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Hoogwaardige condensatoren vormen een basiselement in tal van precisieschakelingen. Ze kunnen 
dienen  als  geheugenelement,  zoals  bijvoorbeeld  in  sample-and-hold  schakelingen,  of  als 
integrerend element,  zoals in A/D om- zetters, VCO 's en andere amplitude-naar-tijd omzetters. 
Vaak  hangt  de  precisie  van  dergelijke  schakelingen  rechtstreeks  af  van  de  kwaliteit  van  de 
toegepaste  condensatoren.  Vreemd  genoeg  is  er  maar  heel  weinig  bekend  over  de 
onvolkomenheden van condensatoren. Omdat het toch een belangrijke categorie van schakelingen 
betreft, deed de TU Delft een onderzoek en kwam tot de ontdekking dat diëlectrische relaxatie het 
belangrijkste fenomeen is dat het niet-ideale gedrag van hoogwaardige condensatoren veroorzaakt. 
Bij  dit,  onderzoek  zijn  tal  van  condensatoren  en  capaciteiten  onder  de  loep  genomen,  zoals 
standaard  industriële  typen,  MOS-  en  junctiecapaciteiten,  kabelcapaciteiten  en  parasitaire 
capaciteiten van printsporen op printed-circuit boards (PCB's).

Enkele conclusies : diëlectrische relaxatie in polycarbonaat condensatoren veroorzaak in VCO's in 
het frequentiegebied van 1 kHz tot 100 kHz een niet-lineariteit van 6 ‰. Epoxy PCB'S blijken zeer  
veel diëlectrische relaxatie te vertonen, hetgeen problemen kan veroorzaken indien dit materiaal 
voor precisie VCO's en sample-and-hold (S-H) schakelingen wordt gebruikt.

Model
Diëlectrische relaxatie, ook wel  diëlectrische absorptie genoemd, is een verschijnsel dat in het 
diëlectricum  plaatsvindt  en  wordt  veroorzaakt  doordat  het  polariseren  en  depolariseren  van 
sommige dipolen veel tijd in beslag neemt. Het verschijnsel komt in alle condensatoren in meer of 
mindere  mate  voor.  Figuur  1 toont  een model  van  een  condensator  waarbij  dit  verschijnsel  in 
rekening is gebracht. De condensator  Cx stelt het ideale deel van de condensator voor; de andere 
componenten vormen Rc-takken welke de diëlectrische relaxatie representeren.
De lading in een condensator zal na een kortstondige ontlading toch niet geheel verdwenen zijn. De 
achtergebleven lading zal na enige tijd opnieuw een deel van de oorspronkelijke spanning tussen de 
elektroden opbouwen.
De karakteristieke tijdconstanten Tk = RkCk van de verschillende takken strekken zich uit over een 
zeer groot bereik: van enkele nanoseconden tot vele minuten.
Al in 1959 beschreef P.C. Dow dit verschijnsel en toonde aan dat het een bron van fouten was in 
analoge  computers.  Zijn  meetmethode  en meetresultaten  waren echter  beperkt  tot  de langzame 
effecten,  met  tijdconstanten  groter  dan 0,1s.  In 1990 beschreven J.W. Fattaruso en anderen dit 
verschijnsel voor uitsluitend de tijdconstanten die korter zijn dan 100 µs en bespraken de gevolgen 
voor A/D omzetters. Hun onderzoek bleef echter beperkt tot de monolitische condensatoren, die in 
geïntegreerde schakelingen gemaakt worden.
Het door de TU Delft verrichte onderzoek strekt zich uit over het gehele bereik van tijdconstanten 
tussen 4 µs en 50 ms en is uitgevoerd aan een groot aantal typen condensatoren en capaciteiten.
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De meetmethode
Het meetprincipe is simpel en laat zich gemakkelijk verklaren aan de hand van Fig. 2(a) en (b). Een 
condensator C wordt opgeladen tot een bronspanning Uo en vervolgens op een tijdstip t1  gedurende 
enkele µs kortgesloten. Vervolgens wordt op tijdstip t2 de kortsluiting weer verwijderd. Vanaf dat 
tijdstip zal, als gevolg van diëlectrische relaxatie, de condensatorspanning weer toenemen tot een 
deel van de oorspronkelijke waarde. De condensatorspanning wordt versterkt met de versterker A1, 
bemonsterd en voor verdere verwerking in de computer opgeslagen.
De uitvoering van de meting brengt echter de nodige problemen met zich mee. De (elektronische) 
schakelaars  moeten  snel  en  op  nauwkeurig  bepaalde  tijdstippen  worden  bediend.  De 
besturingssignalen die hiervoor nodig zijn zullen via de parasitaire  capaciteiten een ongewenste 
lading in de te testen condensator pompen, hetgeen de meting ten zeerste kan verstoren. Een ander 
probleem is dat de overal aanwezige parasitaire capaciteiten en de interne condensatoren van de 
opamp ook diëlectrische  relaxatie  vertonen,  waardoor  het,  bij  kleine  waarden van de  te  testen 
capaciteit, moeilijk wordt om te ontdekken waar het gemeten effect vandaan komt.
Door de onderzoekers van de TU Delft (tevens de auteurs van dit artikel), is een speciale schakeling 
ontworpen  die  in  deze  opzichten  een  zeer  gunstig  gedrag  vertoont.  Dit  gedrag  is  van  tevoren 
uitgebreid getest, waardoor compensatie van de resterende niet-idealiteit mogelijk is. Hiervan is bij 
de verwerking van de meetresultaten dankbaar gebruik gemaakt.

De meetresultaten
De geteste condensatoren en capaciteiten zijn: 

 standaard industriële condensatoren,
 de parasitaire capaciteit van elektroden op epoxy printed-circuit boards en alumina (Al2O3) 

substraten,
 de capaciteit van coaxiale kabels,
 MOS en junctiecapaciteiten.

Tabel  1  geeft  de  meetresultaten  voor  de  standaard  industriële  condensatoren,  welke  zijn 
gerangschikt in een volgorde overeenkomstig de grootte van de diëlectrische relaxatie. De tweede 
kolom  geeft  aan  hoeveel  ‰  van  de  oorspronkelijke  spanning,  0,1  s  na  een  kort-stondige 
kortsluiting,  op  de  condensatorklemmen  is  teruggekeerd.  De  overige  kolommen  vermelden  de 
modelparameters overeenkomstig Fig. 1, hierbij is Tk * CkRk.
Bovenaan de lijst, in de gunstige zin, staan de polystyreen condensatoren. Deze blijken 30x zo goed 
te zijn dan de polycarbonaat typen en 500x zo goed dan de keramische NPO capaciteiten. Teflon 
capaciteiten zijn niet getest, maar gezien de testresultaten voor coaxiale kabel (zie hieronder), zijn 
deze typen condensatoren waarschijnlijk nog beter dan de polystyreentypen. Voor kritische circuits 
is het niet voldoende om de beste condensator uit de tabel te kiezen. Ook het montagemateriaal 
blijkt van belang te zijn en moet zorgvuldig geselecteerd worden. Tabel 2 geeft de meetresultaten 
voor elektroden gemaakt op twee typen veel gebruikt dragermateriaal: epoxy PCB´s en alumina 
(keramisch) substraat. Het belang van het drager-materiaal blijkt uit het volgende voorbeeld: 

Voorbeeld:  Stel  dat  een  100 pF styroflex  condensator  wordt  gemonteerd  op  een  dubbelzijdige 
epoxy PCB en dat de aansluitingen een parasitaire capaciteit hebben van 1 pF (geen buiten-sporige 
waarde).  De  combinatie  van  de  capaciteiten  resulteert  in  een  totale  waarde  van  101  pF.  De 
diëlectrische  relaxatie  bedraagt  echter  1,4  x  10-3 in  plaats  van  de  circa  0,5  x  10-3 voor  de 
condensator zelf. De kleine parasitaire capaciteit ziet kans om het diëlectrische relaxatie-effect met 
maar liefst een factor 3 te verslechteren! Om dit effect te voorkomen kan een ander dragermateriaal, 



zoals alumina, worden gebruikt.
Bij  de  experimenten  is  ook  onderzocht  hoeveel  invloed  de  temperatuur  heeft  op  diëlectrische 
relaxatie. Met name bij polycarbonaat typen blijkt deze invloed aanzienlijk te zijn (zie Fig.3). De 
problemen  blijken  het  grootst  te  zijn  bij  lage  temperaturen.  Kennelijk  kost  het  polariseren  en 
depolariseren bij lage temperaturen meer tijd. 
Ook voor sommige coaxiale kabels werd de diëlectrische relaxatie gemeten (Tabel 3). Dit effect 
blijkt  bij  teflon  coaxiale  kabels  uitermate  gering  te  zijn.  Ter  vergelijking  toont  figuur  4  de 
diëlectrische  relaxatie  van  twee  hoogwaardige  condensatoren  en  de  twee  typen  coaxiale  kabel 
(RG213 en RG179). Teflon condensatoren zijn duur; het is daarom geen gekke gedachte om stukjes 
coaxiale kabel als condensator te gebruiken. Indien men dit doet, moet men echter bedacht zijn op 
enkele ongewenste effecten: Mechanische trillingen, zoals geluidstrillingen, kunnen een modulatie 
van de kabelcapaciteit  veroorzaken,  die  dan als  een soort  microfoon kan gaan werken.  Verder 
kunnen er ruisstromen veroorzaakt worden door het zogenaamde tribo-elektrische effect. Dit laatste 
effect  kan  gereduceerd  worden door  “low-noise”  kabel  te  gebruiken.  Dit  is  kabel  waarvan het 
diëlectricum aan de buitenzijde is voorzien van een grafietlaagje.
Ook bij geïntegreerde schakelingen krijgt men te maken met ongewenste effecten, veroorzaakt door 
de diëlectrische  relaxatie  van interne MOS en junctiecapaciteiten.  Dit  effect  werd gemeten  aan 
twintig parallel-geschakelde gate capaciteiten van J309 JFET’s en SD214 MOSFET’s (Tabel 4). 
Ter  vergelijking  toont  figuur  5  de  gemeten  diëlectrische  relaxatie  van  MOSFET’s   en  JFET’s 
tesamen met die van enkele middenklasse industriële condensatoren.

De lineariteit van VCO’s
Diëlectrische  relaxatie  veroorzaakt  ongewenste  afwijkingen  in  het  gedrag  van  een  aantal 
belangrijke schakelingen, zoals sample-and-hold schakelingen, switched-capacitor schakelingen en 
VCO’s.  Door  de  onderzoekers  van  de  TU Delft  is  nagegaan  in  welke  mate  de  lineariteit  van 
bijvoorbeeld  een  VCO  volgens  het  schema  van  Fig.  6  wordt  beïnvloed  door  dit  effect.  Dat 
diëlectrische relaxatie deze lineariteit beïnvloedt laat zich gemakkelijk inzien aan de hand van Fig. 
7. Bij zeer lage frequenties spelen de weerstanden R1 en R2 nog geen rol en valt de karakteristiek 
van de I – f overdracht samen met de asymptoot A1 welke geldt voor een ideale referentie capaciteit 
Cref = Cx + C1 + C2. Bij stijgende frequentie gaat de weerstand  R1 een rol spelen waardoor het 
effect van de tak C1 – R1 minder wordt. De I – f  karakteristiek zwaait daardoor af in de richting van 
de asymptoot A2, welke geldt voor een ideale capaciteit Cref = Cx + C2. Bij nog hogere frequenties 
wordt ook de volgende tak uitgeschakeld en gaat de karakteristiek over in asymptoot A3 voor Cref  
= Cx. Figuur 7 geeft een sterk overdreven voorstelling van zaken, maar maakt duidelijk dat er in 
een bepaald frequentiegebied van de VCO niet-lineariteit ontstaat welke veroorzaakt wordt door 
diëlectrische  relaxatie  met  een  tijdconstante  τ waarvan  de  inverse  waarde  in  de  buurt  van  dit 
frequentiegebied ligt. Nadere analyse wijst uit dat de maximale niet-lineariteit (de 2e afgeleide is 
dan maximaal) optreedt indien f = 0,4/2πτ. Figuur 8 toont de full-scale error van een VCO welke 
uitgerust is met een  standaard polycarbonaat condensator, voor het frequentiegebied van 1 kHz tot 
100 kHz. Uitgaande van de I – f  karakteristiek bij 1 kHz blijkt dat bij 100 kHz de fout al opgelopen 
is tot 6 ‰.
Soortgelijke analysen zijn mogelijk voor andere precisie-schakelingen.



Fig. 1  Een model van een condensator met diëlectrische relaxatie.

Fig. 2  Het meetprincipe. (a) Het principe van de schakeling. (b) De spanning over de condensator 
als functie van de tijd.



Fig. 3 Het diëlectrische relaxatie-effect van een polycarbonaat condensator bij verschillende 
temperaturen als functie van de tijd die verstreken is na een kortstondige kortsluiting.

Fig. 4  Diëlectrische relaxatie van enkele hoogwaardige condensatoren en van twee typen coaxiale 
kabel.



Fig. 5   Diëlectrische relaxatie van enige middenklasse condensatoren en de gate capaciteiten van 
MOSFET's en JFET's.

Fig. 6  Een eenvoudige voltage-controlled oscillator (VCO).

Fig. 7  De overdracht van een VCO met en zonder  diëlectrische relaxatie in Cref. Het effect van 
diëlectrische relaxatie is (zeer) sterk overdreven om het effect duidelijk te kunnen aangeven.



Fig. 8  De volle-schaal fout in de I – f karakteristiek  van een VCO met een polycarbonaat 
condensator.

Tabel 1  De meetresultaten voor een aantal industriële condensatoren.

Tabel 2  De meetresultaten voor epoxy PCB en alumina (Al2O3) substraat.



Tabel 3  De meetresultaten voor twee typen coaxiale kabel.

Tabel 4  De meetresultaten voor de gate capaciteiten van JFET's en MOSFET's.

***

PS
Styroflex is de merknaam van Siemens voor polystyreen condensatoren.

PS2
Hoewel polycarbonaat condensatoren in de tekst af en toe niet zo positief uit de bus komen, moge 
duidelijk zijn dat de veel gebruikte polyester condensatoren nog slechter zijn.
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