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WOORD VOORAF

Steeds weer wordt de tegenwoordige mens geconfronteerd
met nieuwe, veelal technische begrippen en magische klan
ken. Een daarvan is het moderne toverwoord Transistor. Het
staat niet alleen op één lijn met ‘zakradio’, maar ook met
apparaten als bandrecorders en televisietoestellen, ja zelfs
met automobielontsteking. De transistor is dan ook blijkbaar
geen portable radio zoals velen eerst meenden of nog wel
denken. Maar wat is de transistor dan wel? Het moet een
wel heel wonderlijk voorwerp zijn met zeer bijzondere eigen
schappen, een sprookjesachtig feeëngeschenk, een soort toverstaï waarmee de meest uiteenlopende wensen te vervullen
zijn . . . Goedbeschouwd is dit ook zo; de transistor is de
toverformule van deze tijd, ja zelfs een van de grootste vin
dingen van deze aan technische ontwikkelingen toch waarlijk
niet arme eeuw. Betekent dit nu dat de transistor een geheim
zinnig ding is, ontheven aan de gangbare aardse natuurwet
ten? Nee, zeker niet, de transistor is in wezen even gewoon,
of beter gezegd, even wonderlijk als een brandend stuk hout,
een door een draad vloeiende elektronenstroom of als, ja als
alle natuurwetten waarmee de mens, hetzij in de stad, hetzij
in de stille natuur, dagelijks wordt geconfronteerd. Het bij
zondere van de transistor is evenwel dat bepaalde natuurwet
ten door de immer zoekende mens met elkaar zijn gecombi
neerd, waardoor geheel nieuwe, tot dan toe ongekende mo
gelijkheden zich konden openbaren. Het zijn deze mogelijk
heden die, gewend als wij zijn aan de ‘gewone’ dagelijkse
wonderen der natuur, de transistor zo’n bijzonder aureool
meegeven.
Dit boek is geheel gewijd aan dit moderne elektronische on
derdeel dat de transistor is: een elektronisch onderdeel, waar
in onze onzichtbare vrienden, de elektronen, zich op een be
paalde manier gedragen en ons daardoor de zo bijzondere dien
sten bewijzen. Het is uitermate nuttig enig begrip te hebben
van deze interessante, maar niet altijd even gemakkelijke en
nog steeds evoluerende materie. Want nietwaar, wie kennis
heeft, kan oordelen. Niet alleen kan dit van grote waarde
zijn op het dagelijkse werk, maar ook in het privéleven, want
overal, op alle mogelijke gebieden, zullen de transistor en
andere leden van de zogenaamde halfgeleiderfamilie meer en
meer worden toegepast met steeds weer nieuwe mogelijk
heden als gevolg.
Een diepgaande technisché verhandeling wil dit boek niet
7

zijn. Het wil, zonder formules, berekeningen en geheel uit
gewerkte schakelingen, een duidelijk doch zeker niet opper
vlakkig inzicht verschaffen in het wezen van de transistor,
in zijn plaats in het moderne leven, in zijn vele, vele moge
lijkheden en het wil (voorzichtig) een blik werpen op de toe
komst.
W. VAN BUSSEL

BIJ DE TWEEDE DRUK
Onder meer dank zij zeer gewaardeerde opmerkingen van kri
tische lezers en recensenten zijn in de nieuwe druk enkele
correcties en aanvullingen aangebracht. Tevens zijn, daar
hiervoor belangstelling bleek te bestaan, van enkele schema’s
de praktische componentwaarden vermeld. Weliswaar doen
deze gegevens niets toe of af aan de essentie van dit boek,
maar ze kunnen meehelpen het inzicht te vergroten. Vooral
vpor diegenen, die de wens koesteren ooit daadwerkelijk met
de transistor te gaan manipuleren, is dit van belang. We ho
pen hiermee dan ook ons met dit boek gestelde doel: de ‘ge
heimzinnige’ transistor voor een groot publiek toegankelijk te
maken, weer wat dichter te hebben bereikt!
W. VAN BUSSEL
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1. DE ONTDEKKING
VAN DE TRANSISTOR
*
Alle elektrische en elektronische apparaten waarvan de mens
zich bedient, bestaan uit een in wezen slechts betrekkelijk
gering aantal verschillende onderdelen. O, zeker, wanneer wij
een blik in een radiotoestel of in een TV-apparaat werpen,
ontwaren we een ongelooflijke warwinkel van vreemdgevormde onderdelen die allemaal ogenschijnlijk een geheel
eigen soort vertegenwoordigen. Maar toch is dat lang niet
het geval, want vele onderdelen horen tot dezelfde soort. Zo
bevinden zich in dergelijke apparaten zeer veel weerstanden
en condensatoren, onderdelen waarvan eenieder wel eens
heeft gehoord. Wat voor functie ze precies hebben, doet nu
niet ter zake. Ook zijn er veel onderdelen, veelal verborgen in
afschermbusjes, die simpelweg bestaan uit rolletjes geïsoleerd
koperdraad. Dit zijn spoelen met dezelfde eigenschappen als
de spoelen van bijvoorbeeld een elektrische bel of een stofzuigermotor. En betreft het een niet al te modern toestel,
dan zien we ook de welbekende radio- of elektronenbuizen.
Ook dit zijn toestelonderdelen, maar van bijzondere allure!
Want deze onderdelen zijn niet ‘passief zoals weerstanden,
condensatoren en spoelen, maar behoren tot de familie der
zogenaamde ‘actieve elementen’.

Buis en transistor: actieve elementen
Vanwaar dit verschil? Wel, in actieve onderdelen treffen we
elektronen aan die andere elektronen activeren het werk
over te nemen, bij voorkeur in versterkte mate. Dit werk
BUIS

IN

I

TRANSISTOR

vocangssponning

voedings-on

gloeiepannlng

Fig. 1. Buis en transistorversterkerelementen.
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kan van alles zijn: betrekkelijk langzaam heen en weer gaan
de elektronenstroombewegingen, veroorzaakt door een stem
voor een microfoon of door een trillende grammofoonnaald;
het werk kan ook bestaan uit uiterst snel trillende bewegin
gen, teweeggebracht door radio- of televisiezender, of uit
abrupte, pulserende ‘stoten’ ten behoeve van computer- of
schakeltechnieken. De elektronenbuis is dan ook een versterkerelement. Een zwak signaal gaat er in, een krachtig
signaal komt er uit. Het radiotoestel en de grammofoonversterker zijn daarvan letterlijk ‘sprekende’ voorbeelden! Maar
niets voor niets; de buis moet uit een aparte stroombron wor
den gevoed. De transistor nu is eveneens een versterkerelement, een actief onderdeel dat in staat is elektrische trillin
gen ofwel ‘signalen’ te versterken. De transistor is dan ook
evenals de elektronenbuis een elektronisch onderdeel. Was
‘elektronica’ een term die voorheen slechts voorbehouden
was aan apparaten waarin buizen waren verwerkt, tegen
woordig omvat dit begrip die apparatuur welke is uitgerust
met buizen of met transistors. Met actieve elementen dus.
Elektrische schakelingen daarentegen bevatten slechts passie
ve elementen. Wie nu zou denken dat de transistor op één lijn
te stellen is met zijn medebroeder, de elektronenbuis, vergist
zich. Nee, de werking van de transistor is geheel anders dan
die van de buis en dankzij deze andere opzet kan de transis
tor niet alleen méér dan de buis, maar kan hij zijn werk ook
verrichten op plaatsen die voor de buis min of meer taboe
zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de transistor een
steeds grotere rol gaat spelen in het dagelijkse leven. Alleen
al in Amerika worden de laatste jaren honderden miljoenen
transistors per jaar verkocht en dit aantal neemt snel toe.

Toevallige ontdekking
De uitvinder van de elektronenbuis ofwel ‘radiolamp’, Lee
de Forest, kon niet vermoeden dat zijn in 1908 gepatenteerde
geniale vinding die het elektronicatijdperk inluidde en dan
ook een totale omwenteling betekende, binnen een halve
eeuw zou worden gevolgd door een ontdekking welke een
nog weidser elektronisch perspectief zou openen, de ontdek
king van de transistor. Geen uitvinding? Nee, een ware ont
dekking, want de werking van de transistor was iets dat bij
• toeval werd bespeurd. Dat was in 1948, toen twee fysici van
de Bell Telephone in Amerika, dr. John Bardeen en dr. Walter Brattain, onder leiding van dr. William Shockley bezig
waren met grootscheepse onderzoekingen aan de zogenaam
de germaniumdetector, een passief element dat beden ten
10

dage nog in zeer veel schakelingen wordt toegepast, zij het
onder de naam germaniumdiode. Deze germaniumdetector
of -diode nu hoort thuis onder de halfgeleiders, dat zijn stof
fen die voor de elektrische stroom noch een goede geleider,
noch een goede isolator zijn. Nu was al sinds lang bekend,
dat kleine hoeveelheden verontreinigingen in deze stoffen de
geleidbaarheid deden toenemen en ook dat bij aanwezigheid
van verschillende soorten van dergelijke verontreinigingen
de geleidbaarheid in de ene richting veel beter was dan in de
andere richting, zodat de stroom in de ene richting ook veel
minder weerstand ondervond dan in de andere richting. Een
van de belangrijkste toepassingen hiervan was de roemruchte
kristaldetector die als onderdeel van de uiterst simpele, naar
de detector genoemde kristalontvanger, radio-ontvangst mo
gelijk maakte. Al in 1874 was dit systeem door de Duitse na
tuurkundige K. Braun beschreven.
De kristaldetector werd na het verschijnen van de radiobuis
slechts gebruikt door beginnende radio-amateurs en was als
zodanig de allereerste trede van de o zo hoge radioladder.
Meestal duurde het niet lang, of men verwisselde deze trede
voor een hogere: de radiobuis. Want de buis kon niet alleen
de functie van de detector overnemen, nee, hij kon ook ver
sterken zodat luidsprekerweergave mogelijk was. En zo stond
de halfgeleidermaterie jaren- en jarenlang op een ‘Jaag pitje’,
maar kwam enkele jaren vóór de laatste Wereldoorlog weer
in de wetenschappelijke belangstelling. Dit vanwege de zeer
hoge zendfrequenties der centimetergolven die men langzaam
maar zeker begon te beheersen en waarbij de halfgeleiderdetector zeer goede diensten bleek te kunnen bewijzen. Een
periode van intensief onderzoek in de gedragingen van half
geleiders in het algemeen en diodes in het bijzonder brak aan
en het was tijdens een van deze onderzoekingen, dat Bardoen
en Brattain ontdekten dat twee hecht met elkaar verbonden
diodes een zeer merkwaardige eigenschap vertoonden. Wat
bleek namelijk? Het bleek dat de weerstandswaarde van en
daarmee de elektronen stroom door de ene diode zich vrij
sterk wijzigde, zodra de stroomsterkte door de andere diode
slechts weinig werd veranderd. Een kleine stroomverandering had een gelijkvormige, doch veel grotere stroomverandering tengevolge. Er trad dus versterking op, evenals dat
tot dan toe het geval was met de zo onmisbare elektronen
buis. Wat niemand ooit had gedacht, was geschied: de buis
was op zijn eenzame hoogte benaderd door een mededinger.
De werkwijze van de mededinger is echter geheel anders. In
zekere zin is er sprake van weerstandsoverdracht, reden
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waarom men het nieuwe versterkerelement Transfer Resistor
noemde. De beide woorden werden al spoedig tot één woord
samengetrokken en sindsdien spreekt men over de hele we
reld van ‘transistor’.

Ongekende eigenschappen
De nieuwe loot aan de elektronicastam sprak meteen gewel
dig aan. Begrijpelijk, want het bleek dat de transistor niet
alleen veel kleiner en lichter was en minder aansluitingen
had dan de conventionele elektronenbuis, maar ook, o.a.
door de afwezigheid van een gloeidraad, bij gelijke prestaties
veel minder energie verbruikte, terwijl de levensduur, dat
was al met zekerheid te voorspellen, van ongelooflijke lengte
was. Fabelachtige verhalen deden de ronde over minuscule,
volwaardige vestzakradio’s en wie deze verhalen niet wilde
geloven, kon de lilliputwonderen persoonlijk op radiotentoonstellingen aanschouwen en beluisteren.
Vervolgens werden vrij kort na elkaar diverse interessante
transistorvarianten ontwikkeld welke weer nieuwe toepas
singsgebieden ontsloten, maar het duurde toch nog tot 1953
eer het veelbelovende nieuwe versterkerelement in Neder
land zijn intrede deed. In 1955 wist een van de grote Neder
landse radiobladen onder de kop ‘Hoe is nu eigenlijk de si
tuatie der transistor?’ te vertellen ‘dat de ontwikkeling der
transistors zeker niet is doodgelopen’. Dat klopte, want dat
zelfde jaar kwamen de eerste Nederlandse transistors voor
experimentele doeleinden op de markt. Het nieuwe wonder
werd gemeengoed. Steeds gunstiger werden de aanvankelijk
nogal hoge prijzen, wat voor een groot deel te danken was
aan de allengs beter wordende fabricagetechnieken. Alom
werd door technicus zowel als door amateur intensief met
de jongste elektronica-aanwinst geëxperimenteerd, waarbij
steeds weer nieuwe toepassingsmogelijkheden werden be
dacht. En nu, nu leven we dan in een tijdperk waarin de
transistor, slechts luttele jaren na de ontdekking, al niet meer
uit het dagelijkse leven is weg te denken!
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2. DE WONDERE WERELD
DER HALFGELEIDERS
Wanneer we ons gaan verdiepen in het wezen van de tran
sistor, is het niet voldoende te weten dat er voor onze on
zichtbare dienaren, de elektronen, begaanbare en onbegaan
bare paden, geleiders en isolatoren, bestaan. Nee, we moeten
ons gaan bezighouden met materialen die noch het een, noch
het ander zijn. Deze materialen worden halfgeleiders ge
noemd en vormen de basis van de transistor- ofwel halfgeleidertechniek.
Wanneer maken we gebruik van geleiders en isolatoren? Het
is goed, dit duidelijk in te zien, opdat het begrip halfgeleider
ons ook helder voor de geest kan komen te staan.
Geleiders
Eerst dan de geleiders, de begaanbare paden. We maken hier
gebruik van wanneer we door een stroombron geleverde elek
tronen naar een bepaald punt dirigeren. En wat doen we met
de daar aangekomen elektronen? We sturen ze bijvoorbeeld
door een gloeilamp, een kachelspiraal of door een elektro
motor, kortom we sturen ze wederom door geleiders. Maar
uit
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stroombron
m

licht
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krocht

Fig. 2. Stroom door geleiders.

deze geleiders zijn van dien aard, dat de elektronen hun ener
gie gaan afgeven, hetzij in de vorm van licht, hetzij als
kracht of als warmte.
In de gloeilamp wordt deze energie-afgifte bewerkstelligd
door de gloeidraad, een uiterst dunne metaaldraad waarin de
elektronen nogal wat weerstand ontmoeten en daardoor wrijvingswarmte veroorzaken. Zó heet wordt het draadje, dat
het fel opgloeit en daardoor licht uitstraalt. Dankzij de zuurstofarme omgeving, waarin het draadje is ondergebracht, ver
brandt het niet. De warmte die de lamp naast het licht uit
straalt, is te beschouwen als verlies en daarom is de gloei
lamp niet bepaald een van de meest efficiënte lichtbronnen.
De kachelspiraal is eveneens een geleidende draad waardoor
heen de elektronen zich met veel moeite verplaatsen en ook
13

hier ontstaat, zij het op minder heftige wijze, het opgloeiverschijnsel. Wederom krijgen we warmte en licht, maar nu zijn
het de lichtstralen, die verlies opleveren. Helaas, in alle tak
ken van techniek is rendementsverlies een zaak waar maar
al te zeer rekening mee moet worden gehouden.
De elektromotor tenslotte heeft als hart een draaibaar anker,
bestaande uit een aantal spoelen welke gewikkeld zijn van
geïsoleerd koperdraad. Ook hier weer geleiders dus. Hier
ontstaan evenwel geen lichtverschijnselen, hoewel er veelal
wel warmte wordt ontwikkeld.
Maar daar gaat het niet om. Het gaat nu om het verschijnsel
dat elektronen die door een geleider trekken, rondom deze
geleider een magnetisch veld doen ontstaan. De tot spoelen
gewikkelde geleiders zijn dan ook omgeven door geconcen
treerde magnetische velden en zijn dus in feite al of niet
krachtige magneten, elektromagneten. In samenwerking met
in de motor aanwezige vaste magneetvelden ontstaan aantrekkings- en afstotingskrachten, die het anker doen rond
draaien en zo staat ons een mechanische krachtbron ter be
schikking.
Goed beschouwd zijn alle elektrische apparaten waarvan de
mens zich bedient, geleiders met een zeer lage soortelijke
weerstand. Weerstandswaarden worden altijd in ohms uitge
drukt. Zo heeft een koperdraad van 60 meter lengte en met
een doorsnede van 1 mm2 een weerstand van één ohm. Een
waarde van 1 ohm (1 Q) is dan ook niet hoog.
Geleiders nu hebben een soortelijke weerstand (dat is de
weerstand per centimeter lengte, bij een doorsnede van
1 cm2) die minder is dan een tienduizendste ohm.
Maar hoe zit het nu met een ietwat afwijkend instrument als
bijvoorbeeld de TL-buis? Ja, ook deze gasgevulde buis valt
onder de geleiders, want hier doet een geleidend gemaakt
gas als zodanig dienst.

Isolatoren
Tegelijk met de geleiders hebben we te maken met isolerende
stoffen, de niet-geleiders. Blanke koperdraden kunnen we in
de praktijk niet gebruiken en dus maken we gebruik van iso
lerende omhullingen, veelal in de vorm van een of andere
plasticsoort. Volkomen veilig zijn de stroomvoerende leidin
gen nu te hanteren. Willen we de stroom uitschakelen, dan
kunnen we gebruik maken van een schakelaar waarin, door
het knopje om te wippen, een stukje geleidend materiaal
wordt verwisseld voor een niet geleidende stof, in de meeste
gevallen lucht. Want lucht, droge lucht althans, is een zeer
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goede isolator. En dat is maar gelukkig . . . ! Dit alles is ons
overbekend, al staan we er niet altijd bij stil. We hebben ons,
sinds de elektriciteit gemeengoed is geworden, vertrouwd ge
maakt met de vele vormen waarin geleiders en niet-geleiders
voorkomen. Uit de dagelijkse praktijk weten we dat alle me
talen goed geleidend zijn en dat de meeste overige stoffen
zeer slecht of helemaal niet geleidend zijn. Waar nodig ma
ken we dan ook gebruik van rubber handschoenen en rubbermatten, van schroevedraaiers met hardplastic handgrepen,
van geïsoleerde combinatietangen en noem maar op. Al der
gelijke materialen hebben een ongelooflijk hoge soortelijke
weerstand. Porselein bijvoorbeeld, bekend als een zeer goede
isolator, heeft een soortelijke weerstand van 100.000.000 of
wel 10sQ'. Dat is dus nogal wat, maar het is nog niets verge
leken bij een moderne plasticsoort als bijvoorbeeld polyethy
leen. Hiervan is de soortelijke weerstand maar liefst 1012
Q. En dit is nog lang niet het uiterste, want materialen als
mica en kwarts hebben een nog veel en veel hogere weer
stand.

Halfgeleiders
Tussen het slechtst geleidend materiaal uit de groep geleiders
(soortelijke weerstand 0,0001 O) en de minst goede isolator
uit de groep isolatoren (soortelijke weerstand 100.000.000 Q)
bevindt zich het grote gebied der halfgeleiders, het gebied
dat tegenwoordig zo uiterst belangrijk is. De belangrijkste
materialen uit deze groep zijn de elementen germanium en
silicium. Hiervan worden de huidige, alom gebruikte germa
nium- en siliciumdiodcs en transistors vervaardigd.
Tabel 1. Soortelijke weerstand van geleiders, halfgeleiders en iso
latoren:

Geleiders
o.a. alle metalen
Halfgeleiders
o.a. germanium en silicium
Isolatoren
o.a. porcelein, glas, plastic

kleiner dan 0,0001 Q

100.000.000 Qen hoger

Elektriciteit in een notedop
Om duidelijk in te zien hoe de elektronen, want daar gaat het
tenslotte om, zich in halfgeleiders gedragen, moeten we al
lereerst weten, hoe ze zich gedragen in normale geleiders.
Geen transistorbegrip zonder begrip van vriend elektron!
15

Welnu laat ons afdalen naar zijn wereld en in vogelvlucht
gaan zien op welke wijze hij zijn diensten aan ons aanbiedt,
of anders gezegd, hoe een elektrische stroom tot stand komt.
Elektronen dan zijn zeer beweeglijke, minuscule deeltjes die,
tezamen met ontelbare andere elektronen, met de gigantische
snelheid van duizenden kilometers per seconde om centrale
kernen heencirkelen. Deze kernen, atoomkernen, hebben een
of meer elektronen onder hun hoede en zo’n compleet stel

elektron

kom

1/10,000 000 mm

Fig. 3. Het atoom, bestaande uit kern, elektron(en) en veel lege
ruimte.
sel van kern plus bijbehorend elektron of bijbehorende elek
tronen wordt een atoom genoemd. Zo’n atoom is dan ook geen
homogeen bolletje, maar bestaat voor het grootste gedeelte
uit lege ruimte. Compleet met ruimte is het atoom niet gro
ter dan één tienmiljoenste millimeter, een afmeting waar wij
ons geen voorstelling van kunnen vormen. Dit nietige atoom
is de bouwsteen van alle materie. Afhankelijk van het aantal
elektronen dat om de kern cirkelt en van de kernstructuur
ontstaat een bepaalde elementaire stof, een element, van
waaruit door bindingen met andere elementen weer andere
stoffen kunnen worden opgebouwd. Maar dat is nu niet be
langrijk, het gaat nu om de elektronen, waarvan wij in onze
elektrische apparaten gebruik maken.
Ondanks de ongelooflijke snelheid waarmee de elektronen
rond de atoomkernen suizen, vliegen ze toch niet uit hun
baan, want de aantrekkingskracht die de kern op de bijbe-
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horende elektronen uitoefent, is precies even groot als de
middelpuntvliedende krachten van al deze elektronen teza
men. De tegengestelde krachten heffen elkaar op, het atoom
is neutraal. Of zoals men ook wel zegt: de positieve kernlading is gelijk aan de som van de negatieve ladingen van de
elektronen. Dit is de normale toestand, maar door chemi
sche, magnetische of andere invloeden is het mogelijk in som
mige materialen de bindende krachten tussen kern en
elektronen zodanig te verstoren dat een aantal elektronen
zich van hun kernen losmaakt en rond andere kernen gaat
cirkelen. Er ontstaat dan een elektrische spanning, want de
door de van buitenaf aangevoerde chemische, magnetische
of andere vorm van energie uit hun banen gerukte elektro
nen willen niet anders dan hun oorspronkelijke plaatsen weer
innemen. Staan we ze deze gunst toe door de atomen met
een teveel aan elektronen (waar dus de negatieve ladingen
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Fig. 4. Van teveel naar te weinig, van min naar plus.
overheersen) via een geleidend materiaal te verbinden met de
atomen waar de elektronen vandaan komen (en waar dus een
positieve lading overheerst), dan wippen de elektronen van
kern tot kern weer terug. Er ontstaat een elektronenstroom
van te veel naar te weinig, van de negatief geladen atomen
(ook wel negatieve ionen genoemd) naar de positief geladen
atomen (positieve ionen), kortweg van min naar plus. Wordt
er niets ondernomen om de spanning te handhaven, dan
wordt deze stroom gaandeweg minder, tot uiteindelijk de
neutrale toestand weer is bereikt. De stroom komt geheel
tot stilstand, de spanning is weg.
In de praktijk zien we dit bijvoorbeeld bij de zaklantaarnbatterij: door chemische oorzaken wordt er een elektrische
spanning opgewekt, een spanning die na verloop van tijd en
door het gebruik van de batterijstroom gaandeweg minder
wordt tot de batterij uiteindelijk geheel is uitgeput. De chemi
sche reactie is dan geëindigd en met deze reactie de energie
toevoer, benodigd voor het opwekken van de elektrische
spanning.
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Atoomstructuur
Is deze in het kort geschetste werkwijze van het elektron,
waar het om normale stroomlevering gaat, wel aanvaardbaar,
voor een duidelijk begrip van het hoe en waarom van gelei
ders, halfgeleiders en isolatoren is het een en ander toch te
summier. We zullen dan ook iets dieper moeten graven en
gaan onderzoeken welke fundamentele verschillen er bestaan
tussen de verschillende materialen. We moeten ons enigszins
bezighouden met de atoomstructuur. Voor velen een af
schrikwekkend begrip, vooral vanwege het feit dat deze ma
terie zeer ver kan worden uitgediept. Maar voor ons doel is
een zo heel diepgaande benadering niet noodzakelijk.
Beschouwen we het atoom dan wat nader, dan zien we dat
het tot op deze hoogte te beschouwen is als een zonnestelsel.
Tot op zekere hoogte, want de elektronen die als planeten

kom

1o schil, nux. 2 elektronen
2o ochil, mat B elektronen
3o schil, mat 18 elektronen

Fig. 5. Voorstelling in het platte vlak van drie banen met elek
tronen rond de kern.

in cirkel- of ellipsvormige banen om de kern wentelen, kun
nen door bepaalde invloeden van buitenaf naar een dichter
bij de kern liggende baan overspringen. Niet zo maar ergens
in de ruimte, nee, op een andere, bestaande baan. Om elke
atoomkern bevinden zich een of meer van zulke banen,
meestal schillen genoemd en elke schil vertegenwoordigt een
zeer bepaald, bij de op die schil behorende elektronen pas
send, energieniveau. Veel van die schillen zijn er niet; maxi
maal zeven en op elke schil is slechts plaats voor een beperkt
aantal elektronen. Zo kan de eerste schil maximaal 2 elektro
nen bevatten, de tweede schil 8, de derde 18 en de zevende
98. Vreemde, onlogische getallen? Toch niet, want er ligt een
mathematische logica aan ten grondslag: het maximale aantal
elektronen wordt bepaald door het kwadraad van het volg
nummer maal twee. Voor de eerste schil is dat dus l2 X 2 =
2, voor de tweede 22 X 2 = 8, voor de derde 32 X 2 = 18,
enzovoorts.
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Lang niet alle bestaande atomen hebben 7 schillen en ook
lang niet alle schillen zijn op maximale wijze bezet. De voor
de transistor zo belanp-ijke elementen germanium en silicium
bijvoorbeeld hebben ieder een volledige eerste schil (2 elek
tronen), een volledige tweede schil (8 elektronen), waarna ze
verder geheel verschillend zijn. Van germanium is ook de
derde schil bezet (18 elektronen). De vierde schil heeft geen
32, maar slechts 4 elektronen. En daar blijft het bij. Silicium
heeft nog minder elektronen: 4 op de derde schil die tevens
de buitenste is.
En zo is elk bestaand element weer op een andere wijze sa
mengesteld, waardoor ook elk element weer geheel andere
eigenschappen vertoont. In deze wetenschap gaan we ons
echter niet verdiepen, want voor ons is alleen de buitenste
schil van belang. Welke schil dit in feite is, doet er daarbij
niet toe.

De buitenschil
Elektronenverplaatsingen zoals we die kennen ten behoeve
van stroomvoorzieningen, vinden altijd plaats op de buitenste
schil, want daar is de aantrekkingskracht van de kern het
kleinst. Het zijn ook deze elektronen die straffeloos naar een
nabuuratoom kunnen verdwijnen, zonder dat de stof erdoor
verandert. Dit zou wel het geval zijn, indien elektronen uit
meer naar binnen gelegen schillen zouden worden verwij
derd. Dit zou alleen mogelijk zijn door de kernstructuur te
veranderen en het is uiteindelijk de kern die bepalend is voor
de eigenschappen van de stof, of juister, van het element.
Het aantal elektronen op de buitenschil nu is uiterst belang
rijk in verband met de geleidbaarheid van de stof. Zijn er
slechts een, twee of drie elektronen op deze schil aanwezig,
dan kunnen ze zeer gemakkelijk worden losgemaakt, zodat
we ze als vrije elektronen kunnen gebruiken voor onze
stroomvoorziening. Dit is het geval bij alle metalen. De zeer
goed geleidende metalen als goud, zilver en koper hebben
slechts één elektron op de buitenschil, terwijl minder goede
geleiders als bijvoorbeeld alluminium, zink en ijzer er meer
dan een hebben. Overigens gaat het slechts om betrekkelijk
kleine verschillen, want al deze materialen zijn tenslotte ge
leiders.
Isolerende stoffen blijken vrij veel elektronen op de buiten
schil te hebben. Deze zijn niet los te maken, zodat in deze
stoffen ook geen elektronenverplaatsing ofwel stroomgeleiding mogelijk is. Zoals we net hebben gezien, hebben de ele
menten germanium en silicium 4 elektronen op de buitenschil
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en dit duidt er op, dat we hier noch met goede geleiders,
noch met goede isolatoren te maken hebben. Dat klopt, want
nietwaar, deze elementen zijn immers halfgeleiders.
Bindingen van atomen
We gaan weer een stap verder: we gaan zien hoe verschillen
de atomen zich met elkaar kunnen binden. Vrees niet dat we
nu op een scheikundig zijspoor raken, want deze, zij het
slechts summiere, kennis voert ons naar het uiteindelijke
transistorbegrip.
We blijven nog steeds bij de elektronen in de buitenschil,
want deze verzorgen van de vele verbindingen die er in de
natuur bestaan de voor ons van belang zijnde zogenaamde
covalente bindingen.
Elk atoom streeft naar een zo klein mogelijke energietoestand en dit is het geval indien zich 8 elektronen op de bui
tenschil bevinden. Welke schil dit is, doet er niet toe, als het
maar de buitenste is. Het atoom is dan zeer stabiel en zal
geen neiging hebben zich met een ander atoom te binden.
We zien dit met het gas neon dat met zijn acht buitenschilelektronen als een onbindbaar element door het leven gaat.
Maar zolang deze stabiele toestand niet is bereikt, zal het
atoom zodra het de kans krijgt, zich met een ander onstabiel
atoom binden om zodoende zijn elektronenaantal op de bui
tenschil vol te krijgen. Een fraai voorbeeld is dat van chloor

e
chloor

natrium

„ Fig. 6. Binding van chloor met natrium tot keukenzout. (De eer
ste en de tweede schil zijn niet getekend.)

en natrium. Het chlooratoom heeft 3 schillen mei 7 elektro
nen op de buitenste. Natrium, dat eveneens 3 schillen heeft,
heeft echter maar 1 elektron op de buitenschil. En wat zien
we gebeuren? Het chlooratoom neemt, zodra het in contact
komt met het natriumatoom, het ene buitenschilelektron van
dit atoom in zijn gelederen op en heeft daarmee zijn stabiele
toestand verwezenlijkt. Het chlooratoom is nu een chloorion
geworden, want het heeft er een elektron bijgekregen. Ook
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het natriumatoom is een ion geworden, want het heeft een
elektron afgestaan. Het chloorion is negatief en het natriumion is positief geïoniseerd, krachten die elkaar precies in
evenwicht houden. Er is een chloornatriummolecule ont
staan, en dat is, zoals we weten, keukenzout.
In dit geval wordt de stabiliteit nog bevorderd, doordat van
het natriumatoom de tweede schil de buitenste is geworden.
En deze schil, hoe kan het mooier, bevat precies 8 elektronen.
Zoals we al zeiden: een dergelijke binding noemt men een
covalente binding, een woord dat afgeleid is van valentie of
chemische waardigheid. Dit is een getal dat aangeeft hoeveel
elektronen er in de buitenschil te weinig zijn voor de stabiele
toestand, of dat aangeeft hoeveel elektronen er kunnen wor
den afgestaan om stabiel te worden. Zo zijn de elementen
chloor en natrium éénwaardig, want het eerste kan één elek
tron opnemen, terwijl het andere er een kan afgeven.
Bezien we het schoolvoorbeeld van de binding van waterstof
met zuurstof tot water (H_-O), dan bespeuren we dat twee
atomen waterstof zich binden met één atoom zuurstof. Dat
klopt, want waterstof heeft 1 elektron in zijn buitenschil, ter
wijl zuurstof er 6, dus twee te weinig heeft. Waterstof kan
dan ook één elektron afgeven en is bijgevolg eenwaardig, ter
wijl zuurtsof er twee kan opnemen en dan ook tweewaardig
is.
Kristalstructuur
De aantrekking van de valentie-elektronen is allerminst een
rustig in elkaar grijpen als dat van de tanden van een tand
wiel! Immers, de elektronen cirkelen met een onvoorstelbaar
grote snelheid om de atoomkernen, sommige in een cirkel
vormige, sommige in een ellipsvormige baan. Bij binding
van verschillende atomen gaan de valentie-elektronen die de
atoomkernen met elkaar koppelen, deze beide kernen om
cirkelen. Er ontstaat een totaal van krachten dat op nogal ge
compliceerde wijze op elkaar inwerkt. Het gevolg is dat de
atomen, atomen dus van één element. Dit is bijvoorbeeld het
schikken, de zogenaamde kristalstructuur, die karakteristiek
is voor het gevormde molecule. Althans, dit is in vele geval
len zo. Er zijn ook uitzonderingen zoals bijvoorbeeld glas,
dat geen kristalstructuur kent, maar met dergelijke uitzonde
ringen houden we ons nu niet bezig.
De kristalstructuur ontstaat niet alleen bij bindingen van ver
schillende atoomsoorten, maar ook bij bindingen van gelijke
atomen zich volgens een zeer bepaald patroon gaan ranggeval met de voor ons zo belangrijke elementen germanium
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en silicium. Deze elementen zijn vierwaardig, want ze hebben
slechts vier elektronen op de buitenschil en komen er dan ook
vier tekort. Het germaniumatoom (we laten het silicium-

Z

N

Fig. 7. Binding van gennaniumatomen tot een germaniummolecule.
atoom, waarvoor hetzelfde geldt, maar even buiten beschou
wing), het germaniumatoom zal zich dan ook met vier andere
germaniumatomen tot één germaniummolecule verenigen. In
fig. 7 is dit aanschouwelijk voorgesteld. Duidelijkheidshalve
zijn de elektronen die tezamen twee gelijke kernen omcirke
len door middel van een stippellijn met elkaar verbonden.
Bovendien zijn alleen de valentie-elektronen getekend, de
elektronen dus op de buitenste schil. De andere schillen met
de daarop rondtrekkende elektronen zijn voor ons doel im
mers niet van belang.
De in de figuur getekende vier atomen die door het centrale
atoom worden aangetrokken, binden zich op hun beurt weer
met andere atomen en wel op dezelfde wijze als waarop het
centraal getekende atoom dat doet. Het gevolg is dat ieder
atoom met zijn vier buitenelektronen aan vier omliggende
atomen gebonden is. Uiteraard speelt zich dit proces niet af
in een plat vlak maar in de ruimte. Er ontstaat nu een kubus
vormig kristalrooster, kortweg kubisch rooster of diamantrooster genoemd. Diamant namelijk, dat zuiver gekristalli
seerde koolstof is, is eveneens vierwaardig en is volgens pre-
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Fig. 8. Het kubisch kristalrooster van germanium.
cies dezelfde kristalstructuur opgebouwd. Fig. 8 toont het
kubisch rooster. De bollen vertegenwoordigen de atoomker
nen, terwijl de valentie-elektronen zijn voorgesteld door ar
men. Dit weer om een zo eenvoudig mogelijke voorstellings
wijze te krijgen. De kernen zijn door middel van denkbeel
dige lijnen zodanig met elkaar verbonden dat het centrale
atoom midden in een kubusvorm komt te liggen, terwijl de
vier bijbehorende atomen op vier hoekpunten een plaats vin
den. En zo, op dezelfde wijze, zet het hele kristalpatroon zich
in de drie ruimterichtingen regelmatig voort.
Nu is zo’n ruimtelijke figuur wel interessant om te zien,
maar het werkt, hoe duidelijk het ook getekend mag zijn, de
overzichtelijkheid toch nog niet voldoende in de hand. En
daarom bedienenen we ons van een voorstelling in het platte
vlak, zoals in fig. 9 is weergegeven.

Stroomgeleiding in het kristal
Het verhaal over de kristalstructuur zou niet veel zin hebben
als er met het germanium- en ook met het siliciumkristal niet
wat merkwaardigs aan de hand was. Deze materialen beho
ren, zoals we weten, tot de halfgeleiders. Ze geleiden dus, zij
het in zeer slechte mate, een elektrische stroom. En dat, ter
wijl volgens het in fig. 9 getekende kristalpatroon alle valentie-elektronen op hechte wijze met nabuurelektronen zijn ver
bonden. En nietwaar, waar geen vrije elektronen zijn, daar
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Fig. 9. Voorstelling in het platte vlak van het germaniumkristalpa troon.
kan geen stroomgeleiding plaatsvinden. Wat is echter het ge
val? Het blijkt, dat de atomen door de altijd aanwezige warmte-energie in snelle cadans heen en weer worden bewogen
waarbij hier en daar elektronen uit hun bindingen worden
losgeslagen. Deze elektronen beginnen een eigen zwervers
leven door het kristal, komen wel eens op plaatsen waar zo
juist andere elektronen zijn losgeslingerd en gaan daar weer
nieuwe bindingen aan. En zo is er altijd een aantal losgesla
gen, vrije elektronen dat kris-kras, volkomen grillig door het
kristal heentrekt. Het zijn deze elektronen die, wanneer het
kristal op een spanningsbron wordt aangesloten, voor een
zekere stroomgeleiding kunnen zorgdragen. Alleen wanneer
de atomen zich absoluut niet bewegen, liggen alle valentieelektronen vast in het kristalrooster. Dit gebeurt alleen dan
wanneer er niet de minste warmte-energie aanwezig is en dat
is het geval bij het absolute nulpunt: - 273 ° C. Op dat mo
ment is het kristal een volmaakte isolator. In de praktijk komt
dit (gelukkig) nooit voor. Bij kamertemperatuur, en daar gaat
het in de meeste gevallen om, gedraagt het kristal zich als de
wat halfslachtige halfgeleider die geen geleider en geen
isolator is, of anders gezegd, die zowel geleider als isolator
is . . . Hoe het zij, er is een zekere mate van geleidbaarheid,
een geleidbaarheid die het gevolg is van de warmtebeweging.
Men noemt dit de intrinsieke geleidbaarheid en deze, dat
hoeft nauwelijks te worden vermeld, neemt toe met de tem
peratuur. Hoe hoger de temperatuur; hoe meer elektronen er
vrij komen en hoe beter het kristal gaat geleiden. Ofwel: de
weerstandswaarde neemt af bij stijgende temperatuur. We
hebben hier te maken met een negatieve temperatuurscoëfficiënt waarvan in de elektronica, zoals we nog zullen zien,
veelvuldig gebruik wordt gemaakt en wel in de vorm van zo
genaamde NTC-weerstanden.
Op deze plaats is het wellicht nuttig te vermelden dat de
weerstandswaarde van normale metalen juist toeneemt bij
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hogere temperatuur. Een gloeilamp verbruikt dan ook de
meeste stroom tijdens de inschakelperiode, wanneer de gloeidraad nog koud is.
Niet alleen warmte is een vorm van energie, licht is dat even
eens. De geleidbaarheid van het kristal is dan ook eveneens
te beïnvloeden door er licht op te laten schijnen. Hoe meer
licht, hoe lagere weerstand. Ook dit verschijnsel wordt dank
baar gebruikt en wel in zogenaamde LDR-weerstanden
(Light Dependent Resistor), niet te verwarren met de in veel
fotobelichtingmeters toegepaste selenium foto-elementen (seleencellen) welke de lichtenergie direct omzetten in een elek
trisch stroompje. Ook op een aantal LDR-toepassingen ko
men we later nog terug. Het element germanium is gevoeliger
voor warmte dan silicium. Een van germanium vervaardigde
transistor verdraagt een bedrijfstemperatuur tot maximaal
100° C, terwijl een siliciumtransistor wel 150-170° C kan
verdragen. Dit is te verklaren door het feit dat de buitenschil
van germanium de vierde schil is, terwijl bij silicium de bui
tenschil de derde schil vertegenwoordigt. De siliciumbuitenelektronen zijn dan ook steviger aan de kern gebonden, waar
door ze minder door warmte te beïnvloeden zijn.
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3. VERONTREINIGINGEN
DIE BELANGRIJK ZIJN

Het geleidingsvermogen van germanium en silicium, dat zo
prachtig te beïnvloeden is door licht en warmte (en ook door
andere stralingsvormen) blijkt nog van een andere factor af
hankelijk te zijn. Bevinden zich namelijk bepaalde veront
reinigingen in de kristalstructuur, dan neemt het geleidingsvermogen eveneens toe. Het is aan dit ogenschijnlijk onbe
langrijke facet, dat zo veel onpraktischer lijkt dan de weerstandsbeïnvloeding door licht en warmte, te danken dat de
transistor bestaat!
Wat zijn verontreinigingen? Dat zijn stoffen die niet in de
zuivere kristalstructuur thuis horen. Dat kan van alles zijn:
een spoortje nikkel of ijzer, enkele atomen koolstof, of een
nietige hoeveelheid van een andere stof. Deze vreemde ato
men oefenen op de elektronensamenleving in het kristal een
bepaalde invloed uit die afhankelijk is van hun waardigheid.
Is er bijvoorbeeld sprake van een verontreinigingsatoom met
vijf valentie-elektronen, één meer dus dan germanium, dan
zullen vier ervan zich binden met de vier omringende germaniumatomen. Elektron nummer vijf blijft over. Door de
warmtebeweging verliest hij zijn binding met zijn bijbehoren
de kern en gaat als vrij elektron aan de wandel. Zonder doel
en richting scharrelt hij door de kristalstructuur, tezamen met
de door de warmtebeweging losgeslagen andere kornuiten.
Het aantal vrije elektronen is door de verontreiniging toege
nomen en daarmee de geleidbaarheid.
Stel nu dat het verontreinigingsatoom slechts drie valentieelektronen bezit. Dan zullen deze drie elektronen zich netjes
gaan binden met de omringende atomen, maar nu zien we
dat er een te kort is. Er ontstaat ter plaatse een gat dat een
zekere aantrekkingskracht uitoefent op het nabij liggende
elektron. Geeft dit aan de oproep gehoor, hetgeen door de
warmtebeweging gemakkelijk het geval kan zijn, dan ontstaat
op zijn plaats weer een gat. Ook nu ontstaat weer een extra
elektronenbeweging in het kristalrooster die de geleidbaar
heid doet toenemen.
Er zijn natuurlijk ook verontreinigingen die evenals germa
nium (en silicium), vierwaardig zijn. Dit is bijvoorbeeld met
koolstof het geval. Er ontstaat nu een keurige, evenwichtige
binding waardoor dergelijke verontreinigingen geen invloed
uitoefenen op de elektronenbewegingen.
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Bewuste verontreiniging
Bij de transistor nu gaat het om vijfwaardige zowel als om
driewaardige verontreinigingen. Men gaat uit van zo zuiver
mogelijk kristalmateriaal waaraan men vervolgens deze ver
ontreinigingen toevoegt. Dit doteren, zoals men dit noemt, is
precisiewerk van de hoogste orde, want het gaat om uiterst
geringe hoeveelheden en wel om enkele atomen per kilo germanium, dat is één atoom op de tien miljoen. Dit komt over
een met één enkele druppel water op een heel zwembad! Hoe
men dit zo nauwkeurig weet te verwezenlijken, zien we later.
Hoofdzaak is nu dat we te weten komen waartoe deze ver
ontreinigingen dienen.
Vijf waardige v ero n trein iging
Voor de vijfwaardige verontreiniging worden stoffen ge
bruikt als arsenicum, antimoon, fosfor of vanadium, stoffen
met vijf valentie-elektronen. We zagen het: door toevoeging

5-waardige
verontreiniging

Fig. 10. Toevoeging van een vijfwaardige verontreiniging doet het
aantal vrije elektronen toenemen.
van zo’n stof komen er vrije elektronen in het kristalmateriaal
bij. Het kristal wordt dan ook N-germanium, want er vindt
nu geleiding plaats door Negatief geladen elektronen. Het
verontreinigingsatoom wordt donor genoemd, want dit atoom
is tenslotte de gulle schenker. Door deze schenking wordt het
atoom, hoe kan het anders, positief geïoniseerd, want zijn
kernlading gaat overheersen.
De donors zijn willekeurig over het kristalrooster van het
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N-materiaal verspreid en zitten vast in het kristal. Daar de
positieve ionisatie van de donors precies even groot is als de
negatieve ionisatie van het hele mengsel, is het N-germanium,
uitwendig gezien, elektrisch volkomen neutraal.

Driewaardige verontreiniging
Nu de driewaardige verontreiniging. Hiervoor worden stof
fen gebruikt als aluminium, borium, gallium of indium, stof
fen met drie valentie-elektronen. Nu ontstaat een gatenbewe
ging door het opnemen, het accepteren, van een door het
verontreinigingsatoom tekortkomend elektron. En nu vindt
geleiding plaats door Positief geladen gaten (we komen hier

3-waardige
verontreiniging

Fig. 11. Toevoeging van een driewaardige verontreiniging doet
het aantal gaten toenemen.

zodadelijk op terug), zodat het kristal P-germanium wordt.
Het driewaardige verontreinigingsatoom wordt acceptor ge
noemd en is, doordat het er een elektron bij krijgt, negatief
geïoniseerd. Ook de acceptoren zijn willekeurig over het kristalrooster van het P-materiaal verspreid en zitten eveneens
vast in het kristal. Evenals N-germanium is ook P-germanium
naar buiten elektrisch neutraal. Resumerend:
N-germanium - geleiding door Negatieve ladingdragers
(elektronen), vijfwaardige donors positief
geïoniseerd
P-germanium - geleiding door Positieve ladingdragers
(gaten), driewaardige acceptoren negatief
geïoniseerd.
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Elektronen en gaten
Evenals elektronen vervullen gaten, hoe vreemd het ook mo
ge klinken, een wezenlijke functie. Het is belangrijk dit goed
in te zien en we zullen de elektronen- en gatenbewegingen
dan ook wat nader gaan bekijken.
Zodra een elektron het gat van een driewaardige verontreinigingsatoom opvult, ontstaat weer een nieuw gat en wel op
de plaats waar het zich verplaatste elektron zich zojuist nog

+
Fig. 12. Het elektron gaat naar links (van — naar +), het gat
naar rechts (van + naar —).
bevond. Wordt dit gat weer door een ander elektron opge
vuld, dan ontstaat daar weer een gat. Zo gaat dat door. We
zien dan ook dat, wanneer er een elektronenverplaatsing bij
voorbeeld naar rechts plaats heeft, er een gatenbeweging naar
links ontstaat. Daar een gat ontstaat, waar een elektron af
wezig is, spreekt men ook wel van een defect-elektron. In te
genstelling tot het elektron dat een negatieve lading heeft, is
het defect-elektron te beschouwen als een positieve lading
drager waarvan de energie nagenoeg gelijk is aan die van het
elektron. Nagenoeg, want om een gat op te vullen, moet er
eerst een elektron uit een nabijgelegen atoom worden losge
maakt. Dit kost, hoe weinig ook, toch enige tijd. Het gat
heeft dan ook een iets grotere traagheid, is iets minder be
weeglijk, heeft een wat grotere massa, kortom, bezit wat min
der energie.
Door het met driewaardige acceptors verontreinigde kristal
vloeit er, indien er een spanningsbron op wordt aangesloten,
niet alleen een elektronenstroom van min naar plus, nee, er
vloeit tevens een gatenstroom van plus naar min. Twee tegen
gestelde stromen dus, een negatieve en een positieve stroom.
Zo zijn we weer teruggekeerd tot de verleden tijd, toen men
klakkeloos aannam dat de elektrische stroom van plus naar
min vloeide, een theorie die naderhand door een zuiver in
zicht in de elektronenbcwegingen werd achterhaald, zodat
vervolgens terecht werd aangenomen dat de elektronen
stroom van min naar plus vloeit. En zie, nu dan kennen we,
door de kennis van het halfgeleidermateriaal, wederom een
stroom van plus naar min. Maar nu betreft het een positieve
stroom, een stroom van gaten.
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Gatenstroom: alleen in het kristal
Belangrijk, hierbij is het, te beseffen dat deze gatenstroom al
leen in het halfgeleidermateriaal optreedt en niet in de met
de stroombron verbonden elektrische leidingen. Alleen in het
halfgeleidermateriaal immers is een driewaardig verontreinigingsatoom gedoteerd. Wordt een gat, onder invloed van een
_________________, A
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+-- 1 ••••••--Fig. 13. Het proces van de zich in de kristalstructuur verplaat
sende gatenstroom.
A. Gat geheel links, elektron gaat naar de plus van de stroom
bron; B t/m F. Oprukkend gat naar rechts; G. Gat geheel rechts
wordt opgevuld door nieuw elektron uit stroombron. Links ver
dwijnt ander elektron in de verbindingsdraad; H. Het proces be
gint van voren af aan.
over het kristal aangelegde spanning, van links naar rechts
door het kristal verplaatst (zie fig. 13), dan zal het, geheel
rechts aangekomen, niet in de leiding voortgaan, nee, het
wordt opgevuld door een nieuw (door de stroombron te leve
ren) elektron, terwijl op hetzelfde moment van de linkerkant
van het kristal een elektron in de andere aansluitdraad ver
dwijnt, zodat op die plaats weer een gat ontstaat. En zo be
gint het zich van links naar rechts verplaatsende gatenproces
weer van voren af aan. Terwijl er dus een elektronenstroom
door de gehele keten, bestaande uit spanningsbron, leidingen
en kristal, vloeit, vloeit de gatenstroom alleen in het kristal,
steeds weer beginnend bij de positieve aansluiting en eindi
gend bij de negatieve. Wonderlijk, maar wel begrijpelijk. ■
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4. DE DIODE, VOORLOPER VAN
DE TRANSISTOR
Door toevoeging van de juiste verontreinigingen zijn we in
het bezit gekomen van twee stukjes germaniumkristal (sili-

a
aocoptorion

♦ -gat

p

N

© ©• ©
©-©-©-©-©-©

+ 0 + 0+0
0 + 0+0 +
+ 0+0 + 0

elektrisch neutraal

elektrisch neutraal

+ — donorion
- - elektron

b,
N

; + 0
• 0 +. ©+
_© — ©-j*’-©} + 0 + ©l
or komt con overschot aan negatieve
1
ladmg (neg. acccptors + neg. elektronen^

k er komt een overschott aan positieve lading
\ (pos. donors + pos. gat
iten)

©-® ©
© ® ©
uitsluitend neg. occoptorioncn^/

■

C

N

P

■

+
+

O 0 +

0

0?

^^uitsluitend pos. donorionen

■ totale lading: nul

- —t

Fig. 14. Het ontstaan van de potentiaalbarrière in een P-N-verbinding.
a. Een los P- en N-stukje. Acceptor- en donorionen liggen vast
in de kristalstructuur en worden door evenveel gaten en elektro
nen geneutraliseerd.
b. Elektronen en gaten nabij de grenslaag diffunderen in deze
laag.
c. Eindtoestand: potentiaalbarrière. In het grensgebied komen
geen vrije ladingdragers voor, er heerst door de aantrekkings
krachten een blijvend elektrisch veld.

31

cium laten we maar weer buiten beschouwing), een P- en een
N-kristal. Laat ons nu gaan zien, wat er gaat geschieden
wanneer we deze twee kristalletjes aaneen gaan voegen. Dat
wil zeggen, zodanig verbinden dat beide stukjes deel uit
maken van één gemeenschappelijk kristalrooster. Hoe dat in
zijn werk gaat, zien we later, nu gaat het ons om de gedra
gingen van de P-N-verbinding als zodanig.
We weten het: in het P-gedeelte treffen we een overmaat aan
gaten aan en in het N-gedeelte een teveel aan elektronen.
Wat ligt dus meer voor de hand dan dat de elektronen uit het
N-germanium de gaten in het P-germanium willen opvullen.
Dat gebeurt dan ook. Uit het P-gebied gaan gaten naar het
N-gebied, terwijl uit het N-gebied elektronen naar het P-gebied trekken. Niet alle gaten en alle elektronen, maar van
wege de vast in het kristalrooster liggende acceptor- en donor-ionen alleen die ladingdragers welke zich in de nabijheid
van de grenslaag bevinden. Deze gaten en elektronen passe
ren (diffunderen) de grenslaag en dit heeft tot gevolg dat de
overblijvende acceptor- en donor-ionen niet langer neutraal
blijven. De acceptor-ionen krijgen én door het afstaan van
positieve gaten én door het er voor in de plaats komen van
negatieve elektronen een negatieve lading. De donor-ionen
daarentegen krijgen door het afstaan van de negatieve elek
tronen en door het er voor in de plaats komen van positieve
gaten juist een positieve lading. Aan weerszijden van de
grenslaag wordt aldus een ruimteladingsgebied opgebouwd,
waarin zich in het P-germanium uitsluitend negatieve accep
tor-ionen en in het N-germanium uitsluitend positieve donorionen bevinden. Anders gezegd: het ruimteladingsgebied
krijgt een negatieve lading in het P-gebied en een positieve
lading in het N-gebied.
Potentiaalbarrière
Al heel spoedig na samenvoeging van het P-met hetN-kristal
is de elektrische spanning over het grensgebied zo hoog dat
verdere diffundatie van elektronen en van gaten onmogelijk
is. Hun energie is hiervoor niet toereikend, er treedt een
evenwichtstoestand in. Denk overigens niet dat het hier om
kilovolts gaat, want de grenslaagspanning (ook wel spanningof potentiaalsprong genoemd) ligt niet veel hoger dan 0,3
volt. Althans, dit is het geval bij germanium. Betreft het sili
cium, dan bedraagt deze spanning ca. 0,6 volt.
En zo zien we dat wat in eerste instantie een overgang was,
nu een absolute scheidingsmuur is geworden, een potentiaalbarrière. Ook na verloop van lange tijd blijft deze toestand
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zo. De eenmaal opgebouwde potentiaalbarrière waarin zich
nooit en te nimmer vrije ladingdragers, hetzij elektronen, het
zij gaten, kunnen handhaven, blijft bestaan, altijd.
Het praktische nut van het P-N-kristal met zijn stabiele
grenslaag is groot. Dat blijkt, zodra we er een batterij, een
gelijkspanningsbron dus, op aansluiten. We kunnen dit op
twee manieren doen: met de min-aansluiting aan het N-ge
bied en de plus aan het P-gebied of andersom. Laat ons eens
zien, wat de consequenties van het een en ander zijn.

Doorlaatrichting
Allereerst de aansluiting van de min aan het N-kristal en de
plus aan het P-kristal. Aan het N-gebied worden uit de bat
terij vrije elektronen toegevoerd waardoor dit negatief wordt
ten opzichte van het P-gebied. Er ontstaat nu een sterke aan-
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Fig. 15. Aansluiting in doorlaatrichting. Het N-gcbied wordt ne
gatief ten opzichte van het P-gebied. Elektronen en gaten schie
ten als gevolg van de grote aantrekkingskracht over grenslaag
heen, er vloeit dus stroom.

trekkingskracht tussen de elektronen in het N-gebied en de
gaten in het P-gebied. Deze aantrekkingskracht doet de elek
tronen uit het N-gebied over de grenslaag heenschieten, ter
wijl tegelijkertijd gaten uit het P-gebied in het N-gebied te
rechtkomen. De in het P-germanium aangekomen elektronen
worden netjes door de positieve pool van de batterij opgeno
men (waardoor dus, zoals we al eerder zagen, steeds weer
nieuwe gaten in het P-germanium ontstaan welke de andere
kant op lopen), zodat we kunnen constateren, dat er een
elektronenstroom door batterij, leidingen en kristal loopt. De
potentiaalbarrière is als het ware verlaagd, vormt in ieder ge
val ondanks het feit dat het constante spanningsverschil van
0,3 of 0,6 V over het ruimteladingsgebied blijft bestaan, geen
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hindernis voor de van buitenaf aangesloten elektronen. Het
aldus geschakelde kristal gedraagt zich als een gewone ge
leider, een geleider zonder noemenswaardige weerstand. Het
is in doorlaatrichting geschakeld.
Sperrichting
Maar nu andersom! Nu gaan we de pluspool van de batterij
op het N-gebied aansluiten en de minpool op het P-gebied.
We zien nu iets heel anders gebeuren!
Door de aantrekkingskracht die de positieve batterij-aansluip
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Fig. 16. Aansluiting in sperrichting. Elektronen en gaten in het
kristal worden naar de buitenkant getrokken. Het grensgebied
wordt breder en stroomdoorgang is onmogelijk.

ting op de negatief geladen elektronen van het N-gebied uit
oefent, worden deze naar de buitenkant van het kristal, naar
de richting van de batterij-aansluiting dus, getrokken. Het
zelfde geschiedt met de gaten van het P-gebied: ook deze
worden uit het grensgebied weggetrokken. Het gevolg is dan
ook dat de grenslaag, bestaande uit uitsluitend donors en
acceptors, breder wordt. De potentiaallbarrière wordt ver
hoogd, stroomdoorgang is onmogelijk. De P-N-verbinding
gedraagt zich nu als isolator, hij is in sperrichting geschakeld.
In dit verband wordt de grenslaag dan ook wel sperlaag ge
noemd.
En zo hebben we aan het P-N-kristal een onderdeel dat een
gelijkstroom in de ene richting wel en in de andere richting
niet doorlaat, een onderdeel dat, afhankelijk van de samen
stelling, germanium- of siliciumdiode wordt genoemd.
Symbolen
De diode is de voorloper van de transistor, want deze bestaat
uit twee aaneengevoegde diodes. Maar voor we ons met deze
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materie gaan bezighouden, blijven we nog even bij de diode
zelf, want deze halfgeleider wordt zeer veel in de elektronica
toegepast. We bekijken hem nog even, terwijl hij in de sper
richting op een batterij is aangesloten. Fig. 17 laat dit zien.
N
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Fig. 17. Diode in sperrichting. Enigszins schematische voorstel
ling.
Duidelijk, maar onhandig. Want het tekenen van volledige
1,5 V

4,5 V
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Fig. 18. Symbolen, gebruikt voor batterij of accu.

afbeeldingen is een nogal omslachtig gedoe en daarom be
dient men zich van uiterst eenvoudige schemasymbolen. Zo
zien we in fig. 18 het batterijsymbool, of juister gezegd, het
symbool dat voor een chemische gelijkstroombron wordt ge
bruikt. In het algemeen dus een accu of een batterij. Het
symbool bestaat uit enkele dunne en dikke, evenwijdig aan
elkaar lopende lijntjes. Hoe meer cellen, hoe meer streepjes.
Of, wat ook veel wordt gedaan: men verbindt de getekende
buitencellen door middel van een stippellijn met elkaar en
vermeldt er de betreffende spanning bij. Veelal wordt bij het
symbool aangegeven wat de min en de plus is, maar waar dat
soms niet gebeurt, is het van belang goed te weten dat het
dikke lijntje de minpool is. Bij diodes en transistors is de
polariteit van de aangelegde spanning, dat is te begrijpen,
van elementair belang.
Het symbool van de diode is al even eenvoudig, zoals fig.
19a laat zien. Dioden komen in nogal verschillende gedaan35

ten voor. Een veel voorkomende vorm van de germanium
diode toont fig. 19b: een mooi afgerond, glad staafje waaruit
de twee aansluitdraden steken. Een wit ringetje rondom het
lichaam geeft aan dat de dichtstbijzijnde aansluiting inwendig

-14
kathode ■

a
anode
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k

a

Fig. 19. a. Symbool van de diode, b. Uitvoering van een nor
male, veelgebruikte germaniumdiode.

met het N-gebied verbonden is, de negatieve aansluiting dus.
Deze aansluiting wordt ook wel de kathode genoemd en de
andere aansluiting, de positieve, de anode. Deze aanduidin
gen zijn, evenals de naam ‘diode’, van de elektronenbuis over
genomen en zijn als zo veel begrippen die met elektriciteit te
maken hebben, van Griekse afkomst.
Pijl- en stroomrichting
Maar alles goed en wel, is er met het diodesymbool niet iets
onlogisch aan de hand? Wijst de pijl niet de verkeerde kant
op? De elektronenstroom verplaatst zich toch van min naar
plus, of wat de diode betreft, van kathode naar anode? Zeker,
maar in de praktijk wordt, hoe vreemd het ook moge klinken,
niet met elektronen- maar met elektrische stroom gewerkt.
Dit nog als uitvloeisel uit lang vervlogen tijden, toen men uit
onwetendheid aannam dat de elektrische stroom zich van
plus naar min verplaatste. In hoofdstuk 3 (op blz. 29) had
den we het hier al even over. Toen men eenmaal een juist in
zicht in de elektronenverplaatsingen kreeg, was de gedach
tengang ‘van plus naar min’ al zozeer verbreid dat men om
praktische redenen deze gedachtengang maar aanhield.
En zo is het in de elektrotechnische wereld nog steeds gebrui
kelijk aan te nemen, dat de elektrische stroom van plus naar
min vloeit, hetgeen in schema’s en schemasymbolen ook in
de aangegeven pijlrichting tot uiting komt (fig. 20). Men
spreekt dan van elektrische stroom, of kortweg stroom. De
wetenschap dat de elektronenstroom (in feite dus hetzelfde)
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in werkelijkheid van min naar plus vloeit, bewaart men stil
zwijgend in het achterhoofd.
Werkt dit alles geen verwarringen in de hand? Nee, dat doet
het niet, want iedereen weet dat er altijd met de van plus
elektrische stroom

M
eleklronenstroom

------------- ----------------------

Fig. 20. Elektronen gaan van — naar 4-, maar in de praktijk
neemt men aan, dat de elektrische stroom gaat van -f- naar —.

naar min stromende elektrische stroom wordt gewerkt.
Wordt om speciale redenen van deze regel afgeweken, dan
wordt dat duidelijk in tekst of schema vermeld.

Lekstroom
Keren we weer terug naar de in sperrichting op de batterij
aangesloten diode. We zagen zojuist dat er nu geen stroom
kan lopen, maar in de praktijk blijkt dat, zij het in zeer ge
ringe mate, toch wel het geval te zijn. Er vloeit een lekstroompje dat wordt veroorzaakt door de intrinsieke lading
dragers (de door warmtebewegingen rondzwervende vrije
elektronen dus) en door oppervlaktegebreken. Deze elektro
nen veroorzaken een kleine minderheidsstroom, een stroom
die in sterkte toeneemt naarmate de temperatuur stijgt. Dit
houdt in dat de hoge weerstandswaarde die de diode in sper
richting heeft, bij hogere temperaturen afneemt, waardoor
de sperrende werking niet meer zo effectief is. Voor de germaniumdiode is dit een wezenlijk nadeel, want voor een goe
de werking moet alijd nauwlettend worden zorggedragen dat
de omringende temperatuur beneden een zekere grens blijft.
Voor siliciumdiodcn is, zoals we al eerder hebben gezien, de
situatie veel gunstiger, zo veel gunstiger dat in normale om
standigheden nauwelijks van een lekstroompje sprake is. De
siliciumdiode heeft bovendien het voordeel dat in de doorlaatrichting de toegestane maximum stroomsterkte veel ho
ger is.
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De minderheidsstroom treedt, dat kan niet anders, eveneens
op in doorlaatrichting, maar in verhouding tot de door de
diode vloeiende hoofdstroom speelt deze dan geen rol.

Zenerspanning
We laten de diode nog even in sperrichting geschakeld. Stel
nu dat we de batterijspanning, door meer en meer elementen
in serie te schakelen langzamerhand gaan verhogen, wat ge-
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l

Fig. 21. De zenerdiode in sperrichting.
a. Lage spanning, geen stroom.
b. Hoge spanning, potentiaalbarrière wordt weggedrukt, er loopt
stroom.
c. Een eveneens veel voorkomend symbool voor zenerdiode.
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beurt er dan? Een zekere tijd gebeurt er niets. Ondanks de
toenemende spanning loopt er buiten het kleine lekstroompje
geen stroom door de diode. Maar zie, plots wordt er een kri
tisch punt bereikt waarbij de potentiaalbarrière het niet lan
ger meer houden kan. Elektronen worden uit hun zoeven
nog hechte verbindingen losgeslagen en dit gaat met zo groot
geweld dat zij op hun beurt weer andere elektronen losstoten.
Waar is de sperrende werking van de diode gebleven? Met
de chaos is die verdwenen. De losgeslagen elektronen gaan
vrolijk aan de stroomgeleiding deelnemen, er loopt plots een
sterke stroom en als er in de stroomkring geen weerstand is
opgenomen om de stroomsterkte te begrenzen, wordt de dio
de in de kortst mogelijke tijd vernield. Maar is er wél een
begrenzingsweerstand aanwezig, dan kan, indien de diode er
ook voor gemaakt is (siliciummateriaal), een dankbaar ge
bruik van dit bijzondere verschijnsel worden gemaakt, en wel
om een gelijkspanning te stabiliseren. Want zodra de aange
legde spanning de kritische waarde bereikt (men spreekt dan
van Zenerspanning naar de ontdekker, Zener), wordt de in
sperrichting geschakelde zenerdiode geleidend. Er gaat een
naar verhouding flinke stroom lopen door deze diode, dit
betekent een extra belasting van de spanningsbron en de
spanning daalt. Zakt de spanning tot onder de kritische waar
de, dan gaat de zenerdiode op hetzelfde moment gehoorzaam
en traagheidsloos dicht. Op deze wijze blijft de spanning bin
nen nauwe grenzen constant.
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5. DE DIODE IN DE PRAKTIJK

De halfgeleiderdiode is een zeer geliefd onderdeel in de mo
derne elektronica. Het is dan ook een zeer handig onderdeel!
Klein, goedkoop, handig te monteren en te gebruiken in vele
links
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Fig. 22. De eenvoudige clignoteurschakeling vóór de uitbreiding
met het signaallampje.
schakelingen waarin gelijkstromen bepaalde circuits wel en
andere circuits juist niet mogen betreden. De diode heeft dan
ook een bijzonder breed toepassingsgebied dat zich uitstrekt
van de meest eenvoudige amateurschakeling tot aan het
meest ingewikkelde computercircuit. Laat ons in dit hoofd
stuk enkele interessante toepassingen nader gaan bezien!

Clignoteursignaallamp
Eerst een interessante toepassing in de auto. We bezitten een
eenvoudige automobiel welke is uitgerust met goed werkende
clignoteurs, maar zonder verklikkerlampje. Aan het tikken
van de clignoteurautomaat kunnen we wel horen of deze in
werking is, maar dat is ons niet voldoende. We wensen een
duidelijk zichtbaar signaallampje. In fig. 22 zien we de een
voudige schakeling van onze richtingaanwijzer. De cligno
teurautomaat is hierin niet opgenomen, want deze is voor het
hier besprokene niet van belang. Wel van belang is de driestandenschakelaar waarmee resp. de linker- en de rechterlamp (of lampjes, dat doet er niet toe) kunnen worden inge
schakeld. De standen 1 en 3 dus. In de middenstand (stand 2)
loopt er geen stroom en brandt geen van de lampjes.
Nu willen we één enkel verklikkerlampje met de schakelaar
zodanig verbinden dat het oplicht zodra de schakelaar in
stand 1 of 3 wordt gezet. Hoe moeten we dat doen? Schake
len we het signaallampje parellel aan het rechter of linker
clignoteurlampje, dan licht het alleen op indien het betref40
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Fig. 23. Diverse mogelijkheden van aansluiting van het signaal
lampje. Maar:
a. lampje brandt bij schakelstand 1;
b. idem, maar nu bij schakelstand 3;
c. lampje brandt bij beide schakelstanden, clignoteurlampen even
eens.

fende lampje wordt ingeschakeld. In de andere schakelstand
blijft het signaallampje uit (fig. 23a en b). En verbinden we
het signaallampje als in fig. 23c is aangegeven, zodat het
oplicht zodra de schakelaar in stand 1 of 3 wordt geplaatst,
dan zijn we nog verder van huis, want in beide gevallen gaan
én de linker én de rechter clignoteurlampjes branden. Boven
dien raakt de clignoteurautomaat door de verkeerde belas
ting van slag en weigert te knipperen.
Hoe nu? Een ingewikkelde dubbelschakelaar inbouwen?
Twee signaallampjes nemen? Niets van dit alles. We nemen
onze toevlucht tot onze nieuwe aanwinst, de diode en scha
kelen er twee van in de schakelaarleidingen zoals in fig. 24
is aangegeven. Fig. 23c wordt dus in feite gehandhaafd,
maar nu is er geen sprake meer van doorverbinding van het
linker- met het rechter schakelcontact! Immers, in welke
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Fig. 24. De oplossing: twee dioden waarvan er altijd één in door
laat- en één in sperrichting is geschakeld.

stand de schakelaar ook staat, nooit kan de stroom het andere
schakelcontact bereiken, want de daarmee verbonden diode
verspert de weg.

Oproepsysteem
Zo zijn er meer van die listige toepassingen, die een genoegen
zijn voor de inventieve geest. Bezie bijvoorbeeld fig. 25. In
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Fig. 25. Selectief oproepsysteem' met dioden.

een kamer bevinden zich twee signaallampjes en een elektri
sche bel. Elders in het gebouw bevinden zich op verschillende
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plaatsen twee drukknopjes. Wordt nu op één van beide knop
jes gedrukt, dan gaat de bel, terwijl het met het betreffende
knopje corresponderende lampje oplicht. Degene die de bel
hoort, kan dan ook meteen zien welke van de twee druk
knopjes is ingedrukt. Ook hier weer een zeer eenvoudige,
praktische schakeling, dankzij de toepassing van twee diodes.
Zoals de tekening laat zien, wordt gebruik gemaakt van twee
batterijen die op tegengestelde wijze in het circuit zijn opge
nomen. Wordt drukknop Si ingedrukt, dan doorloopt de
stroom de keten dan ook in een andere richting als wanneer
S2 wordt bediend. Door de tegengesteld geschakelde diodes
correspondeert lampje Li met schakelaar Si en lampje L2 met
schakelaar S2. En wat, indien de beide schakelaars tegelijker
tijd worden bediend? Tja, dan worden beide batterijen met
elkaar in serie geschakeld en kortgesloten. In deze schakeling
dus een zwak punt. Maar aangezien het hier slechts om een
principiële toepassing van dioden gaat, laten we dit verder
maar met rust.
Beveiliging tegen ompoling
Transistors kunnen, zoals we nog zullen zien, stilzwijgend
de geest geven wanneer ze verkeerd-om worden aangesloten.
Maar tegen een dergelijke funeste handelwijze kan de diode
gelukkig op afdoende wijze bescherming bieden. Er hoeft na
melijk niets anders te worden gedaan dan de diode in doorlaatrichting in het voedingscircuit op te nemen (fig. 26).
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Fig. 26. Diode als beveiliger tegen ompoling.
a. Batterij goed aangesloten, er vloeit stroom.
b. Batterij verkeerd aangesloten, er vloeit geen stroom.
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Wordt de spanningsbron per ongeluk verkeerd aangesloten,
dan spert de diode. Simpel en doeltreffend.
Bij alle diodeschakelingen is het uiteraard wel van groot be
lang dat de diode ook op zijn taak berekend is en de betref
fende doorlaatstroom kan verwerken.

Gelijkrichting
Van hoe groot gewicht de hierboven geschetste toepassingen
ook kunnen zijn, er zijn er die veel en veel belangrijker zijn.
We denken hier aan het gelijkrichten van wisselspanningen.
We weten het: batterijen en accu’s leveren een gelijkspan
ning, dat is een spanning waarvan de polariteit altijd constant
is: plus blijft plus en min blijft min. Maar met de lichtnetspanning, die ons via het stopcontact ter beschikking staat, is
het anders gesteld. Deze spanning wordt in de centrale op
gewekt door een doorlopend in beweging zijnde wissel
stroomdynamo. In een zeer regelmatig tempo doorsnijden de
ankerwikkelingen van deze dynamo om en om gerichte mag
netische krachtlijnen, waardoor de polariteit van de opge
wekte spanning ook doorlopend wisselt. Het ene moment is
de ene aansluiting plus en de andere min en het volgende
moment is de situatie juist andersom. Deze verandering gaat
hoewel snel toch zeer geleidelijk. Beschouwen we dan ook de
polariteit van de ene geleider ten opzichte van de andere,
dan zien we een geleidelijke groei van nul naar plus, vervol
gens een even geleidelijk terugvallen naar nul, een verder
doorgaan naar min om vervolgens weer geleidelijk nul te
worden. In fig. 27 zien we dit proces in een grafiek uitgezet.
Ook hier betreft het de polariteit van de ene geleider ten op
zichte van de andere. Het is duidelijk dat de polariteit van
de andere geleider steeds precies tegengesteld is.
De horizontale lijn van de grafiek geeft de factor tijd aan,
terwijl de verticale lijn ons het een en ander vertelt omtrent
de momentele spanningswaarde. Duidelijk zien we nu hoe
het geleidelijke proces (nul - maximum positief - nul - maxi
mum negatief - nul enz.) precies verloopt. We hebben nu
een fraaie, golfvormige curve gekregen. Een complete golf
vertegenwoordigt een afgeronde cyclus en komt overeen met
een hele omwenteling van het anker in de wisselstroomdyna
mo. Het aantal van deze golven of perioden per seconde
noemt men de frequentie. Bij het lichtnet is deze precies 50,
wat dus zeggen wil dat de tijdsduur van één volledige perio
de 1/50 seconde is. Het betekent tevens dat de polariteit van
de aansluitklemmen (en dus ook van het stopcontact in de
huiskamer) per seconde 100 maal verandert: 50 maal posi44
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Fig. 27. Grafische voorstellingen van:
a. gelijkspanning;
b. wisselspanning;
c. gelijkgerichte wisselspanning (pulserende gelijkspanning).

tief en 50 maal negatief. Door een op deze spanningsbron
aangesloten verbruiksapparaat als bijvoorbeeld een gloeilamp
vloeit dan ook een stroom die 100 maal per seconde van 0
tot maximum aangroeit en wel 50 maal in de ene en 50 maal
in de andere richting.
Frequentie wordt aangegeven in herz (Hz). De lichtnetfrequentie bedraagt dus 50 Hz.
Een van de voordelen van een wisselspanning is het feit dat
zij, in tegenstelling tot een gelijkspanning, gemakkelijk tot
een hogere of lagere waarde kan worden getransformeerd.
Wie kent niet de beltransformator die de lichtnetspanning
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van 220 V omlaagbrengt tot 3, 5 of 8 V.
Voor veel doeleinden, zoals onder andere transistorschakelingen, kunnen we de wisselspanning echter niet gebruiken.

(+)(-) +

(-)(+) Fig. 28. Gelijkrichting van een wisselspanning door middel van
een diode.

We hebben hier een gelijkspanning nodig en dit nu gaat de
diode voor ons op perfecte wijze verzorgen. Want nietwaar,
hij laat de stroom slechts in één richting door, zodat, wan
neer we hem in een wisselstroomleiding opnemen, er alleen
stroom door de keten vloeit gedurende de halve perioden dat
de bovenste leiding (in fig.'28) negatief is en de onderste po
sitief. De volgende halve periode vloeit er simpelweg geen
Stroom. Vergelijken we het resultaat echter met een door een
batterij geleverde spanning, dan bespeuren we nog een groot
verschil. In de eerste plaats is de gelijkgerichte spanning al
lerminst constant, want deze groeit steeds van nul aan tot
maximum en zakt vervolgens weer terug tot nul. En in de
tweede plaats ontstaan er op de momenten dat de diode
spert, hiaten. We hébben een gelijkspanning, dat wel, maar
deze is van een zeer pulserend karakter. Fig. 27c laat dit in
grafiekyorm zien.
Heel vaak worden siliciumdioden toegepast, daar ze grote
vermogens kunnen verwerken.

Dubbelfasige gelijkrichting
Een grote verbetering kunnen we verkrijgen door de volle
dige wisselstroom gelijk te richten, dat wil dus zeggen de ne
gatieve zowel als de positieve perioden, en deze vervolgens
samen te voegen. Deze dubbelfasige gelijkrichting zien we in
fig. 29 uitgewerkt. Gebruik wordt gemaakt van vier diodes
die in zogenaamde brugschakeling zijn geschakeld. Tijdens
elke halve periode doorloopt de stroom twee in serie gescha
kelde diodes (resp. D1-D4 en D2-D3). En wat zien we nu?
We zien dat tijdens elke halve periode de stroom het verbruiksapparaat (de lamp in het schema) altijd in dezelfde
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halve periode

x

andere
halve periode

Fig. 29. Dubbelfasige gelijkrichting door middel van brugschakeling. De gelijkgerichte stroom doorloopt, ongeacht de polariteit
yan de betreffende halve periode, het lampje (verbruiksapparaat)
in dezelfde richting.

richting doorloopt. Door de lamp vloeit dan ook een door
beide halve perioden, ofwel beide fasen, veroorzaakte gelijk
stroom, weliswaar ook hier weer met een pulserend karakter,
maar met toch aanmerkelijk minder sterke fluctuaties dan
bij enkelfasige gelijkrichting.
Achter de enkel- of dubbelfasige gelijkrichter wordt in de
praktijk een zogenaamde afvlakfilter geschakeld. Dit filter
dat uit een zogenaamde smoorspoel en enkele condensato
ren bestaat, vlakt de pulserende gelijkstroom af tot een gave,
gelijkmatige gelijkstroom. Op de werking van dit filter dat

+

o
Fig. 30. Grafiek van de dubbelfasige gelijkrichting. Positieve én
negatieve halve perioden worden benut.
enigermate te vergelijken is met een blaasbalg die luchtstoot
jes opneemt en als een regelmatige luchtstroom afgeeft, gaan
we hier niet dieper in.

Elektronische terugstroomschakelaar
Met de gelijkgerichte spanning kunnen we, mits deze de
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juiste waarde heeft, bijvoorbeeld een accu opladen. Stoppen
we op een gegeven moment de lading, dan hoeven we de
accu niet van de gelijkrichter los te koppelen, want de dio
den zorgen er wel voor dat er geen ontlaadstroom via het nu
niet in werking zijnde gelijkrichtapparaat kan vloeien. De
dioden zijn dan ook op dat moment te beschouwen als auto
matisch werkende terugstroomschakelaars.
Wordt de accu geladen vanuit een gelijkstroomdynamo, zoals
dat in auto’s en op schepen het geval is, dan is een terug
stroomschakelaar eveneens een absolute noodzaak. Zonder

M
dynamo

+
£23

accu

Fig. 31. Simpele terugstroomschakelaar door middel van een en
kele diode.

deze schakelaar immers zou de accu zich bij stilstaande dy
namo hierover ontladen, waardoor deze als motor zou gaan
functioneren. Gebruikelijk is hiervoor een relais (de ‘auto
maat’) toe te passen, dat is een elektromagneet die de
stroomkring automatisch verbreekt zodra de dynamospanning lager wordt dan de accuspanning. Loopt de dynamospanning weer op, dan wordt de stroomkring automatisch
ook weer gesloten. Met succes kan in plaats van deze mecha
nisch werkende schakelaar met zijn storingsmogclijkheden
de altijd bedrijfszekere, elektronisch werkende diode worden
gebruikt, zoals fig. 31 laat zien.

Van kristal- tot germaniumdetector
Een apart woord verdient de goede oude kristaldetector, die
jaren geleden werd gebruikt in de naar dit onderdeel ge
noemde kristalontvanger en die, zoals we al in hoofdstuk 1
hebben gezien, de voorloper was van de heden ten dage ge
bruikte germaniumdiode.
De kristaldetector bestond uit een stukje loodglanskristal dat
in een klein glazen buisje was ondergebracht en waartegen
een puntig contactveertje drukte (fig. 32). Het veertje was
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met een handgreepje verbonden, zodat het mogelijk was het
kristaloppervlak af te tasten. Dit was een zeer noodzakelijk
gebeuren, want het ging er om een plekje te zoeken waar
toevalligerwijze een bepaalde, atomair kleine verontreiniging

Fig. 32. De ouderwetse kristaldetector, voorloper van de puntcontactdiode en daarmee uiteindelijk ook van de transistor.

aanwezig was. Vond men dit plekje, dan werkte het instru
mentje als diode, richtte het ontvangen radiosignaal gelijk en
gaf dit aan de koptelefoon door als een hoorbaar signaaltje.
Deze gelijkrichting van het door de antenne opgepikte radio
signaal noemt men detectie en is een absolute voorwaarde
om uit het radiosignaal de hoorbare muziek- en spraaktrillingen te destilleren. Dat was vroeger zo, dat is nu nog zo.
Alleen passen we tegenwoordig de altijd feilloos functione
rende germaniumdetector toe. Maar in die dagen was het
een hele toer om de kristaldetector te laten werken! Lang
durig zat men met het contactveertje over het kristal te frie
melen, tot men plots ontvangst had. Wee degene, die daarna
anodo

c
■*!

N-germanium

kathode

Fig. 33. De verbeterde kristaldetector: de puntcontactdiode.
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een beetje hard op de grond stampte . . .
Puntcontactdiode
De ouderwetse, spannende kristaldetector was de voorloper
van de zogenaamde puntcontactdiode, een diode die evenals
de kristaldetector een op een kristalstructuur rustend draadje
bevat. Als kristalmateriaal wordt N-germanium gebruikt,
waar het contactdraadje door middel van stroomstoten is in
gebrand. Niet alleen ontstaat hierdoor een hecht mechanisch
contact, maar tevens wordt onder het contactpunt een klein
P-gebiedje geformeerd.
Overigens wordt de puntcontactdiode welhaast niet meer ge
bruikt, daar hij inmiddels volledig is achterhaald door de
zogenaamde lagendiode. Deze diode, die ook wel junctiondiode wordt genoemd, is opgebouwd uit laagjes germaniumof siliciumkristal. Hoe hierbij de P-N-formaties tot stand
komen, zien we in hoofdstuk 9.

50

6. DE TRANSISTOR

I

Van diode naar transistor is maar een kleine stap. Want de
transistor is niet meer dan twee in serie met elkaar verbon
den dioden die tot één hecht geheel zijn aaneengesmeed.
P-NP

n-p-n

'

I

——■

Fig. 34. De twee manieren waarop de transistor kan zijn opge
bouwd.
In dit elektronische bouwwerk treffen we de ons bekende la
dingdragers, elektronen en gaten, donors en acceptoren, in
rijke hoeveelheid aan. Bij elkaar een hele gemeenschap, maar
de leden van de diverse groeperingen reageren toch volgens
heel logische wetten op eikaars aanwezigheid, iets wat we
van mensengemeenschappen niet altijd kunnen zeggen . . .
Tegengesteld geschakelde dioden
De twee dioden waaruit de transistor is opgebouwd, zijn in
tegengestelde richting met elkaar verbonden. Dit kan op
twee manieren. Zijn de twee N-gebieden met elkaar verbon
den, dan krijgen we een P-N-P-transistor en zijn de twee Pgebieden met elkaar verbonden, dan krijgen we een 'N-P-N’ ~
transistor. Beide typen komen in de praktijk veelvuldig voor.
We zullen eerst de P-N-P-transistor aan een nadere beschou
wing onderwerpen, vervolgens de N-P-N-halfgeleider.

p-N-P-transistor
Laten we vooropstellen dat de samen voeg» ng ' »n de beide
dioden even hecht is als de aaneensme mg
v
ver
bindingen waaruit de dioden bestaanHieruit
sprake
van één kristalstructuur met drie gebi*rrières aanwen* d.at
er nu niet één maar twee potentiaal
bied dus, z
z^n
en daar het middelste gebied, het
deze pp?61* dun
wordt gehouden, (enkele microns)
Uslagen
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Fig. 35. Structuur van de P-N-P-transistor.
vlak bij elkaar (fig. 35). We beginnen met een batterij op dit
kristal aan te sluiten: de plus aan de linker P-verbinding en
de min aan de andere P-verbinding. Zal er een stroom gaan
vloeien? Nee, want de P-N-verbinding waarop de negatieve
batterijpool is aangesloten, is in sperrichting geschakeld. Dat
de andere diode in doorlaatrichting is geschakeld doet daar
niets aan af. Keren we de polariteit van de batterij om, dan
verandert er niets, want wederom is een van beide dioden
in sperrichting in de stroomkring opgenomen. Wat er uiter
aard wel vloeit, is de kleine lekstroom die we vanwege de
altijd aanwezige warmtebewegingen nu eenmaal in elke dio
de en dus ook in elke transistor tegenkomen.

Gateninjectie
Tot zoyer biedt de transistor geen bijzonder interessante per
spectieven, maar merk op wat er gebeurt wanneer we een
tweede batterij in doorlaatrichting op een van beide dioden
aansluiten. Nee, batterij is een te groot woord, want het
gaat om een spanning van slechts enkele tienden volts. Dit
is te verwezenlijken door over de batterij, die nu eenmaal
een veel hogere spanning levert, een weerstandschakeling
met aftakking, een zogenaamde spanningsdeler, te schakelen.
Hoe dit precies gebeurt, is nu niet belangrijk en we komen
er dan ook later op terug.
De batterij die de lage spanning van enkele tienden volts ver
zorgt, noemen we Bi (fig. 36), terwijl de andere batterij, die
een spanning op het kristal zet van enkele volts, de aandui
ding B2 krijgt. Wat gaat er nu gebeuren? De linker diode,
die in doorlaatrichting op batterij Bi is aangesloten, zal de
door deze batterij geleverde (geringe) elektronenstroom van
het N- naar het P-gebied geleiden. Want nietwaar, we her52
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-------------------------------------Fig. 36. Aansluiting van twee spanningsbronnen. Gevolg: groot
aantal gaten (van Bi én B2) schiet door potentiaalbarrière heen,
waardoor een elektronenstroom vloeit vanuit Bs. Klein aantal
gaten wordt door recombinatie met Bi-elektronen geneutraliseerd.

inneren het ons nog uit hoofdstuk 4, het P-gebied trekt elek
tronen aan uit het N-gebied, terwijl het N-gebied aantrekkinskracht uitoefent op de gaten uit het P-gebied. Er ontstaat
een elektronenstroom van het N-kristal naar het P-kristal en
een gatenstroom van het P-gebied naar het N-gebied. Vooral
dit laatste is van belang, zoals we nu zullen zien bij het be
kijken van de rechter P-N-verbinding. Doordat deze verbin
ding in sperrichting op batterij Bs is aangesloten, is de potentiaalbarrière van deze diode verhoogd. De negatief gela
den N-elektronen zijn naar links afgestoten, de positieve Pgaten naar rechts.
Maar let op! We zagen zoeven dat er onder invloed van bat
terij Bi een gatenstroom van het linker P-germanium naar
het N-germanium vloeit en daar dit gebied zeer dun is, komt
het grootste deel van de arriverende gaten onder aantrek
kingskracht van de negatieve pool van batterij Bs. Deze aan
trekkingskracht is zo groot dat een naar verhouding sterke
gatenstroom door de potentiaalbarrière heenschiet. Slechts
een klein aantal gaten komt onder invloed van de negatieve
aansluiting van batterij Bi. Door zogeheten recombinatie
met elektronen uit deze batterij, die deze gaten dus opvullen,
worden de gaten geneutraliseerd. Op dezelfde wijze recombineert elk geheel rechts aangekomen gat met een door batterij
Bs te leveren elektron. En zo ontstaat er een elektronen
stroom door het P-N-P-kristal van rechts naar links, terwijl
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er een gatenstroom naar rechts vloeit.

Emitter - basis - collector
Verbreken we de verbinding van batterij Bi, dan, hoe kan
het anders, houdt de aanvoer van gaten in het N-materiaal
op en vloeit er ook geen elektronen- en gatenstroom meer in
de rechter P-N-verbinding. Of anders gezegd: zolang het
linker P-gebied gaten uitzendt, zal het rechter P-gebied ze
opzamelen. Om deze reden noemt men het linker P-gebied
e

c

collector

emitter

-----

basis

a

,------P
------ N

P

b

®

Fig. 37. Benaming van de transistoraansluitingen (a). De term
‘basis’ is ontstaan uit een vroegere transistorconstructie (b).

dan ook de emitter ofwel uitzender, en het rechter P-gebied
de collector ofwel verzamelaar. Inplaats van emitter wordt
ook wel de aanduiding emissor gebruikt.
Het dunne middengebied heet basis, een term die nog stamt
uit het begintijdperk toen er nog uitsluitend puntcontacttransistors werden gemaakt. Hierbij prikten twee fijne draadjes
(de emitter en de collector) in de gemeenschappelijke basis
(fig. 37). Tegenwoordig wordt echter de lagen- of junctiontransistor toegepast. We komen hierop in hoofdstuk 9 terug.
Versterking
Wat hebben we nu bereikt met onze P-N-P-verbinding? Veel,
want de collectorstroom (te leveren door batterij B2) is een deel
van de emitter-basisstroom (te leveren door batterij Bi), is daar
van geheel afhankelijk en volgt kleinere of grotere variaties
dan ook op de voet. De collectorstroom is daarbij veel groter
dan de basisstroom en dit betekent dus dat de kleine basisstroomvariaties netjes worden omgezet in grote collectorstroomvariaties! Er ontstaat versterking. Sluiten we de zwak
ke elektrische trillingen ofwel wisselspanninkjes van een mi54
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Fig. 38. De batterijen Bi en Be kunnen in serie worden gescha
keld.

crofoon, pickup-element of radio-antenne op de emitter-basiskring aan, dan kunnen we deze signaaltjes tientallen malen
versterkt van de collector afnemen. Hoe dit feestelijk gebeu
ren precies geschiedt, zien we in een volgend hoofdstuk.

Batterijen in serie
Bezien we de schakeling van de beide stroombronnen, dan
bespeuren we dat de basis negatief is ten opzichte van de
emitter. De spanning over emitter en collector (Be) is, dat
weten we, veel hoger dan die over emitter en basis (Bi), zo
dat de negatieve collector niet alleen negatief is ten opzichte
van de emitter, maar ook ten opzichte van de basis. De beide
batterijen kunnen dan ook zonder meer in serie worden ge
schakeld, zoals in fig. 38 is aangegeven. Er verandert dan in
feite niets, want de basis-emitterdiode is nu eveneens in door
laat- en de collector-basisdiode in sperrichting aangesloten.
De spanningen, die de beide batterijen leveren, worden resp.
emitter-basisspanning en basis-collectorspanning genoemd.
N-P-N-transistor
Nu de N-P-N-transistor. Hierbij zijn de beide dioden juist
andersom geschakeld als bij de P-N-P-transistor en bijgevolg
polen we de beide batterijen eveneens om. We krijgen dan
de situatie als in fig. 39 is aangegeven.
Na het voorgaande is gemakkelijk te begrijpen wat er nu
gaat gebeuren. Door de emitter-basisdiode, die in doorlaatrichting geschakeld is, gaat een elektronenstroom lopen, ge
voed door batterij Bi. Waren het bij de P-N-P-transistor gaten
die in de dunne basis arriveerden, nu zijn het elektronen die
dat doen en die onder invloed komen van de naar verhouding
hoge positieve collectorspanning (opgewekt door batterij Ba).
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Fig. 39. Structuur van de N-P-N-transistor.
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Fig. 40b. Serieschakeling van de batterijen.
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En ook hier zien we dat slechts een klein gedeelte van deze
ladingdragers in de basis recombineren met de tegengestelde
ladingdragers en dat het grootste gedeelte de basis-collectorgrenslaag doorbreekt en naar batterij B2 afvloeit. Ook hier
dus een krachtige collectorstroom, gestuurd door en afhanke
lijk van de basisstroom.
En zo is de werking van de N-P-N-transistor dan ook in prin
cipe gelijk aan die van de P-N-P-transistor. Alleen de polari-

I

P-N-P
c
b

e

stip (= collectoraansluiting)
**

N-P-N
c
c

b

b

e

e
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Fig. 41. De symbolen van de P-N-P- en N-P-N-transistor en een
van de vele uitvoeringsvormen.
P-N-P-transistor:
positieve emitter zendt gaten uit
negatieve collector zamelt gaten op
basis is negatief ten opzichte van de emitter.
N-P-N-transistor:
negatieve emitter zendt elektronen uit
positieve collector zamelt elektronen op
basis is positief ten opzichte van de emitter.
Pijl in symbool geeft stroomrichting aan.
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teit is anders, terwijl de geïnjecteerde ladingdragers nu geen
gaten, maar de tegengesteld geladen broeders, elektronen
zijn.

Symbolen
Ook voor de beide transistortypen worden eenvoudige schemasymbolen gebruikt, zoals we in fig. 41 kunnen zien. Deze
symbolen stammen nog uit de tijd van de puntcontacttransistor en komen dan ook niet erg overeen met de huidige
transistoropbouw. Maar in feite doet dat er niet toe. Even
als dat bij de diode het geval is, wijst de pijl in de aangeno
men richting van de elektrische stroom, dus van plus naar
min.
Wanneeer P-N-P, wanneer N-P-N?
Na het voorgaande hoeft het geen betoog dat we een elek
tronische schakeling, een grammofoonversterker bijvoor
beeld, zowel van P-N-P- als van N-P-N-transistoren kunnen
maken, als we maar letten op de juiste polariteit.
In de praktijk werd tot voor kort meestal van P-N-P-transistoren gebruik gemaakt, omdat deze typen lange tijd ge
makkelijker te vervaardigen waren en dan ook goedkoper
waren dan N-P-N-halfgeleiders. Maar tegenwoordig liggen
de zaken anders. De voorheen goedkope germanium-P-N-Ptransistor is geheel achterhaald door de momenteel veel goed
koper te vervaardigen silicium-transistor. Maar dit ‘veel
goedkoper’ gaat alleen op voor de N-P-N-typen. Meer en
meer wordt dan ook van N-P-N-silicium-transistors gebruik
gemaakt. Maar dit betekent nog niet dat de P-N-P-transistor stilzwijgend gaat verdwijnen, want vanwege de tegenge
stelde polariteit zijn interessante combinatieschakelingen met
zeer bijzondere eigenschapen te verwezenlijken. Deze scha
kelingen hebben perspectieven geopend, die in de tijd van de
elektronenbuis volkomen onbekend waren, want de buis kan,
wat polariteit betreft, maar op één manier worden gescha
keld. In hoofdstuk 8 gaan we wat nader op de P-N-P/N-P-Ncombinatie in.
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7. BUIS EN TRANSISTOR

Nu we de transistor enigszins kennen, ligt het voor de hand
dat we ons afvragen hoe groot zijn invloed zal zijn op de zo
zeer vertrouwde radiobuis, of juister, de elektronenbuis. Zal
deze wellicht stilletjes het veld gaan ruimen? Tientallen jaren heeft dit versterkerelement zijn best gedaan, in radiotoe
stellen en versterkers, in huiskamer- en in professionele ap
paratuur. Steeds weer werd de buis verbeterd, steeds ook
kwamen er nieuwe typen bij. Zou de langzamerhand min of
meer volmaakt geworden buis zich zo maar laten verdringen
door de in verhouding nog zo jonge transistortechniek? Het
lijkt er soms wel eens op, want meer en meer zien we de
transistor in allerlei elektronische apparaten toegepast, netgevoede apparaten evengoed als portables.
We zullen, om een juist beeld te krijgen, eens snel zien hoe
de buis werkt. Snel? Ja, snel, want de principiële werking
van de buis is heel wat eenvoudiger dan die van de transistor.
Potentiaalbarrières, positieve donors, negatieve acceptors, al
dergelijke zaken komen we bij de buis niet tegen. Want bij
de buis gaat het niet om elektronen- en gatenbewegingen in
een of andere kristalstructuur, maar om beïnvloeding van
een door vrije ruimte trekkende elektronenstroom door mid
del van positieve of negatieve spanningen, die een aantrek
kende of afstotende kracht uitoefenen. Gemakkelijke kost
dus. Zie, dat is een van de voordelen van de technische voor
uitgang: wat voorheen moeilijk was, is nu gemakkelijk, al
leen al door het simpele feit dat er inmiddels weer zoveel
moeilijkere dingen zijn bijgekomen . . .
Buisdiode
We gaan eerst zien hoe de vrij door de ruimte vliegende
anodo

kathodo

WrhitUng

ctoktroncnitroom

Fig. 42. Elektronenstroom door het luchtledige van de elektronenbuis (a) en het praktijkschema (b) met stroomrichtingspijl
(van + naar —).
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elektronenstroom tot stand komt. Nu, dat is gauw gezegd.
Deze stroom wordt bewerkstelligd door een flinke gelijk
spanning aan te sluiten op twee in een luchtledige glasballon
ondergebrachte metalen plaatjes, waarvan het negatieve
plaatje wordt verhit. Deze verhitting is van essentieel belang,
want hierdoor worden de vrije elektronen (die vanwege de
aansluiting op de negatieve pool van de spanningsbron in
rijke overvloed aanwezig zijn) uit hun binding losgemaakt.
Prompt worden ze door de positieve plaat, de anode, aange
trokken en zo ontstaat er een elektronenstroom door het
luchtledige. Wordt de negatieve kathode niet langer verhit,
dan wordt het luchtledige weer wat het van nature is: een
zeer goede isolator. De elektronenstroom houdt op. Hoe de
verhitting geschiedt, maakt in feite niets uit. Als er maar
verhit wordt. In de praktijk past men een gloeidraadje toe
waaromheen de kathode in buisvorm is aangebracht. Ten
einde de elektronenemissie (ook hier dus weer uitzending,
juist als bij de emitter van de transistor) te bevorderen, is de
kathode bedekt met een laagje bariumoxyde. Wat hebben
we nu? We hebben een diode, een twee-elektrodenbuis, die
de stroom in de ene richting wel en in de andere richting niet
geleidt. Want sluiten we de positieve aansluiting van de gelijkspanningsbron op de kathode aan en verbinden we de
negatieve pool met de anode, dan kan er, dat hoeft geen be
toog, onmogelijk een stroom vloeien.
Deze diode kan, zoals fig. 43 laat zien, uitstekend worden
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Fig. 43. Gelijkrichting van een wisselstroom.

gebruikt om een wisselspanning gelijk te richten. Door het
in de stroomkring opgenomen verbruiksapparaat (een gloei
lamp in dit geval) vloeit slechts stroom gedurende de halve
perioden dat de kathode negatief en de anode positief is. De
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andere halve perioden laat de buis geen stroom door en ook
hier ontstaat, evenals dat het geval was bij de halfgeleiderdiode, een pulserende gelijkspanning. Enkelfasig, jazeker,
maar ook hier is het mogelijk met behulp van een speciale
schakeling dubbelfasige gelijkrichting te krijgen. Nog niet zo
lang geleden werd deze schakeling in welhaast alle netgevoede radio’s, versterkers en dergelijke toegepast. Deze appara
ten, of ze nu met transistors of met buizen zijn uitgerust,
hebben voor een goede werking te enen male een zuivere ge
lijkspanning als voedingsspanning nodig. Sinds de komst van
de halfgeleiders worden gelijkrichtbuizen weinig of niet meer
toegepast.

Buis als versterker
De diode kan evenmin als de germaniumdiode signalen ver
sterken. Hier is iets extra’s voor nodig. Is het bij de halfge
leider een gateninjectie in de basis (P-N-P-transistor), bij de
buis is het een stuurspanning op het zogeheten stuurrooster.
Dit stuurrooster is een metalen gaasje dat tussen kathode en
anode is opgesteld en waardoorheen de naar de anode vlie
gende elektronen vrij kunnen passeren. Dat doen ze dan ook.
Maar zie wat er gaat gebeuren wanneer we een slechts klei
ne negatieve gelijkspanning op het rooster aansluiten. Dan
ontwaren we dat de elektronenstroom, anodestroom ge
noemd, aanmerkelijk afneemt. Zeer begrijpelijk, want het
negatieve potentiaal van het vlak bij de kathode aanwezige
rooster oefent een krachtige, afstotende werking uit op de
negatieve elektronen.
Variëren we deze roosterspanning in slechts geringe mate,
dan zien we, indien we een gevoelige stroommeter, een mA-
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Fig. 44. Schematische voorstelling van de signaalversterking door
de triode.
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meter, in de anodeleiding hebben opgenomen, vrij grote anodestroomveranderingen. Ook hier dus grote veranderingen
als gevolg van kleine en dus hier ook versterking. Kleine sig
nalen op de ingang kunnen we als grote signalen van de uit
gang afnemen (fig. 44).

Andere huistypen
De buizenfamilie bestaat uit vele variëteiten. De zojuist ge
schetste buis, vanwege de drie elektroden triode genoemd, is
wel de eenvoudigste. Daarnaast wordt de penthode veel ge
bruikt. Dit is een buis die naast het stuurrooster nog twee
extra roosters heeft en die door middel van bepaalde gelijk
spanningen aan deze roosters meer versterking geeft dan de
triode. Een buis met vijf elektroden dus, vandaar de naam
penthode. De gloeidraad telt niet mee, want van hoe groot
belang zijn aanwezigheid ook is, met het wezenlijke van de
buis heeft hij verder niets te maken.
Zo bestaan er ook buizen met meer dan drie roosters, meerroosterbuizen die zeer speciale functies kunnen vervullen.
Ook deze worden vrij veel toegepast.
Een apart buisje is het afstemoog. Hierin wordt het elektronenspel door een heldergroen oplichtende anode zichtbaar
gemaakt. De bovenkant van de anode is namelijk bestreken
met een stof die onder invloed van een elektronenstroom op
licht. De constructie van het stuurrooster nu is zodanig dat,
wanneer er geen ingangssignaal aanwezig is, een bepaald seg
ment van de anode helder oplicht. Zodra er een stuursignaal
op het rooster komt, verbreedt of vernauwt de elektronen
bundel zich, waardoor het helder oplichtende segment breder
of -smaller wordt. Duidelijk is nu te zien dat er een signaal
aanwezig is en hoe sterk het is. Van belang is dit bij het af
stemmen van een radio waarbij maximum signaal op maxi
male afstemming duidt. En bij bandrecorders geeft het af
stemoog (dat op deze plaats modulatie-indicator heet) de
grenzen van onder- en overmodulatie op duidelijk waarneem
bare wijze aan.
En dan de beeldbuis'. Eveneens een buis met kathode, roos
ters en anode, maar van dusdanige constructie dat hier van
een elektronenkanon gesproken wordt. De anode is namelijk
doorboord en doordat hij op een zeer hoge anodespanning
is aangesloten, schieten de elektronen er met een formida
bele snelheid doorheen. Een aparte, doorboorde elektrode
zorgt door middel van een er op aangesloten negatieve, dus
afstotende, spanning voor een nauwkeurige bundeling (focussering) van de straal met als resultaat een helderwitte, fijne
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stip midden op het beeldscherm. Want dit is bestreken met
een fosforiserende stof die oplicht, zodra de elektronenstroom ermee in aanraking komt. Door middel van aantrek
kende en afstotende, respectievelijk positieve en negatieve
gelijkspanningen op vlak bij het elektronenkanon opgestelde
ajbuigplaten (of door middel van magnetische afbuigplaten)
kunnen we de beeldstip naar *elkc gewenste plaats op het
beeldscherm dirigeren. In TV-ontvangers bijvoorbeeld zijn
de verschillende afbuigspanningen (die een zeer fluctuerend
karakter hebben) van dien aard dat de stip van links boven
naar rechtsonder flitst, regel voor regel ofwel lijn voor lijn,
net zoals wij een boek lezen. Dit proces gaat zo snel dat we
de stipbeweging niet meer kunnen volgen. Ons oog is daar
voor te traag. Inplaats van de zich voortreppende stip zien
we dan ook een geheel verlicht beeldscherm. Wanneer tege
lijkertijd de lichtintensiteit van de stip door middel van een
signaal op het stuurrooster wordt geregeld, ontstaan lichte
en donkere partijen, er ontstaat een beeld.

Vergelijking
Vergelijken we, na dit korte overzicht van de belangrijkste
huistypen, de buis met de transistor, dan is er niet veel speur
werk voor nodig om tot het besef te komen dat de transistor
toch wel zeer bijzondere perspectieven biedt. Al meteen valt
op dat de voeding van de transistor heel wat eenvoudiger is
dan die van de buis. Een gloeidraad, het inefficiënte hulp
middel dat gemiddeld alleen al zo’n 3 Watt aan elektrische
energie verbruikt, treffen we bij de transistor niet aan. Wat
we wel aantreffen, is een simpele batterij die slechts een ge
ringe spanning én een geringe stroom hoeft te leveren. Het
energieverbruik (het wattage) is dan ook gering, want deze
is het produkt van spanning en stroom (W = V x A). Dit ge
ringe verbruik is onder meer te danken aan de minuscule af
metingen van het transistorkristal. Hierin zijn de elektronen
bewegingen op veel efficiëntere wijze te regelen dan in de
naar verhouding lompe elektronenbuis met zijn grote afstan
den tussen de diverse elektroden.
Daar komt bij dat er een essentieel verschil is tussen de wer
king van buis en transistor. Bij de transistor is het immers
een klein stroompje door emitter en basis dat de collectorstroom regelt. Bij de buis is het een kleine spanning aan het
rooster die de anodestroom stuurt. Wanneer we nu een te
versterken signaal, een wisselspanninkje dus, op de ingang
van transistor of buis aansluiten, wat gebeurt er dan precies?
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Sturing van de transistor
Allereerst de transistor. We sluiten de te versterken wissel
spanning aan over basis en emitter, dus in de plaats van de
tot nog toe gebruikte batterij. Komt er dan van een zuivere,
vervormingsvrije versterking veel terecht? Nee, want alleen
tijdens de halve perioden dat de basis negatief is en de emit
ter positief, loopt er een stroompje. (We gaan uit van een
P-N-P-transistor, zie fig. 38.) Gedurende de andere halve
perioden loopt er géén stuurstroom, zodat deze halve perio
den ook niet worden versterkt. Wat is hier tegen te doen?
Wel, simpel, we moeten de batterij handhaven, zodat er al
een basisstroom vloeit vóór er een stuursignaal aanwezig is.
Komt er dan signaal, dan zal dit de reeds aanwezige basis
stroom doen toe- en doen afnemen en zolang de stuurstroom
nu maar niet groter is dan de oorspronkelijke basisstroom,
wordt de fatale grenslijn waarboven geen versterking moge
lijk is, niet gepasseerd. Een voorbeeld. Stel, er loopt, voordat
het signaal wordt aangesloten, een batterijstroom van 0,1
mA. Een milli-ampère, dat weten we, is een stroomsterkte
van V1000 ampère. Ja, we zeiden het al: in de transistor gaat
het om zeer geringe waarden! Nu sluiten we het te verster
ken signaal, het stuursignaal, aan waarvan de maximale
stroompieken eveneens 0,1 mA bedragen. Dan zal de resul
terende basisstroom, daar de stroompieken elke halve perio
de een tegengestelde polariteit hebben, de ene keer 0,1 40,1 = 0,2 mA en de andere keer 0,1 -0,1 =0 mA bedra
gen. Het gevolg is dat de basisstroom varieert van 0 tot 0,2
mA, een variatie die netjes door de collectorstroom gevolgd
wordt. Is de collectorstroomvariatie bijvoorbeeld 0 tot 10
mA, dan hebben we een signaalversterking van 50 maal, een
gangbare waarde. Overigens is een collectorstroom van 0 A
een utopie, want zoals we weten vloeit er altijd wel een klei
ne lekstroom. Maar deze laten we hier maar even buiten be
schouwing.
Sturing van de buis
Nu de buis. Hier zien we eenzelfde verschijnsel. Een signaal
op het rooster doet dit afwisselend positief en negatief wor
den. Gedurende de negatieve halve periode neemt de anodestroom in versterkte mate af en gedurende de positieve halve
periode . . . tja, dan gaat het roostér als positieve anode fun
geren. De elektronenstroom neemt wel toe, maar een belang
rijk deel van de elektronen vloeit via het rooster af, zonder
de eigenlijke anode te bereiken. De anodestroomvariaties
zijn hierdoor geen zuivere afspiegeling van de roosterspan-
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ningsvariaties, waardoor het versterkte signaal wordt ver
vormd.
Ook hier ligt de remedie voor de hand: de buis moet zodanig
worden ingesteld, dat er geen positieve spanningspieken op
het rooster ontstaan. Nu niet door een instel-s/roo/n, maar
door een instaï-spanning, de zogenaamde negatieve voorspan
ning. Ook hier geldt natuurlijk dat de waarde minstens gelijk
moet zijn aan die van het te versterken signaal. In de prak
tijk wordt deze waarde iets hoger gekozen, zodat er enige re
serve is. De buis (en ook de transistor) raakt dan door een
iets groter signaal dan normaal niet meteen overstuurd.
Consequenties
Maar nu de consequenties van beide instellingen! Bij de tran
sistor maakt het in principe niet veel uit of de instelstroom
wat hoger of wat lager is. De collectorstroom stelt zich er
gehoorzaam op in en zal in alle gevallen netjes, laat ons zeg
gen 50 maal zo sterk blijven, uiteraard binnen zekere gren
zen. Bij een wat hogere instelstroom is het energieverbruik
natuurlijk iets hoger dan bij een lagere instelstroom, maar
aangezien het om milli-ampères gaat bij lage spanningswaar
den, is dit niet iets om over te treuren. Des te groter echter
is de invloed van de negatieve voorspanning bij de buis. De
polariteit hiervan is immers tegengesteld aan die van de ano
de en werkt de aantrekkingskracht, die deze op de van de
kathode komende elektronen heeft, dan ook drastisch tegen.
Door de negatieve voorspanning loopt de versterking dan
ook zeer merkbaar terug en dit is slechts te ondervangen
door de anodespanning te verhogen. Maar helaas, het nade
lige effect van slechts enkele volts negatieve roosterspanning
is zo groot dat de anodespanning met vele tientallen volts
moet worden verhoogd om dit te ondervangen. Om deze re
den is de anodespanning in de praktijk nogal aan de hoge
kant: 40 a 80 V bij buizen die slechts kleine signalen hoeven
te versterken en dan ook met een kleine negatieve voorspan
ning kunnen volstaan, en wel 300 a 500 V bij eindbuizen, die
nogal flinke signaalspanningen te ver\verken krijgen.

Dankzij de wel zeer gunstige voedingsvoorwaarden is de tran
sistor bij uitstek geschikt voor batterijvoeding. Complete ap
paraten als bijvoorbeeld transistorradio’s met een flink aantal
transistors kunnen lange, lange tijd feilloos functioneren op
enkele zaklantaarnbatterijen, een heuglijk feit dat eenieder
welbekend is. Wat een verschil met de vroegere draagbare
radio’s, die met ‘zuinige’ batterijbuisjes waren uitgerust! Een
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zwaar zogenaamd anodeblok dat uit een groot aantal in serie
geschakelde batterijtjes bestond en als zodanig de 90 a 120 V
anodespanning leverde, moest altijd worden meegetorst en de
extra batterij die voor de 1,5 a 3 V gloeispanning zorgdroeg,
moest vrij vaak worden vernieuwd.
Bij autoradio’s was de toestand al niet veel gunstiger. Welis
waar werd de onrendabele voeding betrokken uit de gulle
accu, zodat men van het betrekkelijk grote energieverbruik
niet veel merkte, maar daar stond tegenover, dat de lage
accuspanning via een (alweer onrendabele) trilleromvormer
tot de hoge anodespanning moest worden opgewerkt, een ge
beuren dat niet altijd even geruisloos verliep.

Nog meer vergelijkingen
Gaan we verder met de vergelijking van buis en transistor,
dan komen we tot de aangename ontdekking dat de transis
tor dankzij de afwezigheid van de gloeidraad geen opwarm
tijd kent en dan ook meteen na het inschakelen startklaar is,
dat hij minuscule afmetingen en een uiterst gering gewicht
heeft, dat hij vanwege zijn compacte opbouw schokken en
trillingen uitstekend kan doorstaan en dat hij dankzij de batterijvoeding absoluut bromvrij kan werken. De buis met zijn
door wisselstroom gevoede gloeidraad laat wat dit laatste
aangaat wel eens wat te wensen over.
Wat betreft de geringe afmetingen moet worden opgemerkt
dat hier alleen nut van kan worden ondervonden, indien de
bijbehorende componenten als weerstanden, condensatoren
en dergelijke eveneens klein zijn. In het begin van het transistortijdperk was dit lang niet het geval, maar momenteel
zijn alle onderdelen naar evenredigheid. Ja, deze onderdelen
kunnen vaak ongelooflijk klein zijn, hetgeen niet alleen te
danken is aan zeer speciale fabricagetechnieken, maar vooral
aan het feit dat de transistor met zulke lage spanningen en
stromen werkt, zodat ook de nevenonderdelen weinig energie
hoeven te verwerken.
Heeft de transistor nog meer voordelen? Zeker. De levens
duur bijvoorbeeld is vergeleken met die van de buis wel haast
onbeperkt. Tenminste, indien het kleine driepootje niet wordt
overbelast, want dit is iets wat niet goed verwerkt wordt. De
zo veel robuustere buis is wat dit betreft veel minder kritisch.
Afgezien daarvan is een op zich kleine spanningsverhoging
voor de buis met zijn hoge spanningen relatief veel kleiner
dan voor de transistor met zijn toch al geringe spannings
waarden. Een uit het lichtnet gevoed transistorapparaat is
dan ook dikwijls uitgerust met een gestabiliseerde voeding,
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die de transistorvoedingsspanningen nauwkeurig binnen zeer
enge grenzen constant houdt, ongeacht de vaak grote netspanningsvariaties.

+
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R weerstand

Fig. 45. Weerstand, parallel aan batterij geschakeld.
We noemden de transistor zoeven ‘driepootje’. Ja, drie aan
sluitingen heeft de transistor slechts. Dat is, vergeleken met
de buis, zeer weinig. De buis met zijn verschillende roosters
heeft vaak zeven of meer aansluitingen. Alleen de triode
heeft er slechts vijf. Voor de apparatenbouwer, of het nu de
fabrikant of de hobbyist betreft, is dit een aantrekkelijk fa
cet.

Een bijzonder aspect is de aanpassing. Als overal in de elek
triciteit en de elektronica is ook bij de transistor een juiste
aanpassing van groot belang. Of we nu, laat ons zeggen een
pickupelement op de ingang van een transistor aansluiten, of
enkele transistors achter elkaar schakelen, of een luidspreker
met de uitgang van een eindtransistor verbinden, in alle ge
vallen is er pas sprake van een zo gunstig mogelijke signaal
overdracht, indien de in- en uitwendige weerstandswaarden
van de onderlinge schakels aan elkaar zijn aangepast. Wat
in- en uitwendige weerstanden zijn, zien we aan de hand van

inwendige
weerstand

1
J

uitwendige
weerstand

___ 1
L.TJ

I

Fig. 46. De batterij bezit een eigen, inwendige weerstand.
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de figuren 45 en 46. In figuur 45 zien we een batterij gete
kend die stroom levert aan een er parallel aan geschakelde
weerstand (dit kan bijvoorbeeld een lampje zijn). In feite
hebben we nu dezelfde situatie als wanneer we twee transis
tors achter elkaar schakelen. De eerste transistor is immers
als een energiebron te beschouwen en de tweede als een er
parallel aan geschakelde weerstand. Dat het hier om het
overdragen van signalen gaat in plaats van van een gelijk
stroom, doet aan het principe niets af. Wat gebeurt er nu?
Er loopt stroom van de pluspool van de batterij via de weer• stand naar de minpool. Vervolgens vloeit de stroom dóór de
batterij van min naar plus en begint zijn ronde weer van vo
ren af aan. Er is dan ook niet alleen sprake van de ene, ge
tekende, weerstand, maar tevens van de weerstandswaarde
van de batterij zelf. Weliswaar is de batterij te beschouwen
als een zeer goede geleider, maar dat neemt toch niet weg
dat de elektrische stroom hierin een zekere mate van weer
stand ondervindt. In fig. 46 zien we deze situatie afgebeeld.
In serie met de batterij zien we nu een extra weerstand in
serie geschakeld. Deze weerstand, die de eigenlijke batterijweerstand vertegenwoordigt, is de inwendige weerstand, en
de parallelweerstand de uitwendige weerstand.
De gunstigste energie-overdracht nu vindt plaats, wanneer de
inwendige weerstand gelijk is aan de uitwendige weerstand.
Dat is met een op een batterij aangesloten lampje evenzeer
het geval als met twee achter elkaar geschakelde transistors.
Bij buizen geeft dit in het algemeen niet veel problemen,
want deze hebben zowel een hoge in- als een hoge uitgangsweerstand {impedantie genoemd), maar bij transistors liggen
de zaken iets anders. Hier treffen we een ingangsimpedantie
aan die nogal laag is in verhouding tot de uitgangsimpedantie
en hiermee moet in de praktijk terdege rekening worden ge
houden, bijvoorbeeld in de vorm van speciale aanpassingsschakelingetjes of van speciale nevenonderdelen zoals spoe
len en dergelijke.

Conclusie .
Uit het voorgaande blijkt wel dat de transistor veel aantrek
kelijke eigenschappen heeft die de buis mist en het is dan ook
zeker niet verwonderlijk dat hij op zo grote schaal wordt
toegepast. Maar hoewel de toepassingsgebieden zich nog da
gelijks uitbreiden, betekent dit toch niet dat de transistor de
buis binnen afzienbare tijd geheel en al zal verdringen. Want
er zijn nog gebieden waar de buis superieur is aan de transis
tor. Een van die gebieden is dat van de zeer hoge frequenties.
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Weliswaar zijn er moderne transistortypen die die frequenties
van miljoenen Herz gemakkelijk kunnen verwerken, maar
indien het tevens om grote vermogens gaat, is de buis voor
alsnog beter tegen deze taak opgewassen. Zo zijn er ook en
kele gevallen waar de buis minder eigenruis (vanwege het
elektronenbombardement op de anode) produceert dan de
transistor, waarin de elektronen- en gatenbewegingen even
eens een zekere mate van ruis veroorzaken. En waar het de
warmtegevoeligheid betreft, is de buis zeker stabieler dan de
zeer temperatuur-afhankelijke transistor.
Al deze factoren zijn echter doorlopend aan verbeteringen
onderhevig, zodat in een gebied waar vandaag de buis nog
beter is dan de transistor, morgen deze laatste zal kunnen
worden geprefereerd.
Maar hoe ver de transistor de buis ook al heeft teruggedron
gen, er zijn nog huistypen die voorlopig niet door de moder
ne halfgeleider zijn te vervangen. Het betreft hier buizen als
het ‘magische oog’, de beeldbuis, de krachtige zendbuis en
nog enkele andere speciale typen. Deze huistypen zullen de
transistor nog wel lange tijd gebroederlijk blijven vergezellen!
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8. DE TRANSISTOR IN DE PRAKTIJK

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de transistor de buis in
vele gevallen volledig kan vervangen. Maar niet alleen kan
hij functies vervullen die voorheen slechts met nogal omvang
rijke en kwetsbare buisapparatuur mogelijk waren, hij kan
ook zeer specifieke taken verrichten, waarvoor buizen te
enen male ongeschikt zijn. Wat te denken bijvoorbeeld van
elektronisch geregelde polshorloges en fotocamera’s, of van
de mogelijkheid P-N-P-transistors te combineren met hun
tegengesteld gepolariseerde broeders, de N-P-N-transistors.
In dit hoofdstuk gaan we een aantal van deze praktische mo
gelijkheden nader bezien. We doen dit aan de hand van sche
ma’s, want het gaat niet alleen om het aanstippen, maar ook
om het doorzien van de mogelijkheden. Vrees echter niet dat
er nu grootse, ingewikkelde, nauwelijks te begrijpen schake
lingen op tafel komen! Nee, daar schieten we niets mee op.
Aangezien het om de principiële werking van de diverse
schakelingen gaat, worden de schema's zo summier mogelijk
gehouden door er alleen die onderdelen in op te nemen, die
van essentieel belang zijn. Het weergeven van deze onder
delen geschiedt uiteraard weer in simpele symboolvorm. Hoe
ze er in werkelijkheid precies uitzien en hoe groot de elek
trische waarden zijn, is voor ons niet van belang. Dat is het
wel voor degene die van plan is zelf de soldeerbout te gaan
hanteren, maar voor hem bestaat er, zoals in de vele radiozaken is te zien, speciale, op de zelfbouwpraktijk gerichte
radiolectuur.
Ons gaat het in eerste instantie om algemeen inzicht. Welnu,
we zullen ervaren dat we daar zeker geen speciale radioknobbel voor hoeven te hebben, want het een vloeit logisch uit
het andere voort.

Principiële transistorschakeling
We beginnen bij het begin: de allereenvoudigste transistor
schakeling. We nemen hiervoor een P-N-P-transistor om de
simpele reden dat deze in de praktijk, tot nog toe althans,
het meest wordt gebruikt. Veel maakt dit overigens niet uit,
want we weten dat de werking van de N-P-N-transistor pre
cies hetzelfde is als die van zijn P-N-P-collega, als we de po
lariteit van de spanningsbronnen maar omkeren.
In fig. 47 zien we de meest toegepaste transistorschakeling,
de schakeling met gemeenschappelijke emitter, veelal kortweg
emitterschakeling genoemd. Dit vanwege het feit dat de emit70

i*

+

+

I

Fig. 47. De emitterschakeling in haar eenvoudigste vorm.

ter zowel met de in- als met de uitgangskring is verbonden.
Zo bestaat er ook een basis- en collectorschakeling. De basis
schakeling zijn we al eens eerder tegengekomen en wel in
fig. 38. De drie fundamentele schakelingen hebben bepaalde
eigenschappen, die ze voor bepaalde doeleinden geschikt ma
ken. De eigenschappen van de emitterschakeling zijn zodanig
dat deze schakeling het meest wordt gebruikt, onder meer
vanwege de grote mate van versterking.
Hoe laten we de aldus geschakelde transistor nu een signaal
voor ons versterken? Fig. 48 laat dit zien. We zien hier hoe

Fig. 48. Versterking van het signaal.
in de basiskring een signaalbron is opgenomen, welke de basisstroom doet variëren. De collectorstroom, dat weten we,
varieert in versterkte mate mee en daar deze stroom tevens
door de collectorweerstand R vloeit, ontstaat hierover een
elektrische spanning, waarvan de waarde onder meer afhan
kelijk is van de momentele stroomsterkte. Want in een weer
stand ondervinden de elektronen een zekere mate van tegen
stand, waardoor er ook een zekere mate van spanningsval op
treedt. Aan het ene eind van de weerstand is de spanning dan
ook lager dan aan het andere eind en zo zijn we in staat van
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de weerstand het versterkte signaal als een variërende span
ning af te nemen. Wat we met deze versterkte signaalspanning doen, zien we straks.

Voeding door middel van één batterij
Nu is er iets in het schema dat niet klopt en dat betreft de
spanningsbron die de basisstroom (de instelstroom dus) ver
zorgt. In hoofdstuk 6 zagen we dat het hier om een spanning
van tienden volts gaat en daar één enkele batterijcel al 1,5 volt
levert, is deze zo maar niet toe te passen. Er moet dan ook
wat op worden gevonden en dat er wat op gevonden kan
worden, zien we in fig. 49. Deze schakeling betekent twee

Fig. 49. Basisspanning door middel van een spanningsdeler over
de collectorbatterij.

vliegen in één klap, want de benodigde spanning wordt hier
betrokken van de collectorbatterij, zodat met één enkele
batterij kan worden volstaan. Over deze batterij, die laat ons
zeggen 4,5 V levert, zijn twee in serie geschakelde weerstan
den geschakeld. Tezamen vormen deze weerstanden een
spanningsdeler, want de door de batterij geleverde spanning
wordt in de beide weerstanden verdeeld in twee spanningen,
die tezamen 4,5 V bedragen. Zouden beide weerstanden pre
cies dezelfde waarde hebben, dan zou de spanning op het
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knooppunt ten opzichte van het andere uiteinde van elk der
beide weerstanden precies zoveel bedragen als de halve batterijspanning, dus 2,25 V. De weerstandswaarden zijn echter
zodanig gedimensioneerd dat de spanning aan het knooppunt
en dus ook aan de basis, slechts enkele tienden volts negatief
is ten opzichte van de emitter. En dat is precies zoals het
moet zijn.
Stabilisatie
Niets is volmaakt, ook onze eenvoudige versterkerschakeling
niet. Het blijkt namelijk dat we last krijgen van de temperatuurgevoeligheid van de transistor, in het bijzonder als het
een germaniumtransistor betreft. Of het nu komt door een
variërende omgevingstemperatuur of door de toenemende
inwendige warmte als gevolg van de bewegingen van de la
dingdragers in de kristalstructuur, feit is dat de met zorg be
rekende instelling van de transistor, het zogeheten werkpunt,
binnen korte tijd begint te verlopen. Het gevolg hiervan is
dat de positieve en negatieve perioden van het ingangssignaal
niet meer in gelijke mate worden versterkt. De signaalsymmetrie gaat verloren, er treedt vervorming op. Wat hiertegen te
doen? Wel, we moeten er voor zorgen het eenmaal ingestelde
werkpunt onafhankelijk te maken van temperatuursverande
ringen. De schakeling moet worden gestabiliseerd, een tech
niek die in zijn totaliteit zeker niet eenvoudig is en waar we
dan ook niet te diep op in zullen gaan.
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Fig. 50. Stabilisatie door middel van een emitterweerstand. (De
twee weerstanden over de basis vormen de spanningsdeler van
fig. 49).
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De spanningsdeler over de basis heeft al een stabiliserende
werking, maar daarnaast wordt zeer vaak een verdere perfec
tionering verkregen door een serieweerstand in de emitterleiding op te nemen (fig. 50). Neemt de temperatuur om en
in de transistor toe, dan neemt de spanning tussen de emitter
en de basis die temperatuurgevoelig is, eveneens toe. De
emitter, die positief is ten opzichte van de basis, wordt dan
ook nog positiever. Of vanuit de basis gezien: deze wordt
negatiever dan de emitter. Er gaat een grotere collector
stroom vloeien, maar daar deze stroom de emitterweerstand
doorloopt, ontstaat hierover een zekere spanningsval. Het ge
volg is dat de emitter minder positief wordt ten opzichte van
de basis. Zo wordt de door de toe- of afnemende tempera
tuur variërende emitter-basisspanning automatisch gecom
penseerd.
Ontkoppelcondensator
Nu heeft deze stroomtegenkoppeling zoals deze stabilisatiemethode wordt genoemd, een voor de hand liggend bezwaar:
niet alleen temperatuurs-invloeden worden gecompenseerd,
maar ook worden de collectorstroom veranderingen die het
gevolg zijn van het op de basis aangesloten signaal, tegenge
werkt. De versterking wordt dan ook minder, maar daar staat
tegenover dat het vervormingspercentage van het signaal af
neemt. In bijvoorbeeld kwaliteitsversterkers kan dit laatste
van groot belang zijn, maar waar de hier geschetste wisselstroomtegenkoppeling niet gewenst is, moet er wat tegen
worden gedaan. Ook hier is de remedie even listig als een
voudig. Er hoeft slechts een enkele condensator over de
emitterweerstand te worden geschakeld. Wat is een conden
sator en wat doet hij precies? Met ons inmiddels verworven
inzicht in de gedragingen van de elektronen is het een en
ander niet moeilijk te begrijpen.
De condensator bestaat uit twee dicht bij elkaar aangebrachte
geleiders die elkaar nergens raken. Deze geleiders kunnen
van alles zijn: vlakke metaalplaatjes, banen opgerold zilver
papier (staniol) met dun isolatiepapier ertussen, twee langs
elkaar gelegde, geïsoleerde draadjes en nog veel meer. Het
hoeft geen betoog dat deze twee geleiders die door een iso
lerende stof (het diëlektricum) van elkaar gescheiden zijn,
een absolute blokkade vormen voor een gelijkstroom (fig.
51).
Maar er gebeurt toch wel iets bijzonders met de condensator
wanneer hij op een gelijkspanningsbron wordt aangesloten:
hij wordt opgeladen. De verklaring is eenvoudig. Zodra de
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condensator op de batterij wordt aangesloten, wordt de ene
plaat negatief en de andere positief. En daar de platen, of
algemener, de geleiders, zich zeer dicht bij elkaar bevinden,
ontstaat er een zekere aantrekkingskracht tussen de negatieve
en positieve atomen (ionen), zodat de opgehoopte elektronen
op de negatieve plaat keurig op dezelfde plaats blijven als de
batterij wordt losgenomen. Pas wanneer de beide aansluitin
gen van de condensator door middel van een geleider met
elkaar worden verbonden, vloeien de elektronen naar de
plusplaat waardoor de neutrale toestand weer wordt bereikt.
Hoe groter de oppervlakte van de platen is, hoe meer elek
tronen er kunnen worden opgezameld en hoe groter de capa. citeit is.
Nu sluiten we een wisselspanning op de condensator aan.
Wat gebeurt er nu? Nu wordt tijdens de ene halve periode
de ene plaat en tijdens de andere halve periode de andere
plaat opgeladen. Om en om loopt eerst naar de ene, dan weer
naar de andere plaat een laadstroom, terwijl op die momenten
de tegenoverliggende plaat juist wordt ontladen. Het lijkt er dan
ook op alsof de wisselstroom gewoon door de condensator
gaat! Maar dat is toch allerminst het geval, want er is ten
slotte geen enkele verbinding tussen de beide condensatorplaten. Dat neemt echter niet weg dat de condensator een
grote invloed op de wisselstroom uitoefent, want hoe groter
de capaciteit, hoe grotere laad- en ontlaadstroom er steeds
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wisselstroom
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Fig. 51. Principiële opbouw van
de condensator en het schemasymbool.

Fig. 52. Gelijkstroom door de
emitterweerstand, wisselstroom
door de condensator.
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loopt, terwijl een kleinere capaciteit juist een kleinere laaden ontlaadstroom toestaat. Een condensator gedraagt zich
voor de wisselstroom dan ook als een weerstand waarvan
de waarde toeneemt naarmate de capaciteit kleiner wordt.
Maar de weerstandswaarde is niet alleen afhankelijk van de
capaciteit, maar ook van de frequentie van de wisselstroom.
Hoe hoger deze is, hoe lager de weerstandswaarde. In de
praktijk wordt veelvuldig van de wisselstroomweerstand (de
impedantie) gebruik gemaakt, bijvoorbeeld in frequentiefilters of toonregelingen waarbij het er om gaat signalen van
bepaalde frequenties, of hele frequentiegebieden, te onder
drukken of juist te benadrukken. Dat de wisselstroom slechts
schijnbaar door de condensator vloeit, maakt daarbij niets
uit.
Van de condensatoreigenschappen nu wordt gebruik gemaakt
om de transistorstabilisatieschakeling uitsluitend voor gelijkspanningsvariaties te laten functioneren. We hoeven, zoals
we al zeiden, niets anders te doen dan een condensator pa
rallel aan de emitterweerstand te schakelen (fig. 52). Indien
ae capaciteit zodanig wordt gekozen dat de impedantie voor
de te verwerken frequenties (bijvoorbeeld 20 - 20.000 Hz als
het een grammofoonversterker betreft) zeer laag is, dan zul
len de emitter-basiswisselstroompjes niet door de emitter
weerstand vloeien, maar do voor hen veel gemakkelijker weg
over de condensator volgen. Ze veroorzaken bijgevolg geen
spanningsval over de weerstand en hebben dan ook geen
tegenkoppelende werking. De voedingsgelijkstroom daaren
tegen vloeit normaal door de weerstand, de condensator heeft
daarop geen enkele invloed.

Spanningstegenkoppeling
Een andere, eveneens zeer eenvoudige stabilisatiemethode
laat fig. 53 zien. De basis- of instelweerstand R is nu niet met
de minpool van de batterij verbonden, maar direct met de
collector. Dit heeft tot gevolg dat de basisspanning en daar
mee de basisstroom afkankelijk is geworden van de collectorspanning. Deze spanning nu is allerminst constant. Immers,
zodra de colletorstroom, bijvoorbeeld ten gevolge van een
temperatuursstijging, toeneemt, dan veroorzaakt deze stroom
een grotere spanningsval over de collectorweerstand. De batterijspanning zelf verandert niet, kan niet veranderen en zo
kan het niet anders, of de collectorspanning (dat is dus de
spanning over collector en emitter) wordt lager. De basis
spanning en daarmee de basisstroom daalt gehoorzaam mee,
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Fig. 53. Stabilisatie door middel van basis-collectorweerstand.

de versterking neemt af.
Ook hier kan de tegenkoppelende werking (nu spanningstegenkoppeling geheten) door middel van een condensator
voor wisselstroom ongedaan worden gemaakt. De conden
sator mag echter niet direct met de collector of met de basis
worden verbonden, omdat dan, afhankelijk van de impedan
tie, een bepaald frequentiegebied zou worden kortgesloten.
Daarom wordt de basisweerstand in tweeën gesplitst en
wordt de condensator met het knooppunt verbonden (fig. 54).
De stabilisatieschakeling door middel van spanningstegcnkoppeling kan slechts worden gebruikt in schakelingen waar
in kleine collectorstromen voorkomen en wordt dan ook
niet in alle omstandigheden toegepast.

Algemene praktijkschakeling
De normale versterkerschakeling die binnen zeer wijde gren
zen goed voldoet en die dan ook, zij het soms met kleine
variaties, algemeen wordt toegepast, zien we in fig. 55.
Wil men de schakeling zeer goed stabiliseren, dan combineert
men de onderste weerstand van de spanningsdeler wel eens
met een NTC-weerstand (fig. 56). Zoals we weten, heeft zo’n
weerstand de eigenschap een lagere weerstandswaarde te krij
gen bij toenemende temperatuur. Neemt de omgevingstem
peratuur dan ook toe, dan zal als gevolg van de lager wor-
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Fig. 54. Een gelijk effect als bij fig. 52 door middel van een extra
condensator.
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Fig. 55. Algemeen toegepaste praktijkschakeling.
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dende weerstandswaarde de basis iets meer positief, of wat
hetzelfde is, iets minder negatief worden, waardoor de ver
sterking toeneemt.
T ransistorversterker
Na het voorgaande is een complete versterkerschakeling niet
moeilijk te begrijpen. Het betreft hier een eenvoudige grammofoonversterker, bestaande uit twee trappen; een voor- en
een eindtrap, geschikt voor een niet te grote kamer.
De twee gebruikte transistors zijn volgens de ons nu bekende
wijze geschakeld: een condensator-weerstandnetwerkje in de
emitterleiding en een spanningsdeler over de basis. Niets

b

NTC

r
\

I
Fig. 56. Extra stabilisatie door middel van een NTC-weerstand.

nieuws dus. Wel nieuw zijn enkele andere componenten, zo
als bijvoorbeeld de koppelcondensators die in de ingangsleidingen van de transistors zijn opgenomen. Maar laat ons
vooraan beginnen.
Geheel links in het in fig. 57 getekende schema bevindt zich
de versterkeringang waarop een pickup-element is aangeslo
ten. Het onder invloed van de trillende grammofoonnaald op
gewekte zwakke signaal komt via de weerstand Ri over de
weerstand R2 te staan. Wat het doel is van de serieweerstand
zien we dadelijk. Weerstand R2 is, zoals we zien, geen ge
wone weerstand, maar een potentio-meter of kortweg potmeter. Dit woord is afgeleid van potentiaal, want in feite is
79
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Plaat i. De vele onderdelen waaruit de elektronenbuis is opgebouwd
(foto: Siemens).

Plaat ii. (Rechts) Opengewerkte
tekening van een (sterk vergro
te!) germanium-legeringstransistor voor laagfrequentdoeleinden
(foto: Philips).

Plaat ui. (Onder) Eenzelfde tran
sistor als uit plaat n, maar nu
tevens geschikt voor grote ver
mogens (zogenaamde powertransistor) (foto: Philips).

Plaat iv. Sterk vergrote opname
van een legerings-diffusietransistor met weggenomen huis.
Emitter en basis zijn uitge
voerd als kammetjes waarvan
de tanden in elkaar grijpen
(foto: Siemens).
Plaat v. Enkele speciale halfge
leiders, wederom sterk ver
groot: NTC- ofwel tempera
tuur afhankelijke weerstanden
(foto: Philips).
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plaat vi. (Onder) Zilveren kam
metjes met in elkaar grijpende
tanden op een halfgeleidcnde on
dergrond, ziedaar de structuur
van de LDR- ofwel lichtafhankelijke weerstand (foto: Philips).
Plaat vu.(Rechts) Opengewerkte
tekening van een bestuurbare
gelijkrichter (thyristor). De dik
ke aansluitkabel geleidt de
hoofdstroom, het dunne draadje
de zeer geringe stuurstroom
(foto: Philips).

Plaat vm. Een geïntegreerde
schakeling wordt ontworpen.
De noodzakelijke maskers
worden op sterk vergrote
schaal opgezet, waardoor een
ongelooflijke precisie wordt
verkregen (foto: Philips).

Plaat ix. Een silicium schijfje
met een diameter van ca. 25
mm levert vele tientallen scha
kelingen, elk weer bestaande
uit tientallen componenten als
weerstanden, dioden en tran
sistors (foto: Philips).
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Plaat x. Microfoto van een enkele IC. Afmetingen: 1,3 x 1,5 mm.
De schakeling bevat 14 dioden, 16 transistors en 21 weerstanden
(foto: Philips).
< Plaat xi. Microfoto van een ‘plak’ geïntegreerde schakelingen (foto:
Philips).
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Plaat xn. Hoe klein een mo
noliet (eenstenige IC) kan zijn,
toont deze opname vlak voor
het oog van een naald (foto:
Siemens).

Plaat
j i. In het door de vin
ger aa■•-cwezen transistorhuisje be .11 zich een complete
versterker (IC-techdrietra:
niek).
Inzet:
t huisje is niet veel
groter
;n dat van een nor
male transistor.
Het heeft
echter veel meer aansluitingen
(foto: Siemens).

de potmeter een spanningsdeler, waarvan het knooppunt,
door aan een regelknop te draaien, kan worden verschoven.
Wordt de knop op maximum gedraaid, dan ligt het knoop
punt geheel boven, waardoor er maximum signaal over de
punten A en B staat. Wordt de knop verdraaid, dan ver
schuift het knooppunt naar beneden, het signaal over A en B
wordt kleiner en kleiner, tot het tenslotte geheel tot nul wordt
gereduceerd. De arm waaraan de regelknop is bevestigd, is op
dat moment geheel naar onderen verschoven.
Op deze wijze hebben we het mooi in de hand de sterkte van
het ingangssignaal te regelen, we hebben een sterkte- of volu
meregelaar tot onze beschikking.

1

1
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Fig. 58. Het principe van de potmeter een verschuifbaar contact
over een ringvormig weerstandslichaam. Daarnaast het symbool.
Nu de serieweerstand Ri. Het normaal gebruikelijke pickupelement (een zogenaamd kristalelement) heeft een nogal hoge
inwendige weerstand, of juister, impedantie. Daar de ingang
van de transistor juist een lage impedantie heeft, zou een di
recte aansluiting van element op transistor een ontoelaatbare
misaanpassing tengevolge hebben. De serieweerstand nu, die
in combinatie met de potmeter een spanningsdeler is, ver
zorgt een zo gunstig mogelijke aanpassing. Dat daarbij de
toch al lage signaalsterkte nog eens tot ongeveer een derde
van de maximum waarde wordt verzwakt, is een droevige
bijkomstigheid die we voor lief moeten nemen.
Achter de sterkteregelaar zien we een tweede potmeter ge
tekend, die in serie is opgenomen met condensator Ci. Goed
beschouwd betreft het hier geen ‘potentiometer’, maar een

kleining van de wccrstandswaarde.
Wat is nu de bedoeling van deze weerstand-condensatorcombinatie? Wel, het gaat hier om een zeer eenvoudige toonregr.V.’itX De capaciteit van de condensator is zodanig gekozen
dat hoge tonen, wisselspanninkjes met hoge frequenties dus,
er weinig weerstand in ondervinden. Wordt de variabele
weerstand dan ook op nul ingesteld, dan volgen deze wissel
spanninkjes. kortweg ‘hoge frequenties’ genoemd, de weg
over de condensator en niet de weg naar de ingang van de
ingangstransistor. Het gevolg is dat deze frequenties niet
versterkt en dus uiteindelijk ook niet hoorbaar worden. We
horen geen ‘hoog’.
Draaien we de knop van de toonregelaar langzaam naar
maximum, dan komt er meer en meer weerstand in de condensatorleiding, waardoor ook langzaamaan de weg door de
transistor voor de hoge frequenties aantrekkelijker wordt dan
die door de toonregelschakeling en zo krijgen we weer wel
hoge tonen te horen.
Via een weerstand, die ook hier weer een aanpassingsfunctie
heeft, belandt het door sterkte- en toonregelaar ingestelde
signaal op de basis van de transistor. Of nauwkeuriger ge
zegd: het signaal veroorzaakt een stroompje van basis naar >
emitter, de basiswisselstroom. De seriecondensator vlak voor
de basis heeft op het signaal geen invloed, want de capaciteitswaarde is zodanig gekozen dat alle frequenties, van laag
tot hoog, er nagenoeg geen weerstand in ondervinden. Kan
hij dan ook niet even zo goed achterwege blijven? Nee, zeker
niet, want hij zorgt ervoor dat de basisgelijkstroom, de instelstroom dus, netjes blijft waar deze hoort en niet de weg
naar de sterkteregelaar kiest. De transistorinstelling zou dan
verlopen met vervorming als gevolg.
Het door de eerste transistor versterkte signaal gaat, weder
om via een koppelcondensator die de collectorstroomveranderingen (het signaal dus) wél en de eigenlijke collectorgelijkstroom niet doorlaat, naar de basis van de tweede tran
sistor, de eindtransistor. Deze transistor is in staat een forser
vermogen dan zijn voorganger te verwerken. De emitterweerstand heeft dan ook een veel lagere waarde dan de an
dere emitterwcerstand, terwijl de instelstroom ook van een
andere grootte-ordo is. Hierdoor vloeit een naar verhouding
vrij sterke collectorstroom door de transistor (bijvoorbeeld
20 mA tegen minder dan 1 mA in de voortrap).
In de collectorleiding is, zoals we zien, geen weerstand op
genomen, maar de primaire van een transformator. Dit is
een onderdeel dat we nog niet eerder in een schakeling zijn
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tegengekomen. Opbouw zowel als werking zijn eenvoudig.
Een trafo namelijk bestaat slechts uit enkele rond één en de
zelfde ijzerkern gewikkelde spoelen van geïsoleerd koper
draad. De in onze versterker toegepaste transformator heeft
twee van zulke spoelen of wikkelingen, de primaire en de
secundaire. Wordt er door één van de spoelen een in sterkte
variërende stroom gestuurd, dan wordt de transformatorkern
in evenredige mate gemagnetiseerd. Sterkte en polariteit
(N - Z) variëren in gelijke mate mee met de sterkte en po
lariteit van de door de primaire vloeiende stroom. En op hun
beurt wekken de magnetische veldveranderingen in de se
cundaire elektrische spanninkjes op die weer evenredig zijn
aan de magnetische veldveranderingen. Eenzelfde werking
dus als in de fietsdynamo, waar een veranderend magneet
veld (vanwege het ronddraaien van een permanente magneet)
in een spoel elektronenbewegingen doet ontstaan.
Maar waarom deze omslachtige omzettingen van elektronen
bewegingen in magnetische krachten en weer andersom in
de collectorleiding toegepast? Dit wordt gedaan om een zo
goed mogelijke aanpassing te krijgen tussen de naar verhou
ding hoge collectorimpedantie en de lage weerstandswaarde
van de luidspreker. Daartoe heeft men de primaire veel meer
wikkelingen gegeven dan de secundaire, zodat de primaire
ook een veel hogere impedantie heeft. Zo wordt zonder veel
verliezen een uitstekende aanpassing bewerkstelligd. Deze
transformator wordt dan ook veelal aanpassingstransformator genoemd, soms ook luidsprekertransformator.
Hadden we nu aan de ingang van de versterker ook niet een
dergelijke transformator kunnen gebruiken? We zouden dan
toch minder signaalverlies hebben? Ja, dat wel, maar daar
staat tegenover dat de transformator niet zo’n heel aantrek
kelijke schakel in een versterkerketen is. Hij heeft evenals
de condensator een zekere impedantie die niet voor alle fre
quenties gelijk is. Alle te verwerken frequenties worden dan
ook niet altijd even sterk doorgegeven, terwijl er bovendien
enige mate van vervorming ontstaat. Bij zeer goede (dure!)
transformatoren is van deze nadelen weliswaar nagenoeg
niets te bespeuren, maar hier is het weer de hoge prijs die in
de weg staat. Nee, in versterkers, en zeker in kwaliteitsversterkers, wordt de transformator liefst zo veel mogelijk ver
meden, temeer daar hij in gevoelige voortrappen gemakkelijk
brom induceert. In de eindtrap echter treffen we hem nog
vaak aan.
Achter de luidsprekertransformator zien we de luidspreker
geschakeld. De signaalstroompjes die door de transformator
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worden geleverd, doorlopen in de luidspreker een kleine, be
weegbaar opgestelde spoel, de spreekspoel, wekken rondom
deze spoel magnetische krachten op en daar de spoel in een
sterk, permanent magnetisch veld is opgehangen, raakt hij
door aantrekkende en afstotende krachten in trilling. Aan de
spreekspoel is een papieren, trechtervormige conus verbon
den, deze gaat meetrillen, de omringende lucht komt in be
weging en zo worden de elektrische trillingen, het versterkte
pickup-signaal, voor ons hoorbaar.

Transformatorloze uitgang
De dure, niet direkt kwaliteitbevorderende luidsprekertransformator is een onderdeel dat de versterkerconstructeurs al
lang heeft dwars gezeten. Maar wat moest men? De impe
dantie van de normale luidspreker bedraagt slechts ca. 5 Q,
een waarde die, vooral met de impedantie van de elektronen
buis vergeleken, zeer laag is. Men wist echter (we spreken
nu over de tijd dat de buis nog alleenheerser was) de impe
dantie van eindbuis en luidspreker door enkele kunstgrepen
naar elkaar toe te brengen, waardoor deze beide componen
ten rechtstreeks, dus zonder tussenschakeling van een trans
formator, op elkaar konden worden aangesloten. De spreekspoel van de luidspreker werd daartoe met een groot aantal
wikkelingen uitgebreid, zodat de impedantie tot liefst 800 O
steeg, terwijl de eindbuis op een zeer speciale wijze werd in
geschakeld waardoor de gunstigste aanpassingswaarde even
eens in de grootte-orde van 800 Q kwam te liggen. Deze kwaliteitsversterkers zijn heden ten dage nog in gebruik. Van
wege hun speciale constructie zijn ze echter nogal duur,
waarbij komt dat de hoogohmige luidspreker de gebruiker
minder de vrije hand laat met betrekking tot bijvoorbeeld
het aansluiten van extra luidsprekers, dan het geval is met
normale, laagohmige luidsprekers.
Met de komst van de transistor werd de situatie aanmerke
lijk gunstiger, want hierop bleek een laagohmige luidspreker
direct te kunnen worden aangesloten, zonder dat zeer listige
schakelingen hoefden te worden toegepast.
We zullen een dergelijke schakeling eens bekijken. De ge
bruikelijke emitterschakeling zoals we die nu kennen, wordt
hier niet toegepast, want de uitgangsimpedantie is voor ons
doel te hoog. Nee, we nemen onze toevlucht tot de gemeen
schappelijke collectorschakeling, dat is dus de schakeling
waarbij in- en uitgangssignaal gezamenlijk de coUetorleiding
doorlopen. Daar het versterkte signaal bij deze schakeling
van de emitter wordt afgenomen, noemt men deze schakeling
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vaak emittervolger. Van deze schakeling nu blijkt de uitgangsinipedantie zeer laag te kunnen zijn: wel zo’n 5 Q en
dit komt dus mooi overeen met de impedantie van de laagohmige luidspreker. Nu is bij de transistors de ingangsimpedantie altijd enigszins afhankelijk van de uitgangsimpedantie,
een verschijnsel dat zich het sterkst voordoet bij de collectorschakeling. Dit houdt in dat wanneer de uitgangsimpedantie
zeer laag wordt gekozen, de ingangsimpedantie eveneens vrij
laag wordt. Het gevolg is dat de aanpassing aan de voor
gaande transistor weer in gevaar komt. . . Wat nu? Een aanpassingstransformator gebruiken? In principe is dit zeer goed
mogelijk, maar wat schieten we er mee op? Het gaat er im
mers om de transformator kwijt te raken en hem niet van de
ene trap naar de andere te verplaatsen. Nee, een elegantere
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Fig. 59. Lage uitgangsimpedantie door middel van een collectorschakeling ofwel emittervolger.
oplossing is de eindtransistor te sturen door een aanpassingstransistor en ook hier blijkt de collectorschakeling dé oplos
sing. Maar van deze transistor wordt de uitgangsimpedantie
en bijgevolg ook de ingangsimpedantie wat hoger gekozen,
een kwestie van transistortype en instelling.
Fig. 59 toont de ook nu weer zeer eenvoudige schakeling. De
eerste transistor is in normale emitterschakeling opgenomen
en is als zodanig de laatste transistor van de voorversterkertrap. Transistor Ti, die door middel van een koppelcondensator met transistor Ti is verbonden, wordt met behulp van
weerstand R zodanig ingesteld dat de emitterspanning een
waarde krijgt welke precies voldoet voor een juiste instelling
van de eindtransistor. Een koppelcondensator kan in dit
speciale geval dan achterwege blijven.
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Microfoonaanpassing
Microfoons en ook pickup-elementen van het zogenaamde
dynamische type hebben vaak zo’n lage impedantie dat ze
niet direct op de transistoringang kunnen worden aangeslo
ten. Verliezen, zoals bij aansluiting van een kristalelement
wel mogelijk zijn, kunnen nu niet worden getolereerd, want
het signaal dat een dynamische microfoon bijvoorbeeld af
geeft, bedraagt niet veel meer dan 1 mV, ofwel één duizend
ste volt! Dat is dus heel wat minder dan een kristalpickupelement dat wel een hele volt afgeeft.
Ten behoeve van een zo goed mogelijke impedantie-aanpassing maakte men vroeger gebruik van een speciale micro
foon- of ingangstransformator, maar tegenwoordig is het de
transistor die dit belangrijke werk doet. Deze transistor is
uiteraard niet in emitterschakeling geschakeld, maar nu in
basisschakeling, dat is dus de derde van de drie fundamentele
transistorschakelingen. In- en uitgangssignaal doorlopen nu
gezamenlijk de basis, het ingangssignaal wordt aangesloten

I

1,5V

R3

7a

T

C3

-r

c

b

t

e
R2

“ci

+•

naar
versterker

r4

R| 39 krx.
r2 10 kïl
r3 1,8 kn.
R4 330 .TL

Ct 8 |1F/3V
C98 (1F/3V
C38H.F/3V
T AC 122

7II1

5 -50X1 -Ar"

c2

T +

Fig. 60. Lage ingangsimpedantic door middel van een basisscha
keling.
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op de emitter. Van deze schakeling is de ingangsimpedantie
zeer laag, zodat een microfoon- of pickup-element met een
impedantie van bijvoorbeeld 50 Q (een gangbare waarde)
zonder meer kan worden aangesloten. Ook is het zeer goed
mogelijk een gewone, laagohmige luidspreker te gebruiken.
Deze blijkt dan een uitstekende microfoon te zijn.
Fig. 60 laat het schema van de basisschakeling zien. Veel
verschil met de emitterschakeling is er op het eerste gezicht
niet. We zien weer een collector- en emitterweerstand en een
spanningsdeler over de basis. Maar aangezien de basis door
in- en uitgangssignaal moet worden doorlopen moet het
basispotentiaal voor deze signalen gelijk zijn aan dat van de
positieve batterij-aansluiting. Deze aansluiting vertegenwoor
digt de massa- of aardaansluiting. (Bij P-N-P-transistors ‘ligt
de plus aan aarde’ zoals men dat uitdrukt.)
De basis moet dan ook in deze schakeling voor wisselspan
ningen worden ‘geaard’ en dit doet de condensator, die over
de basis is geschakeld. Het ingangssignaal wordt nu via een
koppelcondensator (zodat er geen gelijkstroom door het mi- r
crofoon- of pickup-element kan lopen) op de emitter aange
sloten.
Kabelversterker
Het zwakke signaal van een microfoon kan uiteraard niet
veel hebben. Verliezen in lange kabels zijn dan ook al gauw
funest en daarom streeft men er naar de eerste trap van microfoonversterking zo dicht mogelijk bij de microfoon toe te
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Tabel 2. De drie fundamentele transistorschakelingen
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Emitterschakeling (geaarde emitterscbakeling)
- lage ingangsweerstand
- vrij hoge uitgangswecrstand
- grote energieversterking
- algemeen gebruikelijke schakeling
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Basisschakeling (geaarde basisschakeling) met complementaire
transistoren
- zeer lage ingangsweerstand
- hoge uitgangsweerstand
- redelijke energieversterking
- aanpassingsschakeling voor signaalbron met lage inwendige
weerstand.

o

o-

o

Collectorschakeling (geaarde collectorschakeling, emit tervolger)
- vrij lage ingangsweerstand
- zeer hoge uitgangsweerstand
- kleine energieversterking
- aanpassingsschakeling voor belasting met zeer lage weerstandswaarde.
passen. Vroeger, met de elektronenbuis, ging dat nogal moei
lijk, maar met de tegenwoordige kleine transistor zijn er wat
dit betreft geen problemen. Er bestaan dan ook kabel- en
microfoonvoorversterkers, zeer kleine transistorschakelingen
die uit een of twee transistors zijn opgebouwd en die in een
kabelverdikking of in de microfoon zelf zijn weggewerkt.
Het aldus vrij krachtige, versterkte signaal kan nu zonder be
zwaar via een kabel van grote lengte naar de eigenlijke ver
sterker worden gevoerd. De transistorvoeding kan door mid-
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del van een ingebouwd klein batterijtje geschieden. Dit batte
rijtje hoeft zó weinig stroom te leveren dat veelal niet eens
een ‘aan-uit’-schakelaar is aangebracht. De batterij is eerder
uitgeput door ouderdom dan door energielevering!
A ntenneversterker
Daar de transistor perfect functioneert op plaatsen die ver
van het lichtnet zijn verwijderd, zien we hem ook veelvuldig
toegepast in TV-antenneversterkers. De door de TV-antenne
opgevangen signalen zijn, vooral wanneer het veraf gelegen
stations betreft, nog veel geringer dan de zojuist besproken
microfoonsignalen, zodat eventuele verliezen in de leiding
naar het TV-toestel nog minder toelaatbaar zijn. En wat
doet men dus? Men monteert een gevoelige transistorversterker (die uiteraard berekend moet zijn op de zeer hoge TVfrequenties!) vlak onder de antenne tegen de antennemast.
Het TV-toestel krijgt nu een flink versterkt signaal toege
voerd, zodat een zeer briljant beeld het gevolg kan zijn. Moet
men nu eens in het jaar het dak op om een verse batterij in
de versterker te schuiven? Niets daarvan. In de eerste plaats
wordt geen batterijvoeding gebruikt, maar wordt de lage
voedingsspanning door middel van een speciale voedingsschakeling uit het lichtnet betrokken en in de tweede plaats
wordt deze spanning simpelweg via de antennekabel naar de
versterker gevoerd. Dat kan ongestraft, want het energie
verbruik is uiterst gering en de voedingsspanning kan door
middel van eenvoudige filters gemakkelijk van het antennesignaal gescheiden worden gehouden.
Er is een tijd geweest dat de transistor, vooral bij hoge fre
quenties zoals die van het TV-signaal, nogal wat ruis produ
ceerde, maar tegenwoordig is dat toch niet meer het geval.
Antenneversterking zien we dan ook meer en meer toege
past. Verafgelegen stations die voorheen nauwelijks op het
scherm waren te krijgen, komen nu duidelijk door. Maar . . .
waar niets is, daar kan de antenneversterker niets doen.
Wonderen kan de antenneversterker niet verrichten!

Intercom
We zagen zojuist dat we een normale luidspreker zonder
meer kunnen gebruiken als mibrofoon. De conus dient in dat
geval als het membraan dat door luchttrillingen in beweging
wordt gebracht. Het spreekspoeltje gaat meetrillen en daar
het, zoals we nog weten, in een sterk permanent magneet
veld is opgehangen, worden in het spoeltje elektrische spanninkjes opgewekt, waarvan de polariteit en de sterkte even89
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redig zijn aan de richting en sterkte van de geluidstrillingen.
Dit maakt de luidspreker bij uitstek geschikt als belangrijkste
onderdeel in een intercomschakeling, een schakeling dus
door middel waarvan we op grote afstand met elkaar kunnen
spreken, zonder daarbij een lastige telefoonhoorn te hoeven
vasthouden. Spreken we, dan is de luidspreker als microfoon
geschakeld en luisteren we, dan is de luidspreker weer nor

versterker

hoofdpost

►

s
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S = spreken
L = luisteren
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Fig. 61. Principiële opbouw van een eenvoudige intercom.
maal luidspreker. Nu is een /dergelijke schakeling uiteraard
ook zeer goed met buizen mogelijk, maar er zijn hierbij toch
wel enkele nadelen. Zo is de buizenversterker niet meteen na
het inschakelen bedrijfsklaar, zodat hij voor de zekerheid
zeer lange periodes blijft ingeschakeld en daarnaast is er de
grote kans op brom. De transistor-intercom kent deze bezwa
ren niet. Alleen tijdens bedrijf hoeft hij te zijn ingeschakeld
en brom is volledig afwezig.
In fig. 61 zien we een zogeheten blokschema waarin de
eigenlijke versterker als een blokje is getekend. Dit blok
schema laat de principiële werking van een intercom met
één bijpost zien. De bijpost bestaat slechts uit één enkele
luidspreker, terwijl de hoofdpost is opgebouwd uit de verster
ker, één luidspreker en een spreek-luisterschakelaar. Deze
schakelaar, een dubbele omschakelaar, verbindt in de ene
scbakelstand luidspreker I met de ingang en luidspreker II
met de uitgang van de versterker. En in de andere stand is
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de situatie andersom: luidspreker II aan de ingang en luid
spreker I aan de uitgang. Deze schakeling voorziet niet in
een oproepmogelijkheid ten behoeve van de bijpost, maar
daar gaat het nu niet om. Het gaat hier om de principiële
intercommogelijkheid. Het een en ander is uiteraard zeer ver
uit te breiden met extra omroepsystemen en veel bijposten.
Transistorom vorm er
Een wel zeer praktische toepassing van de transistor is die in
de zogenaamde transistoromvormer. Een omvormer is een
instrument dat een gelijkspanning omvormt tot een wissel
spanning. Dit kan nodig zijn ingeval men de beschikking
over een veel hogere gelijkspanning wil hebben. Kan men
dan geen transformator nemen? Nee, dat kan men niet, want
het transformatieproces gaat door middel van magnetische
veld veranderingen. Wordt er nu een gelijkspanning op de
primaire van een transformator aangesloten, dan is er slechts
sprake van deze veldveranderingen gedurende de in- en uitschakeltijd. En met deze wetenschap habben we al meteen
de sleutel tot de oplossing in de hand: we moeten de gelijk
spanning (die van een accu bijvoorbeeld) regelmatig in- en
uitschakelen. Nog beter is het de accu in een regelmatig
tempo om te polen. De stroom doorloopt de primaire dan in
hetzelfde tempo steeds in een andere richting en is dan ook
als een wisselstroom te beschouwen, zij het met allerminst
geleidelijk karakter. De ietwat vertragende transformatorkern zwakt het abrupte karakter echter wat af, zodat over de
secundaire uiteindelijk een wisselspanning met een vrij ge
leidelijk verloop ontstaat. Heeft de secundaire veel meer
wikkelingen dan de primaire, dan hebben we nu de beschik
king over een wisselspanning die veel hoger is dan de oor
spronkelijke gelijkspanning. Met behulp van een gelijkrichtschakeling zoals we die in hoofdstuk 5 hebben leren kennen,
is deze spanning tot een zuivere gelijkspanning gelijk te rich
ten. Een vrij omvangrijk proces, zeker, maar het is de enige
mogelijkheid. En wat doen we met de verkregen hoge gelijk
spanning? Vroeger was deze spanning belangrijk in verband
met de toen gebruikte autoradio welke met buizen was uit
gerust, maar tegenwoordig is het omvormen van de lage accuspanning nog van even groot gewicht, want steeds vaker
komt het voor dat men netapparaten op een auto- of scheepsnet moet aansluiten. In deze gevallen behoeft de omvormer
niet met een gelijkrichtschakeling te zijn uitgerust.
Het omvormen geschiedde voorheen veelal met behulp van
een trilleromvormer. Deze omvormer is uitgerust met een
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contact, dat net als het trilcontact van een elektrische bel,
door magnetische krachten snel heen en weer wordt bewo
gen. Het trilt daarbij tussen twee contactpuntjes en het een
en ander is zodanig geschakeld dat de primaire van de trans
formator in hetzelfde tempo wordt omgepoold. Uiteraard
is deze omvormer met mechanisch trilcontact niet rendabel
en zeker geen geruisloos instrument.
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Fig. 62. Transistoromvormer met één transistor.

Maar tegenwoordig dan kennen we, gelukkig, de transistor
omvormer die volledig elektronisch en dus geruisloos werkt,
geen onderhoud nodig heeft, van welhaast onbeperkte levens
duur is en een nuttig rendement heeft van liefst ca. 90%.
Hoe werkt dit wonderbaarlijke apparaat? We beschouwen
daartoe fig. 62. De transistor is aangesloten op twee primaire
wikkelingen van de transformator. Zodra de accuspanning
wordt aangesloten, komt er via de spanningsdeler welke over
de basis is geschakeld, een kleine negatieve spanning op de
basis met als gevolg dat er een zekere collectorstroom gaat
lopen. Deze collectorstroom doorloopt de transformatorontwikkeling Pi, wekt daardoor een magnetische veldverandering in de ijzerkern op die op zijn beurt een spanninkje in
de andere primaire wikkeling doet ontstaan. En uiteraard
ook in de secundaire wikkeling! De spanning, die in de ba-
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siswikkeling, P2 dus, wordt opgewekt, heeft een dusdanige
polariteit dat de basis nog meer negatief wordt en zo neemt
de collectorstroom nog meer in sterkte toe. Op een gegeven
moment echter heeft toename van de negatieve basisspanning
geen verdere collectorstroomtoename tot gevolg. De transistor
is dan verzadigd. Maar op dat moment is er ook geen sprake
meer van een veldverandering om de transformatorkern. De
in P2 geïnduceerde spanning neemt af en daarmee de ver
sterking van de transistor. De lading over de in de basis
leiding opgenomen condensator zorgt er daarbij voor dat de
basis zo weinig negatief wordt dat er totaal geen collector
stroom meer loopt. De versterking is tot nul gereduceerd, de
transistor zit dicht. Vervolgens lekt de lading van de conden
sator via de spanningsdeler weg, de basis wordt weer meer
negatief en wederom gaat er een collectorstroom vloeien.
Het proces begint weer van voren af aan en over de secun
daire ontstaat gehoorzaam een wisselspanning met een fraai,
geleidelijk verloop.
De spanningswaarde van de secundaire spanning hangt af
van de wikkelverhouding, terwijl de frequentie wordt bepaald
door het aantal wikkelingen van de beide primaires en de
capaciteit van de condensator.
Het rendement van de omvormer kan worden vergroot door
twee transistors in de schakeling op te nemen en deze tegen
gesteld te laten werken. Op het moment dat de ene transistor
verzadigd is, zit de andere dicht en andersom. Beide transis
tors werken dan in balans, reden waarom zo’n omvormer
balansomvormer wordt genoemd. Waar grotere vermogens,
zo van 100 Watt en hoger, moeten worden verwerkt, wordt
dit type omvormer het meest toegepast.
De transistoromvormer en in het bijzonder de balansomvor
mer behoort ongetwijfeld tot een van de meest nuttige transistortoepassingen. Elk normaal lichtnetapparaat als bijvoor
beeld een bandrecorder, een TV-apparaat of een platenspe
ler kan immers via dit nobele instrument zonder meer op
een accu worden aangesloten. Maar belangrijk is natuurlijk
wel dat de accu het benodigde vermogen (plus ca. 10%) kan
leveren en dat de omvormer dit vermogen kan verwerken.
Een watertoerist of een schipper, die de beschikking heeft
over een forse 12- of 24-volts accu, kan zich wat dit betreft
meer veroorloven dan de automobilist die in zijn caravan
van zijn eenvoudige 6-volts accu gebruik wil maken!
TL-v erlichting
De transistoromvormer heeft nog een ander werkingsgebied,
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een zeer belangrijk gebied, het gebied der TL-verlichting. De
TL-buis is een bijzondere lichtbron, die veel voor heeft op
de gloeilamp. De lichtopbrengst, het rendement dus, is veel
hoger, de lichtkleur benadert het daglicht in het algemeen
veel beter en blijft ook gedurende een zeer lange periode
constant, en de levensduur tenslotte is veel langer. Allemaal
redenen, die de TL-buis tot een veel gebruikte lichtbron ma
ken. Maar daar hij voor een goede werking een vrij hoge
bedrijfsspanning nodig heeft, kon hij voorheen slechts wor
den toegepast op plaatsen waar men de beschikking had over
de lichtnetspanning. Maar zoals we nu weten, is voeding uit
de accu tegenwoordig geen probleem meer. En zo zien we
TL-verlichting momenteel dan ook veelvuldig toegepast in
autobussen en op schepen. Nu is dit op zich nog niet zó bij
zonder, maar wel vermeldenswaard is het feit dat het aldus
verkregen licht enkele bijzondere voordelen heeft ten op
zichte van de door het lichtnet gevoede TL-buis. Zo is het
licht absoluut trillingsvrij, iets wat van de door het lichtnet
gevoede TL-buis niet kan worden gezegd. Het lichtnet, dat
weten we, heeft een frequentie van 50 Hz, wat tot gevolg
heeft, dat de TL-buis 100 maal per seconde aan en uit gaat.
We ervaren dit als een enigszins merkbaar geflikker en het
is aan de traagheid van ons oog te danken dat het getril niet
al te hinderlijk is. Wat dit betreft is de gloeilamp met zijn
gloeidraad die als buffer werkt, wel wat gunstiger. Maar niet
alleen de gloeilamp, ook de op de transistoromvormer aan
gesloten TL-buis! Wat doet men namelijk? Men kiest hier
de frequentie veel hoger dan 50 Hz, wel enkele duizenden
Herz en dit is een trilling die ons oog niet meer kan volgen,
het licht is volmaakt rustig. Bovendien blijkt het rendement
van de TL-buis bij hogere frequenties toe te nemen, zodat
ook de lichtopbrengst stijgt. Grote voordelen dus, zo groot,
dat men bij voorkeur van een accu-gevoede TL-lamp gebruik
zou willen gaan maken . . . Maar nee, dat hoeft toch niet,
want waarom zouden we de omvormer, uiteraard met juist
gewikkelde primaire wikkeling, niet op het lichtnet aan
sluiten? Dat doet men dan ook. Meer en meer zien we, ook
waar een lichtnet ter beschikking is, de transistoromvormer
voor TL-doeleinden toegepast. Het primair belangrijke om
vormen van de spanning heeft hier plaats gemaakt voor het
nu veel belangrijkere omvormen van de frequentie.
Elektronisch flitsapparaat
We blijven nog even in de verlichtingssector, hoewel het nu
om lichtflitsen van zeer korte duur gaat. Vakfotografen en
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serieuze fotohobbyisten die veel flitsen, maken bij voorkeur
gebruik van een elektronisch flitsapparaat. Zo’n apparaat
is vrij duur in aanschaf, maar zeer goedkoop in het gebruik,
want de flitslamp kan duizenden keren worden gebruikt. Dit
heeft tevens het voordeel dat er niet steeds lampjes hoeven
te worden verwisseld. Maar er staat tegenover dat er nogal
wat voor nodig is om de flits tot stand te brengen, want de
flitslamp is een gasontladingslamp die op 400 a 500 V moet
worden aangesloten. En dat is nog niet voldoende, want te
vens moet, ter inleiding van de flits, een hoge piekspanning
van enkele duizenden volts worden opgewekt. De hiervoor
benodigde apparatuur was tot voor kort dan ook vrij omvang
rijk en zwaar, maar met de komst van vriend transistor is ook
op dit terrein heel wat verbeterd. Tegenwoordig zijn elektro
nische flitsapparaten, tot grote vreugde van degenen die er
mee werken, handige lichtgewichtdingetjes! Ze komen dan
ook steeds meer in gebruik en het is dan ook alleszins nuttig
eens te zien hoe ze precies werken.
Het hart van het instrument is weer een omvormer, vanwege
het hoge rendement veelal een balansomvormer. Voorheen
werd een trilleromvormer gebruikt die vanwege de vele ver
liezen uit een kleine doch naar verhouding zware accu moest
worden gevoed. De transistoromvormer kan echter met batterijvoeding volstaan.
De omvormer brengt de batterij spanning snel en geruisloos
omhoog tot een spanning van 400 a 500 V. Deze wordt door
een gelijkrichtschakeling gelijkgericht en aan een conden
sator met zeer grote capaciteit doorgegeven (Ci in fig. 63).
Deze condensator is te beschouwen als een groot reservoir
dat steeds op peil wordt gehouden terwijl de flitslamp er met
tussenpozen iets uit verbruikt.
Zodra de condensator voldoende geladen is, moet de stroom
toevoer stoppen en hiervoor zorgt een regeltransistor. In de
basisleiding van deze transistor is een neonlampje gescha
keld. Een neonlampje is een gasgevuld lampje dat de eigen
schap heeft pas geleidend te worden zodra de aangelegde
spanning een zekere minimumwaarde bereikt. Het ontsteekt
dan plotseling en verspreidt daarbij een zacht-rose licht. Het
stroomverbruik van zo’n lampje is uiterst gering. Welnu, het
in de basisleiding opgenomen neonlampje wordt, door een
juiste instelling van de instelweerstand R, geleidend op het
moment dat de condensator Ci voldoende geladen is. Er
loopt een klein stroompje door het lampje, de basis van de
regeltransistor wordt negatief, er gaat een naar verhouding
grote collectorstroom lopen en het in de collectorleiding op95
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Fig. 63. Principescbema van een elektronenflits met transistoromvormer.
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genomen relais (een elektromagneet) wordt magnetisch. Een
zogeheten breekcontact wordt aangetrokken en daarmee
wordt de voedingsleiding naar de omvormer verbroken. Daalt
de spanning van condensator Ci weer doordat er wordt ge
flitst, dan dooft het neonlampje en het relais valt weer af, zo
dat de omvormer weer in werking komt. Nu de flitslamp zelf.
Deze bestaat veelal uit een U-vormig gebogen, luchtdicht af
gesloten glazen buisje dat met een of ander gas, bijvoorbeeld
xenon, gevuld is. In dit buisje zijn twee elektroden ingesmol
ten en op deze elektroden wordt de hoge spanning van con
densator Ci aangesloten. Er gebeurt dan echter nog niets,
want het gas is niet geleidend. Hiervoor is een hoge ontsteekspanning nodig die het gas ioniseert. Indeflitslamphouder be
vindt zich daartoe een kleine bobine, die net zoals een autobobine een zeer korte, hoge spanning kan opwekken. In we
zen is zo’n bobine een transformator, echter met de bijzon
derheid dat de primaire uit slechts weinig windingen bestaat
en de secundaire uit vele duizenden windingen. Een kleine
spanning over de primaire doet dan ook een zeer hoge se
cundaire spanning ontstaan. Op het schema zien we, hoe de
primaire op de hoge spanning van het reservoir Ci is aan
gesloten. Maar in serie met deze wikkeling is een schakelcontact, het flitscontact, opgenomen, zodat er nog geen
stroom kan vloeien. Over de primaire en het contact is een
condensator geschakeld en deze wordt netjes opgeladen.
Wordt het flitscontact nu in werking gesteld, dan ontlaadt
deze condensator zich in één keer over de primaire. Over de
secundaire ontstaat ook heel kort een zeer hoge spannings
piek en daar de secundaire met de ontsteekelektrode van de
flitslamp (een metalen draadje of busje om de voet van de
lamp) is verbonden, wordt het gas in de lamp geïoniseerd,
waardoor het geleidend wordt. Met een scherp plofje én een
felle lichtflits ontlaadt de reservoircondensator Ci zich via
de lamp. Maar ogenblikkelijk komt de omvormer weer in
werking en vult hem weer ijverig bij. En zo gaat dat door tot
de batterij leeg is. Nu, dat is pas na enkele honderden flitsen!

Elektronische camerasluiter
Daar we ons nu toch op het fotovlak bevinden, kunnen we
meteen wel even de moderne elektronische camerasluiter op
de korrel nemen. Ook al weer zo’n typische ontwikkeling,
voortgesproten uit het bestaan van de transistor! Deze sluiter
bepaalt zelf hoe lang hij, nadat hij door de druk op de knop
in werking is gesteld, in geopende toesta'nd moet blijven.
Dankzij de nagenoeg traagheidsloos reagerende elektronen is
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dit te realiseren tot fracties van seconden. In fig. 64 zien vdat voor de elektronische schakeling slechts weinig onder
delen hoeven te worden gebruikt. Laat ons zien, hoe het et=
en ander werkt.
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Fig. 64. Schakelschema van een elektronisch werkende camerasluiter.

Het proces begint met het spannen van de sluiter. Hierbij
wordt de condensator C kortgesloten, zodat een eventueel
aanwezige lading absoluut wordt geneutraliseerd. De stroom
bron voor de elektronische schakeling, een klein batterijtje,
is nog niet ingeschakeld. Nu wordt er afgedrukt. De sluiter
opent zich, er valt als bij iedere andere camera licht op de
film. Tegelijkertijd echter wordt door middel van een schakelcontactje de batterij aangesloten, terwijl de kortsluitschakelaar over condensator C wordt geopend.
Nu zien we in het schema in de collectorleiding van Ta een
magneetspoeltje opgenomen. Zolang er collectorstroom
vloeit, is de kern magnetisch en houdt de geopende sluiter
vast. Daar de collectorstroom afhankelijk is van de basisstroom, is dat dus zo lang als de basis van transistor Ta ne
gatief is. Welnu, dat is het geval als er géén licht op de licht
gevoelige weerstand valt. Deze weerstand, waarvan zoals we
weten de weerstandswaarde afneemt bij toenemende licht
intensiteit, bepaalt de tijd waarin de condensator C wordt
opgeladen tot de basisspanning waarbij de transistor Ti ge
leidend wordt. Hoe meer licht op de lichtgevoelige weerstand
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valt, hoe sneller de condensator wordt geladen. Zodra het
kritische punt is bereikt, gaat transistor Ti geleiden, een naar
verhouding sterke collectorstroom wordt door de basisweer
stand van transistor T2 getrokken, er ontstaat hierover een
spanningsval en het basisniveau van transistor T2 wordt sterk
naar de plus toegetrokken. De basisstroom neemt af, daar
mee de collectorstroom, de sluiter wordt niet langer magne
tisch vastgehouden en de sluiter klikt dicht. Dit lange verhaal
kan zich in de praktijk in zeer korte tijd afspelen: in een tijd
van 1/200 seconde.
De schakeling voorziet ook nog in een gevoeligheidsinstclling
en wel heel eenvoudig door middel van instelbare condensatorwaarden. Kiest men een grotere capaciteit, dan werkt
de schakeling wat trager. Door een andere condensator in te
schakelen is de schakeling dan ook op een andere filmgevoeligheid in te stellen.

Accutron, het elektronische horloge
Ongetwijfeld is het horloge van de toekomst een elektronisch
horloge. Want hoe perfect de moderne horloges ook werken,
het blijven mechanische machientjes met vele kwetsbare on
derdelen, waarvan een groot aantal aan slijtage onderhevig is.
Een elektronisch horloge, feitelijk elk elektronisch uurwerk,
kan nog nauwkeuriger werken dan het beste mechanische
horloge, kan uit veel minder kwetsbare onderdelen worden
opgebouwd en hoeft nooit te worden opgewonden. Om de
zoveel maanden hoeft slechts het miniatuur stroombronnetje
te worden verwisseld.
Enige jaren geleden kwam zo’n horloge, het ‘Accutron’, op
de Amerikaanse markt en nu is het zover dat ook in Neder
land dit wondere precisie-uurwerk is gesignaleerd. Het hart
van het horloge is een minuscuul stemvorkje dat een eigentrilling heeft van 360 Hz en dat deel uit maakt van een transistoroscillator. In fig. 65 is dit te zien. In de collector- en
basisleidingen van een klein transistortje zijn twee spoeltjes
opgenomen die via het stemvorkje op elkaar inwerken. Het
uitgangssisgnaal wordt daardoor teruggevoerd naar de in
gang, er ontstaat een kringloop die dankzij het stemvorkje
uiterst nauwkeurig op 360 Hz constant blijft. De uiteinden
van het stemvorkje namelijk zijn magnetisch. Stel nu dat er
op zeker moment sprake is van een aangroeiend collectorstroompje, dan wordt hét vorkje, vanwege het aangroeiend
magnetische veld rond het collectorspoeltje naar dit spoeltje
getrokken, terwijl het ook ten opzichte van het basisspoeltje
beweegt. Op hun beurt wekken de stemvorkbeentjes span99
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Fig. 65. Het Accutron, een elektronisch uurwerk.

ninkjes in de spoeltjes op, die een tegengestelde werking heb
ben. Het magnetisme neemt af, de stemvorkbeentjes veren
weer terug. Tijdens dit proces wordt in een extra spoeltje een
spanninkje opgewekt, waarmee een condensatortje wordt op
geladen. Het laadstroompje stuurt de basis van de transistor
uit, met als gevolg dat er weer een collectorstroompje door
het collectorspoeltje gaat vloeien. Op deze wijze blijft het
stemvorkje dag in, dag uit aan het trillen en houdt daarmee
de transistoroscillatie binnen zeer enge grenzen in de pas.
Het horloge loopt dan ook nog geen minuut per maand voor
of achter!

P-N-P en N-P-N
Al eerder hebben we naar voren gebracht dat het combineren
van een P-N-P--transistor met zijn tegengesteld gepolariseer
de broeder, de N-P-N-transistor, geheel aparte perspectieven
biedt waardoor onder meer nevenonderdelen kunnen worden
uitgespaard. Niet alleen is dit van belang waar het er om
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gaat kostprijzen te verlagen, maar het kan tevens tot zeer
vérgaande miniaturisering en grote technische betrouwbaar
heid leiden.
Veel gebruikt worden zogenaamde complementaire transis
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Fig. 66. Principiële werking van de balanseindtrap.

tors, dat zijn een P-N-P- en een N-P-N-transistor met zo ge
lijk mogelijke karakteristieken. Dit tweetal komt veel voor in
balanseindtrappen van kwaliteitsversterkers. Een balanseind
trap (die ook bij buisversterkers veelvuldig wordt toegepast)
bestaat uit twee buizen of transistors van volkomen gelijk
waardige kwaliteit. Deze beide versterkerelementen zijn zo
danig achter de voortrap geschakeld dat de ene buis of tran
sistor de positieve helften van het signaal en de andere de
negatieve helften te verwerken krijgt. Op deze wijze wordt
onder meer de warmte-ontwikkeling in de versterkerelemen
ten en in een eventueel erachter geschakelde luidsprekertransformator (waarin beide signalen weer tot een compleet
signaal worden samengevoegd) verminderd. Een zeer geringe
vervorming bij een fors eindvermogen is het resultaat. De
naam ‘balanstrap’ vindt zijn oorsprong in het feit dat hoe
positiever het ene signaal wordt, hoe negatiever het andere
wordt. Een balanswerking dus.
Een met buizen uitgeruste balanstrap moet worden vooraf
gegaan door een fasedraaier die het tot dan toe normale, en
kelvoudige signaal splitst in de twee gehalveerde, tegenfasige
signalen. Bij toepassing van complementaire transistors nu is
dit niet nodig, want bij een juiste instelling zal de P-N-P. transistor alleen de negatieve perioden versterken, terwijl de
N-P-N-transistor dit alleen met de positieve perioden zal
doen. De basis van de ene transistor kan dan ook zonder
meer met die van de andere worden doorverbonden, zoals
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fig. 67 laat zien. Gezien de hoge eisen die aan de bij buizei
gebruikelijke fasedraaitrap worden gesteld, is dit een enorm
winstpunt. Maar er is méér, want ook de beide, tegengesteld
gepolariseerde emitters kunnen zonder meer met elkaar wor
den doorverbonden (collectorschakeling). De erop aangeslo
ten luidspreker krijgt van beide transistors de versterkte, elP-N-P
c
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e
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e
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+

b
c

N-P-N

|_____________

Fig. 67. Het wel zeer eenvoudige schema van een balanseindtrap
met complementaire transistors.
kaar aanvullende positieve en negatieve signaalhelften en
geeft dan ook een gaaf totaalsignaal weer.
Deze kwalitatief hoogwaardige schakeling heeft in de prak
tijk afmetingen die belangrijk kleiner zijn dan een met buizen
uitgeruste balanseindtrap. Bovendien is het gewicht aanmer
kelijk lager. De geluidskwaliteit is daarbij én vanwege de ba
lansuitvoering én vanwege het afwezig zijn van een uitgangstransformator uitzonderlijk goed. Tenminste, indien de span
ningen van beide in het schema getekende batterijen ook vol
komen aan elkaar gelijk zijn. Want de transistors kunnen nóg
zo precies aan elkaar gelijk zijn (op de polariteit na natuur
lijk), als de batterijspanningen ook maar iets ten opzichte van
elkaar verlopen, hebben we nog niet veel bereikt. Beide tegenfasige signalen worden dan niet meer in volkomen gelijke
mate versterkt, met vervorming als gevolg. Men past in de
praktijk dan ook altijd één enkele batterij toe, die men via
een speciale schakeling op de transistors aansluit. Maar dat
doet aan het complementaire principe, waarom het hier uit
eindelijk gaat, niets af.
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Vele andere mogelijkheden
Zo veelomvattend is de taak van de transistor dat het waar
lijk ondoenlijk is alle mogelijkheden aan de hand van scha
kelschema’s in dit korte bestek naar voren te brengen. We
I besluiten dit hoofdstuk dan ook met het slechts aantippen
van enkele nog niet genoemde toepassingsgebieden waarop
de transistor inmiddels volkomen onmisbaar is geworden.
Een van die gebieden is het radiografisch overbrengen van
! signalen. Modelbesturing, de zo fascinerende moderne hob
by, is pas goed mogelijk geworden sinds de komst van de
transistor. Uiterst klein is de moderne mobiele zend- en ontvangapparatuur, waarbij voedingsproblemen (voorheen een
waar struikelblok) niet of nauwelijks aanwezig zijn.
Maar ook op industrieel niveau vindt radiografische bestu
ring, dankzij de kleine, betrouwbare transistor, veelvuldig
plaats. Een kraanbestuurder hoeft, indien zijn kraan met radiobesturing is uitgerust, niet in de bestuurderscabine aan
wezig te zijn, maar kan, met een kleine transistorzender in de
hand, een overzichtelijke plaats vlak bij de haak of grijper in
nemen. Door middel van een aantal drukknoppen geeft hij de
noodzakelijke commando’s door aan de kraan, die gehoor
zaam de bevelen opvolgt. Radiografische besturing, niet al
leen van kranen maar ook van lorries, lieren, liften en der
gelijke, werkt de efficiency en veiligheid in hoge mate in de
hand, in het bijzonder in hete, vochtige, vuurgevaarlijke,
nauwe of radio-actieve ruimten.
Transistors, of algemener, halfgeleiders, worden gebruikt in
draagbare bandrecorders waar ze het motortoerental onder
alle omstandigheden binnen zeer enge grenzen constant hou
den, ze wekken in moderne elektronische muziekinstrumen
ten nooit eerder gehoorde klanken op, ze zijn dankbare on
derdelen in minuscuul kleine gehoor- en dicteerapparaten en
ze worden tpegepast in de meest uiteenlopende relaisschakelingen waar ze mechanisch relais niet alleen aanvullen, maar
ook volledig kunnen vervangen. Immers, bij negatieve basis
is er stroomdoorgang, terwijl bij positieve basis de transistor
‘dicht zit’. Er wordt dan ook op zeer grote schaal van spe
ciaal voor dit doel geconstrueerde schakeltransistors gebruik
gemaakt.
Halfgeleiders worden ook gebruikt als koelelement, als thermoschakelaar, als zonnecel en als . . . maar hier komen we
op het terrein der bijzondere toepassingen en dat is een
hoofdstuk apart!
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9. DE TRANSISTORFAMILIE

Zo langzamerhand zouden we kunnen gaan menen dat er
slechts twee transistortypen bestaan: de P-N-P- en de N-P-Ntransistor. Maar dat is toch allerminst het geval! Nee, de
transistorfamilie bestaat uit vele leden, die elk voor zich be
paalde eigenschappen hebben, waardoor ze ook voor een
bepaalde taak zijn berekend. Het grote probleem is altijd
geweest de transistor op zeer hoge frequenties grote vermo
gens te laten verwerken en als we de type-ontwikkeling na
gaan, zien we dat dank zij steeds weer nieuwe fabricageme
thoden dit probleem gaandeweg minder zwaar is gaan wegen.
En nog steeds gaat de ontwikkeling verder. Steeds weer ver
schijnen in snelle opeenvolging berichten in de vakbladen
over nieuwe typen, nieuwe samenstellingen, nieuwe moge
lijkheden. Zelfs de insider heeft daarbij wel eens moeite het
tempo bij te benen . . .
Maar een aantal transistortypen is toch al wel geheel cn al
ingeburgerd. Namen als Mesa, Epitaxiaal en Planar zijn in
de elektronische wereld vertrouwde begrippen geworden.
Deze ogenschijnlijk vreemde namen hebben te maken met de
wijze waarop de transistor wordt gefabriceerd. Dat dit op
vele manieren mogelijk is, zien we in dit oriënterende hoofd
stuk. Doel hiervan is niet tot in de finesses vertrouwd te ra
ken met de diverse, vaak nogal ingewikkelde technieken,
maar om enig idee te krijgen van de algemene opbouw van
de belangrijkste transistortypen. Wanneer dan eens in een
prospectus van een of ander elektronisch apparaat met be
paalde transistortermen wordt geschermd, kunnen we ze eni
germate thuisbrengen!
Uitgangspunt: zuivere grondstof
De grondstof, germanium of silicium, waaruit transistors
worden vervaardigd, moet zo ongelooflijk zuiver zijn dat de
chemische reiniging, die in eerste instantie wordt toegepast,
lang niet voldoende is. Want nietwaar, zoals we al eerder
hebben gezien, bedraagt de naderhand in te brengen P- of
N-verontreiniging niet meer dan één enkele atoom op tien
miljoen germanium- of siliciumatomen. De oorspronkelijke
zuiverheid moet dan ook nog groter zijn en dit weet men te
verwezenlijken door een speciaal proces, het zogenaamde
zonesmeltproces toe te passen. Dit proces is gebaseerd op
het feit dat verontreinigingen, indien ze de kans krijgen, de
vloeibare vorm van de grondstof zullen verkiezen boven de
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vaste vorm. Nu, de kans wordt ze geboden! De grondstof,
chemisch zuiver germanium of silicium in staafvorm, wordt
in een uiterst schone, langwerpige smeltkroes gelegd, waarna
het geheel langzaam door een lange kwartsbuis wordt ge
voerd waarin zich een niet aantastend gas bevindt zoals bij
voorbeeld stikstof of argon. Om deze buis bevinden zich op
enige afstand van elkaar een stuk of wat spoelen, waardoor
heen een sterke hoogfrequentie stroom wordt gestuurd. Ter
plaatse ontstaat daardoor zo’n grote hitte in de staaf dat hier
van een dun laagje smelt. Dat is niet mis als we bedenken
dat het smeltpunt van germanium 940° C en dat van silicium
1420° C bedraagt! Doordat de staaf in een langzame, on
onderbroken beweging door de verhittingsvelden wordt ge
trokken, verplaatsen de vloeibare laagjes zich met dezelfde
snelheid in de andere richting door de staaf. Elk deeltje van
de staaf raakt evenveel malen in gesmolten toestand als er
hoogfrequent spoelen zijn en elke keer nu dat het gesmolten
materiaal (de ‘smelt’) weer stolt, is het iets zuiverder gewor
den. Want de verontreinigingen prefereren immers de vloei
bare vorm en trekken dan ook met de diverse smelts mee
naar het einde van de staaf, dat als laatste gedeelte door de
spoelen schuift. Het is alsof de verontreinigingen netjes op
een hoopje worden geveegd! Het eindgedeelte van de staaf,
waarin zich de aldus verzamelde verontreinigingen bevinden,
wordt er vervolgens afgezaagd, en wat men nu over heeft,
is een staaf buitengewoon zuiver germanium of silicium.
Althans, dat blijkt uit de meting die er op volgt en die een
voudigweg bestaat uit het bepalen van de soortelijke weer
stand. Hoe hoger deze is, hoe minder verontreinigingen er
nog aanwezig zijn.
Vero n treiniging
En nu moet het zuivere materiaal worden verontreinigd met
N- of P-materiaal of met beide. Dat ligt aan het te vervaar
digen transistortype. De eenvoudige transistors die slechts
lage frequenties en kleine signalen hoeven te verwerken en
die onder meer in voortrappen van grammofoonversterkers
worden gebruikt, zijn vaak opgebouwd op een plaatje P- of
N-materiaal. Ten behoeve van deze legeringstransistor, zoals
deze heet, moet men de zuivere germanium- of siliciumstaaf
(veelal germanium) met de juiste hoeveelheid P- of N-verontreiniging doteren, waarna men de dan verkregen P- of Nstaaf tot dunne plakjes kan zagen.
Het toevoegen van de verontreiniging geschiedt weer door
middel van het zonesmeltproces, maar nu bevinden zich zo-
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geheten entkristallen in de smeltkroes, verontreinigingskristallen die zich hecht met het zuivere materiaal verbinden,
zodat uiteindelijk een staaf P- of N-germanium verkregen
wordt.

Legeringstransistor
Uit de staaf P- of N-materiaal, laat ons aannemen N-germanium, worden nu dunne schijfjes gezaagd met afmetingen
van niet meer dan ca. 2 X 2 mm, bij een dikte van 0,5 mm.
Deze plaatjes worden door middel van een etsprocédé van
zaagbraampjes ontdaan en nu kan de transistor worden op
gebouwd. Op een plaatje legt men een bolletje indium (dat,
zoals we ons nog herinneren, driewaardig is), waarna het ge
heel in een oven wordt verhit tot het smeltpunt van indium.
Dit is veel lager dan dat van germanium en dus smelt het
indium in alle eenzaamheid, waarbij het er mee in aanraking
zijnde germanium erin oplost tot de verzadigingsgrens is be
reikt. Bij afkoeling kristalliseert het germanium weer uit en
neemt daarbij indiumatomen op. Zo ontstaat tussen bolletje
en plaatje in, precies op het raakvlak, een smal gebiedje, dat
geen indium en geen N-germanium is, maar P-germanium.
Het plaatje wordt nu omgekeerd, waarna het proces met een
tweede bolletje indium wordt herhaald. Het resultaat is een
keurige P-N-P-verbinding, waarvan fig. 68 een doorsnede
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Fig. 68. Opbouw van de legcringstransistor.
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laat zien. Het valt hierbij op dat de collector groter is uit
gevoerd dan de emitter. Dit heeft een dubbele bedoeling. In
de eerste plaats is het de collector die het grootste vermogen
moet kunnen verwerken en in de tweede plaats worden nu
zoveel mogelijk door de emitter uitgezonden ladingdragers
(in dit geval gaten) opgevangen. Deze ladingdragers stoten
elkaar wegens hun gelijke ladingen af en verspreiden zich wat.
De overkoepelende collector vangt ze evenwel vaderlijk op.
Het (niet dure) fabricageproces kan ook worden toegepast
voor de vervaardiging van transistors die grotere signalen
moeten kunnen verwerken dan het beschreven type. De col
lector wordt dan, zoals fig. 69 toont, met zijn buitenzijde aan
een massieve koperplaat bevestigd, zodat een goede warmte
afvoer mogelijk is. Want te grote warmte verstoort de tranemitter

basis
|—

-

I-------------------------------- ■

—| collector

Fig. 69. Forse uitvoering van de legeringstransistor met koper
plaat (tevens collector).
sistorwerking, zoals we al zagen. En daar het verwerken van
een groot vermogen ook met een zekere warmteontwikkeling
gepaard gaat, zit er niets anders op dan deze zo goed moge
lijk zien af te voeren.
A / werking
Aan de P-N-P-verbinding als zodanig hebben we nog niet
veel. Er worden aan de drie gebieden dan ook minuscule aansluitdraadjes bevestigd, die voor een zo zuiver mogelijk con
tact uit zuiver goud bestaan. Vervolgens wordt het geheel
in een hermetisch afgesloten glazen of metalen behuizinkje
ingekapseld, zodat geen luchtverontreinigingen in de kwets
bare kristalstructuur kunnen binnendringen en daardoor de
levensduur verkorten. Indien de omkapseling van glas is,
krijgt deze nog een zwart laklaagje, want ook licht beïn
vloedt, zoals we weten, de transistorwerking.
Uit het kapseltje steken drie stevige, vrij lange draadjes. Het
driepootje is klaar voor zijn taak en kan in een of andere
schakeling worden ingesoldeerd.
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Getrokken lagentransistor
Een andere methode, die overwegend voor siüciumtransistors
wordt toegepast, is die waarbij het P-N-P- of N-P-N-materiaal compleet uit de smeltkroes komt. In deze smeltkroes
bevindt zich, om te beginnen, zuiver, gesmolten silicium.
Hierin wordt een aan een staafje bevestigd entkristal onder
gedompeld, waarna dit onder een draaiende beweging lang
zaam naar boven wordt getrokken. Het entkristal groeit daar
bij geleidelijk aan. Door nu bepaalde verontreinigingen aan
het gesmolten materiaal toe te voegen, ontstaat P- of N-silicium. We nemen aan dat men begint met N-verontreiniging,
het vijfwaardige arsecinum bijvoorbeeld. Is het aldus ver
kregen N-staafje van voldoende lengte (nauwkeurig op tien
den van millimeters!), dan voegt men zoveel P-verontreiniging, bijvoorbeeld indium,toe dat overcompensering ontstaat,
waardoor er nu een P-zone aan het staafje groeit. Dit laagje,
dat de basis moet gaan vormen, wordt zeer dun gehouden:
nog geen 100 ^m. Vervolgens wordt, weer door overcom
pensatie, een tweede N-gebied gecreëerd hetwelk netjes aan
het P-gebiedje aansluit. En nu is men in het bezit van een
compleet, vrij breed N-P-N-kristal dat, vele malen in de lengte
doorgezaagd, een groot aantal N-P-N-staafjes oplevert. Deze
worden weer van hele fijne gouden aansluitdraadjes voorzien,
waarbij de bevestiging aan het wel zeer dunne basisgebied een
techniek apart is. Tenslotte volgt weer het onderbrengen in
een passend behuizinkje.

Legerings-diffusietransistor
De lagentransistor, zoals die volgens de beschreven twee me
thoden wordt gemaakt, heeft een groot nadeel: ze is niet ge
schikt voor hoge frequenties. Dit vanwege de naar verhou
ding nogal dikke basis, waarin de elektronen en gaten niet
snel geneg opschieten om de snelle trillingen van hoogfre
quent signalen te kunnen volgen. Of, zoals men dat uitdrukt:
de looptijd is te lang. Een remedie hiertegen zou natuurlijk
kunnen zijn de basislaag dunner te maken, maar dan bestaat
er gevaar voor doorslag. Bovendien ontstaat dan tussen de
drie zeer dicht opeengedrongen transistorgebieden een capacitieve werking. Het is dan alsof er kleine condensatortjes
over de transistoraansluitingen zijn geschakeld en deze heb
ben juist voor hoge frequenties een zeer lage impedantie, zo
dat deze netjes worden kortgesloten. Door middel evenwel
van speciale constructies, waarbij onder andere de opper
vlakken van en daarmee ook de capacitieve werking tussen
emitter en basis, zo klein mogelijk worden gehouden, weet
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men momenteel transistors te vervaardigen die buitengewoon
hoge frequenties kunnen verwerken. Een van die typen is de
legerings-diffusietransistor, ook wel drifttransistor genoemd.
De legerings-diffusietransistor, de naam zegt het al, ontstaat
door combinatie van twee technieken: legering en diffusie.
De opbouw begint bij de collector, die uit een plaatje van bij
voorbeeld P-germanium bestaat. Dit plaatje wordt in een gas
gebracht waarin zich N-verontreinigingen bevinden en door
het nu tot bijna aan het smeltpunt toe te verhitten, treden
emitter ...
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Fig. 70. Drifttransistor.
door diffusie de verontreinigingsatomen in het P-gebied.
De basis ontstaat. Dit duurt nogal lang met het voordeel
evenwel dat de verontreinigingshoeveelheid en de indringdiepte en daarmee onder andere de basisdikte precies te bepa
len zijn.
Met de aldus ontstane basis worden twee lood-tin bolletjes
(‘pillen’), waarvan het ene N- en het andere N- en P-verontreinigingen bevat, gelegeerd. De N-pil verzorgt een gewoon
contact met de (N-)basis, terwijl de andere pil een P-verontreinigde zone vormt met de basislaag. Dit wordt dan ook de
emitter. Tot slot wordt het overtollige basismateriaal rond de
pillen weggeëtst (fig. 70).
De concentratie van N-verontreiniging in de basislaag is niet
homogeen, maar neemt dichter bij de collector toe. Daar
door-ondervinden de van de emitter naar de collector trek
kende gaten een versnelling en vandaar dat men deze laag
dan ook wel een driftveld en de transistor een drifttransistor
noemt. Door de versnelling van de gaten zijn drifttransistors
bijzonder geschikt voor zeer hoge frequenties, ook al omdat
door de geringe afmetingen van de grenslagen de capaciteit
klein is. Desondanks kunnen grote vermogens worden ver
werkt, want de collectorlaag is groot.
Madt-transistor
De Micro Ally Diffused base Transistor is weer een verdere
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verbetering. In principe is dit type gelijk aan de legeringstransistor met dit verschil dat de basislaag tussen emitter
en collector nog dunner is. Men doet dit als volgt. Aan beide
zijden van het basismateriaal wordt langs elektrolytische weg
een putje geëtst. Deze putjes komen zuiver tegenover elkaar
en dank zij de uiterste precisie van het etsprocedé bedraagt
de bodem-tot-bodemafstand niet meer dan enkele microns
(1 micron ofwel 1 um is Viooo ju,mm).

collector-

emitlcr-

basis

Fig. 71. Madt-transistor.
Voor het etsen gebruikt men een stroomgeleidende vloeistof
die in een fijn straaltje tegen de etsplaat spuit. Vloeistofstraal
en etsplaatje zijn in gelijkstroomkring opgenomen en nu
worden door een chemisch-elektrisch proces (elektrolyse)
atomen uit het bespoten vlak verwijderd. Is het plaatje aan
beide zijden voldoende ingeëtst, dan draait men de stroom
richting om, waarbij nu verontreinigingen in de putjes wor
den neergeslagen. Is dit gebeurd, dan worden de emitter- en
collectorbolletjes door legering opgebracht.
Vanwege de zeer dunne basislaag is de Madt-transistor zeer
geschikt als zeer snelle schakeltransistor en wordt dan ook
veel in computers gebruikt.

Mesatransistor
Alle tot nog toe besproken transistortypen hebben als groot
nadeel dat ze nogal bewerkelijk zijn, terwijl in de meeste ge
vallen handelingen aan twee zijden moeten worden verricht.
Dit zijn factoren die massafabricage danig in de weg staan
en het is dan ook niet verwonderlijk dat men ijverig gezocht
heeft naar efficiëntere methoden om transistors te fabriceren.
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Nu, die zijn inmiddels gevonden en meer dan dat, ook. de
kwaliteit van de transistors is er door opgevoerd, voorname
lijk voor wat betreft het verwerken van zeer hoge frequen
ties. Een van deze transistortypen is de dubbele-diffusietransistor, meestal kortweg mesatransistor genoemd. Mesatransistors zijn voornamelijk silicium N-P-N-transistors.
Nu de vervaardiging. Het begin is weer hetzelfde als dat van
de legerings-diffusietransistor. Een dunne collectorplaat van
N-silicium wordt in een gas met P-verontreinigingen ge
bracht en verhit, waardoor een P-laagje in de collectorplaat
wordt gediffundeerd. Ook hier dus weer de basis die zich
emitter

basis

Fig. 72. Mesatransistor.

over de hele collector uitstrekt. Nu legt men een uiterst se
cuur masker, waarin zich een groot aantal zeer kleine openingen bevinden, op de basis en brengt het geheel vervolgens
in een N-verontreinigd gas. Maar nu ontstaat alleen op die
plaatsen waar zich de openingen in het masker bevinden,
diffundatie. Al deze diffundaties zijn evenzovele emitters.
Men hoeft nu niets anders te doen dan de plaat te verzagen
om een groot aantal transistors met volkomen gelijke eigen
schappen te krijgen.
Na het wegetsen van het overtollige basismateriaal ziet de
transistor er uit als een tafelberg zoals die onder meer in
Zuid-Afrika voorkomt. Een of andere Spaans georiënteerde
zag deze vergelijking en op dat moment kreeg de transistor
de Spaanse naam voor tafelberg, dat is mesa. De mesatransis
tor heeft buitengewoon goede eigenschappen, bijzonder in
het VHF-gebied - dat is het zeer hoge frequentiegebied dat
zich uitstrekt tot enkele miljoenen Hertz.
Epitaxiaal-mesatransistor
Om een hoge collectorspanning tot te kunnen passen, wordt
de collectorlaag van de mesatransistor vrij dik gehouden,
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terwijl het materiaal een vrij hoge weerstand heeft. In som
mige gevallen is het echter gunstiger de laag wat dunner te
kiezen en om nu toch een hoge collectordoorslagspanning te
verkrijgen, brengt men op een laagohmige onderlaag een zo
genaamde epitaxiaallaag aan. (Epi = op, taxio = opstelling.)
Epitaxiaal betekent dat de kristalstructuur van het opge
brachte laagje dezelfde is als die van de onderlaag. Het laag
je dat een dikte heeft van nog geen duizendste millimeter,
heeft in tegenstelling tot de onderlaag een hoge weerstandswaarde en deze tegengestelde weerstandswaarden in één laag
maken de epitaxiaal-mesatransistor (trouwens alle epitaxiaaltransistoren, want er bestaan ook andere typen met
zo’n dun extra laagje) bij uitstek geschikt voor schakeldoeleinden waarbij met zeer hoge frequenties geschakeld moet
worden. Een dankbaar arbeidsterrein voor dergelijke transis
tors, dat hoeft geen betoog, is dan ook de computer.

Planaire transistor
De laatste en vooralsnog wel de belangrijkste ontwikkeling
is de silicium planaire transistor. Deze transistor kan in grote
hoeveelheden vrij goedkoop worden vervaardigd, zonder dat
de kwaliteit daaronder te lijden heeft. Integendeel, de pla
naire transistor munt uit door grote betrouwbaarheid, lange
levensduur en grote uniformiteit. Voegen we daarbij nog
eigenschappen als grote versterking bij betrekkelijk lage collectorstromen, hoge afsnij-frequentie (dat is de hoogste fre
quentie die kan worden verwerkt), lage ruis, zeer geringe
lekstromen en de mogelijkheid grote vermogens te verwer
ken, dan hebben we met een bijzonder type te maken.
Het grote verschil in opbouw tussen de planaire ofwel vlakkelaagtransistor en de mesatransistor ligt in het feit dat, uit
gaande van de collectorlaag, de beide volgende lagen via klei
ne openingen in tussenlaagjes worden opgebracht. In grote
lijnen gaat dit als volgt. Op een dun siliciumplaatje wordt een
laagje siliciumoxyde opgebracht, waarin een opening wordt
geëtst. Via deze opening wordt het basismateriaal opge
bracht, waarna door middel van diffusie de collectorbasisverbinding tot stand wordt gebracht. Is dit gebeurd, dan
wordt over het geheel een tweede oxydelaag aangebracht die
de collector-basislaag hermetisch afsluit. Ook in dit laagje
wordt een openingetje geëtst en nu kan, weer door middel
van diffusie, de basis-emitterverbinding tot stand worden ge
bracht. En ook nu wordt daar weer een oxydelaagje over
heen gelegd. Ten behoeve van de verbindingen wordt deze
laag op bepaalde plaatsen weggeëtst en via een metaalop-
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dampproces opgevuld. Hieraan worden de verbindingsdraadjes bevestigd.
| emitter

collector
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Fig. 73. Planaire transistor.

Zoals gezegd: planaire transistors kunnen in grote hoeveel
heden worden vervaardigd. Men gaat dan ook uit van een
grote schijf silicium, die na het einde van het ets- en diffusieproces tot een groot aantal volkomen gelijkwaardige transis
tors wordt verzaagd. De etsplaten worden aangegeven door
maskers, die langs foto-litografische weg worden opgebracht
en doordat de vorm van deze maskers in eerste opzet zeer
groot wordt getekend en vervolgens sterk wordt verkleind,
wordt een buitengewoon grote precisie verkregen.
De uitgezaagde en bijgewerkte transistor is, nog voor hij is
ingekapseld, al hermetisch van de buitenwereld afgesloten.
Verouderingsverschijnselen zoals die zich wel eens kunnen
voordoen bij andere transistortypen en die veroorzaakt wor
den door minuscule, rondzwevende verontreinigingen in het
behuizinkje zijn dan ook uitgesloten. De planaire transistor
kan dan ook in een uiterst simpel omhullinkje worden onder
gebracht en dat doet men dan ook. Tegenwoordig wordt hier
voor veelal plastic gebruikt (zeer lage prijzen mogelijk).
Indien nodig wordt ook de planaire transistor wel voorzien
van een epitaxiaallaag. Deze transistor krijgt dan de wellui
dende naam ‘silicium epitaxiale planaire transistor’ of: ‘plastic
silicium epitaxiale planaire transistor’. En alsof dit nog niet
voldoende is, bestaat er ook nog een transistor die een com
binatie is van de mesa- en de planaire transistor, de: silicium
plastic epitaxiale planaire mesatransistor . . .
Silicium-planaire transistors, kortweg Si-planairc transistors,
worden zowel in P-N-P- als in N-P-N-uitvoering meer en
meer toegepast, onder andere in huiskamerapparaten als ra
dio- en televisietoestellen, waardoor de betrouwbaarheid en
levensduur hiervan aanzienlijk worden verhoogd.
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10. BIJZONDERE HALFGELEIDERS

Iemand had eens een transistorradio die van de ene dag op
de andere nogal luidruchtig begon te brommen. Dit was
vreemd, want niet alleen betrof het een ontvanger van goe
den huize, maar bovendien is brom iets dat eerder in eeo
buizenapparaat dan in een transistortoestel is te verwachten.
Nog vreemder was het dat de brom alleen ’s avonds hoorbaar
was. Overdag was het kwelduiveltje volkomen afwezig. Hel
apparaat belandde op de meettafel en daar, onder het hel
dere schijnsel van de werkbankverlichting, werd de dader
ontmaskerd. Het was slechts een minuscuul lakbladdertje,
dat van een van de transistors was losgelaten. En daar de be
huizing van deze transistor van glas was, was zijn gevoelig
heid voor licht merkbaar geworden. Overdag niet zozeer,
maar ’s avonds, onder het licht van de door de netwisselstroom gevoede kamerlamp des te meer. Want de door hel
oog niet volgbare lichtsterktefluctuaties injecteerden in de
transistor een uiteindelijk wél hoorbaar wisselspanninkje van
50 Hz. Het bromduiveltje bleek dus toch niet zo’n vreemd
verschijnsel te zijn en was dan ook zonder veel moeite met
een stukje plakband voorgoed te verdrijven.
Zo zijn er, we weten het, meer van die nevenverschijnselen
waarmee in de transistorwereld terdege rekening moet wor
den gehouden. We hoeven slechts te denken aan de nood
zakelijke temperatuurstabilisatie. Maar de bijverschijnselen
zijn niet alleen maar vijanden, die op zo effectief mogelijke
wijze te lijf moeten worden gegaan. Welnee, ze zijn ook zeer
positief aan te wenden. Voorbeelden hiervan zijn we in dit
boek al summier tegengekomen: de temperatuurafhankelijke
NTC-weerstand en de lichtgevoelige LDR-weerstand. Denk
echter niet dat dit bijzondere tweetal op een eenzame hoogte
staat, want het is omgeven door een grote groep bijzondere
halfgeleiders, met elk weer andere, even exceptionele als lof
waardige karaktertrekken. Welhaast dagelijks breidt deze
groep zich nog uit. Steeds weer vinden nieuwe ontwikkelin
gen plaats en wat wél zo belangrijk is, steeds ook worden
nieuwe combinatiemogelijkheden ontdekt. Aan een eindpunt
denkt nog niemand, want wie de ontwikkelingen tracht te
volgen, beseft dat er eerder van een begin dan van een einde
gesproken kan worden. De greep die we ih dit hoofdstuk
doen uit de vele halfgeleidertypen en hun specifieke moge
lijkheden, is dan ook slechts een greep, zij het een zo repre
sentatief mogelijke.
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N TC-mogelijkheden
De warmtegevoeligheid is een van de meest essentiële ken
merken van de halfgeleider. We zullen onze ontdekkings
tocht dan ook gaan beginnen met de NTC-weerstand. De
weerstandswaarde van deze weerstand (die vervaardigd is
van P- of N-halfgeleidermateriaal) neemt sterk af bij slechts
betrekkelijk geringe temperatuurstijging. En daar hij boven
dien zeer goedkoop is, wordt hij dan ook bijzonder veel toe
gepast. Temperatuurmeting bijvoorbeeld is een van de gelief
de toepassingsgebieden. Heel simpel is dit te verwezenlijken
door de NTC-weerstand in serie met een batterij en een
stroommeter, een mA-meter, te schakelen (fig. 74). Hoe ho•\A ‘

/ NTC

L

batterij

Fig. 74. Eenvoudige NTC-temperatuurmeter.

ger de temperatuur rond de NTC-weerstand, hoe langer de
weerstandswaarde en hoe meer de meter aanwijst. Is zo’n
schakeling niet ietwat onnozel, want is een kwikthermometertje niet veel goedkoper? Zeker, maar zo’n thermometer heeft
toch ook zijn bezwaren. Hij moet bijvoorbeeld ter plaatse
worden afgelezen, terwijl de elektronische schakeling geen
afstanden kent. Bevestig in diverse vertrekken een NTCweerstand, leg verbindingen naar een centrale ruimte, stel
daar een op de diverse leidingen omschakelbare meter op en
voila, met één draai aan de knop en zonder één stap te ver
zetten, heeft u een overzicht van zoveel verschillende temperatuursomstandigheden als u maar wenst. Zo is ook het
meten van temperaturen op moeilijk te bereiken plaatsen
(een luchtgekoelde automotor bijvoorbeeld) een ‘koud’ kunst
je!
Verder denkend komen we vanzelf op de mogelijkheid een
signaleringssysteem in werking te laten treden zodra ergens
een bepaalde kritische temperatuur wordt overschreden. We
komen dan op het gebied van de thermoregeling. De NTCweerstand is op een transistorversterker aangesloten, waar115

van de eindtransistor gaat geleiden zodra de NTC-weerstand
een bepaalde waarde aanneemt. Een relais wordt bekrach
tigd en een of ander apparaat wordt in-of juist uitgeschakeld.
Interessant en nuttig ook is het systeem van gloeidraadbeveiliging, hetzij van gloeilampen, hetzij van elektronenbui
zen. De gloeidraden krijgen daar de weerstandswaarde bet
laagst is in koude toestand, tijdens het inschakelen meer te
verwerken dan goed voor hen is. Vooral met de felle projectielampen is dat het geval. Door nu een NTC-weerstand in
serie te schakelen, wordt de levensduur van de gloeidraad
aanmerkelijk verlengd, want nietwaar, deze weerstand heeft
juist in koude toestand een betrekkelijk hoge weerstands
waarde. Kalm gloeit de gloeidraad op, de NTC-weerstand
wordt gaandeweg warmer en laat ook kalmaan meer stroom
door. Op beheerste wijze komt de lamp op volle gloeisterkte.
Een andere listige toepassing zien we in fig. 75. Het betreft
hier een reeks in serie geschakelde lampen, zoals we die ken
nen van de kerstboom. Een nadeel van een dergelijk verlichtingssysteem is de kwetsbaarheid: één lamp stuk, alle lam
pen uit. Door nu over elke lamp een NTC-weerstand te scha
kelen, wordt dit nadeel ondervangen. Zijn alle lampen in be
drijf, dan is de weerstandswaarde van de koude NTC-weerstanden zo hoog dat ze geen invloed hebben. Valt echter een
lamp uit, dan vervolgt de stroom zijn weg door de bijbeho
rende NTC-weerstand en ontwikkelt hierin warmte, waar
door deze in waarde afneemt. Het resultaat is dat de overige
lampen normaal blijven doorbranden.

Fig. 75. De lampen blijven branden, ook wanneer er een uitvalt.
PTC en VDR-weerstanden
De NTC-weerstand heeft een broertje met, in grote trekken,
tegengestelde eigenschappen: de PTC-weerstand, dat is een
weerstand met positieve temperatuurscoëffciënt. Hoe war
mer deze weerstand dus wordt, hoe hoger zijn weerstandswaarde. Een ander lid van de familie is de VDR-weerstand,
waarvan de weerstandswaarde, binnen zekere grenzen uiter
aard, afhankelijk is van de aangelegde spanning (Voltage Dependent Resistor - spanningsafhankelijke weerstand).
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Beide weerstandstypen worden toegepast in spannings- en
stroomstabilisatieschakelingen en meet- en regelapparatuur.

VDC-condensator
Eveneens een wonderlijke verschijning is de capaciteitsdiode
ofwel de VDC-condensator, dat is een halfgeleiderdiode
waarvan de capacitieve werking van de grenslaag te beïnvloe
den is door de aangelegde spanning. In de praktijk dus een
condensator waarvan de waarde door middel van een gelijk
spanning is te regelen. Velen van ons profiteren al van zijn
zeer gewaardeerde hulp, want hij wordt onder meer toegepast
in FM-ontvangers, waar hij zorgt voor automatische fijnafstemming nadat we zelf ruwweg in de buurt van het gewenste
station hebben afgesteld. Het werkingsprincipe is niet moei
lijk te begrijpen. Is het toestel volstrekt zuiver afgestemd,
dan is er ergens in de ontvangerschakeling een regelspanning
die op dat moment zuiver nul is. Deze regelspanning nu staat
in verbinding met de capaciteitsdiode en heeft bij zuivere af
stemming uiteraard geen resultaat. Is er evenwel op een iets
te hoge of iets te lage frequentie afgestemd, dan zal er res
pectievelijk een positieve of negatieve regelspanning naar de
capaciteitsdiode worden toegevoerd, waardoor de capaciteit
hiervan toe- of afneemt. En daar deze condensator een on
derdeel vormt van de afstemschakeling, wordt deze auto
matisch op de juiste zendfrequentie ingesteld. Want het af
stemmen van een radio is een kwestie van capaciteitsverandering.
De automatische fijnafstemming (Automatic Frequcncy
Control, kortweg AFC) is een grote vooruitgang, want ieder
die een FM-ontvanger zonder deze hulpschakeling heeft,
weet hoe lastig het soms kan zijn zuiver op een FM-station
af te stemmen.

LDR-weerstand
En dan de LDR- ofwel fotoweerstand. Dit onderdeel is van
de reeks halfgeleiderweerstanden wel het meest spectaculair,
want het omzetten van licht- in stroomvariaties biedt bijzon
zonder interessante perspectieven. Toepassingen zijn er legio.
Passen we, om te beginnen, eenzelfde schakeling toe als in
fig. 74 dus een LDR-weerstand in serie met een batterij en
een stroommeter, dan zijn we in het bezit van een zeer ge
voelige lichtmeter, die uitstekende diensten kan bewijzen bij
foto-opname en vergrotingswerk (fig. 76).
Daar de LDR-weerstand een nogal grote stroomsterkte kan
verwerken, is hij zonder tussenschakeling van een verster117
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Fig. 76. Lichtmeter met LDR-weerstand.

kingselement (een transistor of elektronenbuis dus) te gebrui
ken om een relais te bekrachtigen. Op zeer goedkope wijze
is het op deze wijze mogelijk een elektrische verlichting in
te schakelen zodra de duisternis invalt en deze weer automa
tisch uit te schakelen bij het aanbreken van de nieuwe dag.
Reclaineverlichting, autoparkeerverlichting, straatverlichting,
al dergelijke zaken kunnen zonder verdere ingreep van de
mens feilloos en doeltreffend tot actie komen op de momen
ten dat dit ook werkelijk nodig is.
En wat te denken van een inbraakalarm? Zodra een licht
schijnsel, hoe zwak ook, op de in een gevoelige transistorschakeling opgenomen LDR-weerstand valt, gaat een alarmschel rinkelen.
En dan de tegenwoordig veel toegepaste automatische con
trast- en lichtsterkteregeling in de TV-ontvanger. Ook hier
is het een LDR-weerstand, die de lichtsignalen omzet in een
elektrisch regelsignaal.
Wie aan modelspoorwegbouw doet, kan ook veel plezier van
vriend LDR hebben, want het is wel een van de meest inte
ressante onderdelen waarmee een baan geautomatiseerd kan
worden. Automatische overwegbediening door middel van
een lampje op de trein, automatische ontsteking van de interieurverlichting zodra de trein een tunnel in rijdt, automa
tische start- en stopschakelingen, het zijn maar enkele van
de vele listige mogelijkheden die de toch al boeiende hobby
nog eens extra kunnen verrijken.
Opto-elektronica
Van groot praktisch nut is de in fig. 77 afgebeelde schake
ling: een kraakvrije volumeregeling. Potentiometers kunnen,
wanneer ze in een gevoelige voorversterker zijn opgenomen,
onder invloed van het verschuifbare contactarmpje wel eens
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ruis en kraakstoringen veroorzaken. Wordt echter een LDRweerstand toegepast met ervóór een lampje waarvan de licht
sterkte, hetzij door een schuifje, hetzij door middel van een
variabele weerstand, regelbaar is, dan hebben we een conin
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Fig. 77. Kraakvrije potmeter.
tactloze potmeter verkregen. Deze schakeling, die oorspron
kelijk in hoofdzaak door zelfbouwers in microfoonversterkers en dergelijke werd toegepast, is inmiddels van grote be
tekenis geworden in elektronische orgels, waar ze gebruikt
wordt in combinatie met het zwelpcdaal. Een normale pot
meter is op deze plaats door het intensieve gebruik betrekke
lijk snel versleten, maar dankzij de moderne halfgeleider be
hoort ook dit malheur al weer tot de verleden tijd!
Maar ook op andere gebieden blijkt de lichtbron-LDR-combinatie nuttige diensten te kunnen bewijzen, zo nuttig dat er
geleidelijk een nieuwe loot aan de elektronicastara is ge
groeid: de opto-elektronica. Het betreft hier een geheel nieu
we techniek voor contactloos schakelen, die vooral op het ge
bied van computers uitstekend blijkt te kunnen worden toe
gepast. Het uitlezen van ponskaarten en -banden is een van
de vele mogelijkheden.

Optisch-elektronische dynamiekregeling
Een andere interessante mogelijkheid die de opto-elektronica
biedt, is de automatische dynamiekregeling bij bandrecor
ders. Hier zien we een duidelijk voorbeeld hoe op eenvou119

dige wijze een bepaald probleem, waarvoor tot nog toe niet
of nauwelijks een oplossing was gevonden, door een geheel
nieuwe benadering tot klaarheid is gekomen.
We weten dat het voor een goede opnamekwaliteit noodzakelijk is dat er juist wordt gemoduleerd. Dat wil zeggen: niet
te sterk en niet te zwak, want dan krijgen we vervorming of
ruis. Het is dan ook geen overbodige luxe tijdens de opname
de modulatie-indicator zo veel mogelijk in de gaten te hou
den, zeker wanneer het een microfoonopname betreft. Zonodig kan dan tijdig worden bijgeregeld. Tenminste, dat hopen
we maar, want een plotselinge uitschieter kunnen we niet
voor zijn, tenzij het een muziekopname betreft en we de parJ — 1________ 1 1____ 1-1______
___ _!___ 1_ ____ !_____________ _____
tituur V12
bij de
hand hebben. XT..
Nu zijn er
sinds enige tijd recorders met automatische niveauregeling op de markt en hoe
wel deze recorders voor velen een uitkomst zijn, kleven er
toch ook enkele nadelen aan het automatische regelsysteem
Het voert te ver om deze materie hier uit te diepen. Waar
het hier om gaat, is dat een goed werkende automatische
dynamiekregeling op zeer eenvoudige optisch-elektronische
wijze is te realiseren. De zogenaamde regeltrap, die bij een
automatische niveauregeling tot nog toe noodzakelijk was,
kan nu geheel vervallen. De enige voorwaarde is dat de re
corder met een modulatie-indicator in de vorm van een ‘ma
gisch oog’ is uitgerust. Dit oog nu straalt meer licht uit naar
mate de modulatie sterker is. Welnu, wat is eenvoudiger dan
er een LDR-weerstand voor te plaatsen en deze weerstand
als volumeregelaar te schakelen? Fig. 78 laat de simpele
schakeling zien. Bij sterke modulaties zal het oog sterk op
lichten, waardoor de weerstandswaarde van de LDR-weer
stand zal afnemen. De sterkte van het ingangssignaal neemt
af, overmodulatie wordt voorkomen.
instelling
vorslorkerttip

LDR
■magisch oog'

Fig. 78. Dynamiekregeling met LDR-weerstand.
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Optector
Op zoveel gebieden blijkt de opto-elektronica nuttige dien
sten te kunnen bewijzen dat verschillende fabrikanten op het
lumineuze idee zijn gekomen de combinatie lichtbron-LDRweerstand in een lichtdicht afgesloten huisje onder te bren
gen en dit als kant en klaar onderdeel op de markt te bren
gen. Al naar gelang het fabrikaat wordt een dergelijke con
tactloze schakelaar kraakvrije potmeter, Optector of Raysistor genoemd en ongetwijfeld zullen er nog vele andere merk
namen volgen. Niet altijd bevat zo’n instrument een LDRweerstand als foto-element, maar dikwijls ook een fototransistor, een halfgeleider, waar we nu kennis mee gaan maken.

Fototransistor
De LDR- of fotoweerstand (ook wel CDS- of Cadmium Culfide Cel genoemd) is niet volmaakt. Logisch, wat is dat wel?
De LDR-weerstand heeft een betrekkelijk traag reactiever
mogen. Voor de zojuist geschetste toepassingen is dit geen
bezwaar, maar waar het om snelle lichtfluctuaties gaat, Iaat
hij ons in de steek. Maar geen nood, er zijn nog andere fotoelementen, waaronder onder meer de fototransistor die, zo
als men dat noemt, een veel hogere modulatiesnelheid heeft.
Daar staat tegenover dat deze elementen veel geringere ver
mogens dan de LDR-weerstand kunnen verwerken. Maar ja,
hier krijgt men wat, daar laat men wat. ..
De fototransistor is een normale transistor die zodanig is uit
gevoerd dat er licht op de basis-collectorovergang kan val
len. Zodra dat gebeurt, ontstaat een gatenstroom van de

telrelais
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Fig. 79. Foto-elcktrische teller.

emitter naar de collector (we gaan uit van een P-N-P-type)
waardoor tevens versterking ontstaat.
Specifieke toepassingen zijn gemakkelijk te bedenken. In
fig. 79 bijvoorbeeld zien we een foto-elektrische teller die
snel opeenvolgende lichtimpulsen kan registreren, of juister
gezegd: de donkerperioden. Zodra licht op de fototransistor
valt, wordt deze geleidend, met als gevolg dat de basis van
de volgende transistor negatief en dus ook geleidend wordt.
Dit heeft tot gevolg dat de collector van deze transistor en
dus ook de basis van de eindtransistor op aardpotentiaal, dat
is dus een positieve potentiaal, komt. De eindtransistor gaat
‘dicht’, het relais valt af. Verdwijnt het licht, dan gaat de
eindtransistor weer ‘open’ en het relais wordt weer bekrach
tigd. De in de collectorleiding opgenomen elektromagne
tische teller verspringt telkens een cijfertje zodat op eenvou
dige wijze een telling, bijvoorbeeld in een produktieproces,
kan worden verricht.
Simpel ook is de methode van fig. 80 om de omwentelingssnelheid van een draaiende as direct te meten. De as is over
een zeker gedeelte helderwit geverfd, zodat tijdens elke om
wenteling het licht van een lampje op de fototransistor wordt
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Fig. 80. Toerenteller met fototransistor.

gereflecteerd. Deze impuls wordt door een extra-transistor
versterkt en vervolgens in een brugschakeling gelijkgericht.
Hoe sneller de lichtimpulsen elkaar opvolgen, hoe hoger de
uiteindelijke gelijkspanning zal zijn.
De fototransistor kan ook goed worden gebruikt in een lichtzendinstallatie. De zender bestaat in zijn eenvoudigste vorm
uit een microofoonversterker die een lichtbron uitstuurt, zo-
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dat lichttrillingen ontstaan. Via een reflector worden deze
trillingen op een verderop opgestelde reflector gericht en
daar zich in het hart van deze reflector een fototransistor
bevindt, worden de lichttrillingen weer netjes omgezet in
versterker

versterker

Fig. 81. Licht-zendinstallatie.
elektrische trillingen. Deze trillingen worden versterkt en aan
een luidspreker doorgegeven. Op deze wijze kunnen over
vrij grote afstanden, wel enkele honderden meters, signalen
draadloos worden overgebracht. Nadeel is natuurlijk wel dat
de reflectors zuiver op elkaar moeten worden gericht en dat
alleen rechtlijnige verbindingen, zonder tussenliggende ob
stakels, mogelijk zijn, maar er zijn legio omstandigheden
waarbij de vrij eenvoudige licht-zendinstallatie zijn nut kan
bewijzen.

Zonnecel
We gaan een stapje terug en komen bij de zonne- of fotovoltacel die in feite een gewone diode is, namelijk een Nverontreinigd siliciumplaatje met daartegenaan een dun laag
je P-materiaal. Dit laagje is niet alleen zeer dun, maar ook
doorzichtig, zodat over de gehele oppervlakte licht tot de ver
binding kan toetreden. Zodra dit gebeurt, zal het element
aan een erover geschakelde belastingweerstand stroom leve
ren. Niet veel, maar wanneer een aantal cellen met elkaar
wordt doorverbonden, is de energielevering voldoende voor
bijvoorbeeld een kleine transistor-ontvanger. Tenminste, in
dien de zon schijnt! De fotovoltacel is, vooral in verband met
de ruimtevaart, nog in volle ontwikkeling, maar het veel
belovende begin is er!

I

Koelelement
Wanneer we een P- en een N-verontreinigde halfgeleider
door middel van een koperen verbindingsstrip met elkaar
verbinden, krijgen we een halfgcleider-koelelement. Zodra
namelijk een gelijkstroom door de P-N-verbinding wordt
gestuurd, koelen de zijden van de halfgeleiders, die met het
verbindingsstuk zijn verbonden, af, terwijl aan de andere
zijden juist warmte wordt ontwikkeld. De warmte-energie
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wordt als het ware naar één kant gedreven, reden waarom
men het koelelement ook wel ‘warmtepomp’ noemt. Door
een groot aantal van deze koelcellen in serie te schakelen,
kunnen temperaturen tot -25° C en lager worden bereikt.
Dat dit koelsysteem veel voor heeft op de conventionele sy
stemen met compressor- en absorptie-aggregaten, is duidelijk.
Het heeft immers geen bewegende delen, is niet aan slijtage
onderhevig, is stootvast en hoeft nooit te worden gecontro
leerd. Bovendien is door verandering van richting en grootte
van de gelijkstroom het koelvermogen eenvoudig te regelen.
Het Peltier-effect, zoals de thermo-elektrische koeling naar
de ontdekker wordt genoemd, is omkeerbaar. Wordt de ene
zijde van het element op de een of andere wijze verwarmd,
bijvoorbeeld door een gasvlammetje, terwijl de andere zijde
door de omringende lucht wordt afgekoeld, dan wordt er,
zij het in geringe mate, elektrische energie opgewekt. We
hebben nu een thermogenerator die door middel van een
spiritusbrandertje of iets van dien aard stroom kan leveren
ten behoeve van een transistorapparaat.
Halfgeleider-pickup
Wie zich wel eens heeft verdiept in de problemen rond een
goede grammofooninstallatie, weet dat een waarlijk goede
Hi-Fi-pickup een gecompliceerd en allesbehalve goedkoop
instrument is. Hij weet ook dat tot het neusje van de zalm
het zogenaamde magnetodynamische element mag worden
gerekend, het element dat in staat is de allerhoogst hoorbare
geluidstrillingen (in casu de mechanische naaldtrillingen)
feilloos te volgen en in stroomtrillingen om te zetten. Welnu,
dit superbe element schijnt alweer te zijn achterhaald en wel
door een simpele halfgeleiderconstruclie. Het gaat hier om
een zeer klein stukje soepel plastic met in het midden een
inkepinkje waarover een stukje silicium als brugje is aange
bracht. Wordt nu het plastic plaatje getordeerd (waarvoor
slechts uiterst minieme krachten nodig zijn), dan wordt het
halfgeleiderbrugje uitgerekt en samengedrukt, wat als gevolg
heeft dat de weerstandswaarde ervan verandert. In tegenstel
ling tot de normaal gangbare pickup-elementen, levert het
halfgeleiderelement dus zelf geen spanning, maar is simpel
weg, evenals de NTC- en LDR-weerstand, een weerstand.
Daar de weerstandswaarde vrij laag is, kan het element zon
der aanpassingsverliezen direct op de ingang van een transistorversterker worden aangesloten (fig. 82). Via een voorschakelweerstand (weerstand R) wordt een klein stroompje
door het element gestuurd. Gaat nu de weerstandswaarde
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ervan, als gevolg van de naaldbewegingen, variëren, dan ont
staat een variërende spanning, een wisselspanning dus, die
via een koppelcondensator aan de basis van de transistor
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Fig. 82. De schakeling van de halfgeleider-pickup.

wordt gelegd. Via enkele versterkertrappen wordt het signaal
uiteindelijk naar een luidspreker gevoerd en hoorbaar ge
maakt.
De eigenschappen van het element, dat ook wel transductor
(overdrager) wordt genoemd, zijn uitzonderlijk goed. Fre
quenties tot zeker 50.000 Hz, dat is drie maal zo hoog als de
hoogst hoorbare toon, worden gelijkmatig, dus zonder voorkeursgebieden, weergegeven. Denk niet dat het min of meer
onzinnig is naar zo’n onhoorbaar hoog frequentiebereik te
streven, want het is nu eenmaal een feit dat de geluidskwali
teit voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door op zich
zelf onhoorbare boventonen. En hoe is het met de lage fre
quenties, met de bassen? Ook hier likt de Hi-Fi-liefhebber
zich de lippen, want het bereik loopt naar onderen tot uit
zonderlijk lage frequenties door. De gevoeligheid van het
element is groot, evenals de soepelheid van naaldbeweging.
Een gevolg hiervan is dat de naalddruk niet meer dan 0,5
gram hoeft tc bedragen, zodat de plaatslijtage letterlijk te
verwaarlozen is.
Het elementje is bijzonder klein, zelfs kleiner dan de erin
toegepaste diamantnaald. Het leent zich dan ook uitstekend
voor stereodoeleinden, want er kunnen gemakkelijk twee
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naast elkaar in één pickup-kop worden ondergebracht.

. Halfgeleider-luidspreker
De laatste schakel in de weergaveketen, de luidspreker, is de
zwakste, want het is een hele opgave de versterkte elektrische
trillingen om te zetten in volkomen gelijkwaardige luchttril
lingen. Sinds jaar en dag wordt dan ook alom gezocht naar
systemen, die de zo vertrouwde permanent-magnetische luid
spreker plus de erbijbehorende omvangrijke klankkast kun
nen vervangen. Het omzetten van elektrische trillingen in
magnetische variaties en vervolgens weer in mechanische
trillingen is immers nogal een omweg.
Nu . moeten we niet verwachten dat de ideale oplossing in
eens voor een luttel bedrag in de winkel te koop is, maar
feit is, dat er inmiddels al min of meer succesvolle pogingen
zijn ondernomen om een halfgeleider-luidspreker te vervaar
digen. Het hierin gebruikte halfgeleidermateriaal trekt samen
en dijt uit als er een wisselspanning op wordt aangesloten. De
aldus ontstane mechanische trilling wordt aan een membraan
doorgegeven en daar dit achter een zogenaamde exponentiële
hoorn is opgesteld, worden deze trillingen op zeer efficiënte
wijze door de lucht voortgeplant. Lage frequenties worden
vooralsnog niet goed weergegeven, maar voor de hogere fre
quenties schijnt het systeem wel goed te voldoen. Hoe het zij,
de halfgeleidertechniek opent ook op dit gebied perspectie
ven. Wellicht ook is het de halfgeleidertechniek die ons ooit
eens een piepkleine luidspreker schenkt met prestaties waar
voor we momenteel nog een forse luidspreker moeten laten
aanrukken!
Vermogenregeling niet de thyristor
Een geheel ander gebied is het continue en verliesvrij rege
len van grotere of kleinere elektrische vermogens. Op het
eerste gezicht een niet zo heel interessant gebied, want het
doet wel erg aan de industriële sector denken. En inderdaad
speelt het regelen van vermogens daar een zeer grote rol,
maar dat neemt niet weg dat het in huis ook grootse per
spectieven gaat bieden. We hoeven slechts te denken aan
huiskamer- of andere verlichting waarvan we de sterkte door
middel van een simpele draaiknop op elk gewenst niveau
kunnen instellen. Of aan motoren waarvan de omwentelingssnelheid al op even eenvoudige wijze te regelen is. Elektri
sche handboormachines bijvoorbeeld worden nog waardevol
ler wanneer ze met een traploze snelheidsregeling zijn uitge
rust. Er zijn al van dergelijke apparaten op de markt, terwijl

126

ook het continue regelen van de lichtsterkte vrij snel ingang
vindt.
Dit geheel nieuwe toepassingsgebied is te danken aan een
bijzondere halfgeleider, de stuurbare gelijkrichter, die SCR
(Silicon Controlled Rectifier) of thyristor wordt genoemd.
De thyristor is een siliciumvierlaagsdiode van P-N-P-N-samenstelling, zoals in fig. 83 is te zien. Het tussen de twee
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Fig. 83. De opbouw van de thyristor en het symbool.

N-gebieden gevatte P-gebied (in feite dus de basis van een
N-P-N-transistor) is voorzien van een aansluiting: de poort
of 'gate'. Zonder signaal aan de poort heeft de thyristor in
beide richtingen een zeer hoge weerstand, zodat er ook geen
geleiding mogelijk is. Wordt op de poort echter een klein
signaal aangesloten dat positief is ten opzichte van de katho
de, dan treedt als gevolg van de ladingdragers die in de basis
van de onderste N-P-N-samenstelling worden geïnjecteerd,
een lawine-effect op in de onderste N-P-N- en in de bovenste
P-N-P-samenstelling. Als gevolg hiervan wordt het element
in voorwaartse richting (van anode naar kathode dus) zeer
goed geleidend. Dit is de reden waarom de thyristor zo’n
uitermate belangrijk onderdeel is. Er is slechts zeer weinig
energie nodig om het element in geleiding te brengen, en een
maal in geleiding is het in staat zeer grote stromen te ver
werken. (Bijvoorbeeld: poortstroom 50mA, hoofdstroom
50 Al). Het stuursignaal dat de geleiding inleidt, kan een im127 '

puls van zeer korte duur zijn, want ook na het wegvallen
van dit signaal blijft de thyristor geleiden. Pas wanneer de
hoofdstroom daalt tot een zeer lage minimumwaarde (ca. 5
mA), de zogenaamde houdstroom, of even onderbroken
wordt, keert de oorspronkelijke hoge weerstandswaarde weer
terug. Het is dan ook alleen mogelijk de te schakelen stroom
door middel van het poortsignaal in- en niet uit te schakelen.
Bovendien kent de thyristor slechts twee toestanden: gelei
den of niet-geleiden. Als zodanig is deze halfgeleider dan
ook een schakelelement en wil men daarmee continue-regeling
toepassen, dan dient hiervoor een speciale weg te worden
bewandeld. Dit nu geschiedt door als hoofdstroom geen ge
lijkstroom maar wisselstroom te nemen. Wat gebeurt er nu?
Zonder poortsignaal gebeurt er niets, maar zorgen we er voor
dat de halve perioden die voor gelijkrichting in aanmerking
a
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Fig. 84. Grafische voorstelling van de werking van de thyristor.
a. Poortimpulsen synchroon met de gelijk te richten halve pe
rioden van de hoofdstroom.
b. Poortimpulsen komen iets later, de uiteindclijke verbruiksstroom wordt geringer.
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komen (we krijgen immers enkelfasige gelijkrichting) inge
leid worden door een juist op tijd komende poortimpuls, dan
wórden deze ook gelijkgericht. Door nu het startpunt van
de poortimpuls te verleggen, is regeling mogelijk. Immers,
hoe later de inleidende impuls ten opzichte van de gelijk te
richten halve periode arriveert, hoe kleiner het gedeelte is
dat er van wordt gelijkgericht en hoe minder stroom er per
tijdseenheid door de thyristor (en het daarmee in serie ge
schakelde verbruiksapparaat) vloeit. Fig. 84 toont dit in grafiekvorm.
De impulsen kunnen we natuurlijk betrekken van een spe
ciale schakeling, een impulsgenerator, maar er is ook een
eenvoudige methode mogelijk die weliswaar zijn beperkingen
heeft, maar in vele gevallen toch zeer goed kan voldoen.
Bezien we fig. 85. Het betreft hier de toerentalregeling van
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Fig. 85. Toerentalregeling door middel van thyristor en impulsvertragende hulpschakeling.
een elektrische motor. Stuursignaal zowel als hoofdstroom
worden geleverd door dezelfde wisselstroombron. Door mid
del van een tijdvertragende hulpschakeling is het echter mo
gelijk de stuurimpuls iets ten opzichte van de gelijk te rich
ten halve periode te vertragen. De instelling van de regel
bare weerstand bepaalt de oplaadtijd van de condensator.
Bereikt de laadspanning de ontsteekspanningswaarde van het
neonlampje, dan wordt dit geleidend en op dat moment vloeit
er pas een stroompje naar de poort, waardoor ook pas op
dat moment gelijkrichting plaats vindt van de inmiddels al
gedeeltelijk voorbije halve periode.
Van belang is natuurlijk dat de motor op de halve, enkel-
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fasige wisselspanning is berekend. Is dat niet het geval, di
bestaat er een mogelijkheid ook de andere halve perioden'
benutten en wel door, zoals fig. 86 laat zien, twee thyristos
anti-parallel, zoals dat heet, te schakelen. Ook wel past roe
een brugschakeling van vier gewone dioden toe, zoals we;
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Fig. 86. Anti-parallelschakeling voor het benutten van de he’
periode.

eerder zagen in fig. 29. De thyristor wordt met de plus e:
de min van de brug verbonden en reageert dan op de volk
dige periode.
Tot slot nog iets over de thyristor zelf. Deze heeft, naast d
eerder genoemde gunstige eigenschappen, kleine afmetinger
kan uiterst korte schakeltijden verwerken; heeft een hoö
rendement en kan in elke stand worden gemonteerd. Dit zij:
eigenschappen die hem ver verheffen boven het voorheen i
de industriële sector veel gebruikte thyratron, een gasgevuld
elektronenbuis. Het nadeel dat hij meer temperatuurafhanke
lijk is als zijn voorganger, weegt daar ruimschoots tegenop

Op weg naar de ideale versterker
Af en toe duiken in de vakbladen min of meer geestdriftig
beschrijvingen op van nieuwe halfgeleiderontwikkelingen dt
ons steeds weer iets verder op het pad naar het volmaakt
voeren. Onder die specialiteiten horen onder meer de Esak
of tunneldiode met een vergrote verontreinigingsconcentrc
tie, de Shockley- of vierlagendiode, die is opgebouwd als d;
zojuist beschreven thyristor maar dan zonder poortaanslu;
ting en de dubbelbasis ofwel Uni Junction Transistor (UJT
welke uit één emitter en tweemaal basis bestaat. Al derge
lijke samenstellingen (er zijn er nog veel meer, maar de hia
genoemde zijn wel de belangrijkste) hebben weer andere
meestal zeer bijzondere en nogal afwijkende eigenschappen
als bijvoorbeeld extreem grote temperatuursonafhankelijk
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heid, uitzonderlijk gunstige ruisfactor, ongekend groot frequentiebereik en meer van dergelijke voor de technicus zeer
begerenswaardige hoedanigheden. Maar hoe bijzonder som
mige van deze hoedanigheden ook mogen zijn, altijd gaan
ze wel gepaard aan bepaalde nadelen die een breed toepas
singsgebied in de weg staan. En zo is door al die ontwikke
lingen geleidelijk één grote uitgestrekheid van mogelijkheden
en beperkingen, één, we zouden haast zeggen, moeras van
voors en tegens, van compromissen ontstaan. Om de zaak
nog wat onoverzichtelijker te maken, verschijnen regelmatig
weer nieuwe berichten over alweer nieuwe ontwikkelingen.
Begrijpelijk, want onvoorstelbaar groot is het aantal moge
lijkheden waarop de halfgeleidermaterialen met elkaar kun
nen worden gecombineerd.
Veldeffect-transistor (Fet)
Maar ondanks dit alles ziet het er toch naar uit dat er mo
menteel zoal geen eind- dan toch wel een rustpunt is bereikt.
Een van de laatste ontwikkelingen, die inmiddels alom wordt
toegepast, betreft namelijk een versterkerelement waarvan
wordt gefluisterd dat dit waarlijk de ideale versterker zou zijn,
het ‘einde’ zo men dat noemt. Deze inderdaad zeer bijzon
dere halfgeleider is de veldeffecttransistor, naar de Engelse
Stuuroloktrodo (G)

1

a*voc<clcktrodc (0)

locvocrclokuodc (S)

-1
(a

G

r
1

T

b

Fig. 87. Opbouw van de Fet-transistor (a) en het symbool (b).
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benaming tot FET afgekort. Twee typen zijn er, de (Junction) Fet en de Mos (Metal Oxyde Semiconductor) Fet, waar
van de principiële werking gelijk is. De Mosfet (ook wel
Most genoemd) wordt wel in hoofdzaak toegepast.
Eigenlijk is de Fet een normale transistor, bestaande uit een
P-N-P- of N-P-N-verbinding. Aan de beide uiteinden van het
middengebied, dat als een klein staafje is uitgevoerd, bevin
den zich extra aansluitingen (fig. 87) en het is aan deze aan
sluitingen waarop de te besturen hoofdstroom wordt aange
sloten. De ene aansluiting heet dan ook toevoerelektrode
(Source, kortweg S)
~) en de andere afvoerelektrode (Drain, i
kortweg D).
De termen emitter, basis en collector worden bij de veldeffecttransistor niet gebruikt, maar doen wij dit nu even voor
de duidelijkheid wel, dan zien we dat in de tekening de ‘emit
ter’ en de ‘collector’ uitwendig met elkaar zijn doorverbon
den en dat op deze gezamenlijke aansluiting het stuursignaal
wordt gezet. Deze aansluiting heet dan ook stuurelektrode
(Gate, kortweg G). Door nu op deze elektrode een slechts
lage gelijkspanning aan te sluiten, ontstaat in het gebied tus
sen ‘emitter’ en ‘collector’ een elektrisch veld dat de stroom
tussen aan- en afvoerelektrode beïnvloedt. Het is als het wa
re of het kanaal tussen ‘emitter’ en ‘collector’ wordt verbreed
of vernauwd, al haar gelang de polariteit van de spanning op
de stuurelektrode. Dit effect treedt al duidelijk merkbaar op
bij kleine potentiaalveranderingen aan de stuurelektrode,
waardoor signaalversterking kan worden verkregen.
Wat is nu het bijzondere aan deze veldeffecttransistor? Het
bijzondere is dat in deze transistor de gunstige eigenschap
pen van de elektronenbuis worden gecombineerd met die
van de transistor. De elektronenbuis heeft, zoals we ons nog
zullen herinneren, bij al zijn nadelen het voordeel dat zijn
ingangsimpedantie zeer hoog is. Achter een signaalbron ge
schakeld vormt de buis dan ook slechts een geringe belas
ting voor die bron, waardoor slechts weinig verliezen optre
den. De transistor daarentegen heeft nogal lage ingangsimpe
dantie en dit is bij alle voordelen van de transistor een we
zenlijk nadeel. Nu weten we wel dat er een speciale schake
ling bestaat (de collectorschakeling) waarbij een hoge in
gangsimpedantie wordt verkregen, maar dit gaat weer ten
koste van de versterking. De Fet nu heeft wat de ingangs
impedantie betreft een grote overeenkomst met de buis, nee,
is zelfs gunstiger, want de impedantie heeft een waarde van
vele miljoenen ohms. Het stuursignaal kan dan ook bestaan
uit louter en alleen een spanning. Stroom hoeft door de sig132

naalbron niet te worden geleverd, het sturen kost dan ook
geen vermogen. De uitgangsimpedantie daarentegen is, daar
het een transistor betreft, vrij laag in deze combinatie; zeer
hoge in- en lage uitgangsimpedantie, maakt de Fet inderdaad
tot een zeer ideale versterker, temeer daar hij in hoge mate
ruisvrij is, een verwaarloosbaar kleine lekstroom heeft en
zeer stabiel, dus temperatuuronafhankelijk is. Er is met één
enkele Fet een versterker ontwikkeld die hetzelfde presteert
als een normale versterker, uitgerust met meerdere transis
tors of buizen! Het hoeft geen betoog dat dankzij de afwezig
heid van allerlei nevencomponenten als koppelcondensatoren, weerstanden en dergelijke de ruisfactor en het vervormingspercentage uiterst gunstig zijn.
Ook voor regel- en schakeldoeleinden biedt de Fet buiten
gewone perspectieven, waarbij komt dat deze halfgeleider
zich door zijn opbouw bijzonder goed leent voor microschakelingen. Op deze zogenaamde integrated circuits komen we
in hoofdstuk 12 terug.

Fotofet
Het ligt voor de hand de uitzonderlijke eigenschappen van de
Fet ook te benutten op het gebied van lichtomzettingen. En
inderdaad bestaat er ook een Fotofet, die tegenover andere
fotocellen de wel zeer gunstige in- en uitgangsimpedantie als
voordeel heeft. Plus natuurlijk de andere specifieke Fet-eigenr—---- E&W&l-------- ------------------ r---- +
nulinstolhng

bereik

cvl

Fig. 88. Uiterst gevoelige lichtmeter met een Fotofet.

schappen. En ook. hier worden termen gebezigd als ‘de ideale
fotohalfgeleider’ en zo heel overdreven zijn dergelijke uit
drukkingen niet eens, want een zeer eenvoudige lichtmeetschakeling met één Fotofet zoals in fig. 88 is afgebeeld, is
ettelijke duizenden keren gevoeliger dan een gelijkwaardige
schakeling met een normale fototransistor’
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11. AUTO-ELEKTRONICA
Een van de geheel nieuwe gebieden die de transistor heeft
opengelegd is de vrij plotseling opgebloeide auto-elektronica.
Vroeger, toen de elektronenbuis nog de alleenheerschappij
had, gaf het technisch nogal wat problemen deze in de auto
toe te passen. Maar met de gemakkelijk verwerkbare transis
tor liggen de zaken anders, reden waarom de oorspronke
lijke auto-elektriciteit langzaam maar zeker wordt aangevuld
met auto-elektronica. Meer en meer blijkt dat deze jonge
wetenschap de bedrijfszekerheid, de veiligheid, de zuinigheid
en het comfort van de automobiel in hoge mate kan bevor
deren. Transistorontsteking, elektronische stroomspanningregelingen autolichtcontrolezijn enkele van de vele interessante
mogelijkheden, welke de in de auto toegepaste transistor ons
biedt en die zich in een sterk groeiende belangstelling mogen
verheugen. Welaan, laat ons een nadere blik werpen op deze
nieuwigheden!

Transistorontsteking
Wanneer we in onze snelle Superglide of Swiftmobile op
uiterst sportieve wijze door het woelige verkeer flitsen en
met fabelachtige snelheden over ’s heren snelwegen voort
suizen, is het welhaast onmogelijk ons te realiseren dat het
conventionele onstekingssysteem waarmee ons trotse bezit is
uitgerust, lang geen ideaal systeem te noemen is. En toch is
dit zo. Immers, de ongelooflijk vele bougievonken per secon
de die in de cilinders van onze sneldraaiende motor over
springen, worden opgewekt door slechts één snel trillend
onderbreekcontactje, dat even zovele malen per seconde de
vrij sterke stroom door de primaire van de bobine voor een
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Fig. 89. Conventionele ontstekingsschakeling.
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kort moment onderbreekt. Tijdens de uiterst korte ogen
blikken dat de contactpuntjes zijn gesloten, wordt in de
bobine een magnetisch veld opgebouwd en het is dit veld
dat, na opening van de contactpuntjes, op zijn beurt een zeer
hoge spanning in de secundaire van de bobine (in feite dus
een transformator) induceert. Want nietwaar, actie is reactie:
het zojuist opgebouwde magnetisch veld verdwijnt niet zo
maar in het niet, evenmin als de energie van een aan de gang
gebracht vliegwiel meteen verdwijnt na het wegnemen van
de aandrijvende kracht. De opgewekte secundaire spanning
is zo hoog dat over de op de bobine aangesloten bougie-elektroden een spontane vonkoverslag optreedt.
Dit ontstekingssysteem blijkt in de dagelijkse praktijk zeker
te voldoen, maar zoals gezegd, het is toch verre van vol
maakt. Want, afhankelijk van het motortoerental, is er ten
behoeve van elke vonk slechts een zeer beperkte tijd beschik
baar om het magnetische veld in de bobine op te bouwen,
een tijd die bij een normaal draaiende viercilindermotor niet
veel méér bedraagt dan 1/100 sec. en die bij een sneldraaiende zescilinder in de grootte-orde van milliseconden ligt.
Het gevolg is dat bij hogere snelheden de opbouwtijd zo kort
wordt dat de bougiespanning daaronder te lijden krijgt. Deze
wordt te laag, het gasmengsel verbrandt niet meer volledig,
er ontstaat rendementsverlies.
Een oplossing.voor dit droeve verschijnsel lijkt voor de hand
te liggen in de vorm van een grotere transformatieverhouding waardoor een hogere secundaire spanning wordt opge
wekt. Maar dit is het paard achter de wagen spannen, want
de stroomsterkte door de primaire gaat dan naar evenredig
heid toenemen. De contactpuntjes die in normale omstandig
heden al meer dan genoeg te verwerken krijgen en dan ook
na verloop van tijd inbranden, zouden dit dan nog eerder
gaan doen.
Een andere oplossing zou kunnen zijn het ene onderbreekcontact dat via de verdeler alle bougies bedient, te vervangen
door evenveel contacten plus bobines als er bougies zijn. Per
bobine komt er dan veel meer opbouwtijd beschikbaar, ter
wijl als bijkomend voordeel de verdeler zou komen te ver
vallen. Zeker geen oninteressant systeem, dat dan ook wel
eens wordt toegepast. Maar vanwege de extra kosten en de
bijzondere aandacht bij afstelling en onderhoud is het toch
ook niet geheel en al ideaal te noemen.
Daar komt nog iets bij. Het rendementsverlies ontstaat niet
alleen bij hoge maar ook bij lage omwentelingssnelheden en
wel ingeval het onderbreekcontact zich zo langzaam opent
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dat ondanks de erover geschakelde vonk-onderdrukkingscondensator een vonk over de contactpuntjes overspringt. Dit
gaat uiteraard ten koste van de bougievonk en dus ook van
het motorvermogen.
.Goed beschouwd schuilt alle narigheid in het feit dat de
stroomsterkte door het (gesloten) onderbrcekcontact ener
zijds al aan de rijkelijk hoge kant is en anderzijds (bij hoge
toerentallen) nog niet hoog genoeg. Maar we zullen nu zien
dat dankzij vriend transistor aan deze tegengestelde eisen
een welhaast volmaakte mouw is te passen! Wat doet men
namelijk? Men sluit de ingang van een speciale silicium
schakeltransistor aan op het onderbreekcontact en de uitgang
op de bobine. Deze ontvangt nu krachtig versterkte stroomimpulsen van 15 of meer ampère, terwijl de stroomstootjes
over het (gesloten) onderbreekcontact slechts 1 ampère of
minder zijn. Dat is heel wat minder dan de gebruikelijke
waarde en het gevolg is dan ook dat het onderbreekcontact
de geringe stroomlevering gemakkelijk aan kan en daardoor
een veel en veel langere levensduur krijgt waarbij inbranding
een niet meer voorkomend verschijnsel is. Vonkvorming bij
lage toerentallen komt niet meer voor. Het rendement en
het acceleratievermogen van de motor nemen toe, terwijl
het starten ’s zomers zowel als ’s winters bijzonder vlot gaat.
De transistorschakeling kan, zoals fig. 90 laat zien, zeer een-

ƒ

— - accu

T

Fig. 90. Principiële transistorontstekingsschakeling.

voudig van opzet zijn. Over de basis van de transistor is een
spanningsdeler geschakeld die ervoor zorgt dat de basis ne
gatief is bij gesloten contactpunten. De transistor is dan ge
leidend, er vloeit een collectorstroom. Gaan de contactpun
ten echter open, dan staat de basis nog slechts in verbinding
met de emitter en neemt dan ook een positieve potentiaal
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aan. De transistor gaat ‘dicht’, de collectorstroom wordt on
derbroken.
De meeste in omloop zijnde getransistoriseerde ontstekingsschakelingen zijn, hoewel het grondprincipe veelal gelijk is,
wel iets ingewikkelder en dat is ook wel logisch, want de
schakeling moet onder de meest uiteenlopende omstandig
heden feilloos functioneren. Grote aandacht wordt dan ook
besteed aan stabilisatie, bescherming tegen optredende hoge
spanningspieken, grote schakelsnelheid en dergelijke.
Ook de bobine is aan de nieuwe omstandigheden aangepast.
De primaire heeft ten behoeve van een grote stroomsterkte
minder wikkelingen dan gebruikelijk. De daardoor toegeno
men wikkelverhouding tussen primaire en secundaire heeft
een extra hoge bougiespanning ten gevolge, soms wel tot
meer dan 40.000 volt. De condensator over het onderbreckcontact, in de conventionele ontstekingsschakeling een on
misbaar onderdeel, is bij de transistorschakeling niet meer
nodig.
Ten behoeve van zeer sneldraaiende motoren zijn er speciale
transistorontstekingsschakelingen ontwikkeld, waarbij het
mechanische onderbreekcontact is vervangen door een elek
trisch stuursysteem dat werkt met magnetische of lichtimpulsen. Voor de normale automobiel is dit echter een overbo
dige vervolmaking.
Extra stroomverbruik
Belangrijk is het te bedenken dat de transistor zelf weliswaar
voor zijn zeer gewaardeerde werking betrekkelijk weinig
energie vraagt, maar dat de ontsteking als zodanig wel heel
wat meer stroom trekt dan de normale ontsteking. Daar is
tenslotte ook naar gestreefd. Maar dit houdt in dat bij stil
staande motor het contact niet nodeloos moet worden aange
zet, want ingeval het onderbrcekcontact zich juist in de door
verbonden toestand bevindt, raakt de accu snel uitgeput!

Wisselstroomdynamo
Meer en meer ook horen we van toepassingen van wissel
stroomdynamo’s (alternators) in de automobiel. Is dat zo iets
bijzonders? Jazeker, want de wisselstroomdynamo heeft een
aantal wezenlijke voordelen boven de gelijkstroomdynanto.
Hij bezit bijvoorbeeld welhaast onverslijtbare, lichtlopende
sleepringen inplaats van de nogal kwetsbare koolborstels plus
collector. Het rendement is dan ook veel gunstiger. Zeer aan
trekkelijk is het bovendien dat hij zeer hoge toerentallen uit
stekend kan verdragen, waardoor het mogelijk is de over137

brengverhouding van motor- naar dynamopoelie zodanig te
kiezen dat ook bij langzaam draaiende motor een flinke laad
stroom wordt geleverd. De stationairsproeier dient dan ook
wat ruimer te worden afgesteld, want voor niets gaat de zon
op. De wisselstroomdynamo, die ook nog eens een licht ge
wicht paart aan kleine afmetingen, was tot voor kort in de
auto niet te gebruiken, want hoe moest men de krachtige
wisselstroom gelijkrichten tot de voor de accu noodzakelijke
gelijkstroom? Maar tegenwoordig is dit dankzij de siliciumdiode die zeer hoge stromen kan verwerken, geen probleem.
En het mooie is dat dankzij het feit dat de stroom slechts in
één richting wordt doorgelaten, geen terugstroom- of auto
matische schakelaar nodig is. Bij conventionele systemen
zorgt deze schakelaar (een relais) dat bij stilstaande motor
de verbinding tussen accu en dynamo automatisch wordt ver
broken, zodat de accu zich niet over de dynamo kan ont
laden.
Getransistoriseerde spanningsregelaar
Natuurlijk is de bijbehorende automatische stroomspanningsregelaar eveneens getransistoriseerd. Deze regelaar, tot
nog toe bestaande uit een nogal kritische schakeling van en
kele relais met een aantal maak- en breekcontacten, heeft
tot taak de dynamospanning onder alle omstandigheden con
stant te houden en de laadstroom aan de momentele laadtoestand van de accu aan te passen, zodat deze o.a. niet kan
worden overladcn.
De geheel elektronisch werkende transistorregelaar heeft,
dat hoeft nauwelijks te worden vermeld, een grote bedrijfs
zekerheid, een lange levensduur en hoeft slechts éénmaal,
bij installatie, te worden afgesteld. Onderhoud of naregeling
is nooit nodig.
Het principeschema van de regelaar, aangesloten op de wis
selstroomdynamo, wordt in fig. 91 getoond. De dynamo
heeft twee spoelstellen: een draaiende rotor of ankerwikkeling en een vast opgestelde stator. De rotor zorgt voor de
bekrachtiging, terwijl de stator de eigenlijke laadstroom le
vert. Dit is dus net andersom als bij de gelijkstroomdynamo
waar het draaiende anker voor de laadstroom zorgt. Het
voordeel van het bij de wisselstroomdynamo gevolgde sy
steem is dat de sleepringen slechts de relatief geringe bekrachtigingsstroom te verwerken krijgen.
Nu de werking van het geheel. Hoe sterker de rotor bekrach
tigd wordt, hoe hoger de spanning over de stator wordt en
hoe meer stroom deze kan leveren. Perfecte regeling krijgen
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Fig. 91. Getransistoriseerde spanningsregclaar, aangesloten op
een wisselstroomdynamo.

we dan ook door de bekrachtigingsstroom te regelen. Welnu
dat doet de transistorschakeling. We draaien het contact om
(schakelaar S) en op dat moment wordt de basis van tran
sistor T2 via de weerstand R2 negatief. Deze transistor wordt
dus geleidend, de rotor wordt bekrachtigd, de dynamo levert
stroom. Wordt het toerental opgevoerd, dan stijgt de dynamo-
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spanning en daarmee de spanning over de spanningsdeler
over de basis van transistor Ti. In eerste instantie gebeurt er
nog niets, maar op zeker moment komt de zenerdiode in ge
leiding. Er vloeit een basisstroom, de basis wordt negatief en
nu is het de transistor Ti die in geleiding komt. Wat is het
gevolg? We herinneren het ons nog uit hoofdstuk 8 waarin
een gelijksoortige schakeling besproken werd (fig. 64). Juist'.
Er treedt een spanningsval op over de collectorweerstand R2,
wat tot gevolg heeft dat de basis van transistor T2 minder
negatief wordt. De collectorstroom van deze transistor neemt
af, de rotorbekrachtiging wordt minder en de dynamospanning daalt. Komt deze echter beneden de kritische waarde,
dan gaat transistor Ti weer ‘dicht’ en transistor T2 weer
‘open’. En zo blijft de dynamospanning binnen nauwe gren
zen constant. Is op een gegeven moment de accu geheel ge
laden, dan zorgt de dan hoge accuspanning er automatisch
voor dat de basis van transistor Ti negatief wordt, waardoor
de bekrachtigingsstroom eveneens afneemt. Ook nu stopt de
lading en neemt pas weer een aanvang op het moment dat
de accuspanning tot beneden een zekere grens komt.
Het schema ziet er nogal eenvoudig uit, maar in de praktijk
worden diverse extra voorzieningen getroffen tegen overbe
lasting van de transistors, vooral van de transistor T2. De uit
eindelijke praktijkschakeling heeft dan ook een aantal extra
componenten, maar dat doet aan de principiële werking niets
af.
Elektronische toerenteller
Toerentellers hebben zich altijd in een sportieve belangstel
ling mogen verheugen, maar jammer voor velen was het dat
tot voor kort alleen vrij dure sportwagens met zo’n instru
ment waren uitgerust, terwijl het in een gewone auto laten
aanbrengen van een aparte (mechanische) toerenteller een
nogal kostbare zaak was.
Maar zie, ook hier heeft de transistor voor een doorbraak ge
zorgd. Op het nut van een toerenteller in de normale wagen
zullen we maar niet ingaan, maar feit is dat een elektronisch
werkende toerenteller tegenwoordig gemakkelijk is te ver
wezenlijken. Speciaal ten behoeve van de man die zonder
diep in de wetenschap te duiken, op dit gebied zelf iets wil
doen, zijn bouwdozen van elektronische toerentellers ofwel
tachometers in de handel, evenals trouwens bouwdozen van
verschillende andere auto-elektronicaschakelingen. Wie vlug
is, kan de autofabrikant nog vóór zijn, want lang zal het niet
meer duren voor diverse nu nog vrij jonge elektronische
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‘features’ als vast accessoire met de auto wordt meegeleverd.
Maar goed, de toerenteller dan. Deze werkt in welhaast alle
gevallen in combinatie met het onderbreekcontact van de ontstekingsinrichting. Van dit contact worden de spanningsimpulsen afgenomen en via een condensator-weerstandsfilter
dat voor een gelijkmatige pulsvorm zorgdraagt, naar de
basis van een normale, goedkope laagfrequenttransistor ge-
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Fig. 92. Elektronische toerenteller.
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voerd. Deze transistor versterkt de impulsen, een condensator-diodecombinatie maakt er een gelijkstroom van en een
mA-meter tenslotte wijst deze stroom aan (fig. 92). Hoe snel
ler de motor draait, hoe groter het aantal impulsen per se
conde zal zijn en hoe hoger de uiteindelijke gelijkstroom.
Indien de meter in omw/min is geijkt, kan het motortoerental zonder meer worden afgelezen.
Een zwak punt is de accuspanning die niet altijd constant is,
maar zoals we nog weten, kan een zenerdiode worden toege
past om spanningsstabilisatie te verkrijgen. Welnu, een juist
berekende zenerdiode in de transistorvoedingsketen gescha
keld, kan de transistorspanning zodanig stabiliseren dat het
niet veel uitmaakt of de accu half of geheel geladen is.
Een nadeel van de eenvoudige toerentellerschakeling is dat
de impulsen geen constante waarde hebben. De lengte en de
amplitude variëren met het motortoerental en beïnvloeden
de meteraanwijzing. Hieraan kan worden tegemoet gekomen
door een zogenaamde multivibratorschakeling toe te passen
en bij duurdere uitvoeringen wordt dat dan ook gedaan. Een
multivibrator is een oscillator die zelf impulsen van nauw
keurig bepaalde constante lengte en amplitude opwekt. De bij
de toerenteller toegepaste schakeling is een zogenaamde monostabiele multivibrator die de eigenschap heeft alleen dan
in werking te treden indien hij wordt gestuurd door een van
buitenaf komende impuls. In dit geval dus de impuls van het
onderbreekcontact. Hoe de golfvorm van de stuurimpuls
ook is, altijd zal de afgegeven impuls, welke via de gelijkrichtdiode naar de meter wordt gevoerd, van gelijke lengte
en amplitude zijn. Slechts de tijdsintervallen worden bij ho
gere snelheid korter.
Het motortype is natuurlijk van essentieel belang. Een tweetaktmotor immers geeft per krukasomwenteling één vonk per
cilinder, terwijl een viertaktmotor per twee omwentelingen
één vonk per cilinder geeft.

Automatisch parkeerlicht
In de automobiel kan dankbaar gebruik worden gemaakt van
halfgeleiders als NTC- en LDR-weerstanden. In hoofdstuk
10 zagen we bijvoorbeeld al hoe een NTC-weerstand voor
temperatuurmeting kan worden benut. Ook hadden we het
. al over de mogelijkheid het parkeerlicht automatisch te laten
ontsteken zodra de zon ondergaat en weer te laten doven bij
het aanbreken van de dag. Er bestaat hiervoor een zeer een
voudige schakeling, waarbij geen relais nodig is. Het parkeerlampje, dat slechts weinig licht hoeft uit te stralen en dus ook
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weinig stroom verbruikt, kan namelijk rechtstreeks in de col
lectorleiding van een uitgangs- of eindtransistor (semi-power)
worden opgenomen, zoals fig. 93 laat zien. Bij duisternis
heeft de LDR-weerstand (die uiteraard op een gunstige plaats
moet zijn opgesteld) een hoge waarde ten opzichte van de
weerstand Ri. Het gevolg is dat het knooppunt van deze
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Fig. 93. Automatisch parkeerlicht.
spanningsdeler en dus ook de basis op een dusdanige nega
tieve potentiaal ten opzichte van de emitter staat dat de tran
sistor geleidt. Het in de collectorleiding opgenomen lampje
brandt. Valt er licht op de LDR-weerstand, dan wordt zijn
weerstandswaarde geringer, het knooppunt verschuift als het
ware naar beneden en de basispotentiaal wordt minder nega
tief ten opzichte van de emitter.
De transistor gaat ‘dicht’, het lampje dooft. Om nu een enigs
zins duidelijke overgang tussen geleiden en niet-geleiden te
krijgen, is een extra diode in doorlaatrichting in de emitterleiding opgenomen, die tezamen met een weerstand voor een
soort drempel zorgt. Eerst wanneer de basisspanning de
emitterdrempelspanning overwint, treedt de schakeling in
werking. Nochtans is een geleidelijk aan- en uitgloeien op
deze wijze niet geheel te vermijden, reden waarom in de
praktijk veelal schakelingen met twee transistors worden toe
gepast, waarmee een duidelijk gedefinieerd schakelpunt
wordt verkregen.
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A utolichtcontrole
Uitermate nuttig is het, doorlopend te kunnen controleren of
alle voor-, achter- en remlichten wel functioneren. Voorheen
bleef dit bij een wensdroom, maar tegenwoordig zijn een
voudige controleschakelingen gemakkelijk te verwezenlijken.
Een controlesysteem ten behoeve van voor- en achterlichten
zien we in fig. 94 getekend. In koplampen en achterlichten
zijn LDR-weerstanden zodanig gemonteerd dat ze uitsluitend
door het lamplicht worden beschenen. Zolang dat het geval
is, is de totale wecrstandswaarde van de vier in serie gescha
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kelde LDR-weerstanden zo laag dat een signaallampje op het
dashbord opgloeit. Valt een van de lampen echter uit, dan
neemt de weerstandswaarde van de bijbehorende LDR-weerstand sterk toe, waardoor het signaallampje dooft. De rem
lichten kunnen op dezelfde wijze worden gecontroleerd,
waarbij de LDR-schakeling apart moet worden uitgevoerd.
Door een transistorschakeling tussen te voegen, is het moge
lijk het signaallampje juist te laten oplichten (of een niet mis
te verstane zoemer te laten waarschuwen!) bij het uitvallen
van een van de autolampen. Een dergelijke schakeling zijn
we al enkele malen tegengekomen, namelijk onder andere in
fig. 64 en fig. 79.
Met behulp van een transistor is ook een kunstige controleschakeling te verwezenlijken zonder dat van LDR-weerstan
den gebruikt hoeft te worden gemaakt. Geknutsel in kop
lampen en achterlichten is hierbij dan ook niet nodig. Bij
deze schakeling (fig. 95) worden de lichtleidingen als weer
standen beschouwd. De erdoor vloeiende stroom veroorzaakt
een, zij het geringe, spanningsval, maar deze spanningsval is
voldoende om door de transistor te worden waargenomen.
De enige ingreep die in het elektrische circuit van de auto
mobiel hoeft te worden gedaan, is het aanleggen van een
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extra leiding van de lampaansluitingen naar de basis van de
transistor. Er ontstaat nu een spanningsdeler, welke wordt
gevormd door de autoverlichting en de bedrading (in de
----------------
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4Fig. 95. Controleschakeling zonder LDK-wcerstanden.

tekening als een gestippelde weerstand aangegeven). De door
de lampen aan de accu onttrokken stroom doet over de be
drading een zodanige spanningsval ontstaan dat de basis ne
gatief wordt ten opzichte van de emitter. De transistor komt
dan ook in geleiding en het controlelampje licht op. Valt
een van de in het circuit geschakelde autolampen uit, dan
wordt de weerstandswaarde van deze tak van de spannings
deler hoger. Het basispotentiaal wordt minder negatief ten
opzichte van de emitter en de transistor gaat ‘dicht’. Het
waarschuwingslampje dooft.
Overigens zij nog vermeld dat in de extra aan te brengen
basisleiding zo’n geringe stroom loopt dat de hierin veroor
zaakte spanningsval te verwaarlozen is.
In de praktijk wordt de schakeling veelal met een potmeter
over basis en emitter uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de
transistor zeer nauwkeurig op de bedradingsweerstand en de
toegepaste autoverlichting in te stellen.
Grootlicht-geheugen
In hoofdstuk 5 zagen we hoe met behulp van een diodeschakeling een clignoteur-signaallamp te verwezenlijken is.
We zullen nu zien hoe met behulp van een simpele diode en
een zoemer een grootlicht-geheugen kan worden gereali
seerd. Wie zijn wagen, bijvoorbeeld tijdens mist, wel eens

145

met brandende lichten heeft achtergelaten, kan maar al te
goed meepraten over het nut van een goed werkend geheu
gen dat vlak voor of tijdens het uitstappen signaleert dat de
lichten nog branden. Welnu, de diode-zoemerschakeling
staat, zoals fig. 96 laat zien, in verbinding met het grootlicht-
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Fig. 96. Grootlicht-geheugen.
circuit en de. binnenverlichting, waarbij ervan is uitgegaan
dat deze verlichting is gecombineerd met een deurcontact.
Wordt alleen de groot-lichtschakelaar bediend, dan zal ook
alleen het grootlicht gaan branden. Wordt de deur geopend
(bij uitgeschakeld grootlicht) dan zal ook alleen de interieurverlichting gaan branden. De in sperrichting geschakelde
diode voorkomt dat er dan stroom door de lampen en de
zoemer vloeit. Maar indien de grootlichtschakelaar is inge
schakeld, vloeit er, zodra de deur wordt geopend, wel degelijk
een stroom door de zoemer en wel via de beide nu gesloten
schakelaars. Duidelijk zien we onze tekortkoming!

Diverse boordnetten
De ene auto heeft een 6 volts-, de andere een 12 volts-installatie..En los hiervan ligt bij de ene wagen de min aan massa
(chassis), terwijl bij een andere wagen juist de plus aan massa
ligt. Het is duidelijk dat de elektronische schakelingen hierop
moeten zijn aangepast. Dit betreft niet alleen een juiste waar
de van de in de schakeling toegepaste componenten en het
in de goede richting opnemen van diodes, maar ook het toe
passen van het juiste transistortype. Bij P-N-P-transistors im
mers ligt de plus aan aarde, terwijl dit bij N-P-N-transistors
juist met de min het geval is. Waar de meeste auto-installaties
de min aan massa hebben, zullen in de meeste gevallen ook
N-P-N-transistors worden toegepast.
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12. MICRO-ELEKTRONICA,
WEG NAAR DE TOEKOMST
Hoe klein de gangbare transistor ook mag zijn, hij is in feite
toch veel groter dan strikt nodig is. De P-N-P- of N-P-Nverbinding waar het om gaat, is in wezen immers microsco
pisch klein. De transistor, zoals die zich aan ons voordoet, is
dan ook meer behuizing dan transistor. Voor normale doel
einden is dit geen bezwaar, maar daar waar ruimtebesparing
een eerste eis is, ligt het voor de hand de microscopisch
kleine afmetingen van het transistorkristal zo veel mogelijk
uit te buiten. Welnu, sinds de ontwikkeling van de silicium
planaire transistor is dit op werkelijk grandioze wijze moge
lijk gebleken. Zoals we uit hoofdstuk 9 nog weten, maakt de
planaire techniek het mogelijk in één fabricageproces een
groot aantal transistors die alle aan zeer hoge eisen van
precisie voldoen, tegelijk te vervaardigen. Maar niet alleen
heeft deze techniek de weg geopend naar massafabricage,
met een goed en goedkoop transistorprodukt als resultaat,
tevens is deze ontwikkeling de doorbraak geweest naar de
geïntegreerde schakeling.

Geïntegreerde schakeling
De geïntegreerde schakeling (integrated circuit, kortweg IC)
is een complete schakeling van voornamelijk transistors, dio
den en weerstanden die tegelijk met vele andere gelijkwaar
dige schakelingen in één fabricageproces wordt vervaardigd
en die dankzij de toegepaste transistortechnologie in totaal
niet veel groter dan 1 mm2 is. Vanwege deze verregaande
miniaturisering noemt men dergelijke schakelingen ook wel
microschakelingen. Deze zijn in zeer korte tijd tot wasdom
gekomen en staan momenteel in het middelpunt van de tech
nische belangstelling. Terecht, want de perspectieven die deze
nieuwe halfgeleidertechniek biedt, zijn eigenlijk adembene
mend. Complete computers in tafelmodel, kleinere rekentuig
jes in vestzakmodel, miniscuul kleine radio-apparaatjes, versterkertjes en dergelijke, dit zijn slechts enkele beelden uit
de nabije toekomst.
Momenteel zijn er al vliegtuigen die honderdduizenden elek
tronische onderdelen aan boord hebben. Bij elkaar een ge
wicht van vele tonnen, indien het conventionele onderdelen
betrof. Maar het zijn niet alleen de geringe omvang en het
lichte gewicht, maar vooral ook de hoge betrouwbaarheid en
de welhaast onbeperkte levensduur die de geïntegreerde scha-
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keling zo interessant maken.

Geen langzame evolutie!
Is het niet wat voorbarig te menen dat deze nieuwe techniek
in een uitzonderlijk snel tempo in het dagelijks leven zal
doordringen? Nee, dat is het niet, want deze ontwikkeling
is een logische, zij het ingrijpende uitbouw van de planaire
transistortechniek. We moeten niet menen dat waar het ruim
tien jaar heeft geduurd voor de transistor gemeengoed werd,
dit eveneens met de geïntegreerde schakeling het geval zal
zijn. Want de transistor had in zijn beginjaren een nadeel dat
het IC niet heeft. Het toen nieuwe element, dat volgens een
fundamenteel nieuwe techniek werkte, vereiste namelijk een
geheel andere denkwijze dan de radiotechnicus die tot dan
toe gewend was met elektronenbuizen te werken, gewoon
was. Dit bevorderde niet direct een snelle ontwikkeling en
het duurde dan ook jaren eer de transistor met zijn vele ty
pische, geheel nieuwe mogelijkheden, volledig werd geaccep
teerd. En terwijl men zich in deze vrij lange inwerkperiode
alom vertrouwd maakte met het nieuwe wonder, werden de
eigenschappen ervan steeds verbeterd. De cigenruis werd
minder, de vermogens en het frequentiebereik groter.
Ondertussen ging men over tot steeds verder gaande minia
turisering en vooral ook tot zo rationeel mogelijke fabricage
technieken, niet alleen van de afzonderlijke halfgeleiders,
maar ook van de complete schakelingen. Een van de eerste
doeltreffende stappen was de gedrukte schakeling, het printed circuit, waarop door middel van een snel-soldeerproces
met vloeibare soldeer alle van te voren aangebrachte bouw
elementen in één keer hecht met elkaar werden verbonden.
Dankzij een toenemend gebruik van transistors in plaats van
buizen konden de bijbehorende componenten zeer klein wor
den gehouden. Want nietwaar, men had te doen met lage
spanningen en geringe vermogens. De schakelingen werden
dan ook aanmerkelijk kleiner dan men tot dan toe gewend
was, maar dat nam toch niet weg, dat met oppervlakten van
vierkante decimeters gerekend moest worden. Toen kwam,
dankzij de beheersing van de opdamptechniek, de micromodule. Dit is een elektronische schakeling van miniatuuronderdelen die op een zeer klein plaatje zijn gemonteerd. Op deze
wijze werd het bouwoppervlak tot vierkante centimeters teruggebracht.
Deze technieken worden nu nog wel toegepast, maar volledig
betrouwbaar zijn ze niet, want de doorverbindingen zijn hoe
dan ook kwetsbare punten (fig. 97).
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Fig. 97. Kwetsbare verbindingspunten bij weerstandsmonlage.

De beslissende stap op de weg naar verbetering werd ge
maakt toen de planaire transistor werd ontwikkeld. Zoals
gezegd: de planaire techniek waarbij alle bewerkingen aan
één kant van het kristal konden worden uitgevoerd, was de
basis voor de geïntegreerde schakeling. Want wat lag meer
voor de hand dan het materiaal zodanig te bewerken dat
twee of meer van de in één keer vervaardigde grote hoeveel
heid transistorkristallen met elkaar werden doorverbonden?
Zo ontstond de duo- en de multiple-transistor, met een opper
vlakte van nog geen mm2. De doorverbinding was niet langer
een kwetsbaar punt, integendeel, deze was even betrouwbaar
als de transistor zelf.
Een volgende stap was het onderbrengen van eveneens mi
croscopisch kleine weerstandslichaampjes in het kristalmateriaal en nu is het zover dat op een schijfje silicium van 0,2
mm dikte zo’n 50 onderdelen per mm2 kunnen worden on
dergebracht, een aantal dat zeker nog zal toenemen.
De zéér kostbare ontwikkeling van het IC is in eerste instan
tie gestimuleerd en gefinancierd door de Amerikaanse ruim
tevaart. Elke gram gewichtseenheid die in de ruimte wordt
gebracht, kost ca. 150 gulden en het was dan ook begrijpelijk
dat al het mogelijke werd (en wordt) gedaan om met name
de elektronische apparatuur zo licht en zo klein mogelijk
te krijgen. Bovendien heeft men er alles voor over de be
trouwbaarheid van de schakelingen zo ver mogelijk op te
voeren, want een defect, hoe klein ook, kan zonder meer
fatale gevolgen hebben. Maar was de ruimtevaart de oor• spronkelijke drijfveer, tegenwoordig zijn economische rede
nen primair. Geïntegreerde schakelingen zijn, nu ze eenmaal
de ontwikkelingsfase zijn ontgroeid, in grote hoeveelheden
goedkoop en tegelijk met een hoge mate van precisie te ver
vaardigen. En daarom wórden ze dan ook vervaardigd, in
steeds toenemende mate.
Een geheel nieuwe denkwijze is voor het gebruik van het
kant en klare IC niet nodig. Integendeel, de elektronicus
krijgt het in vele gevallen juist gemakkelijker, want in plaats
van eerst moeizaam allerlei schakelingen op te bouwen waar
mee hij vervolgens kan gaan werken, kan hij zich meer en
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meer gaan bedienen van complete IC’s. Of, zoals men hier
en daar hoort mompelen, van ‘black boxes’ waaruit slechts
een aantal aansluitpennetjes steken. Wat er in zit, doet er in
feite niet toe, hoofdzaak is dat degene die er mee moet wer
ken, weet hoe bijvoorbeeld een ingangssignaal er weer uit
komt. Op snelle en efficiënte wijze is hij nu in staat zeer ge
compliceerde schakelingen, bijvoorbeeld ten behoeve van de
computertechniek of van een of ander elektronisch bestu
ringssysteem, met deze ‘bouwstenen’ op te bouwen. Uit het
een en ander volgt logischerwijze dat de geïntegreerde schake
ling, in tegenstelling tot de groei van de transistor, slechts in
enkele jaren volledig zal evolueren, een groeiproces dat zijn
weerga niet kent en een totale omwenteling op het gebied der
elektronica en wellicht ook in vele andere takken van tech
niek en wetenschap zal betekenen.
Dunnelagentechniek
Micro-elektronische schakelingen kunnen volgens enkele ver
schillende fabricagetechnieken worden vervaardigd. Daar het
geen zin heeft in dit bestek op alle facetten van het zeer ge
compliceerde fysisch-chemische proces in te gaan, zullen we
het een en ander slechts in grote lijnen nagaan.
Welnu, één van de technieken die kan worden gevolgd, is de
dunnelagentechniek. Hierbij wordt op een glazen of kera
misch plaatje van ca. 10 X 25 mm een laagje van een of an
der materiaal in hoog vacuüm opgedampt. De dikte van dit
laagje is uiterst gering, niet veel meer dan 0,1 mm. Nadat
dit laagje is opgedampt, worden bepaalde delen weggeëtst,
zodat een sporenpatroon ontstaat. Ook wel wordt tijdens het
opdampen met uiterst nauwkeurige maskers gewerkt, maar
dat doet aan het uiteindelijke resultaat niets af.
Door een juiste keuze van opdampmateriaal worden gelei
dende sporen (zilver of goud), weerstanden (nikkel-chroom)
of isolatievlakken (silicium-oxyde) verkregen. Actieve ele
menten als transistors en dioden zijn volgens deze methode
wel te verwezenlijken, maar de eigenschappen van op deze
wijze vervaardigde halfgeleiders zijn niet ideaal, reden waar
om de opdamptechniek vooralsnog wordt toegepast voor
kleine aantallen minder omvangrijke IC’s van uitsluitend
passieve elementen (weerstanden en dergelijke).
Kristaltechniek
Een stapje verder en we komen bij de multichip, dat is een
keramisch plaatje waarop individuele silicium-transistors,
dioden en passieve elementen in de vorm van kleine plaatjes
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(chips) zijn bevestigd en door middel van geleidende sporen
met elkaar zijn verbonden. Ook deze techniek is niet voormassafabricage geschikt, maar het feit dat complete transis —
tors en dioden in hetzelfde fabricageproces kunnen worden
ingevoegd, opent toch al wel meer perspectieven.
En dan is daar tot slot de monolitische techniek. Monolitisotx
betekent éénstenig, een zeer juiste uitdrukking. Want
ingewikkeld en omvangrijk de monolitische schakeling ool-^_
mag zijn, er is toch geen sprake van diverse onderdelen, zelfs
niet onder de microscoop bezien. Hier is werkelijk sprake;
van één geheel en totaal geïntegreerd circuit, een niet mee rin onderdelen uiteen te rafelen complete bouwsteen. Het
de monoliet, die de grootscheepse massafabricage heeft mo —
gelijk gemaakt. Het opbouwprincipe is, met hetgeen we we—
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ten van de vervaardiging van de silicium planaire transistor
(hoofdstuk 9), niet moeilijk te begrijpen, want er worden
hier dezelfde lijnen gevolgd. Alleen worden de diverse pro
cessen vaker herhaald.
In het kort: men gaat uit van een laagje P- of N—verontrei
nigd materiaal, waarop door middel van oxydatie een on
doordringbaar laagje silicium-oxyde wordt gelegd. Op dit
laagje wordt vervolgens een fotogevoelige laag aangebracht
welke via een masker wordt belicht. Het masker zelf is ge
boren op de tekentafel, waar alle produktiefasen in aparte,
zeer grote tekeningen uiterst nauwkeurig worden opgezet en
vervolgens langs optische weg vele, vele malen worden ver
kleind, tot de uiteindelijke gewenste microscopisch kleine
maat is bereikt. Een p-iezelige precisie is het resultaat.
Na belichting dan via het masker volgt wegetsing van de
niet belichte delen, met als gevolg dat er vensters ontstaan
via welke een drie- of vijfwaardig materiaal in het basiskris
tal kan worden gediffundeerd. De basis ontstaat. Weer wordt
een oxydelaagje opgebracht en door de foto-etstechniek van
vensters voorzien. Nu kan, wederom door oxydatie, de emitterlaag worden aangebracht.
De isolatie tussen de diverse in één schakeling op te nemen
bouwelementen wordt verkregen door middel van in sperrichting aangesloten P-N-verbindingen. Dioden dus. Weerstanden
en condensators worden gerealiseerd door materialen die een
zeer bepaalde graad van verontreiniging hebben, als het ware
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Fig. 99. Bovenaanzicht van een sterk vergroot IC.
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in geïsoleerde ‘eilandjes’ te diffunderen. Bij elkaar een zeer
omvangrijk proces waarbij vele maskers worden toegepast en
waarbij de geringste onnauwkeurigheid zich onherroepelijk
wreekt.
De interne verbindingen en de aansluitverbindingen tenslotte
worden verkregen door, alweer via een masker, aluminiumsporen op te dampen. Vele malen worden de fabricagefasen
afgewisseld door testfasen welke met de microscoop worden
uitgevoerd. Tot slot, wanneer het hele fabricageproces achter
de rug is en een zeer groot aantal IC’s gereedgekomen is,
volgt een strenge selectie. Halfslachtige produkten zijn er
niet bij, ze zijn óf goed óf slecht, want het kleinste stofje dat
zich tijdens een van de vele fasen op het materiaal heeft we
ten vast te hechten, maakt het betreffende IC totaal waarde
loos. Dit lijkt triest, maar er staat tegenover dat de IC’s die
de selectie doorstaan, alle zonder uitzondering precies dezelf
de hoogwaardige eigenschappen hebben, eigenschappen die
door nevenonderdelen niet kunnen worden verstoord. Want
er zijn geen nevenonderdelen, het IC is in zijn totaliteit im
mers als het ware één enkel onderdeel, één complete bouw
steen.
Speciale schakeltechniek
In elk normaal elektronisch instrument behoren de actieve
elementen tot de duurdere onderdelen. Bij het ontwerpen dat
tenslotte niet alleen een technische maar ook een economi
sche aangelegenheid is, wordt daar terdege rekening mee ge
houden. Kan een transistor worden weggelaten, dan zal men
dat zeker doen. Dat dit wellicht in een ander deel van de
schakeling wat extra onderdelen in de vorm van bijvoorbeeld
weerstanden en condensators kost, is geen bezwaar.
Bij de monoliet gaan dergelijkc principes niet meer op. Het
zijn hier juist de weerstanden en condensators die de pri
maire aandacht vragen, want vanwege de zeer kleine afme
tingen kan men niet vrijelijk over alle mogelijke weerstandsen capaciteitswaarden en toleranties beschikken. En aan
spoelen hoeft men helemaal niet te denken. Transistors en
dioden daarentegen heeft men als het ware voor het oprapen
en zo zien we het gebeuren, dat er een geheel nieuwe schakel
techniek ontstaat, een techniek waarbij men rustig een of
meer extra transistors toepast om enkele condensators of een
spoel te vervangen. Waar maar enigszins mogelijk worden
transistors direct gekoppeld, waarbij vaak dioden als koppelelementen worden gebruikt. Ten behoeve van computers en
aanverwante zaken bijvoorbeeld zijn speciale schakel-IC’s in
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omloop, zogenaamde logische schakelingen (logies), die uit
sluitend bestaan uit dioden en transistors. Deze schakelingen
worden aangeduid met afkortingen waaruit hun opbouw is
af te leiden. Een diode-transistorschakeling heet DTL (diodetransistor-logic), terwijl een uitsluitend uit transistors be
staande schakeling met TTL wordt aangeduid. Zo zijn er nog
meer lettercombinaties mogelijk, want tot de elementaire
bouwelementen kunnen bijvoorbeeld ook zenerdioden (Z)
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Fig. 100. Voorbeeld van een normale versterkerschakeling (a) en
de zeer vereenvoudigde IC-uitvoering (b).

en complementaire transistors (C) behoren. Uiteraard gebeurt
het wel dat een bepaalde schakeling niet volgens de monolitische technologie is te verwezenlijken, omdat er bijvoorbeeld
bepaalde condensatorwaarden of weerstanden van een zeer
enge tolerantie moeten worden toegepast, onderdelen die
volgens de IC-techniek (nog) niet zijn te verwezenlijken. Men
gaat dan over tot een combinatie van enkele daarvoor het
meest in aanmerking komende technieken (bijvoorbeeld op
dampen en aparte onderdelen monteren), zodat men een
kruisingsprodukt, of zoals men dat noemt, een hybrideschakeling krijgt. Deze schakelingen komen momenteel nog vrij
veel voor.

154

Nabije perspectieven
In de meet-, regel- en computertechniek is de geïntegreerde
schakeling ondertussen al niet meer weg te denken. Maar
ook in de consumptieve sector, zoals men dit zo prachtig weet
te noemen, zal het IC in snel tempo terrein winnen. Lang zal
het niet meer duren voor complete schakelingen als bijvoor
beeld grammofoonversterkers in de grootte-orde van een
kleine transistor in de handel zullen zijn. In radio’s, TV-toestellen en dergelijke zal het IC meer en meer worden toege
past. Deze apparaten kunnen daardoor veel kleiner worden,
of de gewonnen ruimte kan worden benut voor een ruimere
luidsprekerbchuizing, waardoor de geluidskwaliteit kan wor
den verbeterd. Maar belangrijker nog is de grote mate van
betrouwbaarheid. Steeds ingewikkelder en omvangrijker wor
den de schakelingen. Denken we slechts aan de FM-stereoontvangen, aan het moderne, welhaast geheel geautomati
seerde TV-apparaat en aan de wel zeer ingewikkelde kJcurenTV-ontvanger. Steeds groter wordt de behoefte aan goede service-technici, steeds groter ook wordt de achterstand. De ge
ïntegreerde schakeling is hier de enige uitkomst.
Het een en ander houdt tevens in, dat de tijd niet ver meer is
dat, wat de elektronica betreft, nog slechts hoogwaardige
apparatuur op de markt zal zijn. Er verlaat immers maar één
soort IC’s de fabrieken: IC’s van uiterst hoge kwaliteit. De
hoogwaardige apparatuur zal tevens betaalbaar zijn. Zijn tot
dan toe de technische specificaties nog uiterst belangrijk, na
die tijd komt het hoofdaccent op een ander vlak te liggen,
dat van een zo goed mogelijk gebruik. En dat is een gelukkig
verschijnsel. Want te veel moeten we ons nu nog bezig hou
den met technische cijfers die in feite onbelangrijk zijn.
Elektronische apparaten, of het nu versterkers, TV-toestellen,
elektronische orders of bandrecorders zijn, zijn in eerste in
stantie geen technische apparaten, maar gebruiksvoorwerpen.
Het IC zal dit benadrukken!
Een bescheiden blik in de toekomst
We zijn aan het eind gekomen van onze transistorreis. We
hebben de vinger gehad op de pols van de wel heel snel evo
luerende elektronica, we hebben de onstuimige hartslag ge
voeld van de technische vooruitgang. En als vanzelf vragen
we ons af: waar gaat dat heen? Ach, wie kan dit overzien?
De ene vinding lokt de andere uit. Wat nu nog experiment
is in een of andere diffusie-oven, is morgen ‘frontpagina’nieuws in alle vakbladen. Let wel, vakbladen, want een nieu
we, technische ontwikkeling wordt pas gemeengoed wanneer
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de tijd, onder meer economisch gezien, er rijp voor is. Maar
dat neemt toch niet weg dat we ons wel mogen veroorloven
een bescheiden blik op de niet al te verre toekomst te wer
pen. Men hoeft daarbij waarlijk geen sciencefictionschrijver
te zijn om een aantal toekomstaspecten te kunnen voorspel
len. Veel wat ons nog te wachten staat, ligt immers al in de
huidige ontwikkeling opgesloten. De tendens naar miniaturi
sering bijvoorbeeld zal zich ongetwijfeld voortzetten, niet
alleen op het zuiver elektronische vlak, maar ook op de even
belangrijke nevengebieden. Zo zal de luidspreker, momenteel
nog een vrij zwakke en omvangrijke schakel tussen de on
zichtbare elektronen wereld en ons oor, zonder twijfel eens
worden vervangen door een element dat hetzelfde of nog
meer weet te presteren bij minuscule afmetingen. Eenzelfde
verwachting mogen we koesteren van de beeldbuis. De geheel
platte beeldbuis is voor menigeen nog een droombeeld, maar
het is zeker niet naïef te veronderstellen dat dit droombeeld
eens zal worden verwezenlijkt, evenals dat van vlakke licht
panelen die over een grote oppervlakte een zacht, diffuus
licht uitstralen.
De zonnecel, die reeds bestaat, zal worden vervolmaakt tot
een stroombron, die, ook in ons zonarme Nederland, vol
doende energie voor kleine draagbare apparaten zal kunnen
leveren. Dit doet ons denken aan de onhandige, kwetsbare,
dure loodaccu, de momenteel enige stroombron die in staat
is een grote hoeveelheid elektrische energie op te zamelen en
deze in de vorm van een krachtige stroom af te geven. Zal
hiervoor nog eens een andere, gelijkwaardige opzamelaar,
maar dan in de vorm van een handig, klein doosje, in de
plaats komen? Wie zal het zeggen, maar mocht deze wens
ooit in vervulling gaan, dan zal het toch wel op het chemische,
biologische of biochemische vlak liggen. Laten we ons in dit
transistorboek hier maar niet in gaan verdiepen . . .
Zoals momenteel de eenvoudige, mechanisch werkende re
kenmachine alom op banken, kantoren, in winkels en be
drijven, wordt toegepast, zal het niet lang meer duren voor
overal een kleine, handige tafelcomputer zal worden ge
bruikt. Veel langdurig reken- en denkwerk kan door zo’n
denkmachine worden overgenomen, waardoor veel tijd kan
vrijkomen voor belangrijkere zaken, voor waarlijk scheppend
werk.
En dan de elektronische muziek, opgewekt door vriend tran
sistor. Voor velen nog een gruwel, zal de tijd komen, dat het
menselijk oor er vertrouwd mee raakt, evenals we nu ver
trouwd zijn met klanken die lang geleden ook niet altijd aan-
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vaardbaar waren. We leven nog in de tijd dat de elektronisch
opgewekte klanken worden vergeleken met feitelijk onver
gelijkbare klanken van bestaande niet-elektronische muziek
instrumenten als kerkorgel, viool, clavecimbel en dergelijke.
Naarmate het elektronische muziekinstrument, in wat voor
vorm dan ook, meer en meer in de moderne huiskamer zal
doordringen (en dat gaat het in toenemende mate doen), zal
het ook een geheel eigen plaats gaan innemen, een plaats
naast de bestaande niet-elektronische muziekinstrumenten.
Deze muzikale gedachte is het slot van deze kleine toekomstvisie-dicht-bij-huis, en tevens het slot van dit boek. Met op
zet. Want welke plaats de transistor in ons leven ook mag
innemen, hoofdzaak is dat hij in staat kan zijn het geluk van
de mens te bevorderen!
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Over het boek: Er zijn maar weinig technische vindingen die zo
snel en op zo uiteenlopende terreinen toepassing hebben ge
vonden als de transistor.
De auteur geeft in dit boek een heldere en voor iedereen be
grijpelijke uiteenzetting van wat de transistor nu eigenlijk is,
hoe hij werkt, welke voordelen hij biedt en hoe onbegrensd de
toepassingsmogelijkheden zijn. De moderne computer, de
ruimtevaart, communicatiesatellieten, maar ook automatische
camera’s en elektronische horloges zouden zonder de transis
tor praktisch ondenkbaar zijn.
leder die belang stelt in de moderne ontwikkelingen in de elek
tronica, vindt in dit boek een schat aan informatie in gemak
kelijk leesbare vorm. Ook de doe-het-zelver komt aan zijn
trekken; voor hem geeft de auteur een aantal eenvoudige
praktische schakelingen.
Over de auteur: Wim van Bussel (geb. 1931
te Amsterdam) interesseert zich al van
jongsaf aan voor alles wat met techniek te
maken heeft. Hij is freelance-journalist en
publiceerde artikelen en diverse populairtechnische boeken. In de Prisma-reeks zijn
verder van hem verschenen het zo
succesvolle Prisma-bandrecorderboek
(P 922), Radio- en televisietechniek (P 1091)
en Hi-fi en stereo (P 1176).
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