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Samenvatting

In het nu volgende verslag wordt een voorzetapparaat beschreven om,

met behulp van een oBcillograaf, de transistorkarakteristieken

IC(VCE)I op te meten bij basisstromen in de orde van enkele nanoamperes.
B

· .~
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Inleiding

De huidige transistorfabricage techniek is dermate verbeterd dat het

mogelijk is om transistoren te fabriceren die een hoge stroomverster

kings factor bezitten bij een basisstroom in de orde van enkele nano

amperes.

Met de bestaande meetapparatuur kan men met behulp van een oscillograaf

de karakteristieken IC(VCE)I zonder hysteresis registreren bij een

minimale basisstroom van ong~veer een microampere.

Aangezien het soms wenselijk is de karakteristieken Ic(VCE)r zicht

baar te maken in een gebied waarin de minimale basisstroom e~kele

nanoamperes bedraagt is een apparaat gebouwd dat hierin voorziet.
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Hoofdstuk I

Algemene methode voor het schrijven van de IC-VCE karakteristieken met

I
B

als parameter

We gaan nu een methode beschrijven om van een transistor de collector

stroom als functie van de collector-emitterspanning bij konstante basis

stroom op te meten. De functie staat bekend als de IC-VCE karakteristiek.

We plaatsen de transistor waarvan we deze karakteristieke wensen op te

meten in de nu volgende meetschakeling.

!

fig 1-1

De transistor T wordt op de

basis gestuurd met behulp van

een gelijkstroombron I.

Aan de collectorzijde wordt

via een weerstand R die dient

om de collectorstroom te meten

een spanningsbron V aangesloten

die een periodieke tijdsfunctie

°afgeeft. De spanning over de

weerstand R wordt met versterker

A~gemeten. De uitgangsspanning

van deze versterker wordt aan

het vertikale afbuigsysteem van

een oscillograaf toegevoerd.

De collectorspanning Vc wordt aan

het horizontale afbuigsysteem van deze oscillograaf toegevoerd.

Doordat de collectorspanning een periodieke tijdsfunctie is ',ordt nu de

collec~orstroom Ie als functie van de collector-emitterspanning VeE bij

een bepaalde basisstroom ins telling zichtbaar op het oscillograafscherm.
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wil men meerdere: karakter~sc~eken tegelijk zichtbaar maken dan zal men

de basisstroom I
B

na iedere geschreven karakteristiek een andere waar

de moe ten geven. Men gebruikt hiervoor een stroombron I B die een met

de tijd stapsgewijze varierende stroom levert, waarbij de duur van de

stap T gelijk is aan:~n periode van de collectorspanningstijdfunctie.

In het gebezigde ontwerp is uitgegaan van een maximum aantal van acht

stappen.

Wanneer we een konstante horizontale schrijfsnelheid e~sen, kunnen we

voor de collectorspanning keuze maken uit een zaagtandspanning of een

driehoeksspanning. De voorkeur gaat uit naar een driehoeksspanning omdat,

bij eventuele hysteresiseffekten dan de zekerheid bestaat dat de tran

sistorkarakteristiek tussen de twee geschreven karakteristieken in moet

liggen.

Om op het oscillograafscherm een voor- het.oog rustig beeld van de

karakteristieken schaar te krijgen moet, afhankelijk van het aantal basis

stroomstappen de periode T van de collectorspanning voldoende kort zijn.

De basisstroom is dus een tijdsfunctie zoals in fig. 1-2 is aangegeven.

De collectorspanning is dus een tijdsfunctie ~n de vorm van een driehoeks

spanning (zie fig. 1-2).

,.....

fig 1-2
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Aan de in de vorige paragraaf beschreven meetschakeling zijn enige be

zwaren verbonden die nu besproken en opgelost zullen worden.

Zoals vermeld is wordt de collectorstroom Ie gemeten door de spannings

val te meten over een weerstand R in de collectorleiding van de transis

tor. De spanningsval over deze weerstand moet verwaarloosbaar zijn ten

opzichte van de collectorspanning. We meten deze spanningsval over R

met behulp van een versterker A. Aangezien er op de beide ingangen een
J

common-mode signaal staat in de vorm van de collectorspanning gebruiken

we een verschilversterker A
1
(lit. lijst 1). Omdat de ingangsimpedanties

van de versterker niet oneindig zijn dienen we een weerstand R toe te

voegen (zie fig.f3) om bij afwezigheid van de collectorstroom geen ver

schilspanning te krijgen aan de ingang van de versterker. We krijgen nu

de volgende meetschakeling:

:r.
c:

+

j 11) 1:+"Zr

t
v·- !
(I: I

~
t .j.
~

yi j~ Al. --1 X
I c l R.1._ A- , 1 rim-- • ~P" ,t R,1.

' .
- l4
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Door voor de ingangstrap van versterker

gebruiken wordt de ingangsimpedantie z.
~

Eventuele ongelijkheid van de twee ingangsimpedanties geeft daardoor nag

slechts een zeer kleine uitgangsspanning bij afwezigheid van de collec-

torstroom, De ingangstromen van de versterker zijn dan immers klein dus

de verschillen in ingangsstromen zijn zeer klein.-

De collectorspanning VCE werd in de schakeling van figuur I-I in para

graaf I-A aan de collector gemeten en versterkt met behulp van een ver

sterker A2,

Aangezien de ingangsimpedantie van deze versterker dan parallel staat

aan de ingangsimpedantie van een van de ingangen van versterker AI zullen

er ongelijke ingangsstromen gaan lopen in versterker AI' Daardoor treedt

aan de uitgang van versterker At een spanning op bij afwezigheid van de

collectorstroom. Om,dit te vermijden wordt de spanning op punt C in

fig. 1-3 gemeten. We zorgen er voor dat de spanningsval over de meet

weerstand voor de collectorstroom klein ~s ten opzichte van de collector

spann~ng. De spanning op punt C verschilt dan zeer weinig van de collec

torspanning en is dus een maat voor VCE'

Bovendien corrigeren we de meetfout die we maken tengevolge van de

spanningsval RIC door een spanning die gelijk is aan deze spanningsval

toe te voeren aan de ingang van versterker A2 : zie figuur 1-3.

Voor de ingangsspanning Vi van versterker A2 geldt nu:

Vi = Vc - AAIRIC

We kiezen A zodanig dat geldt: Vi = VCE + RIC - AAIRI c = VCE

We hebben nu dus een.meetschakeling waarin zich twee versterkers A, en
1

Az bevinden waarvan de uitgangsspanningen evenredig zijn met de collec-

torstroom, resp. collectorspanning. Door de transistor T op de in par~

graaf A beschreven manier te sturen en de versterkeruitgangen op de ver

tikale respectievelijk horizontale afbuigsystemen van een oscillograaf

aan te sluiten kunnen we een karakteristiekenschaar Ic(V
CE

) met I B als

parameter zichtbaar rnaken.



-7-

Hoofdstuk II

Gedrag van de transistor in gemeenschappelijke emitterschakeling bij

lage basisstromen

We gaan nu de transistor als vierpool beschouwen in geaarde emitter

schakeling. We kunnen dan nagaan welke elementen een rol spelen bij

lage basisstroominstelling. In het collegediktaat van prof. Tummers

(lit. 2) vinden we de volgende vierpoolschakeling die equivalent is

met een transistor ~n geaarde emitterschakeling.

}---._-.....-o C.

O- -il-_----.l_---4-- --otl.

f,lg II-1

Hierin bevinden zich de volgende elementen:

RB = de basisweerstand tussen kontakt en overgang.

KT
~ = qI

E
=

q1k'
C :: w

ED KTw
aB

de weerstand van de basis-emitterovergang.

de diffusie capaciteit tussen de basis en de emitter_
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C
ET

= de barriere capacitei~ VdU de basis-emitterovergang

(deze is afhankelijk van de spanning V
BE

).

= de barriere capaciteit 'Ill'" de collector-basis overgang

(deze is afhankelijk van de spanning V
BC

)'

= de weerstand van de collector-basis overgang.
I C

= -- = de stroomversterkingsfactor.
IE

Voor de verdere beschouwingen mogen we,stellen dat de basisweerstand

RB verwaarloosbaar klein is en de collectorweerstand RC oneindig groot

is.

Verder voIgt uit een rekenvoorbeeld dat bij lage emitterstromen de diffu

siecapaciteit CED verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de barriere

capaciteit CET . Wanneer we bijvoorbeeld stellen dat de emitterstroom een

microampere bedraagt en de afsnijfrequentie woE een gigaherz bedraagt

kunnen we de capaciteit CED berekenen. We vinden dan dat CED 16~o pf.

Aangezien de barriere capaciteit in het algemeen een waarde heeft van

enkele picofarads, ~s deze dus veel groter dan de diffusiecapaciteit

CED . We vinden met behulp van het bovenstaande dus een vereenvoudigde

vierpoolschakeling die weergegeven is in fig. 11-2.

B

IRl'.

r -c

R'J
~e=.

I

1

fl~ ][-2..

c
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ff:~~_~~_i~~l£~~_~~~_s~_~i~EE££!£~~~£i!~i~~~_~E_h~~_~£hEii~~~_~~~_~~~_~!~~i~£h~

IC-VCE ~~E~~~~Ei~~i~~

Onder de statische karakteristiek verstaan we de karakteristiek Ic(VCE)r
B

punt voor punt gemeten bij konstante basisstroom. Hierbij ·geldt voor

de collectorstroom:

(Zie fig. n-2)

We gaan de invloed na van de vierpoolcapaciteiten CT en CTE wanneer de

basis gestuurd wordt met een konstante gelijkstroom I en de collector

gestuurd wordt met een spanningsbron die een driehoeksvormige periodieke

tijdfunctie afgeeft. Wanneer de transistor op een dergelijke manier

gestuurd wordt schrijven we een IC-V
CE

karakteristiek die van de statische

karakteristiek afwijkt. We zullen nu de collectorstroom lC(t) berekenen

wanneer de collectorspanning VCE~t) ,',. lineai,. als functie van de

tijd 'Van ' de waarde 0 tot VCE tQ(l'\eett\t. Om deze berekening uit te voeren

gaan we na hoe VCB(t) en VBE(t) verlopen als functie van de tijd.

Wanneer de collectorspanning nul volt bedraagt staat de collectorbasis

diode evenals de basis-emitterdiode in de voorwaartsrichting. De col lec

torstroom is dan gelijk aan de helft van de gelijkstroom die in de basis

gestuurd wordt. Uit de diode karaktefistiek van de basisemitterdiode voIgt

dat de spanning VBE dan zeer klein is omdat de basisstroom klein is.

Wanneer de collectorspanning toeneemt zal de basiscollector diode gaan

sperren en de collectorstroom zal sterk toenemen. De collectorbasisspanning

verandert van teken doordat de basis-collectordiode van voon,'aarts in

de sperrichting komt. Hieruit voIgt dat de spannLng V
BC

op zeker mOflent

nul wordt en dan is de spanning VBE gelijk aan de spanning VCE' In fig.

11-3 is uitgezet hoe de spanning VBE als functie van VCE verandert. ;(e

zien ~n figuur 11-3 dat de basis-emitterspanning een konstante waarde

heeft bereikt wanneer de spanning VCE ongeveer 0,2 vol~ bedraagt. We
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zetten in figuur 11-4 de op_uningen VBS en VCE uit als functie van de

tijd wanneer de spanning VCE(t) ,/""Uif'tdsll/IIc.I:/e V~1l ele Gj'cI VtlI1
,;'\

I( e W~a rde . '0 cot ~£. t~el!t~Jni-.

.. ,

1
Ii

I ,.,

i
.' I,

! -~ _lIt
~l;
H

7R

fig II~3

(.' T[
Ii gll.--

~--------- V~t:ltJ
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De spanning V
CB

wordt bepaalu uit het verschil van de spanningen VCE

en VEE' Het verloop van de spanning VEE als functie van ca bij kon

stante basisstroom volgt uit de volgende formule (lit. 3):

VBE!VT -V !V
I

B
= 1 0 .~ • (e -I) + 1 0 • l:£2 (e CB T_ I ) + C

al a2

met: V
T

= iT. 1 0 ~ konstant. al en a2 ~ stroomversterkingsfactor.

toeneemt de spanning V moet
CB

te handhaven. Hieruit voIgt
dV CB
~ ook positief

We zien aan deze formule dat wanneer V~E

toenemen om een konstante basisstroom I
BdV

dat wanneer de afgeleide d~E positief is. de afgeleide

is.

Verder geldt voor VCB dat de spanning VCB nul volt is wanneer de spanning

VBE gelijk aan de spanning VCE is. Voor VCE=O is de spanning VCB gelijk aan
, dVCB

de spanning -VB,?' O',aar we aangetoond hebben dat -d- positief is als
dV t'; t

d~E positief is zal de functie VCB(t) dus met een flauw stijgend verloop van

de waarde -VBE(O) naar de waarde 0 volt lopeno Voor de berekeningen die
dVCB .

volgen nemen we aan dat voor t=O de afgeleide~ nagenoeg nul LS. He kunnen

nu het verloop van VCB als functievande tijd (met behulp van het voorgaande)

ook uitzetten in'figuur 11-4.'

V(I:)
CEO

vi
(vo(t s)

\(",e V
13
Jt)

b
f)

I t •
I
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de kniespanning is, de afgeleide

dV BE
~ nagenoeg nul (zie fig. 11-4).

11-5 is nogmaals het vierpool vervangingsschema van de

afgeleide

In figuur

In figuur 11-4 is tevens de Kniespanningswaarde van de collectorspan

ning aangegeven. Er geldt namelijk dat wanneer de spanning VBE gelijk

aan de spanning VCE is, de spanning VCE ongeveer de kniespanningswaarde

bereikt heeft. Tevens geldt dat, wanneer de collectorspanning gelijk aan
dVBE
~ nagenoeg nul is. Dan is dus ook de

CE

transistor getekend.

B

I s

C Ie:-

fig IT-s

Het is duidelijk dat wanneer de spanningen Vea en VBE functies van de

tijd zijn er stromen zullen gaan lopen door de condensators C~ en C~~ .
.l.. .L.G

We defini~ren deze stromen respectievelijk I
C

en I
C

(zie fig. 11-5).
T TE

Aangezien de capaciteiten C
T

en CTE spanningsafhankelijke barriere kapa-

citeiten zijn kan de stroom door deze kapaciteiten met de volgende
\

formule berekend worden:
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I =
d(e.V)

dt

I K dV ¢+V( I-n) met 1 I= < n <. <It ,
(¢+V)n+1 3" :1

K ¢ > 0
C = ( ¢+V)h

We zien aan bovenstaande formule dat de stroom I positief is als de

f . d dV d . V .. f ..a gele~ e dt en e spann~ng pos~t~e z~Jn.

Verder definieren we de stroom door Re als IRe' Voor de stroom IRe

vinden we met behulp van de wet van Kirchhoff: (Fig, 11-5).

IRe = (IB - I + I )e
TE

e
T

1
1-0.

We kunnen nu de collectorstroom Ie van de transistor ook berekenen

en vinden:

Ie
T

+ -- - I,.. )
0. '"'TE

We definieren nu de relatieve afwijking van de collectorstroom Ie

ten opzichte van de statische waarde als voIgt:

Ie
T

Ie - Ie .
stat~schde relatieve afwijking f::, = ------:....-~ =

Ie '
statisch

I nader bepalen en vinden het volgende:eTE

We zien aan deze formule dat de relatieve afwijking omgekeerd

evenredig is met de gestuurde basisgelijkstroom I
B

,

We gaan nu met behulp van figuur 11-4 de kapaciteitsstromen Ie
T

en

dVBE
1. voor VeE = + 8 ~ 0 geldt: cit >0

Hieruit voIgt voor de kapaciteitsstromen Ie
T

en: Ie % 0
T
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V
k

. geIdt:
n~e

dYe·~ dVCEo en.: T~dt > 0

collectorspanningen gelijk of groter dan

fig. 11-4), is de stroom I
C

dan ook
T

Hieruit voIgt voor de kapaciteitsstromen I
C

en I
T CTE

I 0 ~n: I ..
d(VCB·CT)

0% >
CTE CT dt

Met de reeds eerder vermelde formule voor de stroom door een barriere

Kapaciteit vinden we voor de stroom I
C

:
T

'" . t.;.. • dVCB <jJ+VCB ( I-n)
I CT " l' ~.'. (<jJ+V

CB
)n+1.

dV
CBAangezien de afgeleide~ voor

de kniespanning positief is (zie

, posi tieL (~8) ~¢)

Wanneer we het bovenstaande samenvatten vinden we dus voor de relatieve

afwijking 6 ten opzichte van de statische collectorstroomwaarde:

1. VCE + 0 ~ 0:

-T

6
~CTE

0<
1B

I
d(VCB'CT)

6
CT 1

0.. -- = .-- >
IB·(l{ dt 0(.1. B

In figuur 11-6 is het verloop van de barriere capaciteit C
T

als furcctie

van de collectorbasisspanning uitgezet. Aangezien bij toene~ende collec

torspanning de kapaciteit C
T

afneemt zal de afwijking 6 dus kleiner worden

voor een lineair als functie van de tijd toenemende collectorspanning.

Voor grote collectorspanningen is de collectorcapaciteit nagenoeg konstant .

.. ,
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~De afwijking 6 is dan oak bij

benadering konstant. Resume

rend voigt hieruit dat afwij

king 6 voor een lin~air vanaf

o volt toenemende collector

spanning aanvankelijk negatief

is~daarna positief wordt, ver

volgens een maximum bereikt en

daarna daalt tot een nagenoeg

konstante positieve waarde.

Over de afwijking tussen de

Ie-VCE karakteristiek en de

statische karakteristiek kan

het volgende worden vermeld.

Wanneer de co~lectorspanning

lineair met de tijd toeneent

ligt de collectorstroom voor

zeer kleine spanningen onder de statische karakteristiek en voor collector

spanningen groter dan de kniespanning boven de statische karakteristiek.

Wanneer de collectorspanning lineair als functie van de tijd daalt verandert

het teken van de capacitieve stromen I
C

en Ie en dus ook het teken van
T TE

de afwijking. De collectorstroom ligt uan voor collectorspanningen grater

dan de kniespanning onder de statische waarde en voor zeer kleine collec

.torspanningen boven de statische waarde.

'{anneer de collectorspanning dus driehoeksvormig als functie van de tijd va

rieert tussen de waarde nul en,vCE loopt de collectorstroom als functie van

de collectorspanning volgens een hysteresislus die een snijpunt A vertaont.

In figuur 11-7 is het verloop van de hysteresislus uitgezet. De gestippelde

lijn geeft de statische karakteristiek aan die we wensen te roeten. De plaats

van het snijpunt A is moeilijk te berekenen. WeI voigt uit het voorgaande

dat de collectorspanningswaarde die bij punt A hoort lager dan de knie

spanning is.
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.... ---- -~_....,~-
----J"'T"- - - - - .J."

- - - v

=

We zullen nu nog de extra stroom I
C

bij benadering berekenen wanneer

de collectorspanning groter is dan T de kniespanningo Wanneer we ver-

onderstellen dat de kapaciteit CT konstant is en dat de stijgende periode

van de collectorspanning t seconden bedraagt geldt voor de stroam Ie :
A T

d(VCBoCT) CTVCE
dt ~ T

2
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geldt dal•.

....
CrVCE

T
2

I
IB,c(

We zien dus aan deze formule dat de relatieve afwijking ~ evenredig is

met de terugwerkingskapaciteit CT' Ook blijkt dat de afwijking evenredig

toeneemt bij grotere collectoruitsturing VCE en bij een kortere periode T

van de collectorspanning.

Nu voigt nog een rekenvoorbeeld. Bij een uitsturing van 10 volt, een periode

van 20 msec en een kapaciteit C
T

van 10 pf bedraagt de extra basisstroom Ie :
T

-12
I

C
= 10.10 .10 = 10.nA

T 10.10-3

Wanneer we bijvoorbeeld een gelijkstroom van 10 nA in de basis sturen en

de collector op de boven beschreven manier uitsturen meten we dus een

collectorstroom ~O in de dalende periode van de collectorspanning. ~e

meten voor de collectorstroom een twee maal zo grote waarde als ,de ge,....enste

waarde in de stijgende periode van de collectorspanning.

Hieruit voigt duidelijk dat, willen we de statische Ie-VeE karakteristiek

meten bij kleine basisstromen, er een schakeling gevonden moet worden om de

extra stroom die door de collectorkap~citeit in de basis terecht komt te

compenseren.
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Roofdstuk III

Compensatie van het hysteresis verschijnsel in de IC-VCE karakteristieken..

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat voor collectorspanningen

groter dan de kniespanning een extra basisstroom door de collector

barriere kapaciteit in de basis terecht komt. Ret verloop van deze s~room

als functie van de collectorspanning is ~ij benadering berekend voor het

geval dat deze laatste een driehoeksvorm heeft als functie van de tijd.

We gaan nu een compensatie methode bespreken om de hysterese die door

deze stroom ontstaat te neutrodyniseren voor het gebied waarin de collec

torspanning gelijk of groter dan de kniespanning is. De stroom door de emitter

barriere kapaciteit is dan nul~(zie par. II-B). We gebruiken de neutro

dynisatie schakeling die in figuur 111-1 aangegeven is.

Er geldt voor de collectorstroom:

VLt\
X

v »V •
CE kn~e

I ",,_ct_ (I
B

+ I
CC l-ct

T1

f i~ ][-1

y



-19-

~e =~I . + I .
I-a B C

T1 Wanneer de waarde

van de collectorstroom in de grootte orde van de kapacitieve stroom I
C

ligt kan de gemeten stroomwaarde f''',; aanzienlijk afwijken van de T]

zijn aan de stroom Ie .
TI

Er geldt dan voor" de collectorstroorn:

Om in de basis de stroom I B bcstuurd te krijgen zal men de stroom

moeten compenseren met een stroom Ie die in grootte gelijk moet
TZ

~statische 'collectorstroomwaarde.

Ook aan de collectorzijde moet dus de kapacitieve stroom I
C

gecompenseerd
T]

worden. Men brengt daartoe in de schakeling van figuur 111-] een conden-

loopt die in grootte gelijk is aan

A treedt dan geen verschil-de stroom I
CT j

verschilspann~ng op ten gevolge van de kapacitieve stroom I
C

T]

sator C
T3

aan waardoor een stroom I
CT3

. Aan de ingang van versterker

Aangezien de kapaciteitswaarde van CT een functie is van de spanning V
CB

is het het eenvoudigst om voor de kaplciteit C
T

een kapaciteitsdiode te
2

nemen waarvan de kapaciteitswaarde eenzelfde verloop heeft. We kunnen dan

de spanning VX(t) in figuur 111-] hetzelfde verloop geven als de spanning

VCE(t).

Aangezien het verloop van de kapaciteitswaarde CT van transistor tot tran-
. I

sis tor verschilt kunnen we geen vaste diode nemen. We gebruiken voor de

kapaciteit CT daarom een collector-basis overgang van hetzelfde type

transistor al~ de te meten transistor omdat de beide collectorkapaciteiten

dan bij benadering hetzelfde verloop hebben als functie van de spanning.

Om dezelfde reden als hierboven vermeld is neemt men ook voor C
T

een kapa

citeitsdiode. Nu kiest men echter weI een vaste kapaciteitsdiode
3

0mdat in

het algemeen de collectorstroom veel groter is dan de kapaciteitsstroom

I
C

• D~ gemeten afwijking is dus klein en een gemiddelde kOr:lpensatie.
T

blijkt in de praktijk reeds ruim voldoende te zijn.
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Om de kapaciteiten C
T

en C
T

als functie van de spann~ng hetzelfde verloop
1 2

te geven moet de spanning V2 in figuur 111-1 ~n grootte gelijk zijn aan

de spanning ~S. Voor neutrodynisatie moet verder gelden dat de polariteit

van V2 ten opzichte van ~B verloopt zoals in figuur 111-1 is aangegeven.

We verkrij gen de spanning V2 dus door de spanning ~B te inverteren. De

hiervoor benodigde schakeling is aangegeven in figuur 111-2. We zullen

aantonen dat voor zekere waarden a van de potentiometer en versterkingA

van de versterker de spanning V
AB

in figuur 111-2 de gewenste spanning

V
2

is.

We nemen aan dat de ingangsimpedantie van de versterker A oneindig groot ~s.

Er geldt dan voor de schakeling in figuur 111-2

Hieruit voIgt dat : VAB = -A(VBE - aVCE ) + VBE .

De e~s ~s dat:

Hieruit voIgt dat: a = +! A = + 2

fig IIT-~

C-r:,
. 3

y



Als opmerking valt nog het vVLgende te vermelden. We z~en ~n de schakeling

van figuur 111-2 dat tussen de in- en uitgang van de versterker A een

positieve feedback aanwezig is. We onderwerpen de schakeling.van fig~ur

11-2 daarom nog aan een onderzoek wat betreft de mogelijkheid tot oscilleren.

De schakeling van figuurtII-2 laat zich ook als voIgt weergeven:

figuurID-3. (\{:,~):: 01

C""""lo ==P 21.

~J3

~
!"'"1

Ilz{

J<E 1C '-re ,
E E

figIII-3

Tussen de ingang van de versterker A en aarde bevinden zich de volgende

impedanties (fig. 111-2):

Re ==

z.
~

eTI
eTE

KT d db"--_- = e weerstan van de as~s-em~tter overgang;
ql~

de ingangsimpedantie v~n de versterker; deze stellen we oneindig;

de barriere kapaciteit van de basis-collektor overgang van T
1

;

de barriere kapaciteit van de basis-emitter overgang van T
1

•



Tussen de in- en uitgang van de versterker A bevindt zich de barriere

kapaciteit C
T

van transistor T2 ,
2

Oscilleren treedt op wanneer het produkt van de versterking en positieve

terugkoppelfaktor gelijk of groter dan een wordt, Voor de schakeling in

figuur 111-3 betekent dit dat oscilleren optreedt wanneer het volge~de

geldt:

AK > 1 dus AZI > I of wel wanneer A +2:
zl+z2

Voor de gegeven impedantiewaarden van figuur 111-3 betekent dit dat

oscilleren optreedt voor die frequenties waarvoor geldt:

• ) 1Jw(C + C + --
T

1
TE Re

We weten echter dat de kapaciteit C
T

ongeveer gelijk is aan de waarde
1

van kapaciteit C
T

en dat de kapaciteit C
TE

van dezelfde grootte orde is

1 d k
.. 2

a s e apac~te~t C
T

•
I

De bovenstaande relatie geldt dus voqr geen enkele frequentie w • Hiermede

is aangetoond dat in de meetschakeling van figuur 111-2 geen oscilleren

zal optreden.
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De neutrodynisatie schakeling is in figuur 11-2 weergegeven.

Aangezien de kapaciteiten CTt en CT2 van twee transistoren

van hetzelfde type een gering verschil kunnen vertonen maken

we de amplitude VAB variabel (fig. 111-2). We kunnen door de

amplitude VAB te varieren de stroom door de kapaciteit CT2 zoveel

mogelijk gelijk maken aan de stroom door de kapaciteit CTt'

De stroom I
CTZ

is namelijk evenred~g met:

-dV
CB

V
CB

2 2
---:--- '\, --dt 'V T

2

Verder is het noodzakelijk dat de correctiediode T2 steeds gesperd

blijft. Als dit niet het geval is wordt er namelijk een extra stroom

in de basis van transistor Tt gestuurd.

In het voorgaande (par. II-B) is gebleken dat de collectorbasisdiode

voor collectorspanningen kleiner dan de kniespanning in de doorlaat

richting staat (fig. 11-4). Het is dus noodzakelijk om bij de spanning

V
CB2

een kleine gelijkspanning op te tellen, zodanig dat diode T
2

niet

meer in de doorlaatrichting komt. In de praktijk gebeurt dit door het

gelijkspanningsniveau van de uitgang van versterker A (fig. 111-2)

zodanig te regelen dat aan de gestelde eis is voldaan.

In het algemeen zal men de diode TZ zelfs in de doorlaatrichting

kunnen zetten, echter zodanig dat de diodestroom die gaat lopen ver

waarloosbaar klein is t.o.v. de basisstroom die in de transistor T
I

gestuurd wordt door de bron lB' De gewijzigde meetschakeling is ~,eer

gegeven in figuur 11I-2a. Het uitgangsniveau van versterker A kan t.o.v.

het nulniveau van de schakeling gevarieerd worden (6V). 3r geldt verder:

V.
~A

v = V - AVCBuA BE ~
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r
B

-Vee R R V

~CE
R A

104--------1

t~ 'lcB3 ':L

fig. ill -2. 0.

-r, : !nul: {;rtJnt

J;..' ccrruf./e {ran?

De spanning V
BE

wordt van de basis van T
I

afgenomen d.m.v. een

versterker; die een oneindig hoge ingangsimpedantie en een ver

sterkingsfactor gelijk aan een heeft.

De versterker A ~s een verschilversterker met versterkingsfactor

gelijk aan drie.

De transistoren T
J

en T2 z~Jn van hetzelfde type.

De brannen IE en VeE geven een gelijkstroom resp. driehoeksvornige

spanning als functie van de tijd af.

Met de potentiometer (A) lcunnen we nu de oppervlakte va~ de ~ys:eresis

Ius van de gemcten Ie - Vcs karakteristiek zo klein mogeliik maken

voor het gebied waar de kollektor spann~ng gelijk of groter dan de

kniespanning is. Deze compensatie geeft in de praktijk reeds goede

resultaten.

In de volgende paragrafen zal een verdere ve~betering van de hysteresis

compensatie besproken worden.
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We gebruiken de kompensatieschakeling van figuur 111-2. De kapacite~ten

C
T

en C
T

hangen af van de kollector-basisspanning volgens onderst~ande

I 2
relatie:

( I )

Hieruit voIgt CIa)

K

( I a) dCT -nK

dVCB = (¢+V )n+I
CB

In deze formules is ¢ de diffusiepsanning, de grootheid K hangt ,samen met

de transistorgeometrie en de waarde van n hangt af van het soort p-n over

gang tussen de basis en de collector. In het algemeen zullen de grootheden

K, ¢ en n voor transistoren van een en hetzeIfde type slechts weinig

verschillen.

Voer de stromen I C en I
C

door de kapaciteiten CT
T

I
T

2
1

en CT geIdt:
2

(2)
dV CB (C

T
+ V

CB

dC
TI

C <It -)
T

dV
CB

Hieruit voIgt met beh\llp van relatie (1) voorTc
T

(3)
dV

CB ¢+VCB·(I-n) dV
CBI

C ""dt C +I) .K met K en <It konstant.
T (¢+V )n

CB
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Door differentieren vinden we (4):

(4)
dICT dVCB -n,V·CB(I-n)-2n.~

< 0--= K. ---.( ) met ¢
dV

CB dt (~+V )n+2
CB

1 1
"3 < n <

2

De eis voor goede kompensatie was dat de stromen I
C

zijn. Doordat echter de kapaciteiten C
T

en C
T

T1
1 ,2

een verschillend verloop als functie van de spanning hebben

gelijk

zullen de

ook een verschillend verloop als functie van destromen I
C

T1
spanning hebben.

dICT
Aan vergelijking (4) zien we dat de afgeleide~ voor grote spa~n~ngen

eB
zeer klein wordt.

De stromen Ie
T

1

en I
C

worden dus konstant voor grote spanningen.
T2

III-A) .

kunnen we deze stromen dus voor grote

regeling van de amplitude van V
CE

(zie par.
2

Ie evenredig zijn met de afgeleiden
T2

enI C
T

1
dV

eB
dVCB

1 2
cit respectievelijk ~d-t-

spanningen gelijk maken door

Aangezien de stromen

We zu:~en nu een methode bespreken om ook voor kleine kollectorbasis

spanning de invloed van de eventuele verschillen in het verloop van de

~apaciteiten e~ en
- 1 1

de oppervlakte van

zal dus voor toeneme~de spanningen ook continu dalen en berei~t veor

C
T

als functie van de spanning te compenseren opdat

de 2hysteresislus minimaal wordt.
r. • dICT ..

uit formule (4) voor de a.c:gelel.de~ bh]kt dat deze niet V2n teke:1
CB

verandert en continu dalend is voor toenemende spanningen. De stroom I
C

T

grote spanningen een nagenoeg konstante waarde. ~Ieeft men deze konstante

waarde voor beide stromen I C en I C met behulp van variatie van de

dV
CB

T1 T2
afgeleide -cu:1gelijk gemaakt dan kunnen we voor het verloop van de stromen

I en Ie als functie van de spanning de volgende gevallen onderscheiden.
C

T1
T

2
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1. De krommen I
C

(VCB ) en Ie ~VCB) snijden elkaar niet:
TIl T2 2

zie figuur 111-4 .

.,...
..!.<,..

i

- --"-
- -- --- - -

: bY :--L- -'~_____!''-' _

fig ill-if
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Aan figuur 111-4 is duidelijk ~e zien dat wanneer we de kro~~e Ie
T

evenwijdig aan de horizontale as over een afstand fj.V verplaatsen Z

voor grote spanningen het verschi.l tussen Ie (VCB ) en Ie (V )
T

1
1 T

Z
CB

Z
nagenoeg nul blijft en voor kleine spanningen dit verschil veel kleiner

wordt.

De gestippelde kromme in figuur 111-4 geeft de kromme aan die ontstaat

door de kromme I
C

(V
CB

) op de boven beschreven manier te ve~plaatsen.

T
Z

Z

aan als functie van de spanningDE gestippelde kromme geeft de stroom I CTZ(V
CB

+ fj.V).
Z

Uit het bovenstaande blijkt dus dat we door bij de spanning Ve (t) eenBZ
gelijkspanning fj. V op te tellen het verschil tussen het verloop Va..T1 de

stromen Ie en I c als functie van de spanning, : kleiner kunnen maken.
T1 TZ

Zoals reeds eerder is opgemerkt dient VeE (t) steeds zodanig te blijven

dat de diodestroom door de correctietransfstor T
Z

verwaarloosbaar is

t.o.v. de basisstroom van T1. De spanning fj.V" mag dus uitsluitend positief

zijn. De transistor TZ komt dan namelijk voor VeE = 0 meer in de sperrichting

in plaa::s van in de voorwaarts richting. Het verschil in Ie en Ie voor
T \ TZkleine co llee torspanningen kan dus ui ts 1ui tend gecompens eerd worden ';'Tannee~

de stroam T e''''' ) ~n dit gebied groter 1.S dan de stroom.Le 'I e
T2 BZ

De spanning fj.V l5 dan positief. Deze situatie is 1.n figuur

(V ) •eB\
weergegeven.

Hanneer bovenstaande compensatie niet mogelijk is (doordat fj.V negatief

~oet zijn) zal er dus voor kleine collectorspanningen een onvolledis" co~-

pensatie van het hysteresis effect optreden doordat de strcmen leI., en IC~

in dit gebied ongelijk ZlJn. .!-2
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2. De krommen I C (VCB ) en I
C

(V
CB

) snijden elkaar.
II I I 2 2

Zie figuur 111-5.

1

1'1
.2

fig 11I-5
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We zien aan figuur III~5 dat wanneer de krommen elkaar wel s~~jden het

slechts zin heeft de kramme I
C

(V
CB

) zQdanig te verplaatsen dat de
T2 2

gemiddelde afwijking tussen beide krommen minimaal wordt.

Er zal echter steeds een afwijking blijven.

Voor beide gevallen geldt dat de gelijkspanning ~V die degenoemde ver

plaats'tl\S bepaal t zodanig moet zijn dat de als kapaci tei t C
T

gebruikte
2

korrektiediode steeds in de sperrichting blijft voor elke spanningswaarde

van VCB (t).
2

Samenvattend kan men het volgende zeggen:

1. Voor grote collectorbasisspanningen kan een verschil tussen het verloop

van C
T

en C~ als functie van de spanning gecompenseerd worden
1 ~2 dV

CB
2door de afgeleide dt te varieren. In de praktijk gebeurt dit coar de

amplitude van de spanning ap de korrectiediode te varieren.

2. Voor lage kollector-basis spanningen kan een verschil tussen het verloop

in sOt:'~ige

een gelijk-de spanning Vc (t)
B2

praktijk gebeurt dit door hetspanning op te tellen. In de

van de kapaciteiten C~ en C~ als functie van de spanning
.1. 1 ~ 2

gevallen gecompenseerd worden door bij

niveau van de spanning op de correctiediode te varieren.

Ter illustratie nag enige voorbeelden'van deze compensatie.
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c) Correctie trans. III:

De spannLng 6V is zodanig dat de correctietransistor in de doorlaat

richting komt voor kleine collectorspanningen.

d) Correctie trans. IV:

De krommen I
CTl

en I
CT2

kunnen niet samenvallend gemaakt worden doch 6V

LS zodanig dat de gemiddelde afwijking minimaal is.
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In paragraaf II-B hebben we gezien dat de hysterese in de IC-VCE
karakteristiek voor collektorspanningen die veel kleiner zijn dan de

kniespanning veroorzaakt wordt door de stroom I
C

door de emitter-~arriere

TE
kapaciteit. De in paragraaf III-A besproken compensatie schakeling ~omperr-

seert echter uitsluitend de stroom I
C

door de kollectorkapaciteit C~.

T
Aangezien het zeer moeilijk ~s om een schakeling te maken die oak de stroom

I kompenseert zullen we nu een methode bespreken am deze stroom kleiner
CTE

te maken. De stroom door de emitterbarriere kapaciteit is evenredig met

gez~en
"'T ~
l..i..-j)

kleiner kunnen maken door dedus duidelijk dat we de stroom I
CTE

dVCl<'
de afgeleide ----d~ ~n dit gebied kleiner maken. Voor deze afgeleide geldt. t

volgende relatie:de

dV
BEde afgeleide~ . Deze afgeleide hangt,zoals we in paragraa£

hebben voor lage collektorspanningen sterk af van de afgeleide
dV

CE
dt

Het is

dV
CE--=

dt (Aang~nomen dat de kollectors?anning een

driehoeksVilrm __h~eFr als functie van de tij d)

Aangezien de topwaarde VCE vast ligt door de gewenste kollectoruitsturing

en de periode T eveneens vastligt door de gewenste schrijftijc vcor ecn

karakteristiek zullen we de vorm van de kollectorspanning a~s functie van

de tijd moeten veranderen. Om dit te bereiken kiezen ~ve voor de kollektor-

spanning een spanrr~ns die als furrctie van de tijd varieert zoals

zijn.

111-7 is aangegeven. h,
(2.'CE

Uit figuur 111-7 blijkt dat de afgeleide~ voor kollectorspanningen

kleiner dan een volt is afgenomen. De stroom I zal dus kleiner geworden
CTE

)
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I

,
\

\
\

\
\

\

\
\

\
\ /

\
o

stroom I
C

T

Een bijkomend voordeel is da~ ook de stroom Ie ~n dit collektor

spanningsgebied is afgenomen. De oppervlakte vIn de ~ysteresislus

in dit spanningsgebied die ontstaat door een onvolledige conpensat:e

van de stroom I
C

zal dus oak kleiner worden (zie par. III-B).
T

Voor collectorspanningen groter dan een volt is de afgeleide

dVCE .
~ wel~swaar toegenomen doch dit is minder belangrijk aangezien de

in dit gebied geheel of grotendeels gecompenseerd kar- ~orden.

t
V
CE

[Vol~s)

fig ill - r

Ter illustratie nog enige voorbeelden van de vermindering van de

hysterese die optreedt bij kollectorspar-ningen tussen nul en sen volt.

Zie figuur 111-8.
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Figuur 111-8 a-b:

VCE(t) horizontaal: 1 V/schaaldeel

IC(V
CE

) vertikaal: 100 nA/schaaldeel

I B = 10 nA

type: BC 107

a) IC-VCE karakteristiek

waarbij VCE(t) drie

hoeksvormig varieert.

b) IC-V
CE

karakteristiek

waarbij VCE(t) varieert

als in figuur 111-7.
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Hoofdstuk IV

!Y:~~_~~_i~~!~~~_~~~_~~_~i~EE~~!~~£~£i!~i!~~_~~_~~_~~EE~£!~~_~~E~£~!~~S_£2_

g~!_~EgE~i~~~_~~~_~~~ IC-VCE ~~E~~!~E~~!~~t~~~~~~~!

In het voorgaande hebben we de invloed van de vierpool kapaciteiten en

de korrectiekapaciteit op het schrijven van een karakteristiek besproken.

We zullen nu de invloed van deze kapaci tei ten op het schrijven van een

karakteristiekenbundel bekijken.

Zoals we in paragraaf I-A gezien hebben is het voor het sc~rijven van een

karakteristiekenbundel noodzakelijk om een stapvormige stroom aan de

basis toe te voeren. We zullen de invloed van de genoemde kapaciteiten

op de basisstroom nagaan wanneer deze met een stapvcrm als functie van

de tijd varieert.

Voor de meetschakeling van figuur 111-2 kunnen we het volgende vervangings

schema opstellen: figuur IV-I. Hierin geldt:

I B

dV BE
(C

TV C'!' C'" ) I
R

.(1-0:)
dV

3
,=,. + + Ct ~+

T ( l-a)dt -~ ~ I J..2 e -Re
R T

VBE
e.LR R R dV

BEe e ez. = = ---
I-a . Ct ~~ 1p, T I-a .,.

~B ~,..,

1J Jj

~ I

i:f.16
Hierin zijn:

,
Re = de basi&emitterweerstand;

de emitterbarriere kapaciteit;

de kollector barriere kapaciteit van de meettransistor;

= de kol1ector barriere kapaciteit van de korrectietransistor, die zich

voor de stroombron I B gedraagt als een negatieve kapaciteit.
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We zien aan de schakeling van figuur IV~I dat wanneer de bas£sstroo2 -~
-'

met een stap verandert de stroom door Re niet onmiddellijk de n~em:e

stroomwaarde zal aannemen. De kollectorstroom Ie zal dus oak niet

onmiddellijk de gewenste waarde hebben. Het is duidelijk dat de af,.'::'jking

zal afhangen van de tijdkonstante ~ gevormd door de volgende elementen

van de schakeling in figuur IV-I:

Wanneer we zorgen dat de tijd die de basisstroom nodig heeft am een

nieuwe waarde te bereiken zeer klein is ten opzichte van de schrijftijd

T voor het schrijven van een Ie-VeE karakteristiek zal de genoemde

afwijking gering zijn.

Er voIgt nu een rekenvoorbeeld.

Stellen we als eis dat de basisstroom bij een stapvoymige verandering

binnen 1% van de periode T. 95% van de gewenste waarde bedraagt dan

voIgt hieruit:

3-r <
I

100 T

Stel dat de basisstroom een stap van nul tot 5 nA heeft dan voIgt hieruit:

Stel verder:

30 pf

Dan geldt met behulp van de bovenstaande e~s voor T:

T > 45 msec of weI f < 22 Hz
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Aangezien de tijdkonstante ~ evenredig is met de weerstand Re zal de

tijdkonstante omgekeerd evenredig zijn met de basisstroom 1
3

, Voor grotere

basisstrom~n zal de minimaal toegelaten tijd T, die moet voldoen 22n boven

gestelde eis, dus Kleiner worden. Verder is het duidelijk cat de ~iniTIaal

toegelaten tij d Took Kleiner zal worden ~.....anneer ~.....e de IC-Vc: karc,~':=eristiek

langzamer schrijven.

In de praktijk is gebleken dat bij een schrijftijd ~ van 15 ~se~ e~ een

stapsprong van de basisstroom van nul naar 5 nA de hysterese veroorzaakt

door de tijdkonstante T ve~aarloosbaar klein is ten opzichte van de

hysterese die ontstaat door de in paragraaf 1I-B genoeTde stro~e~ =r
.,.1,...,...



Hoofdstuk V

Praktische uitvoering van een voorzetapparaat voor het registrer~~

van Ir-Vcv karakteristieken bij zeer lage basisstroom
-- v ~

V-A. Blokschena

De praktische uitvoering van het voorzetapparaat zal eerst besp~c~e~

worden aan de hand van een vereenvoudigd blokschema dat ~..reer3egev':;::

is in figuur V-I. In de volgende paragrafen zullen de onderdele~ van

dit blokschema uitvoeriger besproken worden.

We kunnen in het blokschema de volgende delen onderscheiden:

1. Ret collectorsturingsgedeelte dat een als functie van de tijG
." d 11 . . '1" 1 'T ••

var~eren e co ectorspann~ng aan trans~stor ~ 1 evert. L?:' ::.' ~-

tor sturingsgedee1te geeft bovendien synchronisatie pulse~ a~ 22n ::et

basissturingsgedeelte die er voor zorgen dat aan het einde van ~edere

periode van de col1ectorspanning de basisstroom met een stap van waarde

verandert.

2. Het basissturingsgedeelte dat een als functie van de tijd sta?vor~ig

varierende basisstroom aan de te meten transistor T
1

levert.

3. Het compensatie gedeelte dat aan de transistor TZ een spannlng

afgeeft. De compensatie methode ~s uitvoerig in de voorgaande theorie

besproken.

4. De versterker AI' Deze versterker levert aan de uitgang een signaal

af dat evenredig is met de collectorspanning Vc~t). Dit signaal

kan op het horizontale afbuigsysteem van een oscillograaf aangesloten

worden (X-ingang).

5. De versterker A
2

• Deze versterker levert aan de uitgang een signaal

af dat evenredig is met de collectorstroom van de te meten transistor

T
1

• Dit signaal kan op het vertikale afbuigsysteem van een oscillo

graaf aangesloten worden (Y-ingang).
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Aan de hand van het blokschema van figuur V-2 zullen we het collector

sturingsgedeelte bespreken.

De Schmitt-trigger geeft aan de uitgang een als functie van de tijd

kanteelvormige spanning af die door de integrator geintegreerd wordt.

Doordat de uitgang van de integrator met de ingang van de Schmitt-

trigger verbonden is vormen deze tesamen een generator die een als functie

van de tijd driehoeksvormige spanning opwekt. Uit de kanteelspanning
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die de Schmitt-trigger afgeeft worden de synch~onisatiepulsenafge'eid

die noodzakelijk zijn voor het basissturingsgedeelte. Door de ti:c~o~-

span~ing v2~ande~d ~orden.

B
1

hetzij via een diode-~·,eerstandsnet\""'e-:."ke':1. buffertrz.p 37. :'..2,r.. C'r>,"

kelaar S 1 toegevoerd. 1':1. het diode-vleerstandsnet\.;''2r':Z 1Jev i':::e'2 z~,~'':.

tv~ee diode.n met behulp v.r2~2.~"(Jan de als ft~'.;:c:~ie ~,7?:.l c.e ti.jc. c~l:-~~~-;C'e.>~s-

vormige spanning (V 1) zo(~anig oII'.gevor::;d ~.;'Qrdt ciat de s?a:cn"'..1'ZS'IC:'-::-,'
1

(V
2

) van figuur V-3 ontstaat.

bYr-- 

A I
I

'{

I
111r"··'····· .

tv

t
V;

f ig.Y-3
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Met behulp van schakelaar 31 kunnen we nu een keuze maken uit twee

spanningsvormen, namelijk VI en V2·

Deze spanning wordt via een potentiometer aan de ingang van verschil

versterker AS toegevoerc; aan de uitgang van versterker AS beschikken

we nu over een spanning waarvan de a~plitude gevarieerd kan worden en

de polariteit gekozen ka~ worden met behulp van schakelaar 32 .

Op blz. S is het schakelschema van het collectorsturi~gsgedeelte

getekend. (~i E. ~CHeMA L !i~T)

Hierbij kan bet volgende opge~erkt worden:

Versterker AS is een tweetrapsverschilversterker (li.t. 4). De versterking

bedraagt ongeveer 3x. De maximum uitgangsspanning bedraagt 30 volt

top-top. Eet gelijkspanningsniveau van c.e uitgangsspanning 1,:<,", 70':.

behulp van een potentiometer gevarieerd worden zodat de uitgaugsspanning

nul volt is wanneer de ingangsspanning nul volt is.
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Ret blokschema van het basissturingsgedeelte lS weergegeven In

figuur V-4.

JI1{;-re d l//!s'-------.....

sync. fJulS
coll. sturi Rg

tweede le r
1

t- wee. c/ e/e r
2.

rr-------i
rr't' ......

r------'-"-.--,

t weede/er
3

+ +0
l\ I

A~VUI
~I r1.,

0~
,

3 -=1 ;;;7
I I \. ,

Vi L ,
I,

0 ,~
., (,

,,

c'

h-4. '

_c....'I--__---1r---./,. e-----+-=__ I-+--<r-----'----ir;>o-~11~
0

+ ~hl 1 )'{2. l/

~l 0-, A Vq ~ eeln \Tt;i 1 1717 '$'= v1.L.~"lL'2t"'~ /" I

L.,J !-'iE: ~ , 1 I1 -f----<;.----_--o- _=:::......... i

7ll 17/7i'

fi 9 }L-'I
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Door het collectorsturingsgedeelte worden synchronisatiepulsen ~et

herhalingsfrequentiefafgegeven. Deze pulsen worden aan ee~ frequentie

deler toegevoerd bestaande uit drie tweedelers. Aan de uitsange~ van

de t~eedelers beschikken we dus over spanningen die kantcelvor~ig

als functie van de tijd va~ieren met frequentie

! f en i f. Uit figuur V-S voIgt dat we door aan

pectieveIijk de waarde E, 2E en 4E te geven doo~ optelli~0 van c~ze

spanningen een stapvormige spanning van acht stappen ku:c::en :T.a'r:c:~.

(it' Et ! ~ c=J r=J l==t..
'-I J

I
'r ~ ~

I r--\

rZf i I
I

NIJ
;
I
j

\

?.'Tf -t-

A

\

•I
(il) '-IE II

\
I "r .L---po
I

o



Deze optelling wordt uitgevoerd met behulp van een optelschakel~~=.

Een periode T] van de stapvormige spanning bestaat uit aeht st2.?::'c~.

0::'1 nu het aantal stappen Kleiner te ::Il2ken gebruiken v,'e ee.:'. cor;'.?~:-cc':'):':'-

schakeling die bij een bepaald niveau van de stapvornige spann~n3 ce

tweedelers terugschakelt in de beginstand. De begins~a~d ~~0~dt ~~~G~~2

door de set-reset schakeling.

We bespreken nu de schakeling om de stapvormige spanning C~ te z~':':en

~n een stapvormige stroom.

Het blokschema van figuur V-4 bevat twee verschilvers~erke:':'sA] sn A~.

We veronderstellen dat de ingangsimpedantie van A4 onein2ig hcc~ ~S.

We belasten de uitgang van versterker A
3

met een seriescl:2.~·:e::':.,,:., \'~."'. c>

RI en R
X

' Hierbij stelt ~ de inge.ngs\.;reerstand van de te »'-''>'''' .-'

tor TI voor. We zullen nu aantonen dat voor zekere versterkings~2ctoren

van A3 en A4 de st~?om door de weerstand RI uitsluitcnc '8?aald wordt

door het quotient R~~en dus onafhankelijk is van de waarce van R
X

' De

transistor TI wordtldan met een ideale stroombron gestuurc. Uit figuur

V-4 volgt vaor de stroom i de volgende berekening:

~

Hieruit volgt:

dus:i
A3V.

~1.

voor A
3
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- V.
Voor A

3 -'reIdt

:

1
__L,'1

R
1

A4 +1

Onder bovengenoemde voorwaarden voar A
3

en A~ wordt de transisto~ :,

des met een ideale stroombron op de basis gestuurd. Afhankelijk ';;m

het type transistor (NPN of P0!P) ka.n men door de uitgang va,:,_ -rerc:err..er

A
3

en de ingang van versterker A
4

met een schakelaar gelijktijdi~ C~

te schakelen (zoals in figuur V-6 is aangegeven), de stroc~ i V2~ ~c-

lariteit laten veranderen.

+
r

Q
/~

y Is{t1P,

r
~------o

i

c I
~fVr~

bE ~ .1 i'{t

-v i,~ ~f ~
~ BE. 0- I

•c

Ic-(

fi 9 "Tl.:"" b
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De stroom i wordt op de volgende manier van waarde veranderd:

Door middel van de potentiometer aan de ingang van verster~er A
3

en

door middel van de grootte van RI .

O " ('0 • h h' 1 h h b' . d',p D.LZ.-:t_2_3~s et sc a,\:e sc, ema van __et aSlsstur:Lngsge ee_te

Hierbij kan het volgende opgemerkt worden.

De versterkers A
3

en A4 zijn uitgevoerd als tweetrapsversc~i:v~~s~er~er.

In de eerste stap van iedere versterker zijn t~ee stroo~~rc~~e~ gebruiict

(T. T. resp. T. T.). De. versterking van beide vers :erkers 1:lec'.r2,"';;;~
'n +'Z J' .3".

1x en is gestabiliseerd door ter~gkoppeling op de ~~ee strcombro~nen

van de eerste trap (lit. 4).

Aangezien voor versterker A4 een zeer hoge ingangsi~pccantie ve~e:.s:

is, is voor de eerste trap gebruik gemaakt van fieldeffecttransistc~?~

waarvan de gatestroom in de orde van enkele tie:::'::2.1].e:: p5_r:'2;'.:-:,.~·'···



-46-

In figuur V-7 is het blokschema van de compensatieschakelir-g ge~ekend.

~e compensatieschakeling bestaat uit een teruggekoppelde t¥eetrapsve~schil-

versterker (A
7
), waarvan de versterking v'~r is~ aan de inverterende

ingang van de verste~ker wordt een met behulp ~lcn een potentio~eter regcl-
., ~-£:~.

bare spanning aangesloten die evenredig is met de col~ector~?annlng v~n

de te meten transistor (T 1).

Aan de niet-inverte~"de ingang van de versterker woret een spanning aan

gesloten die gelijk is aan de spanning~~E van transistor T1• We kennen

de spanning VBE niet rechtstreeks van de basis van transistor T
1

betrekken

omdat dan een deel van de basisstroom die door de stroomoron geleverd

wordt door de ingangsimpedantie van de versterker (A
7

) zou gaan lopeno

Aangezien aan de niet-inverterende uitgang van verste~ker A
4

(punt C

van figuur V-4) de spanning VBE oak beschikbaar is kunnen we deze

spanning van deze uitgang betrekken.
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De uitgang van versterker A
7

lS verbonden met de basis van C'~ cc=~ectie

transistor T2 .

Ret gelijkspanningsniveau vcn ce uitgangsspanning kan :~e~ ~~~~lp V2~

eGn potentiometer gevarieerd ~ror~en tu~sen de gre~z~~ -~ 0,5 ~ e~

- 0,5 V ten opzichte van het ~ulnivenu van ~e schekeli~8 (~~~2e). Je

1'12ximale uitgangsspanning bec.raagt ',SO Volt cop - {r,r

De schakelschema's van de versterke~s Al en AZ Z~~~ ~ee:8cz?ve~ n~

-' bl ' "d"" '1' " r::C.e _ac.Zl,] en :::'1 respectleve lJl<' '-2.

De v~rsterkers Al en A
2

zijn tweetraps tegengekoppelce versc'1ilv~~

sterkers met versterkingsfactoren 10 respectieveli~k 5~ ::.~. ().

gekozen worden. Deze schakelaar is toegepast am de I~-Vr~ ~~rak~'=~s-
....., v:· ....

tiek.en van N.P.N. en p,,~J.P. trctnsis~or?lJ. in hetzelfde. k\,.:2.c::-.-:"~~ 0:; het

de uitg2ngsspanningen ken ~et behulp va~ een pote~tio~~t~~ ~~ hc~

nulniveau van de schakeling geregeld worden.

Aa~ de ingang van de versterker Al bevindt zich een ve~zw2~ker netwerk

waarvan de verzwakkingsfactor met behulp van een sch2ke122r sta?sS2,Jijze

verancerd kan worden. Er kun~en hierdoor diverse collectorspanningsceet-

bereiken ingeschakeld worden. De maximale
, , .

ultgangsspanulng van ve~ster~er

en AZ bedraagt 30 Volt top-top.

De ingangstrap van versterker A2 bestaat uit een cascode schakeling waar

van de transistoren uitgezochte paren zijn. Deze transistorparen zijn

toegepast om een hoge rejectiefactor te bereiken, aangezien er ee~ haag

cOIT'JIlon-mode signaal op de ingang staat.

We zullen aan de hand van een rekenvoorbeeld nagaan welke rejectiefactor

minimaal vereist is bij maximale collectoruitsturing van transistor ~,
i

(te meten transistor).
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Voor figuur V-3 geldt

~e elsen, b.v. dat:

A(Vj-\'~)
. !.1']0

Stel nu dat geldt:

A = 50

v 
J

V -l- U
y 1 ... r'j

1 L

10 mV

30 V

Dan voIgt hieruit voor de rejectiefactor: H > 300.000. Je re~ec~~~-

factor H van versterker A
Z

bedraagt ongeveer 400.000. De ~?~ de cas ccde

trap bereikte rejectiefactor is dus ruimschoots voldoende.

Om diverse stroombereiken voor het meten van de collectorstroom ~e

verkrijgen worden de beide weerstanden R aan de lng2~g van versterker

AZ met behulp van een schakelaar van waarde veranderd.

Verder zij nog opgemerkt dat zich aan die ingang van versterker AZ
die niet verbonden is met de collector van de te meten transistor

hiervan is in paragraaf III-A besproken.

een als capaciteit geschakelde transistor bevindt (C
T

).
3

Het doel
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Hoofdstuk VI

Resultaten en conclusies

Met het voorzetapparaat 21Jn In combinatie met een oSC~~~02-~~~

T -V ka~a~teris~ioko~hv~~o'~ v~~ ep~ aqnt~' ty"O~ ~-~~c~~-n-or..... C CE ,.- ,-'- ....,. '.~~-'-' 10 .1- >- (....;·.L >'~"_J.. .. CL~ • r J_ ;,:''-._'.1. _._'.-.:J _.._ ....

opgemete.na De basisstrooTI varieerde hierbij stapvor:"'."'~~·_Z t1J.SS0_-~ I:'C.

grenzen a en 35 nA met een toeY',arre van 5 nA per st,':c. ·'(,:~c>--e·r;'C,::

de schrijftijd per karakteristiek IQ milliseconden. ~= :~ ~e~_e~~~ ~.~

bij bovengenoemde meetcondities in het algen:eelc <?,0'?(' ,.",._:~.=,:,_-,,-,",

~eikt worcen. De compensatie van het hysteresiseffekt is in "ecl

gevallen nagenoeg volledig,

dat men voor de correctietransistor beschikt over ee~ t=2~c~Sto-

te meten.

Bij het meten van du~l transistorty?e~ o.a. B?X ~5 J:ee~ c~~ ~~~3 ~Qn

juiste compensatieinstelling in nagenoeg geen enkel gev~l hysteYesis

optreedt. Dit vindt waarschijn1ijk zijn oorzaak in hot ~2~t ~~t ~e twee

trans:'storen in een omhulling in het a1gemeen geli~·'~2_ S'2-::n('':::-.'.sc::c

eigenschappen hebben. De collectorcapaciteiten zul:en Q2n n28enceg

gelijk zlJn.

Verder zijn ond~r genoemde meetcondities karakteristieken opgeme~~n

van een aantal transistoren o.a. van het type BQ07, ZN930 en ~~114

waarbij steeds een transistor van hetzelfde type als corre':.~ie C2-pa

citeit werd gebruikt. In a11e gevallen kon het hysteresiseffect n&-

genoeg gecompenseerd worden.
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De spreiding in de coiiectorcapaciteit is voor deze typen dus ger~ng.

Bij onderzoek aan andere typen o.a. 2N3502, MM1711, MMI712 bieek dit

niet het gevai te z~Jn omdat compensatie met een transistor van het

zeifde type in sommige gevaiien wei in andere gevaiien niet mogeiijk

bieek te zijn.

In die gevaiien waarbij compensatie niet mogeiijk is kan men toch in

combinatie met een storage-scoop de karakteristieken registreren door

een grotere schrijftijd per karakteristiek te gebruiken.

Verder is het duideiijk dat het optredende hysteresiseffekt evenredig

afneemt met een toenemende waarde van de basisstroom (zie par. II-B).

Ter iiiustratie van de bereikte resuitaten zijn in figuur VI 1-2-3-4

een aantai karakteristiekenbundeis weergegeven.

Fig. VI-I

2N 3502:

horizontaai:

vertikaai

I B

1 V/schaald.

400 nA/schaaid.

10 nA/stap
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fig. VI-2

Be 107

her.: I V/schaaldeel

vert.: 250 nA/schaaldeel

I B : 5 nA/stap

fig. VI-3

2 V 205

hor.: I V/schaaldeel

vert.: 100 nA/schaaldeel

I B : 5 nA/stap

fig. VI-4

BFX 36

her.: I V/schaaldeel

vert.: 400 nA/schaaldeel

I B : 5 nA/stap
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Er zal nu nagegaan worden hoe nauwkeurig de geschreven kara~:terist~

overeenkomt met de op het apparaat aangegeven grootheden.

\'!e laten hierbij de afleesfout op het oscillogrc,afscher::1 en c.e fo',,::':

~n het afbuigsysteem van de oscillograaf buiten beschouwi~g.

.. De nauwkeurigheid van de basisstroom:

Voor de basisstroom In is in paragraaf V-C de volgenc.e uitdr':'.:kir'c':
D

afgeleid:

waarin:

I =
B

+ ~(1
R

1

de versterkingsfactor van versterker A
3

resp. A4;

de ingangsspanning van A
3

;

de weerstand aan de uitgang van A3 ;

de weerstand tussen de basis en de emitter van de

te meten transistor

R1, A3 en A~ worden zodanig gekozen dat geldt:

~ 1
1«

R1 50

1 + A
3

A
4

= E: met 1E:1« 1

Hieruit voIgt voor I
B

:

T
..I.. B
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De relatieve fout ~n de basisstroom bedraagt dus:

M 3 6.V
i

-- + +A V.
3 ~

6.R,
1

De tolerantie van de gebruikte weerstanden bedraagt 1%. ~\~ schG::?~

de volgende relatieve fouten:

6.A
3A

3
= 2% t.g.v. 2 weerstanden ~n het

6.V.
~

--=v.
~

2% tog.v. de meetfout bij het a.fregelen v<:n '~,'2

optelschakeling die de stapvo!:,:;l::'ge spa:,r,"':::

met een

dus maximaal 5%.

6.R1-- = 1%
R

I
6.IB
-1-' bedraagt

B
De fout

meting;
We meten nu met een nauwkeurigheid van 3% de basisst!:'oom T.L

B
microamperemeter (HP 425 A).

De meetresultaten zijn in kolom ! va~ tabel VI-I vermeld. De doer net

apparaat aangegeven basisstroom is vermeld in kolom 2 van ta~el VI-I.

In het voorgaande is aangetoond dat het yerschil tussen de cp het

apparaat aangegeven waarde, en de werkelijk geleverde basisstrocm max~

maal 5% is. De waarden in kolom 1 en kolom 2 roogen dus niet meer dan

8% verschillen.
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Tabel VI

2 3

!

\

, I B -IE,

i T I
B

2 I
.LB,

I I"!O!, 2 iJ 2I

9,95 nA ~3% 10 nA - 0,5%

24,5 25 - 2

40 40 0

50 50 0

98 100 - 2

195 ZOO - 2,5

495 500 - 1

Bet procentuele verschil van de waarden in kolom 1 en Z is in kolc~ 3

aangegeven en we zien dat dit verschil inderdaad kleiner ~an 8% is.

2. Nauwkeurigheid van de collectorstroom:

(gemeten aan de Y-uitgang)

De uitgangsspanning V van versterker AZ (zie figuur V-I LS
uYmet de collectorstroom van de te meten transistor.

Voor deze uitgangsspanning geldt wanneer de rejectiefactor van versterker

A
2

oneindig groat verondersteld wordt:

V
Uy
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A
Z

de versterkingsfactor van A
Z

I
B

de basisstroom van de te meten transistor

R meetweersta~d V00r de collectorstroo~

T
.... C

a stroonversterkingsfactor T

-e

Voor de fout ~n de collectorstroom geldt dus:

{H
B

M
Z

--+--+
I B AZ

lIR
"I\.

We schatten de volgende fouten:

Verder is:

lIR
R

1%

5% (zie punt 1.)

Voor de maximale fout ~n de collectbrstroom geldt dus:



-55-

3. De nauwkeurigheid van de collectorspanning VeE:

{gemeten aan de X-uitgang)

De uitgangsspanning van versterker Al is een maat voor de co:lec~~~

s?cnning van de te meten transistor (zie blokschema figuur V-I).

Voor deze uitgangsspanning geldt:

Hierin zijn: Al en AZ ~ de verzwakkingsfactoren van de verzwa~kers

aan de i~gang van versterker A.;

Al en A
Z

~ de versterkingsfactore~va~ vers~erker .

resp. AZ;

I C en VCE ~ de collectorstroom resp. de collec~c~ ~

van de te meten transistor;

R

Uit bovenstaande voIgt:

= de meetweerstand voor de s~roo~ =r-
v

V = AIAI (VCE + RI (1 - ~ A »
Ux C Ai Z

De verzwakkingsfactor Az ~s zodanig gekozen dat geldt:

We bekijken nu de fout in de term (1 - ~ A )
Al 2

In het ideale geval moet deze term gelijk aan nul zlJn.

Voor de afwijking ten opzichte van nul geldt:
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We schatten deze fout als voIgt:

~ ~ = 2% ten gevolge van twee weerstancen In ~et
1.. 2 Al

ve~zwakkernetwe~k.

2% ten gevolge van twee weerstancen In ~e~

tegenkoppelcircuit.

We vinden dus voor de afwijking c:

c

De ingangsspanning Vi van versterker Al is ~n het ideale geval \c:.
Er geldt echter:

V.
l

De fout in de ingangsspanning bedraagt dus:

. Voor de fout In de gemeten collectorspanning geldt:

/11.. /1V.+ __1 + __l
Al V.

l

We vinden voar deze fout dus:

RIC
4% + V . 6%

CE
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De fout in de gemeten collectorspanning hangt dus af van de "aarc~

van de collectorspanning.

De weerstand R is zodanig gekozen dat de spanningsval RIC ~aximaa~

80 mV bedraagt.
RIC

Bet quotient V is maximaal wanneer de collectorspanning de kni~s?a~~irgs-

CE
waarde heeft Stellen we deze kniespanningswaarde geli~k ~2n 2~C ~" C2~

volgt hieruit:

1
< -

3

De fout in de gemeten collectorspanning is dus maximaal:

1
4% + 3" . 6% 6%

Voor de collectorspanningen groter dan 1 V geldt:

tN
CE

-V-- ~ 4%
CE
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We zullen nu nagaan hoe groot de i~vloed van de temperatuursafha~~e~~j~

heid van de schakeling is op de geschreven IC-VCE karakte=is~ie~.

De weerstanden die een nadelige invloed kunnen hebben op c.e ':~er',:.:_":"_-::- ','2.:1

_.?
de schakeling hebben een temperatuurscoefficient van maxi~aa: S.·~ ,,?er

°C. zodat we de invloed hiervan moge:1 verwaarloze:1.

We beschouwen nu de invloed van de temperatuur op:

I. De basisstroom:

Voor de basisstroom is in paragraaf V-C het volgende afge~eic:

V.
R~ waarin R

1
de stroombepalende weerstand en Vide sta?vo-·~~.-::,r:

I ingangsspanning van de stroombror.schakelir.s :'8; V'::'2 _

draagt CA. 500) mV per stap: hierin is ~. de verz\.~ak;~i!'.:;s:,".ctor

van de potentiometer aan de ingang van de stroo~2rc:1schake:ing.

Wanneer ge'en ingangsspanning aanwezig is \vord t de . .
ultgangsspa~n~~g de

stroo~bronschakelingbepaald door de spanningsdrift van net ~it0a:1SS

niveau van de stroombronschakeling. Deze driftspanning becraagt ongerekend

naar de ingang van de stroonbronschakeling 2 mV per °c Csene=en).

Deze driftspanning veroorzaakt een stroom IE waarbij gelct:
o

Vdrift
=

R
1

. Voor de basisstroom geldt dan:

waarin V de stapvormige spannl~g.
s

en vinden dan:

He kunnen de waarde van 1
3

o
uitdrukken in de stroomtoename van stap

o
per C bedraagt I

Bo

V 'fdr~ t 2
500 A x 100% van de stroomtoename per stap.
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De off-set stroom I B bedraagt dus voorA = 1 per graad Celsi~s

0,4% van de stroomto~name van een stap.

De relatieve verandering van ce stapvornige spann~ng en de sta?vor=~se

stroora tog.v. de temperatuur zijn gelij:·:. De relatieve verandering ...::c ....

de stapvormige spanning kan aan de hand van het schakelschema ~e~a2~c

worden (bIz. ) .

Jeze bedraagt:

tN !J.'1 -!J.'1
s z BE

V V -V
s z BE

=
i'.T !J.T

waarin:

V = de zenerspanning
z

V
BE

= de basiser.J.itterspanning van de emittervolgers .(opl;-e\sci"ld<elt'r'l'=;)

He vinden dan:

i'.'1
s

V
s

i'.T

(2+2)m'1
6'1 o0,0770 (per C)

De invloed van de temperatuur op de stapvormige stroom ~s dus te

ve!\.J'aarlozen.

2. De verschilversterkers van de schakeling:

De verschildrift aan de uitgang van de verschilversterkers kan ongerekend

worden in een driftspanning aan de ingang van deze versterkers. Deze

driftspanning is verwaarloosbaar t.o.v. de grootte van de ingangsspan

ningen van deze versterkers.

De common-mode drift aan de uitgangen van deze versterkers ~s door corr.pen-
osatie en,tegenkoppeling gebracht op een waarde kleiner dan 2 m'1 per C.

De uitgangsspanningen van deze versterkers liggen in het algemeen in de

orde van volts zodat ook de invloed van deze driftspanning verwaarlcos

baar is.
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HOOFDSTUK VII

3.et voorzetapparaat is gesehikt om in eombinatie met een oseillo0~a&=

de karakteristieken IC(VCE)I van ~TN en PNP transistoren ~~ ~~g~str2r~n.

De speeifieaties luiden als ~olgt:

1. Colleetorsturing.

Vorm als functie van de tijd:

Er kan keuze gemaakt worden uit een spanning die driehoe~svor~ig als
~

funetie van de tijd varieert tussen de grenzen nul en V~~ of cen s~2nnings
v~

vorm zoals in figuur ~~is aangegeven.

Amplitude VCE:

instelbaar tussen nul en 14 volt.

Polariteit van de sturing:

Positief of negatief.

Periode:

Instelbaar van 8,75 msee tot 150 msee en van 0,3 sec tot 6 sec.

2. Basissturing:

Vorm als funetie van de tijd:

Stapvormig; positief of negatief.

Aantal stappen:

Instelbaar van nul tim aeht waarbij de eerste en de laatste stap

onafhankelijk van elkaar geprogrammeerd kunnen worden.

Periode van een stap:

Zie collectors turing.
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Stroomtoename per stap:

Instelbaar op de volgende waarden in nanoampere per stap:

5-10-25-40-50-100-500-1000-2000-5000.

Deze waarden kunnen met behulp van een potentiometer die ee~ ~;:lees-

bare verzwakkingsfactor A heeft met een waarde A vermenigvulc:.gd ,·~o:::-c'.en.

(0 < A < I).

~auwkeurigheid van de ingestelde stroomwaarde I B:

beter dan 5% voor A

beter dan 6% voor A #

3. Registreren van de collectorspanning VCE(t):

De X-uitgang van het voorzetapparae~ client aangeslo~e~ te ~o~~~~ ~-

een afbuigsysteem met een gevoeligheid van 1 Volt per schaalceel.

Er zijn dan de volgende bereiken mogelijk voor het r~~~s~r~rs~ va~

de collectorspanning:

Bereik in volts per schaaldeel: 0,1-0,2-0,5-1,0-1,5.

Nauwkeurigheid van de geregistreerde collectorspanning: bete:r den

4. Registreren van de collectorstroom:

De Y-uitgang van het voorzetapparaat dient aangesloten te worden op een

afbuigsysteem met een gevoeligheid van 0,5 Volt per schaaldeel.

Er zijn dan de volgende bereiken mogelijk voor het registreren van de

collectorstroom:

Bereik in microamperes per schaaldeel:

0,1-0,25-0,4-0,5-1-2-5-10-20-50-100.

Nauwkeurigheid van de geregistreerde collectorstroom: beter dan 3%.

5. Overige gegevens:

Door middel van een als capaciteit gebruikte collectorbasis overgang

van een transistor wordt het hysteresis effect in de karakteristieken

bij lage basisstromen gecompenseerd. De compensatie kan optim~al gccaakt

worden met behulp van de volgende instellingen van de spanning op de

capaciteit:
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I. Variatie van de amplitude van het deel van deze spanni~z dat ~~~

de tijd varieert.

2. Variatie van het gelijkspa~~~~gs~iveauvan deze spann~nz.

I. Toelichting op het frontD2uee:.

Er zal nu een toelichting gegeve~ worden op de fut'.ctie van C2. J-22,:'r::::-.i::-.3s-

organen op het frontpaneel. In figuur VII-! ~s het frontp2ngel V2n ~et

voorzetapparaat weergegeven. Je indeling van ce bedienings~~~?pe~ . .'-,... 7""'''''''T''I - '"._._~) ,_, c..¥ .~_':::-

gekozen dat een aantal groepen onderschei~e~ kunnen wcr~en O~ he~ f=ont-

paneel. Er voIgt nu een opsoIT'.ming van de becH.eningsorganeYl ,,~a2.r-<~ :;",'c::-.':'k

is gemaakt van de bovengenoemde indeling. (De aanduidi~g va~ ce ~~~~s~sc

potentiometers en schakelaars steIT'.men overeen ne~

A.) Het collectorsturingsgedeelte:

.... "!" .......... ~ -: \

'. J •

8 1 de schakelaar voor het kiezen van de spanningsvorm va~ de collect8r

sturing als functie van de tijd.

PI = de regelaar vaar het i~stelleYl van de gewenste amplitude van de

collectorsturing.

82 de schakelaar voor het kiezen van de polariteit van de collector

sturing.

8 3 de schakelaar voor het kiezen van het gewenste periodebereik van de

collectors turing.

P2 de regelaar voor het instellen van de gewenste periode van de

collectorsturing.

B) Het basissturingsgedeelte:

84-85 = De schakelaar voor het kiezen van de eerste resp. de laatste stap

van de stapvormige stroam.

86 De schakelaar voor het kiezen van de polariteit van de basisstroom.

87 De schakelaar voor het kiezen van de gewenste stroo~,aarde per stap.

P3 de regelaar die de stroomwaarde per stap kan verzwakken met cen

verzwakkingsfactor waarvan de waarde afleesbaar lS.

P4 de regelaar voor het instellen van de nulwaarde van de basisstroom.

() Registratie van de collectorspanning VCE(t):

s~ de schakelaar voor het instellen van het gewenste Jereik voor
r.;;;

registratie van de collectorspanning.
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D) Registratie van de collectorstroom.

810 = de schakelaar voor het instellen van het gewenste be~ei~ vea~

registratie van de collectorss~oom.

8 11 de scha~elaar die de meetweerstand voer de collectors:room

kortsluit.

c) Co~~ensatie ins telling:

Ps de regelaar veer de amplitude van de ceffipensatie s?ann~ns.

P6 de regelaar voer het gelijkspanningsniveau van de cOffipensatie

spanning.

A Bet uitgangsdeel:

de aansluitplug voor het horizontale afbuigsystee2 VRD e~n

respectievel.i3k

te inverteren.V
Uy

graaf.

Y1 = de aansluitplug veor het vertikale afbuigsysteem

8
12

-8
13

de schakelaars om de uitgangsspanningen V
~

@) Testvoet aansluitingen:

VI of V
3

de testvoetaansluiting voer de te meten transistor.

Vs de testveetaansluiting voel:" de correctietransistor.

V
2 of V4 de testvoetaansluiting voer het meter.. van een d1..'.."1~transis tor.

,
8

14
de schakelaar voor het kiezen van de ge'.Jenste testvoet.

Verder dient de schakelaar 8 om de netspanning van het voorzetapparaat
e

in te~schakelen.

2. Algemeen bedieningsveorscbrift voor bet meten van de karakteristieken

IC(VCE)I
B

van NPN of PNP transistoren.

1. Sluit de borizontale afbuigeenheid van een oscillograaf aan op de

X-uitgang en stel de gevoeligheid van deze afbuigeenbeid in op

per schaaldeel (D.C.).
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1. Sluit de vertikale afbuigeenheid van deze oscillograaf ~a~ op ce
Y-uitgang en stel de gevoeligheid van deze afbuigeenheid in op 0,3 ~olt

per schaaideel (D.C.).

2' Stel de oscillograaf In vrerking volgens de bij de oscillograaf behere~de

instructies; Zet de spot links onder op h2t scherm.

4. Zet de schakelaar voor het inschakelen van de gewenste ~estvee~

middenstand (S14)'

,
lTI ~e

5. Draai de amplitude regelaar voor de compensatiespanning linksc~ (PS;,

6. Draai de regelaar voor het gelijkspanningsniveau va~ de ce8~e~sa:~e

spanning rechtsom voor NPN- en linksom voor PNP transistoren (PS),

7. Zet de polariteitsschakelaar voor de collectorspanning in ~e st2nd

pesitief voor Nft~ en in de stand negatief voor PNP transistoren (52)'

8. Zet de polariteitsschakelaar voor de uitgangsspanning v~n ~e ~- en

Y-uitgang in de stand positief veer NPN- en in de stand negatief voer

PNP-transistoren (S12 en 8 13),

9. Zet de pelariteitsschakelaar van de basisstroom in de stand pesitief

veor NPN- en in de stand negatief voor PNP transistoren (3
6
),

10. Schakel met schakelaar 58 het gewenste registratie bereik van de

collectorspanning in.

11. Schakel de netspanning van het apparaat in ($ ).o

12. Stel met de a~plituderegelaar van de collectorsturing ~e gewenste

amplitude VCE in (PI)'

13. Kies met schakelaar 5
3
- en regelaar P2 de gewenste periode van de

collectorsturing.

14. Kies met schakelaar 57 en potentiometer P3 de gewenste basisstroom

sturing per stap.

IS. Kies met schakelaar S4 de eerste,stap en met schakelaar $5 de laatste

stap van de basissturing.
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16. Schakel het gewenste bereik ~n voor registratie van de collec:~~

stroom ($10)'

17. Plaats de te meten transistor in een van de testvoeten V, of '.' ').

18. Plaats voor basisstromen kleiner d~~ 100 rA Der stap e0.~ cor~?~tie

transistor in de voet VS'

19. Schakel met schakelaar Sl4 de gewenste testvoet in.

Er zullen nu IC-V
CE

karakteristieken o? het scherm geregistrcerd wcrQe~.

Al naar gelang de stroomversterk~ngsfactor v~n de te meten tra~S:S:0~

22.1 het collectorstroombereik aangepast moeten ,vor-de::.. :::e'::.
met potentiometer P4 de nulwaarde van de basisstroom

instellen. Voor het geval ciat er hysteresis optreect

handelingen verricht te worden:

(off-set St~C'0~~

20. Regel de amplitude van de compensatiespanning (~~) zodan~~ d~t veor
- :J

grate collectorspanningen het .hyste~esiseffektminimaal wo~~~ (z~e :ig.

VII~2)

21. Regel het gelijkspanningsniveau van de compensaties?a::.ni'::.s
, .

zoc.~nJ..g

dat de krommen van de hysteresislus voor kleine collectorsp~~ning na~r

elkaar toe bewegen (zie fig. VII - 2. ) (P6) .

Men dient hierbij te zorgen dat de cOlrectietransistor ~n ce sperrichting

blijft. ~anneer deze in de voorwaartsrichting kamt neemt de collector

stroom voor kleine collectorspanningen zeer sterk toe.

22. Kies met schakelaar ~de gewenste vorm van de collectorsturing als
- :L

functie van de tijd, zodanig dat in het gebied waar men de karakteristiek

wil bepalen het hysteresiseffekt minimaal ~s.

23. Herhaal eventueel 20 en 21 totdat een optimaal resultaat verkregen ~S.

24. Wanneer de compensatie onvoldoende is kan men het hysteresiseffekt

verminderen door:

I. een kleinere collectorsturing VCE

2. een grotere periode van de collectorsturing (eventuecl storage-scoop

gebruiken) .
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3. Aanvulling op het schakelschema:

Er voIgt nu een lijst van de instelpotentiometers met omsc2~i~vi~6 v~n

de ft'.nc tie:

-P Z Vaor het afregelen van het gelijkspanningsniveau van cs ~rie~ce~s

vormige spanning die de generator afgeeft. Dit niveau ~ie~t ~~~ V0~t

t.O.v. "aarde" te zijn.

PI Zl.e Pz doch nu voor het geval de spanning niet driehoe:(s'lor~~:; is.

P3 voor het afregelen van de symmetrie van de driehoeksvo~"ige ~~~n~~ng

die de generator afgeeft.

P4-5-6-7-9 :
voor het afregelen van de vorm van de niet-driehoeksvormige s:;Jc.!'_:,:c.T:.:;

(zie fig. V- 3) .

Ps voor het gelijk maken van de amplitude van de driehoe~svo~2i3e

spanning aan de amplitude van de niet-driehaeksvo~iZ~ s?2uning.

P
10

: voor het afregelen van de amplitude (500 mV) van ecn st~~ v~n ce

stapvormige spanning.

P1I-IZ-13:

voor het afregelen van de verhouding van de stromen van de emitter-

volgers in de opstelschakeling (I:Z:4).

P14-15-16-17-1S-19-20-Z0a:

voor het afregelen van het niveau waarbij de comparatorschakeling

een set-reset puIs afgeeft.

PZI-Z6-27-32-3S-3S:

Voor het afregelen van de verschilspanning aan de uitgang van de

desbetreffende versterker (0 volt).

P25-28-34-37:

v~or het afregelen van de versterkingsfactor van de desbetreffende

versterker (resp.:l-1-~-10).

P22- 24-Z9-30-33-36:

voor het afregelen van het gelijkspanningsniveau van de uitgangen

van de desbetreffende verschilversterker (0 V Lo.v. "aarde!l).

Bij so~~ige van deze regelaars is in serie een potentiometer van 300~

aangebracht die vanaf de frontplaat bediend kan ~orden. (schroef-

ins telling) .
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