde van de basis-emitterspanning bij OK,
en bedraagt circa 1270 mV. Men kan aantonen dat deze waarde hoofdzakelijk bepaald
Wordt door de bandgapspanning van het halfgeleidermateriaal en in mindere mate door
enkele andere parameters. Transistorparameters en instelstroomhebben geen invloed op
de Waarde van UBEO' Van deze opmerkelijke eigenschap wordt nuttig gebruik gemaakt
bij de calibratie van bandgapreferenties (sectie 4.3) en monolitische temperatuurtransducenten (Meijer en van Herwaarden 1994).
Vergelijking (4.5) is binnen ruime grenzen onafhankelijk van transistorparameters.
De temperatuurcoëfficiënt À is gemakkelijk te bepalen door bij een willekeurige referentietemperatuur Tr de waarde van UBE(T) op te meten (Fig. 4.5).
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Figuur 4.5: De basis-emitterspanning als functie van de absolute temperatuur voor twee
waarden van de instelstroom.

VOORBEELD 4.3: Stel dat bij Tr = 300 K gevonden wordt dat UBE(T) =
650mV dan geldt dat À = (650mV - 1270mV)j300K = -2mV jK. Zou men
de collectorstroom met een factor tien verlagen dan daalt UBE met 60 m V
waardoor À = -2, 2m V jK wordt .
Een spanning ter grootte van één basis-ernitterspanning is op gemakkelijke wijze op te
wekken door de transistor als diode te schakelen (Fig. 4.6(a)) . De instelling komt tot
stand door een tegenkoppelrnechanisme dat er voor zorgt dat Ic ~ I. Wij zullen het
tegenkoppelrnechanisme nu nader analyseren (Fig. 4.6(b )).

Figuur 4.6: Opwekking van een spanning ter grootte van UBE : (a) een als diode geschakelde transistor; (b) het terugkoppelmodel; (c) een schakeling met een lagere uitgangsimpedantie en een betere gelijkheid tussen de instelstroom I en de collectorstroom Iel;
(d) een mogelijke uitvoeringsvorm.
Het verschil tussen de instelstroom I en de collectorstroom Ic vormt de basisstroom I B
welke BF maal versterkt wordt. Hierdoor neemt Ic e'e n waarde aan die gelijk is aan

Ic

.

Ic

= 1- I B = 1- B F '

(4.6)

~
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Indien men een spanning ter grootte van een geheel aantal malen de basis-emittersPanning wil opwekken dan kan men meerdere dioden in serie met de emitter opnemen
(Fig.4.7(a)).

1

3U BE

1
(a)

Cl;

L6)

( 4.7)

Omdat I3F :::::: BF, is er maar weinig verschil tussen de klein- en groot-signaalanalyse van
het terugkoppelinechanisme.
Voor de differentiaalweerstand ri van deze als diode geschakelde transistor geldt dat
ri ::: dUBE/dI :::::: 1/9m. Uit de waarde van ri en uit de voorgaande beschouwingen zal
duidelijk zijn dat de basisemitterspanning slechts weinig afhangt van de instelstroom
J. Deze instelstroom kan opgewekt worden met één van de methoden die in par. 4.2.
behandeld worden. Indien de uitgangsimpedantie te groot is dan kan men deze verminderen door de rondgaande versterking op te voeren. Dit is gebeurd in de veel
gebruikte schakeling van Fig. 4.6(c). Voor de schakeling van Fig. 4.6(d) is de kleinsignaallusversterking gelijk aan het produkt van de stroomversterkingsfactoren I3F van
de toegepaste transistoren. Bereken zelf met behulp van· een eenvoudig vervangingsschema de uitgangsimpedantie van deze schakeling; constateer dat die erg laag is .

It

·hatgs-

= -1+BF-B-1
:::::: I.
F

1

It

(1 +Rt'R 1)U BE

1

R1

(b)

Figuur 4.7: Opwekking van spanningen groter dan UBE (a) een geheel aantal malen
UBE ; (b) een willekeurige factor (> 1) maal UBE.
Figuur 4. 7(b) toont een teruggekoppelde schakeling waarmee men een spanning kan
OPWekken die een willekeurige factor (> 1) groter is dan UBE. Door parallelaankoppeling
aan de uitgang is de uitgangsimpedantie laag. Indien de basisstroom van de transistor
Veel kleiner is dan de stroom door Rl en R 2 (d. w.z. r 'Ir ~ RI! / R 2 ) toon dan zelf aan
dat de uitgangsweerstand ruit voor lage frequenties gelijk is aan (Rl + R 2 )/(1 + gmRl).
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4.1.3

Het verschil !:J.UBE van de basis-emitterspanningen van twee
transistoren als referentie

Het verschil6UB E tussen de basis-emitterspanningen van twee transistoren kan ook als
referentiesignaal gebruikt worden. Er zijn een aantal redenen om dit te willen doen:
• De temperatuurcoëfficiënt van een dergelijke verschilspanning is tegengesteld aan
die van UBE zelf en kan na versterking benut worden voor temperatuurcompensatie (zie paragraaf 4.3).
• Het spanningsverschil is klein zodat men voor het opwekken van kleine stromen
kan volstaan met kleine weerstanden, hetgeen in de monolitische techniek chipoppervlak kan besparen.

U+~.------.----------------,

p

instel-

stroom+

Q,

Figuur 4.8: Circuit om een PTAT spanning 6UBE ~ k:{ln(pn) mee op te wekken.

6UBE

= kT1ln IC1
q

Indien ervoor gezorgd wordt dat Tl
dat

IS 1

_ kT2ln IC2 .
IS 2
q

= T 2 = T, IC1 /Ic2 = p en IS2/Is1 = n

kT
6UBE = -ln(pn).
q

( 4.8)
dan geldt

( 4.9)

Uit (4.9) blijkt dat 6UBE evenredig met T (Engelse afkorting: PTAT = proportional
to the absolute temperature). Met behulp van een stroomspiegel Q3 - Q5 (Fig. 4.8) kan
men collectorstromen met een temperatuuronafhankelijke verhouding p opwekken. De
transistoren Q2 en Q3 hebben meerdere identieke emitters.
Het gedrag van zo'n transistor is gelijk aan dat van een even zo groot aantal parallel
geschakelde transistoren. Men kan ook zeggen dat de verzadigingsstroamIs van bijv. de
multi-emittertransistor Q2 n x zo groot is als die van Q1 (Fig. 4.9) (Is is evenredig met
het emitteroppervlak). Ook voor Q3 is een multi-emittertransistor (met p-emitters)
gekozen zodat IS3/Is4 = P (Fig. 4.9). Hierdoor zal bij gelijke basis-emitterspanning
gelden dat IC3 = plc4.
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Figuur 4.9: Doorsnede van een npn multi-emitter transistor. De actieve gebieden van
zo 'n transistor staan parallel zodat het transistorgedrag overeenkomt met dat van een
aantal parallel geschakelde transistoren.

4.1.4

Bandgapreferenties

Bandgapreferenties vormen een groep van basisschakelingen waarin veel van de tot nu
toe behandelde principes worden toegepast. In bandgapreferenties wordt een temperatuurafhankelijke uitgangsspanning Ure! opgewekt, door een lineaire combinatie te
Illaken van een PTAT spanning UPTAT (= ,6.UBE ) en een basis-emitterspanning UBE
Waarbij geldt dat:

en.

( 4.8)
geldt

(4.10)
De temperatuurcoëfficiëntenvan ,6.UBE en UBE zijn tegengesteld zodat bij een geschikte
keuze van Al en A 2 een volledige temperatuurcompensatie mogelijk is. Indien A 2 =
1, dan wordt deze compensatie bereikt indien Ure! = UBEO ~ 1,24 V (Zie paragraaf
4.1.2.). Deze waarde hangt niet af van de instelstroom of de procesparameters. Bij de
afregelprocedure wordt van deze eigenschap dankbaar gebruik gemaakt.

VOORBEELD 4.4: Stel dat men geïntegreerde bandgapreferenties wil
( 4.9)

;ional
) kan
1. De

.raliel
ivode
~met

tters)

rrning

maken en dat als gevolg van spreiding in het doteringsprofiel de basisemitterspanning UBE bij 300 K een standaarddeviatie heeft van 50 mV. Indien
dan de constanten Al en A 2 gefixeerde waarden zouden hebben dan zou de
standaarddeviatie in Ure! ook 50 m V bedragen. Bovendien zou Ure] afhangen van de temperatuur. Door in een laatste fabricagestap een weerstand
waarmee Al wordt bepaald, zodanig te trimmen dat Ure! gelijk wordt aan
A 2 UBEO ~ A 2 x 1240 mV wordt automatisch een goed resultaat bereikt
voor het gehele temperatuurtraject. Bij deze afregelprocedure "scharniert"
de curve vooor U,.e! (Fig. 4.10) als het ware rondom het gefixeerde punt
A 2 UBEO ' De afregeling kan bij een willekeurige temperatuur verricht worden (ga dit zelf na).
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T(K)--

Figuur 4.10: Het vormen van een lineaire combinatie van een PTAT-spanning A 1 6UBE
en een basis-emitterspanning. De grijze gebieden geven het effect van spreiding in UBE
en de gevolgen voor Ure! weer.

4.1.5

De voedingsspanning

Als men de voedingsspanning U+ als afgeleide referentie gebruikt dan kan met behulp
van een spanningsdeler het gewenste deelniveau Ui verkregen worden (Fig. 4<11).

Figuur 4.11: Een spanningsdeler waarmee men van de voedingsspanning een deelspanning Ui afleidt.
Uiteraard veroorzaken variaties van U+ evengrote relatie~e variaties van Ui' Dit is niet
. het geval voor de eerder behandelde referentiebronnen. Veelal wordt er een condensator
toegepast om de spanningsbron voor signaalfrequenties laagohmig te maken en om ruis
van de weerstanden en hoogfrequent fluctuaties van U+ "uit te filteren" .

4.2

De vorming en kopiëring van instelstromen

Met. behulp van een zogenaamde stroomspiegel kan men van een opgewekte stroom
een willekeurig aantal kopieën maken. Het principe van een stroomspiegel is als volgt
(Fig. 4.12): stel dat alle transistoren identiek zijn en dezelfde temperatuur T hebben
en dat we ·niet-idealiteiten zoals basis stromen en Early effect mogen verwaarlozen dan
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(b)

(a)

Figuur 4.12: (a) De opwekking van stromen ~et behulp van een spanningsbron en een
weerstand. (b) Een stroombronschakeling met meerder hoogohmige uitgangen.
geldt ICI
geldt dat:

= I C2 = IC3 = hNo

De instelstroom

hN wordt van

Ure! afgeleid, waarbij

(4.11)
Merk op dat transistor Ql als "diode" geschakeld is (zie Fig. 4.6) waardoor de ingangsUnpedantie van de stroomspiegellaag is. De uitgangsimpedantie van de transistoren
Q2 en Q3 is hoog en kan nog verder verhoogd worden door cascodetransistoren toe te
passen. Teneinde gelijke collectorstromen te verkrijgen is de temperatuurgelijkheid van
de transistoren van het grootste belang. Men kan hieraan voldoen door transistoren te
gebruiken die op één gemeenschappelijke chip gerealiseerd zijn, met bij voorkeur een zo
.
klein mogelijke onderlinge afstand.
Fig. 4.13(a) toont een ander s'troombroncircuit, waarbij UBE als referentie fungeert . .
De werking van dit circuit is als volgt:
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(a)
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Figuur 4.13: Stroombronnen waarbij UBE als referentie fungeert.
Een instelstroom IBIAS die van de voedingsspanning wordt afgeleid stelt een keten van
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als diode geschakelde transistoren in. De instelstroom dient groot te zijn ten opzichte
van de basisstroom van de transistor. Over de weerstand RE staat nu een ~panning
die gelijk is aan nUBE - UBE1 ~ (n - l)UBE . De stroom door deze weerstand wordt
gesplitst in de uitgangsstromen 101 ,102 en Iop.
Als de ingangsstroom 1 % varieert, dan verandert UBE volgens (4.4) met 1% van kT / q ~
250pV, hetgeen correspondeert met ~ :g8:n~ = 2~ %. Veranderingen in de instelstroom
veroorzaken dus slechts geringe veranderingen in de uitgangsstroom.
Figuur 4.13(b) toont een ander circuit om een stroom evenredig met UBE te maken.
Dankzij de sterke tegenkoppeling in dit circuit (met serie aankoppeling aan de uitgang)
is de uitgangsimpedantie erg hoog (~f3Fro). Figuur 4.14.toont een circuit dat vrijwel
gelijk is aan dat van Fig. 4.13(a) maar waarbij een zenerdiode als referentiespanning
fungeert. De uitgangsstroom 10 is ongeveer gelijk aan Uz/R. Door extra dioden in
serie met de zener of met de weerstaitd in serie te schakelen kan men een positieve
temperatuurcoëfficiënt van de zenerspanning compenseren met een negatieve tempçratuur coëfficiënt van de basis-emitterspanning.

Figuur 4.14: Een stroombron met een zenerreferentie.
Bij schakelingen met zenerdioden moet de voedingsspanning minimaal enige Volt hoger
zijn dan de zenerspanning, waardoor deze schakelingen minder geschikt zijn voor "Iowvoltage" toepassingen. Fig. 4.15 toont een bijzondere schakeling die wel geschikt is voor
lage voedingsspanningen en veel in de monolithische techniek wordt gebruikt. Deze
schakeling kan bovendien al bij zeer kleine stromen (enkele tientallen pA) goed werken.
De spanning l:::,UBE fungeert als referentie.
Verwaarlozen we de invloed van het Early effect en de basisstromen, dan kunnen we de
werking als volgt beschrijven. De stroomspiegel Qa - Q 4 zorgt ervoor dat 11 = pI2 , zodat
het verschil tussen de basis-emitterspanningen van Q1 en Q2 gelijk is aan (kT/q)ln(pn).
Dit spanningsverschil staat over de weerstand R zodat 12 ~ (kT / qR)ln(pn). De linkertakstroom 11 is p x zo groot, zodat voor de uitgangsstroom 10 geldt dat

10

kT

= (p + 1) qRln(pn).

( 4.12)

Het circuit van Fig. 4.15 heeft een paar opmerkelijke eigenschappen. Er is bijvoorbeeld
meekoppeling aanwezig. Als de ingangsstroom 12 van de stroomspiegel toeneemt dan
zal de uitgangsstroom h toenemen, welke stroom de ingangsstroom Van Q1 vormt.
Hierdoor zal 12 nog verder toenemen. Doordat de rondgaande versterking kleiner is

-

-
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, . - - - - - , - - - - 0 u+

p

10 = (p+ 1) ~~ In(pn)

uFiguur 4.15: Een eenvoudige PTAT stroombron waarbij 6.UBE als referentie fungeert.
dan één, is het circuit toch stabiel. Door deze meekoppeling wordt echter de invloed
Van ruisbronnen (hfdst. 2) enigszins versterkt. Een andere opmerkelijke eigenschap is
dat het circuit z'n eigen instelstroom genereert. Een nadeel hiervan is dat er nog een
tweede evenwichtstoestand is, namelijk als h = 12 = 0 en 6.UBE = o. Deze toestand is
echter tamelijk stabiel, zodat een geringe verstoring reeds voldoende is om het circuit in
d~ andere (stabiele) evenwichtstoestand te doen belanden. In de praktijk brengt men
hiervoor speciale start circuits aan.
Figuur 4.16(a) toont een stroombronschakeling uitgevoerd met een n-kanaal JFET.

(a)

(b)

Figuur 4.16: Een stroombron uitgevoerd met een JFET. De drempelspanning Ut fungeert
hterbij als referentiespanning. (a) De schakeling. (b) Grafische bepaling van ID.
Voor deze schakeling geldt volgens (1.23), dat

ID
en

= IDSS(1- U~St,

(4.13)

-

~---~-

134

Elektronische Implementatiekunde

Uas

= -IDRs·

(4 .14)

De waarde van de stroom I D kan grafisch gevonden worden door het snijpunt te bepalen
van de ID - Uas karakteristiek en de lijn Uas = -IDRs (Fig. 4.16(b)) . De stroom ID
kan ook analytisch bepaald worden door gebruik te maken van numerieke methoden.
In het bijzondere geval dat n = 2 kan ook de vierkantsvergelijking worden opgelost.

4.3

Verbeterde schakelingen om stromen te kopiëren

In 4.2 hebben we gezien hoe we stromen kunnen kopiëren door het toepassen van stroomspiegels. Het is hierbij heel belangrijk dat de transistoren QI en Q2 (Fig. 4.17) dezelfde
temperatuur hebben. Bij een gegeven collectorstroom veroorzaakt een temperatuurverandering T2 - Tl , een verandering in de basis-emitterspanning welke gelijk is aan
A(T2 - Tt} waarbij A gegeven is door (4.5) en ongeveer -2mV IK bedraagt.

-

--I

1

U·
(a)

(b)

Figuur 4.17: (a) Een stroomspiegel waarbij de transistoren een ongelijke temperatuur Tl
en T2 hebben. (b) Equivalent schema waarbij Q2 is vervangen door een gelijke transistor
met temperatuur Tl en een spanningsbron A(T2 -Tl)' (A is negatief).
De invloed van dit effect in d~ schakeling van Fig. 4.17(a) kan gemakkelijk bestudeerd
worden met het equivalente schema van Fig. 4.17(b) waarbij de transistor Q2 is vervangen door eenzelfde transistor, met temperatuur Tl in serie met een spanningsbron
A(T2 - Tt}, in serie met de basis of de emitter.
Deze spanningsbron veroorzaakt een stroomveranderirtg welke bij kleine temperatuurverschillen gelijk is aan

6Ic

= -gm A(T2 -

Tt}

=-

qIC
kT A(T2 - Tl),

( 4.15)

zodat voor de relatieve stroomverandering 6Icl Ic geldt dat

6Ic
Ic

( 4.16)

Als bijvoorbeeld T = 300K en Tl - T2 = IOC, dan vinden we met kTlq = 26mV dat
de relatieve verandering in de collectorstroom 6Ic I Ic circa 8% bedraagt. Men kan

-

-

-

.

-
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de balancering verbeteren door er voor te zorgen dat beide transistoren precies gelijke
temperaturen hebben. In geïntegreerde schakelingen wordt dit gerealiseerd door de
transistoren vlak naast elkaar op de chip te plaatsen. Door de goede then;nische geleidbaarheid van silicium zijn de temperatuurgradiënten in de chip zeer gering.
Een andere remedie om de invloed van de temperatuurvers~hillen te verminderen is het
toepassen van emitterweerstanden (Fig. 4.18). Het effect van de equivalente spanningsbron A(T2 - Tl) wordt dan verminderd met een factor die gelijk is aan de lusversterking
en 1 + gTnRE bedraagt (ga dit zelf na).
Tot nu toe hebben we een belangrijk storend effect buiten beschouwing gelaten namelijk het Early effect. Om dit effect te bestrijden kunnen we weer gebruik maken van
compensatie en tegenkoppeling. Een eenvoudig doch doeltreffend middel om de invloed
Van het Early effect te bestrijden is het gebruik van emitterweerstanden, waarmee we
serietegenkopp'eling voor de uitgangsstroom verkrijgen.

Figuur 4.18: Een eenvoudige stroomspiegel met emitterweerstanden.

r

cl

n

i)

Beschouwen we bijvoorbeeld in eerste instantie de eenvoudige stroomspiegel van Fig. 4.18
voor het geval dat RE = on. Een verandering van UCE veroorzaakt dan een relatieve
verandering van de uitgangsstroom waarvoor we met (1.41) vinden dat

f::,.Ic _ f::,.UCE (
_ ")
Ic - --U;;-' RE - 0...

( 4.17)

Indien UA = 100 V dan varieert Ic dus met 1% per Volt verandering UCE. Indien
R. E =f. on en f3F -> 00 dan wordt dit effect gereduceerd met de tegenkoppelfactor
(4.18)

~erk op dat de verbeteringsfactor bepaald wordt door de verhouding van de gelijkspan~g over RE en kT/q. Voor een verbetering met een factor tien moet deze gelijkspanlUng dus 9kT / q bedragen. Bij praktische transistoren, met een eindige waarde voor f3F
Wordt de op deze wijze te bereiken verbetering, voor RE -> 00, begrensd tot een factor
f3F (ga dit zelf na, zie ook Wissenburgh, 1991 hoofdstuk 9).
Een andere interessante variant verkrijgen we als we de schakeling asymmetrisch maken
do or een
" van de emitterweerstanden weg te laten (Fig. 4.19).
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Figuur 4.19: Een asymmetrische stroomspiegel.
De stromen h en 12 zijn dan ongelijk van grootte. Verwaarlozen we het Early effect en
de basisstroominvloed dan vinden we dat
( 4.19)
zodat
(4.20)

VOORBEELD 4.5: Stel dat h = 100pA en wensen we dat bij kamertemperatuur 12 = 10pA, dan moeten we voor R 2 een weerstand van ca. 6k!1
kiezen. Als 11 constant is dan zal 12 'enigszins van de temperatuur afhangen.
Een andere populaire stroomspiegelmet hoge uitgangsimpedantie is de zogenaamde Wilso1'l
stroomspiegel (Fig. 4.20).

Figuur 4.20: De Wilson stroomspiegel.
Als Ql en Q2 identiek zijn en gelijke temperaturen hebben dan geldt dat ICI = IC2 = Ic·
Uit Fig. 4.20 lezen we af dat
(4.21)
en
(4.22)

!l

I)
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AIs alle basisstromen aan elkaar gelijk zijn dan is I in = luit en is er dus volledige
compensatie voor de invloed van basisstromen. De ingangsimpedantie is laagohmig
dankzij de parallelaankoppeling op punt A. We kunnen deze als volgt berekenen: Stel
dat de ingangsstroom stijgt met een bedrag ii, dan nemen alle collectorstromen toe
met ongeveer ditzelfde bedrag, waardoor de ingangsspanning op punt A stijgt met een
bedrag Ui waarvoor geldt dat
(4.23)
De ingangsimpedantie Ui/ii bedraagt dus 2/gm. Met behulp van de berekende waarde
Van de ingangsimpedantie zijn we in staat om een afschatting te maken van de invloed
Van de bronimpedantie op de stroomoverdracht .
De uitgangsimpedantie is hoog dankzij de serieterugkoppeling voor de uitgangsstroom.
Uit de berekening volgt dat

f3F

ruit

= r02 =

UA f3F
Ic 2'

(4.24)

Met behulp van de berekende waarde van de uitgangsimpe,dantie zijn we in staat een afschatting te maken van de invloed van de belastingsimpedantie op de stroomoverdracht.
Bovendien kunnen we met ruit berekenen hoeveel de invloed van voedingsspanningsvariaties (= variaties in UC3) op de uitgangsstroom is.
Alle varianten van stroombronschakelingen vinden toepassing. Soms omdat ze in bepaalde opzichten goed zijn, soms omdat ze zo eenvoudig zijn. Iedere schakeling heeft
?ok zijn eigen specifieke nadelen. Zo kan het een nadeel van de Wilson-spiegel zijn dat
III vergelijking met de schakeling van Fig. 4.19 een iets hogere ingangsspanning nodig is
(2UBE ). Verder blijkt de basisstroomcompensatie niet goed te werken indien de emitteroppervlakten van Ql en Q2 verschillend gekozen zijn om daarmee een verhouding
(lUit! Iin) i- 1 te verkrijgen. De schakeling van fig . 4.21 biedt in dat geval betere mogelijkheden. Merk op dat de combinatie van Ql en Q2 dezelfde is als behandeld bij
Fig.4.6(d).

7,

1)

2)

Figuur 4.21: Een stroomspiegel met gereduceerde invloed van de basisstromen.

In deze stroom spiegel wordt alle basisstroom geleverd via Q2' De basisstroom van Q2 is
~eestal verwaarloosbaar klein, zodat I in ~ ICI' Indien het Early effect verwaarloosbaar
'
1s dan geldt dat IC3 ~ I in en IC4 = plin .

- - -- -

-

~-

Elektronische Implementatiekunde

138

Vaak veroorzaakt het Early effect ontoelaatbare afwijkingen. In dat geval kan men
de spiegel verbeteren door emitterweerstanden toe te passen of door extra cascode transistoren toe te passen zoals weergegeven in Fig. 4.22.

Figuur 4.22: Een nauwkeurige stroomspiegel met een stroomversterking p.
De transistor Q6 levert de basisstromen van Ql t/m Q4' De kleinere basisstroom van
Q6 zelf zorgt voor een kleine fout in de overdracht. Diode Q5 zorgt voor de instelspanning van de basissen van Q3 en Q4' Deze schakeling is een prachtige demonstratie
van tegenkoppel- en compensatietechniek. Vanwege de omvang wordt een dergelijke
stroomspiegel echter alleen gebruikt indien de nauwkeurigheid een absolute vereiste is .

4.4

Vraagstukken bij hoofdstuk 4

Thema's
• Het genereren van stromen en spanningen die onafhankelijk zijn van voedingssp~
en temperatuur en "die afgeleid zijn van
- basis-emitterspanningen
- zenerspanningen
PTAT spanningen (ÁUBE )
drempelspanningen
• Stroomspiegels.
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Zenerreferenties
Opgave 4.1(a)

,----,-----,-- u+ = 10V

9

(~)Î

8
maximum
7 yplca

6
5

minimum

10~

100~

(b)

-0

-:/

1mA

10mA

IZ-

Fig. V4-1 Een zenerreferentie.
Gegeven is een m~nolithische zenerreferentie volgens het schema van Fig. V 4.1. De transistorparen zijn opgebouwd met identieke transistoren. De zenerspanning Uz hangt af
"au. de instelstroom Iz en vertoont exemplaarspreiding. De minimum en maximum
waarden van de zenerspanning zijn aangegeven in Fig. 3b. Verder is gegeven dat de
basis-emitterspanning bij 2 mA en de heersende temperatuur gelijk is aan 0,7 V. De
temperatuur is zodanig dat kT / q = 26 mV . De invloed van het Early-effect en de basisstromen mag buiten beschouwing gelaten worden.

kies het goede antwoord
Bereken de minimale en maximale waarden van de collectorstraom luit.
218jlA < luit < 402jlA
208jlA < luit < 346jlA
200jlA < luit < 300jlA
40jlA < luit < 172jlA
172jlA < luit < 208jlA
160jlA < luit < 401jlA

A
B
C
D

E
F

Opgave 4.1(b)
.
In. "erband met de ongunstige eigenschappen van zenerdioden bij lage Ïnstelstromen eist
men dat ook onder "worst-case" omstandigheden lz > 100jlA is. Bereken de minimale
Waarde U+. van de voedingsspanning U+ waarbij gegarandeerd aan deze eis is voldaan.
k'
mm
.
.
les het goede antwoord
[j+

min

=
V
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Referenties die gebruik maken van UBE
.-----------r-- u+

R

Voor de pnp- en npn-transistoren geldt
dat UBE gelijk is aan 660mV bij een
referentiestroom Ic = O,5mA en t = 30°C.

I

I

I

I

1-)
- - -- i

...

,...

L-----r-

----'- - - - -

I

Fig. V4.2 Een UBE referentie.

Opgave 4.2(a)
Gegeven is een monolithische referentiestroombron volgens onderstaand schema. Het
start circuit is in dit schema niet aangegeven. De schakeling moet goed functioneren
voor het temperatuurbereik -20°C < t < lOO°C.
Van de transistoren is bekend dat de modulus van basis-emitterspanning gelijk is aan
660 m V bij een instelstroom van 0,5 mA en een temperatuur van 30°C.
De stroom luit mag als uitgangsstroom worden beschouwd. De invloed van basistromen
en Early effect mag buiten beschouwing gelaten worden.
kies het goede antwoord
Bereken de weerstand R opdat luit = 50 /LA bij 30°C en voldoende hoge voedingsspan-

ning.

Vraag 4.2(b)1
Indien gegeven is dat de bipolaire transistoren in verzadiging geraken indien IUCE I <
0,2 V bereken dan hoe hoog de voedingsspanning minimaal moet zijn om onder worstcase omstandigheden een goede werking te garanderen. Voor UBE geldt dat IUBEI ==
1250 m V + >"T waarin T de absolute temperatuur is en >.. volgt uit de eerder genoemde
referentiewaarden (>.. is negatief).
kies het goede antwoord

lBij vraag 4.2(b) wordt tevens gebruik gemaakt van de stof van hoofdstuk 5.

...
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Stroomspiegels
Opgave 4.3(a)
Gegeven is een stroomspiegel van het "Wilson" type volgens Fig. V 4.3, uitgevoerd
met npn transistoren en enhancement (normally-off) n-kanaal MOS transistoren. De
transistor M 1 is uitsluitend aangebracht om de collector-basisspanningen van Q1 en
Q2 aan elkaar gelijk te maken. Alle transistoren werken in het aktieve gebied. 'De
transistoren Q1 en Q2 hebben dezelfde temperatuur en een stroomversterkingsfactor
BF == Ic /IB == 100 . Transistor Q2 is een multi-emittertransistor en gedraagt zich
hetzelfde als 10 parallelle transistoren van het type van Q1'

n

n

n

Fig. V4 .3 Een "Wilson'" stroomspiegel.
Hoe groot is luit! I in

kies het goede antwoord
lUit! I in ==

L-

Opgave 4.3(b)
De temperatuur van beide transistoren Q1 en Q2 stijgt met 1 K. Hoeveel verandert luit
indien gegeven is dat kT/q == 25 mVen dUBE/ dT == -2 mV/K.

<

t-

ie

kies het goede antwoord
lUit verandert met

E11 ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I %
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Een PTAT stroombron
Opgave 4.4(a)
Gegeven is een monolithische referentiestroombron volgens onderstaand schema. Het
start circuit bestaat uit de weerstand R. tart . De schakeling moet goed functioneren
bij een (batterij) voedingsspanning van 1,2 V. De invloed van basisstromen en het
Early-effect mag buiten beschouwing gelaten worden. Alle transistoren hebben dezelfde
temperatuur, welke zodanig is dat k[ = 26 mV. Transistor Q2 heeft een p x zo groot
emitteroppervlak als Ql en Q3 heeft een n x zo groot emitteroppervlak als Q4'

Rstart
300kn

Fig.

V4.4 Een PTAT stroombron.

Indien Ii = 2, p = 4 en R.tart
10 j.tA.

-> 00,

bereken dan hoe groot R moet zijn opdat luit

=

kies het goede antwoord

R=

Opgave 4.4(b)
Het emitteroppervlak van Q2 wordt zodanig aangepast dat luit = 26 j.tA bij een weerstand R = 2 kn en R.tart -> 00. (De transconductantie gm2 van Q2 is dan 1 mA/V, terwijl gml van Ql = 29m2 ·) Men lost vervolgens het opstartprobleem op door l.tart ~ 2j.tA
te maken. Hierdoor verandert de stroom luit.
Bereken deze verandering 6.luit '
kies het goede antwoord
6.luit c::::

mA

~

=

::---

- - - .

-----------------~-

Hoofdstuk 5

Instelling
5.1

Principes

Actieve componenten vertonen een sterk niet-lineair gedrag. Over het algemeen is
slechts een klein gebied van de niet-lineaire karakteristiek geschikt voor de gewenste
signaalverwerking. Wat de beste keuze is van het instelgebied hangt af van een aantal
Omstandigheden zoals de beschikbare technologie en voedingsspanning, de maximale
grootte van het signaal, de toelaatbare vermogensdissipatie, etc. Verder is het een
belangrijk aspect dat men met een geschikte instelling de ruiseigenschappen en het
hoog-frequent gedrag voor eén gegeven bron- en belastingsimpedantie'kan optimaliseren.

VOORBEELD 5.1: Bij digitale schakelingen, zoals de CM OS inverters
van Fig. 5.1 is er sprake van een tweetal gebruikstrajecten van de (statische)
ID(UDs, UGs) karakteristiek (de gearceerde gebieden A en B in Fig. 5.1(b)).

---,---.-u oo

A

(b)

Figuur 5.1: Een CMOS inverter: (a) circuit, (b) de gebruikte delen van de statische
ID(UDs , UGs) karakteristieken.
Bet instellen van de schakeling bestaat in dit geval uit het aanbrengen van een voldoend
hoge voedingsspanning UDD . Dit laatste is nodig omdat de sturende spanning van de
tweede trap bepaald wordt door de voedingsspanning en omdat deze stuurspanning
groter of kleiner moet zijn dan bepaalde grenswaarden. De grenswaarden worden op
hun beurt weer bepaald door technologische omstandigheden.
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Voorbeeld 5.2 Bij lineaire versterkers uitgevoerd met bipolaire, CMOS
transistoren of FETs, zoals bijvoorbeeld de shunttrap van Fig. 5.2( a), kiezen
we een bepaald deel van de IC(UcE,!B) of In(Uns, UGS) karakteristiek uit
om daarmee, bijvoorbeeld, een bepaalde transconductantie 9"" te realiseren.
Met deze keuze kan men, bijvoorbeeld, het ruis-, offset- en hoogfrequent gedrag optimaliseren.

(b)

Figuur 5.2: Een shunttrap (a) circuit, (b) het gebruikte deel van de karakteristiek.
Om de componenten op een gecontroleerde manier in het gewenste gebied in te stellen
zijn instelcircuits nodig. Het ontwerpen van deze circuits moet met de nodige zorg gebeuren, waarbij er op gelet moet worden dat ook onder "worst-case" omstandigheden
een goede instelling gewaarborgd is. Bij het bepalen van de "worst-case" omstandigheden moet vooral gelet worden op de uiterste waarden van de voedingsspanning, de
temperatuur, de transistorparameters, de signaalbron en de belasting.

Voorbeeld 5.3 Bij de "10 x" DC spanningsversterker van Fig. 5.3(a) zijn
de uitwendige spanningsniveau's van de versterker dermate gunstig dat het
niet moeilijk zal zijn een geschikte versterker te ontwerpen of te kopen.
Indien de schakeling moet kunnen functioneren met één enkele voedingsspanning van 5 V (single supply), dan kan er een probleem optreden met
de instelling van de ingangstrap. De versterker moet dan geschikt zijn om
bij 100 m V ingangsspanning t.o.v. de meest negatieve spanning nog goed te
kunnen functioneren. Bij vele opamps is dit niet het geval en is een aanpassing van de spanningsniveau's nodig. In het schema van Fig. 5.3(b) is
hiertoe een common-mode hulpspanning UCM aangebracht . De uitgangsspanning is nu gelijk aan UCM + 1 + (R 2 /R 1 )U•. Om te voorkomen dat de
CM hulpspanning over Rl staat, wordt óók Rl op deze hulpspanning aangesloten (Fig. 5.3(b)). Dit kan soms problematisch zijn omdat Rl nu niet
meer met de referentiepotentiaal is verbonden. Een betere oplossing bestaat
dan uit het toepassen van een speciale "rail-to-rail" opamp (zie hoofdstuk
~). Een dergelijke opamp functioneert nog goed bij variatie van UCM over
het gehele voedingsspanningsbereik (mits ook de uitgangsspanning binnen
het voedingsspanningsbereik blijft). De hulpspanningsbron UCM mag dan
door een kortsluiting worden vervangen.
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--------~

Instelling

145

5V

Figuur 5.3 : Een "10 X" DG spanningsversterker (a) met een dubbelzijdige voedingsspanning, (b) met enkele voedingsspanning.
Men kan de instelling van versterkertrappen onafhankelijk van de bron- en belastingsweerstanden maken door (ont )koppelcondensatoren toe te passen, zoals in Fig. 5.4( a).t
Deze veel toegepaste methode is voor de signaaloverdracht niet bezwaarlijk indien de
signaalfrequentie maar voldoende hoog is. Het middel roept echter speciale instelproblemen op: Bij de inverterende versterker van Fig. 5.4( a) is de instelling in orde. Indien
We deze configuratie willen vervangen door die van Fig. 5.4(b) (daar kunnen goede redenen Voor zijn, ga dat zelf na), dan blijkt dat, zonder het aanbrengen van de gestippeld
getekende weerstand Re, de instelling onvolledig is.
Dit komt doordat de lading van de koppelcapaciteit Cl onbekend is en afhankelijk is
Van begincondities, onbekende lekweerstanden, ladingsinjecties via eveneens onbekende
~arasitaire capaciteiten, etc. Als gevolg daarvan kan de De ingangsspanning op de "+"
Illgang van de opamp iedere denkbare waarde aannemen en is dus ook de uitgangsspanning onbepaald.
. Figuur 5.4( c) en (d) illustreren twee andere "beruchte" voorbeelden van circuits met
lIlstelproblemen. In beide gevallen is de lading van de condensatoren onbepaald, zodat
de sPanning over de condensatoren onbekend is. 2 De remedie bestaat uit het aanbrengen
Van een pad (via Rg en Rf) waarlangs de lading van de condensatoren kan weglekken.
In het geval van de integratorschakeling (de shunt trap ) van Fig. 5.4( d) kan het aanbrengen van zo'n weerstand gunstige eigenschappen hebben i.v.m. het onderdrukken
Van laagfrequente stoorsignalen. In paragraaf 7.7 wordt dit aspect nader toegelicht.
In plaats van permanente lekwegen voor lading kan men ook een tijdelijke creëren en
de condensator via een schakelaar even kort te sluiten, indien de condensatorspanning
een bepaalde maximale waarde overschreidt. Deze methode wordt toegepast in sommige
relaxatie-oscillatoren (zie hoofdstuk 8).
In bovenstaande voorbeelden hebben we gezien dat de uitwendige bronnen en ladingen de uitwendige spanningen van een elektronische schakeling bepalen. Met deze
randvoorwaarde kunnen we vervolgens de aandacht richten op de instelproblemen die
----~---------------------

k .IHet gebruik van zelfinducties is ook mogelijk, maar in de praktijk beperkt tot hoog-frequent schadelingen. Bij lage frequenties stuit het gebruik van zelfinducties op tal van praktische bezwaren (zwaar,
u~r, .~olurnineus!).
.
BIJ spanningsonafhankelijke condensatoren is Q = CU.
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Figuur 5.4: Instelproblemen bij gebruik van koppelcondensatoren. (a) Een goed ingestelde inverterende versterker. (b) t/m (d) Ve~sterkerconfiguraties waarbij men extra
componenten (gestippeld) moet aanbrengen om de instelling tot stand te brengen.
optreden in het inwendige van de schakelingen.
De stromen door en de spanningen over de actieve componenten bestaan over het
algemeen uit de som van instel- en signaalcomponenten. 3 De optimale waarde van de
instelling hangt af van het type component en de plaats in het circuit. Soms is het
daarom nodig om de instellingen van de verschillende componenten onafhankelijk van
elkaar te maken, terwijl het in andere gevallen juist gunstig kan zijn om de instellingen
te koppelen. De ontwerper moet zich daarbij de nodige vrijheid verschaffen om de beste
oplossing bereikbaar te maken. Een middel daartoe is om, na gebruik, de signaalvoerende grootheden te scheiden van de instelgrootheden. Hiervoor bestaan verschillende
methoden. Met een geschikt ontwerp kan men onderscheid maken in:
Frequenties. Door voor de instelling gelijkstroom (DC) grootheden en voor de signalen
wisselstroom (AC) te gebruiken, kan men met bijv. koppel- en ontkoppelcondensatoren de gewenste scheiding verkrijgen.,
Tijdsintervallen. Gedurende bepaalde intervallen maakt men het signaal nul en meet
men de instelgrootheden op. De gevonden waárden slaat men op in geheugenelementen. In het daarop volgende interval zijn zowel het signaal als de instelgrootheid aanwezig. De in het geheugen opgeslagen waarde kan van het totaal worden
afgetrokken teneinde het signaal te vinden.
3Met signaal wordt hier het informatiedragende signaal bedoeld.
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Common-mode (CM) en differential-mode (DM) grootheden. Door voor de instelling CM grootheden en voor de informatiedragende signalen DM grootheden
te kiezen kan men, gebruikmakend van gebalanceerde schakelingen, de gewenste
.
scheiding verkrijgen (zie paragraaf 2.6).
Dit onderscheid is niet alleen van belang om per versterkertrap een onafhankelijke 'instelling te kunnen realiseren maar ook om het gedrag van de actieve componenten voor
informatiedragende signalen te vereenvoudigen en daardoor beter analyseerbaar en beheersbaar te maken. We zullen dit toelichten aan de hand van een drietal voorbeelden.
Voorbeeld 5.4 Om de invloed van kleine DM en AC signalen te analyseren
kan men gebruik maken van vereenvoudigde groot-signaalschema's waarbij
men alle CM instelbronnen weglaat door ze te vervangen door kortsluitingen of open takken en de koppel- en ontkoppelcondensatoren vervangt door
kortsluitingen. Deze techniek hebben we veelvuldig toegepast in hoofdstuk
3.
Voorbeeld 5.5 Voor het bestuderen van een CM instelling kan men een
vereenvoudigd (groot-signaal) vervangingsschema gebruiken, dat aanzienlijk
verschilt van het DM schema. Om de invloed van variaties in CM grootheden te analyseren, kan men een klein-signaalvervangingsschema van dat CM
schema gebruiken. Er is dus sprake van een twee-voudige benadering.
Voorbeeld 5.6 Om de invloed van AC informatiedragende signalen te analyseren kan men ter vereenvoudiging een AC vervangingsschema gebruiken.
Indien de AC signalen groot zijn, dan is het gebruik van klein-signaal parameters ontoelaatbaar. Een dergelijke situatie doet zich voor bij digitale signalen, die meestal groot zijn. Vaak past men dan een andere, zeer drastische
benadering toe door de actieve componenten te modelleren als AAN lUIT
schakelaars . De ontwerper moet er dan voor zorgen dat deze benadering
toelaatbaar is.
We zullen ons nu bepalen tot het instellen van componenten in het actieve gebied,
Waarbij de informatiedragende signalen, voldoende klein zijn ten opzichte van de instelgrootheden zodat men deze mag beschouwen als zijnde gesuperponeerd op de instelgrootheden. Dit is het geval als men het deel van de transistorkarakteristieken dat voor
de signaaloverdracht wordt gebruikt lineair mag benaderen.
Wissenburgh (1991) introduceert in hoofdstuk 10 instelmethoden die berusten op tegenkoppeling. In dit hoofdstuk zullen we hier een samenvatting van geven en bovendien
belangrijke alternatieven presenteren die berusten op balancering en compensatie. Het
principe van het instellen van transistoren is als volgt:
Van de vier instelgrootheden (IB,UBE,UCE,!C) of (IG,UGS,UDS,!D) wensen we de
twee uitgangsgrootheden (UCE,!C) dan wel (UDS,!D) vast te leggen omdat die bepalend zijn voor het dynamisch bereik van de signalen, de dissipatie en een aantal
belangrijke transistorparameters. Deze uitgangsgrootheden kunnen niet zonder meer
"Opgedrukt" worden maar. staan onder besturing van de ingangsgróotheden. Om deze
de juiste waarde te geven is een vorm van regeling nodig. Men kan hierbij gebruik maken Van tegenkoppeling, compensatie of een combinatie van beiden. Figuur 5.5 toont
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een gegeneraliseerd schema om Ic en UCE van een CE-trap in te stellen met gebruikmaking van tegenkoppeling. De versterker A versterkt het spanningsverschil tussen Uref
en UCE. Met het Uitgangssignaal wordt de stroombron I; gestuurd. Indien de lusversterking voldoende groot is, dan zal I; zich zodanig instellen dat U CE ~ U ref . Het
laagdoorlaatfilter in de terugkoppelweg zorgt ervoor dat het tegenkoppelmechanisme
alleen werkzaam is voor frequenties die veel lager zijn dan de signaalfrequenties. Bevat
het over te dragen signaal zeer lage frequenties, dan is deze instelmethode niet geschikt
en moet een ander soort schakeling toegepast worden.

laagdoorlaat
filter
Figuur 5.5: Instelling van een CE-trap d.m.v. tegenkoppeling.
Praktische instelcircuits zijn meestal e~nvoudiger dan aangegeven in de formele opzet
volgens Fig. 5.5. De redenen hiervoor zijn als volgt:
• soms is het mogelijk om voor het signaal en voor de instelling hetzelfde terugkoppelcircuit te gebruiken,
• in plaats van het laagdoorlaatfilter toe te passen kan er ook een scheiding worden gemaakt tussen het signaal als differentiaal en de instelling als common-mode
signaal (zie hoofdstuk 2) waarbij gebruik gemaakt wordt van gebalanceerde schakelingen,
• bij het gebruik van meerdere versterkertrappen kunnen de afzonderlijke instelcircuits met elkaar gecombineerd worden.
We zullen nu achtereenvolgens een aantal eenvoudige instelcircuits bekijken.

5.2
5.2.1

Instelling met behulp van de tegenkoppeling
Instelling met behulp van de signaaltegenkoppeling

Bij een shunttrap is het sturende signaal een stroom. De instelstroom I BIAS voor de
transistor kan nu eenvoudig parallel aan de signaalstroom geschakeld worden volgens
het principeschema van Fig. 5.6(a).
Als de signaalstroom i. = 0 dan geldt dat Ic = l!~FIBIAS ~ IB1AS. Om er voor te
zorgen dat UCE een voldoend hoge waarde krijgt is een zenerdiode in serie met de basis
geplaatst. Voor UCE geldt dan dat

e

e
.s

e

.s
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Figuur 5.6: (a) Principeschema voor de instelling van een shunttrap met gebruikmaking
van de signaaltegenkoppeling. Vanwege de ruis van de zenerdiode zijn deze methoden in
d; praktijk veelal onbruikbaar; (b) een betere methode; (c) toevoeging van een stroombron
1B2 waardoor UCE minder afhangt van de basistroom van' de transistor.

(5.1)
liet gebruik van de zenerdioden is bepaald niet aan te raden vanwege de ruis die deze
componenten introduceren en kan vermeden worden door een iets andere configuratie
te kiezen (fig. 5.6(b)).
Ook nu geldt dat Ic ~ I B1AS ' Voor de col1ector-emitter spanning geldt dat

(5.2)
Door toevoeging van een extra stroombron I~ (Fig. 5.6( c)) wordt UCE minder afhankelijk van de waarde van de stroomversterkingsfactor BF (BF vertoont veel exeinplaarspreiding) .
Bij een serietrap kan men op duale wijze te werk gaan in vergelijking met de shunttrap.
Men kan nu een instelspanrung in serie met de signaalspanning zetten (fig. 5.7).
I-lof I-U
: - - _ omzetter
I

~

...

--

---

Figuur 5.7: Instelling van een serietrap.
Voor de instelgelijkstroom Ic geldt bij u. = 0 dat:

Ic

= UBIAS -

Rs

UBE ~ UBrAS

Rs .

(5.3)

De col1ector-basisspanning is ingesteld op een waarde UCB = U+ - UBIAS. Het uitgangssignaal (een stroom) vormt het ingangssignaal voor een eventuele volgende trap:
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Figuur 5.8: Uitvoeringsvorm van het schema van Fig.5.7(a) met behulp van een zenerdiode; (b) met behulp van een ontkoppelde spanningsdeler, om de invloed van weerstandsruis te beperken; (c) uitvoering met gebruikmaking van een dubbele voedingsspanning.
een Ijl of een I JU converter.
Figuur 5.8(a) toont een mogelijke uitvoeringsvorm waarbij UB1AS met behulp van een
zenerdiode wordt opgewekt. De instelstroom I wordt zo groot gekozen dat de zenerdiode op de gewenste waarde Iz wordt ingesteld. Er geldt dan dat I = I z + Ic j B F·
De waarde van Iz kiest men niet te hoog om de dissipatie te beperken, en niet te laag
omdat anders de differentiaalweerstand van de zener hoog is. Indien men niet wil dat
de zenerstroom door de signaalbron loopt dan kan men deze via een extra stroombron
I~ af doen vloeien. Een eventueel verschilstroompje Iz - I~ moet nog wel via de signaalbron worden afgevoerd (een koppelcondensator in serie met de signaalbron is dus
niet toegestaan). Een ernstig nadeel van het gebruik van zenerdiodes in serie met de
versterkeringang is dat de aanzienlijke zenerruis in serie staat met de signaalspanning.
Figuur 5.8(b) toont een ruisarme oplossing waarbij de zenerdiode is vervangen door
een ontkoppelde spanningsdeler. Voor de I - U omzetter is deze keer een weerstand
gekozen, wat in vele opzichten een suboptimale oplossing is (dit beperkt de versterking
en het uitsturingsbereik), maar welke vanwege de eenvoud vaak wordt toegepast. Vaak
is het handiger om de benodigde instelspanning in serie met de emitter op te nemen.
Dit alternatief is met name aantrekkelijk indien er twee voedingsspanningen aanwezig
zijn (Fig. 5.8(c)) . Ook in dit geval moet men er op bedacht zijn dat ruis en storingen
op de negatieve voedingsspanning U- feitelijk in serie staan met de signaalbron.

5.2.2

Instellen met behulp van aparte tegenkoppelcircuits

Bij het instellen van een CE trap kan men eveneens gebruik maken van tegenkoppeling
die echter alleen werkzaam is voor de instelgrootheden. Figuur 5.9(a) toont een CE
trap die voor de instelbronnen bij lage frequenties als serietrap fungeert.
In serie met de instelspanning UBIAS is een weerstand RB opgenomen die ervoor zorgt
dat het signaal niet door de instelspanningsbron verzwakt wordt. Hiertoe wordt RB »
l/jwC gekozen. Een praktische uitvoeringsvorm van dit principeschema is de bekende
CE trap zoals aangegeven in Fig. 5.9(b). Voor de collectorinstelstroom geldt dat Ic ~
(U1-UBE)j RE en voor de collector-emitterspanningdat UCE = U+ -Ic(RL+RE ). Met
een scheidingscondensator wordt voorkomen dat de d.c. component in de signaalbron
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Figuur 5.9: Een CE trap die zich voor de instelproblemen als serietrap gedraagt: (a)
Principe, (b) mogelijke uitvoeringsvorm (c) een vervangingsschema 'voor DC instelgrootheden, (d) een klein-signaal A C vervangingsschema.
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de instelling beïnvloedt.
Voor de analyse van het instelgedrag kan men het circuit van Fig. 5.9(b) vereenvou-

~gen tot dat van Fig. 5.9(c). Indien de frequentie van het bronsignaal voldoende hoog
dan mogen we voor een analyse van het klein-signaal AC gedrag het vereenvoudigde
schema van Fig. 5.9( d) toepassen. In dit laatste schema is de afgebeelde transistor een
symbolische representatie van het klein-signaal vervangingsschema.

IS

Het is ook mogelijk om voor de instelling van een CE trap de shunttrap configuratie
te kiezen (Fig. 5.10).
.

~e terugkoppeling is voor de signaalfrequenties ongedaan gemaakt door Rf op te splitsen
twee delen en een ontkoppelcondensator C 2 aan te brengen. De weerstanden Rl en
It 2 staan voor signaalfrequenties parallel aan respectievelijk de ingang en de uitgang

lU

en dienen voldoende hoog gekozen te worden indien men veel versterking wenst te
realiseren.
Voor de collectorstroom geldt dat Ic = IBIAS - IB. Terwijl voor de collectoremitterspanning geldt dat UCE = UBE + IBRF. Net als in Fig. 5.6(b) kan men ook hier
de invloed van IB op UCE verminderen door een extra stroombron I~ aan te brengen.
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omzetter

D
Figuur 5.10: Een CE trap die ingesteld is als een shunttrap.

5.3

Stroominstelling door gebruik te maken van compensatie en baJancering

Balanceren vormt een belangrijk alternatief voor tegenkoppelen bij het instellen van
versterkertrappen. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij gelijkspanningsversterkers
(zie hoofdstuk 2 en 6). Een voorbeeld van een gebalanceerde schakeling is getoond in
Fig. 5.11.

Figuur 5.11: Instelling van twee transistoren op een stroom
van balancering.

iI door gebruik te maken

Als de twee transistorenQ~ en Q" identiek zijn, een gelijke temperatuur hebben (U. = 0)
en als het Early effect geen rol speelt dan zal dank zij de symmetrie de instelstroom
I zich gelijkelijk verdelen over Q~ en Q", zodat Ib = I" Cl. ~ iI. Het effect van een
temperatuurverschil tussen de transistoren Q~ en Q" 1 is hetzelfde als bij stroomspiegels
(zie paragraaf 4.3).
We kunnen voorkomen dat de instelstromen in de uitgangssignalen terecht komen
door gebruik te maken van compensatie (Fig. 5.12)
De uitgangsstromen van de stroomspiegel Q~, Q" 2, Q~' zijn gelijk aan de instelstroom
I B1AS en compenseren de instelstromen van Q~ en Q" 1. Bij een onvolledige compensatie
vloeit het restant van deze stromen tezamen met de informatiedragende stromen i~ en
i" 0 af naar de volgende versterkertrap. De gewenste signaalstromen i~ en i" 0 ontstaan
door werking van het bronsignaal u •. Het effect van deze verschilspanning werd eerder
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I/U of I/I
omzetter
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UFiguur 5.12: Door ba{ancering en compensatie worden alleen de informatiedragende stromen i~ en i" 0 overgedragen naar de 2e trap.
besproken in paragraaf 2.6 en zal in hoofdstuk 6 in detail geanalyseerd worden. De
COllectorspanningen van de transistorparen QI en Q2 worden bepaald door de volgende
trap. De instelling is daarom niet compleet zonder de 2e trap erbij te betrekken. De problemen die dit oproept en de bijbehorende oplossingen worden besproken in paragraaf
5.5.

5.4

en

0)
Im

Potentiaalverschuivingen en compensatie van spanningen

Indien de spanningsniveau's op bepaalde punten van een circuit ons niet bevallen dan
kunnen we daar iets aan doen door deze niveau's te verschuiven. Het is mogelijk om dit
te doen met speciale circuits (level-shift circuits), die de gewenste verschuiving geven
zonder daarbij het signaal aan te tasten. Figuur 5.13 geeft hiervan een aantal praktische
voorbeelden. Als eerste stap beschouwen we de CC-trap (Fig. 5.13(a)), die als buffer
kan worden toegepast. ' De spanningsdeler van Fig. 5.13(a) verschaft een eenvoudige
methode om een verschuiving van de ingangsspanning Ul naar een meer negatief niveau
V2 te verkrijgen, waarbij

en
~ls

(5.4)

en

Een nadeel van de resistieve verzwakker is' dat het signaal net zo veel verzwakt wordt als
de instelspanning. Dit probleem wordt opgelost door een spanningsbron als niveauverschuiver te gebruiken zoals in Fig. 5.13(b). De gelijkspanningsverschuiving is dan gelijk
a.au UI. - [;2 = UBE + Uz, waarin Uz de zener-doorslagspanning voorstelt. De kleinslgIlaalweerstand rz (differentiaalweerstand) van een Zener diode is erg gering (Fig. 4.4),
gering is. Deze signaalverzwakking
kWaardoor de. spanningsverzwakking voor het signaal
.
au als volgt berekend worden:
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(5.5)

(5.6)
zodat

(5.7)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figuur 5.13: Enige praktische level-shift trappen (Grebene 1984): (a) resistief, (b) zener
diode, (e) keten van diodes, (d) UBE vermenigvuldiger, (e) met stroombron ..
Sommige Zener dioden introduceren veel ruis. Daarom gebruikt men daarvoor in de
plaats vaak enige voorwaarts ingestelde dioden (Fig. 5 .13( c)). De differentiaalweerstand
per diode bedraagt kT/q1d' In het circuit van Fig. 5.13(d) is de spanningsbron uit par.
4.1.2 als niveauverschuiver toegepast met als netto resultaat:

(5.8)
Hierbij zijn basisstroom en Early effect verwaarloosd en is aangenomen dat UBEI ==
UBE2 = UBE ·
Tenslotte toont Fig. 5.13( e) een alternatieve mogelijkheid waarbij de weerstand R 2
uit Figuur (a) vervangen is door een element met een zeer hoge differentiaalweerstand
(een stroombron). Ook in dit geval is de signaalverzwakking gering. Omdat de belastingsimpedantie parallel staat aan de stroombron, kan deze methode alleen toegepast
worden bij hoogohmige belasting.
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Het koppelen van versterkertrappen

Bij het verbinden van een verstertrap met een volgende trap, wensen we wél het versterkte bronsignaal maar niet de instelstroom door te geven. Het gewenste onderscheid
kunnen we verkrijgen o.a. door onderscheid te maken in AC en DC grootheden.

Figuur 5.14: Het koppelen van versterkertrappen met gebruikmaking van AG/DG scheiding tussen instel- en signaalgrootheden: (a) voorbeeld, (b) AG vervangingsschema, (c)
DG vervangingsschema voor het geval dat U. = o.
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Pe schakeling van Fig. 5.14 geeft hiervan een voorbeeld. Indien de frequentie van het
bronsignaal u. voldoende hoog is, dan mogen we voor een analyse voor de versterking
ervan het vereenvoudigde schema van Fig. 5.14(b) gebruiken (zie hoofdstuk 3, paragraaf
3.6.2) .. Voor een analyse van het instelgedrag mogen we, indien u. voldoende klein is, de
zelfinducties vervangen door kortsluitingen en stellen u. = 0 (Fig. 5.14( c)). Het gebruik
Van spoelen is veelal niet erg aantrekkelijk. Ze zijn omvangrijk, kostbaar en zwaar (zie
paragraaf 1.9.3) en slechts in zeer kleine waarden realiseerbaar in geïntegreerde schakelingen. Ook het gebruik van scheidingscondensatoren is in geïntegreerde schakelingen
niet mogelijk. Een goed alternatief voor het gebruik van spoelen en condensatoren is
het verwijderen van instelstroom door gebruik te maken van compensatie (Fig. 5.15),
zOals besproken in paragraaf 5.3.
De stroombronnen l' en 1" compenseren de instelstromen van Q~ en Q" 1 zodat
i" 0 = 0 voor U. = O. Voor een analyse van de bronsignaalversterking mogen we het
circuit van Fig. 5.15(a) vereenvoudigen tot dat van Fig. 5.15(b). Het feit dat de emittérs
Van het transistorpaar Q2 nu via een spanningsbron met U+ zijn doorverbonden, heeft
Weinig effect op de signaaloverdracht (ga dat zelf na).
./

to :::

Deze maatregel is echter noodzakelijk om een bepaalde instelling van de collectorspanningen van Q~ en Q~ te kunnen realiseren. Een nieuw probleem met de schakeling
Van Fig. 5.15 is de stroominstelling van de 2' trap. Men zou zo'n instelling kunnen
verkrijgen door l' en J" iets kleiner te maken dan 1B1 AS zodat er een verschilstroom
ontstaat waardoor ·de ·basisstromen van Q2 zijn bepaald. Vanwege de spreiding in de
stroomversterkingsfactoren zou daarmee echter ook de spreiding in de collectorstromen
Van Q2 ontoelaatbaar groot zijn. Een uitstekende remedie voor dit probleem bestaat uit
het aanbrengen van een "overall" terugkoppeling voor CM signalen over beide trappen.
We zullen deze oplossing in de volgende paragraaf bespreken.
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I'
=I B1AS

I"
=I B1AS

(a)

.Figuur 5.15: Koppeling tussèn twee versterkertrappen met gebruikmaking van compensatie van instelstromen: (a) voorbeeld, (b) klein-signaal vervangingssch~ma.

5.6 . Combinaties van tegenkoppeling en balancering
5.6.1

Een spanningsversterker uitgevoerd met bipolaire transistoren

Figuur 5.16 toont een schema van een transistorschakeling met inbegrip van de instelcircuits. De terugkoppelconfiguratie en uitwendige potentialen van deze spanningsversterker werden eerder geanalyseerd aan de hand van resp. Fig. 3.23 en Fig. 5.3.
In deze schakeling is de instelling gerealiseerd met behulp van balancering, compensatie
en terugkoppeling van CM grootheden. Onafhankelijk daarvan is de versterking voor het
bronsignaal U$ gerealiseerd met behulp van DM grootheden. Om het gedrag voor CM en
DM grootheden te analyseren is het handig om gebruik te maken van afzonderlijke vereenvoudigde vervangingsschema's. Het vervangingsschema voor DM signalen verkrijgen
we door alle CM stroom- en spanningsbronnen te vervangen door respectievelijk open
takken en kortsluitingen. We doen dit niet alleen voor de extern aangebrachte bronnen
maar tevens voor alle interne bronnen die uitsluitend CM signalen voeren (Fig. 5.17(a)).
Dit schema is eerder besproken aan de hand van Fig. 5.15 en Fig. 3.25. Het vereenvoUdigde schema voor het CM instelgedrag (Fig. 5.17(b)) vinden we door het bronsignaal
U$ gelijk aan nul te stellen en alle punten met een gelijke CM spanning met elkaar door
te verbinden4 . In Fig. 5.17(b) zijn de parallelcombinaties van identieke transistoren
daarbij weergegeven als multi-emittertransistor met overeenkomstige indices. De transistorcombinatie (Q2' Q3, Q4) vormt een Wilson stroomspiegel (zie paragraaf 4.6) . De
collectorstroom van transistorcombinatie Ql vormt de ingangsstroom van deze spiegel.
Indien we de basisstroom verwaarlozen dan geldt dat lCl = lc2 = lc3 = lc4' We
kunnen hieruit concluderen dat de instelling van het transistorpaar Q2 is gekoppeld aan
die van Ql via de terugkoppeling van CM stromen in de Wils on stroomspiegelconfiguratie. De instelstromen voor het transistorpaar Ql worden rechtstreeks afgeleid van de
·Voor het analyseren van het effect van een eventuele onbalans in de instelgrootheden moet echter
gebruik gemaakt worden van het oorspronkelijke schema of van het schema voor DM grootheden
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Figuur 5.16: Een compleet ingestelde twee-traps spanningsversterker.
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instelstroom IBIAS. Het transistorpaar Ql vormt hierbij een cascodetransistor voor de
stroomspiegeltransistor Q6' Er geldt hierdoor dat ICI = IC7 = IC6 = 2IBI AS.
lIet elegante van het instelcircuit van Fig. 5.17(a) is dat met één enkele stroombron
lIJIAS alle collectorstromen bepaald worden en dat veranderingen van I BIAS geen invloed hebben op de uitgangsspanning. In geval van een perfecte schakeling is de stroom
door R 2 en RL nihil,
'
Bij praktische schakelingen moet men'echter altijd rekening houden met niet-idealiteiten. Door onvolkomenheden in de stroomspiegels zal bijv. IC2 :j. IC6 zijn. De verSchilstroom IC2 - IC6 zal door R 2 en Rl wegvloeien en daarbij een uitgangsspartning
Vi ~ (h - 12 )(R2! / Rl) produceren over de belastingsweerstand Rl, Ook door ongelijkheid in de eigenschappen en omstandigheden (zoals de temperatuur van de transistoren)
zal er een onbalans ontstaan. De gevolgen en modellering hiervan zullen we in het volgende hoofdstuk bespreken.

5.6.2

Tussenbalans

De transistor configuratie van Fig. 5.16 staat model voor een implementatie van een
nullor welke in diverse teruggekoppelde configuraties kan worden toegepast. Afhartkelijk
van de typische implementatie zijn een reeks van verfijningen en uitbreidingen mogelijk.
We willen er hier alvast enige noemen:
• De transistoren Q~ en Q" 4 voeren een constante stroom. Men kan echter besluiten
om deze transistoren een meer actieve rol te laten spelen en ze mee te laten doen
in de versterking van het bronsignaal (zie hoofdstuk 6).
• Om een lineaire overdracht van de teruggekoppelde versterker te kunnen waarborgen moet bij een klasse A uitgangstrap, zoals die van Fig. 5.16, de instelstroom
groter zijn dan de stroom die door het bronsignaal wordt veroorzaakt. Deze eis
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Figuur 5.17: Vereenvoudigde vervangingsschema's: (a) Een DM vervangingsschema, (b)
een CM vervangingsschema dat toepasbaar is indien de DM signalen klein zijn.
beperkt de mogelijke belastbaarheid van de versterker . Voor de stroom 1~2 van
.

Q; geldt namelijk dat

(5.9 )
(ga dit zelf na). Deze stroom kan echter nooit groter zijn dan 2lBIAS (meer stroolll
is er niet beschikbaar) en nooit kleiner dan 0, zodat er moet gelden dat
R2) U.
Rl

o < ( 1 + Rl

< lBIAS ·

(5.10)

Indien een grotere maximale uitgangsstroom gewenst is, dan kan men de versterker op
een aantal manieren wijzigen. De behandeling van dergelijke modificaties valt echter
buiten het bestek van deze cursus.

5.6.3

Low-voltage, low-power schakelingen

De technologische vooruitgang weerspiegelt zich voor een belangrijk deel in de eisen
t.a.v. de minimaal benodigde voedingsspanning met het streven om die alsmaar te verlagen. Dit heeft de nodige consequenties voor de instelcircuits. Voor digitale schakelingen
is een voedingsspanning van 3V inmiddels gangbaar en voor de nabije toekomst liggen
waarden van IV of nog lager in het verschiet. Het belang van een lage voedingsspanning moet vooral gezocht worden in de vermogensdissipatie. Bij een lagere dissipatie
kan men meer componenten op een chip onderbrengen en de eisen die aan de koeling
gesteld worden verminderen. In digitale schakelingen wordt de energie voornamelijk gebruikt en verbruikt om capaciteiten op te laden en te ontladen van de spanning 0 naaf
de voedingsspanning UDD. De opgeslagen energie in een condensator bedraagt CU 2 / 2,
zodat het vermogensverbruik kwadratisch met de voedingsspanning af kan nemen. De
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Wensen ten aanzien van de voedingsspanning van analoge circuits komen overeen met die
van de digitale circuits. Dit geldt met name voor mixed-mode (analog/digitaal) schakelingen waarbij men met een enkele voedingsspanning wenst te volstaan. Los daarvan
is er ook een groeiende behoefte ' aan batterij-gevoede analoge schakelingen die nog bij
een lage voedingsspanning met weinig stroomverbruik klUlllen functioneren. Bij CMOS
schakelingen wordt de minimale voedingsspanning bepaald door de spreiding boUt inde
drempelspanning Ut. De voedingsspanning van digitale schakelingen moet een aantal
malen groter zijn dan i::J..Ut teneinde het gewenste onderscheid tussen "1" en het "0"
niveau te klUlllen maken (Fig. 5.18).

------.r------------------U OD
marge

marge

(b)
marge

ran

------~-----------------o

Figuur 5.18: De spreiding boUt in de drempelspanningen bepaalt de minimaal benodigde
Voedingsspanning UDD .
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Vraagstukken bij hoofdstuk 5

Thema's
• Instelling van transistoren op een gewenste waarde van (Ic/ID en UCE/UDS, met
gebruikmaking van:
- het tegenkoppelnetwerk voor de signaaloverdracht (zelfde gedrag voor signaal
en instelling)
- filters om de signaaloverdracht te scheiden van het instelgedrag
- balancering (DM-CM)
- level shifts
- het koppelen van versterkertrappen
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Instelling van transistoren
Opgave 5.1(a)
Een serietrap is ingesteld met het circuit van Fig. V5.l. De schakeling kan functioneren
mede omdat de signaalbron Us een gelijkspanningskomponent van 1 V bevat .

D
D

V

v

+

+

5V

hoge
, lage Ic

-

v

T (K)

(a)

Fig. V5.1 (a) Een serietrap, (b) de

(b)

UBE(T)

karakteristiek.

Voor het temperatuurbereik van de schakeling geldt dat:
250 K

< T < 400 K

De basis-emitterspanning UBE(T) heeft een lineaire temperatuurafhankelijkheid zoals
gegeven in Fig.V5.1(b). Verder is bekend dat UBE (300 K) = 700 mV bij Ic = 1 mA.
Hoe groot is de maximale collectorstroom bij u. = 0 V in het gegeven temperatuurbereik.

F

kies het goede antwoord
IC,ma",

=
b

I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ 11~0 11~0 I ~ A

Ic

Opgave 5.1(b)
De transistor wordt vervangen door een ander exemplaar. Voor de stroomversterking is
gegeven dat
f3F
Verder is gegeven dat T

= 300 K. Bij

11

= BF = 100
deze temperatuur is UBE (300 K)

= 650 mV.

Hoeveel daalt de collectorstroom indien de inwendige weerstand van Us (niet aangegeven in de tekening) vervolgens stijgt van 0 n tot 100 kn o

kies het goede antwoord
De collectorstroom daalt met ongeveer:
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Opgave 5.2(a)
.
De shunttrap van Fig. V5.2 wordt ingesteld met behulp van de stroomspiegel Q2 - Q3 '
De invloed van basisstromen en het Early effect mogen in deze opgave verwaarloosd
Worden. De schakeling moet ook onder worst-case situaties goed functioneren onder de
Volgende condities voor de temperatuur t en de voedingsspanning V+

5V

< V+ < 8V

Verder is voor de basis-emitterspanning UBE gegeven dat
650mV

< UBE < 800mV bij Ic

= 1mA en t = 30°C

r-----,--Q

v+

Is

r-

p.

tg . V5.2 Een ingestelde shunttrap.

Indien voor de collectorstroom I C2 van Q2 gewenst is dat 100JLA < I C2
bereken dan de benodigde waarde van R B1AS voor het geval dat I. = O.

k·les

< 200 JLA

het goede antwoord

E.13IAS ==
is

e-

~1~1~1~1~I~olkn
OPgave 5.2(b)
.
lIet voedingsbereik is zodanig dat (net als bij de vorige vraag) geldt dat
~OO JLA < ICI < 200JLA. Ook de overige omstandigheden blijven zoals bovengenoemd.
ereken de minimale waarde UCE Tnin van de collector-emitterspanning van Ql' (Er
geldt dat UBE(T) = 1250 mV - >.1-.

k·les
fJ

het goede antwoord

CE,tn.in

==
mV
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Opgave 5.3(a)
In deze opgave wordt een instelcircuit voor een stroom-spanningsomzetter onderzocht
(Fig. V5.3). De bronweerstand is 100 kno

+

koppelcondensator

i'~~

]

}.

Fig. V5.3 Een ingestelde JFET.
Van de JFET is gegeven, dat I D = I DSS (l- UGS/Ut )2, voor UGS > Ut; en I D = 0 voor
UGS ::; Ut, waarbij IDss = 12,5mA en Ut = -5V. We wensen de ' FET in te stellen
op een drainstroom I D van 2 mA. Teneinde instelling in het actieve gebied en een
voldoende dynamisch bereik te garanderen wensen we dat UDG = 5V. De instelstrooIIl
I DD is zodanig ingesteld dat de drainstroom de gewenste waarde van 2 mA heeft .
Bereken de weerstand Rl'

a

kies het goede antwoord

H

RI

=

I ! I ! I ~ I ~ I ~ I ~ I kn
Opgave 5.3(b)
Ga na in hoeverre de overdracht uo/i. wordt beïnvloed door het aanbrengen van de
instelweerstand Rl'
De negatieve voedingsspanning wordt zodanig veranderd dat Rl = llkn moet bedragen.
Met welk percentage neemt de overdracht bij lage frequenties af, door het aanbrengen
van Rl ' De koppelcondensator mag steeds als een kortsluiting voor het signaal worden
beschouwd. Voor de transconductantie van de FET mag aangenomen worden dat geldt
9rn = 2mA/V.

E
d

1)

lJ

kies het goede antwoord
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lIoofdstuk 6

Verschilversterkers, oparnps, OTA's
en instrumentatieversterkers
6.1

Inleiding

In dit

hoofdstuk bespreken we de opbouwen eigenschappen van een belangrijke groep
elektronische bouwstenen: verschilversterkers, opamps, OTA's en instrumentatieversterkers. ·Verschilversterkers zijn eenvoudige doch belangrijke basisschakelingen die, onder
andere, als ingangscircuit in vrijwel alle opamps en OTA's worden gebruikt. Opamps (=
operational amplifiers) en OTA's (= operational transconductance amplifiers) kunnen
beschouwd worden als praktische implementaties van nullors . De opamp is een uniVersele spanningsversterker (U/U omzetter) met een gespecificeerde versterkingsfactor
IJ. ::: (Uo/Uiho;o ~ Wl /s (zie hoofdstuk 7). De OTA is een U/I omzetter met een gespecificeerde (vaak regelbare) waarde van de transconductantie l' = 9m = (Ia/Ui) IUo=o·
Bij grotere ingangssignalen moet rekening gehouden worden met het niet-lineaire gedrag van de schakelingen. Dit niet-lineaire gedrag leidt tot complicaties bij de analyse,
~aar is overigens niet persé nadelig: Er bestaan tal van schakelingen waarbij deze
IUet-lineariteit wordt benut, zoals in vermenigvuldigers, modulatoren, demodulatoren
en choppers (zie hoofdstuk 9) . Ook de zeer snelle ECL digitale schakelingen maken
gebruik van de niet-lineariteit van verschil versterkers, die in dat geval als geschakelde
stroomsplitsers worden gebruikt (zie paragraaf 9.5.6).
. In andere applicaties benut men combinaties van lineair en niet-lineair gedrag, zoals
In 0pamps waarbij men de niet-lineariteit gebruikt om stromen en spanningen in sterkte
te begrenzen (zie hoofdstuk 9).
Het zal duidelijk zijn dat de ontwerpers in staat moeten zijn om zowel het lineaire
als het niet-lineaire gedrag te beheersen.
. Het gedrag van ideale elementen, zoals nullors en ideale schakelaars, kan als referentie
~enen om het gedrag van praktische schakelingen te beschrijven, waarbij de afwijkingen
In kWaliteitsparameters worden uitgedrukt.
Verschilversterkers, opamps en OTA's zijn uitgerust met een tweetal ingangsklemlllen waarvan, in het geval van een signaalspanningsbron, er één wordt benut voor de
terugkoppeling, en er één overblijft voor de signaalbron.
Voor het meten van DM spanningen is het van belang om over twee ingangen voor
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de signaalbron te beschikken (zie paragraaf 2.5). Voor deze toepassing zijn speciale
versterkers ontwikkeld: de instrwnentatieversterkers.
Wij zullen nu achtereenvolgens het gewenste gedrag en de belangrijkste niet-idealiteiten vail. opamps, OTA's en verschilversterkers bespreken.

6.2
6.2.1

Verschilversterkers
Balansschakelingen

De verschilversterker is opgebouwd als een gebalanceerde schakeling, waarin de selectiviteit voor respectievelijk DM en CM signalen wordt benut. Figuur 6.1 toont een
basisuitvoering van zo'n versterker. Een ideale balansschakeling is opgebouwd uit twee
identieke delen, die zodanig verbonden zijn, dat bij gelijke signalen in beide delen, het
DM uitgangssignaal gelijk is aan nul.
In de schakeling van Fig. 6.1 zijn de transistoren Q1 en Q2 en de weerstanden Rel en
R e2 onderling zo goed mogelijk aan elkaar gelijk en de ontwerper zorgt ervoor dat de
componenten een gelijke temperatuur hebben. Deze temperatuurgelijkheid kan worden gerealiseerd door de componenten op een thermisch geleidend substraat onder te
brengen. Indien de basispotentialen Uil en Ui2 gelijk zijn dan trekken beide transistoren een stroom 10' Het te versterken signaal wordt als verschilsignaal (Uil - Ui2)
tussen de bases gezet en veroorzaakt een afwijking van de symmetrische toestand. Zo
zal bij een stijging van Uil de transistor Q1 meer stroom gaan trekken en Q2 dus minder omdat de som van beide stromen gelijk blijft aan 210' Het uitgangssignaal nemen
we als spanningsverschil Uo1 - U02 tussen beide collectoren. Het enorme voordeel van
balansschakelingen bestaat hieruit dat veranderingen die symmetrisch op de schakeling
inwerken (de CM signalen) geen spanningsverschil tussen de collectoren veroorzaakt en
dus ook geen uitgangssignaal.
We kunnen vier soorten overdrachten definiëren die het verband karakteriseren tussen enerzijds CM- en DM-ingangssignalen en anderzijds CM en DM-tLitgangssignalen.
De bedoeling van de verschilversterker is, dat er een goede overdracht Add van DMingangssignalen naar DM-uitgangssignalen is en dat alle overige overdrachten nul zijn.
De mate waarin dit lukt is één van de kwaliteitsparameters die we in de volgende paragraaf zullen bespreken.

6.2.2

Kwaliteitsparameters van een verschilversterker

Een eerste belangrijke parameter van een verschilversterker is de gewenste overdracht
Add van het DM-ingangssignaal naar het DM-uitgangssignaal. Voor de basisschakeling
van Fig. 6.1 kunnen we deze gemakkelijk als volgt afleiden: Stel dat tengevolge van een
DM-signaal de collectorstroom van Q1 toeneemt met een klein bedrag ie, dan neemt de
stroom door Q2 af met eenzelfde bedrag.
Indien de basisstroom verwaarloosbaar is, dan is hiervoor een DM-ingangsspanning
tLid nodig ter grootte van:
. -1
. -1
-1)
(6.1)
= ~egm1
+ ~egm2
= ~e. (-1
gm1 + gm2 .
Indien de uitsturing klein is dan geldt gm1 = gm2 = gm' In dat geval vinden we dat
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Figuur 6.1: Een basisschakeling voor verschilversterkers.
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Uid

= Tgm'

(6.2)

De DM-uitgangsspanning Uod bedraagt
Uod

[1-

!n

In

Voor het geval dat

Rel

= R c2

19

Add

m

5-

= Uol - U 0 2 = -icRcl - ic R c2'
= Rc vinden we voor de overdracht Au dat
= -Uod = -gmRc.

(6.3)

()

6.4

~

Voor grotere ingangssignalen kunnen we de overdracht als volgt afleiden: Als voor de
transistoren QI en Q2 geldt dat IS I = IS 2 dan is

n.
(-

(6.5)

[1.

a,-

Verwaarlozen we de basisstromen, zodat Iel

Icl

I

Voor het uitgangssignaal Uod

+ I c2 = 21

= 1 + exp( _

c2

= Uol -

0 ,

~)'

= 1 + exp(~)'

dan vinden we dat
(6.6)

(6.7)

U02 vinden we dat

(6.8)

ln. Fig. 6.2 is de uitgangsspanning grafisch weergegeven als functie van Uid . Merk op
1)

dat bij een DM ingangsspanning Uid groter dan enige malen kT Iq, de instelstroom 2Io
\'rij wel volledig door een der beide transistoren loopt terwijl de andere transistor dan
stroomloos is . Dit schakelgedrag wordt in hoofdstuk 9 nader besproken. Voor kleine

-

Elektronische Implementatiekunde

166

signalen, d.w.z. Uid ~ kT / q verandert Uod vrijwel lineair met Uid, waarbij de overdracht
gegeven wordt door (6.4). Merk op dat de horizontale asymptoten en de raaklijn in de
oorsprong elkaar snijden voor IUidl = 2(kT/q).
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Figuur 6.2: Het DM-uitgangssignaal van de verschilversterker van fig . 6.1 bij grote DMingangssignalen.
De gunstige eigenschappen van verschilversterkers hangen in belangrijke mate van de
symmetrie in de 'schakeling af. In de praktijk kan perfecte symmetrie nooit bereikt
worden. Om een DM-uitgangsspanning van 0 V te verkrijgen, zal daardoor toch een
DM-ingangssignaal nodig zijn die we offset-spanning noemen. Het verschil tussen de
beide ingangsstromen bij een DM-uitgangsspanning van 0 V noemen we offsetstroom.
Offset is een belangrijke kwaliteitsparameter van verschilversterkers. De gevolgen vaJl
offset zullen in paragraaf 6.6 nader besproken worden.
Een ander geval van asymmetrie is dat een CM-ingangssignaal toch een klein DMuitgangssignaal zal veroorzaken. Zij Add de versterking van CM-ingangssignaal naaf
DM-uitgangssignaal dan definiëren we de rejectiefactor H als
H

=1

Add
Acd

I.

A .,
cc

h
(

~

~

c
H

(6.9)

De waarde van H geeft aan hoeveel maal groter een CM-ingangssignaal mag zijn daJl
een DM-ingangssignaal opdat een even groot DM-uitgangssignaal wordt bereikt. De
rejectiefactor H van een differentiaal-ingangstrap is een belangrijke parameter die bepalend is voor de zgn. common-mode rejection ratio (CMRR) van een uit meerdere
trappen bestaande versterker. Deze CMRR zullen we in het volgende hoofdstuk nader
bespreken. De rejectiefactor H wordt ook wel gedefinieerd als de verhouding van een
CM-spanning en de verandering van de offsetspanning die daar het gevolg van is. Deze
definitie komt op hetzelfde neer als (6.9).
Een andere kwaliteitsparameter van verschilversterkers is de zgn. discriminatiefactor
F die gedefinieerd is als
.

F gf Add

E
g

(6.10)
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Waarbij Ace de versterkingsfactor van CM-ingangssignalen naar CM-uitgangssignalen is.
Vaar de schakeling van Fig. 6.1 vinden we dat
F ~ 2gmRee,

(6.11)

waarin Ree de (niet getekende) inwendige weerstand van de stroombron 210 ' voorstelt.
De discriminatiefactor is van belang bij het cascaderen van versterkertrappen. Indien er
Ilamelijk op de uitgang van de eerste trap een groot CM-signaal aanwezig is, dan moet de
tWeede trap ook een goede rejectiefactor bezitten om de totale rejectie goed te krijgen. In
de schakeling van Fig. 6.1 is de discriminatie erg hoog omdat de hoge impedantie Ree van
de stroombron voorkomt dat er een CM-signaal aan de uitgang ontstaat. In dit verband
spreekt men soms over isolatie van de uitgang voor CM-ingangssignalen. Bij 'hogere
frequenties kan door parasitaire capaciteiten de impe'dantie van de stroombron sterk
afnemen waardoor, wegens onvoldoende discriminatie, problemen kunnen ontstaan.

6.2.3

re

:t

[I

e
~.

Verschilversterkers met actieve belasting, OTA's

Bij gebruik van gebalanceerde versterkers is het veelal gewenst om het dubbelzijdige uitgangssignaal om te zetten in een enkelzijdig signaal. Een fraaie oplossing hiervoor biedt
het gebruik van stroomspiegels als belastingsnetwerk (Fig. 6.3) . Een verschilspanning
(DM-signaal) op de ingangen verandert de stroomverdeling van de emitterstroom 210
oVer de transistoren Ql en Q2, dit is de normale verschilversterkerwerking. Stellen +i
eIl-i de aldus opgewekte signaalstromen in Ql en Q2 voor, dan zorgt de spiegelwerking
van Q3 en Q4 er voor dat Ic4 = Ic3 = 10 + i. In de uitgang vloeit nu het verschil van de
~ollectorstromen van Q4 en Q2, dus 2i. De volle verschilstroom komt aldus enkelzijdig
es chikb aar.

11

volgende
versterkertrap

iuit = 2i

10 - i

uit

in1

in2

11

e
'e
:f

11

Ie

1 _______________ _

U'

Figuur 6.3: Verschilversterker met enkelzijdige stroomuitgang.
De configuratie van Fig. 6.3 is een u-i omzetter hetgeen vaak aangeduid wordt als transCoIlductantieversterker. Voor kleine signalen vinden we voor de gewenste overdracht Ad
dat
'

Ad

_ i uit

-

_

Uid

2i _
Ui

_ qlo
gm - - ,
kT

(6.12)
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waarin gm de transconductantie van Ql en Q2 is. De overdracht Ad kan gevarieerd
worden door de grootte van 10 te veranderen. Van deze eigenschap wordt in tal van
toepassingen dankbaar gebruik gemaakt. Het gaat daarbij om niet-lineaire schakelingen
zoals vermenigvuldigers en om lineaire versterkers met een regelbare overdracht. Voor de
groot-signaaloverdracht kunnen we op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf afleiden
dat
luit

qUid

= 2Io tanh( 2kT)·

(6.13)

Deze relatie is in Fig. 6.4 grafisch weergegeven.

-3

2

-21 0

Figuur 6.4: Groot-signaal overdracht van de verschilversterker met kortgesloten uitgang.
Een nadeel van de versterker van Fig. 6.3 is dat de balans enigszins verstoord is door
de onvolledige symmetrie, hetgeen leidt tot een verslechtering van de offset en commonmode rejectie. Dit bezwaar is opgeheven in de variant van Fig. 6.5. In deze verbeterde
transconductantieversterker is de ingangstrap volkomen symmetrisch. De stroomspiegels zijn van het Wilson-type waardoor een goede voedingsspanningrejectie en een hoge
uitgangsimpedantie bereikt wordt. Het Early-effect van de ingangstransistoren bij voedingsspanningsvariaties wordt door compensatie gereduceerd. Desgewenst kan men de
ingangstransistoren nog cascoderen om te voorkomen dat een eventuele ongelijkheid van
de Early-spanningen van Ql en Q2 tot verhoogde offset leidt. Configuraties als die van
Fig. 6.5 worden onder meer toegepast in de zgn. OTA's (operational transconductance
amplifiers) ,
De rol van de stroomspiegelbelasting in de schakeling van Fig. 6.3 en 6.5 is vrij bescheiden: Het betreft een signaal-inversie met een (stroom)versterkingsfactor -1. Dankzij de
geringe versterking is de bandbreedte van de stroonispiegeloverdracht nog vrij groot en
kan, met enige voorzorgen, de afsnijfrequentie fT van de transistoren benaderen. Dit
is een plezierige omstandigheid omdat de h.f. kwaliteiten van pnp-transistoren in vele
IC-processen veel slechter is dan die van de npn-transistoren. Indien men echter de
beschikking heeft over een meer geavanceerd (en duurder) IC-proces, wa:arbij zowel de
pnp- als npn-transistoren goede h.f. eigenschappen hebben, dan kan men overwegen orn
de spiegel te vervangen door een schakeling die wat meer bijdraagt tot de signaal versterking.
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Figuur 6.5: Verbeterde transconductantieversterker.
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Figuur 6.6: Een verschilversterker met een gelijkwaardige functie van de pnp- en npntransistoren.

--

Elektronische Implementatiekunde

170

Figuur 6.6 geeft hiervoor een principeschakeling. In deze schakeling spelen de npnen pnp-transistoren een gelijkwaardige roL Om verzadigm.g van de transisstoren te
voorkomen dient de ingangsspanning afgestemd te zijn op de CM-ingangsspanning UCM
van de volgende trap; waarbij de spanningsmarge ongeveer ±!UBE bedraagt.

volgende

trap

u+
5V

us =

UOM

Figuur 6.7: Een tweetrapsuitvoering met instelling.
Figuur 6.7 toont een tweetrapsversie van deze schakeling. De gelijkstroominstelling
is gerealiseerd met een tegenkoppeling voor CM-stroom, zoals eerder beschreven bij
Fig. 5.17. Ga zelf na hoe deze instelling tot stand komt. Om verzadiging van de
transistoren te voorkomen is de ingangsspanning aangepast met behulp van de CM-spanningsbron UCM ~ 2UBE. De uitgangsspanning moet ook aan bepaalde eisen voldoen,
die in praktische schakelingen voor de nodige problemen zullen zorgen. Deze problemen
zijn evenwel oplosbaar, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

6.3

Rail-to-rail verschilversterkers, low-voltage schakelinogen

Om transistoren in het actieve gebied te laten werken moeten de collector-, emitter- en
drain-sourcespanningen aan bepaalde eisen voldoen. Bij een lage voedingsspanning kan
dit tot grote problemen leiden:
Voorbeeld 6.1 Bij bipolahe transistoren moet, om verzadiging te voorkomen, de modulus van de collector-emitterspanning een aantal malen, bijvoorbeeld 10 x, groter zijn dan kT / q. In dat geval moet, om verzadiging van
Q6 en Q7 (Fig. 6.7) te voorkomen, de CM-ingangsspanning UCM voldoen
aan de eis:

/UBEI

kT

kT

+ 10< UCM < U+ - (IUBEI + 10-).
q
q

(6.14)
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Bij een voedingsspanning van, bijvoorbeeld, 3 V is de marge erg klein. De
worst-case situatie treedt op bij lage temperaturen (ga dat zelf na).
BI·J· MOS-schakelingen treden identieke problemen op.

Om MOS-transistoren in het
actieve gebied te laten werken moet de kanaallengte voldoende groot en de stroom
voldoende klein zijn (zie fig. 1.5 en fig. 1.11). In dat geval kan de minimaal benodigde
spanning UDS,.al enkele honderden millivolt bedragen ..

Figuur 6.8: (a) Een MOS variant van een verschilversterker, (b) een uitvoering met
cascade transistoren, (c) toepassing van een gevouwen cascade.

Voorbeeld 6.2 Om een voldoend hoge impedantie van de stroombr<>n M3
(Fig. 6.8(a)) te verkrijgen moet de CM spanning UCM groter zijn dan een
minimale waarde:
UCM,Tnin > UDS.at

L-

1,
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+ UGs·

(6.15)

Bij hoge waarde van UCM is de spanning over M3 voldoendf:O groot maar
kurmen de transistoren M~ en M; buiten het actieve gebied geraken, waaruit
de eis volgt dat

UCM < UDD

+ jUGsj-

IBIAS
-2-RI -jUDS,.atj

(6.16)

Deze eis kan een probleem vormen bij hoge waarden van IBIASRI. In de
variant met cascadetransistoren (Fig. 6.8(b) geldt de eis:

II

II

(6.17)
Bij lage voedingsspanningen en overeenkomstige lage waarden van' UB1AS
kan deze eis ook tot problemen leiden. Een goede oplossing hiervoor bestaat uit het toepassèn van gevouwen cascode transistoren (Fig. 6.8( c)). De
cascode transistoren (M~, M;) zijn van het complementaire type en ingesteld met behulp van het stroombronpaar (I~, I;). Bij een geschikte keuze
van UB1AS , (bijv. jUBIASj = 1, 5jUGSJ), is het probleem opgelost. Immers
OVer de bronnen 13 staat dan een spanning van! jUGsj hetgeen voldoende
is bij een stroomspiegeluitvoering. De CM-drain-sourcespanning over het
transistorpaar MI bedraagt
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Figuur 6.9: Een rail-ta-rail ingangstrap.

= UDD -IUB1ASI + IUGS21 + IUGSll- UCM·
Zelfs indien UCM = UDD bij UBIAS = îlUGS21 geldt dat
UDSI

1
UDs ~ "2IUGS21

+ IUGSll.

(6.18)

(6.19)

hetgeen ruim voldoende is.
Een zogenaamde rail-to-rail ingangstrap verkrijgen we door twee complementaire trappen met gevouwen cascodetransistoren parallel te plaatsen. Dit is gei1lustreerd ill
Fig. 6.9. Bij hoge waarden van UCMI zijn de transistorparen MI en M 2 actief. In het
middengebied van UCMI zijn alle transistoren actief en voor lage waarden van UCMI zijn
de paren M3" M 3" en M4" M 4" actief. De uitgangsspanning van de cascodetransistoren
wordt bepaald door de 2e trap, die in Fig. 6.9 symbolisch is aangegeven. Ga zelf na aan
welke eisen UCM2 moet voldoen. Het is goed te bedenken dat de vier transistorparen
MI - M4 met de bijbehorende instelbronnen zich voor de signaaloverdracht ongeveer
hetzelfde gedragen als één enkele transistor.
De minimale voedingsspanning van de schakeling van Fig. 6.9 bedraagt:

UDD,min

= 21UGsi + 2UDS,.at·

(6.20)

Voor nog lagere voedingsspanningen is door Van der Woerd (1993) een fraai alternatief
ontwikkeld, waarbij voedingsspanningen van 1 V en lager mogelijk zijn. Dergelijke
schakelingen vinden toepassingen in gehoorapparaten en andere kleine batterij-gevoede
schakelingen.
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Het ontwerpen van uitgangstrappen voor lage voedingsspanningen vormt een apart
probleem. Ook voor deze schakelingen blijkt het mogelijk te zijn rail-to-rail versies
te ontwerpen. De geïnteresseerde lezer verwijzen we gaarne naar de gespecialiseerde
literatuur (Huijsing et.al, 1995).

6.4

Inversie

BI·J· differentiaalversterkers en opamps onderscheidt men een inverterende (-) ingang
en een niet-inverterende (+) ingang. Of zo'n ingang al dan niet inverterend is heeft
niets te maken met tekenafspraken maar met het fysische feit dat de uitgangsspanning
bij een resistieve belasting al dan niet in dezelfde zin als de ingangsspanning veran~ert (Fig. 6.10(a)). Bij stroom-stroom omzetters kan men op soortgelijke wijze een
In\7erterende en een niet-inverterende ingang onderscheiden (Fig. 6.10(b)). Inilien de in~angsimpedantie in Fig. 6.10(b) een eindige waarde heeft dan veranderen de spanningen
JU de figuren (a) en (b) in dezelfde zin.

t

t

t

1

(a)

(b)

Figuur 6.10: (a) Bij langzaam variërende signalen en een resistieve belasting veranderen
[jo en een ingangsspanning Ui op de niet-inverterende ingang in dezelfde zin. (b) het
duale geval voor stroom-stroom trans actuatoren.
.
Bij het aanbrengen van terugkoppelnetwerken is het belangrijk om vast te stellen of
lllen al dan niet naar de inverterende ingang terugkoppelt, teneinde verschil te maken
tussen mee- en tegenkoppeling. Figu~ 6.11 toont een aantal inverterende versterkertrappen en Fig. 6.12 toont enkele niet-inverterende versterkertrappen.
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Figuur 6.11: Enkele inverterende versterkerconfiguraties.
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(t)
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Figuur 6.12: Enkele niet-inverterende versterkerconfiguraties.

Of een versterkertrap al dan niet inverteert hangt niet af van het type van de actieve
componenten (n-channel, p-channel, pnp, npn, etc.) maar uitsluitend van de configuratie. Deze bijzondere eigenschap wordt veroorzaakt door het feit dat in het eenvoudige
vervangingsschema van Fig. 6.13 ·de transconductantie gm positief is voor alle typen
actieve componenten (JFET, MOS, bipolair, elektronenbuis).
stuurelektrode

19'10, b"j,

of ,,,.,,)

i

'mU,!~

o----------~~--~

Figuur 6.13: Eenvoudig klein-signaal model voor de actieve componenten.

Als gevolg daarvan zijn alle CE- en CS-configuraties (Fig . 6.11( a) en (b)) inverterend.
Alle CB- en CG-configuraties (Fig. 6.12(a), (b) en (c)) zijn niet inverterènd. Ook
alle long-tailed pair configuraties van het type van Fig. 6.12(d) zijn niet-invert erend.
Verschilversterkers kennen zowel een inverterende als een niet-inverterende ingang. Bij
meertrapsversterkers levert een oneven aantal inversies in totaal één inversie op en een
even aantal inversies is niet-invert erend. Stel nu zelf vast dat bij de schakeling van
Fig. 6.5 de bovenste ingang inverterend is en dat bij Fig. 6.12(e) de linker (aangegeven)
ingang niet-invertereild is.
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6.5

Een voorbeeld van een monolithische gelijkspanningsversterker

De tot nu toe behandelde basis configuraties en koppeltechnieken worden op fraaie wijze
toegepast in de operationale versterker OP-27 van PMI (Fig. 6.14).
r-----,-----,------,--,----,-------r---------r~--._~u+

non
inV9rting
input

+o-f---'-r--,+-----l

invsrting
input

R1 and A2 are permanently

adjusted at water test

for minimum offset voltage

L __ _ _ _ _ _

~

__

~

________

~

__________

~

__

L_~~~u

-

Figuur 6.14: Vereenvoudigd schema van de operationele versterker OP-27.
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De werking van deze versterker is als volgt:
De ingangstrap is van het type van Fig. 6.1. De multi:collectortransistor Q6 is aangebracht om de ingangsbasisstromen van Ql en Q2 te compenseren. Deze transistor werkt
namelijk als stroomspiegel doordat één van de collectoren met de basis is doorverbonden.
De ingangsstroom van deze stroo~spiegel wordt via Q3 geleverd door de basisstromen
'1an Ql1 en Ql2, waarover straks meer. Door Qll en Q12 op dezelfde stroom in te stellen
als Ql en Q2 wordt bereikt dat de ingangsstroom tamelijk goed wordt gecompenseerd.
OIn de ingangstrap niet te veel met een volgende trap te belasten zijn de emittervolgers
Q21 en Q22 aangebracht, welke ingesteld zijn met de-stroombronnen Qll en Ql2. De
'1 ol gen de trap Q23, Q24, Q27, Q28 is een verschilversterker met actieve belasting van het
tYpe '1an Fig. 6.2.
_
. De uitgangsstroom van deze trap wordt door Q26 nogmaals BF versterkt. De tranSIstor Q26 wordt hoogohmig belast met de buffer-eindversterker Q20 - Q19 - Q45 Q46. De met Q26 gevormde versterkertrap zorgt daardoor tevens voor de stroomspanningsomzetting.

W De behandeling van de buffer-eindversterker valt buiten het kader van dit college.
e kunnen hier volstaan met de opmerking dat de spanningsversterking 1 x bedraagt
en dat deze trap een grote uitgangsstroom aan een belastingsweerstand kan leveren.
OIn verder te lezen verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar (Huijsing 1995).
De R-C netwerken zijn aangebracht om het hoogfrequent gedrag enigszins onder controle te krijgen. Het laagfrequent gedrag is zeer slecht gecontroleerd. De laagfrequente
O'lerdrachtsparameters zijn slechts bij zeer grove benadering bekend. Dit is typerend
'1o or operationele versterkers.
In de volgende paragraaf zal blijkèn dat dit eigenlijk niet zo'n groot bezwaar vormt.
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6.6

Eigenschappen van oparnps

Fabrikanten bieden een grote verscheidenheid' aan typen opamps aan. Om een juiste
keuze voor een bepaalde toepassing te kunnen maken moet men de fabrieksspecificaties
goed kunnen interpreteren. Het helpt hierbij als men iets begrijpt van de problemen
waarmee IC ontwerpers te kampen hebben. De IC-ontwerpers worden met de volgende
beperkingen geconfronteerd:
• zelfinducties kunnen niet gerealiseerd worden,
• capaciteiten groter dan enkele honderden pF evenmin,
• en ook geen weerstanden groter dan enkele honderden kn,
• de pnp-transistoren zijn vaak van slechte kwaliteit voor wat betreft het hoogfrequent gedrag (lage fT).
Belangrijke voordelen waarvan de IC-ontwerpers profiteren zijn:
• er zijn grote aantallen componenten beschikbaar,
• de gelijkheid ("matching") van de componenten die vlak bij elkaar op de chip
liggen is zeer goed, hetgeen van grOClt belang is voor gebalanceerde schakelingen,
• silicium is een goede warmtegeleider, waardoor de temperatuurgradiënten over de
chip gering zijn; dit komt de gelijkheid van de componenteigenschappen ten goede.
Er zijn een, alsmaar groeiend, aantal technologieën in gebruik om IC's en opamps te
realiseren:

BIPOLAIR Eenvoudige bipolaire processen ·zijn geoptimaliseerd voor het gedrag van
npn-transistoren, de (laterale) pnp-transistorenhebben een slecht h.f. gedrag (lage

fT)·
BIFET In BIFET processen kunnen naast de bipolaire componenten tevens p-kanaal
JFETs gerealiseerd worden. Dit proces is kostbaarder dan een bipolair proces
maar biedt de ontwerper belangrijke voordelen.

CMOS Deze processen worden op zeer grote schaal toegepast voor digitale schakelingen en zijn daardoor goedkoop. Om deze reden worden er hoe langer hoe meer
CM OS opamps toegepast. Het offset- en het laagfrequent- ruisgedrag van CMOS
schakelingen is nogal ongunstig, hetgeen echter niet altijd bezwaarlijk is.

BIMOS (ook wel BICMOS genoemd) In BIMOS processen worden zowel bipolaire als
CM OS componenten vervaardigd. In dit proces kunnen aantrekkelijke combinaties v~ analoge en digitale (mixed-mode) schakelingen gerealiseerd worden. Ook
de combinaties van analoge schakelingen met MOS schakelaars bieden grote voordelen. Het aantal fabrikanten dat BIMOS processen voert neemt momenteel sterk
toe hetgeen de komende jaren grote gevolgen zal hebben voor het aanbod van
. elektronische producten.
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Een aantal belangrijke eigenschappen, zoals offset, ruis en COIIl1D.on-mode rejectie zijn
rechtstreeks te herleiden tot het gedrag van de ingangsversterkers. Andere eigenschappen, zoals slew-rate en bandbreedte houden tevens verband met de tweede versterkertrap; terwijl het uitgangsspanningsbereik en de belastbaarheid samenhangen met het
ontwerp van de eindtrap en de thermische eigenschappen van de behuizing. We zullen
nu een aantal belangrijke eigenschappen bespreken.

6.6.1
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Offset en ingangs-bias-stroom

De offsetspanning Uoo is het spanningsverschil dat men tussen beide ingangsklemmen
moet aanbieden om een uitgangsspanning gelijk aan nul te verkrijgen. De offsetstroom
10' is het verschil tussen de beide ingangsstromen bij een uitgangsspanning die gelijk is
aan nul. Deze omschrijving komt overeen met die welke in paragraaf 6.6.2 is gegeven
voor een enkele verschiltrap. De offsetspanning wordt hoofdzakelijk bepaald door een
Ongewenste ongelijkheid ("mismatching") van de transistoren in de ingangstrap. Deze
Ongelijkheid wordt bij bipolaire transistoren met name veroorzaakt door kleine verschillen in de basisbreedte (de basisbreedte bedraagt nominaal O,3-0,6J.Lm), en bij MOSFETs
~oor verschillen in de oxidedikten en kanaaleigenschappen. Een ander ongewenst effect
Is dat beide ingangen stroom kunnen trekken. Bij bipolaire ingangstransistoren bestaan
deze stromen uit de basistromen van de ingangstransistoren. Bij FET ingangen loopt
e~ slechts een kleine lekstroom die echter bij hogere temperaturen (b .v. 150°C) toch nog
SIgnificante waarden aan kan nemen welke die van bipolaire ingangen zelfs kan overtreffen. Een equivalent circuit van de opamp met deze niet-idealiteiten wordt getoond in
Fig. 6.15.
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Figuur 6.15: Equivalent circuit van een opamp met ingangsoffsetbronnen en ingangsinste/stromen.

In. deze figuur is de versterker een ideaal element terwijl de niet-idealiteit en door uitwendige bronnen worden weergegeven. De stroom IBIAS geeft de gemiddelde ingangsstroom
weer. Het verschil 100 tussen beide ingangsstromen wordt offsetstroom genoemd. Het
teken van 100 is meestal niet bekend.
Om Wat meer over de invloed van de offset en biasstromen te kunnen zeggen moeten
"'.e de grootte van de brorumpedantie in aanmerking nemen. Beschouwen we de spanlllngsversterker van Fig. 6.16 waarvoor geldt dat Uo = (1 + R2/ Rl )U., dan vinden we, als
~e tevens de offsetbronnen in rekening brengen, dat Uo = OV indien de ingangsspanning
• een waarde Uin .o • heeft ter grootte van
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Figuur 6.16: De niet-inverterende versterker ..

(6.21)
waarbij RIl I R 2 de parallelweerstand van Rl en R 2 voorstelt.
Om kleine laag-frequente signalen nauwkeurig te kunnen versterken moet Uin,o. klein
zijn. Hierbij speelt de bronimpedantie R. een belangrijke rol. De bronimpedantie is
meestal een slecht manipuleerbare grootheid en daarom passen we meestal het versterkerontwerp aan voor een gegeven waarde van R •. Als de ·bronimpedantie hoog is,
dan zal de invloed van de laatste term van (6.21) overheersen, zodat we maatregelen
moeten treffen om de invloed van. I B1AS en IoJf.et te reduceren. Er zijn hiertoe twee
mogelijkheden:
.
• het gebruik van een FET ingangstrap,
• compensatie.
Compensatie voor de invloed van IBIAS verkrijgèn we door er voor te zorgen dat

RI! I R 2 = R., in welk geval (6.21) overgaat in
(6.22)
Een probleem bij deze vorm van compensatie is dat de bronweerstand R. goed bekend
en constant moet zijn; iets wat vaak niet het geval is. Daarom wordt in sommige opamps
een interne compensatie voor I B1AS aangebracht die niet afhangt van de bronimpedantie. De in paragraaf 6.5 besproken OP-27 is hiervan een voorbeeld.
Figuur 6.17 toont de temperatuurcoëfficiënt van de offsetspanning Uin,o. volgens vgl.
(6.22) als functie·van de bronweerstand voor een tweetal opamps.
Duidelijk blijkt dat bij hoge bronimpedanties de BIFET opamp in het voordeel is door
àe lage ingangsstroom van de FETs terwijl bij lage bronimpedanties de bipolaire opamp
het wint door de betere transistor "matching" .
In een aantal toepassingen is het mogelijk om de offset spanning te meten en in een
analoog geheugen (een condensator) .op te slaan. Vervolgens kan men bij de eigenlijke
meting deze offsetspanning in tegenfase in serie met het bronsignaal schakelen. Op
deze wijze wordt de offsetspanning gecompenseerd. Deze techniek wordt auto-zeroing
genoemd (zie hoofdstuk 9).
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Ui(Vl f
10-3

Bifet(LT1055)
Bipolair (OP-O?)

Max. waarden voor goedkope
versies bij 25°C
10-5 •

Figuur 6.17: De totale equivalente offsetspanning voor een bipolaire en een BIFET
opamp.

6.6.2

Ruis in opamps

Een ontwerp doel voor versterkerschakelingenis om er voor te zorgen dat de ruisbijdrage
Van de versterker kleiner is dan de ruis die reeds in het bronsignaal aanwezig is. De
ruisbijdrage v~ versterkers hangt af van de bronimpedantie IZ.I en kan gemodelleerd
worden als in Fig. 6.18( a) of met het Thévenin equivalent van Fig. 6.18(b) .

(a)

(b)

F'19Uur 6.18: De equivalente ingangsruisbronnen van een versterker (a) model, (b)
Thévenin equivalent.
Gewoonlijk is er geen correlatie tussen de bronnen
totale equivalente ruisspanning Utot dat

-2U tot --

2"
Ui

ii

+ IZ•12~
~i'

en

Ui'

In dat geval geldt voor de

(6 . 23)

Bij lage bronimpedanties overheerst het effect van de ruisspanning Ui, terwijl bij hoge
bronimpedanties juist de ruisstroom ii de dominerende ruisbron vormt . De verster- .
kennis is ook frequentieafhankelijk.· Ter illustratie geeft Fig. 6.19 de totale effectieve
waarde van de equivalente ruisspanning per VHz voor een tweetal opamps bij 10 Hz .
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Ook hier zien we dat voor optimale eigenschappen van een opampschakeling een keuze
gemaakt moet worden waarbij het optimum afhangt van de bronimpedantie IZ.I.
1000
totale equivalente
ruisspanning
per "Hz

thermische ruis
van een weerstand

100~__~~~~~__~~~r-

10
OP-27
(bipolair)

,
,,

,, '

__

-J

Rs

Een ontwerpcriterium voor de
versterker is het verkrijgen
van minder ruis dan de thermische
ruis van de bronimpedantie.

Figuur 6.19: De totale equivalente ruisspanning van een tweetal typen opamps bij 10 Hz
versus de bronimpedantie IZ.I.

6.6.3

Open-loop gain en bandbreedte

De "open-loop gain" van opamps bij lage frequenties is meestal zeer hoog (> 10 6 ) maar
ligt niet goed vast en is daarom geen interessante grootheid. Bij frequenties in de buurt
van 1 Hz begint deze versterkingsfactor al af te nemen om dan in de buurt 1-10 MHz
tot één te zijn gedaald. Deze laatste frequentie wordt vaak aangeduidt als de "unitygain bandwidth". Deze O-dB bandbreedte is wel een interessante grootheid omdat die
bepaald tot welke frequentie er nog enig nut van de versterker te verwachten is.
Over het algemeen hebben breedbandige opamps meer stroom nodig dan die met
kleine bandbreedte. Dit komt doordat de afsnijfrequentie van transistoren bij grotere
stromen toeneemt. Vele CMOS opamps zijn in feite transconductantieversterkers. Bij
een transconductantie gm en een belastingsweerstand RL is de open-loop spanningsversterking gelijk aan gmRL. Vaak wordt de open-loop gain van deze verste:("kers als functie
van de frequentie gespecificeerd met RL als parameter (Fig. 6.20).

6.6.4

Slew rate

Bij een sprongvormige verandering van de ingangsimpedantie van een opamp kunnen
we constateren dat de uitgangsspanning niet sneller kan stijgen dan met een bepaald
aantal Volts per seconde. Deze maximale stijgsnelheid noemen we de slew rate. Het
betreft hier een groot-signaal eigenschap van de versterker welke gemakkelijk tot een
niet-lineair gedrag van de teruggekoppelde versterker kan leiden. De oorzaak van slew
rate moet gezocht worden in de aanwezigheid van capaciteiten in het inwendige van de
versterker. Deze capaciteiten worden aangebracht om parasitair oscilleren tegen te gaan·
Voor een snelle verandering van de condensatorspanningen is een grote stroom nodig.
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Figuur 6.20: De open-loop gain van een CMOS 9pamp als functie van de frequentie.
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Deze stroom kan echter nooit groter zijn dan de instelstroom van de desbetreffende
Yersterkertrap.
Voor een sinusvormige uitgangsspanning Uosinwt moet bij een slew rate S gelden
dat

(6.24)
VOORBEELD 6.3: Stel dat Uo = 10 V en f = 20 kHz dan vinden we
met (6.24) dat de slew rate S > 1,25 V j p,s moet zijn.
Operationele versterkers met een FET ingangstrap hebben een veel betere slew rate (in
de orde van 10 - 100 Vjp,s) dan bipolaire opamps (0,4 - 1,0 Vjp,s).
.

6.6.5

Common-mode rejection ratio (CMRR) en power-supply rejection ratio (PSRR)

De 0pamp heeft maar één uitgang. Indien we het uitgangssignaal opvatten als een
Yerschilsignaal dan is de definitie van de CMRR voor opamps hetzelfde als voor de
rejectiefactor van verschilversterkers (paragraaf 5.5): De co=on-mode rejection ratio
Yan een opamp is de verhouding van de differential-mode versterking Add en de co=onlllode versterking Acd'

en

Jd

et
en

de

iJl·

.g.

Figuur 6.21: Equivalent circuit van een opamp waarin de eindige CMRR is weergegeven
tnet een offsetspanningsbron .
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Vanuit een gebruikersstandpunt bezien is het praktischer om de CMRR te beschouwen als de reciproke waarde van de verandering in de offset spanning per Volt verandering
van de co=on-mode ingangsspanning, zoals weergegeven in Fig. 6.2l.
Een andere belangrijke" co=on-mode" parameter van de opamp is de power-supply
rejection ratio (PSRR). Deze brengt de invloed van variaties van één van de voedingsspanningen tot uitdrukking en is gespecificeerd als de reciproke waarde van de verandering in de offset spanning, per Volt verandering van de desbetreffende voedingsspanning .
Dus:
(6.25)

+

Figuur 6.22: Een opamp met twee voedingsspanningen en een common-mode ingangssignaal.
De CMRR en de PSRR hebben veel met elkaar te maken (Fig. 6.22). De CMRR wordt
namelijk bepaald door een CM ingangsspanning aan te brengen. Het effect hiervan op
de offsetspanning is identiek met dat als U- verhoogd wordt en U+ verlaagd wordt met
een spanning ter ·grootte van de CM ingangsspanning. Indien de opamp uit een enkele
spanningsbron gevoed wordt dan is de CMRR precies gelijk aan de PSRR.

6.6.6

Andere specificaties

Andere belangrijke opamp. specificaties betreffen: het ruisgedrag, het voedingsspanningsbereik, de voedingsstroom·, het bereik van de co=on-mode ingangsspanning en
het uitgangsspanningsbereik. Er is een grote verscheidenheid aan opamp typen waarbij
één of meer( dere) van deze eigenschappen geoptimaliseerd zijn.

6.7

De instrumentatieversterker

De instrumentatieversterkeris een versterker waarmee we nauwkeurig het vers·chil tussen
twee ingangsspanningen klUUlen versterken. Een simpele uitvoering van zo'n versterker
is de gewone teruggekoppelde verschilversterker van Fig. 6.23 waarvoor geldt dat
(6.26)
We kiezen nu
(6.27)

Ie
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(6.28)

In welk geval geldt dat
(6.29)

;-

~.

t

J

I

1
Figuur 6.23: Een simpele instrumentatieversterker.
Er zijn een aantal bezwaren tegen d~ze schakeling aan te voeren. De belangrijkste
is dat de versterkingsfactor afhangt van de bronimpedanties. Omdat deze impedanties
Illeestal niet nauwkeurig bekend zijn is ook de overdracht niet nauwkeurig en is het
Illoeilijk om aan voorwaarde (6.23) te voldoen. Een veel betere instrumentatieversterker is die van Fig. 6.24. De twee niet-inverterende versterkers zorgen ervoor dat de
bronimpedanties geen invloed op de overdracht hebben.

e

Figuur 6.24: Een betere instrumentatieversterker met zeer hoge ingangsimpedanties.
Om de overdracht te bepalen passen we het superpositieprincipe toe. Als alleen Ug1
Werkzaam is, is punt Q virtueelgeaardj dan is UA = (1+m)Ug1 en UB = -nUg1 . Is alleen
fJg2 werkzaam, dan is punt P virtueel geaard, zodat UA = -mUg2 en UB = (1 + n)Ug2 .
SUperpositie van de beide resultaten geeft
.
(6.30)
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(6.31)
zodat
(6.32)
Dit signaal wordt vervolgens nog door de derde operationele versterker versterkt, zodat
de totale overdracht volgt uit
(6.33)
Een common-mode signaal in Ugl en Ug2 wordt onversterkt doorgegeven aan de
ingangen van de laatste versterker. Immers, als Ugl = Ug2 = Ug volgt uit (6.30), (6.31)
en (6.32) dat UA = Ug en UB = Ug . m de regel zal men m = n kiezen, doch uit (6.33)
blijkt dat men geen moeite hoeft te doen om de beide weerstanden mR en nR zorgvuldig
gelijk te maken. De aftrekwerking wordt immers niet verstoord door asymmetrie tussen
de beide genoemde weerstanden.
Tegenwoordig leveren een aantal fabrikanten complete instrumentatieversterkers,
waarbij met slechts één enkele weerstand de grootte van de (nauwkeurige) versterkingsfactor ingesteld kan worden.

6.8

Vraagstukken bij hoofdstuk 6

Thema's
• Groot-signaal eigenschappen van ingangstrappen.
• Klein-signaal gedrag van ingangstrappen.
• Offsetspanning en -stroom.
• mversie.
• mstrumentatieversterker.
• Common-mode rejectIe .
• Slew rate.

Ingangstrappen
Opgave 6.1(a)
Gegeven is de different i aal versterker met een Wils on stroomspiegel uitgevoerd met
PMOS transistoren volgens bovenstaand schema (Fig. V6 .1). De transistoren zijn paargewijs identiek. Alle transistoren zijn ingesteld in het aktieve gebied. De invloed van
basistromen en Early effect alsmede de invloed van de drain-sourcespanning op de drainstroom mag worden verwaarloosd.
Bij welke waarde van Uin geldt dat ICI = 50 IC2 ?

Ide
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Fig. V6 .1 Een diffe~entiaalversterker.
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kies het goede antwoord

5-

Vin :::::

A

B
C
D

E
F

G
H

In 50
In 50
q
kT In 5
q
_kT In 5
q
kT tanh 50
kT
q

_kT

kt tanh (-50)
L tanh 5
k; tanh (-5)

Opgave 6.1(b)
.
.
De MOSFETs vertonen een onderlinge afwijking waardoor I D1 = 1,1 I D2 . Indien kT/q
:::: 26 m V bereken dan de equivalente ingangs-offsetspanning Uos die hierdoor wordt
~:roorzaakt (het teken mag buiten beschouwing blijven).
les het goede antwoord

Vos :::::
25

A

t

mV
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Opgave 6.2(a)
Gegeven is de versterkerconfiguratie van Fig. V6.2. Alle transistoren en ook de OTA
werken in het aktieve gebied. De MOSFET componenten zijn paarsgewijs identiek en
hebben dezelfde temperatuur. Voor de transconductantie van de MOSFETs geldt dat
gm = (fJ!D/fJUGs)luDS = V2fJlD, waarin,B = 2 x 10- 3 A/V 2 .
De opamp mag als ideaal (als nullor) worden beschouwd.

u+ = 10V - - , - - - - - - - - , -

Fig. V6.2 Een differentiaalversterker.
Bereken de spanningsversterking IUa/Usl voor het geval dat Us een kleine sinus vormige
spanning is met een frequentie van 1 kHz.

kies het goede antwoord
IUa/Usl
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= .
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Opgave 6.2(b)
Bereken de maximale stijgsnelheid S (slewrate) van de uitgangsspanning Ua.
kies het goede antwoord
S = (dUo/dt)lmax =

. / 0À1 / 0B8' ~ , ~ , ~ , ~ , V/ps
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Opamps

'A

Opgave 6.3(a)

In de signaalschema's van opampschakelingen worden ~e voedingslijnen U+ en U
tneestal niet aangegeven. Toch.1open er door deze lijnen (Fig. V6.3) signaalstromen.
r---------,

u+

U+---,----,-

J+
+

+

Us
1mV

(b)

(a)

- - - - - ----' uu----'----LFig. V6.3 Signaalstromen in de voedingslijnen van opaT(l,ps.

lIoe groot is het verschil 1+ - 1- van beide voedingsstromen.
kies het goede antwoord
.
e

150

200

E

F

p,A

Opgave 6.3(b)
D.e signaalstromen in de voedingslijnen worden benut door in de spanningsvolger van
FIg. V6 .3(b) via een tweetal stroomspiegels een tweede uitgang te maken. De boven~: stroomspiegel vertoont een afwijking waardoor de stroomoverdracht 1 + 11 = 1, l.
Ier door ontstaat een ingangsoffsetspanning u o., d.w.z. er is een ingangsspanning u o •
llodi
II g om ~e uitg.an~sstroom 102 . = 0 te ~aken.
...
Oe groot IS u o • mdien gegeven IS dat I ongeveer geliJk IS aan 1 mA.

k'les het goede antwoord

uo. ::::
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Instrumentatieversterkers
Opgave 6.4(a)
Onderstaande figuur (Fig. V6.4) toont het schema van een instrumentatieversterker.
De opamps mogen in eerste instantie als ideaal worden verondersteld. Men wil met
deze versterker de verschilspanning Ul - U2 van twee signaalbronnen versterken. De
signaalbronnen hebben ongelijke resistieve impedanties van resp. 1 MD en 0,5 MD.

Fig . V6.4 Een instrumentatieversterker.
Bereken de co=on-mode rejection CMRR van de instrumentatieversterker.
kies het goede antwoord
CMRR=
oneindig
groot
A

10 7

10 5

10 3

10

10- 7

B

C

C

E

F

Opgave 6.4(b)
Stel dat de bronweerstanden RS l en RS 2 gelijk zijn aan 0 D. We willen nu nagaan in
hoeverre de CMRR van de instrumentatieversterker wordt beïnvloed door de eindige
co=on-mode rejection CMRR' van de deelversterkers Al, A 2 en A3' Het is in dit
geval handig om de CMRR te beschouwen als de reciproke waarde van de verandering
in de offset spanning (in serie met de niet-inverterende ingang) van de opamp per Volt
verandering van de co=on-mode ingangsspanning. Dus CMRR' = IL:::.U~M/ L:::.U;.I·
De eindige grootte van de ' CMRR is het gevolg van onbalans. Het teken van L:::.U;. is
niet voorspelbaar.
Indien we er van uitgaan dat de versterkers verder identiek zijn en dat onder "worstcase" omstandigheden de invloeden van de diverse niet-idealiteiten geso=eerd dienen
te worden, bereken dan de CMRR van de instrumentatieversterker.

Ie
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kies het goede antwoord
De CMRR van de instrumentatieversterker is onder "worst-case" omstandigheden gelijk

aan

e

1

Opgave 6.5(a)
Onderstaande figuur (Fig. V6.5) toont het schema van een instrumentatieversterker.
De opamps mogen in de eerste instantie als ideaal worden verondersteld. Men wil met
deze versterker de verschilspanning U1 - U2 van twee signaalbronnen versterken. De
signaalbronnen hebben ongelijke resistieve impedanties van resp. 1 Mn en 0,5 Mn en
bevatten een common-mode spanning UCM van 1 V.

Fig. V6.5 Een instrumentatieversterker.
Bereken de invloed van de common-mode spanning v?ll 1 V op de uitgangsspanning Uo.

k'les het goede antwoord
De common-mode spanning veroorzaakt een uitgangsspanning van
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Opgave 6.5(b)
Men kiest voor opamps van het type 741 hetgeen een slechte keus is . Bereken voor
worst-case omstandigheden de equivalente ingangs-offsetspanning UOS,maz
Input bias current
50 nA < lBIAS < 200 nA
Input offset current los
< 2 nA
Input offset voltage Uos
< 1 mV
De stroomrichting van de input bias current is naar de opamp toe gericht . De richting
van de offset current en offset-voltage is niet bekend.

kies het goede antwoord
De maximale offset spanning UOS,maz bedraagt

I ~ I~ I~

11~0 15~0 18~0 I m V

'e

r

g

lIoofdstuk 7

. Stabiliteit en bandbreedte
".1

Inleiding

Hoog-frequent (HF) aspecten vormen een erkend lastig onderdeel van de elektronica:
• Bedrijven zien zich soms genoodzaakt de productie van apparaten stop te zetten omdat ze de spreiding in de HF-eigenschappen van de componenten hebben
onderschat waardoor bijvoorbeeld versterkers blijken te oscilleren.
• Fabrikanten van opamps gaan over tot een drastische reductie van de bandbreedte
van hun .v ersterkers en offeren daarmee veel van de kwaliteit op, teneinde HFproblemen te voorkomen.
• Auteurs van boeken en artikelen waarin de HF-eigenschappen van schakelingen
aan de orde komen, belanden soms in lange berekeningen zonder dat de hoofdlijnen
zichtbaar worden.
.

Al deze problemen komen voort uit de grote complexiteit van elektronische schakelingen
bij hogere frequenties. Figuur 7.1 toont als voorbeeld hiervan een wat uitgebreider
'Ier'langingsschema van een eenvoudige geïntegreerde verschilversterker.
Het 'Iervangingsschema in Fig. 7.1 is niet overdreven uitgebreid en tal van fysische
effecten zijn nog niet eens in rekening gebracht. Wat moet een cursist of ontwerper hier
nu mee aanvangen?
Indien het gedrag van een elektronische schakeling afhangt van zo'n groot aantal
~ararneters dan is het gedrag ervan niet meer beheersbaar: Van de ·meeste parameters
1s de Waarde slechts bij benadering bekend. Deze waarden hangen bovendien.nog af van
de temperatuur en de instelcondities.
Het is nu zaak voor de ontwerper om zijn schakeling zo te ontwerpen dat allerlei
P~rasitaire verschijnselen nauwelijks van invloed zijn. Zulke ontwerpen zijn met eenvoudtge modellen te karakteriseren.
Dit· .
InZIcht leidt tot de volgende ontwerpregels:
• ontwerp schakelingen gebruikmakend van eenvoudige modellen,
• Zorg ervoor dat de toegepaste vereenvoudigingen toelaatbaar zijn.
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Figuur 7.1: Detail uit de elektronica "jungle": Een eenvoudige versterker met bijbehorend
vervangingsschema.

7.2
7.2.1

Stabiliteit van teruggekoppelde systemen
Vrije trillingen en karakteristieke vergelijkingen

De karakteristieke vergelijking speelt een zeer belangrijke rol bij systeembeschrijvingen.
De betekenis ervan kan als volgt worden toegelicht: Voor de overdracht At van een
teruggekoppeld systeem is in 3.3 gevonden dat

E
I

(7.1)
Men kan zich nu afvragen of er een uitgangssignaal C mogelijk is zonder dat er een
ingangssignaal R is, dus indien R = o. Mathematisch bezien moet men concluderen dat
dit inderdaad kan, mits de noemer van (7.1) gelijk is aan nul. Dat wil zeggen dat voor
het terugkoppelmodel van Black

g

\l

= 0,

(7.2)

Af3 = O.

(7.3)

l-GH

E
k

of voor het asymptotic-gain model:

1-

De vergelijkingen (7.2) en (7.3) zijn identiek en vormen de karakteristieke vergelijking
van het systeem. Indien de geïdealiseerde overdracht Atoo bestaat uit een tel1erpolynoom en een noemerpolynoom in s dan kunnen ook de polen in Atoo wortels van de
karakteristieke vergelijking opleveren. Dit is het geval indien een pool in Atoo niet gecompenseerd wordt door een nulpunt in Af3. Bij veel elektronische schakelingen, zoals
alle schakelingen die in deze cursus behandeld worden, wordt Atoo door een passief
netwerk bepaald zodat de polen in Atoo geen gevaar voor de stabiliteit zullen vormen.
Om deze reden is voor de stabiliteitsbeschouwingen slechts aandacht geschonken aan de
wortels van (7.3). De oplossingen ervan worden de complexe eigenfrequenties genoemd
. en beschrijven welke signalen zo'n systeem kan voortbrengen zonder dat er een ingangssignaal aanwezig is (Neerhoff,hoofdstuk 8). Dit signaal kan bijv. een trilling zijn van

r

k

II
b

G

11
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een snaar waarbij de frequentie van de trilling en de snelheid waarmee deze aangroeit
of afneemt karakteristiek zijn voor die snaar. De sterkte van het signaal is niet karakteristiek voor die snaar en kan iedere waarde hebben, afhankelijk van de energie die in
het systeem is opgeslagen en komt mathematisch tot uiting in de randvoorwaarden bij
de karakteristieke vergelijking.
.
De wortels van de karakteristieke vergelijking zijn reëel of toegevoegd complex en
kunnen afgebeeld worden in het complexep-vlak. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in
Fig. 7.2. In deze figuur zijn tevens de bijbehorende vrije trillingen grafisch en analytisch
Weergegeven.
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7.2: De wortels van .de karakteristieke vergelijking en de bijbehorende vrije trilItngen. (a), (b) en (e) zijn voorbeelden van systemen met één pool (d) en (e) zijn
VOorbeelden van systemen met twee polen.

~n

netwerk is strikt stabiel als voor de oplossingen van de karakteristieke vergelijg geldt dat Re(PI,2) < 0, (Neerhoff, hoofdstuk 8). De ontwerper van elektronische
SChakelingen moet er nu voor zorgen dat aan deze conditie voldaan wordt onder alle
gespecificeerde omstandigheden, rekening houdend met parameterspreiding en variaties
\1~ temperatuur en instelcondities. Om nu enig inzicht te verkrijgen in deze problemahek beschouwen we de karakteristieke vergelijking van een teruggekoppeld systeem met
twee reële polen in de overdracht G H.

J)

1 - GH

=1-

(1

GoHo

+ sTd(1 + ST2)

= O.

(7.4)

~ reële polen PI = -I/Tl en P2 = -1/T2 zijn de wortels van de karakteristieke vergelijg "noemer (GH)

= 0"

en beschrijven de vrije trillingen van een niet-teruggekoppeld

~steem met overdracht GH. De wortels van de karakteristieke vergelijking (7.4) van
Is
ef

bet wel- teruggekoppelde systeem hebben een geheel andere waarde zoals we nu zullen
erekenen. Uit (7.4) volgt dat: l
S2TIT2

+ S(TI + T2) + 1- GoHo = O.

~-----------------------n

(7.5)

G In de regeltechniek wordt (7.5) veelal genoteerd als s2 + 2zw"s + w! = 0, waarbij w! = (1 ",°80 )/7"17"2 en z = !C7"1 + 7"2)/';7"17"2(1- GoHo). In Fig. 7.3 zijn de parameters z en w" grafisch
eergegeven.
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De oplossingen van deze karakteristieke vergelijking , PI,2 = a ± j,B (a < 0) zijn de
complexe eigenfrequenties. De hoek tP waaronder deze oplossingen in het complexe
p-vlak liggen (Fig. 7.3) kan opgevat worden als een maat voor de stabiliteit.
p1[~ - - ~
,\

lopl =wn~\
COSII'

=

z : 'I':
u, 11'
,
,

t

Im(p)

\

-

0
I

Re(p)

I
I

, I

p2rB - -

-~

Figuur 7.3: Afbeelding van de complexe eigenfrequenties in het p-vlak.
Hoe groter tP IS, des te minder stabiel is het systeem. Dat wil zeggen, minder parameterspreiding is toelaatbaar. We zullen nu de voorwaarden afleiden waaraan dit systeeIll
moet voldoen opdat tP = 0°,45° en 60°.
Bij het oplossen van de vierkantsvergelijking (7.5) kan gebruik gemaakt worden va.l1
de-worteleigenschappen, zodat :

+ P2

PI

(7.6)

=

en
(7.7)
Indien

tP

= 45° dan geldt dat

lal

=

I,BI,

zodat

PI,2

(7.8)

= a ±ja.

Substitutie van (7.8) in (7.6) geeft :

a=_~TI+T2
2 TIT2

= -1(..!..+..!..).
2

Tl

(7.9)

T2

Substitutie van (7.8) in (7.7) resulteert in:
2a 2 = 1- GoHo .

(7.10)

TIT2

o

Uit (7.9) en (7.10) vinden we dat

p

~(..!.. + ..!..)2
2

Tl

T2

= 1-

GoHo ,

(7.11)

v

TIT2

Dit resultaat wordt net zo gemakkelijk gevonden door de vierkantsvergelijking (7.5) op
te lossen en dan voor de wortels (7.8) in te vullen (ga dat zelf na).
Uit (7.11) volgt na enig rekenwerk dat

(7.1 z)

t

ie
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In tegengekoppelde systemen zal veelal gelden dat GoHo ~ -I, zodat één van de twee

ce

termen in het rechterlid van (7.12) veel groter moet zijn dan de andere. Stel dat
grootste tijdconstante is, dan geldt in dat geval dat

195

Tl

de

(7.13)
We kunnen een dergelijke berekening uitvoeren voor het geval dat 'IjJ = 60 0 en 'IjJ = 0 0
(samenvallende polen) en vinden, onder voorwaarde dat Tl » T2 , dat

(7.14)

(7.15)

eIm(p)

!lI

5)
Re(p)

7)

B)

g)

_

polen van GH

-e--

polen van 1 - GH

Figuur 7.4: De complexe eigenfrequenties van een systeem met twee polen voor afnemende waarden van de laag-frequent lusversterking GoHo.

c~mplexe eigenfrequenties afgebeeld in het complexe p-vlak met
GoRo als parameter. Voor GoHo = 0 vallen de eigenfrequenties samen met de polen
-I/Tl en -1/T2 van de overdrachtsfunctieGH.· Bij afnemende waarde van GoHo(GoHo <
0) bewegen PI en P2 zich naar elkaar toe langs de reële as. Voor GoHo < -!~ worden de
+ IT2) ~
Bij afnemende waarden
Polen complex met een reëel deel -Cl! =
"an. GoRo worden de eigen frequenties steeds sterker imaginair waarbij uit (7.7) volgt
dat

In figuur 7.4 zijn de
0)

-H:k

1)

PIP2 =

2)

2
Cl!

+

f.l2
jJ

=

-î:k.

1 - GoHo
TIT2

-GoHo
C::'

TIT2

(7.16)

tJ.it (7.16) blijkt dat de complexe eigenfrequenties op een cirkel liggen met een straal
die gelijk is aan ((1- G o H o)/(TIT2))! . (Bij reële eigenfrequenties geldt dit niet). Daar

--

-

-

---

~
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steeds Re(p) < 0 is, treedt geen instabiliteit op. Een systeem met sterk complexe eigenfrequenties dient men echter als weinig stabiel te beschouwen omdat onder invloed van
de altijd aanwezige, bij hogere frequentie~ gelegen, hogere orde polen onder wisselende
bedrijfsomstandigheden gemakkelijk instabiliteit kan optreden.

7.2.2

'I

y,

Lusversterking GH met twee polen waarvan één in de oorsprong

Bij veel elektronische versterkers is de ligging van de meest dominante pool, -I/Tl, niet
nauwkeurig bekend, evenmin als de versterking Go. In plaats daarvan is vaak wel het
quotient WI = Go/Tl gespecificeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opamps waarbij
gegeven is dat de DC lusversterking zeer groot is (bijv. > 10 6 ), dat de dominante pool
bij zeer lage frequenties ligt (bijv. 1/21l'TI < 1Hz), maar waarbij wd21l' = G o/211' T l
duidelijk gespecificeerd is en bijv. enkele MHz kan bedragen.
In dat geval is het handiger om de lusversterking GH van een twee-polig systeem te
benaderen door

Af3

s

= GH =

GoHo
(1 + STl)(l + ST2)

~

lim
T1-+ 00

%-Ho
_ w1Ho .
(s + ~)(1 + ST2)
s(l + ST2)

t

h

tI

y

(7.17)

In deze benadering ligt de meest dominante pool van GH dus in de oorsprong. De
karakteristieke vergelijking (7.5) gaat over in
(7.18)
De voorwaarden die gelden opdat de complexe eigenfrequenties onder een hoek 1/J ;;;;
0°, 45° en 60° in het complexe vlak liggen luiden nu:
voor 1/J

HoWlT2

= -!
=-j

HoWlT2

= -1

voor

HoWIT2

voor

= 0°
1/J = 45°,
1/J = 60°.

en PI

= P2,
(7.19)

F
7.2.3

Lusversterking GH met één pool

Indien de overdrachtsfunctie G H slechts één pool in het linkerhalfvlak bevat dan valt gemakkelijk aan te tonen dat de karakteristieke vergelijking, 1-GH = 0, sleChts één (reële)
oplossing heeft welke, indien GH = G oH o/(l + ST), gelijk is aan p = (-1 + GoHo)/r.
In Fig. 7.5(a) zijn de oplossingen van de karakteristieke vergelijking afgebeeld in het
complexe p-vlak met de DC versterking GoHo als parameter. Zo'n afbeelding wordt
poolbaan genoemd. Voor GoHo = 0 valt de eigenfrequentie van het teruggekoppelde
systeem samen met die van het "open" systeem en bedraagt p = -~. Voor GoHo --> cO
beweegt de eigenfrequentie zich over de negatief reële as naar -00. Voor GoHo ligt
de eigenfrequentie precies in de oorsprong. Deze situatie correspondeert met die van
Fig. 7.2( c). Voor GoHo > 1 ligt de pool op de positief reële as en is het systeem dus
instabiel (zie ook Fig. 7 .2(b)). Voor een uitvoerige behandeling van de poolbaantheorie
verwijzen we u naar de cursussen systemen en regeltechniek.
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IJ
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Lusversterking GH. met twee polen en één nulpunt

LIl

ie

Indien men de stabiliteit van een systeem onvoldoende acht, dan kan men daar vaak
verbetering in aanbrengen door in de lusversterking een nulpunt te realiseren. In dat
geval is dus

.g

et
et
,ij
ol

te

(7.20)

Dat zo'n nulpunt de stabiliteit kan verbeteren is al heel duidelijk indien men bijvoorbeeld
het nulpunt laat samenvallen met één van de polen. Er blijft dan een systeem met één
reële pool over. In de praktijk is de situatie echter meestal niet zo eenvoudig. Het is
vaak moeilijk om een gewenst nulpunt te realiseren.
't3<'t,,'t2
p-vlak

7)

)e

G oHo=1

---

-OOf-GoH o GoHo=O

1

p-vlak

GoHof-oo

_1
't

't

8)
:;;;

(a)

GoHo
GH= 1+5't

(b)
Im(p)

't3>'t,,'t2

9)

..1.
't 2

(c)

e-

e)

G oHo(1+5't3)
GH - (1 +S't,)(1 +5't2)

.1.

.1.

't,

't3

Im(p)

..1.
't2

.1.

.1.

't3

't,

(d)

Figuur 7.5: Oplossingen van de karakteristieke vergelijking 1- GH = 0 afgebeeld in het
COtnplexe p-vlak waarbij de d.c. versterking HoG o afneemt van 0 tot -00. (a) Voor een
overdrachtsfunctie G H met één pool. (b) tjm (d) Voor een overdrachtsfunctie G H met
tWee polen en één nulpunt.

'(.

et
dt
ie
)0

Ift

"LIl
IlS

'ie

Verder kan door nulpunten die wel eenvoudig te realiseren zijn de bandbreedte van de
~verdracht worden aangetast. Deze praktische problemen worden nader besproken in
e paragrafen 7.4 en 7.5. Ter illustratie worden in Fig. 7.5(b) tlm (c) de poolbanen
~et~ond voor diverse posities van het nulpunt. Indien het nulpunt tussen de twee polen
J.n. ~gt (Fig. 7.5( d)), zijn de oplossingen van de karakteristieke vergelijking negatief reëel
en IS het tegengekoppelde systeem stabiel. Ook indien het nulpunt rechts van de twee
i:l~nligt is stabiliteit verzekerd (Fig. 7.5( c)) mits het nulpunt in het linkerhalfvlak ligt.
dien het nulpUnt links ligt van de twee polen (Fig. 7 .6(b)) dan buigt de poolbaan af
naar het linkerhalfvlak. Zo'n nulpunt bevordert dus de stabiliteit.
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7.3

Bode diagrammen

7.3.1

S

t

Beoordeling van de stabiliteit en bandbreedte met behulp van
Bode diagrammen

In de vorige paragraaf is de stabiliteit van een teruggekoppeld systeem beoordeeld door
de wortels van de karakteristieke vergelijking 1 - G H = 0 kritisch te beschouwen. Voor
een experimenteel onderzoek zou men kunnen proberen om de vrije trillingen waar
te nemen. Vooral wanneer een systeem instabiel is, is dit niet zo eenvoudig, omdat
door de aangroeiende vrije trillingen er al snel niet-lineariteit optreedt. Ook is het
verre van eenvoudig om op deze wijze de meest dominante polen en nulpunten in het
systeem te localiseren. Voor experimenteel onderzoek wordt daarom meestal gebruik
gemaakt van testsignalen. Periodieke testsignalen zijn voor stabiliteitsonderzoek vall
lineaire systemen favoriet, omdat ze continue waarneming mogelijk maken, met naJIle
sinusvormige signalen zijn hiervoor heel geschikt. Het systeem wordt veelal in gedeelten
uitgetest zodat men gemakkelijk de oorzaken van singulariteiten kan opsporen. Ook een
instabiel systeem kan getest worden door het systeem op te splitsen in stabiele gedeelten.
Uiteindelijk kan men dan de stabiliteit beoordelen door de totale lusversterking GIl
voor sinus vormige signalen kritisch te beschouwen. Het gebruik van Bodediagrarnmen
is daarbij erg handig vanwege de toegepaste logaritmische schalen. We .zullen deze
methode nu nader toelichten.
De grens tussen een stabiel en een instabiel systeem wordt bereikt in9ien de karakterIstieke vergelijking 1 - GH = 0 wortels heeft die zuiver imaginair zijn, d.w.z.
dat
Pl.2

t

d

IJ
F
k
U

= ±j,8.

Er geldt dan dat

1GH(j,8) 1=

1,

(7.21)

F

0,

en
arg(GH(j,8))

= 0° ±

k360°.

(7.22)

Het systeem zal dan spontaan een signaal genereren met de eigenfrequentie f03c = ,8/21f
(zie hoofdstuk 8). Vbor de frequentie f" waarbij arg(GH) = -360° is het systeem in
.dit geval meegekoppeld. D.w.z. dat het teruggekoppelde signaal volledig in fase is met
het ingangssignaal.
Het is gebruikelijk om de marges met betrekking tot de stabiliteitsgrens op één vall
de volgende wijzen aan te geven:

g,

De versterkingsmarge. Stel dat voor een tegengekoppeld systeem bij een zekere fre-

ll:

quentie la60 aan voorwaarde (7.22) is voldaan doordat arg(GH) = -360°, maar
dat bij die frequentie 1GH(f360) 1< 1 zodat niet aan (7 .21) is voldaan. Het sys'
teem is dan stabiel. Het aantal malen dat GH(f360) kleiner is dan de kritieke
. waarde wordt de verstèrkingsmarge genoemd.

'7

Z

P

is

b,

Ie
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J)e fasemarge. Dit is het aantal graden dat arg( G H(JOdB)) nog van de kritieke -360 0

n

is verwijderd; waarbij JOdB de frequentie is waarvoor 1GH
gelijk ~an 1/Jm = arg(GH(JOdB)) + 27r.

1=

1. De fasemarge is

De betekenis van deze marges zullen we illustreren' voor het in paragraaf 7.2.2 behandelde geval dat de lusversterking twee polen bevat waarvan één in de oorsprong. Er
Volgt uit (7 .17) voor s = jw dat

GH

.k

Jl

Le

Jl

= jW(~~fW'T2) .

(Voor een tegengekoppeld systeem is wIHo < 0).

(7.23)

liet Bode diagram van deze functie is, in asymptotische benadering 2 , weergegeven in
Fig. 7.6 De fasemarge is aangegeven in de grafiek van arg(GH). De versterkingsmarge
~an. in dit geval niet aangegeven worden omdat voor geen enkele frequentie de fase draailttg 360 0 bedraagt.

IGH I (dB)

:e

(j)

(log)

arg(GH)
-rr+-~------r-r----'
(j)

-31t12-l----~

-2rr

(log)

fasemarge

l)
Figuur 7.6 : Bode diagram voor een lusversterking met twee polen waarvan één in de
oorsprong.

Om enig inzicht te verkrijgen in het verband tussen de ligging van de complexe eigenfre~Uenties in het p-vlak en· de fasemarge hebben we voor de voorwaarden (7.19) berekend
0eveel de fasemarges zijn. Deze blijken voor - HoWl T2 = ~,! en 1 respectievelijk
76° 650
,
en 52° te bedragen (Fig. 7.7) .
'7.3.2

5-

De invloed van hogere-orde polen en nulpunten

ZOals gezegd bevatten de overdrachtsparamaters van praktische elektronische schakelingen zeer veel polen en nulpunten. Bij een goed ontworpen schakeling hebben hogere-orde
Palen en nulpunten weinig invloed. Wij zullen nu aantonen dat deze geringe invloed zich
~an.ifesteert als enige extra fasedraaiing. De invloed op de modulus van de overdracht
18 zeer gering.

--;-------------------------b In alle logaritmische frequentiediagrammen geven we de karakteristieken weer in de asymptotische
enadering. De snijpunten van de asymptoten kunnen dienen als oriëntatiepunten bij het ontwerpen.
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IGHI

s

(dB)
hoek 'V in p-vlak

fasemarge

-H ooo,'t 2

52"
65°
76°

1/2
1/4

60°
45°
0°
(P,=P 2)
OdB+-----~~~~~r---~
û)

(log)

-6dB
-12dB

7
Figuur 7.7: Het verband tussen de ligging van de complexe eigenfrequenties in het p-vlak,
de fasemarge en de amplitudekarakteristiek voor een lusversterking GH = wIHo / s(1 -+

IJ
r

ST2).

Indien we bij het berekenen van de overdracht een factor 1/(1 + jWTn )) in de lusversterking verwaarlozen, d.w.z. benaderen door I, dan bedraagt de hierdoor veroorzaakte
afwijking in de modulusberekening een factor r m waarvoor geldt :
rm

1

= 1 + /!::;. = Jl + (WTn )2

c:::

1-

1
2(WTn )

2

als

WTn

~ 1.

(7.24)

De gemaakte fout EI in de fasedraaiing bedraagt:

(7.25)
In de tabel 7.1 zijn de waarden voor r m en EI veroorzaakt door de verwaarlozing vaJl
een hogere-orde pool weergegeven.

Tabel 7.1 Fouten in de berekening van 1 GH 1 en arg( G H) veroorzaakt door de verwaarlozing van een hogere-orde pool.
/!::;.

(%)

EI

= -arc tg WTn

WTn

r m =1

1/10

0,995 (-0,04 dB)

1

1

-5,7°

1/5

0,98 (-0,17 dB)

2

-11,3°

1/4

0,97 (-0,26 dB)

3

-14,0°

1/3

0,95 (-0,44 dB)

4

-18,4°

1/2

0,89 (-.1,0 dB)

11

-26,5°

1

0,71 (-3 dB)

29

-45°

l+}w"-,, 1

Uit de tabel blijkt dat de invloed van zo'n verweg gelegen pool op

U
ll.
fOdE

van weinig

~

Ie

-

------

--~~

-----

-

-
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betekenis is. De fasemarge wordt er echter door verminderd met de in de rechterkolom
gegeven waarde.
De invloed van niet dominante nulpunten in het linker-halfvlak is precies tegengesteld aan die van de polen. Dat wil zeggen dat de fasemarge er iets groter door wordt.
Nulpunten in het rechter-halfvlak verkleinen daarentegen de fasemarge.
In dit hoofdstuk hebben we enige malen de meest dominante pool vervangen door
een pool in de oorsprong. Deze benadering geeft slechts een kleine fout in de berekening
van de fasemarge, waarbij we voor WTI ~ 1 de benadering arg(l/(l + jWTl)) ~ -7r/2
tnaken.

7.4

ir-

te

~)

Methoden om de stabiliteit van een teruggekoppeld
systeem te verbeteren

Indien een circuit ontwerper de stabiliteitsmarge onvoldoende acht dan moet hij maat~egelen treffen om deze te verbeteren. Een voor de hand liggende mogelijkheid hiertoe
IS Om de hoogfrequent eigenschappen van de componenten te verbeteren door andere
cOlllponenten te kiezen of door bijvoorbeeld de instelstromen van de transistoren te
WijZigen. Een ander middel hiertoe is om met speciaal aangebrachte weerstanden en
Condensatoren het polen- en nulpuntenbeeld van de lusversterlüng te verbeteren. Een
voorbeeld hiervan is de zogenaamde pole-splitting, waarbij men met een dergelijke maatregel de meest dominante pool naar lagere frequenties verschuift en de tweede-orde pool
naar hogere frequenties (Fig. 7.8(a)). De polen worden dus "uit elkaar gedreven".
-

IGHI

,,

5)

zonder pole-splitting

-

- - met pole-splitting

voor compensatie

- - na compensatie

IGHI

iJl

OdB

OdB

,,

Irarg (GH)

arg (GH)
-1t - ,

, Ol (log)

,

-1t

-31t12

-31t12

-21t

-21t

-------

fasemarge na pole-splitting
(a)

(b)

;iguur 7.8:

Verandering van de polen en nulpuntenligging teneinde een betere stabiliettsmarge te verkrijgen (a) pole splitting (b) pool-nulpunt compensatie.

lig

Dit Fig. 7.8(a) valt duidelijk een verbetering van de fasemarge te constateren. Een
nadeel Van pole-splitting is dat de lusversterking in een groot frequentiebereik kleiner
Wordt. Soms is het mogelijk een ander middel te kiezen dat dit bezwaar niet heeft.

-

-

Elektronische Implementatiekunde

202

Door een nulpunt in de lusversterking aan te brengen waarmee de 2e -orde pool wordt
gecompenseerd (Fig. 7 .8(b )) verkrijgt men een lus versterking met een Ie-orde karakter,
waardoor stabiliteit is verzekerd. Bij deze methode ontstaat een nieuwe pool die echter
bij veel hogere frequenties kan liggen en daardoor onschadelijk is. Bij deze compensatiemethode is door de Xeelal grote spreiding in de ligging van de 2e -orde pool precies e
compensatie niet mogelijk.
Hoewel bij bovenbeschreven methoden maar zeer ten dele compensatie wordt toegepast, worden ze toch algemeen aangeduid met de term "compensatiemethoden" . Het
doel van alle compensatiemethoden is als volgt samen te vatten: Er voor te zorgen dat
op de plaats waar de modulus karakteristiek de O-dB as snijdt, deze karakteristiek bij
benadering een Ie-orde (6 dB/octaaf) karakter heeft. We zullen zo'n 'methode voor
stabiliteitsverbetering nu nader uitwerken voor een praktische situatie.
Gegeven een versterkerconfiguratie met drie polen in de lusversterking. Het Bode
diagram voor de lusversterking is gegeven in Fig. 7.9.

s

u

IHGI (dB)

,,

-

,,

ongecompenseerd

,,

OdB+---~-----r-++-----~

.1.

.1.

(I)

1:,

(log)

c

is

F.

arg(GH)
-n __+-~~-----+~------~

,

-37t12
-2n

d
d

-57t12

1\

Figuur 7.9: Bode diagram

~an

een instabiel teruggekoppeld systeem.

11.

W

Bij WOdB is de fasedraaiing groter dan 360°. De schakeling is nu dus instabiel. Olll
de stabiliteit te verbeteren dient de ontwerper allereerst na te gaan welke parameterwaarden de oorzaak zijn vim de meest dominante polen. Stel dat de meest dominante
tijdconstante Tl zijn oorsprong vindt in de in Fig. 7.10 afgebeelde versterkertrap en wel
in de overdracht van ICI naar UBE2 waarbij geldt dat

Ube2

I cl

1

-Rl

+s

R C
I

I

en

Tl

= RICI·

( 26)
7.

Hierbij representeert de weerstand Rl de ohmse belasting van QI en de condensator Cl
de ingangscapaciteit van Q2.
Verder veronderstellen we dat de twee andere polen, P2 = -1/T2 enp3 = -1/T3 wordell
veroorzaakt door andere (niet getekende) versterkertrappen. In eerste instantie verdient

l:i

... -

e

~
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Figuur 7.10: Een versterkertrap met een compensatienetwerk (gestippeld) ter verbetering
Van de stabiliteit.

het aanbeveling te proberen om de polen bij p = -1/T2 en p = -1/T3 naar hogere
frequenties te verschuiven, bijvoorbeeld door de instelstromen te veranderen of door
andere transistoren te gebruiken. Indien de mogelijkheden hiertoe zijn uitgeput dan
kan. alsnog stabiliteit verkregen worden door de lusversterking zodanig te reduceren dat
de Illoduluskarakteristiek van HG bij de doorsnijding van de O-dB as bij benadering een
le-orde karakter heeft. In principe is het gunstig om hierbij te streven naar het behoud
\'an. zoveel mogelijk lusversterking. Dit streven wordt echter belemmerd door de veelal
grote spreiding in de parameterwaarden, waardoor het beoefenen van fijnzinnigheid vaak
geen nut heeft.
Laten we als voorbeeld aannemen dat de ontwerper genoegen -neemt met een ge~olllpenseerde moduluskarakteristiek zoals aangegeven in Fig. 7.9. De volgende vraag
;. dan hoe hij deze karakteristiek kan realiseren: Een nauwkeurige bestudering van
19. 7.9 leert dat de gestippelde karakteristiek wordt verkregen door de tijdconstante
Tl te vergroten tot T~ = HoGoT3 en voorts de pool bij -1/T2 te compenseren met een

~ulpunt.

Om Tl te vergroten kan een compensatiecapaciteit Cc
~'
d angscapaciteit Cl geplaatst worden (Fig. 7.10). Het nulpunt

~ ~Cl

parallel aan de
n
kan worden verkregen
door een weerstand Re in serie met de condensator Cc op te nemen. Dit nulpunt heeft
an. de waarde z = -l/(ReCe). Bij een geschikte keuze voor de waarde van Re valt dit
llulpunt samen met de pool P. = -1/T2 . Door het aanbrengen van het compensatie~e~\Verk ontstaat een nieuwe pool bij p = -l/ReCe ~ -Ce/(ClT2), welke echter maar
elnig invloed heeft.
h Wij zullen het een en ander nu aantonen aan de hand van een berekening. Indien
et cOIllpensatienetwerk Re - Cc is aangebracht, geldt dat
U

~ _

6)

Iel -

-R,

l+sR,C,

(R

1) _

e + SlJ;

l+s~,C, + Re + -i&;

R

- -

- 1 + sReCe
lS2Rl C l R eCe +s(RlCe + ReCe

+ RlCd + 1·
(7.27)

Indien
Cc »Cl en Re <t: Rl>
dan. Illogen we (7.27) benaderen door

(7.28)
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Ube2 ~ -Rl
1 + sReCe
Iel s2 Rl Cl Re Cc + SRI Cc
Deze overdracht bevat een nulpunt bij z

+ 1.

(7.29)

= 7il;; waarmee we de pool P2 = -1/1"2
= T2. Verder zijn er twee polen PI,2
c

e

,

compenseren door ervoor te zorgen dat ReCe
waarvoor we kunnen .berekenen dat

PI,2

=

-1±Jl-4~
2ReCI

(7.30)

Uit (7.28) volgt dat 4ReCd Rl Cc ~ 1 zodat de discriminant in (7.30) ongeveer gelijk is
aan 1.
. Algemeen geldt dat

6.

1 -"2 voor 6. ~ 1.
Passen we deze benadering toe op (7.30) dan vinden we dat
1

I

PI=-RC'
I

1

P2

(7.31)

e

= - ReCI'

(7.32)

Deze resultaten stemmen overeen met wat reeds eerder beweerd is: De pool p~ ontstaat
door de oorspronkelijke pool PI te vergroten door aan Cl de extra capaciteit Cc parallel
te schakelen.
:1

:1

:1

1:3

1:2

1:1

p-vlak
voor compensatie

'/

/

Y
/
/

/

,
,

,
na compensatie

:1

:1

:1

'tz

1:3

1:1

Figuur 7.11: Polen- en nulpuntenbeeld van de lusverserking voor en na compensatie (niet
op schaal).
De pool p~ is een nieuwe pool bij een frequentie die Cc/Cl maal zo groot als de gecompenseerde pool -1/T2 hetgeen voldoende ver weg is. Bij een goede dimensionering
van het compensatienetwerk wordt zodoende een stabiele versterkerconfiguratie verkregen. Figuur 7.11 toont het polen- en nulpuntenbeeld van de lusversterking voor en na
de compensatie. Figuur 7.9 geeft het bijbehorende Bode diagram.
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7.5

Stabiliteit en bandbreedte van schakelingen met opamps

0pamps zijn gecompliceerde versterkers. Indien de ontwerpers van de opamp IC's geen
sPeciale voorzieningen zouden treffen, dan zou het HF gedrag bepaald worden door
een zeer groot aantal polen en nulpunten waarvan de ligging niet goed bekend zou
zijn. (Fig. 7.12, curve c). Het toepassen van dergelijke versterkers· zou niet eenvoudig
zijn. De voorziening die meestal op de chip wordt aangebracht om hierin verbetering in
aan te brengen mag echter een paardenmiddel genoemd worden. Door middel van een
condensator wordt de dominante pool naar een zo lage frequentie verschoven, dat bij
relatieflage frequenties (in de orde van 1 MHz) de opampversterking tot 0 dB is gedaald
(Fig. 7.12 curve a). De twee meest dominerende polen van de opamp liggen dan voldoende ver uit elkaar zodat zelfs bij volledige terugkoppeling, zoals bij spanningsvolgers
het geval is, stabiliteit verzekerd is.

IGI

(dB)

<0

(log)

t

U

Figuur 7.12: Moduluskarakteristiek van een opamp: (a) met de gebruikelijke frequentiecompensatie, zodat G een te orde gedrag vertoont, (b) met een iets minder zware reductie
1Jan de bandbreedte B zodat de bandbreedte groter is, (c) van de ongecompenseerde versterker.
De hoog-frequent prestaties van een dergelijke opamp zijn gering . Daar staat tegenover
dat het gedrag eenvoudig en tamelijk precies te karakteriseren is zodat het tegenkoppelen Van een dergelijke versterker niet moeilijk is. Bij brede-band opamps zijn de chip
(n~werpers gedwongen om een minder rigoreuze frequentiecompensatie toe te passen.
FIg. 7.12, curve b). Bij het terugkoppelen van zo'n opamp moet men meestal rekening
hOUden met een tw~ede pool waarvan de ' ligging meestal met behulp van een externe
condensator gewijzigd kan worden. Voor de eerstgenoemde categorie opamps (curve a)
ltlog en we vrijwel altijd veronderstellen 'dat de dominerende pool in de oorsprong ligt
zOdat we voor de versterkingsfactor G mogen schrijven:

e-

G

.3

De hoekfrequentie

Wl

is

= Wl.
s

~aak redelijk goed bekend,

(7.33)
maar hangt wel af van o.a. de voe-
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dingsspanning indien de instelstromen daarvan zijn afgeleid. Bij lage voedingsspanning
is WI dan laag.
We zullen de stabiliteit en bandbreedte van zo'n opamp-schakeling allereerst beoordelen voor de situatie van Fig .. 7.13 waarbij er een resistief terugkoppelnetwerk is
aangebracht. De lusversterking Af3 is in dit geval de "rondgaande" spanningsversterking
voor een ingangssignaal Ui van de opamp, waarvoor geldt dat:
(7.34)

Figuur 7.13: Opamp met een resistief terugkoppelnetwerk.
Omdat de lusversterking slechts één pool bevat is de stabiliteit voor iedere waarde va.Il
Rl en R 2 verzekerd. De versterking At van de tegengekoppelde versterker bedraagt:
(7.35)
waarin

Atoo =

lim

A,I3 .... -oo

At = 1 + RR

2
I

•

De bandbreedte van de teruggekoppelde versterker is de frequentie wB/27r waarvoor
geldt dat 1 Af3 1= 1. Uit (7.34) volgt dan dat
wB

= wl R 1 Rl
+ R2

- -

wl

)

(7.36
Atoo·
omgekeerd evenr~dig is met de geïdealiseerde versterking At""

Uit (7.36) volgt dat WB
(Fig. 7.14).
Het product van de versterking Atoo en de bandbreedte wB/27r (het "gain-bandwidth"
ofwel "GB" product genoemd) is steeds gelijk aan wI/27r. In de modulus karakteristiek
van het Bode diagram kunnen we ook de lusversterking Af3 weergeven. Omdat 1 Af3 1:::1
G / Atoo 1 kunnen we dank zij de logaritmische schaal de lusversterking G H aangeven als
het verschil tussen de grafieken van 1G 1 en 1 Atoo I·
Indien de terugkoppeling niet resistief is dan kan in sommige situaties instabiliteit
optreden. Een voorbeeld hiervan is de stroom-spanningstransactor van Fig. 7.15, waarbij de bron via een kabel op de versterker is aangesloten. De kabel heeft een capaciteit

Cl·
Bij een dergelijke versterker stuit het toepassen van het regeltechnische model van Black
Fig. 3.2 op problemen omdat het ingangssignaal I niet overeenstemt met de dimensie
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Iversterkingl

(dB)
lusversterking

IA~ I = I G/At~ I

OdB+-------~--~~---.

coB

Figuur 7.14: Moduluskarakteristieken van een teruggekoppelde opamp. In deze figuur
zijn de karakteristieke grootheden van teruggekoppelde systemen eenvoudig af te lezen.
Rf

Figuur 7.15: Stroom-spanningomzetter.
'1an de ingangsspanning Ui van de opamp. Indien men persé het model van Black wil
gebruiken dan moet het bronsignaal (een stroom) in een equivalente Thévenin spanning
worden omgerekend. Het is echter veel eleganter om dit niet te doen en evenals in het
'1 orig e voorbeeld gebruik te maken van het asymptotic-gain model, waarbij de keuze van
de lusversterking Af3 niet afhangt van het soort in- of uitgangssignaal. Voor de lusversterking kiezen we weer de "rondgaande" spanningsversterking voor het ingangssignaal
Ui 'lau de opamp. Er geldt dan met (7.33) dat:

Af3

= -wl
s

1
1 + sRfCl

(7.37)

Indien ~ « 1 dan is de fasemarge erg klein. Men kan deze marge vergroten door
ee
t 1
n condensator C 2 parallel aan Rf te schakelen. In dat geval geldt dat
Af3

=

1 + sR f C 2

1 + sRf(Cl

+ C2 )

X -Wl

s

(7.38)

De geïdealiseerde overdracht Atoo van deze configuratie is gelijk aan
(7.39)
Orndat de bandbreedte van deze overdracht afhangt van R f C 2 , moet C 2 niet groter .
gernaakt worden dan strikt noodzakelijk.
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IAJ3IÎ
(dB)

ongecompenseerd zonder C 2
- - - gecompenseerd met C 2

OdBL-------~~~~---<0 1' ,
<0(log)

~_1_

- RfC1

FiguUI 7.16: Modulus karakteristiek van de lusversterking voor en na compensatie.
Het effect van deze compensatie-condensator op de modulus van de lusversterking is
weergegeven in Fig. 7.16.

7.6

Het hoog-frequent gedrag van versterkertrappen

Na de systeem-georiënteerde beschouwingen uit de vorige paragrafen zullen we nu het
HF gedrag van versterkertrappen nader analyseren. De CE- en CS-trappen mogen we
beschouwen als basisbouwsteen in de versterkertechniek (WissenbUIgh, hoofdstuk 8).
Zonder verder bewijs poneren we hier dat het voor HF beschouwingen handig is om uit
te gaan van de stroomversterkingsfactoren Icl h en IdII9.
C

s~--L---~--------~

(a)

(b)

FiguUI 7.17: Eenvoudige hoog-frequent vervangingsschema's, (a) voor bipolaire transistoren (b) voor PETs.
Voor de configmatie van Fig. 7 .17( a) kunnen we opschrijven dat
(7.40)

(7.41)
waarbij T 1r = r 1r C1r .
Uit (7.40) en (7.41) volgt na enig rekenwerk dat
Ic

h -

gm - sCI-'
s2C1rZlCI-' + s(C1r +CI-'(l + gmZl

+!;)) + r~·

(7.42)
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liet vervangingsschema voor de FET wijkt nauwelijks af van dat van de bipolaire transistor. We kunnen de stroomversterkingsfactor voor de FET eenvoudig vinden door in
(7.43) r,.. -> 00 in te vullen en de naamgeving van de parameters aan te passen waaruit
Volgt, dat

Id
.g= - sCgd
Ig - s{sCg.ZLCgd + Cg. + Cgd (l

+ 9mZL)}'

(7.43)

Bij een ohmse belasting bevatten (7.42) en (7.43) één nulpunt in het rechterhalfvlak en
twee polen. Bij FETs ligt één van die polen in de oorsprong en de ander op de negatief
reële as. Bij bipolaire transistoren kunnen de polen afhankelijk van de belastingsweerstand reëel dan wel toegevoegd complex zijn.
. .
De uitdrukkingen (7.42) en (7.43) zijn nogal ingewikkeld, vooral als men bedenkt
dat bij niet-reële belasting de complexiteit nog toeneemt. Vandaar dat ontwerpers een
voorkeur hebben voor die configuraties waarbij benaderingen toelaatbaar zijn. Eén
zo'n benadering de zgn. "Miller-effect" benadering leidt er toe dat de eerste term in de
noemer van (7.42) verdwijnt waardoor de orde van de noemer afneemt. De gedachte
achter deze benadering is als volgt: Indien de impedantie van de terugwerkingscapaciteit, C" resp . Cgd, veel hoger is dan de belastingsimpedantie ZL, dan mogen we in de
vergelijking voor de collectorstroom (7.41) het stroompje doör C" verwaarlozen t.O.V.
de stroom 9m Ube zodat (7.41) overgaat in:
(7.44)
1

voor I -C I~ ZL·
(7.45)
s "
Daar de basisstroom veel kleiner is dan de collectorstroomkunnen we ons een dergelijke
benadering niet voor de basisstroom permitteren en handhaven we vgL (7.40).
Uit (7.44) en (7.40) volgt na enig rekenwerk dat
~

gm r ,..

h ~ sr,..(C;.. + C,,(1 + 9=ZL)) + l'

(7.46)

en Voor FETs

ld
gm
Ig ~ s(Cg• + Cgd (1

+ gmZL))"

(7.47)

Indien de belasting uit een ohmse weerstand RL bestaat dan bevatten deze uitdrukkingen
slechts één pool die voor bipolaire transistoren negatief reëel is en voor FETs in de
oorsprong ligt.
Het effect van de terugwerkingscapaciteit kan men benaderen door een equivalente
Verhoging van C,.. met een bijdrage (1 + g=RL)C" resp. (1 + gmRL)Cgd (Fig. 7.18) .
Indien ZL een capacitieve belasting l/sCL is, dan geldt dat

_
C"
sC" ( 1 + gmZL ) - sC" + 9m CL'

(7.48)

Ook in dat geval mogen we de vereenvoudigde modellen van Fig. 7.18 gebruiken waarbij

----
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Ct =

cgs + (1 +gmR~Cgd

(a)

(b)

Figuur 7.18: Vervangingsschema's met Miller benadering (a) voor BJTs (b) voor PETs.

(7.49)
en

1 Cl
1 Cl
rt=r7r//(--C )resp.rt=--C .
9m

gm

I-'

(7.50)

gd

Bij een hoogolunige belasting is niet aan voorwaarde (7.45) voldaan. Ontwerpers kunnen
nu de transistor configuratie zodanig veranderen dat alsnog aan die voorwaarde wordt
voldaan; met het voordeel dat een eenvoudig HF gedrag verkregen wordt . Een voorbeeld
hiervan is de cascodeconfiguratie (Fig. 7.19).

Figuur 7.19: Cascode configuratie.
Transistor Ql is laagolunig belast door transistor Q2 welke in de CB configuratie is
opgenomen zodat voor Ql de Miller benadering toegepast kan worden. De stroomversterkingsfactor voor Q2, welke in de CB configuratie staat, is ook bij hoge frequenties
weinig afhankelijk van de belastingsimpedantie, hetgeen we als volgt kunnen aantonen
(Fig. 7.20).
e C>--4_.----,----{

b~-~~------~--~

Figuur 7.20: Hoogfrequent vervangingsschema van een transistor in de CB configuratie.
Voor de configuratie van Fig. 7.20 geldt dat
Ie

=

-Ube (1

+ sr

7r

l'

C7r )

TT

7r

gmube,

(7.51)

~
~--

-

---~---~---------------

------------
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Ic

= -gmUbe -

(7.52)

IcZtsCw

Uit (7.51) en (7.52) volgt na enig rekenwerk dat
Ic
Ie = (1

1

1

+ SZtC!')(1 + g~r .. + sf!) ~ (1 + SZtC!')(1 + sf!)'
bevat dus twee polen, waarvan de pool bij p = -1/ZtC!'

(7.53)

Deze overdracht
meestal de
belangrijkste zal zijn. De totale overdracht luit! I in van de cascodeconfiguratie volgt uit
(7.53) en (7.46). Met substitutie in (7.46) van gmT1f = f3F en Zt = g;;,,1 vinden we dat
luit / I in

= (1 + ST

luit! I in

~

gmT1f
1f

(1

(C1f + 2!'1
C ))( 1 + s Z t C!,2 )'
&

f3F

+ sWT)(1 + SZtC!'2)

'

(7.54)
(7.55)

Waarin WT de afsnijfrequentie van Q1 is.
De cascodetrap is een inverterende versterker. Indien men een niet-inverterende versterker nodig heeft dan vormt het long-tailed pair de aangewezen oplossing (Fig. 7.21).

bo--_-I

Figuur 7.21: Een "long-tailed" paiT.
Indien de transistoren Q1 en Q2 identiek zijn en bovendien een gelijke instelstroom
voeren, zodat C 1f1 = C 1f2 en gm1 = gm2 dan kunnen we voor de stroomoverdracht
lUit! I in berekenen, dat
luit

gm T 1f

I in

(1 + ST1f(C1f + 2C!'d)(1 + SZtC!'2)'

(7.56)

Bij deze berekening zijn geen verwaarlozingen toegepast. Vergelijken we de stroomoverdracht van het long-tailed pair met die van de cascodes.chakeling dan volgt uit (7.56)
en (7.54) dat beide overdrachten vrijwel aan elkaar gelijk zijn. De keuze tussen deze
~Wee configuraties zal daarom in hoofdzaak afhangen van de vraag of men al dan niet
lllversie wenst. Verder zijn echter ook de volgende verschillen van belang:
• De ingangsirnpedantie van het long-tailed pair is twee maal zo hoog als van de
cascodeschakeling, waardoor de bronimpedantie, welke we tot nu toe bUiten beschouwing hebben gelaten, meer invloed heeft.
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• De De ingangsspanning van het long-tailed pair is vrijwel gecompenseerd .
• Het ruisgedrag van het long-tailed pair is ongunstiger (maximaal een factor 2)
dan dat ván de cascodeschakeling. Om deze reden is het minder gunstig om het
long-tailed pair als ingangstrap te gebruiken.

7.7

Enkeltrapsversterkers

In veel bedrijven en laboratoria is men zo gewend geraakt aan het toepassen van opamps
dat men ze ook gebruikt in situaties waarin het gedrag van opamps veel te wensen overlaat. Deze situatie doet zich nogal eens voor bij het ontwerpen van voorversterkers
waarbij het gebruik van opamps problemen kan opleveren ten aanzien van bandbreedte,
vermogens dissipatie, stroomverbruik en ruis. Vaak zoekt een ontwerper dan zijn toevlucht in het toepassen van peperdure opamps met "ultra-high performance" terwijl
met een eenvoudige enkeltrapversterker betere resultaten kunnen worden bereikt.
Een voorbeeld van een (voor)versterker, waarbij met een enkele trap uitstekende
resultaten kunnen worden behaald zullen we nu bespreken:
Bij verplaatsingsopnemers en -detectoren maakt men vaak gebruik van capacitieve sensoren. De capaciteit C z van deze sensoren, welke b.v. in het bereik van 0.1 - 10 pF ligt
is hierbij een maat voor de te meten verplaatsing. Een goede voorversterker voor deze
toepassing is de shunttrap (Fig. 7.22). In deze figuur is C z de te meten capaciteit, Cf
een nauwkeurige capaciteit die in de schakeling wordt aangebracht en Cl een parasitaire
belastingscapaciteit. De impedantie van C z is dermate hoog dat het niet moeilijk is olll
de bronimpedantie van U. verwaarloosbaar klein te maken.

Figuur 7.22: Enkeltrapsversterker voor een capacitieve sensor Cz.
De geïdealiseerde overdracht Atoo

Atoo =

= Uo/U. bedraagt:
.

lim At =

9"' .... 00

-1

SVf
-1-

SU;

=

-Cz
cr·
f

(7.57)

De terugwerkingscapaciteit Cl-' staat parallel aan Cf. Vanwege de spreiding en spanningsafuankelijkheid van Cl-' is het van belang om Cf ~ Cl-' te kiezen. De spanningsoverdracht Atoo is dan meestal veel kleiner dan één, hetgeen veelal geen bezwaar is OIO dat
U. voldoende groot gekozen mag worden. (In gevallen dat de voorwaarde Cf ~ CiJ
problemen oplevert kan men in plaats van Q1 een cascodecombinatie kiezen.)
De lusversterking AfJ in deze configuratie is berekend in paragraaf 3.6 en bedraagt
volgens (3.84):

-

-

- -

-

--

--

---

------------
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A _ _
Z~Z~
f3 - g", Z; + Zt .+

Z~'

(7.58)

Voor de schakeling van Fig. 7.22 geldt dat

Waarin C i = C'" + C".
Substitutie van deze waarden in (7.58) levert na enig rekenwerk op dat

Af3 -

-g",r"Cf

- Cl

+ Cf + sr" (Cf Cl + (Cl + Cf)Ci)"

(7.59)

De laagfrequent lusversterking bedraagt '

Af3

.

Cf

1.=0= -gTn r C 1+ C f
7r

~ -f3F C

Cf

1+

C

f

(7.60)

De lusversterking bevat slechts één pool zodat het systeem onvoorwaardelijk stabiel is.
De bandbreedte wB/27r van de overdracht At is gelijk aan de frequentie waarbij IAf31
tot één is gedaald. Uit (7 .59) volgt dan dat

9TnCf
WB

= Cf Cl

(7.61 )

+ (Cl + Cf)Ci '

Indien Cl ~ Cf dan geldt dat
gm
wB ~ C C .
1

+

(7.62)

i

Indien bovendien Cl ~ C i dan is WB ~ WT .
Ten behoeve van de basisstroominstelling kan men een weerstand Rf parallel aan
Cf plaatsen (Fig. 7.23) . Een plezierige bijkomstigheid van deze weerstand is dat nu
laagfrequente stoorsignalen onderdrukt worden:
Cf

r

!
Figuur 7.23: Met een weerstand Rf parallel aan de capaciteit Cf kan men de basisstroominstelling verzorgen en laagfrequente stoorsignalen onderdrukken.
Er geldt nu namelijk dat
(7.63)
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.- - - - - - - -.......- - - -

At~

I

tor

1

0)

(log)

R,G,

Figuur 7.24: Overdrachtskarakteristiek At
als functie van w.

= Uo/U.

van de schakeling van Figuur 7.23

De moduluskarakteristiek van de overdracht At van de schakeling van Fig. 7.23 is weergegeven in Fig. 7.24. De signaalfrequentie van U. kan men het beste ergens in het vlakke
gebied van de frequentiekarakteristiek kiezen.

7.8

Meertrapsversterkers

Tot besluit van dit hoofdstuk zullen we het HF gedrag van de eerder in paragraaf 3.7.3
behandelde meertrapsstroomversterker bespreken.

Figuur 7.25: Een meertrapsstroomversterker.
Laten. we aannemen dat de HF eigenschappen van QI in C i verdisconteerd zijn en dat
R 2 een niet al te hoge weerstand is, zodat we de str~omoverdracht van het long-tailed
pair mogen benaderen door (7.56) voor Zl = 0, dus:

I c2

ha

f3Fo
1 + sr.,..(C.,.. + 2Clta )'

(7.64)

waarin f3Fo = gm r.,.. voor Qa en Q2·
De lusversterking is reeds in paragraaf 3.5.3 berekend. Substitueren we ÏI.l de uitdrukking (3.92) voor de lusversterking Zl = Rl, Z2 = R 2, (Z.,../ /Z.) = 1/sCi en voor
f3Fa de in (7.64) gegeven complexe stroomversterkingsfactor dan vinden we voor de
lusversterking dat
(7.65)

=- -

-

-

-

-

--

-

-~--------
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De lusversterking bevat· dus twee polen. Deze polen moeten voldoende ver van elkaar
VerWijderd zijn om stabiliteit te kunnen garanderen. We kunnen hierbij bijv. voorwaarde
(7.13) als eis stellen:
(7 ..66)
Er moet nu nagegaan worden welke van de twee tijdconstanten de grootste is. Waarschijnlijk zal dat de tijdconstante Ci(R I + R 2 ) zijn. In dat geval beteke~t voorwaarde
(7.66) dat:
(7.67)
Substitutie van A too

= (Rl + R 2 )/ R 2 en T = f3Fo/9m2
1r

in (7.67) levert de conditie, dat:
(7.68)

9ml

R 13
2

Fo

<

9ml( 2CJ.' + C1r )
A
.
9m2

(7.69)

too

Bij niet al te kleine instelstromen van de pnp transistoren zal gelden dat
C." ~ 2CJ.' en mogen we stellen dat WT,pnp :::: 2~"tC" zodat:
2
Ci> 213Fo

9mlA ·
wT,pnp too

(7.70)

= 300pF - 1nF,f3Fo = 50 - 300,9ml =
1mA/V, fT,pnp = lOOM Hz - 300MHz en Atoo = 10. Uit het oogpunt van
stabiliteit treedt de "worst- case" situatie op bij de hoogste waarden van
f3Fo en 9ml en de kleinste waarden van wT,pnp en Atoo. Invulling van deze
Worst-case waarden in (7.70) geeft:

VOORBEELD 7.1: Stel dat C i

C

> 30nF.

Dit betekent dat niet aan de eis ten aanzien van stabiliteit is voldaan. Voordat we de te
nemen maatregelen bespreken berekenen we eerst een andere belangrijke HF eigenschap:
de bandbreedte. Dit.is de frequentie wB/27r waarbij 1Af3 1= 1. Uit (7.65) volgt dat

(7.71)
hetgeen met de eerdergenoemde substituties Atoo = (Rl
9m2/(2CJ.' + C,,) overgaat in:

+ R2)/R 2,

T 1r

= f3Fo/9m2 en

wl',PnP ::::

WB::::

wT,pnp9ml
(7.72)
CiA too .
Voor de verbetering van de stabiliteit gaat meestal de voorkeur uit naar die maatregelen
die de bandbreedte niet versÎechteren. Door voor de pnp transistoren een ander type
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met een hogere fT en een lagere f3Fo te kiezen wordt dit bereikt. Voor f-r,pnp > 300MBz
~n f3Fo = 25 - 50 vinden we voor de worst-case situatie met (7.70) dat:

ei > 250pF,

(7.73)

zodat aan de gestelde eisen ten aanzien van de stabiliteit net aan is voldaan. Er zijn
~og vele andere mogelijkheden 'om het stabiliteitsprobleem op te lossen.

7.9

Vraagstukken bij hoofdstuk 7

Thema's
De beoordeling van de bandbreedte en stabiliteit van praktische schakelingen.

Afgeleide thema's
• De ligging van de wortels van de K.V. in het complexe p-vlak.
• De afhankelijkheid van circuitparameters.
• . Methoden om de stabiliteit te verbeteren.
• Bandbreedtebeperkingen.
- door Atoo
_ door -A{J

r=AI3'

At ~ Atoo I-=-11
• De relatie tussen bandbreedte en stabiliteit.
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Opgave 7.1(a)
Gegeven is een stroom-spanningtransactor volgens het schema van Fig. V7 .l(a). Van
de OTA is gegeven dat de versterkingsfactor 9m = iifta = -I 9+mo .
STI

t

Im (p)

x

_--,-_+--_R_9 (p)

x

(b)

(a)

Fig. V7.1 Een stroom-spannin9somzetter met OTA.
De in- en uitgangsimpedantie van de OTA mogen oneindig hoog worden verondersteld.
We kunnen de hoogfrequent stabiliteit beoordelen door de ligging van wortels van de
karakteristieke vergelijking in het complexe p-vlak te beschouwen (Fig. V7.l(b».
De belastingsweerstand Rl is oneindig hoog (Rl ~ 00) en er is gegeven dat
grn,o = 1 mA/Ven Tl = 1O- 7s. Indien we wensen dat W = 0°, waarbij de polen dus
op de negatief reële as liggen, aan welke eis moet dan de capaciteit Cs voldoen?
kies het goede antwoord
Voor Cs moet gelden: Cs >

Opgave 7.1(b)
De belastingsweerstand Rl heeft een reële waarde waarvoor geldt dat

/te ~ 9~0. Verder is ook Rf » 9~0. Stel dat Cs verwaarloosbaar klein is, bereken
dan de bandbreedte van de overdracht uo/is.
.
kies het goede antwoord
De -3dB bandbreedte W B in rad/s bedraagt:

9:;Rl

9'20 Rl
?rTl

9mo R l
Tl

1
9mo R l T l

9mo R [
Tl

1
9mo R f T l .

A

B

C

D

E

F
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Opgave 7.2(a)
Gegeven is een stroom-spanningstransactor volgens het signaalschema van Fig. V7 .2(a) ,
waarbij C. de parasitaire capaciteit van de signaalbron i. voorstelt .
Rf = 20kn
Im(p)

Re(p)

(a)

(b)

Fig. V7.2 Een stroom-spanningsomzetter.
Voor de versterkingsfactor G = -Uo/Ui van de opamp geldt G = WI/S . We kunnen de
hoog-frequent stabiliteit beoordelen door de ligging van de wortels van de hu-akteristieke
vergelijking in het complexe p-vlak te beschouwen. Fig. V7.2(b) .geeft hiervan een
voorbeeld.
Indien we wensen dat deze wortels op de negatief reëele ~s liggen (tP = 0°) hoeveel
moet de bandbreedte WI van de opamp dan minimaal dan wel maximaal bedragen.
kies het goede antwoord
Er moet elden dat : WI

Cf = 50pF

(c)

Figuur 7.26: Fig. V7.3Eenstroom-spanningsomzetter.
Opgave 7.2(b)
.
Gegeven is dat C~ < 50 pF en dat WI = 108 rad/s. Teneinqe de stabiliteit te verbeteren
brengt men een compensatiecondensator Cf parallel aan Rf aan (Fig. V7 .3), waarbij
Cf = 50 pF. Hoe groot is nu de -3dB bandbreedte JB van de signaaloverdracht.
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Opgave 7.3(a)
Een signaalbron met een sterkte Us en hoekfrequentie w is via een transformator gekoppeld met een spanningsversterker (Fig. V7.4). De transformator mag worden beschouwd
als een ideale transformator in serie met een spreidingszelfinductie Ls. Van de opamp is
gegeven dat de versterkingsfactor UO/Ui = wIls en dat de ingangsstroom nihil is. Voor
de overige omstandigheden mag de opamp als ideaal worden beschouwd.

Fig. V7.4 Een spanningsversterker.
Bereken de wortel van de karakteristieke vergelijking van dit systeem.
kies het goede antwoord
.
De Wortel van de karakteristieke vergelijking is

A.

B.
C.
D.

-wLfl
Rl +2
wL]z
Rl + ~2
-W]Lfl
Rl + 2
w]L~
Rl +2

E.

F.
G.

H.

-W]~

Rl + 2
w]R
Rl +2
R2
Rl +~ +RL
w]i 'i
Rl + 2 RL

n

-Ii

'+

Opgave 7.3(b)
Indien Ls = 0 H, bereken dan de -3 dB bandbreedte

IUo/Usl.
kies het goede antwoord
De bandbreedte iB is gelijk aan

iB

van de signaaloverdracht
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Opgave 7.4(a)
Gegeven is een spanrungsversterker volgens onderstaande figuur (Fig. V7.5(a»).
Opamp

Im(p)

X,

I

Us

Re(p)

cp
/

ua

1

.,

/
/

X

(b)

Fig. V7.5 Een spanningsversterker.

g

De versterker bevat een "high-speed" opamp met een versterkingsfactor waarvoor geldt
dat

waarbij Wl = 1/r2'
Bereken de wortels Pl,P2 van de karakteristieke vergelijking.
kies het goede antwoord
De wortels zijn gelijk aan:

I =r~~ I-T:jWl I T~jT I-Wl~2jWl I
G

I +wl ~ 2j wl I

Opgave 7.4(b)
Bij de frequentie W = Wl is de modulus IAt(Wl)1 van de versterkingsfactor afgenomen
t.O.V. de waarde IAt(O)1 bij lage frequenties. Bereken hoeveel dit is.
kies het goede antwoord

IAt(Wl)I/IAt(O)1

=

1~1~ltl*l1i

$111

Opgave 7.5(a)
Gegeven is de spanningsregulator volgens het schema van Fig. V7.6(a). Voor de versterkingsfactor G van de opamp' geldt dat G = U2IU1 = Wl/ s.
De transistor heeft een transconductantie gm = dIe / dUBE . Het hoogfrequent gedrag
van deze transistor mag als ideaal worden beschouwd.
We kunnen de hoogfrequent stabiliteit beoordelen door de ligging van de wortels van
de karakteristieke vergelijking in het complexe p-vlak te beschouwen. Fig. V7.6 geeft
hiervan een voorbeeld.

k
E

(j

S

11

11
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Im(p)
Q

I

"

Re(p)

I

o
(a)

I

(b)

Fig. V7.6 Een spanningsregulator.

Voor de belastingimpedantie geldt dat ZL = RL!(l+sT), waarin T = RLCL . Verder
geldt dat Rtf(R l + R 2 ) = UretlUo = 1/10. Men wenst dat 1/J < 60°. Indien gegeven is
dat RL ~ (Rl + R 2 ) bereken dan de maximale waarde van de tijdsconstante T.

kies het goede antwoord
Br rnoet gelden datT <

A

B

OPgave 7.5(b)
Stel dat CL = 0 pF (ZL = RL) (zie fig . V7 .6(a». Men wenst de versterkingsfactor
vOor de spanningsruis U n van de opamp te verlagen en bereikt dit door een condensator
C2 parallel aan R 2 te plaatsen (Fig. V7.6(a». De modulus van de versterkingsfactor
IVo/Uni is in asymptotische benadering geschetst op logaritmische schaal in Fig. V7.7.
Als gegeven is dat bij de frequentie W x de lusversterking Af3 ~ 1 bepaal dan W x .
kies het goede antwoord
Br geldt dat W x

[~I

1

R2 C2
C

lIoofdstuk 8

Oscillatoren
8.1

Inleiding

We kunnen elektronische circuits indelen in twee categorieën: (1) signaalverwerkende
circuits, waarin reeds bestaande signalen verwerkt worden, (2) signaalgenererende cirCuits, welke zelf signalen opwekken. Tot deze laatste categorie behoren onder meer de
referentiebronnen, die in hoofdstuk 4 zijn besproken en de oscillatoren.
De functie van een oscillator is om een stabiele, periodiek-met-de tijd variërende
golfvorm te produceren, welke kan dienen als referentie- of als timing-signaal voor sig~aalverwerkende circuits. Veel voorkomende golfvormen van oscillatorsignalen zijn de
SUtussoïdale_, de driehoekige-, de blok- en de pulstreinvormen. Oscillatoren worden voor
allerlei toepassingen gebruikt: Zij kunnen kloksignalen genereren voor de "timing" van
een systeem, of een draaggolfsignaal opwekken welke in frequentie of amplitude kan
worden gemoduleerd teneinde inforniatie over te dragen. Ook kunnen zij afbuigspanningen voor displaysyst~men opwekken, of de signalen genereren die in elektronische
ll.1uziekinstrumenten worden gebruikt. In de laatstgenoemde gevallen is de juistheid
Van de gehele golfvorm van belang, terwijl het voor kloksignalen voldoende is dat de
nuldoorgangen op het juiste moment komen.
. We kunnen twee belangrijke klassen van oscillatoren onderscheiden: (1) de harmolllsche oscillatoren, welke veelal sinusvormige signalen produceren en (2) de relaxatieoscillatoren waarbij voortdurend geschakeld wordt tussen twee a-stabiele toestanden van
een circuit.

A. ltelaxatieoscillatoren
I\eIUnerkend voor alle oscillatoren is de aanwezigheid van energiereservoirs welke voortdUrend geladen en ontladen worden. Bij relaxatieoscillatoren, ook wel multivibratoren of
regeneratieve oscillatoren genoemd, kan met één energiereservoir worden volstaan. Dit
reservoir bestaat gewoonlijk uit een condensator welke voortdurend wordt geladen en
Ontla.den tussen twee referentieniveau's. Zodra één van de referentieniveau's is bereikt
~indt er een schakelactie plaats waarna de condensatorspanning zich in de richting van
et andere referentieniveau begeeft.
Relaxatieoscillatoren hebben de volgende voordelen boven harmonische oscillatoren:
• de frequentie varieert lineair met de ?p- en ontlaadstromen en kan daardoor ge223
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makkelijk over een groot bereik lineair gevarieerd worden,
• er kan met slechts één energiereservoir worden volstaan,
• ze zijn gemakkelijk te ontwerpen en leveren een goed voorspelbare golfvorm,
• ze zijn zeer geschikt om als geïntegreerde schakeling uitgevoerd te worden.

B. Harmonische oscillatoren
Bij harmonische oscillatoren zijn er twee of meer energiereservoirs b.v. een condensator
en ee~ spoel, met energie-inhouden van respectievelijk lCU 2 en ~ L1 2 • We onderscheiden twee typen harmonische oscillatoren: de resonatoroscillatoren en de RC-oscillatoren.
Bij de resonatoroscillatoren wisselen de energiereservoirs rechtstreeks energie met elkaar
uit . Bij dit proces ontstaan sinusvormige signalen. De actieve elektronische componenten spelen bij dit uitwisselingsproces slechts een bescheiden rol: ze zorgen voor aanvulling van de verliezen, alsmede voor versterking en buffering van het signaal. Doordat de
invloed van de actieve componenten gering is, is ook de invloed van de onvermijdelijke
ruis en andere niet-idealiteit en van die componenten gering, hetgeen de zuiverheid en
stabiliteit van de opgewekte signalen ten goede komt . Hierdoor bieden resonatoroscillatoren de volgende voordelen boven relaxatieoscillatoren:
• een hogere frequentiestabiliteit
• bruikbaarheid voor hogere frequenties
• betere spectrale zuiverheid.
Bij de harmonische RC-oscillatoren is er geen sprake van rechtstreekse uitwisseling vall
energie. De eigenschappen van deze oscillatoren. komen daardoor veel overeen met die
van relaxatie-oscillatoren.
In de volgende paragrafen zullen we de typische eigenschappen van deze oscillatoren
nader bestuderen.

8.2
8.2.1

Relaxatieosdllatoren
Principe

Fig. 8.1(a) laat een basisconfiguratie van een relaxatieoscillator zien. De werking vall
deze schakeling is als volgt:
In de getekende stand van de schakelaars wordt de condensator C opgeladen totdat de
spanning Uc over de condensator de referentiewaarde 13R overschrijdt. Op dat moment
wordt de potentiaal op de - ingang van de comparator hoger dan die op de + ingallg
en wordt de uitgang van de comparator laag. De schakelaar S1 en S2 nemen hierdoor
de andere positie in. Het omschakelen van S2 heeft tot gevolg dat de spanning over R
daalt tot de waarde -14R (zie Fig. 8.1(b)) . Het omschakelen van S zorgt ervoor dat
de condensator ontladen wordt met een stroom 12 , De spanning over de condensator
daalt nu totdat deze lager wordt dan die over de weerstand. Op dat moment wordt de
uitgangsspanning van de comparator weer hoog. Vervolgens begint de hele cyclus weer
opnieuw.

0
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Schmitt-trigger

r

r

; uitgang
">--.--.-' --0 U0

_~bl~
(a) .

u-

f ---- -- - -

- -. -

. -

-_. -

-,

Schmitt-trigger

OH--4--+--+--+--lil

...

..

r

R 'r

(b)

(c)

Figuur 8.1: (a) Basiseonfiguratie van een relaxatieoseillator, (b) de spanning over de
condensator C en de uitgangsspanning versus de tijd, (e) een eenvoudige uitvoeringsvorm.
We zullen nu de tijd uitrekenen die nodig is voor het op- en ontladen van de condensator:
Voor de spanning over een condensator met een constante waarde C geldt, dat:

Q

(8 .1)

U= C'
De lading Q varieert met de tijd; waarbij geldt dat

Q(t)

=

l

t2

idr

+ Q(td,

(8.2)

ti

Waarbij i de laadstroom van de condensator voorstelt, welke in de schakeling van
Fig. 8.1(a) gelijk is aan 11 , Uit (8.2) volgt dat de lading tijdens de oplaadtijd topi
toeneemt met een bedrag

6.Qopl

~oor substitutie van

= Iltopl.

(8.3)

(8.3) in (8.1) vinden we voor de spanningstoename 6.Uopl tijdens

et opladen, dat
r
L

6.Uopl

U·lt

op:

= hC topi'

(8.4)

Fig. 8.1(b)) lezen we af dat 6.Uopl

= (13 + I 4 )R.

Substitutie hiervan in (8.4) levert

topi

13 + 14
= -1-RC.

(8.5)

r

1
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De ontlaadstroom bedraagt 12 , Op soortgelijke wijze als hierboven vinden we voor de
ontlaadtijd tont, dat

_ 13 +14RC
.
1

tont -

(8.6)

2

Merk op dat de op- en ontlaadtijden afhangen van een stroomverhouding. Indien alle
stromen van eenzelfde referentiebron worden afgeleid, dan is de sterkte en nauwkeurigheid van deze bron niet van invloed op de frequentie van de oscillator.
De uitgangsspanning van de comparator heeft een blokvorm terwijl de condensatorspanning een driehoeksvorm heeft. N !loargelang de behoefte kan men een van deze
signalen uitkoppelen.
Het gedeelte van het circuit van Fig. 8.1(a) dat door een gebroken lijn is omgeven vervult de functie van Schmitt-trigger. Een Schmitt-trigger, welke symbolisch wordt weergegeven als in Fig. 8.2( a) heeft een overdiachtskarakteristiek als getoond in Fig. 8.2(b).

t

Ua

-

13 R
-14 R

(a)

tb)

g

z,

Ui

.1

Figuur 8.2: De Schmitt-trigger: (a) circuit symbool (b) overdrachtskarakteristiek.
Bij een lage waarde van de ingangsspanning Ui is de uitgangsspanrung laag. Indien de
ingangsspanning het referentieniveau 13R overschrijdt dan wordt de uitgangsspanning
hoog. Pas als de ingangsspanrung dan weer daalt tot het niveau -I4R wordt de uitgang
weer laag. Het verschil Uh tussen beide referentieniveau's wordt de hysteresisspannin9
van de Schmitt-trigger genoemd. De referentieniveau's worden ook vaak aan geduid als
drempelwaarden (threshold values). Een praktische uitvoering, welke uitvoerig wordt
besproken in [3, blz. 12-11) is weergegeven in Fig. 8.1(c). Beide OTA's fungeren hier
als geschakelde stroombron. Echter, OTA 2 fungeert tevens als comparator. Indien de
instelstroom van de OTA's gelijk is aan I BIAS geldt dat 1 1 = 1 2 = IBIAS en 13 = 14 ;:;;

8

B
g
h
g
g

y,

IBIAS·

Het omschakelen van de drempelwaarden gaat m~t een zekere traagheid gepaard,
hetgeen' de schakeling van Fig. 8.1 ongeschikt maakt voor het opwekken van signalen
met hoge frequenties. Voor hoge frequenties geven we daarom de voorkeur aan een
schakeling met vast ingestelde drempelwaarden (Fig. 8.3).
De condensator wordt opgeladen met een stroom h. Indien de condensatorspanning
de waarde UB = 13(Rl + R 2 ) overschrijdt dan zorgt de comparator 1 voor de "setting"
van de latch. Hierdoor wordt S1 omgeschakeld en de condensator vervolgens ontladen
met een stroom 12 - 11 (12 > h). Bij het bereiken van de drempelspanning UA = JaR2
wordt door comparator 2 de latch gereset, waarna schakelaar SI de getekende positie
opnieuw inneemt. De uitgangsspanrungen van de comparators zijn pulsvorrnig, de latch

is

IJ
II
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--- ------·--- -1
Schmitt-trigger

I

R-S latch
S
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S1

R

I
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I
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I

C
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I
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Figuur 8.3: Een relaxatieoscillator met twee comparators in de Schmitt-trigger.
geeft een bloksparming af en de condensatorspanning heeft een driehoeksvorm. Bereken
Zelf de frequentie van het oscillatorsignaal.

8.2.2

Ladingssprongoscillatoren

Bij de relaxatieoscillatoren uit de vorige paragraaf is er sprake van twee drempelsparmin-

~en en twee integrator~tromen. Het is e"chter mogelijk om één van de drempelspanningen
lJJ. te ruilen voor een andere grootheid: een vaste hoeveelheid ladingsverplaatsing. In dat

geval Wordt het energiereservoir gevuld met een afgep~ste hoeveelheid lading en vervolgens "geleegd" met behulp van een constante elektrische stroom. Zodra het reservoir
Voldoende geleegd is, wordt het weer bijgevuld. Dit proces herhaald zich periodiek.
Dit type oscillator geniet een groeiende populariteit voor toepassing in geïntegreerde
senSorsystemen, waarbij een verandering van het sensorsignaallineaire veranderingen
van de periode of de frequentie veroorzaakt. Er bestaat een aantal varianten van deze
OSCillator, waarbij er aanzienlijke verschillen k=en zijn in belangrijke eigenschappen,
Z?als: de lineariteit van de frequentie of periode met de.modulerende signalen, de sto;:gs(on)gevoeligheid, de eenvoud en immuniteit voor niet-idealiteiten van de elektrosche componenten.
la . ~;n fraai voorbeeld van· een ladingssprongoscillat~r is de "~odifie~ Martin Osc~
tor (Van Drecht, 1991). Het betreft een eenvoudige schakeling (FIg. 8.4), waarm
~b.ruik gemaakt wordt van zowel lineaire als niet-lineaire bouwblokken en analoge en
~ltale signaalbewerkingen: De opamp werkt als lineaire versterker, de comparator als
(Il..!et-lineair) schakelelement met een analoog ingangssignaal en een binair uitgangssignaal (zie hoofdstuk 9). De invert er werkt als digitale buffer.
. De schakeling werkt als volgt: In het geval van een ideale opamp (met nullor-gedrag)
~s de sPanning op de inverterende ingang nihil en de stroom door Ro dus gelijk aan
lt o ::::

Uout/ Ro -

De referentiepotentiaal Ure! wordt bij één enkele voedingssparming Us gelijk gemaakt
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Figuur 8.4: (a): De modified Martin oscillator, werkend volgens het ladingssprong principe. (b t/m e): een aantal signaalvormen van spanningen en stromen in de schakeling,
voor het geval dat er één enkele voedingsspanning Us is en Ure! = Us/2.
aan de halve voedingsspanning en bij een dubbele voedingsspanning gelijk aan nuL We
gaan uit van één enkele voedingsspanning en veronderstellen dat de uitgangsspanning
UCYtJt van de invert er gelijk is aan Us of 0 V. In dat geval is

(8.7)
Deze stroom wordt geïntegreerd door de met Cl teruggekoppelde opamp en veroorzaakt
een lineaire spanningsverandering van Uint met de tijd (Fig. 8.4(b).
Zodra Uint het referentieniveau Ure! van de comparator bereikt, dan schakelt de cOIllparator naar de andere uitgangstoestand. Dit omschakelen veroorzaakt een plotselinge
verplaatsing van de lading van de condensator C 2 naar de integratorcapaciteit Cl' We
zouden dit effect in termen van spanningsversterking kunnen beschrijven. Dit zou voor
de hand liggen indien we geïnteresseerd zouden zijn in de preciese signaalvorm. Indien
we echter uitsluitend geïnteresseerd zijn in de oscillatorperiode ( of frequentie), dan blijkt
een beschrijving in termen van ladingsverplaatsing een stuk handiger te zijn. Indien de
spanning over C 2 verandert van +Us/2 naar -Us/2, dan verandert de lading in C 2 met
een hoeveeTheid f1Q = UsC 2 . Deze lading verplaatst zich via knooppunt A (Fig. 8.5)(a)
en aangezien de stroom door Ro niet verandert (we passen het superpositiebeginsel toe!)
verplaatst de lading zich volledig naar de condensator Cl'

g
t

I

(

··········,·······'Ro

(a)

(b)

Figuur 8.5: (a) Detail van de ingangsschakeling van de opamp. (b) De uitgangsspanning
Uint in het ideale geval (getrokken) en in geval van een eindige slewrate (gestippeld).
Indien deze ladingsverplaatsing zich abrupt zou voordoen, dan is de stroom op dat

t

d
o
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llloment eindig groot! (Ga dat zelf na.) In praktische situaties zal er een stroombegrenzing en daarmee een soort overgangsverschijnsel (transient) optreden. Toch kan men
concluderen dat aan het einde van het overgangsverschijnsel de volledige lading UsC2
Verplaatst is van C 2 naar Cl; er kan immers geen lading verloren gaan. Een plezierige
Consequentie hiervan is dat als gevolg van de beperkte slew-rate de opamp weliswaar de
signaalvorm van de spanning U int verandert, maar niet het tijdsinterval Tl (Fig. 8.5(b)).
De overgedragen lading wordt verwijderd door integratie van de stroom I Ro , waaruit
het tijdsinterval T 2 volgt:

IRoTl = UsC 2 •

(8.8)

Substitutie van (8.7) in (8.8), geeft

(8.9)
Na het opnieuw omschakelen van de comparator speelt het hele proces zich in de omgekeerde volgorde af, zodat Tl = T 2 en voor de periode van het periodieke signaal geldt
dat

T o•c

= Tl + T2 = 4RoC 2 •

(8.10)

Merk op dat de oscillatorperiode niet afhangt van Cl. De waarde van Cl heeft ' wel invloed op de amplitude van Uint (zie Fig. 8.5(b)). De ladingssprongoscillatoren zijn zeer
geschikt als capaciteitsgestuurde oscillatoren (Cap Co) voor het meten van capacitieve
sensorelementen. Figuur 8.6 geeft hiervoor een geschikte configuratie. De microcontrolIer (/LC) is in staat om de periodeduur te meten en om berekeningen uit te voeren.
Door één van de selectielijnen 5 1 of 5 2 hoog te maken kan de desbetreffende poort
het blokvormige oscillatorsignaal doorgeven aan de desbetreffende condensator (Cz of
C. e! ) .

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ;

C ref

Figuur 8.6: Een meetsysteem voor capacitieve sensorelementen, bestaande uit een capaciteitsgestuurde oscillator (Cap Co), een microcontroller en een multiplexer (Toth en
Meijer, 1992).
De ladingssprong via de geselecteerde condensator wordt opgeteld bij die via C 2 zodat, indien achtereenvolgens Cz of Cref of géén van beiden zijn geselecteerd, voor de
oScillatorperioden geldt dat, respectievelijk:
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Tref

= 4Ro(C 2 + Cref ),
T off

(8.11)

= 4RoC 2 •

De microcontroller meet deze perioden en voert de volgende berekening uit:

M

=

T", - T off
Tref - T off

=

C", .
C ref

(8. 12)

Alle additieve en multiplicatieve parameters van de CapCo zijn in (8.12) geëlimineerd:
De meting is daardoor in hoge mate immuun voor allerlei niet-idealiteiten van het
meetsysteem.
De in sectie 8.2 behandelde relaxatieoscillatoren worden vooral toegepast vanwege
hun eenvoud, de lineaire modulatiekarakteristiek, het gemak waarmee ze in IC's geïmplementeerd kunnen worden. De harmonische oscillatoren zijn iets ingewikkelder maar
bieden het voordeel van een betere frequentiestabiliteit en een geringere storing.sgevoeligheid. Deze oscillatoren zullen we in de volgende paragraaf bespreken.

8.3

Harmonische oscillatoren

In harmonische oscillatoren zijn twee of meer energiereservoirs aanwezig. Er zijn geen
schakelelementen nodig, hetgeen de spectrale zuiverheid en de stabiliteit ten goede komt .
De twee energiereservoirs kunnen op twee manieren in het circuit opgenomen zijn: .
• Van elkaar gescheiden. De hoeveelheid opgeslagen energie in de afzonderlijke reservoirs staat volledig onder controle van een actieve elektronische schakeling. Bij
dit soort schakelingen kan men de frequentie en de amplitude van de opgewekte
golfvormen gemakkelijk regelen. De stabiliteit van de opgewekte trillingen is echter minder goed (zie 8.1). De eigenschappen van zo'n schakeling zijn enigszinS
vergelijkbaar met die van de relaxatieoscillatoren .
• Met elkaar gekoppeld, zodat rechtstreeks energieuitwisseling plaatsvindt, zonder
tussenkomst van andere elektronische componenten. EnergiereservoITs zijn ruisarme componenten, dit in tegenstelling tot actieve elektronische componenten.
Daarom komt zo'n rechtstreekse koppeling de stabiliteit ten goede.
Als voorbeeld van de eerstgenoemde categorie zullen we de twee-integratoroscillator
behandelen. Vervolgens zullen we onze aandacht geheel wijden aan de tweede (de belangrijkste) categorie.

8.3.1

De twee-integratoroscillator

Het blokschema van een twee-integratoroscillator is gegeven in Fig. 8.7.
De energiereservoirs bestaan uit condensatoren. De werking van de schakeling is als
volgt. De OTA 's (Operational Transconductance Amplifiers) zetten de ingangsspanning
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Im (p)

OTA3

OTA4

(a)

(b)

Figuur 8.7: Een twee-integratoroscillator (a) blokschema, (b) de wortels van de karakteristieke vergelijking.
°lll in een uitgangsstroom met overdrachtsfactoren 9 en g'. Voor een eerste benadering
stellen we dat g' = O. In dat geval lezen we uit fig. 8.7 af dat geldt, dat
(8.13)
1

Ul

= sC h ,

(8.14)

Waarin s de complexe bronfrequentie is,
(8.15)

U2

=

1

sC I2 '

(8.16)

Door substitutie van (8.13) - (8 .15) in (8.16) vinden we dat

U2 = -( JL. )2U2.
sC
Olll een spanning U2

f:-

(8.17)

0 te verkrijgen, moet gelden dat
1 + (s~)2

= o.

(8.18)

Deze karakteristieke vergelijking heeft als wortels:

.9

Pl,2

= ± Je'

(8.19)

De bijbehorende (vrije) trilling is gelijk aan
U2 (t)

= Asin(~t + 'Ij.!).

(8.20)

De integratoren veroorzaken een fasedraaiing van elk 90°, waardoor de signalen Ul en
U2 een stelsel kwadratuursignalen vormen. In (8.20) stellen A en 'Ij.! de nog nader te
bepalen integratieconstanten voor.
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Om de amplitude A van de signalen vast te kunnen leggen zijn de OTA's 3 en 4
aangebracht. Indien g' > 0 dan groeien de signalen in sterkte aan terwijl voor g' < 0
de amplitude afneemt. Om de amplitude te kunnen regelen moet een regelcircuit aan'
gebracht worden welke niet in fig. 8.7 is aangegeven. De werking van zo'n regelcircuit
is als volgt:
De amplitude wordt gemeten met een amplitudedetector en vergeleken met een instelbare referentiewaarde. Het resultaat van deze vergelijking wordt versterkt en gebruikt
om de transconductantie g' van de OTA's 3 en 4 te regelen. Indien de amplitude overeenkomt met de referentiewaarde dan is g' = o.
Voor het geval dat g' I- 0, luidt de karakteristieke vergelijking:
g2
1 + (sC _ g')21 = 0 (ga dat zelf na),

(8.21)

~

ofwel

~

2
S

2g'

-

C s+

(g'? + g2 _
C2
- O.

(8.2 2)

~

De wortels van deze vergelijking zijn de eigenfrequenties van het systeem. Deze zijn
gelijk aan:

,
9 ±.g

Pl,2

= C Je'

(8.23)

Voor de spanning U2(t) vinden we dan dat
(8.24)
Bij wijziging van g' verschuiven de wortels van de karakterisktieke vergelijking evenwijdig aan de reële as (Fig. 8. 7(b)) en bij wijziging van 9 verschuiven ze evenwijdig aan de
. imaginaire as. Kennelijk zijn we in staat om de demping en de frequentie onafhankelijk
van elkaar te regelen. Dit is een belangrijke eigenschap van deze unieke oscillator. Dan.kzij deze eigenschap is het mogelijk om de frequentie sprongsgewijs te veranderen zonder
dat daarbij amplitudevariaties optreden, en omgekeerd. Daardoor is deze oscillator vrij
van de zogenaamde "bouncing effects" (overgangsverschijnselen).
Het ontwerpen van een goede amplituderegeling voor oscillatoren vraagt veel zorg en
kundigheid van de ontwerper. Dit is met name het geval indien men het niet-stationaire
gedrag, d.w.z. het gedrag bij veranderende amplitude en frequentie, goed onder contróle
wil houden. Een verdere behandeling van dit onderwerp valt echter buiten het bestek
van deze cursus.
Uit het voorgaande mogen we de volgende conclusies trekken:
]

• De twee uitgangssignalen zijn sinus vormig en vormen kwadratuursignalen d.W.Z.
dat de onderlinge faseverschuiving precies 90 0 is .
• De hoekfrequentie is gelijk aan giC.
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• Doordat de transconductanties 9 en g' van de OTA's eenvoudig (en lineair) over
een groot bereik regelbaar zijn, zijn ook de frequentie 'en de amplitude goed en
eenvoudig regelbaar.
• Omdat de demping en de frequentie onafhankelijk van elkaar regelbaar zijn treden
er bij amplitude- en frequentieveranderingen geen overgangsverschijnselen (bouncing effects ) op.
IIoewel de twee-integratoroscillator momenteel nog weinig wordt toegepast, mag men
Vaar de toekomst een toenemende belangstelling voor dit type oscillator verwachten vanWege de aantrekkelijke regelmogelijkheden van de amplitude en de frequentie en vanwege
de integratievriendelijkheid (Doorenbosch, 1982). Voor het opwekken van stationaire
signalen is deze oscillator minder geschikt vanwege de ruis en andere niet-idealiteiten
die door de actieve componenten wordt veroorzaakt. Verder is ook het energieverbruik
nogal groot omdat de energie uit de condensatoren niet geconserveerd wordt maar iedere
periode weer opnieuw door de voeding wordt geleverd.
Voor het opwekken van stationaire signalen verdient het de voorkeur om de energiereservoirs samen te voegen tot een zogenaamde resonator ofwel trillingskring waarbij
energieuitwisseling mogelijk is zonder tussenkomst van andere elektronische componenten.

8.3.2

Resonatoroscillatoren

8.3.2.1. Inleiding
In een resonator (ook wel trillingskring genoemd) zijn de energiereservoirs rechtstreeks
rn.et elkaar gekoppeld. Voorbeelden van trillingskringen zijn slingers, stuiterende ballen,
~rillende snaren en kwartskristallen. Bij een slinger wordt potentiële energie omgezet
llJ. kinetische energie en vice versa. Bij een stuiterende hal zijn er drie opslagvormen
"oor energie, namelijk als potentiële energie, kinetische energie en elastische vervorI:ll.ingsenergie. In elektronische schakelingen kan energieopslag plaatsvinden met behulp
"an elektrische en magnetische velden in respectievelijk condensatoren en spoelen. De
energieuitwisseling in trillingskringen gaat gepaard met verliezen. Hoe hoger de verlieZen zijn, hoe slechter de kwaliteit van de trillingskring is. De kwaliteitsfactor Q van een
trillingskring is gedetineerd als
opgeslagen energie

Q = 271" verli ezen per peno
. de '

(8.25)

onder voorwaarde dat Q ~ 1.

VOORBEELD 8.1: Van een stuiterende bal die per stuitering (periode)
10% in hoogte verliest bedraagt de kwaliteit 271"
gekookt, zal een lagere kringkwaliteit hebben.

X

10. Een ei, al dan niet

In een oscillator wekt men periodieke signalen op, door de optredende energieverliezen te
:Olllpenseren. Men zorgt hierbij voor enige overcompensatie zodat het trillende signaal
llJ. grootte toeneemt. Dit gaat natuurlijk niet onbeperkt door. Bij grote signaalampli-

hlde zullen de bewust of onbewust aangebrachte niet-lineariteiten in het systeem voor
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een begrenzing van het signaal zorgdragen (bijv. de stuit nokken bij een slinger). Er zal
zich dan een evenwichtstoestand instellen waarbij de extra toegevoerde energie precies
de verliezen compenseert.
8.3.2.2. Resonatoren voor tweede-orde oscillatoren
De resonatoren welke in harmonische oscillatoren worden gebruikt hebben een overdrachtsfunctie H welke in de buurt van de resonantiefrequentie W n te schrijven is als
H ()
s

Merk op dat: Hn

.

Hn

(8.26)

= 1 + Q(..L + .!!!no.)'
Wn

S

= H(jw n ).

VOORBEELD 8.2: Voor de ' resonator kan bijvoorbeeld een seriekring
gekozen worden (Fig. 8.8).

Figuur 8.8: Serieresonator.
In dit geval wordt de U

H(s)

--+

I overdracht gebruikt. Er geldt dat
1

_!.. ___1_-.-- U - Rs + sL + sb

Fa

(8.27)

waarbij

_ wnL _
Q - R6 -

1
w

n

CR 6 en

1

Wn

= y'LC'

(8 .28)

Afhankelijk van de uitvoering van de resonator kan men een aantal typen oscillatoruitvoeringen onderscheiden, Figuur 8.9 toont een aantal gangbare resonatoren voor
oscillatoren. Voor de aangegeven in- en uitgangssignalen hebben deze netwerken de
gewenste overdracht. In de buurt van de resonantiefrequentie is deze overdracht gelijk
aan of bijna gelijk aan (8.26).

Figuur 8.9: Diverse resonatoren voor oscillatoren.
In Figuur 8.10 is de modulus van deze overdracht geschetst als functie van de frequentie.
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--(J)

Figuur 8.10: H(p) als functie van de hoekfrequentie.
lIet maximum Hn ligt bij W = W n . De bandbreedte B is gelijk aan wn/Q. Het is voor de
vorm van de overdrachtkarakteristiek van belang welke signalen men als in- en uitgangssignaal kiest. Zou men bijvoorbeeld bij de serieresonator van Fig. 8.8 de stroom als
ÏngangssigiIaal kiezen en de spanning als uitgangssignaal dan zou de overdrachtsfunctie
een dal in plaats van een top vertonen, hetgeen voor oscillatoren onbruikbaar is.
De parameter Q is een belangrijke resonatorparameter welke voor Q ~ 1 gelijk
is aan de kwaliteitsparameter zoals deze in (8.25) is gedefinieerd. Meer inzicht in de
betekenissen van Q verkrijgen we door de karakteristieke vergelijking van de resonator
te bekijken. Deze karakteristieke vergelijking vinden we door de noemer van H (s) gelijk
aan nul te stellen. Voor de resonator van vergelijking (8.26) levert dit de volgende
karakteristieke vergelijking op:

1 + Q( J!....
Wn

+ wn ) = 0,
P

OfWel
(8.29)
De oplossingenpl.2 = w±j,8 zijn de complexe eigenfreqU:enties van de resonator, waarbij
a

= ~~n

en ,8

= Jwa - a 2 •

(8.30)

In het complexe p-vlak liggen de wortels van deze vergelijking op een cirkel met straal
«In (Fig. 8.11). Verder volgt uit (8.30) dat Q = 1/(2cosrp). Een hoge waarde van de
ltWaliteitsfactor Q is gunstig voor de spectrale zuiverheid van de vrije trillingen van de
resonator en van die van de oscillator die we ermee gaan maken.
Indien we de energieverliezen die bij het vrije trillen van de resonator ontstaan voortdUrend aanvullen dan hebben we een oscillatorcircuit gemaakt. Figuur 8.12 toont het
blokschema van een mogelijke uitvoering van zo'n harmonische oscillator.
De versterker heeft een frequentieonafhankelijke overdracht G en de res~nator heeft een
oVerdracht H(s). De karakteristieke vergelijking van dit teruggekoppelde systeem luidt:

1-GH(s)=0.
Su.bstitutie van (8.26) in (8.31) levert op

(8.31 )
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jlm(p)

<p)~ -

Q = 1/(2cos

/
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I \

"

la
\

I

\

_

:
,

Re(p)

I
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- -jroo

Figuur 8.11: De wortels PI en P2 vgl. (7.23) afgebeeld in het complexe p-vlak.

uit
x

Figuur 8.12: Model van een oscillator met een resonator en een versterker.

(8.32)
ofwel
2
S

+

1- GHn

Q

2

WnS

+ W n = O.

(8.33)

Indien de wortels (PI,2 = a ± jw) van deze vergelijking toegevoegd complex zijn daJl
geldt voor het signaal x, dat

x

= Kexp(at)cos(wot -1/;),

(8.34)

waarin (zie ook: Neerhoff (1992), hoofdstuk 8)

• a=-;Q(I-GHn ) en wo=vwa-a2.

(8.35)

De grootte van K hangt af van de beginvoorwaarden welke bepaald worden door de
hoeveelheid energie die in de reactieve elementen aanwezig is op het tijdstip t == O·
Indien G = 1/ Hn dan is a = 0 en zal er een ongedempte sinusvormige trilling ontstaaJl'
Voor a > 0 zal de trilling zoals aangegeven in (8.34) een aangroeiende amplitude
vertonen. Voor a < 0 zal de trilling juist "uitsterven". Voor het opwekken van periodieke sinus vormige signalen moet de dempingsterm a gelijk aan nul zijn. Dit is het geval
als GHn = 1. De wortels van de karakteristieke vergelijking zijn dan zuiver imaginair
en bedragen PI,2 = ±jwo waarin Wo de oscillatorfrequentie is. We kunnen nu stellen dat
de schakeling van Fig. 8.12 oscilleert bij een frequentie Wo als geldt dat

IGH(s) IIs=jwo= 1,

(8. 36 )

de
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en
arg(GH(s))

2)

3)

Is=jw o

= 0 + k.3600(k = 0,1, ... ).

Deze voorwaarden worden de Barkhausen criteria genoemd.
In praktische oscillatoren is de dempingsterm Cl' afhankelijk van circuitparameters
die o.a. van de temperatuur, de voedingsspanning en verouderingseffecten afhangen.
Men zal daarom maatregelen moeten nemen om de conditie Cl' = 0 te handhaven.
Men kan nu hiertoe de amplitude detecteren, het resultaat ervan aftrekken van een
referentiesignaal en met het verschilsignaal de versterkingsfactor G zodanig bijregelen
dat de amplitude de gewenste waarde verkrijgt. Een andere manier om de amplitude
te stabiliseren is om de versterkingsfactor niet-lineair te maken, zodat bij te grote molllentele waarde van het signaal de versterkingsfactor aanzienlijk gereduceerd wordt en
het signaal niet veel verder kan toenemen.
Het signaal in het circuitdeel vlak na het niet-lineaire element zal niet meer sinusvormig zijn. Na de resonator zal de sinusvorm, als gevolg van de selectiviteit, weer
grotendeels hersteld zijn.
De trillingskring in de oscillator van Fig. 8.12 bepaalt de oscillatorfrequentie, terwijl
de versterker de energieverliezen in het filter en de daarbij behorende belastingsirnpedanties compenseert. Bij het ontwerpen van oscillatorcircuits kan men het beste uitgaan
Van de overdrachtskarakteristieken van de resonator. De overdracht van de versterker
past men daarop aan. Dit aanpassen heeft belangrijke consequenties voor het type
Versterker dat nodig is:
Voorbeeld 8.3: Indien het filter een resonerende U -+ I overdracht heeft
dan dient de versterker een I -+ U omzetter te zijn, zodat de lusversterking
dimensieloos is. Wij zullen deze ontwerpmethodiek nu nader toelichten aan
de hand van praktische voorbeelden.

8.3.2.3. Een voorbeeld van een resonator oscillator: Colpitt oscillatoren

5)
le
O.

n·
ie

Cl
(a)

(b)

Figuur 8.13: Een Co/pitt oscillator

i)

liet signaalschema van een Colpitt oscillator is weergegeven in Fig. 8.13. Om de structuur van het blokschema van Fig. 8.12 wat duidelijker weer te geven is de oscillator (b)
Wat anders getekend. De weerstand R. representeert de verliezen in de spoel (zie par.
1.9.3). De niet-idealiteiten van de condensatoren zijn vaak verwaarloosbaar klein. De
overdracht van de resonator vinden we als volgt:
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1
JWCl

1
JwVï

1
. LR'
+ JWC2
+ JW
+ •

(8.37)

zodat
1 1 1

JwVï.JwV2
1
JwVï

-~

1
' L+R• - (
+' JWC2
+ JW
j wL -

11)
WCï
- WC2 + R.

(8.38)

en de lusversterking G H = 9m U2 / Ii'
Voor de oscillatiefrequentie f = fa moet deze overdracht reëel zijn teneinde aan het
Barkhausen criterium arg(GH(jw o )) = 0 te voldoen. Dit kan alleen indien de noemer
van (8.38) reëel is, ofwel

Hieruit volgt dat
(8.40)
Verder volgt uit (8.38) voor

W

= Wo,

dat

U2
-1
Ii - W~C1 C 2 R •.

(8.41)

De transconductantie 9m van de transistor dient zo hoog te zijn, dat ook aan het eerste
Barkhausen criterium 1GH(jw o ) 1= 1 wordt voldaan. Dit is het geval als
(8.42)
In de praktijk kiest men de lus~ersterking 1 GH(jw o ) 1 altijd groter dan 1 om verst erkingsfluctuaties op te kunnen vangen. Het signaal zal dan aangroeien tot een waarde die
begrensd wordt door de voedingsspanning of door bewust aangebrachte niet-lineariteitell
in de schakeling.
.
8.3.2.4. Kristaloscillatoren
Het meest gebruikte typ.e resonator in oscillatoren is momenteel het kwartskristal. Het
kwartskristal is geen elektrische maar een mechanische resonator. Dankzij het piëzoelektrische effect veroorzaken de mechanische trillingen in het kristal een elektrisch
signaal en kunnen mechanische trillingen opgewekt worden door elektrische bekrachtiging.
Het kwartskristal zoals dat in oscillatoren wordt gebruikt bestaat uit een dun plaatje
kwarts waarvan de onder- en bovenzijde (Fig. 8.14(a)) voorzien zijn van een metallisatie.
Indien een elektrische spanning aan de elektroden wordt toegevoerd dan zal het kristal
elastisch vervormen. Bij een kristal dat volgens de zgn. AT-snede is gezaagd zal hierbij
het ondervlak t.O.V. het bovenvlak verschuiven (Fig. 8.14(b)).
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kristal

17)

-elektroden

(a)

18 )

(b)

Figuur 8.14: (a): Een kwartskristal, (b): de mechanische bewegingsrichting in een kristal
met AT-snede ten gevolge van een aangelegde spanning.

let

ler

9)

0)

Figuur 8.15: Vervangingsschema van een kwartskristal, zoals het gemeten wordt aan de
Uitwendige klemmen.
Gemeten aan de uitwendige klemmen (elektroden) gedraagt het kristal zich als een .
seriekring met een zeer hoge kwaliteitsfactor Q, een zeer grote waarde van de zelfinductie
L~ en een zeer kleine waarde van de capaciteit C", (Fig. 8.15).
De metallisatie van het oppervlak veroorzaakt een parasitaire capaciteit Cp' Tabel 8.1
geeft enige praktische waarden van de parameters voor diverse typen kristallen.

1)
'l'abel 8.1 Gemeten parameterwaarden voor diverse kwartskristallen

te

100 kHz
1 MHz
10 MHz

2)

if-

~t

J-

:h

52 H
4,2 H
0,01 H

C",
0,049 pF
0,007 pF
0,027 pF

R.
4000
240
50

8 pF
3,4 pF
8,5 pF

Kristallen worden vaak in een omhulling met edelgas geplaatst omdat de kwaliteitsfactor
~an hoger (ca. 3 x) is dan in open lucht. Typische waarden voor de kwaliteitsfactor
liggen in het bereik van ca. 2 x 104 tot 2 x 10 5 . De resonantiefrequentie fo van het kristal
hangt af van de dikte van het plaatje. Voor hoge resonantiefrequenties (f > 20M Hz)
lllaakt men gebruik van de mechanische boventonen van het kristal; dat wil zeggen
dat het kristal mechanisch resoneert met een frequentie die een geheel aantal malen
de grondharmonische is. In het frequentiegebied van 20-70 MHz gebruikt men de 3e
bOventoon en van 70-125 MHz de 5e boventoon. Het maximaal toelaatbare vermogen
(ca. 1-10 mW) wordt begrensd door de toelaatbare dissipatie en de niet lineariteit en bij
grote amplituden. De hiermee corresponderende maximale spanningen bedragen ca.

'e

0,2 V - 4 V.

~.

Men kan het kristal als resonerende adrnittantie gebruiken in een oscillator zoals aangegeven in Fig. 8.16. De overdracht io/Ui van de resonator vertoont een maximum
b"
lJ de resonantiefrequentie f. en bedraagt dan 1/ R •. Om een voldoend grote lusversterking (> 1) te verkrijgen moet voor de transimpedantieversterker Al gelden dat

1.1

ij
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Figuur 8.16:. Een oscillator met het kristal als resonerende admittantie.

Rl IR. > R31 R4· De inverterende versterker A 2 zorgt ervoor dat de fasedraaiing gelijk
is aan 360°.

I~i IÎ

f

Figuur 8.17: De modulus van de overdracht iolui als functie van de frequentie.
8.3.2.5 . . Enige voorbeelden van kristaloscillatoren
Bekende typen oscillatoren zijn de zogenaamde Pierce, Colpitt en Clapp oscillatoren.
Deze oscillatoren verschillen slechts in de manier van gelijkstroominstelling. Het signaalschema is dat van Fig. 8.18(a). Figuur 8.18(b) toont het zelfde type oscillator
uitgevoerd met een kristal. Dit kristal neemt de plaats van de spoel in.

(a)

(b)

(c)

Figuur 8.18: (a) Signaalschema van de Pierce, Colpitt en Clapp oscillator, (b) de Pierce,
Colpitt en Clapp oscillator uitgevoerd met een FET en een kristal en anders getekend,
(c) dezelfde configuratie uitgevoerd met een BJT en anders getekend.
Voor nadere beschouwingen verwaarlozen we in eerste instantie de invloed van de parallelcapaciteit Cp van het kristal. Deze verwaarlozing is toelaatbaar als geldt dat
(8.43)
De oscillatorfrequentie fo zal iets hoger zijn dan de serieresonantiefrequentie f. van het
kristal omdat dan de kristalimpedantie jX", + R. inductief is.

ie

Oscillatoren

241

=

Onder genoemde aannamen is de situatie gelijk aan die van Fig. 8.18(a), indien jX
jwL wordt gesteld. De berekeningen hiervoor zijn reeds uitgevoerd in par.8.3.2.3 "Een
voorbeeld van een resonator-oscillator." In dit geval levert het criterium arg( G H(jw o )) =

o de

voorwaarde op dat:
1

jWoL", +:----C
JWo '"

Daar C'"

«

Cl en C'"

«

1

1

+ JWo
-o-c1 + JWo
-o-c2

(8.44)

= O.

C 2 geldt:
Wo ~

k

1
iT""7'
yL",v",

= 27T Is·

(8.45)

Uit het andere criterium volgt de benodigde transconductantie gm van de actieve comPonent waarvoor we reeds vonden:
gm

w;'R. Cl C 2

r

>

(8.46)

1.

De oscillatorfrequentie In zal praktisch gelijk Zijn aan de resonantiefrequentie I. van het
kristal. Dit komt doordat men Cl en C 2 groter zal kiezen dan de parasitaire capaciteiten
in de schakeling. De serieschakeling van de kleine kristalcapaciteit C'" met Cl en C 2 is
dan vrijwel gelijk aan C",.
.
De toegepaste verwaarlozing van de parallelcapaciteit Cp is soms ontoelaatbaar,
omdat niet aan (8.43) wordt voldaan. Bovendien veroorzaakt dez~ capaciteit, hoewel
hij een zuiver imaginaire impedantie heeft, toch een vergroting van het reële deel van de
~istalimpedantie. Het lijkt alsof R. groter is. Computersimulaties geven snel inzicht
Ut de daardoor benodigde extra versterking.
Een ander voorbeeld van een kristaloscillator is het circuit van Fig. 8.19, waarin het
kristal als seriekring (resonerende admittantie) is gebruikt.
.

t
Ui

1
(a)

(b)

Figuur 8.19: Een kristaloscillator waarm het kristal als seriekring is gebruikt: (a)
Schema, (b) vereenvoudigd schema.
geval dat g;;;~ « R. en g;;;~ « R. is de analyse van de schakeling eenvoudig. De
sPanning UI wekt dan bij de frequentie I = I. een stroom ud R. in het kristal op. Deze
stroom loopt ook door RL en zal over deze weerstand een spanning RLUd R. veroorzaken

In het
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welke spanning aan de emitter van Q2 wordt doorgegeven. De lusversterking is dan
RL! R •. Bereken zelf de correctiefactor als niet voldaan is aan g;.i ~ R. en g;'~ ~ R •.

8.3.3

Re oscillatoren

Bij harmonische Re oscillatoren wordt het gedrag van de vrije trillingen bepaald door
minimaal twee weerstanden en twee capaciteiten, die zijn opgenomen in een filternetwerk.
De energie die is opgeslagen in de condensatoren gaat iedere periode weer verloren.
De gevolgen hiervan zijn dat de kwaliteitsfactor Q van het filter zeer laag is en dat
de ruiseigenschappen, vanwege de geringe frequentieselectiviteit slecht zijn. Bovendien
zijn de frequentiebepalende componenten (weerstanden en condensatoren) onderhevig
aan grote toleranties. De Re oscillatoren komen in eigenschappen meer overeen met
de 2-integratoroscillatoren dan met de resonatoroscillator. Ze missen evenwel een aantal aantrekkelijke eigenschappen die de ·2-integratoroscillator wel heeft . Toch worden
Re oscillatoren nog veel toegepast. Dit is met name het geval in niet-kritische toepassingen, waarbij men in vergelijking met relaxatieoscillatoren, een betere filtering van
stoorsignalen en hogere harmonische wenst en waarbij men een 2-integratoroscillator te
ingewikkeld vindt.
Het blokschema van een Re oscillator (Fig. 8.20(a)) is gelijk aan dat van de resonatoroscillator. Voor het filter kan men kiezen uit velerlei varianten. Figuur 8.20(b) en
( c) geeft hiervan een tweetal mogelijkheden.

+

(b)

(a)

Figuur 8.20:

Re oscillator

(c)

(a) blokschema, (b) en (c) enige mogelijke uitvoeringen van

het filter.
Net als bij de resonatoroscillatoren moet een zodanig type versterker gekozen worden dat
geprofiteerd wordt van de "gepiekte" filterkarakteristiek. De overdrachtskarakteristiek
H( s) van de Re filters heeft in de buurt van de resonantie ongeveer dezelfde klokvor:rn
als de overdrachtskarakteristiek van resonatoren. De bandbreedte B is echter groot en
de kwaliteitsfactor en frequentieselectiviteit dus gering.

Een voorbeeld van een

Re

oscillator: De Wienbrug oscillator

Figuur 8.21 toont als voorbeeld van een populaire Re oscillator de zogenaamde Wienbrug oscillator. Het filter komt overeen met dat van Fig 8.20(b).
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1
Ui

1

R2

G

t

C2

t

Ui = GU a

Ua

1

1

Figuur 8.21: Signaalschema van een Wienbrug oscillator.
Voor de filteroverdracht Uo/Ui geldt dat:

Uo

Ui

= l+s1t

2

l+sIJf2 C2
+ Rl

C2

+~ -

sCI R2
S2CIC2R I R 2 + s(CIR 2 + RICI

+ R2C2) + l'

(8.4 7)

De karakteristieke vergelijking van het teruggekoppelde systeem van Fig. 8.21 luidt:
Uo
=0
U·•
'

1- G -

Zodat
. (8.48)
Waarin s = PI, P2 (de complexe eigenfrequenties van het systeem).
Voor een oscillator moet de dempingsterm gelijk aan nul zijn, hetgeen het geval is
als de eerste-orde term in (8.48) = 0, dus als
(8.49)
ofWel
G

= C I R 2 + RICI + R 2C 2
CI R2

(8.50)

De versterkingsfactor G moet dus minimaal de door (8.50) gegeven waarde hebben.
Indien Cl = C 2 en Rl = R 2 volgt hieruit dat G = 3 moet zijn. Indien de dempingsterm
=:;: 0, gaat (8.48) over in

(8.51 )
Stellen we de (zuiver imaginaire) wortels van deze vergelijking gelijk aan PI,2
dan volgt hieruit voor de oscillatorfrequentie Wo dat
W o ·=

Vaar Rl = R 2 = R en Cl = C 2 = C is

1

";C I C 2 R I R 2
Wo

= l/(RC).

.

= ±jwo
(8.52)
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Indien de versterkingsfactor groter is dan drie, dan zal de amplitude aangroeien
totdat deze begrensd wordt door bijvoorbeeld de voedingsspanning. Indien men dit
niet wenst dan kan men een AVC (Automatic Volume Control) schakeling aanbrengen.
Figuur 8.22 geeft hiervan een voorbeeld.

Figuur 8.22: Een Wienbrug oscillator met AVC.
Het lampje heeft een weerstand die afhangt van de gloeidraad temperatuur en daarmee
van de stroom. Men kiest nu Rl zo groot dat bij kleine signaalamplitude geldt dat A :>
3. Bij toenemend signaal neemt R 2 toe waardoor de versterkingsfactor (Rl + R 2 )/R2
afneemt, totdat deze precies 3 is. Is bijv. Rl = 800n dan zal in de stationaire toestand
R 2 = 400n zijn.
Nadelen van deze vorm van AVC zijn dat er veel dissipatie optreedt, dat de karakteristiek van het lampje nauwkeurig bekend en stabiel moet zijn en dat de tijdconstante
in de AVC-lus problemen kan geven indien de oscillatorfrequentie over een groot bereik
regelbaar moet zijn. De Wienbrug oscillator 'wordt veel gebruikt omdat er geen (volumineuze, dure) zelfinducties nodig zijn. Een nadeel van dit type oscillator is dat de
kringkwaliteit van het filter zeer laag is. Voor Rl = R 2 en Cl = C2 geldt dat Q = 1/ 3.
Dit betekent dat de verliezen in het filter erg groot zijn en dat de versterker veel energie
moet toevoeren en daardoor veel invloed zal hebben op de oscillatoreigenschappen. Er
is daarom een goede versterker nodig. De Wienbrug oscillator wordt veel gebruikt in
toepassingen waarbij de frequentie regelbaar moet zijn. De eigenschappen zijn echter
in dit opzicht minder goed dan die van de 2-integrator oscillator (Doorenbosch, 1982).

8.4

Vraagstukken bij hoofdstuk 8

Thema's
Relaxatie-oscillatoren
• Beïnvloeding van amplitude en frequentie met de
drempelniveau's
de op- en ontlaadstromen
- ladingsoverdracht

ie
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1.

• Amplitude- en frequentieregeling in
- 2-integratoroscillatoren
- Wienbrug-oscillatoren
- Colpitt-oscillatoren
• Het kristal als resonator .
• Het benodigde type versterker voor een bepaald filter.

ltelaxatie-oscillatoren
Vraag 8.1(a)
Gegeven is een relaxatieoscillator volgens het schema van Fig. V8.l.
e
2

d

e

(a)

k

I-e

5V

Is --,~

-

f·

e
r

-

tI

Cl

r

t

-5V -- -

-

(b)

, ,

",'

,,,

---L_ -

",

2kT/q

~

-Is
(c)

Fig. V8.1 Een eenvoudige relaxatie-oscillator.
De twee OTA's hebben een overdrachtsfunctie welke in asymptotische benadering en
V?or het geval dat de offsetspanning Uos = 0 is weergegeven in Fig. V8.l(c). De
u:tgangsspanning is blokvormig, waarbij t h en ti de tijdsintervallen zijn waarin dit
Signaal respectievelijk hoog en laag is (Fig. V8.l(b)).
De offsetspanning van OTA 1 bedraagt 10 m V en kan gemodelleerd worden als een
externe spanningsbron Uos (Fig. V8.l(a).
Ga na wat de invloed van deze offset spanning is op Uc en UR.

k·les het goede antwoord
Als gevolg van U0 S

-

---

~

-
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A Verandert de frequentie met een factor 1 + UOS/{IBR)
B Verandert de frequentie m:et een factor 1 + Uos/(2kT/q)
C Verandert de verhouding th/tl met een factor 1 + Uos/{IBR) .
D Verandert de verhouding th/tl met een factor 1 + UoS/(2kT/q)
E Verandert de amplitude van UR met een factor 1 + Uos/{IBR)
F Treedt er geen verandering op in Uc en UR
Vraag 8.1(b)
De offsetspanning is nihil. De uitgangsstroom 10 van OTA1 is echter evenredig met een
regelbare instelstroom IB1AS = IB . Ga na wat de invloed is van het verkleinen van deze
instelstroom met een factor 10 op de frequentie dan wel op de verhouding th/tl'
kies het goede antwoord
De frequentie wordt
10 x zo groot 10 x zo klein
A
B

10 x zo groot
C

10 x zo klein
D

De verhouding th/tl wordt
10 x zo groot
E

10 x zo klein
F

10 x zo groot
G

10 x zo klein
H

SLECHTS ÉEN VAN DE MOGELIJKHEDEN A t/m H IS GOED
Opgave 8.2(a)

R-S latch

S

R

a

Î

1
Fig. V8.2 Een relaxatie-oscillator met twee vaste drempelniveau 's.
Er wordt een relaxatieoscillator gebouwd volgens het schema van Fig. V8.2. De gehele
. schakeling wordt gevoed met een enkele voedingsspanning van
Alle componenten
mogen als ideaal worden beschouwd. De waarheidstabel van de R-S latch is als volgt:

ut.

e
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R
0
1
0
1

S Q
0 houdtoestand
0 0
1 1
1 x (mag niet voorkomen)

Indien Q = 1 dan is de uitgangsspanning van de latch = U+ .
Indien Q = 0 dan is de uitgangsspanning van de latch = 0 V.
De voedingsspanning U+ stijgt van 5 V naar 6 V. Wat gebeurt er met de frequentie
fo Van de oscillator?

kies het goede antwoord
De frequentie f 0
blijft gelijk
stijgt met
30 1 20 I 10
D
A J BIC

daalt met
10 I 20 I 30
ElF I G

%

Opgave 8.2(b)
Indien U+ = 5 V, hoeveel bedraagt dan de periodeduur to

kies het goede antwoord .
De periodeduur is gelijk aan

= topl + tont van de oscillator.

Elektronische Implementatiekunde

248

Opgave 8.3(a)
Gegeven is een relaxatieoscillator volgens het schema van Fig. V8.3(a). De opamp, de
comparator en de inverter mogen als ideaal worden beschouwd. De signalen UI, U2 en
U3 hebben de vormen zoals getoond in Fig. V8.3(b).

R=1Mn

10pF
100pF

u,t

c2
10V

-

ut
2

-10V
10V

tijd

-

uJ
(a)

tijd

-10V
(b)

Fig. V8.3 Een ladingssprongoscillator.
De schuine hellingen in het signaal UI worden veroorzaakt doordat de stroom IR door
de weerstand wordt geïntegreerd door de capaciteit Cl. De stappen in het signaal Ut
worden veroorzaakt door de plotselinge ladingsverschuiving in O2 bij het omslaan van
de comparator.
Hoe groot is de oscillatorfrequentie f.

kies het goede antwoord

f=

Opgave 8.3(b)
De stroom IR bedraagt + lJLA of - lJLA. Aan de ingang van de integrator wordt op
punt A een gelijkstroom toegevoerd van 0,5 JLA. Ga na wat het effect daarvan is op het
uitgangssignaal U3 .
kies het goede antwoord
A De verhouding t l /t2 van de "HOOG" en de "LAAG" tijden
is nu een factor 3.
B De frequentie wordt 3 x zo hoog
C De frequentie wordt 3 x zo laag
D De frequentie wordt 2 x zo hoog
E De frequentie wordt 2 x zo laag
F De invloed van de gelijkstroom is nihil
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Twee-integratoroscillatoren
Opgave 8.4(a)
Gegeven is een harmonische oscillator volgens het blokschema van onderstaande figuur
(Fig. V8.4). De amplituderegeling is in deze figuur niet aangegeven. De integratoren
bestaan uit condensatoren. De twee bipolaire OTA's functioneren als U/I omzetter en
hebben een frequentieonafhankelijke overdracht gl en g2' fudien Cl = 11LF, C2 = 100
nF, gl = 10 mA/Ven g2 = 4 mA/V bereken dan de uitgangsfrequentie fo in Hz (Ihulp
::::' 0).
uitgang 1

uitgang 2

(~::! : Ihulp

r-

inverter
-1

t---+

OTA 1
91

i

integrator

OTA2

±e,

92

i

IBIAS

.....

,

' : integrator

±e,

IBIAS

Fig. V8.4 Een twee-integratoroscillator.

kies het goede antwoord
fo

=

Hz

Opgave 8.4(b)
Ten behoeve van de instelling van de OTA2 injecteert men een gelijkstroom
I hu1p = 0,1 mA bij de uit'gang van OTA2. Ga na wat de invloed daarvan is op de
Oscillator-frequentie. Er mag aangenomen worden dat de OTA's nog steeds in het lineaire gebied met overdrachtsfactoren gl en g2 werken.
kies het goede antwoord
.. De frequentie wordt verhoogd met een factor

.t\.

B

q:~ulp .
g2

qlhu1p
De frequentie wordt verhoogd met een factor kT "f9Î92'
glg2

C De frequentie verandert niet: de gelijkstroom I hu1p verdwijnt in de uitgang van

OTA2.

1)

Op het sinus vormige uitgangssignaal is nu een driehoekvormig signaal gesuperpo-

,

. q1;Y

neerd met een frequentle 4

.

t Op het sinus vormige uitgangssignaal is een driehoekvormig signaal gesuperponeerd
·
me t een fr equent Ie

Ihul~ , waarm
. U+

4CU

de voe di ngsspannmg
. .IS.
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Opgave 8.5(a)
In een oscillator met een hoekfrequentie Wo wordt een LC parallelkring als resonator
toegepast (Fig. V8.5). De verliezen van deze resonator zijn gepresenteerd met de conductantie G.
De transconductantie gm van het versterker element wordt onder invloed van een -niet
getekend- regelcircuit zodanig geregeld, dat de amplitude van het gegenereerde signaal
Ui bij goede benadering sinusvormig en stabiel is. De versterker mag als traagheidsloos
worden beschouwd.
a
G
b

Fig. V8.5 Een LC-oscillator.
Tijdens het opstarten van de oscillator "groeit" de amplitude van het oscillatorsignaal aan tot een stationaire waarde. Ga na aan welke eis de transconductantie g""
tijdens het aangroeien moet voldoen om de oscillator goed te laten functioneren.
kies het · goede antwoord '
Er moet elden dat gm

Opgave 8.5(h)
In de onderstaande figuur (Fig. V8.6) zijn een zestal versterkerconfiguraties aangegeven;
de instelcircuits zijn hierbij niet getekend. Welke daarvan is het meest geschikt voor
het oscillatorcircuit van Fig. V8.5. Controleer hierbij ook op de al dan niet benodigde
inversie. De letters bij de aansluitklemmen corresponderen met die in Fig. V8.5.
Het meest geschikt is de configuratie
a

c

b o------'-.--'--~d

a~U+

a~

b~:

b~:

B

c

a

bo------~--~

D

Fig. V8.6 Versterkerconfiguraties.

E

F

I
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Opgave 8.6(a)
Gegeven is de Colpitt oscillator volgens het schema van Fig. V8.7(a).

(b)

(a)

Fig. VB. 7 Een Co/pitt-oscillator.
IIet amplitude-begrenzende circuit is niet aangegeven. Aangenomen mag worden dat
de transistoren in het lineaire gebied zijn ingesteld. Het kristal mag in deze opgave be~chouwd worden als een seriekring volgens het model van Fig. V8.7(b), waarbij gegeven
IS dat R. = 32f2 en J", = 1/(27r~)=
10 MHz. De kwaliteitsfactor van het kristal is Q = 106 . De invloeden van het Early
effect, de basisstromen en de ,p arasitaire capaciteiten van de transistoren mogen in deze
Opgave verwaarloosd worden.
Bereken de parameter L", van het kristal.

kies het goede antwoord

L", :::
H

Opgave 8.6(b)
Voor een kristal met dezelfde resonantiefrequentie J", maar een andere kwaliteitsfactor
Wordt berekend dat C", = 20.10- 15 F. De oscillatorfrequentie wijkt enigzins af van J",.
Bereken de grootte en het teken van deze afwijking.
kies het goede antwoord
De oscillatorfrequentie is

% hoger dan J'"
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-" Re-Oscillatoren
Opgave 8.7(a)
Gegeven is een Wienbrug oscillator volgens het schema van Fig. V8.8. De instelcircuits
zijn in dit schema niet aangegeven.
R1 = 20kll

amplitude
detector

Fig. V8.8 Een Wienbrug-oscillator.
De amplitudedetector meet de amplitude Ûo van de uitgangsspanningj vergelijkt deze
met een referentiespanning Ure! en levert de d.c. gate-sourcespanning voor de JFET.
De JFET werkt als regelbare weerstand met een zodanige differentiaalweerstand dat Ûo

= Ure!.
Hoe groot is de oscillatorfrequentie

JoC = ~)

kies het goede antwoord
De frequentie Jo =

I

y I I 11~412 ~DI041

Hz

E

F

Opgave 8.7(b)
Hoe groot is de differentiaal weerstand van de FET in de stationaire toestand.
De differentiaalweerstand bedraagt:
kies het goede antwoord

Hoofdstuk 9

Schakelingen voor niet-lineaire
signaalbewerkingen
9.1

Inleiding

De categorie schakelingen voor niet-lineaire signaalbewerkingen, kortweg " niet-lineaire ,
schakelingen" genoemd, is heel groot; iets dat de naamgeving mogelijk al doet verllloeden. Het gedrag van niet-lineaire schakelingen is niet eenvoudig mathematisch te
beschrijven, al geeft het geringe aantal formules en afleidingen dat we zullen gebruiken
lllisschien een andere indruk. Een aantal netwerkeigenschappen van lineaire systemen,
zOals het superpositiebeginsel, zijn niet geldig voor niet-lineaire systemen. Dit kan
geïllustreerd worden aan de hand van Fig. 9.1.

Figuur 9.1: Bij niet-lineaire schakelingen is het superpositiebeginsel niet geldig.
Indien Ul = U2 = 0,4 V dan veroorzaakt elk van de afzonderlijke spanningsbronnen
bij kamertemperatuur slechts een zeer geringe stroom. Door de serieschakeling van
beide bronnen is de stroom echter zeer veel groter dan de som van de deelstromen.
Indien één van de bronspanningen veel kleiner is dan de andere dan mag de invloed
ervan opgevat worden als een kleine verandering gesuperponeerd op een instelwaarde.
Voor zulke kleine signaalveranderingen kan men het gedrag, met behulp van een lineair
klein-signaalvervangingsschema, benaderen waarbij toch weer het superpositiebeginsel
kan worden toegepast. Of deze benadering is toegestaan kan men controleren met
een Taylor-reeks benadering. Andere netwerkeigenschappen zoals de wetten van Kirchhoff, gelden eveneens voor niet-lineaire schakelingen. De dynamische eigenschappen
van niet-lineaire schakelingen kunnen beschreven worden met niet-lineaire differentiaalVergelijkingen met tijdafhankelijke coëfficiënten. Het is voor de lezer vermoedelijk wel
aannemelijk dat men met een grondige behandeling van elk van de vele niet-lineaire
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schakelingen gemakkelijk een afstudeerverslag, een boek of een proefschrift kan vullen.
Hier ligt een immens werkterrein voor al diegenen die zich bezighouden met wetenschapsbeoefening.
In het kader van deze korte cursus zullen slechts de principes van enkele belangrijke
niet-lineaire schakelingen behandeld worden. Het accent is daarbij voornamelijk gelegd
op het concept van de signaalbewerkingsfunctie en niet zozeer op de details van de uitvoeting.
Om enig overzicht te verkrijgen bij een zo uitgebreid gebied, is het belangrijk om v.ast
te stellen hoe men het wenst te benaderen. Men zou dit kunnen doen vanuit het gezichtspunt van een mathematicus en op zoek kunnen gaan naar schakelingen waarmee
bepaalde niet-lineaire bewerkingen zoals vermenigvuldigen, delen en logaritme nemen,
kunnen worden uitgevoerd. Voor een elektronicus blijkt zo'n benadering niet handig te
zijn omdat er voor ieder van deze bewerkingen een veelheid aan mogelijke uitvoeringsvormen·IS.
In deze cursus is gekozen voor een andere benadering waarbij wordt uitgegaan van
een bepaalde geïdealiseerde niet-lineaire overdrachtskarakteristiek. Daarom zijn de volgende bewerkingsschakelingen geselecteerd:
• begrenzers
• comparators
• gelijkrichters
• schakelaars
• schakelfuncties met bipolaire transistoren

9.2
9.2.1

Begrenzers (limiters, clippers)
Het principe

Een elektronische begrenzer, ook wellirniter of clipper genaamd is een schakeling met als
bijzondere eigenschap dat het uitgangssignaal is begrensd tot gespecificeerde waarden,
ongeacht de grootte van het ingangssignaal.
Figuur 9.2 toont als voorbeeld een mogelijke overdrachtskarakteristiek van zo'n schakeling. In zekere zin kan men iedere schakeling als begrenzer beschouwen omdat het
uitgangssignaal altijd begrensd wordt, bijvoorbeeld door de voedingsspanningen. Begrenzers worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen bijvoorbeeld:
• als niet-lineair element om de amplitude in een oscillator te begrenzen,
• als beveiligingsschakeling welke voorkomt dat een circuit beschadigd wordt door
ongewenste spanningspieken,
• als schakeling waarmee voorkomen wordt dat bipolaire transistoren in de verzadiging worden gestuurd; verzadiging leidt tot een veelal ongewenste traagheid van
de transistoren,
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Figuur 9.2: Een limiterkarakteristiek: het uitgangssignaal wordt begrensd door een hoogste waarde SH en een laagste waarde SLo
• als zogenaamde hard-limiter waarmee de ongewenste amplitudemodulatie van f.m.
signalen wordt verwijderd.

Figuur 9.3: Een voorbeeld van een eenvoudige begrenzer: (a) de schakeling (b) de stroomspanningkarakteristiek voor de verschillende takken.
Figuur 9.3(a) toont een voorbeeld van een eenvoudige begrenzerschakeling. Bij voldoend
kleine waarden van de ingangsstroom Jin .zullen de dioden gesperd zijn en loopt de
stroom door de weerstand R. Bij ~oldoend grote waarden van de stroom zal, afhankelijk
Van de polariteit ,één van de dioden geleiden waardoor de uitgangsspanning beperkt blijft
tot die over een enkele diode in voorwaartse richting. Figuur 9.3(b) toont de resultaten
Van een SPICE simulatie, waarbij verticaal de uitgangsspanning is uitgezet als functie
Van de ingangsstroom Jin. In dezelfde figuur is aangegeven hoe de stroom zich verdeelt
OVer de weerstand en de dioden. De stroom Jd door de dioden is gelijk aan die door de
Weerstand (IR) indien

~J. R = kT ln îJin
2

m

q

J.'

(9.1)

~

--

--------------
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waarbij I. de verzadigingsstroom van de dioden is . Vergelijking (9 .1) kan gemakkelijk
grafisch of numeriek opgelost worden. Indien de ingangsstroom groter wordt dan de
waarde die uit (9.1) volgt, dan nadert de karakteristiek asymptotisch tot aan de diode
karakteristiek. Er zijn vele soorten begrenzerschakelingen te bedenken, kenmerkende
eigenschappen zijn hierbij:
• de aard van de in- en uitgangssignalen, bijvoorbeeld stroom, spanning, temperatuur, verplaatsing etc; in onze verdere beschouwingen zullen we ons tot stroom en
spanning beperken,
• de dynamische eigenschappen, zoals snelheid, settling time en bandbreedte,
• de grenswaarden,
• de overdracht in het gebied waar nog geen begrenzing optreedt.

5
Ut =-3V
~ = 5·1 0-4A/V 2

-
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(b)
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1

Uln

2
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-

4
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Figuur 9.4: Stroombegrenzers met JFETs: (a) circuit; (b) I-U karakteristiek; (c) rugaan-rug schakeling; (d) bijbehorende I-U karakteristiek.

9.2.2

De aard van de signalen

In het voorbeeld van de vorige paragraaf was het ingangssignaal een stroom en het
uitgangssignaal een spanning. Indien men deze rollen om wenst te draaien en bij eell
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Ïngangsspanning een begrensde uitgangsstroom wenst, kan men bijvoorbeeld gebruik
maken van een JFET (Fig. 9.4(a)) . Figuur 9.4(b) toont een SPICE simulatie van de
luit - Uin karakteristiek . Voor positieve waarden van Uin treedt begrenzing op voor
lUit == I DSS ' Bij negatieve waarden van Uin gaat de karakteristiek over in die van de dan
voorwaarts ingestelde gate-drain diode. Deze diode zal geleiden zodra -Uin > U-y ~. 0, 7
V. Door twee van zulke FETs rug-aan-rug te schakelen (Fig. 9.4(c)) wordt een symmetrische karakteristiek verkregen (Fig. 9.4( d)). In de figuur is tevens aangegeven hoe
de spanning zich verdeelt over de twee FETs. Met bufferversterkers kan men er voor
Zorgen dat de in- en uitgangssignalen van de limiters elkaar niet beïnvloeden. Men
kan hiervoor versterkercomponenten gebruiken die tevens de begrenzerfunctie vervullen. Een voorbeeld van zo'n schakeling is de in hoofdstuk 6 geïntroduceerde verschiltrap
(Fig. 6.3 en Fig. 6.4). In de basisuitvoering fungeert deze schakeling als een stroombegrenzer waarbij de grenswaarden instelbaar en gelijk zijn aan de staart stroom. Door
collectorweerstanden te gebruiken (Fig. 6.1) ontstaat een begrensde uitgangsspanning.
Bij veel limiters wenst men tevens een grote spanningsversterkingsfactor te realiseren.
kan door grote collectorweerstanden te kiezen. Een probleem dat daarbij optreedt
IS dat de spanning over de weerstanden dan zó groot wordt, dat mede vanwege de beperkte voedingsspanning, verzadiging van de transistoren kan ontstaan. Dit is veelal
Ongewenst omdat dit gepaard gaat met een aanzienlijke ladingsopslag in de basis en •
daardoor traagheid, zie paragraaf 1.6). Met een extra diode limiter over de uit gangsklemmen (Fig. 9.5)(a) wordt dit voorkomen, doordat de variaties in de uitgangsspanning
begrensd zijn (Fig. 9.5)(b).

?it

U01 - U02

Î.

______ ~IQ..R~ _______ _

:::zo::n::::di:::e':"r-;;;...;;;;...;;;..;:
uitgangslimiter

met uitgangslimiter
-------------~-~-~--------

(b)

Figuur 9.5: Een verschiltrap die als limiter wordt gebruikt: (a) het circuit met diode
begrenzers zowel aan de ingang als aan de uitgang, (b) de stroom-spanningskarakteristiek.
B.ij grote ingangsspanningen bestaat er eveneens gevaar voor verzadiging. Met een extra
diodelirniter aan de ingang (Fig. 9.5(a)) kan ook dit voorkomen worden. Er is nog een
reden Waarom het begrenzen van spanningen de snelheid ten goede komt: De lading op
Condensatoren bedraagt Q == CU. Nodeloos grote spanningen veroorzaken nodeloos veel .
traagheid als gevolg van de grote hoeveelheid lading op de parasitaire capaciteiten van
de schakeling. Het is daarom raadzaam om de spanningsvariaties niet groter te maken
dan strikt noodzakelijk. Een CMOS invert er (Fig. 9.6) kan ook als begrenzerschakeling
gebruikt worden. In tegenstelling tot schakelingen met bipolaire transistoren leidt een
lage waarde van UDS bij FETs niet tot traagheidsproblemen.
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Figuur 9.6: (a) een CMOS inverter (b) de overdrachtskarakteristiek voor de inverter.

9.2.3

.Nauwkeurigheid

In welke mate er behoefte is aan nauwkeurigheid zal van de toepassing afhangen. Bij
beveiligingsschakelingen zal het voldoende zijn dat de grenswaarden goed vastliggen.
Bij andere toepassingen wenst men, bijvoorbeeld, dat ook de overdrachtsfactor in het
lineaire gebied goed vastligt. Bij de schakeling van Fig. 9.5( a) is deze overdrachtsfactor
nauwkeurig omdat hij door weerstanden (Re) wordt bepaald. In deze schakeling is
de overdracht in het lineaire gebied instelbaar met de stroombron 210. Bij de CM oS
invert er en de diodelimiter zonder parallelweeistand zijn de qverdrachtskarakteristieken
rond het inversiepunt erg steil maar niet erg nauwkeurig. In tal van toepassingen voldoet
zo'n combinatie echter uitstekend. In de zogenaamde hard-limiters, die gebruikt worden
in FM-radio-ontvangers, schakelt men een aantal limiters achter elkaar. Men verkrijgt
daarmee een zeer hoge versterkingsfactor (100 dB is geen uitzondering), zodat zelfs
kleine signalen volkomen ontdaan worden van amplitude-informatie, terwijl de faseinformatie (de plaats van de nuldoorgangen) bewaard blijft.

9.2.4

Protectiediodes

v

In moderne IC's zijn de in- en uitgangsaansluitingen beschermd tegen elektrostatische
ontlading (electra-statie dis charge = ESD) . Vooral in de toestand dat een IC nog niet
in een schakeling is opgenomen kunnen de gevoelige circuits gemakkelijk beschadigd
worden, indien de aansluitingen in aanraking komen met een voorwerp met een andere
potentiaal.
1500n

1~

2000V
initiële

spanning

Figuur 9.7: Een ESD model van het menselijk lichaam.

z

b
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De Amerikaanse standaard MIL-883 deelt de ESD protectiemiddelen in in drie klassen: Klasse 1 biedt bescherming tot statische spanningen van 2000 V, klasse 2 van 2000
V tot 4000 Ven klasse 3 tot boven 4000 V. Diezelfde standaard geeft een ESD model van
het menselijk lichaam (Fig . 9.7). Bij bipolaire IC's kunnen de aansluitingen afdoende
beveiligd worden met dioden naar de voedingslijnen (Fig. 9.8) die de spanningen begrenZen tot waarden iets buiten het voedingsspanningbereik. Deze protectiedioden worden
zodanig robuust uitgevoerd dat ze gemakkelijk een ESD puls kunnen verwerken. Voor
CM OS schakelingen is een dergelijke beveiliging ontoereikend. Dit komt doordat het
dunne gate-oxide van MOS transistoren zelfs bij stoorspanningen met een miniscule
energieinhoud onherstelbaar beschadigd kunnen worden, indien de stoorspanning maar
hoog genoeg is. Een klein beetje zelfinductie in een protectienetwerk kan daarbij funest
zijn.

uFiguur 9.8: Protectiedioden bij iedere aansluitpen bieden bij bipolaire schakelingen afdoende bescherming voor klasse 1 ESD.
Daarom worden bij CMOS schakelingen tussen de aansluitpennen en de interne schakelingen uitgebreidere protectiecircuits aangebracht. De preciese opbouw van deze circuits
Wordt door IC fabrikanten vaak beschouwd als het geheim van de smid en de details
Worden slechts mondjesmaat prijsgegeven. Maar in grote lijnen komt het er op neer dat
de spanning begrensd wordt met punch-through dioden (Fig. 9.9). Zo'n diode is in feite
een bipolaire transistor met een smalle basis en daardoor lage Early spanning, of een
MOS transistor met een kort kanaal. Boven een bepaalde spanning treedt doorslag op,
Waarbij de diode een lage impedantie vormt. Het zal duidelijk zijn dat de dioden met
Zeer korte draden aangesloten moeten worden omdat zelfs een geringe zelfinductie de
begrenzerwerking kan verminderen. Een weerstand met veel capaciteit naar het substraat biedt hier uitkomst en zorgt samen met de dioden voor een voldoende filtering
Van restanten van spanningsimpulsen.
naar het
inwendige
van de chip

externe
aansluitpen

upunch-through dioden

~iguur 9.9: Een protectieschakeling voor ieder van de aansluitpennen van een CMOS
Schakeling.
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Gelijkrichters

Een gelijkrichter is een element dat slechts in één richting stroom doorlaat. De overdrachtskarakteristiek van een ideale gelijkrichter is gegeven in Fig. 9.10(a). Zo'n karakteristiek kan benaderd worden met een diode of een als diode geschakelde transistor
(Fig.9.10(b)).

U

(a)

(b)

Figuur 9.10: Gelijkrichterkarakteristieken (a) de ideale karakteristiek (b) een diode ka-

rakteristiek.
Gelijkrichters worden veel in de vermogenselektronica gebruikt o.a. voor omzetting van
wisselstroom in gelijkstroom. Deze schakelingen zullen in deze cursus niet behandeld
worden. Ook voor analoge signaalbewerkingen zijn er talloze toepassingen voor gelijkrichters. Klassieke voorbeelden hiervan zijn de topgelijkrichters en de clampschakelingen. Dergelijke schakelingen ontstaan door een gelijkrichter in serie met een condensator
te schakelen(Fig. 9.11).
- - Uc ------1

i

+

Uc

Us

i

+

UUlt

Us

1
(a)

1
(b)

Figuur 9.11: Gelijkrichterschakelingen (a) topgelijkrichter (b) clampschakeling.
De schakelingen hebben een verschillende naam, maar zijn in feite gelijk, afgezien van
de keuze van het referentiepunt en de uitgangskiemmen. De grootte van de diodestroorn
hangt niet alleen af van de bronspanning U. maar ook van de spanning Uc op de condensator. Slechts indien U. > Uc loopt er stroom, welke exponentieel van U. - Uc afhangt.
Door deze stroom wordt de condensator opgeladen; net zo lang totdat Uc 2: U•. Indien
U. een periodiek signaal is dan zal Uc gelijk zijn aan de positieve topwaarde Ut~ van
dat signaal. De spanning over de diode is dan gelijk aan U. - Ut~. Kennelijk staat
er over de diode een spanning die gelijk is aan de signaalspanning verminderd met een
gelijkspanning welke gelijk is aan de amplitude van het signaal. In de zogenaamde
clampschakelingen wordt een dergelijke spanning nuttig gebruikt. In praktische circuits
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zijn ook weerstanden aanwezig (Fig. 9.12(a)) die de uitsturing beïnvloeden. Tijdens
het geleiden van de diode is de stroom door R, is gelijk aan (U, - Udiode - Uc )/ R,.
Door de parallel weerstand Rp treedt ladingverlies op gedurende de tijd dat' de diode
Spert . Deze lading wordt weer aangevuld tijdens de positieve spanningstopjes van U,.
Figuur 9.12(b) toont de resultaten van een SPICE simulatie voor een dergelijke situatie.
In de bovenste grafiek zijn de bron- en de uitgangsspanning gegeven en in de onderste grafiek de stroom door de condensator. De beginlading van de condensator is nul
Verondersteld. De stroom door de geleidende diode ontwikkelt daarover een spanning
(Jgamma ~ 0,7V waardoor de condensatorspanning lager is dan de topwaarde van het
signaal. In veel toepassingen is dit spanningsverlies niet toelaatbaar.
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Figuur 9.12: (a) Een gelijkrichtschakeling met serie en parallelweerstanden (b) Resultaten Van een SPICE simulatie.
Men kan het spanningsverlies verminderen door de diode op te ne~en in de terugkopPelius van een opamp (Fig. 9.13(a)). In paragraaf 3.2 is aangetoond dat storingen en
distorsie in de uitgangstrap van een teruggekoppelde versterker gereduceerd worden met
een factor die gelijk is aan de lusversterking. Dit is ook het geval met de "uitstelspanning U-y" van een diode. We kunnen ook zeggen dat indien er een spanning U-y = 0, 7V
nodig is om de diode in geleiding te brengen, daarvoor slechts een spanning van 0,7
V IG voor nodig is aan de ingang van een versterker met een versterkingsfactor G.
Bij negatieve waarden van de ingangsspanning U, treedt er nog een probleem op: De
diode spert, waardoor de terugkoppelius is onderbroken en de uitgangsspanning Uop van
de Versterker neemt een grote negatieve waarde aan die slechts begrensd wordt door de
nega.tieve voedingsspanning . Indien het een bipolaire opamp betreft dan treedt hierbij
verzadiging van de eindtransistoren op, waardoor de schakeling nodeloos traag wordt.
Dit probleem kan verholpen worden met de gemodificeerde schakeling van Fig. 9.13(b).
Deze schakeling heeft een shunttrap configuratie. De bronimpedantie R, is daardoor
rechtstreeks van invloed op de overdracht en dient daarom voldoende klein te zijn. De
diode begrenst de uitgangsspanning van de opamp tot een waarde die circa 0.7 Vonder
de referentiepotentiaalligt. Merk op dat er voor de gewenste overdrachtskarakteristiek
geen nadelige gevolgen zijn.
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R

(a)

(b)

FiguUI 9.13: (a) Door een diode in serie met de uitgang van een opamp op te nem en
wordt een veel betere statische stroom-spanning karakteristiek verkregen. (b) De extra
diode D2 voorkomt dat de uitgangsspanning Uop een nodeloos grote negatieve waarde
kan aannemen.

9.4
9.4.1

Spanningsvergelijking (voltage comparators)
Principe

Een vergelijker (comparator ) kan twee ingangssignalen met elkaar vergelijken en geeft
een logisch uitgangssignaal af dat aangeeft welk van de twee signalen het grootst is . Men
kan zo'n schakeling beschouwen als een I-bits AID convertor. De ideale overdrachtskarakteristiek is gegeven in Fig. 9.14(a). Een typisch voorbeeld van een comparatortoepassing is de drempel detector, waarbij gedetecteerd wordt of een ingangssignaal
een instelbare drempelspanning op de andere ingang overschrijdt (zie par. 9.2). Andere
typische toepassingen vindt men in triggerschakelingen, piekdetectoren en AID omzetters, etc. Ook voor simpele signaleringsfuncties worden vaak comparators gebruikt ,
mede omdat het .uitgangssignaal veelal aangepast is voor digitale schakelingen. De overdrachtskarakteristiek van comparators vertoont veel overeenkomst met die van limiters ,
zij het dat limiters maar een enkel ingangssignaal hebben. Men kan echter een limiter
beschouwen als een speciaal soort comparator.
Voltage comparators vertonen ook veel overeenkomst met opampsi ze worden zelfs aangegeven met hetzelfde symbool (Fig. 9.14(b)). Met name de ingangsspecificaties zijn
voor opamps en comparators eensluidend, zoals: offset, ingangs-bias-stroom, common mode rejection en slew rate. Het belangrijkste verschil tussen een comparator en een
opamp' is dat eerstgenoemde niet gesclllkt is voor tegenkoppeling. Comparators zijn
erop ontworpen om een grote snelheid te kunnen halen en daarom niet voorzien van
interne frequentie-compensatie. Gegevens over de karakteristieke polen en nulpunten
en het frequentiedomein van comparators worden door de fabrikanten niet gespecificeerd, daarentegen worden de dynamische eigenschappen uitgedrukt in grootheden als :
propagation delay, slew rate en dergelijke.

9.4.2

Parasitaire oscillaties en ruis

Indien een snelle comparator wordt aangestuUId met steile ingangssignalen, dan zal indien de bronimpedanties laag zijn, het omschakelen snel en stabiel gebeUIen. Echter,
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Figuur 9.14: Comparators: (a) overdrachtskarakteristiek'met en zonder 1e orde nietidealiteit (b) symbool; dit symbool is hetzelfde als dat voor opamps.
indien het ingangssignaal slechts langzaam varieert en indien de bronimpedanties hoog
zijn (> lEl) dan kan een comparator tijdens het omschakelen gemakkelijk gaan oscilleren. Dit wordt veroorzaakt door ongewenste terugkoppeling via de altijd aanwezige
Parasitaire capaciteiten Cpl en Cp2 (Fig. 9.15).
Cp,

~

- - - - ~ I- -- -

- I
1

1

Figuur 9.15: De parasitaire terugkoppelcapaciteiten C pl en C p2 kunnen instabiliteit veroorzaken in het lineaire gebied van de comparator.
Een ander probleem is, dat in het lineaiI:e gebied van de comparators de versterkingsfactor zeer groot is, waardoor de ingangsruis een zeer sterk ruissignaal aan de uitgang
kan veroorzaken. Tegen deze ongewenste verschijnselen bestaan enkele remedies:
l. De ruis kan verminderd worden door een filter toe te passen. Vaak plaatst men
hiertoe een condensator rechtstreeks over de ingangsklemmen. Het zal duidelijk
zijn dat dit de snelheid niet ten goede komt.

2. Parasitaire oscillaties kunnen worden vermeden door een rigoreuze afscherming
tussen de aansluitingen toe te passen. Met een zorgvuldige layout van een printed-
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circuit board kan men de parasitaire capaciteit drastisch verminderen. Door gebruik te maken van aardfolie kan de parasitaire capaciteit tussen de bedrading
verder verkleind worden (zie Fig. 1.30). Ook fabrikanten moeten bij de chipfabricage en -behuizing rekening houden met minimalisering van ongewenste terugkoppeling.
3. Het gebruikmaken van hysteresis: Dit veelvuldig toegepaste middel lijkt mooier
dan het is. Met een geringe meekoppeling (Fig 9.16) verkrijgt men een ogenschijnlijk mooi en schoon uitgangssignaal. De comparator verandert in feite in een soort
Schmitt trigger met een hysteresis ter grootte van (Uo,hoog - Uo,laag)R1/(R 1 + Rz) ,
waarbij Uo,hoog en Uo,laag de uitgangsspanning in, respectievelijk, de "1" en de
"0" toestand voorstellen. Zodra het ingangssignaal een niveau bereikt waarbij
de lusversterking groter is dan één, schakelt de Schmitt-trigger om en produceert
een schoon, stabiel hoog of laag uitgangssignaal. Een probleem is echter dat het
moment van omschakelen sterk afhangt van de aanwezige ruis in het circuit. De
onzekerheid over het vergelijkingsniveau of het moment van omschakelen wordt
door de ruis sterk vergroot.

Figuur 9.16: Door het toepassen van een lichte meekoppeling ontstaat hysteresis waardoor
ruis en oscillaties worden onderdrukt, de onzekerheid over de drempelspanning neemt
echter toe.
De beste remedie tegen ruis en oscillaties is: het toepassen van ingangssignalen met
steile flanken en daarvoor desnoods een extra versterkertrap gebruiken. Mocht dit oIll
wat voor reden dan ook niet gaan dan komen in volgorde van aantrekkelijkheid de
maatregelen 2,1 en 3 in aanmerking.

9.4.3

Eigenschappen van comparatoren

De belangrijkste comparatoreigenschappen, zijn als volgt samen te vatten:

Ingangsspecificaties : offsetstroom en -spanning, offset drift, de ingangsbiasstrooIll,
de common-mode-rejection ratio CMRR, de common-mode range. De definities
van deze grootheden zijn hetzelfde als voor opamps (zie hoofdstuk 6).
Uitgangsspecificaties : het type uitgangssignaal, bijvoorbeeld CMOS, open collector,
etc. de "1" en "0" niveau's, de fan out, de maximale uitgangsstroom etc.
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Dynamische eigenschappen : propagation delay ook wel response time genoemd.
Deze tijd is het interval tussen een stapvormige ingangsspanning en het moment
dat het uitgangsniveau de logische drempelwaarde bereikt. De propagation delay hangt af van de "overdrive", dat is de mate waarmee het ingangssignaal de
minimaal voor omschakelen benodigde waarde overschrijdt (zie Fig. 9.17).
Speciale functies : sommige comparators worden uitgerust met bijzondere voorzieningen zoals "strobe" of "latch". Met de strobe functie kan het uitgangssignaal
in de "1" toestand geforceerd worden, ongeacht het ingangssignaal, door een geschikte spanning op de strobe-ingang te zetten. De latch functie is een geheugenfunctie; bij een geschikte spanning op de latch-enable aansluiting blijft de uitgang
in de toestand die bestond op het moment dat het enable signaal werd aangeboden.
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Figuur 9.17: Response time van de LP 111 voltage comparator (National Semiconductors, 1992), voor verschillende waarden van de "input overdrives".

9.4.4

Enkele eenvoudige ontwerpen

In deze

paragraaf worden twee eenvoudige ontwerpen besproken waarvan er een is uitgeVoerd met CM OS transistoren (Fig. 9.18) en een ander met bipolaire transistoren.
De Ïngangstrap van de schakeling van Fig. 9.18 werkt als verschilversterker.
, - - - - - - - , - - - - - - - - - , , - Udd

' - - - - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - u ••

Figuur 9.18: Een twee-traps comparator in CMOS uitvoering.
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Rond het evenwichtsp1Ult is voor lage frequenties de klein-signaal versterking Udo/(UlU2) gelijk aan gm(r o2/ /r04) waarbij ro2 en ro4, de uitgangsweerstanden van M 2 en M4
zijn.Indien de geometrie van de transistoren geschikt gekozen is, kan daarbij gelden
dat UD G3 = UD G4 = UD G6 = DV. De inverter M6 - M7 werkt dan als lineaire spanningsversterker met een hoge spanningsversterkingsfactor. De offset van deze CMOS
versterker zal in hoofdzaak bepaald worden door mismatching binnen de transistorparen
M3 - M4 en M 1 - M 2 . Andere belangrijke aspecten betreffen het toelaatbare bereik van
de cQmmon-mode spanning en de dynamische eigenschappen. In [Allen and Holberg,
1987] kan men een overzichtelijke behandeling van deze eigenschappen aantreffen.
r-----,---,-----,-----u+

uit

in

L------~-----~---L-gnd

Figuur 9.19: Een eenvoudige bipolaire comparator.
Figuur 9.19 toont een bipolair ontwerp voor een comparator. Het betreft een schakeling met een open-collector uitgangstrap. De offset spanning wordt in even sterke mate
.b epaald door onbalans in alle transistorparen. Door de stroomspiegeltransistoren vall
emitterweerstanden te voorzien beperkt men de offset, mits deze weerstanden een betere
gelijkheid vertonen dan de transistoren. Indien de pnp-transistoren van het laterale type
zijn dan hebben ze een lage afsnijfrequentie fT en zullen de dynamische eigenschappen
van de schakeling matig zijn. Een andere oorzaak voor een matige snelheid is het in
verzadiging gaan van de uitgangstransistor (zie 1.6.1). Bij bipolaire transistoren wordt
daarbij veel minderheidslading in de basis opgeslagen en is er relatief veel tijd (recovery
time) nodig om deze lading weer af te voeren. Bij CMOS transistoren treedt zo'n
ladingsprobleem niet op: ook bij zeer lage UDS blijven deze transistoren snel.

9.5
9.5.1

Elektronische schakelaars en geschakelde bipolaire transistoren
Inleiding

De f1Ulctie van een schakelaar (switch) is om delen van een schakeling elektrisch vall
elkaar te isoleren dan wel met elkaar door te verbinden. Bij een elektronische schakelaar
gebeurt dit op commando van een elektrisch signaal. In het eenvoudigste geval betreft

]

v

g
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het een schakelaar met twee klemmen, welke symbolisch weergegeven kan worden als in
Fig. 9.20(a).
In het ideale geval kan zo'n schakelaar beschouwd worden als een element met twee
toestanden:
• De AAN-toestand (ON state); in deze toestand gedraagt de schakelaar zich als
een weerstand van 0 n ofwel een spanningsbron van 0 V.
• De UIT-toestand (OFF state); in deze toestand gedraagt de schakelaar zich als
een oneindig grote weerstand; dan wel een stroombron van 0 A.
De ideale overdrachtskarakteristiek van zo'n element is gegeven in Fig. 9.20(b).

"ON"

"OFF"

(a)

(b)

FiguUr 9.20: Elektronische schakelaars: (a) symbool voor een eenvoudige schakelaar met
2 klemmen, (b) stroom-spanningskarakteristiek voor de "ON" en de "OFF" toestand.
De belangrijkste niet-idealiteit en van schakelaar zijn (Fig. 9.20):
• in de AAN-toestand heeft de schakelaar een weerstand Ron,

• in de UIT-to~stand is de schakelaarweerstand niet oneindig groot maar heeft een
eindige waarde Rof! en er loopt lekstroom naar het referentiepunt (aarde),
• er zijn parasitaire capaciteiten tussen de aansluitpunten onderling en naar het
referentiepunt,
• na het omschakelcommando duurt het

e~ge

tijd voordat de actie plaatsvindt.

JunctieFETs en MOSFETs vormen uitstekende schakelelementen omdat de stuurelektroden stroomloos zijn, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, en omdat een
lage drain-source spanning I UDS I niet leidt tot extra traagheid, zoals dat wel het geval
is bij bipolaire transistoren bij lage I UCE I (zie paragraaf 1.6.1). Bipolaire transistoren
zijn wat dat betreft in het nadeel. Niettemin zijn ook bipolaire transistoren geschikt
'Vaar bepaalde schakelfuncties. Deze worden in paragraaf 9.5.6 besproken.

9.5.2

Schakelaars met JFETs

In 'Vergelijking met MOSFETs bieden JFETs het voordeel dat de AAN-weerstand

Ron

'Veel kleiner kan zijn bij eenzelfde chipoppervlakte. Er zijn echter ook problemen bij het
gebruik van JFETs:
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ideale
schakelaar

ideale
schakelaar

Ia
(a)

(b)

Figuur 9.21: Modellen voor FET schakelaars (a) voor lage frequenties (b) voor hoge
frequenties .
• De gate-kanaal junctie kan in geleiding komen, hetgeen ongewenst is .
• Er bestaan uitsluitend normally-on (depletion) devices. In veel toepassingen is het
daardoor nodig om over een extra hulpspanning te beschikken om de schakelaar
uit te kunnen zetten. Bij geïntegreerde JFET schakelaars wordt zelfs gebruik
gemaakt van drie voedingsspanningen, bijvoorbeeld, +5 V voor de ingangspoort
en 15 V voor een bufferversterker om de eigenlijke JFET schakelaar aan te sturen.
Figuur 9.22 toont een schakeling waarbij op commando van het besturingssignaal Uc de
spanningsbron U. ig al dan niet met de belastingsweerstand RL wordt verbonden. Voor
de AAN-toestand moet de gate potentiaal hoog zijn; echter niet veel hoger dan U.ig
omdat anders de gate-kanaal diode gaat geleiden. Enige honderden millivolt voorwaartse
spanning zijn mogelijk nog acceptabel; maar veelal beperkt men zich, om risico's te
vermijden, tot U. ig - Uc 2: 0 V. Om een n-kanaal JFET UIT te schakelen moet de
gate-kanaal spanning over de gehele lengte van het kanaal lager zijn dan de (negatieve)
drempel spanning Ut. De zijde van het kanaal met de laagste potentiaal fungeert hierbij
als source.

Figuur 9.22: Bij een JFET schakelaar moet rekening gehouden worden met de gatekanaaljunctie, welke hier is aangegeven met de gestippelde diode.
Indien de potentiaal van U.ig onbekend is. of sterk varieert dan moet een extra voorziening getroffen worden om er voor te zorgen dat in de AAN-toestand de gate-kanaal
junctie nooit zal geleiden, ongeacht de potentiaal van U.ig • Figuur 9.23 geeft hiervoor
een mogelijke oplossing (Siliconex, 1995), welke nu geanalyseerd wordt.
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A. De AAN-toestand
In de AAN-toestand is Uc = U- = -20V. Hierdoor spert de MOSFET M3'
transistor M 2 geleidt mits er aan de volgende voorwaarde is voldaan

U. ig > Uc

Ut ,p = U- - Ut,p,

-

De

(9.2)

Waarin Ut,p de (negatieve) drempelspanning van de p-kanaal transistor M2 voorstelt. In
dat geval fungeert de combinatie M2 -M 3 als een gewone invert er en is UDS2 = UGSI = O.
De JFET J 1 zal daardoor geleiden en er is geen gevaar voor het in geleiding komen van
de gate-kanaal junctie; immers M 2 sluit deze junctie kort! De AAN-weerstand Ron van
J 1 volgt uit de karakteristiek voor UGS = O. Indien niet aan conditie (9.2) is voldaan
dan sperren zowel M2 als M3 ; deze situatie moet voorkomen worden.

B. De UIT-toestand
Indien Uc = U+ = 10V dan treedt de UIT-toestand op. Nu geleidt M3' De transistor
M2 spert mits voldaan is aan de conditie
U.ig < Uc

Ut,p = U+ - Ut,p,

-

(9.3)

(Ut,p is negatief). De JFET J 1 is nu gesperd mits er voldaan is aan de conditie:
U.ig > UGl

Ut ,;

-

= U-

- Ut,;,

(9.4)

Waarin Ut ,; de (negatieve) drempelspanning van de n-kanaal JFET is. Uit het bovenstaande blijkt dat het toelaatbare spanningsinterval voor U.ig gelijk is aan:

(9.5)
Indien niet aan de conditie (9.4) is voldaan dan voeren zowel M2 als M3 stroom. Deze
situatie is voor schakelaars ongewenst.

VOORBEELD 9.1: Stel dat de drempelspanningen van de p-kanaal MOSFET
en de n-kanaal JFET respectievelijk -1 V en -3 V bedragen en dat U+ = 10
V en U- = -20 V, dan moet voor de signaalspanning U. ig gelden dat -17 V
< U. ig < 11 V.

UJ'~1:G2
u

c

51g

M

-20V

2

Uc

G3
M3
-20V

Figuur 9.23: Een aanstuurschakeling voor een n-kanaal JFET schakelaar.
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Schakelaars met CMOS transistoren

De zogenaamde transmissiesluis vormt een goed basiselement voor een CMOS schakelaar. In de transmissiesluis zijn een p-kanaal en een n-kanaal MOS transistor parallel
geschakeld (Fig. 9.24). De MOS transistoren zijn van het normally-off (enhancement)
type.
.----------.----~A

~----------~--__oB

n-kanaal

p-kanaal

Figuur 9.24: Een CMOS schakelaar uitgevoerd als transmissiesluis.
Het stuur signaal op G 2 is geïnverteerd ten opzichte van dat op G1 . In de AAN-toestand
is de gate-potentiaal van de n-kanaal FET hoog (= U+) en van de p-kanaal FET laag (:=:
U-). De AAN-weerstand Ron van beide FETs hangt af van de gate-sourcespanningen.
Figuur 9.6 geeft een typisch voorbeeld van het verloop van de AAN-weerstand versUS
de spanning UA op punt A voor niet al te grote waarden van de stroom, waarbij geldt
dat UA ~ UB ·
Indien UA ~ UB < U- - Ut,p (Ut,p is negatief) dan spert de p-kanaal MOST, dit is geen
enkel probleem omdat de n-kanaal MOST dan volop geleidt.

weerstandj

(U)

-15

-10

-5

0

+5

+10

+15

Spanning op punt A (en B) in V o l t -

Figuur 9.25: De .'AAN-weerstand versus de sourcespanning voor p-kanaal en n-kanaal
FETs en voor-een parallelschakeling daarvan.
De signaalspanning U.ig

= UA ~

UB mag variëren over het volle voedingsspanning s-
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bereik U- tot U+. De signaalspanning mag zelfs enkele honderden m V buiten dit
bereik komen. Een begrenzing vormt hierbij het in geleiding gaan van de source en
drain-substraat juncties.
Figuur 9.26 toont een voorbeeld van het verloop van Ron als functie van de signaalsPanning U. ig = UA -== UB bij diverse waarden van de voedingsspanning. Merk op dat
Ron hoger is voor lagere voedingswaarden. Het is niet per se noodzakelijk om, zoals in
dit voorbeeld het geval is , gebruik te maken van een dubbele voedingsspanning. Het is
juist een groot voordeel dat het bij CMOS schakelaars mogelijk is om met één enkele
voedingsspanning te volstaan.
90
A: u+ = 5V. U- = -5V
B: U+ =
U- =
C: U+=10V, U-= -10V
0 : U+=12V,U-=-12V
E: U+=15V , U-=-15V
F: u+ =20V, U- = -20V

rDS(ON )j

(ll)

av.

70
50
30
10
-25

-av

F

-15

-5

25
UA (en Us) in Volt _

Figuur 9.26: De AAN-weerstand bij diverse waarden van de voedingsspanningen.
Vaak worden CM OS schakelaars aangestuurd met een iets geavanceerder circuit(Fig. 9.27) .
Het transistorpaar MN, Mp vormt de eigenlijke schakelaar. Het circuit M3, M4 en Ms
is een hulpschakeling die er voor zorgt dat in de AAN-toestand de p-well van QN via de
schakelaar M4 - Ms is kortgesloten naar de source. Hierdoor is de sperspanning op de
p-well minimaal waardoor Ron extra laag is. Deze hulpschakeling is vergelijkbaar met
die van Fig. 9.23 voor JFETs. Voor de p-kanaal MOSFET is een dergelijke maatregel
niet mogelijk omdat daar de bulk het gemeenschappelijke substraat is .
inlaut

contra I

Figuur 9.27: Schema van een CMOS schakelaar waarbij de p-well meegestuurd wordt
teneinde een lagere Ron te verkrijgen.
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Schakeltijden; dock feedthrough, break-before-make

In sectie 1.4 is een dynamisch model voor MOS transistoren besproken. In Fig. 9.28( a)
is dit model in een vervangingsschema weergegeven, waarbij tevens de naamaanduiding
is aangepast. Het schema van Fig. 9.28(b) stelt een schakeling voor waarbij een bronspanning U. met behulp van een FET schakelaar kan worden doorverbonden met een
belastingsimpedantie CL! / RL. De capaciteiten CGS en CGD zijn veel kleiner dan Cs en
CD en daarom weggelaten. Direct na het inschakelen wordt de capaciteit CD opgeladen
met een tijdconstante die, indien R. = 0, gelijk is aan

(9 .6)
(ga dit zelf na).

s

(a)

D

(b)

Figuur 9.28: (a) Vervangingsschema voor FET schakeltransistoren, (b) vereenvoUdigd schema ter bestudering van de in- en uitsahakeltijden bij een belastingsimpedantie
CL! / RL en bronspanning Us·
Direct na het afschakelen ontlaadt CD zich via RL met een tijdconstante:

(9.7)
Voor flinke schakeltransistoren zijn de waarden voor Cs en CD in de orde van enkele
pF. Indien de bronimpedantie R. niet nul is maar juist veel groter dan Ron dan is de
schakeltijd
(9.8)
Figuur 9.29 geeft een overzicht van deze en andere schakeltijden. De propagation delay
ontstaat doordat er tussen de gate van de schakeltransistor en de besturingsingang
meestal enige poortschakelingen en buffers zijn opgenomen, hierdoor verstrijkt er enige
tijd voordat een besturingssignaal aan de ingang daadwerkelijk leidt tot een begin van
de schakelactie van de transistor.
In toepassingen waarbij verscheidene schakelaars tegelijkertijd bediend worden door
één controle-signaal, is het van belang te weten wat sneller gaat: het maken of het
verbreken van de verbinding. Vaak wenst men dat het verbreken sneller gaat dan het
maken (break-before-make) (BBM). Dit is bijvoorbeeld het geval bij selectieschakelaars,
zoals in Fig. 9.30(a), waarbij voorkomen moet worden dat de bronnen met elkaar worden
kortgesloten.
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Figuur 9.29: Schakeltijden van FET schakelaars.

Figuur 9.30: (a) Bij de selectie van spanningsbronnen is break-before./fYtake gewenst
teneinde kortsluiting van de bronnen te voorkomen. (b) Bij schakelaars in een terug koppellus is veelal make-before-break gewenst.
Soms echter, wenst menjuist een make-before-break (MBB) werking. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien de schakelaars in een terugkoppellus zijn opgenomen (Fig. 9.30(b)).
Fabrikanten van schakelaar IC's specificeren veelal nauwkeurig de MBB- of BBM-tijden
Voor omschreven testcondities. De kleine capaciteiten GGS en GGD zijn de oorzaak van
een soms hinderlijk verschijnsel: clock-feedthrough (klokdoorspaak). Op de flanken van
het kloksignaal wordt lading in het analoge circuit geïnjecteerd. De grootte van deze
lading kan als volgt berekend worden (Fig. 9.31): Stel dat het besturingssignaal op de
gate van 0 tot 15 V verandert.
De n-kanaal FET is dan aanvankelijk UIT en gaat pas stroom voeren als het kloksignaal
~ een waarde bereikt waarvoor geldt dat
(9.9)
waarin Ut de (positieve) drempelspanning van de FET is.
Tijdens dit eerste deel van de spanningsstijging van ~ is Uc gestegen met 6.Uc ter
grootte van
(9.10)
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<IJ
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GS~ - =t-~ GD

Figuur 9.31: Eenvoudig model voor de berekening van ladingsinjectie (clock-feedthrough).
Bij verdere stijging van <P gaat de transistor geleiden en wordt Uc gelijk aan Uin. Het
maakt dan niet meer uit wat D.Uc was . Echter, indien <P weer terugschakelt van 15 V
naar 0 V dan wordt de verbinding tussen Uin en CL verbroken indien <P < min((Uin +
Ut), (Uc + Ut)). Na de verdere daling van <P tot 0 V heeft de doek feedthrough een
spanningsdaling D.Uc = Uin - Uc veroorzaakt ter grootte van

(9.11)
Dit spanningsverschil blijft aanwezig zolang de schakelaar in de UIT-toestand blijft.
De hoeveelheid lading D.Q = CD.U welke in CL is geïnjecteerd door cloek feedthrough volgt uit (9.11). Indien CL » CGD dan is

(9.12)
Bij een resistieve belasting veroorzaakt de ladingsinjectie zeer smalle, hoge spanningspieken die aangeduid worden met namen als "spikes", "glitches" of "switching transients".
Er zijn een aantal compensatiemethoden bedacht om doek feedthrough te verminderen.
Een daarvan wordt getoond in Fig. 9.32. In serie met de schakeltransistor MI wordt
een half zo brede kortgesloten dummy-transistor M 2 opgenomen. Op de gate van M2
is het inverse kloksignaal aangesloten. Het idee is dat hierdoor een precies evengrote
doch tegengestelde lading wordt geïnjecteerd. Dit idee is juist, mits er sprake is van een
perfecte timing tussen <P en ~. Indien ~ een beetje te laat komt dan kan het middel
erger zijn dan de kwaal en indien ~ te vroeg komt dan heeft men er niets aan. Met een
zorgvuldig ontwerp kan toch evenwel compensatie bereikt worden.

Figuur 9.32: Een schakeling waarmee enige compensatie van clock-feedthrough bereikt
kan worden.

9.5.5

Toepassingen van schakelaars

Schakelaars vormen een belangrijke klasse van componenten. In deze paragraaf zullen
we een aantal mogelijke toepassingen bespreken:
.

Schakelingen voor niet-lineaire signaal bewerkingen

275

a) Kanaal- en tijdmultiplexing
Hierbij wordt een bepaald kanaal gedurende een bepa;Ude tijd geselecteerd door met
een schakelaar hef gekozen kanaal met de ontvanger of zender te verbinden.

b) Verandering van overdrachtsparameters
Met behulp van schakelaars kan men fakken in een elektrisch netwerk verbreken of aansluiten en daarmee de netwerkeigenschappen veranderen.

c) Commutatoren
De commutatorfunctie is bedoeld om een paar aansluitingen (a, b) dat doorverbonden
is met een ander paar (I, 2) kruiselings te verwisselen. Een dergelijke functie kan uitgevoerd worden met de vier schakelaars in de configuatie van Fig. 9.33( a) welke paarsgewijs
en beurtelings in de AAN- en UIT toestand geschakeld worden (Fig. 9.33(b)).

0 00
1

a

Us

z,

b

1

Us

2

b

fase 1
<11, hoog

b

Z,

2

fase 2
<11, laag

(b)
(a)

(d) .

(c)

(e)

Figuur 9.33: (a) Een commutatorschakeling; (b) toestand in fase 1, en fase 2; (c) en
(d) dezelfde schakeling als (a) maar anders getekend; (e) niet-overlappende kloksignalen
<P en ~.
De besturingssignalen <P en ~ (Fig. 9.33( e)) dienen niet-overlappend te zijn teneinde
te voorkomen dat de bron (of belasting) even wordt kortgesloten. De typische tekenwijze
van sopunige schakelingen kan soms bedriegelijke effecten opleveren: De og~nschijnlijke
verschillen tussen de schakelingen van Fig.8.33(a), (c) en (d) bestaan niet; de drie
schakelingen zijn identiek. Indien we op het klemmenpaar (a, b) een bron U. aansluiten
en op (I, 2) een belastingsweerstand, dan kan met de commutator het bronsignaal
geïnverteerd worden, wat hetzelfde is als een vermeningvuldiging met een factor -l.
Indien dit ritmisch gebeurt met een klokfrequentie fe ~ f. dan wordt het bronsignaal
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gemoduleerd op een draaggolf met frequentie
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Figuur 9.34: De schakeling van figuur 9.33 kan gebruikt worden om een uitgangssignaal
te maken dat evenredig is met het product van Uz en CP.
Het nut van zo'n signaalbewerking komt uitvoerig aan de orde bij de cursussen op het
gebied van de telecommunicatie, signaalverwerking en instrumentatie. Om het oorspronkelijke signaal weer terug te krijgen wordt dezelfde actie nogmaals in de juiste
fase uitgevoerd. We noemen dit demodulatie. ~en andere interessante toepassing is
die waarbij de schakelaars periodiek bediend worden met dezelfde frequentie en in fase
(synchroon) met het bronsignaal U. (Fig. 9.35). Deze bewerking levert een gelijkgericht signaal U1 ,2 op met een de-component welke gelijk is aan de gemiddelde waarde.
Deze component kan met een eenvoudig laagdoorlaat filter van andere signalen gescheiden worden. Deze vorm van signaalbewerking wordt synchrone detectie genoemd en
is uitermate geschikt om selectief een signaal met een bepaalde frequentie in een gestoorde omgeving te detecteren en nauwkeurig te verwerken. Alleen signalen met de
klokfrequentie of oneven harmonischen daarvan leveren een de-component op.
Alle andere signalen worden weggefilterd. Ook signalen met dezelfde frequentie als
het kloksignaal maar die 90° in fase zijn gedraaid leveren geen de-term op.

d) Bemonsteringsschakelingen, analoge geheugens
Met een schakelaar en een condensator kan een analoog geheugen gemaakt worden
(Fig. 9.36). 'Stel dat U. een laagohmig bronsignaal is, dan zal in de AAN-toestand van
de -schakelaar de spanning over Ua gelijk zijn aan U.; deze toestand wordt de sampletoestand genoemd.
Indien op een bepaald moment, het bemonsteringsmoment, met de schakelaar de verbinding verbroken wordt, blijft de spanning Uc na dat moment gelijk aan U•. Een dergelijke
geheugenschakeling wordt onder meer gebruikt in A-D omzetters. In de geheugenfas e
(hold-state) kan het "bevroren" signaal in een digitaal signaal omgezet worden, waarbij
de omzettingsfout niet afhankelijk is van de snelheid van de omzetter of de slew-rate van
het signaal. De kwaliteitsaspecten van een sample-and-hold (S-H) schakeling hangen
deels samen met die van de componenten. Het is .zeer belangrijk om over een kwalitatief
goede condensator te beschikken (zie paragraaf 1.9.2), met weinig diëlectrische absorp-
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Figuur 9.35: De niet-lineaire signaalbewerking bij een synchrone detector (a) met een
sinusvormig bronsignaal (b) een blokvormig bronsignaal.

Figuur 9.36: Principeschema van een sample-and-hold schakeling.
tie. De schakelaars dienen weinig clock-feedthröugh te vertonen en de bufferversterkers
moeten voldoende snel zijn en een, voldoend lage offset hebben.
Figuur 9.37 toont een S-H schakeling met een in- en uitgangsbuffer. Door de "overall" terugkoppeling wordt bereikt dat compensatie optreedt voor de offsetspanning Uo • 2
van de uitgangsversterker. Deze compensatie kan als volgt verklaard worden: Indien de
opamps als nullors beschouwd worden dan geldt in de AAN-toestand van de schakelaar
Voor de spanning Uc dat
(9.13)
(ga dit zelf na.) De polariteit van de offsetspanning is niet bekend en de tekens zijn
willekeurig gekozen. In de UIT-toestand van de schakelaar is de ingangsspanning U2
Van de offsetvrij-gedachte opamp gelijk aan
(9.14)
De offset van de eerste versterker is niet gecompenseerd, die van de tweede wel. Deze
compensatie lijkt veel op die bij de zogenaamde auto-zero techniek, welke nu besproken
wordt.

-----
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Figuur 9.37: Een S-H schakeling met een in- en een uitgangsbuffer. Door de overa/ltegenkoppeling speelt de offsetspanning Uo • 2 geen rol.
<1>1

...L

Figuur 9.38: Het principe van auto-zero compensatie.

e) Auto-zero techniek
Met de zogenaamde auto-zero techniek kan een zeer goede compensatie van offseteffecten
verkregen worden. Het principe van deze techniek is als volgt (Fig. 9.38). Er worden
twee niet-overlappende kloksignalen ~1 en ~2 gebruikt. We onderscheiden nu twee
fasen:

a Gedurende de eerste fase is ~1 hoog en ~2 laag en zijn schakeltransistoren MI> M 2
en M3 geleidend. Indien RMt voldoende laag is dan 'werkt de versterker als spanningsvolger en is de spanning over C AZ gelijk aan Uo •.
b Gedurende de tweede fase is ~1 laag en ~2 hoog. Nu zijn alleen de schakelaars M4
en Ms geleidend. De lading over de condensator blijft bewaard en de condensator
is nu zo geschakeld dat de spanning Ucomp precies tegengesteld is aan Uo ., zodat
volledige compensatie optreedt. De kwaliteit van de schakeling wordt ook in dit
geval bepaald door de niet-idealiteit van de condensator, clock-feedthrough en de
overige niet-idealiteiten van. de opamp.

--
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9.5.6

Schakelfuncties met dioden en bipolaire transistoren

Met bipolaire transistoren kunnen geen schakelaars gemaakt worden op een wijze die vergelijkbaar is met die bij FETs. Dit komt doordat 'er in de AAN-toestand onaangename
verschijnselen optreden: Er loopt bijvoorbeeld veel basisstroom zodat de emitterstroom
aanzienlijk verschilt van de collectorstroom. Mocht dit geen probleem zijn dan kan men
een schakelactie uitvoeren zoals aangegeven in Fig. 9.39(a) en (b). Indien I B = 0 dan is
de transist~r stroomloos en: de spanning UeE gelijk aan U+ (Fig. 9.39(a) toestand. A).
Indien I B > U+ /(ReBF) dan is de transistor verzadigd en is de uitgangsspanning UeE
laag en de collectorstroom ongeveer gelijk aan U+ / Re (toestand B). Een onaangename
bijkomstigheid van verzadiging is de grote opslag van minderheidslading in de basis, die
traagheid van de afschakelactie veroorzaakt (sectie 1.6). Hoewel dat soms acceptabel
is, zullen we ons in deze paragraaf beperken tot toestanden waarbij geen verzadiging
optreedt. Een voorbeeld hiervan is de schakeling met een als diode geschakelde transistor van Fig. 9.40(a). In deze schakeling wordt gebruik gemaakt van het feit dat de
klein-signaal weerstand gevarieerd kan worden. In de UIT-toestand van de schakelaar
is IE = 0 en is de diode gesperd (rd -+ 00), zodat Uuit = U•. In de AAN-toestand is
IE = Ion = I B - U-y/RL en bedraagt de differentiaalweerstand rd = l/gm ~ kT/(qIE ).
Indien de signaalspanning U. niet al te groot is « enkele honderden m V) dan is de
uitgangsspanning Uuit gelijk aan:

(9.15)

Isi

1-----A

(a)

(b)

Figuur 9.39: (a) In de toestanden (A) en (B) van de transistorkarakteristiek is de vermogensdissipatie gering. (b) Een schakeling waarmee deze toestanden bereikt kunnen
worden door in- en uitschakelen van IB.
Eén van de meest bekende en waardevolle niet-lineaire schakelingen met niet-verzadigen. de bipolaire transistoren is de verschilversterker (Fig. 9.41) . In paragraaf 6.2 is deze
schakeling beschreven. In de 'schakeltoepassing is I. een signaalbron (1. > 0) en zijn cf>
en ~ inverse kloksignalen. Indien cf> hoog is dan is 10 /1. = 1; indien cf> laag is dan is
10/1. = -1. De verschilversterker in deze toepassing wordt ook wel stroomschakelaar
genoemd. Voor een optimale werking is het zeer belangrijk dat de kloksignalen niet te
groot zijn, teneinde verzadiging te voorkomen en om clock-feedthrough te minimaliseren.
Een voordeel van het gebruik van bipolaire transistoren is juist gelegen in het feit dat

-
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AAN

U;J;o
Us
kleiner dan
enige honderden
mVL-------J-----~------------~

(a)

(b)

Figuur 9.40: (a) een schakeling met een variabel verzwakkingspunt, (b) de Ic - UCE
karakteristiek voor de als diode geschakelde transistor.
met een hele kleine stuurspanning kan worden volstaan; een verschilspanning van 120
mV is reeds voldoende voor een 1:100 stroomverdeling over QI en Q2' De schakeling
is net zoals de co=utator (zie paragraf 9.5.5) geschikt voor modulatie, demodulatie
en synchrone detectie en vormt tevens de basisschakeling voor een familie van extreemsnelle logische schakelingen (EeL).

ol

(b)

(a)

Figuur 9.41: (a) De verschilversterker als geschakelde transconductantieversterkerj (b)
dezelfde schakeling met asymmetrische aansturing ~ .
De schakeling wordt ook vaak gebruikt met een asy=etrische aansturing (Fig. 9.41(b)) ,
waarbij UI een constante spanning is. Een belangrijk nadeel van deze vorm van aansturing is dat de spanning op punt A (de gemeenschappelijke emitteraansluiting) niet meer
constant is. Indien het besturingssignaal ~ de waarde U Hoog heeft en U-y de spanning
over een voorwaarts ingestelde basis-emitterjunctie is, dan is de spanning op punt A:
UA,Hoog

Indien het besturingssignaallaag is (UL

= UHoog -

U-y°.

(9.16)

< Ut) dan is de spanning op punt A:

U A,Laag

= UI -

De spanningsdaling h.UA op punt A bedraagt

UT

(9.17 )
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(9.18)

De ladingsverandering f:,.Q op de parasitaire condensator C 6 bedraagt

(9.19)
Deze lading kan tijdens de neergaande flank van het kloksignaal uitsluitend door de
signaalbron 16 geleverd worden en veroorzaakt daardoor een fout in de uitgangsstroom
die bij hoge klokfrequenties aanzienlijk kan zijn.

9.6

Vraagstukken bij hoofdstuk 9

Thema's
Algemeen: Het realiseren van schakelingen met bepaalde niet-lineaire overdrachtsflUlcties en het kwalitatief en kwantitatief bepalen van de belangrijkste afwijkingen. Het
betreft de volgende typen schakelingen:
• Begrenzers
• Protectienetwerken
• Gelijkrichters en dampschakelingen
• Comparators
• Elektronische schakelaars
- uitvoeringen met JFET, CMOS en bipolaire transistoren
- doek feedthrough, schakeltijden
- toepassingen in modulatoren, sample-and-hold schakelingen en auto-zero compensatie

Begrenzers
Opgave 9.1(a)
Gegeven is de begrenzerschakeling van fig. V9.1. De tijdconstanten in het circuit spelen
bij dit vraagstuk geen roL
Het ingangssignaal U6 is een driehoeksspanning van onderstaande vorm. Ga na hoe de
vorm, grootte en fase van het uitgangssignaal Uo is en welke van de grafieken dit het
beste weergeeft.

kies het goede antwoord
De uitgangsspanning wordt het beste weergegeven door grafiek

Opgave 9.1(b)
Gegeven is dat de basis-emitterspanning UBE

= 700 mV bij een collectorstroom van 1
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·10V

Fig. V9.1 Een begrenzerschakeling.

mA.
Ga na hoe de spanning op punt A er uit ziet.
kies het goede antwoord
De spanning op punt A wordt het beste weergegeven door grafiek
IAIBICICIEIFI

Stroombegrenzers
Opgave 9.2(a)
Gegeven is een asymmetrische stroombegrenzer uitgevoerd met n-kanaal JFETs volgens
het schema van Fig. V9.3.
Voor de verzadigingsstroomlD van de JFETs geldt dat ID = IDSS(I-Y.[r.)2 mits UGS >
Ut. De afhankelijkheid van deze stroom van UDS is in deze opgave verwaarloosbaar.
Verder· geldt dat IDss =8 mA en Ut = ·4 V.
Bij positieve waarden van Uin wordt de stroom luit begrensd tot een bepaalde waarde
luit,po.' Bereken deze waarde.
kies het goede antwoord
luit,po. =
1 11,5121 4181161 mA
ABC D E F

Opgave 9.2(h)
Voor de spanning UD over. een diode geldt bij een voorwaartse stroom ID dat
UD = (kT/q) In (ID/Is), waarin Is een constante is. Gegeven is dat de spanning UD
bij ID = 1 mA, 700 mV bedraagt. Verder is gegeven dat kT/q = 25 mV. Hoe groot is
U2 indien Uin = -10 V.
kies het goede antwoord
U2 =
--~OA-,7-5~1--~~-5~1--~~2~1-~~5~1-.9~i~5~1-·~~0~1-··~I~~,~75~I=-V
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Fig. V9 .2 Grafische weergave van uitgangssignalen.

Gelijkrichtschakelingen
Opgave 9.3(a)
Gegeven is een gelijkricht schakeling volgens het schema van Fig. V9.4. Indien de diode
stroom voert dan is de spanning erover gelijk aan U-y = O, 7V.
Voor de OTA geldt dat gm = lOT AlUin = ()JOTA I aUin = 2mA/V. De OTA mag verder
als ideaal worden verondersteld. Indien de signaalbron een gelijkspanning U. afgeeft
van 5 V bereken dan de grootte van Uuit '
kies .het goede antwoord
Uuit =

v
Opgave 9.3(b)
De ingangsspanning wordt zodanig veranderd dat Uuit
stroom lOT A ·
kies het goede antwoord
I OTA =

2,5

5U-yI(kTlq)

c

D

mA

= 5V; bepaal de grootte van de
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V9.3 Een asymmetrische stroombegrenzer.

Comparators
Opgave 9.4(a)
De ontwerper van de CMOS comparator van Fig. V9_5 heeft nog wat problemen met de
uitgangstrap M6 - M7. Analyseer deze problemen aan de hand van een tweetal vragen .
De n-kanaal MOS transistoren zijn identiek, waarbij in het verzadigingsgebied geldt
dat I D = (f3/2)(UGS - Ut )2 voor UGS > Ut. De invloed van de drain-sourcespanning
mag verwaarloosd worden_
Het "LAAG" niveau van punt B is ongelijk aan de negatieve voedingsspanning en hangt
van IB af. Bereken dit niveau.
kies het goede antwoord
In de "LAAG" toestand is de spanning op punt B gelijk aan

-0,8

E

+0,2
F

Opgave 9.4(b)
Ook op het "HOOG" niveau van punt B valt wat aan te merken doordat de "AAN" weerstand van M6 nogal hoog is. Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd de "AAN" weerstand te berekenen van een MOSFET in de vereenvoudigde situatie van Fig_ V9.5(b) ,
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+

V9 .4 Een gelijkrichtschakeling.

+

D
(b)

Fig. V9.5 Een comparatorschakeling.

waarin de drainstroom ID = 0, dus UDS = o. Voor de drainstroom van een p-kanaal
MOSFET geldt in het lineaire gebied dat (Fig. V9.5(b):

waarin (3

=2 X

10- 4 A/V 2 en Ut

= -1,2 V.

Opmerking:
Desgewenst kan men ook de "AAN" weerstand van een n-kanaal MOSFET onder overeenkomstige condities berekenen.

kies het goede antwoord
Indien UDS = 0, is de "AAN" weerstand
1310

15~0 18~0 11~0 11~0 12~60 1

Elektronische schaJ<:elaars
Opgave 9.5(a)
Gegeven is de JFET schakelaar met CMOS stuur circuit volgens Fig. V9.6. Afhankelijk

----~~~---=~.
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van de toestand van de schakelaar wordt de signaalbron U. al dan niet doorverbonden
met de belastingsweerstand RL. Voor een goede werking van de schakelaar moeten de
aangeboden spanningen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ga bij de volgende vragen
na of dit het geval is. De "AAN" weerstand van de JFET bedraagt 100 n bij UGS = 0
Ven 0,5 mA < I D < 5 mA. De JFET is symmetrisch zodat het niet uitmaakt, indien
men source- en drainaansluitingen verwisselt.
De signaalbron geeft een gelijkspanning af.

Fig. V9.6 Een JFET schakelaar met CMOS besturing.
Stel dat het stuursignaal Uc
ning Uo?
.

= -20 V en U. = +5 V, hoe groot is dan de uitgangsspan-

kies het goede antwoord
Uo =

I-!O 1-1~,61-~51 ~ 14; 1; 1V
Opgave 9.5(b)
Stel dat Uc = +10 V en U. = -20 V, hoe groot is dan Uo?
kies het goede antwoord
Uo =

1-1!,61-~5! ~ ! ~ !9È8! ~ 1V
Sample-and-hold (S-H) schakelingen
Opgave 9.6(a)
Gegeven is een S-H schakeling volgens Fig. V9 .7.
De condensator evertoont diëlectrische absorptie, hetgeen gemodelleerd is met de gestippeld weergegeven elementen Cda en Rda . Om de grootte van dit verschijnsel te
bestuderen laat men tijdens een langdurige "SAMPLE" toestand een signaalspartning
U. van 10 V met een sprong naar 0 V gaan, kort daarna wordt de schakelaar geopend
zodat de "HOLD" stand ontstaat. Het blijkt dat in deze toestand de condensatorspanning Uc toeneemt van 0 V tot een waarde UI (Fig. V9.8. De tijdconstante bij deze
toename bedraagt T.
Indien UI = 10 mV (niet op schaal in Fig. V9.8) en indien de lekstroom van de condensator en de ingangsstroom van de versterker verwaarloosd mogen worden, bereken dan

1
I
t
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Fig. V9 .7 Een sample-and-hold schakeling.

10V+-------,

"Sample"- r+- "Hold" toestand ~

Fig. V9.8 De spanning over de condensator als functie van de tijd.

de verhouding Cda/C van de condensator

kies het goede antwoord
Cda/C =

Opgave 9.6(b)
De condensator mag verder als ideaal worden beschouwd. De versterker A2 wordt
vervangen door een emittervolger (Fig. V9.9). De stroomversterkingsfactor BF van de
transistor is gelijk aan 500.
-,----u+

Fig. V9.9 Een gemodificeerde sample-and-hold schakeling.

Indien de "HOLD" toestand 1 ms duurt, bereken dan hoeveel de condensatorspanning
tijdens deze toestand verandert en of deze toe- dan wel afneemt.
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kies het goede antwoord
De condensatorspanning Ua daalt 'met i

1 1100 I m V
I 0,1
11 110 1100
I mVt"
t
t I 0,1
ABC
D
s lJg me
E 1F 110
G
H
Opgave 9.6(c)
Indien de basisemitterspanning van een transistor in het aktieve gebied gelijk is aan
U"(, bereken dan de uitgangsspanning Uuit onmiddelijk na het ingaan van de "HOLD"
toestand.
kies het goede antwoord

Uuit =
----=U.,--;---=-U:::1 '1---;~~·'I-----:g;-;-l---'1;;-:r:;:--rl-:::~:::-''I-: :U: :-s--G-;U:-;-l--'---;U;-;-.-+---=U1"'--'
;-1

F

Auto-zero compensatie
Opgave 9.7(a)
1\1 1

...L

t

Ucomp

1
Fig. V9.10 Een opamp met auto-zero compensatie.
Bovenstaande figuur is gelijk aan figuur 9.38 van het boek en toont het principe van
auto-zero compensatie. De kloksignalen 'PI en 'P2 zijn niet overlappend. Waarom is dat
noodzakelijk?
Indien de kloksignalen elkaar zouden overlappen, dan zou( den):
A Tijdens het overlappen de parasitaire kanaal-bulk dioden gaan geleiden.
B Tijdens het overlappen de parasitaire gate-kanaal dioden gaan geleiden.
1 Slechts

één antwoord aankruisen
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C Tijdens het overlappen de terugkoppellus onderbroken, zijn waardoor de versterker
in verzadiging geraakt.
D Clock-feedthrough niet volledig gecompenseerd worden, waardoor een ongewenste
fout ontstaat.
E Tijdens het overlappen de condensator GAZ kortgesloten zijn, waardoor de geheugenfunctie verloren gaat.
F Er tijdens het overlappen zeer grote stromen door M5 en M2 lopen, waardoor deze
ernstig kunnen beschadigd worden.

Clock-feedthrough
Vraag 9.8(a)
<1>

GGS

u,cp

~

,A

±.. . ~x,

... ..

GGD

n

Cc -

20pFT

(a)

5V

;--

OV+-~~--L-~-----ti~jd~

(b)

Fig. V9.11 Een sample-and-hold schakeling.
Gegeven is de sample-and-hold schakeling van Fig. V9.1l(a) en het periodieke kloksignaal ~ volgens Fig. V9.1l(b). Van de MOST is gegeven dat GGS = GGD = 0,1 pF en
dat de drempelspanning Ut = 1,2 V.
Bereken de modulus van de hoeveelheid lading die in de condensator GL wordt geïnjecteerd
bij de neergaande flank van het kloksignaal, indien U. = 3 V.

Hoofdstuk 10

Uitwerkingen bij de opgaven
10.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden uitwerkingen en oplossingen bij de opgaven gepresenteerd.
De opgaven betreffen de kernthema's van dit boek en kunnen gebruikt worden om de
vaardigheiden kennis of het inzicht van de lezer of ontwerper te testen. Vaak bestaan
er, naast de gepresenteerde uitwerkingen even goede alternatieve mogelijkheden. Het
uitproberen van alternatieve oplossingen kan in belangrijke mate bijdragen tot het verkrijgen van een goed inzicht in de problematiek en wordt ten zeerste aanbevolen. ·

10.2

Oplossingen

Opgave 1.1
Voor de AAN weerstand RON van de MOSFET moet gelden dat

R

ON

1

= KP!f(UGS -

.
< 1kn
Ut)

Hieruit volgt de voorwaarde:

UGS > 2V
Opmerking: In beide toestanden van de "omschakelaar" is de spanning over de stroombron gelijk ~an i.RoN (ga dat zelfna) . Deze vaststelling is van belang om te controleren
of de drain-sourcespanning voldoende klein is om de toegepaste formule voor RON te
mogen gebuiken. Verder is het interessant om te constateren dat het stroomverlies over
de eigen inwendige weerstand R. gelijk is aan RON/(Rs + RON) < 1%.
Opgave 1.2
Voor de AAN weerstand Ron van de JFET v:oor UDS:::= OV geldt dat

U2
t
ON - 2IDSS (UGS - Ut)·

R"""
(Zie dit boek, paragraaf 1.5.2)
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Deze weerstand is gelijk aan 600 n indien UGS = -1 V. Er moet dus gelden dat Ug >
-1 V. Deze spanning mag niet veel groter worden dan 0 V omdat anders de gate-kanaal
diode gaat geleiden.

Opgave 1.3(a)
Er geldt dat:
kT

Ic

=. U BE = -ql nI -S

UBIP

Kleine stroomvariaties veroorzaken een verandering /::;.UBE die gelijk is aan (zie dit boek,
paragraaf 4.1.2.)

Hieruit volgt dat /::;,UBE

= 260pV.

Opgave 1.3(b)
Voor de MOSFET geldt dat

AU

u

FET=

/::;.IB1As
9Tn

waarbij 9Tn =

..J21HD =

'

J2.(KP)J{;ID = 0,9 mA/V, zodat /::;,UFET = 11 mV.

Opgave 1.4
Er geldt dat 211" fT = Cd+<t+Cje'
waarin Cd = TF9Tn = 300 X. 10- 12 X 9Tn en 9;;'? = 260n. Met de andere (gegeven)
waarden vinden we dat fT = 230 MHz.
Opgave 1.5(a)

A

B

Figuur 10.1:
Indien It = Ir = iltot dan verdelen de stromen zich als ·aangegeven in de figuUr 10.1.
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De offsetspanning is gelijk aan
(10.1)
onder de conditie dat It
(1) dat

= Ir = !Itot .

Met UBE

UBE3 - UBE4

= (kT/q) In (Ic/Is)

vinden we voor

IS4
= -kT
In-.
q
IS3

(10.2)

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de fysische oorzaak, de parameter Is samenhangt
met de stroomversterkingsfactor B F ; dit hoeft echter niet en omdat er in de opgave
niets over een dergelijke samenhang gegeven is laten we deze buiten beschouwing. In
dat geval hangt (UBE3 - UBE4) niet af van B F .
Verder geldt dat

UBEI - UB E2

= kT In I C1 IS2 = kT In BF4 IS2 = kT In BF4 + kT In I S2
q

IC2 IS 1

q

BF3 I S1

q

BF3

q

IS 1

(10.3)

Substitutie van (10.3) en (10.2) in (10.1) laat zien dat UOff$et van de stroomversterking
afhangt via de term
kiIn~, welke bij de gegeven waarden ongeveer 2,5 mV bedraagt.

Opgave 1.5(b)
Een ( constante) gelijkstroom hulp heeft geen invloed op de differentiaalgrootheid Ic,D / I B ,D,
zodat (3D -:::= ((33 + 1)(31 -:::= 104.

a

a

Opgave 1.5(c)

Figuur 10.2:
Door het aanbrengen van Rl, neemt de stromversterkingsfactor (3D af. Dat komt omdatde emitterstroom iel van Q1 zich vertakt in een stroom in en de basisstroom ib3 van
Q3· In Fig. 10.2 is de invloed van ib3 expliciet aangegeven met het element T...a.
Er geldt dat ib3 = Rl!~ ..3 iel; iel = ((31 + l)iBD en ic3 = (33ib3 zodat
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(10.4)
waarin T".3 ~ 26kO ( ga dat zelf na i).
Invullen van de gegeven waarden geeft: f3D

~

4500.

Opgave 2.1
De ruis van weerstanden hangt niet af van de wijze waarop deze zijn samengesteld.
Dus de schakelingen' van Fig. 2.2(a) en Fig. 2.2(b) hebben hetzelfde ruisgedrag. (Een
berekening moet tot dezelfde conclusie leiden).
Opgave 2.2(a)
In de onderstaande Fig. 10.3(a) is het schema een beetje anders getekend.

R

R

Aangezien het superpositiebeginsel geldt mag men U+ voor de ruisberekeningen door
een kortsluiting vervangen. In Fig. 10.3(b) is het Thévenin equivalent daarvan gegeven.
De thermische ruis U n van de weerstand R hangt niet af van de wijze waarop deze weerst~d is samengesteld ( ga dat zelf na) en bedraagt U n = v'4kTR~f.

Opgave 2.2(b)
De hagelruis veroorzaakt uitsluitend een CM spanning op de kle=en A en B . Dus
UAB = O.
Opgave 2.3 '

Figuur 10.4:
De thermische ruis van RON is verwaarloosbaar (ga dat zelf na). We rekenen alle
spanningen door naar de uitgang. Voor de ruisspanning van Rs geldt dat:
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/uhs = 41

X

10- 8 V

/v'Hz

Deze spanning wordt door de versterker 100 x verzwakt en levert een uitgangsruiscomponent op ter grootte van 4,1 x 10- 9 V /v'Hz.
De ruisstroombron in van de opamp veroorzaakt een uitgangsspanning waarvoor geldt
dat

De ruisspanning van U n wordt circa 1 x versterkt en is verwaarloosbaar. De ruisspanning
van Rf (4,1 X 10- 8 V / v'Hz) wordt in geval van een ideale opamp 1 x versterkt. Dit
kan rechtstreeks berekend worden. Het is ook eenvoudig in te zien met behulp van de
Blakesley transformatie;(Fig. 10.4):
'
De bron U n f2 is verwaarloosbaar omdat bij een oneindige hoge versterking van de opamp .
de equivalente ingangsspanning van deze bron nihil is. Indien de versterking van de
opamp klein is (b.v. bij hoge frequenties) dan gaat deze benadering niet meer op.
Inspectie van de verkregen resultaten laat zien dat de ,t hermische ruis van Rf en de
ingangsruisstroom in van de opamp de belangrijkste ruisoorzaken zijn.

Opgave 2.4
De ruis van R3 en R4 is te verwaarlozen (ga dat zelf na). De ruisbijdragen van Rl en
R 2 zijn even groot en tesamen evenveel als van een equivalente weerstand van 400 kno
Deze rui's bedraagt:
Uo

= 101y'4kTRflf = 822p'v'

Opgave 2.5
De hagelruis veroorzaakt een equivalente ruisspanning

Deze ruisspanning staat in serie met de als diode geschakelde transistor Ql en wordt A
x maal versterkt (ga dit zelf na!)
A

= lOmV/I, 4p.A ~ 7000

Opgave 2.6(a)
Voor de geïnduceerde U. tour geldt dat

U. tour

= A;(dB/dt) (0 = 90°)

De stoorspanning is sinusvormig met een topwaarde Û. tour = Aiw Ê. Deze waarde moet
kleiner zijn dan Û./100 = 10p.V, hetgeen het geval is indien Ai < 1/1f cm 2 . (Ga dat

--;-

--
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zelf na) .

Opgave 2.6(b)
De oplossing van dit opgavestuk vereist enige kennis van paragraaf 6.6.5.
De invloed van de CM stoorspanning UCM is even groot als die van een equivalent DM
signaal ter grootte van UCM/CMRR. De eis is dat UCM/CMRR < U.ignaal 1100 .
Uit substitutie van de gegeven waarden volgt dat er moet gelden: CMRR > 106 .
Opgave 3.1(a)
Voor de overdracht geldt de algemene uitdrukking
(10.5 )
In geval van een ideale opamp geldt dat:
p = (R./ 1Rf) en Af3 -+ -00, zodat de tweede term in het rechterlid van (10.5) gelijk
aan nul is en
A - A
t -

-

too -

o

U
i;
--

-RfR. ( d
lf)
RON + R. ga at ze na

1
= - R f ( 1 + ~)

De maximale afwijking treedt op bij de grootste waarde van RON / R.. Deze bedraagt
1kn/lOkn = 0,1. De maximale afwijking is daarmee 9% .

Opgave 3.1(b)
In geval van een OTA is de term pl(l - A(3) gelijk aan 1/9m = 1kn, (zie paragraaf
3.6.1). Verder is Af3 = -9mR. = -10. Met vergelijking (10 .5) vinden we dat At =
8.1kn.

Opgave 3.2(a)
De lusversterking bedraagt Af3 = -9mT1f = - f3 = -100. Vanwege de correctiefactor
Af3/(l + A(3) 1{ermindert de overdracht bij f3 = 100 met circa 1 %.
Opgave 3.2(b)
De correctieterm p/{l - A(3) = 1/9m die bij de bipolaire transistor nog geen grote rol
speelde, is bij de JFET nogal groot en bedraagt 500 n. Dit veroorzaakt een afwijking
van circa 10 % in de overdracht.
Opgave 3.3(a)
Voor de overdracht

Uo/I.

geldt (zie dit boek, paragraaf 3.6.1):

Er geldt dat Atoo = -Rf = -5· 10 3 V / A en dat -Af3 = +9mR. > 20, zodat

-Af3
0,9524 < 1 _ Af3 < 1

]

(
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en

Opgave 3.3(b)
De ingangsweerstand is gelijk aan (zie dit boek, paragraaf 3.6.1)
~n

Voor het lirnietgeval gTn

-+ 00

is

RI+RI

= 1 + gTn RI < 28611

~n -+

O.

Opgave 3.4(a)
Indien we de spanningsbron met de koppelcapaciteit C. tl vervangen door ' een Norton
equivalent, dan verkrijgen we aan de ingang de volgende situatie:

Figuur 10.5:
De effectieve waarde van de equivalente stoorbron I.tl is gelijk aan

De stoorstroomen de signaalstroom worden evenveel versterkt zodat IUo .•ignIUo .•toorl

=

(II.I/II.tl!) = 29.
Opgave 3.4(b)
Voor de uitgangsimpedantie Zuit van de shunt trap geldt dat Zuit ~ 1/gm (zie 3.6.1).
Via C. t2 wekt de stoorspanning een uitgangsspanning op ter grootte van

Uo .toor2
•

Zuit

jwC.

t2
= 'Z;----:-,(:-·
--:C~--;):---;-l ~ ---U.toor
uit + JW .t2
gTn

Hieruit volgt dat:
UO •• t001'2

= 691' V el I

Een nadere bestudering van de problemen leert dat de storing via C. tl ongeveer 100x
zo schadelijk is dan die van C. t2 (ga dat zelf na).

Opgave 3.5(a)
Door de weerstand R. loopt een stroom u.1 R •. Deze stroom verdeelt zich over RL en
C", (Cy is niet van invloed). De stroom door RL bedraagt:
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.
lo

1

u.

= (1 + sRLC",) R.·

De capaciteit C y is niet van invloed vanwege de kortsluiting naar de referentiepotentiaal
(aarde). Bij ongelijke capaciteiten is het daarom verstandig om de klem met de grootste
capaciteit met aarde te verbinden.

Opgave 3.5(b)
Door de parallelschakeling van R. en C y loop een totale stroom welke gelijk is aan de
stroom io door RL en waarvoor geldt dat

De capaciteit C", heeft geen invloed. Het is nu kennelijk verstandig om de klem met
de grootste capaciteit met de versterkeruitgang te verbinden! Een vergelijking van de
. beide schakelingen van Fig. 3.5 en Fig. 3.5(b) leert dat bij kleine belastingsweerstanden
(RL ~ R.) de schakeling van Fig. 3.5. de grootste bandbreedte heeft. Bij hoge belastingsweerstanden (RL ~ R.) is de schakeling van Fig. 3.5(b) in het voordeeL

Opgave 4.1(a)
Bij deze opgave maken we gebruik van een schatting om de stroom door de zenerdiode
te bepalen.
1 e schatting
Over de weerstand Rl staat een spanning van 10V - Uz - UBE ~ 3V. De stroom door
de zenerdiode bedraagt dus circa 200 p.A. Dan is 6V < Uz < 7,3V en UBE ~ 700 m V
- 60 m V = 640 mV. Ook de stroom door Q2 is circa ·200p.A (ga dat zelf na) zodat
U BEI ~ UBE2 . De stroom luit is gelijk aan de stroom door R 2 waarvoor geldt:

UZ."min( = 1·72p. A) < I uit ( = IR2) < -R-UZ."ma", ( = 20 8p. A)
-R-2

.

2

Op basis van deze schatting kunnen de gevonden waarden nauwkeuriger berekend worden (probeer dat zelf.eens) . Merk op dat de verschillen met de Ie schatting zeer klein
zijn.

Opgave 4.1(b)
Bij lz = 100p.A is de spanning over Rl gelijk aan 1,5 V. De worst-case omstandigheden treden op bij maximale Uz (ga dat zelf na) en maximale UBE. In dat geval is
Uz + UBE ~ 8V zodat U;t;in = 9,5V.
Opgave 4.2(a)
De instelstroom van alle transistoren bedraagt 50 p.A zodat UBE ongeveer 60 mV lager
is dan gespecificeerd bij 0,5 mA (zie paragraaf 4.1:2 van het boek).
Voor de weerstand R geldt dat
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R

= 2UBE = 24kO.
luit

Opgave 4.2(b)
Teneinde verzadiging te voorkomen moet de voedingsspanning groter zijn dan de minimale waarde U~in waarvoor geldt dat

waarin U. at de waarde van de collector-emitterspanning is waarbij verzadiging optreedt. De "worst-case" situatie doet zich voor bij de laagste temperatuur van -20°C
(ga dit na). Voor de temperatuurcoëfficiënt .\ kunnen we berekenen dat

.\ = -1250mV + 600mV = -2
300K

zodat bij -20°C: UBE

= 708,3mV en

U~in

'

17 VIK
m
,

= 3,03 V.

Opgave 4.3(a)
De collectorstroomverhouding lcd ICI van Q2 en Ql' is gelijk aan 10. Rekening houdend met de basisstromen van Q1 'en Q2 volgt hieruit dat luit! I in = iO,ll.
Opgave 4.3(b)
Zolang de temperaturen van Ql en Q2 gelijk zijn, blijft gelden dat IC2
verandert dus niets in de verhouding luit! Iin.
Opgave 4.4(a)
De spanning tlUBE over de weerstand R is gelijk aan tlUBE

=

k: In

101cl' Er

(pn) zodat

luit = ~In pn
Hieruit volgt R = 54000

Opgave 4.4(b)
De stroom I. tart vertakt zich in twee componenten die we iel en ie3 zullen noemen (Fig.
10.6). Omdat het vermoedelijk om kleine stroomveranderingen gaat (we kunnen dit
achteraf controleren) mogen we een klein-signaal analyse toepassen.

= 9=1 (;;1+9~2
-L') (ga dit zelf na).
en dat iel = I. tart + ie3'

De verandering in luit bedraagt i e2
,

Verder weten we dat ie3 = 2i e2
Omdat Iel = 2Ie2 is gml = 2gm 2' Merk op dat dit laatste resultaat niet van de emitteroppervlakteverhouding p afhangt.
Met deze vergelijkingen vinden we dat
(ga dat zelf na)
en
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Islan = 2f.IA

I'

c1

2

S

Figuur 10.6:

Opgave 5.1(a)
De maximale collector stroom IC,ma., is gelijk aan
1

_ U. - UBE,min

C,ma., -

(10.6)

R.

De minimale waarde voor UBE treedt op bij de hoogste temperatuur en kan snel bepaald
worden door een (convergerende) afschatting te maken. Aangezien dUBE/dT ~ -2
m V /K zal bij 400 K de waarde van UBE circa 200 m V lager zijn dan de gespecificeerde
waarde bij 300 K en aangezien de collectorstroom circa 10 x zo laag is dan 1mA zal UBE
circa 60 m V lager zijn dan bij 1mA. Met deze eerste afschatting vinden we UBE ,min ~
440 mV. Substitutie hiervan in vlg.(10.6) levert op:' IC,ma", = 100 pA. Vervolgens kunnen
we de waarde van dUBE/dT en UBE,min wat precieser bepale;n. Substitutie van de
geschatte waarde van UBE,min in vlg.( 4.5 ) van het boek levert op:
dUBE/dT ~ (-1250mV

+

440mV) /400 K

= -2, 03mV /K

Met deze waarden kunnen we een iets preciesere afschatting maken, hetgeen nauwelijks
enig verschil uitmaakt.

Opgave 5.1.(b)
De collectorstroom Ic bedraagt (IV - 0,65 V)/5600 0 = 63 pA. Indien de weerstand
Ri toeneemt van 0 tot 100kO dan is de spanningsdaling 6..UB (Fig. 10.7) gelijk aan:
6..(IB~)

= 6..Ic(R. + l/gm).

De waarde van l/gm ~ 4000, zodat R. + l/gm ~ 6kO. De spanning UB daalt voornamelijk doordat Ri toeneemt hetgeen een klein beetje wordt gecompenseerd door de
afname van IB. Een schatting geeft inzicht in beide effecten. Stel dat IB constant
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*
Figuur 10.7:
zou blijven dan is 6..IB R;. ~ 63 mV, zodat 6..Ic = 63mV /6 Hl ~ 10pA. In een tweede
schatting stellen we nu Ic op 53 pA en IB op 0,53 pA 6..(IBR;.) is dan 53 mV en 6.. I c
= 8,83 pA eh
6..Ic/lc ~ 14%.

Opgave 5.2.(a)
Een schatting op basis van tussenliggende waarden levert vrij eenvoudig het goede antwoord op. Voor de volledigheid geven we hierbij een worst-case analyse. De minimale
waarde van JUBEl treedt op bij Ic = 100pA en t = 85°C en is dan circa 490 mV. De
maximale waarde van IUBEI treedt op bij Ic = 200pA en T = -40°C en bedraagt
circa 800 mV. De minimale waarde l.min bedraagt dus I min = (5V- 0,8V)/RB1 AS =
100 pA . Daarom moet gelden: ' RBIAS < 42kn. Voor de maximale waarde geldt:
RBIAS > 37,5kn.
Opgave 5.2(b)
De minimale waarde van UCE treedt op bij de minimale basisstroom. Aangezien deze
verwaarloosd mag worden, mogen we aannemen dat IBR, = 0 V (hetgeen dus een
worst-case situatie is) . Er geldt nu dat UCE,min = UBE,min = 490 mV.
Opgave 5.3(a)
Uit de gegeven waarde van IDss, Ut en I D volgt dat UGS = -3V. De spanning over Rl
is dus gelijk aan 10 V. De stroom door Rl is gelijk aan 1 mA en is ook gelijk aan die
door de weerstand van 5 kno Dus Rl moet gelijk zijn aan 10V / 1 mA = 10 kno
Opgave 5.3(b)
Voor delusversterking geldt, dat

Af3

= -gmR;.

Deze lus versterking was 2 mA/V X 100 kn = 200 en daalt naar 20.
De correctiefactor -Af3/(l- A(3) daalt van 0,995 naar 0,952. Deze afname is gelijk aan
4 %.

Opgave 6.1(a)
Zie paragraaf 6.2; antwoord A is goed. '
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Opgave 6.1(b)
De offset spanning is de ·spanning die nodig is om de uitgangsstroom gelijk aan nul
te maken. Daarvoor is nodig dat ICl = 1, 1Ic2' hetgeen het geval is als
Uin

= Uo• = (kT/q)ln1, 1 == 2, 5mV.

Opgave 6~2(a)
De MOS transistoren werken als respectievelijk cascode- en stroomspiegelcomponenten.
De overdracht van de ingangstrap komt daardoor overeen met die van een eenvoudige
verschilversterker. Voor de ingangsstroom io van de shunttrap geldt dat
io

= gmus (zie 6.2.3).

Verder geldt dat Uo!io = jwCJ , zodat

Opgave 6.2(b)
De maximale waarde Ima", van io bedraagt 2 mA (meer stroom is er niet beschikbaar).
Omdat I = C!lJf volgt uit de gegeven waarden dat
S

= dUo Ima", = 2 V
dt

JLS

Opgave 6.3(a)
De versterkingsfactor is bij een ideale opamp gelijk aan 101 zodat de uitgangsspanning
gelijk aan 101 mV. Door de weerstand RL loopt een stroom van 202 jLA en door Rl
loopt 1jLA. De totale stroom door deze twee weerstanden is gelijk aan 203jLA en is gelijk
aan 1+ - 1- (ga dit zelf na).
Opgave 6.3(b)
Schakelingen van het type van Fig. 6.3(b) worden in de praktijk soms toegepast.
Er geldt dat I+ - 1- = U./RLl (zie vorige opgave).
Verder geldt

= (1 + b.)I+ - r = U./RLl + b.I+
102 = 0 indien IU.I= 1- RLlb.I+1 = 50mV
102

Opgave 6.4(a)
De (ongelijke). bronweerstanden hebben geen invloed op de versterkingsfactoren. Omdat de rest van de schakeling symmetrisch is geldt dat: CMRR -+ 00
Opgave 6.4(b)
Omdàt de versterkers Al en A 2 slechts 1 x versterken draagt de offsetspanning, en daarmee de CMRR' van Aa, evenveel bij tot de totale offset en CMRR als Al en A 2 . Onder
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worst-case omstandigheden sommeren deze niet-idealiteit en zodat CMRR

= CMRR/3.

Opgave 6.5(a)
De CM versterking van de twee ingangsversterkers bedraagt 1 x. De ongelijkheden van
de bronweerstanden en de terugkoppelweerstanden hebben daar geen invloed op . . Een
common-mode spanning veroorzaakt daardoor een evengrote ingangsspanning op de
beide ingangen van de laatste trap en levert geen uit gangs spanning op (Uo = 0).
Opgave 6.5(b)
De maximale offsetspanning, ten
(IBIAS,ma.,

g~volge

los

+ 2) x

van lBIAS + los, bedraagt :

los
1
1 Mn - (IBIAS,min - 2 ) x 2' Mn

= 220nA x 1Mn - 40 nA x

1

2'

= 200 m V

Mn

De bijdrage van Uos is verwaarloosbaar.

Opgave 7.1(a)
Om de karakteristieke vergelijking (KV) te vinden berekenen we de lusversterking:
Aj3

-9mo

= 9m Z ,= (1 + STI )sC5

Substitutie van (10 .7) in de KV (1- Aj3
s

2

Tl

= 0) levert op

+s+

(10.7)

dat

C , = 0,
.9mo

zodat
p=

De hoek '!jJ

=0

0

voor j3

-1±

Jl-4~TI
•

2TI

=a±jj3

= 0, hetgeen het geval is indien
1 - 4 9moTI

C,

=0

ofwel

Bij kleinere waarden van C, wordt de hoek '!jJ groter (ga dit zelf na). Kennelijk moet
gelden dat

C, > 49moTI
Opgave 7.1(b)
Voor de lusversterking geldt nu dat

=4 x

10- 3

X

10- 7

= 400pF
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Aj3

=

-g,...o Rl
1 + STl

De versterkingsfactor At = Atoo i-=-11 wordt in bandbreedte begrensd doordat Aj3 te
klein wordt bij hoge frequenties. De bandbreedte WB is de hoekfrequentie waarbij IAj31 =
1, waaruit volgt dat

Opgave 7.2(a)
De karakteristieke vergelijking luidt

(ga dat zelf na)
ofwel

De wortels van deze vierkantsvergelijking liggen op de reëele as indien de discriminant
D > O.

ofwel

Opgave 7.2(b)
Nu geldt dat

De pool in deze uitdrukking bepaalt de bandbreedte welke gelijk is aan tB = 10 6 /21r.
Bij deze frequentie is de lusverterking IAj31 ~ 50 hetgeen nog zo groot is dat de factor
IAj3I/11 - Aj31 nog vrijwel gelijk is aan één.
Opgave 7.3(a)
Omdat de ingangen van de opamp stroomloos zijn valt er geen spanning over L •. Deze
heeft daardoor evenals de transformator geen invloed op de overdracht en de stabiliteit
en omdat de overdracht van de oparnp niet van RL afhangt is ook de waarde van RL
niet van belang. Voor de lusversterking geldt dat
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en voor de karakteristieke vergelijking dat 1 - Af3
-wIRI/(RI

=0

waaruit volgt dat p

s

+ R 2 ).

Opgave 7.3(b)
De bandbreedte volgt in dit geval uit de conditie IAf31
I
Pw-I = 1 ofwel W = 'r, zodat f {3 = = TIf;;r.

1 (ga dat zelf na), zodat

"*

R/!.)h

Opgave 7.4(a)
Voor de lusversterking Af3 geldt dat:

Af3 =

Rl
Rl

wl

+ R 2 s(l + ST2)

-wl

- 2s(1

+ ST2)

Door substitutie hiervan in de karakteristieke vergelijking 1-Af3

= 0 vinden we dat

ofwel

(antwoord C).

Opgave 7.4(b)
Voor de versterking At geldt dat

Bij lage frequenties is At = Atoo
Bij s = jWI is ;=-~ = 2J:"I' zodat IAt(wdl/ At(O)1

= .is

Opgave 7.5(a)
De lusversterking is geijjk aan:
A

~
Rl
_
s 9m 1 + ST Rl + R 2 -

_ -WI

f3 -

~~
s 9m 1 + ST 10

-wl

De karakteristieke vergelijking 1- Af3 = 0 heeft in dit geval dezelfde vorm als (7.17) in
dit boek en er moet gelden dat wl9mRZT /10 < 1 ofwel
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Opgave 7.5(b)
Er geldt bij goede benadering dat

Inspectie van deze uitdrukking en Fig. 7.6(a) laat zien dat w'"

= ~.

De overige kantelp1.Ulten liggen bij respectievelijk: (C2 (R I //R 2 ))-1 en
na).

Wl

(ga dat zelf

Opgave 8.1(a)
Als gevolg van Uos is Ui in verticale richting iets verschoven t.O.V. UR . Er treden echter
geen veranderingen op in Uc en UR.
Opgave 8.1(b)
Door het verkleinen van de instelstroom van OTA 1 met een factor 10 worden de hellingen van de driehoekspanning Uc minder steil. Aarigezien de amplitude ongewijzigd
blijft wordt de frequentie 10 x zo laag.
Opgave 8.2(a)
Als UT omhoog gaat dan worden de op- en ontlaadstromen evenredig groter, maar ook
de spanningsslag over de capaciteit Cl wordt evenredig groter zodat alle tijden en dus
de frequentie ongewijzigd blijven (zie ook dit boek, paragraaf 8.2.1).
Opgave 8.2(b)
Stel dat

dan geldt, als Uo HOOG is, voor de oplaadstroom dat

en
topi

= (b.U/I)Cl = bU+CIRd(~+ -

Als Uo LAAG is, dan is de ontlaadstroom

en

aU+)

b

=1_

a Cl Rl
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Opgave 8.3(a)
Bij het omslaan van de comparator veroorzaakt de spanningsstap DoU2 in het uitgangssignaal van de comparator tevens een stap DoUl in het uitgangssignaal van de opamp.
De grootte hiervan bedraagt:

(zie figuur (10.8))

tijd

Figuur 10.8:
De tijd

ti.

die daarna nodig is om UI weer tot nul te laten dalen bedraagt:
tI

DoQl

Do UI Cl

= -1- = --1-'-

waarin DoQl de verandering van de lading in Ql -voorstelt.
De stroom I is gelijk aan

I

= IR = U3 /R = 10V/R

zodat
tI =

20 VRC 2
10 V = 20ps

Merk op dat de waarde van Cl geen invloed heeft op tI!
Uit symmetrie-overwegingen volgt dat t 2 = tI. (Ga zelf na of dit klopt voor het gegeven
circuit). De frequentie fo.c = l/(tl + t 2 ) = 25 kHz.

Opgave 8.3(b)
De stroom IR is gelijk aan ± 1 pA. Indien er een gelijkstroom van 0,5 pA aan punt
A wordt toegevoerd is de stroom door Cl, indien de uitgangsspanning U2 constant is,
gelijk aan -0,5 pA of +1,5 pA (of +0,5 pA en -1,5 pA bij een ander teken van de gelijkstroom). Het opladen gaat dan 3 x zo snel als het ontladen (of andersom) waardoor de
duty-cycle met een factor 3 verandert. (Fig. 10.9). De frequentie is nu iets verandert
doordat tI = j X 20p,s en t2 = 40 ps.
Opgave 8.4(a)
De karakteristieke vergelijking van deze oscillator luidt:
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Figuur 10.9:

Voor een oscillator zijn de oplossingen van deze vergelijking zuiver imaginair
±jwo, zodat
Wo

=

Jb~~2

Pl.2

= 2 x 104rad /s (zie ook het boek, paragraaf 8.3)

en
Wo

. f,o = -27r = 3200Hz
Opgave 8.4(b)
Omdat het een lineair systeem betreft, mag het superpositiebeginsel worden toegepast
(zie [Neerhoff, 1992, hoofdstuk 9]). Dit betekent dat als we eerst de oplossing berekenen
voor het bronvrije systeem, hetgeen al bij opgave 8.4(a) gedaan is, we daarna het effect
van de afzonderlijke bronnen erbij mogen optellen. Daar de hulpstroombron een DC
stroom is, heeft deze bron uitsluitend invloed op de DC componenten en niet op de
oscillatorfrequenti~.

N.B. Bij relaxatie~scillatoren is er sprake van een andere situatie omdat een dergelijke
oscillator niet-lineair is en er dus geen gebruik gemaakt mag worden van het superpositiebeginsel.

Opgave 8.5(a)
De karakteristieke vergelijking luidt:

waarin Yp de shuntadmittantie van G, sL en (sC)-l is.
tor)toestand geldt dat s = jwo, zodat
Yp

= G p +..

1

JWo L

In de stationaire (oscilla-

+ jwoC = gm

Het imaginaire deel van deze vergelijking moet gelijk zijn aan nul. Hieruit volgt de
oscillatorfrequentie fo. Bij deze frequentie is Yp = G p = gm ' ~ijdens het opstarten
moet gm groter zijn dan de stationaire waarde.

Opgave 8.5(b)
Schakeling A inverteert en is bovendien ongeschikt vanwege de lage ingangsimpedantie.
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De schakelingen B, C, D en E hebben allen een lage uitgangsimpedantie waardoor ze
niet geschikt zijn als U - I omzetter (ga zelf na wat er met de oplossingen en de K.V.
gebeurt indien deze schakelingen toch worden toegepast), verder zou de kortsluiting van
punt c naar punt a de instelling problematisch, dan wel onmogelijk maken. Alleen schakeling F blijft over. Deze schakeling is van het type U - Iconverter. De stroomspiegel
maakt er een niet-inverterende schakeling van, hetgeen nodig is.

Opgave 8.6(a)
De kwaliteitsfactor bedraagt:

Q

= w.,L.,/ R. = 106

(zie dit boek, paragraaf 8.3.2)
Uit substitutie van de gegeven waarden volgt dat L., = 0,5 H.

Opgave 8.6(b)
Bij de oscillatiefrequentie Wo geldt dat
.
JWoL.,

1 1
o

1

1

+ -.
(-C
· + -C + -C ) = 0
JW
.,
I
2

(zie paragraaf 8.3.2)
met Cl = C 2 = 10 pF.
waaruit volgt dat
Wo

=

1111
-L. ,(-C
+ -CI + -C2 )
.,

1

= yL.,C.,
rr-7"

11
+C

1 + C"(C

2

I

)

Uit substitutie van de gegeven waarden volgt na berekening of benadering door een
Taylor reeks dat

~ w.,(l + ~C"(~l + ~2) = w.,(l + 2

0

Wo

/00)

Antwoord B is dus goed.

Opgave 8.7(a)
Er geldt dat R 2

= R3 = R
fo

Opgave 8.7(b)
Indien R 2 = R3 en C 2

en C2

= C3 = C zodat

= _1_ =
27r RC

27r.5

= C3 dan moet de

X

1
103

X

10-8

= 10
7r

4

Hz

.

(niet-inverterende) versterker 3x versterken.
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Dit is het geval als Rl/2 = 2 waarbij
Hieruit volgt dat Td = !Rl = 10kn.

Td

de differentiaalweerstand van de JFET is.

Opgave 9.1(a)
Het uitgangssignaal Ud is in fase met Us (niet inverterende trap). Omdat het uitgangssignaal Uo begrensd is voor IUsl ~kT/q. treedt bij het aangegeven ingangssignaal een
sterke begrenzing op. Op basis van deze twee omstandigheden zijn alleen de uitgangssignalen C,E en F mogelijk. Omdat de rechtertakstroom begrensd is tot waarden tussen
Oen 1 mA (ga dat zelf na) is Uo begrensd tot waarden tussen de 9 en 10V (mogelijkheid
F valt af). Omdat de amplitude van Us ~ kT/q treedt er een scherpe begrenzing op:
de signaalvorm C geeft dit beter weer dan E. Het goede antwoord is C.
Opgave 9.1(b)
Bij sterk negatieve waarde van Us(2 kT/q), wordt de stroom door de rechtertak begrensd tot 1 mA. De spanning op punt A is dan 700 m V lager (de voorwaartse basisemitterspanning van de rechter transistor) dan het referentieniveau. Bij positieve waarden van Us treedt geen begrenzing van UA op. De spanning op punt A is dan circa 700
m V lager dan Us . De grafiek van Fig. E geeft dat het beste weer .
Opgave 9.2(a)
Voor positieve waarde van luit wordt de stroom begrensd door de verzadigingsstroom
lD van de JFET waarbij geldt dat
lD

UGS 2
= lDSS ( 1 - ----u;)

(10.8)

en
UGS = -lDR

(10 .9)

Substitutie vap (10.8) in (10.9) en invullen van de gegeven waarden geeft een vierkantsvergelijking waarvan slechts één van de wortels blijkt te voldoen. Na enig rekenwerk
volgt hieruit dat
lUit,pos

= lD = 2mA

Een alternatieve manier om het antwoord te vinden is een schating van het antwoord te
maken en in te vullen én het resultaat te. gebruiken voor een nieuwe verbeterde schatting.

Opgave 9.2(b)
Indien Uin = -10V dan gaat de bovenste JFET als geleidende diode werken, waarbij
de stroom gelijk is aan lDSS van de onderste JFET, dus 8 mA bedraagt. Bij 8 mA is
de spanning over de geleidende diode gelijk aan 700mV + (kT/q)ln(8mA/1mA) = 752
mV. De spanning U2 is gelijk aan Uin - 75mV = -9,25mV.
Opgave 9.3(a)
Het betreft een enigszins merkwaardige schakeling. De oplossing is eenvoudig te vinden
als volgt
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IOTA

.
(
= Uuit
RL = 9m Uin = 9m Us -

Hieruit volgt na enig rekenwerk dat Uuit

)
Uuit . .

= 3,3V.

Opgave 9.3(b)
Aangezien de stroom lOT A gelijk is aan de stroom door RL zal gelden dat lOT A
Uuit! RL = 5 MA.
Opgave 9.4(a)
In de "LAAG"toestand is
I D7

zodat UB

= I Ds = I D8 = I B = 200Jl.A

= -0,8V. De transistor M7 werkt hierbij in het

Opgave 9.4(b)
Voor de drainstroom kunnen we schrijven met UGD

actieve (verzadigingsgebied).

= UGS + USD

dat

zodat
-1
aID
(3
Ron = ~luGS = -"2( -2(UGS - USD
.
SD

Indien UDS

~

+ Ut»

0 dan kan dit benaderd worden door

Substitutie van de gegeven waarden

lever~

Ron

op dat

= 568n

Opgave 9.5(a)
Bij Uc = -20V geldt voor de JFET dat UGS = OV (ga dat zelf na). De JFET verkeert
dan in de "AAN" toestand (Ron = lOOn), zodat Uo = 4,9V.
Opgave 9.5(b)
Bij Uc = + 10V geldt voor de JFET dat UG = U. = -20V, zodat UGS = OV. Omdat
U. een sterk negatieve waarde heeft lukt het niet om de JFET in de "OFF" stand te
schakelen. Er geldt dan dat Uo = -19,6V.
Opgave 9.6(a)
De totale lading
gelijk aan

Qtot

op de condensatoren C en

Cda

is vlak voor het schakelmoment
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Direct na het schakelen is de condensator C ,ontdaan van zijn lading terwijl Cda nog
volledig geladen is zodat

Deze restlading gaat zich zodanig herverdelen over C en Cda totdat in de eindtoestand
de spanning over Cda gelijk is aan UI' Bij dit proces gaat er geen lading verloren, er
geldt daarom dat

Invullen van UI

= lOV geeft:
Cda

= C/lOOO. (antwoord A)

De tijdconstante tijdens het proces van herverdeling van de lading bedraagt ongeveer
RdaCda.

T ~

Opgave 9.6(b)
Tijdens de "HOLD" toestand wordt de condensator ontladen door de basisstroom I B
van de transistor welke gelijk is aan 10- 7 A. De condensatorspanning daalt daardoor
met een waarde

Opgave 9.6(c)
De uitgarigsspanrung Uuit vlak na het ingaan van de "HOLD" toestand is gelijk aan de
spanning die er vlak voor het schakelmoment was. Dankzij de terugkoppeling is deze
spanning bij een ideale opamp, gelijk aan U•. De basis-emitterspanning Uj doet er dus
niet toe.
Opgave 9.7(a)
Tijdens het overlappen van kloksignalen zouden alle schakelaars even geleidend zijn,
waaronder CAZ wordt kortgesloten (antwoord E).
Opgave 9.7(b)
De "UIT" toestand treedt op indien U. chak > Us

+ Utp = 6V

Opgave 9.7(c)
In de "AAN" toestand is de spanning op de source gelijk aan die op de drain = IV.
De dioden gaan dus stroom voeren indien U.chak < U. - O,lV = O,9V. De eis is daarom

U.chak > O,9V.
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ENIGE FYSISCHE CONSTANTEN
constante van Boltzmann
eenheidslading

k
q
k/q
kT/q
kT

diëlektrist:he constante
van het vacuüm

1,38 x 10- 23 J/K
1,60 x 1O- 19 C
86, 17p.V /K
25,85 mV bij 300 K
4,14 X 1O-21J bij 300 K
8,854.10- 12 F /m

ENIGE GEGEVENS VAN SILICIUM BIJ 300 K
intrinsieke concentratie
beweeglijkheid van elektronen
beweeglijkheid van gaten
relatieve diëlektrische constante
bandgapspanrung
soortelijke warmte
thermische geleidbaarheid

n·,

P.n
p.p
Er

Ug
cp
K,

1,45 X 10 16 /m3
0,135m 2/(Vs)
0,048m 2/(Vs)
11,7
1,107 V
700 J/(kgK)
141,2 W /(Km)

