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Ontkoppeling van de voeding in digitale schakelingen is zoals iedereen weet essentieel. 
Nu kan dat in theorie met elke condensator die een dusdanige waarde heeft dat zowel laag 
als hoogfrequente stoorsignalen op de voeding keurig kortgesloten worden. Helaas is er 
zoals altijd een verschil tussen theorie en praktijk. Oorzaak zijn de parasitaire inducties 
waar elke condensator mee te maken heeft. Toch is deze parasitaire L niet bij elk type 
condensator hetzelfde. 

Condensatoren met 
drie aansluitingen
Betere	ontkoppeling	met	minder	onderdelen

De theoretische impedantie van een con-
densator wordt lager als de frequentie hoger 
wordt, maar helaas is de werkelijkheid net 
anders. In eerste instantie is er een omge-
keerd evenredig verband tussen impedantie 
en frequentie, maar door parasitaire inductie 
verandert dit gedrag langzaam naar een meer 
recht evenredige relatie tussen impedantie 
en frequentie (zie afbeelding 1).
Waar bij een condensator de parasitaire 
inducties te vinden zijn, zagen we het gemak-
kelijkst bij de ouderwetse condensatoren 
met aansluitdraden. Deze lange draden wer-
ken immers ook als spoelen die in serie staan 
met de condensator. In afbeelding 2 is de 
opbouw te zien almede waar de parasitaire 
inducties zittenen hoe de situatie wordt als 
deze condensator als ontkoppelcondensator 
gebruikt wordt. Bij SMD-onderdelen zijn 
er geen aansluitdraden, maar toch vormen 
de aansluitingen en de opbouw van de con-
densator kleine, maar niet te verwaarloos-
bare inducties waardoor de condensator niet 
meer als ideaal beschouwd mag worden. Ten 
opzichte van de through hole onderdelen 
ontkoppelen SMD-onderdelen wel beter, 
maar nog altijd zijn ze niet ideaal.

Drie	aansluitingen
Al jaren geleden heeft men bedacht dat voor 
het ontkoppelen van voedingslijnen het 
beter is om een condensator te gebruiken 
met drie aansluitingen. De eerste exempla-
ren waren natuurlijk bedoeld voor through 
hole toepassingen. Afbeelding 3 toont de 
schematische opbouw. Te zien is dat twee 
aansluitingen letterlijk zijn doorverbonden, 
maar tevens ook rechtstreeks, over een groot 
oppervlak verbonden zijn met één van de 
twee platen van de condensator. Deze twee 
aansluitingen worden toegepast om de voe-
ding door te geleiden. De derde aansluiting 
wordt bij ontkoppeling aan massa gelegd. 
De condensator staat zo in serie met de voe-
ding en doordat de ene plaat van de con-
densator een onderdeel vormt van de voe-
dingslijn is er aan die kant geen parasitaire 
inductie aanwezig. Afbeelding 3 toont hoe 
u dit moet zien.
De situatie bij een SMD-condensator is in 
feite hetzelfde als bij een through hole exem-
plaar, alleen is alles kleiner, maar ook dubbel 
uitgevoerd zoals in afbeelding 4 te zien is. Er 
ontstaan zo twee parallel geschakelde con-
densatoren en de parasitaire inducties staan 
ook parallel en zijn daardoor nog kleiner.
Wat de verschillen tussen diverse ontkop-
pelcondensatoren zijn, toont afbeelding 5. 

Boven staat een normale condensator met 
de aansluitingen aan de smalle kanten van 
het onderdeel. Daaronder een condensa-
tor waarbij de aansluitingen aan de lange 
kant zijn gepositioneerd waardoor de totale 
inductie in serie met de ontkoppelstroom 
lager is en daardoor het frequentiebereik 
groter is geworden. Helemaal onder de situ-
atie met een condensator met drie aanslui-
tingen die de laagste parasitaire inductie van 
de getoonde exemplaren heeft en dus het 
meest geschikt is voor ontkoppeling van een 
breed frequentiespectrum.

Voordelen
De huidige snelheden van digitale scha-
kelingen maken dat de ontkoppeling van 
voedingslijnen moet doorlopen tot zeer 
hoge frequenties. Een methode om dat voor 
elkaar te krijgen, is door meerdere condensa-
toren parallel te schakelen. Dit kunnen veel 
dezelfde condensatoren zijn maar ook con-
densatoren met elk dusdanige eigenschap-
pen dat de ontkoppeling voor een zeer breed 
frequentiespectrum naar wens is. Voor lage 
frequenties kunnen dat elektrolytische con-
densatoren zijn (hoge capaciteit, maar ook 
veel parasitaire L) en voor de hoge frequen-
ties bijvoorbeeld een ceramische condensa-
tor met weinig parasitaire L. Doordat in een 
condensator met drie aansluitingen de para-
sitaire inducties veel lager zijn, kan één enkel 
onderdeel voor een veel groter frequentie-
gebied een goede ontkoppeling verzorgen. 
In plaats van meerdere parallel geschakelde 
condensatoren kan nu één onderdeel het-
zelfde doen. Wat hiervan de voordelen zijn, 
mag duidelijk zijn. Niet alleen is er minder 
printoppervlak nodig waardoor het apparaat 
kleiner kan zijn, maar ook aangaande de 
kosten is het gunstiger. De meerprijs van een 
condensator met drie aansluitingen is niet te 
vergelijken met de meerprijs voor veel meer 
onderdelen die aangeschaft moeten worden 
en gemonteerd moeten worden.

Nog	kleiner
Condensatoren met drie aansluitingen in 
een SMD-uitvoering zijn al geruime tijd in 
verschillende uitvoeringen en waarden te 
koop. Onlangs heeft Murata aan hun pakket 
een nieuwe uitvoering toegevoegd. Zij zijn 
nu in staat om deze condensatoren te leveren 
in een nog kleinere behuizing. Bij de nieuwe 
NFM18HC-serie gaat het om multilayer 
keramische condensatoren in een behuizing 
van slechts 1,6 x 0,8 mm. Ten opzichte van de 
voorgaande met afmetingen van 2,0 x 1,2 mm 

is dat een heel stuk kleiner waardoor printen nog weer kleiner kunnen wor-
den. Wat hier de voordelen van zijn, kunt u zelf wel invullen.
De serie zelf is nog voor een deel in ontwikkeling. Nog lang niet alle waarden 
zijn leverbaar, maar daar zal in de toekomst wel verandering in komen.       •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Condensatoren met drie aansluitingen”.
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Afbeelding 1. De impedantie van een condensator neemt bij bepaalde 
frequenties toe in plaats van af.

Afbeelding 2. 
Parasitaire 
inducties zijn 
verantwoordelijk 
voor het niet ide-
ale gedrag dat in 
afbeelding 1 is 
weergegeven.

Afbeelding 3. 
Een condensator 
met drie aan-
sluitingen is te 
vergelijken met 
een doorvoer-
condensator.

Afbeelding 4. Bij een SMD-
condensator met drie aansluitin-
gen is de parasitaire inductie nog 
kleiner.

Afbeelding 5. De verschillende conden-
satoren en hun parasitaire inductie als 
ontkoppelcondensator.


