I
) Historie v/d Rai

3

1

{

■
■

i

!
J

.
3

l

J

GERICHTE VRIüETIüDS-BESTEDING

o

De elektronische industrie, de industrie van de toekomst,
roept om jongelui met pit, gezond verstand en technische
aanleg. Die roep zal in de toekomst steeds sterker worden.
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TRANSISTOR RADIO BOUWDOZEN
openbaren het moderne wonder „transistor". Zij zijn ideale
geschenken voor technici in de dop ! !
4 HOOFODOZEN
Nr 1 diode-ontvanger met
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114,50
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DOE HET EENS MET TRANSISTOREN «
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en zie hier de toekomst!

Het zijn de vele in opbouw zijnde toepassingen, het „entre
nous" en achter de schermen kijken, wat aan de beoefening
der radiotechniek zo'n sterke bekoring — EN KANSEN I —
geeft. Arbeidsveld met plenty ruimte voor toekomstplannen en
reeds daarom volle aandacht waard, Is radio tevens een door
millioenen bejubelde en met gloed doorleefde hobby. Van
deze feiten getuigt 'n bloeiende, de gehele wereld omspannende

!

radiopers . . . daarvan spreken de 80 pagina’s van het aan
trekkelijk

verzorgde

altijd

interessante,

door

alles-wat-aan

radio doet gelezen maandblad RADIO BULLETIN.

Techniek en toepassing nieuwe methoden en laatste constructies
wereldnieuws en

eigen ideeën, de

mogelijkheid TOT DIRECTE

BENUTTING THUIS OF IN HET BEDRIJF, en niet te vergeten
de daaraan onafscheidelijke romantiek, het wordt u gebracht in
magnetische, vlotte schrijftrant door een even kundige als enthou
siaste redactie.
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transport In halfgeleiders en wat dies meer
zij. Wie daarover iets meer wil weten kan

Wanneer we voor het eerst met transistoren

in de M.K.-uitgave „De -Transistor In Theorie

gaan werken, dan is het wenselijk om althans

en Praktijk" het een en ander vinden. In dit

enig begrip van de werking daarvan te heb

boekje evenwel, dat In hoofdzaak werd ge-

ben. Vooral degenen, die al enige ervaring

schreven voor jongere experimenteerders en

met elektronenbuizen en

hun schakelingen

anderen, die niet over een theoretische op

hebben, moeten zich van het begin af aan

leiding beschikken, zou een dergelijke uit

goed voor ogen houden, dat er belangrijke

eenzetting veel te ver gaan. We zullen daar

verschillen in constructie en werking bestaan

om

tussen buizen en transistoren.

eenvoudige voorbeelden. Zo zullen we een

De laatste hebben b.v. geen gloeidraad, zo

veel toegepaste vergelijking gebruiken, n.l.

als een buis die nodig heeft voor het vrij

die van elektriciteit en water. Allereerst be

maken van elektronen. Deze elektronen, welke

ginnen we met de diode.

het

stroomtransport

in

de

buis

kristaldioden en transistoren daarentegen be
zich

zowel

positieve

ons te

beperken

tot enkele

verzorgen,

reizen in de ballon door een luchtledig. In
wegen

proberen

als

negatieve

ladingsdragers — die daar reeds bij kamer

I. DE DIODE
Deze zullen we vergelijken met een „klep"

temperatuur aanwezig zijn — door een vaste

(fig.

stof, een halfgeleidend metaalkristal. Voorts

Engelse woord „valve” voor elektronenbuis

werken

transistoren

doorgaans

lagere spanningen dan

met

veel

buizen. Zo zijn er

1a

niets

t/m

anders

2b.
dan

Tenslotte
„ventiel"

betekent
of

„klep".

het
De

werking is duidelijk: Als het waaierpompje

nog meer verschillen.

(=

Nu zouden we, om dit alles enigszins te be

(=

grijpen,

over

wordt het klepje (= diode) opengeduwd en

atoomstructuur, scheikundige binding, ladings-

ondervindt het water (= elektriciteit) weinig

een

heleboel

moeten

weten

batterij)

een

constante

waterdruk

spanning) van links naar rechts levert,

klep open
ventiel
diode geleidt

1

anode

katode

Jf

batterij - — | spanning

stroom

stroom
1a

1b
Fig. 1b

Fig. 1a

klep gesloten

fTTI
diode spert

LXJ

W
batterijj".
♦

spanning

geen stroom
geen stroom
2a
Fig. 2a

2b
Fig. 2b
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of geen weerstand (fig. 1b). Er vloeit dan
een waterstroom rechtsom door de buisleiding, die door het waaierpompje In stand
wordt gehouden.
Wordt de draairichting van het pompje om
gekeerd (as de batterij omgepoold), dan
drukt het water het klepje vanzelf dicht en
dus ondervindt het water nu een grote weer
stand (fig. 2b).
Sluit het klepje hermetisch af, dan Is de
„weerstand" daarvan „oneindig hoog", en
loopt er dus geen stroom. Lekt de klep een
beetje, dan vormt de klep een bepaalde hoge
weerstand, en vloeit er maar een klein
stroompje linksom door de bulsleiding, een
lekstroom.
Vertaald in elektrische begrippen kan een
diode of gelijkrichter bestaan uit een
„warme" buis (vacuumdiode met gloeikatode), fig. 3a of wel uit een z.g. metaalgelijkrichter, fig. 3b. De benaming „diode" duidt
aan, dat er twee elektroden of „aansluitklemmen" zijn, n.l. een katode (negatief) en
een anode (positief).
De aanduiding „gelijkrichter" Is duidelijk,
want stel dat het pompje In fig. 1b/2b nu
eens afwisselend links- en rechtsom draait,
dan „geleidt" de diode alleen bij een druk
van links naar rechts en „spert” bij een druk
van rechts naar links; het resultaat Is, dat een
„wisselspanning" een stroom tot gevolg heeft,
die steeds dezelfde richting heeft (nl. in dit
geval alléén rechtsom).

doorUat
richting

Fig. 3a

l

r.

doorlaat
richting

Fig. 3b

Een vacuumdiode volgens fig. 3a vormt een
bijna ideaal ventiel; de „klep sluit hermetisch
af" als de anode negatief gemaakt wordt
to.v. de katode. Er Is dus geen lekstroom.
Een nadeel is misschien, dat in doorlaat
richting (anode positief t.o.v. katode) een be
trekkelijk grote spanning nodig is, „om de
klep open te duwen". Bovendien „klemt de
deur een beetje", zodat deze bij toenemende
spanning a.h.w. met een klap openschiet.
Deze spanning noemen we de „drempelspanntng" van de diode (fig. 4). Zowel de
drempelspanning als de Inwendige weerstand
in doorlaatrichting hangen af van de con
structie en dus van het type diode. Zo be
staan er b.v. dioden, die speciaal geschikt
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zijn voor het gelijkrichten van kleine hoog
frequente wisselstromen bij lage spanningen,
z.g. detectiedioden: weer andere zijn gecon
strueerd voor het gelijkrichten van de anodespanning in een plaatstroomapparaat. Deze
laatste moeten dus veel grotere spanningen
en stromen kunnen verwerken.
Id
doorlaat
stroom

t

idoorlaatweerstand=

Vd
doorlaat
drempel
spanning

spanning

Fig. 4

Uit het voorgaande volgt, dat de weerstand,
die een diode in doorlaatrichting biedt, niet
constant is. (Immers is de weerstand steeds
spanning gedeeld door stroom; doen
we dit voor verschillende punten van de
kromme van fig. 4, dan blijkt de berekende
„doorlaatweerstand” voor elk punt verschil
lend te zijn.) Vaak wordt de „doorlaatweer
stand" kleiner naarmate de „doorlaatspanning" (tot een bepaalde max. grens) groter
wordt.
Men zou kunnen zeggen, dat hoe verder de
klep open staat, hoe minder moeite het kost
hem nog verder open te duwen. Overigens
hangt die „doorlaatweerstand", zoals reeds
gezegd, helemaal van de soort diode af.
De inwendige weerstand van een vacuum
diode (anode positief t.o.v. de katode) is be
trekkelijk hoog. Bij een metaalgelijkrichter
ligt deze doorgaans veel lager, en dit is een
van de redenen waarom de gelijkrichterbuis
tegenwoordig In hoe langer hoe meer toe
stellen wordt vervangen door een metaal
gelijkrichter. De warmteverliezen hierin zijn
— mede door de afwezigheid van een gloeidraad — veel kleiner; het rendement is gro
ter, zodat met kleinere transformatoren kan
worden volstaan, ook al omdat bij dubbele
gelijkrichting een metaalgelijkrichter gemak
kelijk als brugschakeling (Graetzschakeling)
kan worden uitgevoerd, waardoor slechts één
transformatorwlkkeling nodig is (fig. 5a en b).
Zo’n metaalgelijkrichter voor plaatstroomdoeleinden bestaat meestal uit een aantal
selenlumplaatjes, die om en om worden ge
stapeld met plaatjes van een ander metaal,
de z.g. tegenelektroden. De selenlumplaatjes
hebben, dank zij een speciale bewerking, de
eigenschap, dat een aan de oppervlak-

_ Fig. 5a

-v-

Ook bepaalde verbindingen van germanlum
en silicium bezitten gelijkrichtende eigen
schappen. De sperlaag bevindt zich hierbij
gewoonlijk i n het materiaal in plaats van
aan het oppervlak zoals bij selenium of
koperoxyduul. We komen hierop straks nog
terug. Vooral siliciumcellen, welke een aan
zienlijke spanning in sperrichting verdragen,
vinden meer en meer toepassing als netgelijkrichter (OA210, OA214). Germaniumdioden (b.v. de OA31) worden voornamelijk
gebruikt voor het gelijkrichten van lage span
ningen bij grote stromen.

DE LEKSTROOM
Fig. 5b

t e van het selenium gevormd laagje de
stroom naar de tegenelektrode veel gemak
kelijker geleidt dan omgekeerd. Men noemt
dit laagje, dat slechts uiterst dun is, de
sperlaag.
Behalve selenium heeft ook een vorm van
koperoxyde — n.l. koperoxyduul — soort
gelijke eigenschappen. Hiervan wordt gebruik
gemaakt bij de z.g. cuproxcellen. De span
ning, die cuproxcellen in sperrichting verdra
gen, ligt aanzienlijk lager dan bij seleniumcellen. Hun Inwendige weerstand in doorlaatrichting is echter ook lager, zodat ze
nogal eens worden gebruikt als „meetcel",
om een gelijkstroommeter voor wisselstroom
geschikt te maken. Verder worden cuprox
cellen — behalve in sommige accugelijkrichters
tegenwoordig nauwelijks meer
toegepast. Ook bij de cuproxcel zetelt de
gelijkrichtende werking in het (door een spe
ciaal fabricageproces verkregen) sperlaagje.
De doorlaatkarakteristiek van een metaal
gelijkrichter gelijkt sterk op die van de warme
diode: ook hier vindt men een „drempelspanning", fig. 6 rechts boven.

Daar een metaalgelijkrichter geen Ideaal ven
tiel is, vloeit er ook in sperrichting een be
paalde (veel kleinere) stroom, I, (fig. 6 links
onder).
Nu is de „sperweerstand" (sa de weerstand
die de diode in sperrichting biedt) afhanke
lijk van de aangelegde spanning (= de sperspanning Va). Het eenvoudigst is dit aan de
hand van fig. 2b te begrijpen. Bij heel lage
waterdruk sluit de klep nog niet best en lekt
tamelijk erg. Wordt de waterdruk hoger, dan
wordt de klep vanzelf door het water vaster
aangedrukt en wordt de „kier” dus kleiner.
De „weerstand" die de klep dan biedt neemt
toe. Laten we het pompje nu b.v. eens 2 X
zo hard draaien (=s de spanning 2 X zo
groot worden!) dan wordt de druk op het
klepje verdubbeld en zal de „kier" 2 X zo
klein worden, m.a.w. ook de weerstand is
vertweevoudigd. Nu Is de stroom evenredig
met de spanning, en omgekeerd evenredig
met de weerstand (Wet van Ohm). Noemen
we de spanning E, de weerstand R en de
stroom I, dan kunnen we deze wet In for-

E
mulevorm opschrijven: I = —. Nemen we
R
verder aan, dat een bepaalde situatie E, «=
5 volt en Rt «= 50.000 SI, dan is dus

E.
I. - -

ld

R,

5
= 0,0001 A - 0,1 mA
50.000

Nu maken we E, =• 2 X 5 = 10 volt, waar
door (denk aan de klep!) de weerstand Rs =*
2 X 50.000 s= 100.000 SI wordt. De stroom
Vd(+)

2X5
Is dan

sa 0,0001 sa 0,1 mA. De

2 X 50.000

Is

<-)

Fig. 6

stroom Is dus gelijk gebleven. Hieruit kun
nen we nu een belangrijke gevolgtrekking
maken: de lekstroom la Is (in een
bepaald gebied) nagenoeg onalhankelijk van de sperspannlng.
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Helemaal gaai dit natuurlijk niet op, maar
een feit is, dat de sperkarakteristiek van som
mige dioden over een groot gebied nagenoeg
horizontaal loopt (zie b.v. fig. 7 links onder
aan).

Fig. 7 KARAKTERISTIEK OA71
De sperspanning kan over een groot gebied
variëren zonder dat de sperstroom (of lek
stroom) I, veel verandert.
Een bepaalde vorm van gelijkrlchter is de
kristaldiode. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van halfgeleldende metaalkristallen.
Als materiaal komt germanium of silicium in
aanmerking, dat uiterst zuiver dient te zijn
en bovendien In de vorm van één groot
krisita! dient te worden vervaardigd. De
meeste gewone metalen bestaan uit een on
noemelijk aantal heel kleine kristalletjes, die
allemaal door elkaar liggen, zoals duidelijk
te zien is als we b.v. een ijzeren staaf door
breken. In het materiaal, dat voor het ver
vaardigen van kristaldioden en transistoren
wordt gebruikt, hebben we echter te maken
met één groot kristal, een z.g. monokristal.
Op het ogenblik komt alleen germanium en
silicium in aanmerking. Het laatste materiaal
is evenwel voorshands nog slechts uiterst
moeilijk tot de gewenste zuiverheldsgraad te
bewerken, zodat germanium het meest wordt
gebruikt.
Nu behoren deze materialen tot de z.g. half
geleiders, een groep die noch geleider, noch
isolator kan worden genoemd. Volkomen zui
ver germanium Is bij het absolute nulpunt
(=■ 273° C onder nul) een volkomen Isola
tor, doch bij hogere temperaturen komen in
het metaalkrlstal ladingsdragers (ionen) vrij,
die voor stroomtransport kunnen dienen. Het
aantal Ionen is bij normale omgevingstempe
ratuur echter zeer gering, zodat zuiver ger
manium een zeer hoge soortelijke weerstand
bezit, zó hoog, dat men beslist niet van een
geleider kan spreken. Anderzijds is de soor
telijke weerstand te laag om het een Isolator
te kunnen noemen.
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Door aan het germanium bepaalde, uiterst
geringe hoeveelheden (z.g. sporen) van an
dere stoffen toe te voegen, kan het geleidingsvermogen evenwel aanzienlijk worden
opgevoerd. Hoe een en ander nu precies zit,
zullen we in dit eenvoudige boekje in het
midden laten. Ons interesseert op dit moment
alleen, dat men in staat is twee „soorten"
germanium te maken, n.l. één waarin een
overmaat van positieve ladingsdragers voor
komt (z.g. p-germanium), en één waarin ne
gatieve ladingsdragers de overhand hebben
(z.g. n-germanium). De germanlumsoorten
hebben nu de eigenschap dat indien zij op
de een of andere manier tot één kristal wor
den verenigd, de stroom in de richting van
p- naar n-germanium veel gemakkelijker ge
leiden (dus een lagere weerstand bieden)
dan omgekeerd. Het overgangsgebied van
p- naar n-germanium wordt dus een elek
trisch ventiel of diode. Met een Engels woord
noemt men dit scheïdings- of grensgebied,
dat zich dus i n het materiaal bevindt,
een p-n „junction" (= p-n verbinding). In
het vervolg van dit boekje zal de Neder
landse benaming „grenslaag" worden aan
gehouden. Een op bovengenoemde wijze op
gebouwde diode noemt men een grensIaagdiode
(junctiondiode), ook wel
„lagendiode" genoemd. In de grenslaagdiode vormt het p-germanium de anode en
het n-germanium de katode van de diode.
I anode

katode

Fig. 8
Naast de grenslaagdioden bestaan nog z.g.
puntcontactdioden. Hierbij rust een uiterst
fijne wolframspits op een stukje germaniumkristal. Men neemt aan, dat juist onder de
spits bepaalde veranderingen in het kristal
hebben plaatsgevonden, zodat ook hier weer
van p-n overgangsgebiedjes sprake Is. Het
kristal bestaat meestal uit n-germanium, zo
dat de puntcontactdiode in de richting van
spits naar kristal geleidt, en in omgekeerde
richting spert (fig. 8).
DE TEMPERATUURAFHANKELIJKHEID
Nu hebben we zojuist al laten uitkomen, dat
in zuiver germanium het aantal vrije ladings
dragers wordt bepaald door de temperatuur
van het kristal. En daar die ladingsdragers
vcor het stroomtransport dienen, zal het ge-

leldingsvermogen van de omgevingstempera
tuur afhangen. Ook In p- of n-germanlum
zitten nog steeds van dergelijke ladings
dragers. Het gevolg is, dat de eigenschappen
van een p-n overgang eveneens door de
temperatuur worden beïnvloed. Voorname
lijk de sperweerstand van een grenslaagdiode
zal dientengevolge temperatuur-afhankelijk
blijken. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager
de sperweerstand. Een bepaalde germanlumpuntcontactdiode zal bij 15° C b.v. een sper
weerstand van 5 megohm bezitten; bij 50° C
kan deze tot b.v. 100 kïï zijn gedaald!
Om nog even in de taal van flg. 2b te spre
ken: het is alsof bij hogere temperaturen „de
klep wat kromtrekt” en gaat lekken.
Zo komen we tot een tweede belangrijke
conclusie: de sperweerstand van
een „koude” diode Is afhankelijk van de temperatuur. Nu wordt
de mate van temperatuur-afhankelijkheid be
paald door de materiaalsoort. Bij silicium is
deze afhankelijkheid het geringst. Helaas zijn
siliciumdioden t.g.Y. de lastiger fabricage aan
merkelijk duurder dan germaniumdioden.

DE ZENERSPANNING
Bij onze eerste conclusie hadden we vaslgesteld, dat de lekstroom van (sommige)
koude dioden in een bepaald gebied nage
noeg onafhankelijk Is van de sperspanning.
Maken we de spanning hoger dan de toegestane werkspanning, dan „floept de klep
binnenste buiten" en de diode „slaat door".
Nu gaat dat „doorslaan" boven een bepaalde
sperspanning vrij abrupt, hetgeen tot uiting
komt in het steil naar beneden vallen van de
sperkarakteristlek (fig. 6). Nu Is het merk
waardige, dat de diode niet beschadigt in
dien we zorgen, dat de stroom In sperrlchting niet te groot wordt; m.a.w. het kristal
door interne verwarming niet boven de toegestane grenslaagtemperatuur wordt verhit.
(Bij germanium ligt die grenslaagtemperatuur
meestal tussen de 70 en 90° Celcius). We
hebben hier te maken met wat men „stoot
ionlsatie” noemt: de spanning Is zó groot, en
de ladingsdragers krijgen een zó grote ver
snelling, dat ze bij botsingen met andere
deeltjes hieruit nieuwe ladingsdragers vrij
maken. De spanning, waarbij dit verschijnsel
optreedt, is vrij kritisch, en voor een gegeven
diode nagenoeg constant. Men noemt de
spanning, waarbij „doorslag" optreedt, de
Zenerspanning van de diode. In feite
is dit een onjuiste benaming. Om heel precies te zijn is de „echte” Zenerspanning d 1 e
spanning, waarbij de elektronen uit hun bin
ding aan de atoomkern worden „losge
scheurd.” Lang voor hel zover komt hebben

evenwel de reeds In het materiaal aanwezige
ladingsdragers een zó grote versnelling ge
kregen, dat „stootionlsatie” — het z.g. „Avalanche effect”
optreedt. Men zou dus
eigenlijk van „Avalanche-spannlng” moeten
spreken. De benaming Zenerspanning is
echter reeds te zeer ingeburgerd, om deze
nog te veranderen. In zekere zin gebeurt In
de diode hetzelfde als In een brandende
neonbuis: hoeveel stroom we ook door de
diode jagen, de spannlngsval over de diode
blijft constant. Uiteraard mag, zoals gezegd,
in verband met de Interne verwarming de
stroom in sperrichtlng (de Zenerstroom)
niet te groot worden, zodat de serieweerstand
de stroom tot een veilige waarde moet be
grenzen.
Alweer net als bij de brandende neonbuis
kunnen sommige dioden voor het stabiliseren
van gelijkspanningen worden gebruikt. Men
spreekt dan van „Zenerdioden” *). Als grenslaagmateriaal komt alleen silicium in aanmer
king, aangezien de Zenerspanning hiervan
het meest stabiel is en verder het silicium
vee! hogere grenslaagtemperaturen toelaat
(120 tot 180° C). Het regelgebied is dus veel
groter, omdat de stroom over een groter ge
bied mag variëren. Flg. 9 geeft de karakte
ristiek van een silicium-Zenerdiode Z6 (Inter-

metall).
Fig. 9. ZENERDIODE
KARAKTERISTIEK
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Hoewel ook bij germaniumdioden van een
Zenerspanning kan worden gesproken, Is
deze veel minder constant en dus niet voor
stabilisatiedoeleinden bruikbaar. De Zener
spanning begrenst het spanningsgebied waar
in germaniumdioden — en transistoren —
mogen worden gebruikt. Overschrijden hier
van heeft vernieling van de grenslagen tot
gevolg, daar de stroombegrenzing in be
staande schakelingen meestal onvoldoende Is.
De door de fabrikanten van dioden en tran
sistoren opgegeven piekspanningen behoren
veiligheidshalve vèr van het Zenerspannlngsgebied (Avalanche-gebied; „break-down” vol
tage) af te liggen.
l) Dus eigenlijk: „Avalanche-dloden"!
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II. DE TRIODE
Zoals de naam aangeeft zijn er 3 elektro
den. In het algemeen dienen twee hiervan
voor de stroomtoe- en afvoer; de derde dient
om de stroom, welke Inwendig van de eerste
naar de tweede elektrode vloeit, op de een
of andere manier te regelen. Hier komt nu
het belangrijke verschil tussen de triode-elektronenbuis en de triode-transistor naar voren,
n.l. de wijze waarop de derde elektrode de
Interne stroom beïnvloedt. Om dit duidelijk
te maken grijpen we weer naar de vergelij
king van elektriciteit met water.

bewegen van de schuif (= het rooster ster
ker of minder sterk negatief te maken) de
stroom door de buis zowel kleiner als groter
kunnen maken (fig. 11a en b). M.a.w. door

trekkracht
op schuif

*/®v|

(schuif half
dicht)

VEREENVOUDIGDE VOORSTELLING VAN
EEN TRIODEBUIS
Bij een triodebuis interesseert ons de wer
king als ventiel eigenlijk helemaal niet. We
sluiten de buis altijd zó aan, dat de anode
positief is t.o.v. de katode. De „klep” staat
dus altijd open. De derde elektrode — bij de
triodebuis stuurrooster genaamd — kan fei
telijk worden beschouwd als een soort schuif,
waarmee we de stroom in doorlaatrichting
regelen (fig. 10a/11a). Als er geen spannings
verschil aanwezig is tussen rooster en katode
(fig. 10b), is de buis geheel open (schuif
geheel open, fig. 10a). Maken we het rooster
negatief t.o.v. de katode (fig. 11b), dan wordt
de schuif t.g.v. een trekkracht (wat hetzelfde
is als een „negatieve druk'M) dichtgeschoven

Fig. 11a. Ruststroom door buis (kan groter
of kleiner worden gemaakt door variërende
trekkracht = var. „negatieve druk" op de
schuif).
larustl
n*g. voorspannir
op stuurrooster.

Va

-Vg=E2

Et

EiL -

Fig. 11b. Aanode-stroom door buis (kan gro
ter of kleiner worden gemaakt door varië
rende negatieve spanning op stuurrooster).
spanningsvariaties op het stuurrooster
(s drukvariaties op de schuif) kunnen we
stroom variaties in de buis bewerkstelli
gen *).
Bij normaal bedrijf van een buis moeten we
het rooster te allen tijde negatief houden
ten opzichte van de katode. Zou het rooster
positief worden, dan gaat er roosterstroom
vloeien, hetgeen ongewenst is (de schuif
wordt a.h.w. te ver ingedrukt en gaat lek

gt*n kracht
op schuif

Fig. 10a. Max. stroom door buis

ken I).

HT
reost«r*>annmg

"W

VEREENVOUDIGDE VOORSTELLING VAN
EEN TRANSISTOR
V,

Ei

Fig. 10b Max. anodestroom door buis
en de stroom door de buis neemt af (fig. 11a).
Willen we de buis als versterker gebruiken,
dan moeten we zorgen, dat „de schuif half
dicht staat”, zodat we door heen en weer
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Bij een transistor wordt de stroom op een
geheel andere wijze geregeld; ook hebben
de elektroden een andere taak. Om dit dui-

*) Een „vloeistoftriode” voor versterkingsdoeleinden Is niet zo absurd als het misschien
wel lijkt. Een dergelijk systeem vindt men In
sommige hydraulisch bestuurde machines,
waarbij Inderdaad van „versterking" kan
worden gesproken.

delijk te maken Is In flg. 12a een mechaniekje
getekend: Een tweetal klepjes, die onderling
door een stangetje zodanig zijn verbonden,
dat wanneer het linker klepje opengaat, het
rechter klepje wordt meegetrokken en ook
open gaat.

openen van deze klep) de stroom In de
hoofdketen regelen. Dit Is dus heel wat an
ders dan bij een buis: die stond van nature
al open, zodat we die eerst via de schuif
(= het rooster) gedeeltelijk moesten dicht
drukken eer we aan versterking konden den
ken! Hiertoe moesten we het stuurrooster
een bepaalde negatieve voorspannlng
geven. Bij de transistor moeten we daaren
tegen het dichtstaande ventiel eerst openen,
v/at we doen door het sturen van een be
paalde ruststroom (voor stroom) door
het linker ventiel.

scharnieren

Fig. 12a

P-N-P en N-P-N TRANSISTOREN

In feite hebben we dus met twee tegenge
steld werkende ventielen te maken, die on
derling zijn gekoppeld en elkaar beïnvloe
den. Via de ruimte tussen beide klepjes
wordt d.m.v. het rechter waaierpompje een
zodanige druk op de rechter klep gezet, dat
deze wordt dichtgedrukt. Wordt nu d.m.v.
een ander pompje een druk op de linker
klep gezet, die deze opent, dan wordt via
het stangetje automatisch de rechter klep
mee geopend. Door beide ventielen gaat der
halve een stroom vloeien (fig. 12b). Houdt
de druk op de linker klep op, dan sluiten
beide kleppen weer.
Natuurlijk gaat deze vergelijking, zoals alle
vergelijkingen, danig mank. Hoofdzaak is
echter, dat het verschil In werking tussen
buis en transistor duidelijk wordt: Bij de
transistor is het niet alleen een spanning,
maar ook een stroom die de regeling
van de hoofdstroom bewerkstelligt. Verder
blijkt de werking op de een of andere manier
samen te hangen met de ventielen; Iets wat
bij de buis niet het geval is. In de hoofdstroomketen bevindt zich nl. een ventiel, dat
hier in sperrlchting Is aangeslotenl
Willen we de transistor dus als versterker
gebruiken, dan moeten we om te beginnen
zorgen dat dit ventiel open gaat; pas dan
kunnen we (hier door verder of minder ver

L

regelende
druk

Stappen we nu (voordat Iemand op het idee
komt hiermee een „waterorgel" te maken)
van de „watertransistor" over naar de wer
kelijkheid.
Een grenslaagtransistor bestaat In wezen uit
twee tegengesteld werkende dioden In één
gemeenschappelijk kristal. De dioden kunnen
uit de aard der zaak naar elkaar toe, of van
elkaar af gericht zijn (fig. 13a en b). Bij de

Fig. 13a

Fig. 13b

dioden hebben we al gezien, dat in een
grenslaagdiode de anode uit p-germanium en
de katode uit n-germanium bestaat. In het
geval van naar elkaar toe gerichte dioden
hebben we dus met een p-n-p samenstelling
te maken, in het andere geval met een n-p-n
samenstelling. De middelste aansluiting noe-

R

druk in te regelen
kringstroomloop

Fig. 12b. Verklaring: Druk van pomp B drukt klep R dicht. Gaat A draaien, dan wordt klep L
opengedrukt en daardoor ook klep R gelicht. Pomp B kan dan een stroom door klep R leveren.
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men we de basis. De buitenste aanslui
tingen krijgen een naam, die hun functie tot
uitdrukking brengt. Denken we nog even aan
fig. 12b, dan noemen we de klep, die de
sperrende klep kan openen, de emissor; het
sperrende ventiel noemen we collector.
VERSTERKINGSFACTOR

gestuurd, hetgeen we doen met Bi, die de
emissor positief maakt t.o.v. de basis. Er
gaat dus een emissorstroom lc vloeien, die
op zijn beurt een collectorstroom lc tot ge
volg heeft. Zoals gezegd bepaalt de
stroomversterkingsfactor van de
transistor de grootte van !c als gevolg van
een bepaalde le. Nu kan met normale lagen-

In werkelijkheid zendt de emissor ladings
dragers in de basis, die door de collector
----- -O
r
•'.Vuil
worden verzameld en als gevolg hebben, dat
o___
! ,--------, ;
i ,--------,
de sperweerstand van de collectordiode sterk
blr
Re
J
I
afneemt. Hoe beter dit gebeurt, des te groter Vm3*1
*• ^(ÖRI)^Ic‘otW*
is de stroomversterkingsfactor
o----- )
I*
I
“ “Bi
van de transistor. De basis moet daartoe
!Ib
zeer dun zijn.
Hoewel de voorstelling van de figuren 13a
Fig. 15
en b misschien suggereert, dat de collector
gelijkwaardig is aan de emissor, is dit in de
transistoren lc nooit groter worden dan lc;
praktijk slechts ten dele waar. Verwisselt
meestal zal lc zo ongeveer 0,95 a 0,99 X \e
men collector en emissor van een transistor,
zijn. De „stroomversterkingsfactor” blijkt in
dan zal b.v. in het algemeen de versterkingsde schakeling van fig. 15 dus iets kleiner
factor aanzienlijk kleiner zijn dan wanneer
dan 1 te zijn. Feitelijk zouden we dus van
de transistor op de juiste manier wordt aan
een „stroomverzwakkingsfactor" moeten spre
gesloten *). (Dat is dus ook weer een groot
ken. Gelukkig kunnen we desondanks met
verschilpunt met een buisl Bij „verkeerd om”
deze schakeling, die bekend staat als de
aansluiten van een buis spert deze volkomen
„geaarde basisschakeling” (g.b.s.), toch nog
en werkt in het geheel niet meerl)
wel versterking bereiken en wel spanOm in het principeschema het verschil tussen
ningsversterking. Er is n.l. maar een
collector en emissor aan te geven, wordt de
héél lage spanning nodig om de transistor te
emissor voorzien van een pijltje; de collector
„openen” en een grote collectorstroom (die
laat men „blanco". Fig. 14a geeft het schemapraktisch gelijk is aan de emissorstroom) te
symbool van een p-n-p transistor, fig. 14b
veroorzaken. Zodra we in de collectorleiding
dat van een n-p-n transistor. Zoals men ziet,
een weerstand opnemen, ontstaat hierin t.g.v.
geeft de richting van het pijltje de doorlaatde collectorstroom een spanningsval. Maken
richting van de emissordiode aan.
we de collectorweerstand Rc nu maar hoog
genoeg, dan zullen bij zeer kleine stroomCollector
Enutter npn
Emitter pnp Collector
variaties al betrekkelijk grote spanningsvariaties over Rc optreden. Hoe groter de ver
houding van Rc tot Rc, des te groter de
spanningsversterking. Nu is de „ingangsweerstand" (d.i. de weerstand die de batterij Bi
basis
basis
van plus naar min gaande „ziet”) van een
Fig. 14a
Fig. 14b
transistor in g.b.s. van nature zeer laag, zo
in de orde van 10 tot 50 £2. De spanningsZetten we nu dus een schema op met
variaties aan de ingang zijn derhalve zeer
„echte" symbolen, dan zal b.v. het ventielenklein. Zouden we Bi zonder meer op de
samenstel van fig. 12b er uit zien als in
emissor aansluiten, dan zou er wel eens een
fig. 15. Daar we in dit voorbeeld met een
ontoelaatbaar grote gelijkstroom door de
p-n-p transistor hebben te maken (pijlrichemissor kunnen gaan vloeien en de transistor
tingl), moet, om de collectordiode te laten
stuk gaan. Men moet deze stroom dus op de
sperren, de coliectoraansluiting nega
een of andere manier begrenzen, b.v. door
tief zijn t.o.v. de basis. Om deze diode te
de serieweerstand R0. Men kan R0 voor wis
openen, moet door de emissordiode een
selstroom ontkoppelen, zodat wèl de ge
stroom in doorlaatrichting worden
lijkstroom, maar niet de i n g a n g swisselstroom wordt begrensd. Deze
*) Men zou dit aan de hand van fig. 12a uit
wordt nu alleen door de ingangsweerstand
de hefboomwerking van het stangetje kun
van de transistor zélf bepaald, nl. door de
nen verklaren.
„doorlaatweerstand” van de emissordiode.

Mi
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GEAARDE BASISSCHAKELING

GEAARDE EMISSORSCHAKELING

Zoals gezegd noemt men de verhouding
van collectorstroom tot emissorstroom de
stroomversterkingsfactor van de
transistor. Voor de g.b.s. (flg. 15) duidt men
deze aan met «b (soms ook met «). Feitelijk
geldt dit verhoudingsgetal au alleen voor be
paalde stroomsterkten. Vandaar dat we alleen
bij kleine veranderingen van die stro
men au a's constant mogen veronderstellen.
Gelukkig zijn die veranderingen bij gebruik
als versterker maar heel klein en hoeven we
alleen nog maar te weten bij welke ruststroom
de waarde van au geldt. Kleine veranderingen
geven we gewoonlijk aan met een A (delta),
zodat we kunnen zeggen, dat ab =s Alg/Alg.
In een transistortabel staat meestal vermeld
bij welke (emissor) gelijkstroom de waarde
van au geldt.
Zoals reeds opgemerkt is au kleiner dan 1 en
ligt doorgaans tussen de 0,95 en 0,99. Enkele
speciale transistorconstructies brengen het tot
een au groter dan 1. Dat zijn b.v. de inmid
dels al weer verouderde puntcontacttransistoren en de nieuwere p-n-p-n lagentranslstoren. Bij de eerste rusten twee uiterst fijne
wolframspitsen op een onderlinge afstand van
slechts enkele micron op een stukje germanium. Door een „formeringsproces" (door
zenden van grote stroomstoten door de dio
den) worden verontreinigingen in het kristal
gebracht, zodat ook hier weer in feite van
grenslaag-transistoren kan worden gesproken.
De puntcontacttranslstoren hebben door hun
geringe mechanische schokvastheid en ge
ringe belastbaarheid nagenoeg geheel hun
betekenis ingeboet. Voor toepassingen waar
een <*b groter dan 1 gewenst is, zijn ze na
genoeg geheel verdrongen door andere con
structies, zoals door de p-n-p-n transistor.
Hierbij hebben we feitelijk te maken met een
„samensmelting" van een p-n-p met een n-p-n
transistor. In dit boekje kunnen we hierop niet
verder ingaan, hoe interessant deze en andere
constructies ook zijn.
Wanneer we de figuren 12b en 15 nog eens
bekijken, dan blijken in de middelste resp.
basisaansluiting twee tegengestelde stromen
te vloeien; nl. de emissorstroom en de col
lectorstroom. Daar de collectorstroom (t.g.v.
het feit dat au nagenoeg gelijk is aan 1)
slechts iets kleiner is dan de emissorstroom
(lc = «ö.la = 0,95 a 0,99 X l0l) heffen

Zetten we de schakeling van fig. 15 nu eens
op z’n linkerkant, dan krijgen we fig. 16. Dit
is, wat men de geaarde emissorschakeling (g.e.s) noemt. Daar nu de
basis als ingangselektrode wordt gebruikt,
hoeven we om de transistor te openen slechts
de verschilstroom lb in de basis te
sturen. Het zal, geloof ik, wel zonder meer

beide stromen elkaar grotendeels op. Er
vloeit dan nog slechts een kleine verschilstroom: de basisstroom lb, die dus ge
lijk is aan ltf-l0. Hoe meer <*b tot 1 nadert,
des te kleiner wordt lb.

!c=«#.Ib

ib

Vln-v

Rc

3--*o

E3ri
C*-t-

Co

R* U

V utt

1^82

'-1,T-0'

Fig. 16

duidelijk zijn, dat dèn bij een gegeven ingangsstroom (basisstroom) een collectorstroom gaat
vloeien, die vele malen groter is dan de
ingangsstroom. We kunnen weer een stroom
versterkingsfactor bepalen, die nu echter voor
de g.e.s. geldt; n.l. de verhouding van col
lectorstroom tot de basisstroom. Deze factor
noemen we nu a0 (ook wel a’ genoemd),
waarbij ae — AIq/AIj,, welke hier vele malen
groter is dan 1. Natuurlijk bestaat er verband
tussen ae en <*b. Zonder op de afleiding in te
gaan geven we hier de betrekking:
<Xb
<X'

=

1 --au
Hebben we dus een transistor met een au *=
0,98, dan kunnen we gemakkelijk uitrekenen
dat:
0,98
0,98
------- - 49.

a0 *=■

1-0,98

0,02

Dit betekent, dat een basisstroom lb van b.v.
100 /iA = 0,1 mA een collectorstroom l0 van
a0 X lb = 49 X 0,1 *= 4,9 mA tot gevolg
heeft.
We hebben hier dus wel degelijk met een
„echte" stroomversterklng te maken.
Behalve stroomversterking kunnen we ook
spannlngsversterking krijgen. We hoe
ven n.l. maar een weerstand van voldoende
grootte In de collectorlelding op te nemen en
we hebben weer een soortgelijk geval als bij
de g.b.s. Nu Is de Ingangsweerstand van de
transistor In g.e.s. (door het feit dat we bij
eenzelfde ingangsspanning een veel kleinere
ingangsstroom krijgen) hoger dan bij de g.b.s.
(ingangsweerstand =s ingangsspanning ge-
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deeld door de ingangsstroom). Daardoor zal
de theoretisch bereikbare max. spanningsversterking kleiner zijn dan bij de g.b.s.
In de g.e.s. krijgen we zowel spannings- als
stroomversterking. Het produkt van die twee
levert ons energleversterking (want
stroom X spanning =* vermogen). De tran
sistor is dus een energie- of vermo
gen s v e r s te r k e n d element
DE LEKSTROOM
Nu is de werkelijkheid, zoals altijd helaas,
Ingewikkelder dan zo simpelweg hierboven
werd geschetst. Zo hebben we b.v. de lek
stromen van de collector- en emissordioden
geheel verwaarloosd, en hebben we voorts
helemaal geen rekening gehouden met de
werkelijke bedrijfscondities. De stroom- en
spanningsversterking in bedrijf is b.v. altijd
kleiner dan de statische waarde, die men in
een transistortabel vindt. Zo zal b.v. de ae in
bedrijf (de z.g. dynamische stroomversterking)
bij optimale aanpassing van de collector onge
veer de helft bedragen van de statische ac.
Hoe dit precies zit kunnen we hier niet be
handelen, daar we hiervoor iets van de z.g.
vierpoolrekening af moeten weten. Wel zul
len we nog even op de lekstroom ingaan.
Uiteraard is bij normaal gebruik alleen de
collector-lekstroom van belang, daar, zoals
aan het begin al gezegd is, uitsluitend de
collector-diode in sperrichting staat aangeslo
ten. Deze lekstroom, welke bij een transistor
in g.b.s. van basis naar collector vloeit, noemt
men lc6o (ook wel lco). In de g.e.s. heeft men
te maken met een lekstroom, die van collector
via de basis naar de emissor loopt. Deze lek
stroom is in het algemeen groter dan lcft0 en
afhankelijk van de tussen basis en emissor aan
wezige in- en uitwendige weerstanden. Is die
totale weerstand oneindig groot, d.w.z. wordt
de basis niet aangesloten, dan moet de col
lector-lekstroom lcö0 zich een weg banen door
de emissordiode, die dan in doorlaatrichting wordt doorlopen. Dat heeft ech
ter tot gevolg, dat de lekstroom wordt ver
sterkt en dat de collectordiode een beetje
open gaat staan. M.a.w. de lekstroom lcBo
passeert het ver ster klngs ele
ment van de transistor, oftewel er gaat nu
een lekstroom vloeien, die ae maal de lek
stroom lc5o bedraagt Deze versterkte lek
stroom definieert men nu als de collectoremissor lekstroom (nulstroom) lceo (ook wel
als Igo*). In formulevorm: lc€0 = a9. Icö<).
Het zal voorts wel duidelijk zijn, dat wanneer
men de basis wèl op de een of andere manier
(vla een uitwendige weerstand) geleidend met
de emissor verbindt, de collector-lekstroom
nu voor een deel door die weerstand kan af-
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vloeien, zodat niet meer de totale lc6o door
de emissordiode gaat. Hoe lager we dus de
uitwendige basisweerstand maken, des te klei
ner zal de collector-lekstroom in g.e.s. zijn.
Wordt de basis met de emissor kortgesloten,
dan hebben we alleen nog maar met de i nw e n d i g e basis- en emissorweerstand te
maken. Er vloeit dan een collector-lekstroom,
die nog altijd groter is dan de lekstroom in
g.b.s. Icbo, en wel zal deze b-v. bij een OC71
in g.e.s. ongeveer 4 X lc6o bedragen.
Zoals reeds reerder gezegd, is de lekstroom
van een germanium grenslaagdiode In het
algemeen zeer sterk temperatuur-afhankelijk.
Daardoor is ook bij een transistor lc6o van de
kristaltemperatuur afhankelijk. Daar lcbo per
10° C temperatuurstijging wel een
factor 2,2 toeneemt, is het dus van belang
om bij de transistor in g.e.s. te zorgen, dat
het versterkte lekstroomaandeel niet te groot
kan worden. Bij kamertemperatuur (20° C)
zal b.v. een OC71 een Icöo van ongeveer
10 /jlA hebben. Wordt de basis niet geleidend
met de emissor verbonden, dan vloeit in de
collector de lekstroom I cco = ae • lc6o.
Is ac b.v. 60, dan bedraagt \cco = 60 X 10/xA
= 600 fiA = 0,6 mA.
Bij 30° C bedraagt \cco dan al 2,2 X 0.6 =a
1,32 mAI

'L
Fig. 17
V uit'v

V in'x.

Dat is dus helemaal niet leuk, want stel dat
we in een bepaalde versterkertrap de transis
tor nu eens met een niet-galvanisch aangeslo
ten basis willen gebruiken (z.g. „zwevende
basis", zie b.v. fig. 17), dan kan het best zijn,
dat op een erg warme dag een zó grote lek
stroom gaat lopen, dat de spanningsval in de

Fig. 18
-X/Vuit

V in-x»

collectorweerstand te groot wordt. De transis
tor versterkt dan niet meer, omdat de collectorspanning te klein is geworden, of „gaat vast
lopen", Hetzelfde geldt voor de schakeling
van fig. 18, daar de basisweerstand RB, welke

voor de rustinsteling zorgt, zó groot Is, dat we
praktisch met lceo te maken hebben. Bij een
dergelijke schakeling wordt de bruikbaarheid
dus bepaald door de lcfto en de ae van de
gebruikte transistor, de grootte van de collectorweerstand en de max. optredende kristaltemperatuur.
De grenslaagtemperatuur Is be
halve van de omgevingstemperatuur ook af
hankelijk van de hoeveelheid warmt*», die aan
de collector ontstaat, en de snelheid waarmee
de ontwikkelde warmte naar buiten wordt af
gevoerd. Nu wordt de aan de collector ont
wikkelde hoeveelheid warmte bepaald door
het produkt van collectorstroom en collectorspanning, de z.g. collectordlssipa11 e. Hierop komen we straks nog terug
evenals op het lekstroomprobleem.
BEVEILIGING
Zouden we — om vastlopen van de transistor
bij hogere omgevingstemperatuur te voorko
men — de collectorweerstand nu dus erg laag
kiezen, dan zou de lekstroom nagenoeg on
gelimiteerd kunnen toenemen. De collectordissipatie (= collectorstroom maal collectorspanning) wordt dan zó groot, dat door de
verwarming van het kristal de lekstroom nog
verder gaat toenemen. Daardoor stijgt de dissipatie weer, het kristal wordt nog warmer,
enz. enz., net zo lang tot het kristal niet snel
genoeg meer alle geproduceerde warmte kan
afvoeren. De kristaltemperatuur stijgt dan
boven de toelaatbare, zodat de transistor
wordt vernield. Om dit te voorkomen moet
de collectorweerstand een zodanige waarde
hebben, dat bij toenemende collectorlekstroom
In de weerstand een spannlngsverlies ontstaat,
die ervoor zorgt dat de collectorspanning gaat
dalen. Daar de collectordissipatie Pc wordt
bepaald door de collectorstroom lc maal de
collectorspanning Vc, kunnen we door juiste
keuze van de collectorweerstand Rc bereiken,
dat bij een te grote toename van de collector(lek)stroom de dissipatie weer gaat afnemen.
In het algemeen geldt, dat een schakeling
veilig is als
Rc =

4 P c ma9

(D *)

Daar we In voorversterkers doorgaans de col
lectorweerstand liefst zo groot mogelijk maken
om een zo groot mogelijke versterking te krij
gen, behoeven we ons daarover beslist niet
bezorgd te maken, dat de transistor bij hoge
temperaturen „aan de haal gaat" en zichzelf
vernietigt. We moeten er slechts voor zorgen,
*) Het teken ^ betekent: groter dan of gelijk
aan.

dat de transistor bij de max. omgevingstem
peratuur niet gaat vastlopen, wat vervorming
geeft, maar voor de transistor zelf overigens
geen nadelige gevolgen behoeft te hebben.
In eindtrappen ligt deze zaak anders, daar we
b.v. in het geval dat een uitgangstransformator
of -smoorspoel wordt gebruikt, deze een zo
laag mogelijke gelijkstroomweerstand (bij een
zo groot mogelijke zelfinductie) moet bezit
ten, om de verliezen klein te houden. In zulke
gevallen wordt meestal niet voldaan aan de
voorwaarde, zoals die in formule (1) wordt
gegeven. Men heeft daarom Iets anders moe
ten bedenken. Hierop komen we in het hoofd
stuk „stabilisatie" nog terug.
Een andere kans op ernstige beschadiging van
de transistor kan ontstaan, indien de basisstroom te groot wordt, b.v. bij een toevallige
uitwendige kortsluiting tussen de basis en de
„hoogspanningslijn" van de batterij. Soms kan
ook bij een uitwendige collector-basis kort
sluiting een ontoelaatbaar grote basisstroom
ontstaan, b.v. in gevallen waarbij de ohmse
weerstand in de collectorketen erg laag is
(uitgangstransformator b.v.l).
Overigens geldt deze waarschuwing ook voor
een eIektronen(elnd)buis: kortsluiting van het
stuurrooster met anode of hoogspanningslijn
kan de buis grondig vernielen. Men dient
zich bij transistorschakelingen goed te reali
seren, dat hoewel de voedingsspanningen
veel lager zijn dan bij een buizenschakeling,
een dergelijke sluiting wel degelijk funest kan
zijn. Men zij dus gewaarschuwdl
IN- EN UITGANGSWEERSTAND
Bij de eenvoudige voorstelling van de triodebuis en de transistor Is een poging gedaan het
essentiële verschil in werking tussen beide
duidelijk te maken. Bij de buis is voor het ver
anderen van de hoofdstroom (het z.g. „sturen"
van de anodestroom) uitsluitend een variatie
van de negatieve rooster spanning nodig.
Een rooster stroom vloeit er bij normaal
gebruik niet. Zouden we de Ingangsweerstand
van de buis uit willen drukken, dan moeten
we ingangsspannlng delen door de ingangsstroom. Aangezien deze laatste nul Is, be
tekent dit, dat de Ingangsweerstand oneindig

hoog Is*).
*) Elk willekeurig getal gedeeld door nul
levert n.l. oneindig (<») op. Hoe dat mogelijk
is kan men zich als volgt voorstellen: Deelt
men 1 door 0,1 dan is de uitkomst 10; deelt
men 1 door 0,00001 dan Is de uitkomst 100.000
Hoe kleiner het getal, waardoor men 1 deelt
wordt (hoe meer dit tot nul nadertl), des te
groter wordt de uitkomst (des te meer nadert
de uitkomst tot oneindig).
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Bij een transistor is voor het sturen van de
hoofdstroom (collectorstroom) aan de ingang
niet alleen spanning, maar ook stroom nodig.
Deelt men n u ingangsspanning door ingangsstroom, dan krijgen we wel degelijk een reële
uitkomst, d.w.z. we vinden een bepaalde ingangsweerstand (R<).
Bij gebruik als a.f. versterker, waarbij de
verschillende trappen onderling door middel
van een condensator zijn gekoppeld, wordt de
transistor bij voorkeur in de geaarde emissorschakeling toegepast. De reden hiervoor is,
dat met deze schakeling de bereikbare ver
sterking het grootst is. De g.e.s. lijkt het meest
op de normale schakeling van een triodebuis.
Men vergelijkt in dat geval de emissor wel
eens met de katode, de basis met het rooster
en de collector met de anode van de elek
tronenbuis. Dat een dergelijke vergelijking
tamelijk gevaarlijk is, zal uit het voorgaande
wel duidelijk zijn (denk b.v. maar aan de
polariteit en de ingangsweerstandl).
De ingangsweerstand Is, zoals we al zagen,
bij de g.b.s. het kleinst; bij de g.e.s. wat
groter, aangezien de ingangsstroom daarbij
kleiner is (n.l. het verschil tussen emissoren collectorstroom).
Het ingangscircuit van een transistor gedraagt
zich overeenkomstig een diode; d.w.z. de in
gangsweerstand wordt grotendeels door de
doorlaatweerstand van de emissordiode be
paald. Hoewel de zaak in werkelijkheid iets
gecompliceerder is, doordat de collectorspanning de ingangweerstand mede beïnvloedt,
mogen we toch wel zeggen, dat de ingangskarakteristiek grote overeenkomst vertoont
met de doorlaatkarakteristiek van een diode.
Dat houdt in, dat de Ingangsweerstand van
een transistor niet constant is, maar afhangt
van de ingangsspanning en de daardoor ont
stane ingangsstroom. Hoe groter de ruststroom
waarop de transistor wordt ingesteld, hoe
lager de ingangsweerstand. Dat geldt zowel
voor de geaarde basisschakeling als voor de
geaarde emissorschakeling. In verband daar
mee moeten we de ingangsweerstand bepalen
uit kleine veranderingen van de
ingangsspanning en de Ingangsstroom. Ter
verduidelijking een voorbeeld: Stel we heb
ben een transistor In g.e.s., dan bestaat de
ingangsspanning dus uit de basis-emissorspanning V6c en de ingangsstroom uit de basisstroom l6. We maken de schakeling zó, dat
er een basis-ruststroom \b = 10 /xA ra 0,01 mA
vloeit. De collectorspanning houden we con
stant. De bijbehorende V6e Is dan b.v. 0,11 V.
Voor gelijkstroom bedraagt de ingangsweer
stand (de z.g. statische Ingangsweer
stand) Rj(e) = V5e/I* = 0,11 :0,01 =» 11 kn
(volts : mA = kllohms). Ons Interesseert ech
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ter meer de (wisselstroom)ingangsweerstand
tijdens de sturing met een bepaald te verster
ken signaal, de z.g. dynamische in
gangsweerstand. Het is de dynamische In
gangsweerstand, die de bron (of generator)
van dit signaal belast, b.v. een pickup of
detector.
Stel, dat ten gevolge van een signaal Wbe gaat
variëren van 0,1 tot 0,12 V, en dat de bijbe
horende verandering van lö van 8 tot 15 /xA
bedraagt. De verandering van V6o, geschre
ven als A Vöc is dan 0,12 — 0,1 = 0,02 V on
de bijbehorende Alj, = 15 — 8 = 7 /xA =
0,007 mA. De ingangsweerstand voor wissel
stroom (de dynamische ingangsweerstand)
r4(e) is dan r4y =- AV&0/Alb = 0,02:0,007
«s 2,86 kS2. De dynamische ingangsweerstand
is dus aanmerkelijk lager dan de statische.
De mate waarin de Ingangsweerstand b ij e en
gegeven variatie van de ingangs
spanning verandert hangt van de ruststroom
af. Hoe groter de ruststroom, des te constanter
de ingangsweerstand wordt; m.a.w. bij grote
ruststroom is de basisstroom lineair (*= even
redig) met de basisspanning. Bij kleine ruststromen varieert de Ingangsweerstand in
sterke mate met de ingangsstroom; m.a.w. de
basisstroom is dan niet lineair met de basis
spanning.
Men zou geneigd zijn te denken, dat een
variërende ingangsweerstand wel een sterke
vervorming moet geven, omdat de ingangs
stroom dan niet meer lineair (=* evenredig)
met de ingangsspanning verloopt, zodat men
de transistor dan maar liefst op een grote rust
stroom moet instellen. Bij een grote ruststroom
wordt de ingangsweerstand echter wel erg
laag, zodat, Indien de transistor op een hoogohmige generator, b.v. op een kristalpickup
of detector moet worden aangesloten, deze
te zwaar wordt belast. Daardoor kan óók al
weer vervorming ontstaan. Om dit te voor
komen, kunnen we In serie met de (wlsselstroom(ingang) een grote weerstand opnemen.
Logisch is, dat dan de verhouding van hoogohmige serieweerstand tot de laagohmige in
gangsweerstand van de versterker erg ongun
stig wordt. De weerstand slokt veel te veel van
het toegevoerde Ingangsvermogen op en er
komt te weinig in de versterker terecht. Gaan
we de transistor op een kleinere ruststroom
instellen, dan neemt diens Ingangsweerstand
toe en wordt de verhouding wat gunstiger. De
ingangsweerstand Is, zoals hiervoor vermeld,
bij kleine ruststromen tamelijk veranderlijk.
Zolang we nu maar voor een voldoend grote
serieweerstand zorgen, hebben die variaties
op de totale weerstand In het ingangscircuit
(procentueel) weinig invloed, en daar de sig
nalen aan de Ingang van een versterker door-

gaans zeer klein zijn, Is de vervorming t.g.v.
de variërende ingangsweerstand ook zeer klein.
Uiteraard is een serieweerstand alleen nodig
aan de ingang van een versterker: bij de
eventuele verdere trappen is aan de voor
waarde voor een voldoend hoge generatorweerstand meestal al voldaan.
Deze bestaat daarbij uit de u i t g a n g s
weerstand van de voorgaande transistor.
Bekeijken we de uitgang (collector) van een
transistor in g.e.s., dan blijkt, dat we bij een
gegeven instelling (constante basisstroom) de
collector-emissorspanning over een groot ge
bied kunnen variëren, zonder dat de collectorstroom daardoor noemenswaard van zijn in
gestelde rustwaarde verandert. Noemen we
de gedwongen verandering van de collec
tor-emissorspanning AVce en de geconsta
teerde verandering van de collectorstroom
Alc, dan vinden we weer door delen de (wis
selstroom) uitgangsweerstand r0(e) = AVCC/
Alc. Zoals gezegd moet de basisstroom daar
bij constant blijven.
Evenals de ingangsweerstand daalt de uit
gangsweerstand bij toenemende ruststroom.
Bij lc = 3 mA zal r0(c) ongeveer 10 kS2 be
dragen; bij lc = 6 mA is r0(e) nog ca. 4,5 kïï.
SPANNINGSTERUGWERKING
Zo even werd aangestipt, dat de ingangsspanning in zekere mate wordt beïnvloed
door de collectorspanning. Zolang de collectorspanning onder alle omstandigheden nu
maar groter dan 0,5 V blijft, is deze spanningsterugwerking zó gering, dat we ons in expe
rimentele schakelingen hierover niet al te
druk hoeven te maken. Alleen in meer „pro
fessionele" schakelingen kan de terugwerking
bij de berekening van de versterking niet altijd
worden verwaarloosd.
VARIATIE
STROOMVERSTERKINGSFACTOR
De stroomversterkingsfactor van een transistor
is niet helemaal constant, maar neemt af bij
grote collectorstromen. Ook bij zeer kleine
collectorstromen daalt de versterkingsfactor.
Doorgaans hebben we alleen met de afname
van
en ae bij grotere collectorstromen te
maken. Daardoor kan in eindtrappen, waar
grote signalen (grote uitsturingen) optreden,
vervorming ontstaan. Het blijkt echter, dat dit
soort vervorming tegengesteld is aan de ver
vorming, welke ontstaat indien de variërende
ingangsweerstand invloed op de basisstroom
kan uitoefenen. Het is dus mogelijk de ver
vorming, welke ten gevolge van de afname
van
of ae ontstaat, te compenseren door
moedwillig in het basiscircuit ingangsvervorming te introduceren. Men kan dit doen door

de generatorweerstand van de eindtransistor
laagohmig te maken, b.v. door een ingangsaanpassingstransformator (naar beneden trans
formerend!) toe te passen of wel de voor
gaande transistor op een voldoend grote col
lectorstroom in te stellen. Hierdoor daalt
diens uitgangsweerstand, welke de generator
weerstand van de eindtransistor vormt.
Aangezien in g.b.s. de variatie van « het
kleinst is, zouden in kwaliteitsversterkers de
eindtransistoren het best in g.b.s. kunnen
worden gezet, om de vervorming minimaal
te houden. Dit stuit echter in de praktijk op
moeilijkheden vanwege de aanpassing, zodat
men meestal toch de g.e.s. toepast.
AANPASSING
Bij krachttransistoren zoals b.v. de OC16 is
de ingangsweerstand zó laag, dat men ge
woonlijk niet zonder een aanpassende ingangstransformator een voldoend laagohmige
generatorweerstand kan krijgen. Wil men
per sé zonder ingangstransformator werken,
dan moet men óf de OC16 op een betrekke
lijk kleine collectorstroom instellen (hogere
ingangsweerstandl) waardoor deze transistor
niet het volle bereikbare vermogen kan af
geven, óf men moet een z.g. emissorvolger
voorschakelen, waarvoor een OC72 gewoon
lijk niet toereikend is. Tot slot wil ik er nog
eens op wijzen, dat een 006 weliswaar een
„krachttransistor” is, maar dat voor de stu
ring wel degelijk óók energie nodig is. Ver
der moet een krachttransistor, om een grote
energie af te kunnen geven, ook een groot
vermogen uit de voedingsbron betrekken.
Vooral met een enkele transistor wordt voe
ding uit droge batterijen dan bijzonder on
voordelig, aangezien hieruit de maximale
stroom wordt betrokken, juist als de transistor
niets aan de luidspreker afgeeft. Dat is
geen speciale eigenschap van transistoren,
maar een eigenschap van de z.g. klasse A in
stelling (schuif half openl). Dezelfde verkwis
ting vindt in de eindbuis van elk normaal
radiotoestel plaats. Wanneer het er om gaat
een zo gering mogelijk energieverbruik te
krijgen, hetgeen bij voeding uit droge batte
rijen van groot belang is, kan het beste
klasse B instelling (schuif bijna dicht) wor
den gekozen met twee transistoren in balans.
Juist met transistoren kan dan een ongelo
felijk laag ruststroomverbruik worden ver
kregen (ca. 4 mA bij 6 V).
Men verwarre de uitgangsweerstand van de
transistor niet met diens optimale aanpassingsweerstand. De optimale aanpassingsimpedantie is ruwweg gelijk aan de collectoremissor rustspanning, gedeeld door de collector-ruststroom.
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Daar een OC16 met zeer grote collectorstromen bij een relatief lage collectorspanning
werkt, lijkt het in principe mogelijk de transis
tor zó in te stellen, dat een uitgangstransformator kan worden vermeden. Theoretisch is
dat het geval bij een rustspanning Wce = 5V
en een ruststroom le *= 1 A. De gunstigste
aanpassingsimpedantie is dan juist 5 ft. In de
praktijk blijkt het echter bezwaarlijk een der
gelijke grote gelijkstroom door de spreekspoel
te sturen, daar dan ongeveer een vermogen
van 4 watt in de spreekspoel in warmte wordt
omgezet, zodat deze te warm wordt. Voorts
geeft de gelijkstroom aanleiding tot een per
manente verplaatsing van de spreekspoel, die
daardoor gedeeltelijk buiten het magneetveld
komt met vervorming als gevolg. Men dient
de gelijkstroom in ieder geval zoveel moge
lijk buiten de luidspreker om te leiden, b.v.
door een speciale uitgangssmoorspoel parallel
aan de spreekspoel te schakelen.
Al met al heeft het voor de amateur weinig
aantrekkelijks om als eindversterker een
krachttransistor te gebruiken, ook al omdat
dergelijke typen nog vrij kostbaar zijn. Zelfs
al zou men transformatoren geheel kunnen
vermijden, dan moet wegens de noodzakelijke
klasse A insteling en het daaruit voort
vloeiende grote stroomverbruik een zware
batterij worden gebruikt; feitelijk is dan alleen
accuvoeding rendabel.
GELIJKSTROOMSTABILISATIE
Zoals in het hoofdstuk „lekstroom" al naar
voren is gekomen, wordt de collectorgelijkstroom in sterke mate beïnvloed door het lekstroomaandeel. Vooral in de g.e.s. hebben we
hiervan de meeste last. We konden evenwel
het door het versterkingselement van de tran
sistor vloeiende gedeelte van de lekstroom
klein houden door de uitwendige basis-emis
sorweerstand zo klein mogelijk te houden. In
de praktijk is dit evenwel niet altijd mogelijk,
b.v. bij capacitieYe koppeling tussen de trap
pen onderling; er zou dan een veel te groot
deel van de toegevoerde wisselstroom door

V uit

Fig. 19
Fig. 20
Gelljkstroomstabilisatie
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deze parallelweerstand wegvloeien. Men heeft
dus naar andere methoden moeten zoeken,
die alle neerkomen op een bepaalde vorm
van tegenkoppeling. De voornaamste systemen
zijn in fig. 19 en fig. 20 weergegeven. Com
binaties van beide systemen komen ook voor.
Het eenvoudigste systeem geeft fig. 19. Hier
bij wordt de basis gevoed van de collector af.
De werking is in het kort als volgt: stel dat de
collectorstroom wil toenemen, dan daalt de
collectorspanning t.g.v. de vergrote spanningsval in Rc. Hierdoor vermindert automatisch de
basisstroom, welke via R& werd geleverd. De
collectorstroomtoename wordt zodoende te
gengewerkt.
Het tweede, iets ingewikkelder maar ook ef
fectiever systeem geeft fig. 20. Hierbij is de
uitwendige basis-emissorweerstand kunstmatig
verlaagd door de basis uit een spanningsdeler
Rb/R# te voeden, hetgeen zoals we zagen een
voorwaarde is om het via de emissor vloeien
de lekstroomgedeelte klein te houden. Tevens
is in de emissorleiding een weerstand opge
nomen. Hierover ontstaat tengevolge van de
emissorstroom een bepaalde spanningsval. Zo
dra deze spanningsval bijna gelijk is aan de
spanning op het knooppunt van Rft/R, begint
de basisstroom te verminderen, zodat een ver
dere toename wordt tegengewerkt. De aldus
ontstane tegenkoppeling kan voor wissel
stroom ongedaan worden gemaakt door Re
met een geschikte condensator te overbrug
gen.
GRENSFREQUENTIE
Anders dan buizen zijn transistoren aan een
bepaalde frequentiegrens gebonden. De be
trekkelijk grote inwendige capaciteiten en de
traagheid van de ladingsdragers spelen hierbij
een belangrijke rol. Men noemt de frequentie,
waarbij de versterking van een bepaalde tran
sistor tot op 1/V2 = 0,71 X de waarde bij
1000 Hz is gedaald, de grensfrequent i e van de transistor. Daardoor zijn slechts
speciale transistortypen voor r.f. doeleinden
bruikbaar. De grensfrequentie, d.l. de fre
quentie waarbij de transistor nog redelijk ver
sterkt ligt In de geaarde basisschakeling hoger
dan in de geaarde emissorschakeling. Daar
door kan een gewone transistor voor a.f. doel
einden In g.b.s. soms toch nog enige r.f.-versterking leveren.
Aangezien de max. bereikbare versterking in
de g.e.s. hoger ligt dan in de g.b.s. zal men
transistoren met voldoend hoge grensfrequen
tie bij voorkeur in de g.e.s. gebruiken. Bij
gebruik als oscillator is het doorgaans reeds
voldoende, dat de totale rondgaande verster
king van de schakeling juist iets groter is dan
1, zodat een transistor tot ver boven zijn

grensfrequentie nog als oscillator kan worden
gebruikt (meestal tot het dubbele van de
grensfrequentie). Sommige slimme fabrikan
ten geven bij de gegevens van hun transistoren niet de grensfrequentie, maar
de max. oscillatiefrequentie op.
Men dient hiermede dus terdege rekening te
houden voor het geval men de betreffende
transistor als r.f. versterker wil gebrui
ken.
RUIS
Om bij transistorversterkers een geringe ruis
te krijgen moet men vooral de eerste a.f.transistor op een lage collector-gelijkstroom
bij een lage collector-emlssorspanning instel
len. Doorgaans kiest men lc = 0,4 è 0,5 mA
en Vce = 1 a 2 V.
TOELAATBARE DISSIPATIE
De maximaal toelaatbare dissipatie (bestaande
uit collector- plus basisdissipatie) wordt bij een
transistor bepaald door de maximaal toelaat
bare kristaltemperatuur, de omgevingstempe
ratuur en de snelheid waarmee de transistor
de inwendig ontwikkelde warmte naar de om
ringende lucht afvoert. Bij de meeste translstoren ligt de max. toelaatbare kristal- of grenslaagtemperatuur tussen de 70 en 80° Celcius.
Wanneer een transistor In bedrijf is, wordt
voornamelijk in de collector-grenslaag een be
paalde hoeveelheid warmte ontwikkeld, die
het kristal In temperatuur doet stijgen. Daar
er regelmatig warmte naar de omgeving wordt
afgevoerd, stelt zich na verloop van tijd een
evenwicht in, waarbij het kristal een zekere
eindtemperatuur aanneemt. Het hangt nu
maar af van de wijze waarop de inwendig
ontwikkelde warmte naar buiten wordt afge
voerd en hoe hoog de temperatuur van de
omringende lucht is, wat de uiteindelijke
grenslaagtemperatuur zal worden. De grenslaagtemperatuur blijkt dus hoger te zijn dan
die van de omgeving, zodat we van een tem
peratuurverschil of „thermisch spanningsver
schil" kunnen spreken. Verder voeren we het
begrip „warmteweerstand" in voor de materie
of de warmtegeleidende stof, die de grenslaag
met de buitenlucht verbindt. Immers, hoe ge
makkelijker dit naar buiten transporteren van
warmte gaat, hoe lager de warmteweerstand
van de betreffende warmtegeleidende stof is.
Hoe meer warmte we afvoeren, des te meer
warmte mogen we In de transistor ontwikke
len, zonder dat het kristal boven de toegestane max. eindtemperatuur komt. De inwen
dig ontwikkelde warmte kan men dus min of
meer beschouwen als een „warmtestroom",
die bij een bepaald „warmtespanningsverschll"
tussen grenslaag en omgeving, door de
„warmteweerstand" van de tussenliggende

stof wordt gedreven. Deze „warmtestroom”
blijkt elektrisch t.g.v. een bepaalde collectordissipatie Pc in stand te worden gehouden.
Noemen we de warmteweerstand van het ma
teriaal tussen grenslaag en omgeving K, de
grenslaagtemperatuur
en de omgevings
temperatuur T0, dan kunnen we de volgende
betrekking opschrijven:
T.-T0
(2)
Pc =
K
wat feitelijk niets anders is dan een soort „Wet
van Ohm voor warmte". De „warmteweer
stand" K is samengesteld uit een groot aantal
factoren. Bepalen we ons tot de in fig. 21
weergegeven transistorconstructie, dan heb
ben we achtereenvolgens te maken met de
warmteweerstand van het kristal zelf, de
warmte-overgangsweerstand van het kristal
naar de vaseline-achtige substantie waarmee
de translstorcapsule is gevuld *), de warmte
weerstand van de vulsubstantie, de overgangsweerstand van vulsubstantie naar de (glazen)
capsule, de weerstand van de capsule en ten
slotte met de overgangsweerstand van de cap
sule naar de omringende lucht. (In de werk
tuigbouwkunde (stoomen verwarming)
spreekt men niet van „warmteweerstanden”,

1
maar rekent men het omgekeerde —, de z.g.
K
„directe en indirecte warmtegeleidingscoëfficiënten” X).
Voor kleine transistoren, welke hun warmte
direct aan de omringende lucht moeten af
staan wordt K gegeven in °C/mW. De uit
komst van form. (2) Is dan in mW. Zo vinden
we b.v. bij de gegevens van de OC71 ver
meld: Tg = 75°C en K = 0,6°/mW. Is de
maximaal optredende temperatuur van de om
ringende lucht b.v. 45°C, dan kunnen we uit
rekenen dat de transistor maximaal mag wor
den belast met:
75 - 45
30
Pcma*<45°C) =
— » 50 mW.
0,6
0,6
Zijn we er zeker van, dat de omgevingstem
peratuur nooit boven b.v. 35° C komt, dan
mag dezelfde transistor worden belast met:
75 - 45
Pco* (35° C) =
0,6

30
— = 65 mW.
0,6

*) Het is duidelijk waarvoor de vulsubstantie
dient: om een beter thermisch contact te krij
gen tussen kristal en capsule. Tevens sluit de
substantie het kristal tijdens het dichtsmelten
van de glazen capsule hermetisch van de
buitenlucht af, wat voor de levensduur van
de transistor van groot belang is.
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Fig. 21. Röntgen-opname van een alloy-junc(Foto: Philips)
tion transistor
Omgekeerd kunnen we uitrekenen, hoe hoog
de grenslaagtemperatuur zal zijn bij een ge
geven collectordissipatie en een gegeven om
gevingstemperatuur:
T, - P0 • K + T0.
Is b.v. T0 = 30°C en P0 = 60 mW, dan is
de grenslaagtemperatuur:
T, = 60 X 0,6 + 30 = 36 + 30 = 66° C.
T0 bij dezelfde belasting oplopen tot
Zou
50°C (doordat de transistor b.v. langdurig aan
de felle zon wordt blootgesteld, of dat tijdens
experimenteren de soldeerbout te dicht in
de buurt komtl) dan wordt:
Jff = 60 X 0,6 + 50 = 86°C,
waardoor de max. toegestane grenslaagtem
peratuur Tff max = 75°C wordt overschreden
en de transistor wordt beschadigd.
Hieruit volgt dus de waarschuwing, dat men
(vooral tot aan de dissipatiegrens belaste
transistorschakelingen) niet in de brandende
zon moet zetten en tijdens experimenteren niet
te dicht in de buurt van de „kop" van de
transistor mag komen met een hete soldeer
bout.
Zojuist werd een opsomming gegeven van de
warmteweerstanden, die zich tussen kristal en
omgeving bevinden. Tot en met de capsuleweerstand liggen deze grootheden door de
constructie van de betreffende transistor vast,
en dus kunnen we hieraan zelf niets verande
ren. Waar we wel wat aan kunnen doen is de
overgangsweerstand van capsule naar de om
ringende lucht. Sommige fabrikanten omge
ven de transistorcapsulen — voor zover die
tenminste uit glas bestaat — met nauwslui-
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tende busjes of metalen klemmen, welke laat
ste bestemd zijn om op een warmtegeleidend
chassis te worden geschroefd. Het is duidelijk,
dat hierdoor de warmte beter wordt afge
voerd: de glas/metaal overgangsweerstand is
veel lager dan de glas/lucht weerstand, en
daar de oppervlakte van de montageplaat of
chassis veel groter is dan de oorspronkelijke
oppervlakte van de capsule, is de overgangs
weerstand metaal/lucht ook lager geworden.
Zo geldt b.v. voor een OC72 Tff = 75° C en
K = 0,4° C/mW, zodat deze transistor bij
T0 = 45°C mag dissipiëren Pc max = 75 mW
Wordt dezelfde transistor met een koelvin
op een aluminium chassis geschroefd, dan
daalt K tot 0,3°C/mW, waardoor de dissipatie
bij 45°C mag zijn: P c max = 100 mW.
Bij krachttransistoren geeft men de diverse
warmteweerstanden wat meer gespecificeerd
dan bij de kleinere typen. Bij b.v. een OC16
is in verband met de koeling de collector in
wendig direct aan het zwaar roodkoperen huis
gelast. Voor dit huis geldt een Kft van 1°C/W.
(Bij krachttransistoren wordt K in °C/W ge
geven; de uitkomst van form. (2) is dan in
watts).
Aan dit huis zit een montagebout, waarmee
de transistor op het koelend chassisoppervlak
dient te worden geschroefd. Voor deze bout
geldt: Kb = 0,1°C/W. In gevallen waarbij de
collector, die zoals gezegd direct aan het huis
is gelast, van het chassis moet worden geisoleerd, dient dit te geschieden door de
bijgeleverde micaring. Voor deze ring geldt
K, = 0,7°C/W. Verder hebben we nog te
maken met de Kcb van het chassis, waarop de
transistor wordt gemonteerd. Deze factor
wordt bepaald door de materiaalsoort, de
dikte en vooral de oppervlakte welke aan de
omringende lucht warmte kan afstaan.
Om de toegestane dissipatie van de kracht
transistoren te berekenen, moet men in form.
(2) de totale K Invullen. Dus: K = Kh +
Kb -f- Kr + Kcb. Men vindt dan voor een
gegeven max. omgevingstemperatuur T0 de
toegestane dissipatie in watts.
EXPERIMENTEERTRANSISTOREN
Daar de eigenschappen van transistoren door
zoveel verschillende factoren worden beïn
vloed, is het voor de fabrikant bijzonder moei
lijk om alle transistoren van een bepaald type
precies dezelfde eigenschappen te geven. Net
als bij de fabricage van b.v. weerstanden moe
ten bepaalde afwijkingen van de nominale
waarde — de z.g. fabricagetoleranties —
worden toegestaan. Bij een enkele transistor
hebben we echter al met een hele verzame
ling verschillende niet-lineaire weerstanden te
maken, en om al die factoren tegelijk binnen

de toegestane toleranties te houden, vergt
niet alleen een zorgvuldige fabricage, maar
ook een bepaalde selectie, om tot een voor
de klant aanvaardbaar onderdeel te komen.
Die klant kan b.v. zelf ook een fabrikant zijn,
die b.v. radiotoestellen produceert. Zou deze
nu voor elke transistor afzonderlijk een spe
ciale instelbare schakeling moeten gaan ma
ken om de ontvanger naar behoren te doen
werken, dan werd zijn produkt onbetaalbaar
en zouden bij een eventuele reparatie de
grootste moeilijkheden ontstaan als een be
paalde transistor door een willekeurige andere
van hetzelfde type wordt vervangen. Vandaar
dat de transistorfabrikant zijn produkten op
diverse eigenschappen uit moet zoeken, het
geen een vrij tijdrovende en dus dure aan
gelegenheid is. De fabrikant kan nu na de
selectie het deel van de produktie, dat niet op
alle punten aan de gestelde eisen voldoet,
maar daarom nog niet minder bruikbaar is,
nog rendabel maken door ze als z.g. „experimenteertransistoren” tegen een betrekkelijk
lage prijs in de handel te brengen.
Deze transistoren zullen dus niet volledig aan
de specificaties van de professionele typen
voldoen. Bij sommige kan de lekstroom te
groot zijn, bij andere zal de in- of uitgangsweerstand te hoog resp. te laag zijn, weer
andere hebben een te lage of een extreem
hoge stroomversterkingsfactor, de grensfrequentie kan te laag of de ruisfactor te groot
zijn.
Hoewel het niet zo is, dat men van dergelijke
afwijkingen altijd last ondervindt — vaak blijkt
er pas iets mis te gaan bij een betrekkelijk
hoge omgevingstemperatuur — blijft de mo
gelijkheid bestaan dat zich bepaalde moeilijk
heden zullen voordoen, die men met profes
sionele typen waarschijnlijk niet zou hebben
ondervonden. Nu bestaat het overgrote deel
van de gebruikers van experimenteertransistoren uit jongeren, die óf een nog te geringe
ervaring op dit gebied hebben, óf een te ge
brekkig instrumentarium bezitten om de ge
constateerde fouten te kunnen localiseren en
te verhelpen. Hen wordt aangeraden zich zo
spoedig mogelijk een betrouwbaar meetinstru
ment aan te schaffen, aangezien dit het op
sporen van fouten zeer vergemakkelijkt. Men
kan dan door meten van de coilectorstroom

vaststellen of deze soms te ver van de ver
onderstelde waarde afwijkt en door wijzigen
van de basis-voedingsweerstand(en) gemak
kelijk de juiste waarde instellen. Zolang men
niet over een geschikt meetinstrument be
schikt, blijft men op de gis werken en zit er
niets anders op dan een zo goed mogelijk
gestabiliseerde schakeling te gebruiken, zoals
in de tabel is aangegeven. Deze tabel geldt
voor de meest voortkomende transistortypen
tot een collectordissipatie van 50 mW.
Iets lastiger is de zaak bij balans-eindtrappen;
speciaal wanneer deze in klasse B worden in
gesteld. De bedoeling van een klasse B balans
versterker is, dat beide transistoren in rust op
een zeer kleine collector-ruststroom worden
ingesteld. Tijdens uitsturing met een bepaald
signaal nemen de transistoren elk een helft
van de te versterken golf voor hun rekening,
die door de balans-eindtransformator weer tot
een complete golf wordt samengevoegd. Het
is natuurlijk de bedoeling, dat beide halve
golven precies evenveel worden versterkt,
omdat anders het uitgangssignaal asymetrisch
wordt en vervorming ontstaat.
Omdat zelfs professionele transistoren van
eenzelfde type nog te grote onderlinge af
wijkingen vertonen om de gewenste symme
trie te bereiken, worden door de meeste
fabrikanten „bij elkaar passende paren" uit
gezócht, speciaal bestemd voor klasse B eindtrappen. Dat is b.v. het transistorpaar 20C72.
Het is duidelijk, dat wanneer men in een voor
een dergelijk symmetrisch transistorpaar be
doelde schakeling twee willekeurige experimenteertransistoren 004 zet, de kans op
een vervormd of asymmetrisch uitgangssignaal
bijzonder groot is. Een vervorming van 25
è 30% is dan beslist geen zeldzaamheid.
Gelukkig kan men op een betrekkelijk een
voudige en goedkope manier de vervorming
aanmerkelijk verminderen door de balans af
te regelen, zoals fig. 22 aangeeft. Het prin
cipe van het „symmetreren” van de balanstrap komt neer op het aanbrengen van een
geringe individuele tegenkoppeling d.m.v.
»-6V
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Fig. 22. Schakeling voor het „symmetreren"
van een balansschakeling met experimenteerBalans-ingangstransformator
transistoren. TR1
Balans-uitgangstransformator
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niet-ontkoppelde emissorweerstanden van ca.
6 SI. Deze weerstanden bestaan elk uit een
10 SI weerstand R3 resp. R-i, parallel aan de
helft van een z.g. „ontbrommerpotentiometer"
Rs van 30 SI totaal. Het is de bedoeling, dat
bij de afregeling eerst Rs middenin wordt ge
zet, en vervolgens Ri zó wordt ingesteld, dat
de collectorruststroom per transistor 1,5 mA
bedraagt. Afwijkingen kunnen door Rs worden
gecorrigeerd. Mocht nu bij volledige uitsturing het uitgangssignaal vervormd blijken, dan
kan — desnoods op het gehoor — de sym
metrie met Rs verder worden bijgeregeld. Zo
nodig moet de collectorruststroom iets groter
worden gemaakt door vergroten van R2 (max.
220 SI).

UITVOERING EN AANSLUITING
Op de omslag van dit boekje ziet men een
aantal uitvoeringsvormen van transistoren.
Van boven naar beneden ziet men achtereenvolgens een afbeelding van een OC71
(003); een OC72 (004) met koelvin; een
„krachttransistor" OC30; een OC3 (OC4);
een 2N406 (2N408, 2N410, 2N412) en
een SOI.
Bij de kleinere transistortypen geschiedt de
aansluiting via flexibele draadjes, welke óf
direct in de schakeling worden gesoldeerd,
óf in speciale voetjes kunnen worden ge-

PRAKTISCH

stoken. De collector is meestal gekenmerkt
door een rode stip; het middelste draadje is
de basisaansluiitng en het overblijvende
draadje is de emissoraansluiting. Voorts is het
collectordraadje meestal iets verder van de
basisaansluiting verwijderd dan de emissor,
zodat men de collector kan herkennen als de
rode stip ontbreekt. Bij de „krachttransistor"
OC30 is de collector direct met het vernik
kelde roodkoperen huis verbonden, de emis
sor- en basisaansluiting zijn als contactpennen
uitgevoerd.
Ook bij de „zwaardere" OC16 Is de collec
tor galvanisch met het metalen huls verbon
den; de emissor (blauw) en basis (geel) zijn
als stevige montagedraden uitgevoerd.
Bij het solderen van de aansluitdraden dient
men deze met een tangetje vast te houden
om de overtollige warmte af te voeren en te
voorkomen, dat het transistor-inwendige te
heet wordt.
Een praktische tip: In plaats van met een
tangetje kunnen de aansluitdraden ook wel
met de natgemaakte vingers vastgehouden
worden. Als ’t pijn gaat doen heeft men de
bout te lang tegen de draadjes gehouden!
Het is dus zaak de aansluitpunten op het
montagebordje tevoren goed te vertinnen,
zodat het solderen snel en vlot verloopt.

GEDEELTE

EENVOUDIGE GOED/FOUT TRANSISTOR-TESTER
Een goedkoop dump-mA metertje 0 — 2,5 mA,
drie schakelaartjes, vier weerstanden en twee
transistorhoudertjes vormen tezamen het to
tale inwendige van deze hyper-eenvoudige,
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Fig. 23. Schakeling goed-fout transistortester
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maar daarom niet minder bruikbare, transistortester. Zowel p-n-p- als n-p-n transistoren kun
nen worden getest op lekstroom en verster
king. Zelfs Is het mogelijk, op betrekkelijk
eenvoudige wijze, de stroomversterking ac be
naderend te berekenen uit de meetresultaten,
zodat de benaming „goed/fout tester" eigen
lijk niet alle mogelijkheden van dit apparaatje
weergeeft. Uiteraard vindt het meten van de
stroomversterkingsfactor ae slechts in één be
perkt collectorstroomgebied (0 — 5 mA) plaats,
zodat het aantal typen waaraan gemeten
kan worden beperkt blijft tot kleine typen
tot 50 mW.
Zoals fig. 23 laat zien, wordt van de te testen
transistor steeds de collector-emissorstroom
gemeten. Aangezien de polariteit van n-p-n
transistoren tegengesteld is aan die van p-n-p
transistoren, worden bij de eerste collector
en emissoraansluiting verwisseld. Voor beide
typen is een apart houdertje aangebracht,
aangezien dit een schakelaar bespaart.
Het metertje is in serie geschakeld met een
begrenzingsweerstand, welke beschadiging

Fig. 24. Aanzicht meterpaneeltje
van het instrument bij sluiting in defecte translstoren voorkomt. Aan de basisaansluitingen
van elk Yan de transistorhoudertjes is een
weerstand verbonden, die op een dubbelpolige schakelaar S2 eindigt. In geopende toe
stand van S2 zijn de basisaansluitingen vrij, in
welk geval de collector-lekstroom lceo wordt
gemeten. Wordt S2 omgeschakeld, dan wor
den de weerstanden van de n-p-n en de p-n-p
houders met de + resp. de — klem van de
batterij verbonden. Door de te meten transis-

tor vloeit dan een „standaard"basIsstroom van
25 /xA, die een bepaalde collectorstroom tot
gevolg heeft. De grootte van de thans vloeien
de collectorstroom wordt door de stroomversterkingsfactor ae van de te meten transistor
en diens collector-lekstroom \cco bepaald. Hoe
groter het verschil in aanwijzing tussen lekstroommeting (S2 open) en collectorstroommeting (S2 gesloten), des te groter is de ver
sterking. Daar in het laatste geval de collector
stroom theoretisch bestaat uit de som van
\ceo en de (standaard) basisstroom, vermenig
vuldigd met ae, kan men uit de gevonden
meteraanwijzing a0 berekenen door van de
gevonden waarde eerst \ceo af te trekken en
de uitkomst daarna door de standaard-basisstroom (beide in mA uitgedrukt) te delen. Een
nauwkeurig resultaat geeft deze methode wel
iswaar niet, daar «0 van de grootte van de
collectorstroom afhangt, doch de uitkomst is
zodanig, dat toch een duidelijk beeld van de
toestand van de patiënt wordt verkregen. Be
langrijk is, dat gedurende de gehele meting
de temperatuur van de transistor constant
blijft om de nauwkeurigheid van de meting
niet ongunstig te beïnvloeden.
MEETPROCEDURE
De transistor moet steeds bij u i t g e scha
kelde batterij in het bestemde voetje wor
den gestoken (p-n-p of n-p-n). Transistor eerst
gedurende 2 minuten laten afkoelen van de
5

53
Fig. 25
Montage-voorbeeld
voor de
goed/fout tester
51 S3 = aan-uit-schak.
52 = dubbelpolige schakelaar
Meter:
2.5 mA volle uitslag, gelljkstr.
weerst. ca 200 J2
Voor andere metertypen de 680 S?
weerstand zó kiezen, dat halve
uitslag ontstaat.
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verwarming t.g.v. het inzetten met de warme
vingers!
1e. S2 wordt geopend en S3 gesloten. Wordt
nu Si gesloten, dan wordt lcco gemeten.
Indien de meteruitslag het toelaat, S3
openen. Aanwijzing noteren, alsmede
stand van S3 (X 1 of X 2). Transistor
gedurende de gehele meting niet met de
warme vingers aanrakenI
2e. Nu S2 sluiten. De meter moet nu een
grotere uitslag geven. Is de uitslag gro
ter dan de schaal toelaat, Ss naar stand
X 2 brengen. Aanwijzing noteren, ook
stand van S3.
3e. Van uitkomst meting 2e) resultaat meting
1e) aftrekken. Uitkomst van deze aftrek
king delen door 0,025 geeft ae.

Voorbeeld :
Meting 1: gevonden aanwijzing: \ceo = 1,15
mA (S3 in stand X 1).
Meting 2: gevonden aanwijzing: 1,35, S3 in
stand X 2. Werkelijke stroom is dus
2 X 1,35 = 2,7 mA.
Berekening ae'
2,7 - 1,15

1,55
------- = 62.
0,025

0,025

Dus: lceo = 1,15 mA en <*0 = 62.
Uit dit laatste volgt nog lcbo = \c((/ac =
1,15 : 62 = 0,0185 mA = 18,5 fxA.

MINIATUUR

ONTVANGER

Om de afmetingen van dit ontvangertje zo
klein mogelijk te houden, is de meest een
voudige schakeling toegepast. Zo is de afstemkring, waarvan de spoel op een ferrietstaafje is gewikkeld, met een postzegeltrimmer op één vaste frequentie afgestemd. Het
volledige principeschema geeft fig. 26. De de
tectie wordt verzorgd door de eerste transistor
(zie ook het volgende hoofdstuk). Deze is hier
toe aan een aftakking op de spoel verbonden
om de selectiviteit niet te sterk te benadelen.
De tweede transistor werkt volgens het „zwe
vende basisprincipe” van fig. 17, blz. 14,
de derde transistor volgens het principe van
fig. 19, blz. 18. Als telefoon dient een mag
netisch oortelefoontje (wisselstroomimpedantie 2000 52, gelijkstr. weerstand 650 fl, fabr.
Grundig). Een kristaltelefoontje kan i.v.m. de
lage voedingsspanning (1,2 V) alleen met een
speciaal kristaltelefoon-transformatortje wor
den gebruikt. Deze vergt evenwel extra ruim
te. De benodigde voedingsspanning wordt uit

een miniatuur accu'tje (fabr. Deac) betrokken.
Het is niet mogelijk deze accucel door een
1,5 V batterijtje te vervangen. Een dergelijk
element vertoont reeds na enkele uren ge
bruik een te hoge inwendige weerstand, waar
door via de voedingslijn een ongewenste te
rugkoppeling ontstaat en de versterker gaat
genereren. Het totale stroomverbruik bedraagt
ca. 1,5 mA. De accucel gaat zodoende bij
een dagelijks gebruik van 2 uur ongeveer
14 dagen mee, waarna de cel moet worden
herladen, hetgeen in 14 uur kan geschieden.
De ruis van de transistorversterker, die hier
een maximale versterking levert, is wat gro
ter dan van een meer normale schakeling.
Hinderlijk is de ruis tijdens de weergave ech
ter niet, daar ze slechts gedurende zenderpauzen hoorbaar is. Overigens kan men met
dit ontvangertje slechts succes verwachten als
men voldoende dicht bij een zender woont.
In het andere geval wordt een uitwendige
antenne noodzakelijk.

■1.2V

r*

Fig. 26.
Schakeling miniatuur-ontvanger
V 1-2-3 ........ OC3 of OC13.

Fig. 27
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De spoel is gewikkeld op een ferrietstaaf
140 X 7,5 mm met emaille zijdedraad
0,2 mm 0. Beter is echter r.f. litzedraad 36 X 0,07 mm, mits zeer zorgvuldig
gesoldeerd.
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DETECTIE- EN INGANGS-SCHAKELINGEN
De meest bekende detectieschakellng geeft
fig. 28. Een diode D richt het r.f. signaal ge-

gang van de versterker voorzien van een
emissorvolger, zoals fig. 29 laat zien, of men
moet een weerstand van ca. 10 kS2 in serie
met de basis opnemen zoals fig. 30 aangeeft.
Daar het ingangscircuit van een transistor in
feite een grenslaagdiode is, kunnen we het
werk van de diode ook door de transistor
laten doen (fig. 31). De transistor, die laag
op de spoel moet worden aangesloten, levert
daarbij tevens versterking.
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lijk, waardoor over C2 een variërende gelijk
spanning ontstaat. Die variaties worden via
een koppelcondensator C3 naar een eventuele
versterker doorgegeven. De gebruikte diode
moet liefst een OA79 zijn. Andere dioden
geven aanmerkelijk meer demping op de afstemkring, waardoor deze veel te onselectief
wordt. Om dit te verbeteren moeten we de
diode op een aftakking op de spoel aanslui
ten. Deze ligt gewoonlijk op 1/3 van het
totale windingaantal van aarde. Ook kunnen
we een aparte koppelwikkeling van 1/3 van
het totale windingaantal nemen.
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Fig. 31
Verplaatsen we het detectiefilter R1C2 in fig.
30 naar de emissor zoals in fig. 32, dan werkt
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Fig. 32
Fig. 29
de transistor weer als emissorvolger zoals in
fig. 29, met als gevolg, dat de weerstand,
waarmee de kring wordt belast (d.i. de ingangsweerstand van de transistor) nu onge
veer a0 X de emissorweerstand bedraagt. De
kring wordt dus veel minder belast en wordt
selectiever. De versterker kan óf op de emis
sor (B), óf op de collector (A) worden aan-

Daar we van de r.f.-wisselspanning een in het
a.f.-modulatieritme variërende gelijkspanning
maken, noemt men deze schakelingen „spanningsdetectoren". Voor transistorschakellngen
zijn deze detectoren feitelijk minder geschikt.
De ingangsweerstand van een transistorversterker is doorgaans zó laag, dat de diode te
zwaar wordt belast, wat detectievervorming
tot gevolg heeft. Men moet dan of wel de in-
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Fig. 33
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gesloten. De gevoeligheid van de emlssorvolger-detector is helaas wat minder dan van
de vorige schakeling, doordat over de emissorweerstand een negatieve spanning ontstaat,
die de diode dichtdrukt. Dit kunnen we Yerbeteren met de schakeling van fig. 33. Hierbij
is de basis galvanisch van aarde gescheiden
door een grote condensator C3. De transistor
werkt nu weer met een „zwevende basis" en
levert een grote a.f. versterking. De ingangsweerstand Is daarbij echter weer afge
nomen, terwijl de detectiewerking is vermin
derd. Om hieraan tegemoet te komen, kan
aan C3 een experimenteel te bepalen weer
stand R parallel worden gezet. Men kiest R
zodanig, dat max. gevoeligheid ontstaat.
Al deze schakelingen berusten op de spann i n g s detector. De tegenhanger daarvan is
de stroom detector. Deze heeft praktisch
alleen zin bij een transistordetector, die zich
hiervoor dan ook uitstekend leent.
Het verschil met de spanningsdetector is, dat
niet gelijkgerichte spanning, maar de ge
lijkgerichte stroom wordt gebruikt. Die
stroom versterken we nu, zoals b.v. in fig.
34, welke een zeer gevoelige transistorstroomdetector laat zien.
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Fig. 34
De r.f. smoorspoel L vervult hier in samen
werking met R dezelfde functie als Ri en C2
in fig. 28 t/m 33, n.l. het „afvlakken" van de
gelijkgerichte r.f.-stroom. De 0,01 /iF conden
sator dient hier uitsluitend als koppelcondensator.
Laten we L, R en de koppelcondensator weg,
zoals in fig. 35, dan hebben we eigenlijk te
maken met een „kruising" van de stroom en
de spanningsdetector. Het „afvlakfilter" be-
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Fig. 36
Een aardige schakeling is die van fig. 36. De
diode richt het r.f. signaal via de 2000 pF
condensator gelijk, zodat de bovenzijde van
de condensator positief wordt. Deze ontlaadt
zich vla de emissor, waarbij de ontlaadstroom
in het ritme van de a.f. modulatie varieert. De
gelijkspanning over de condensator zorgt, dat
de transistor nu in een beter werkpunt komt,
zodat de vervorming bij grotere signalen ge
ringer wordt. De opgenomen gelijkstroom is
afhankelijk van de signaalsterkte.
Een uit de buizentechniek bekend systeem om
de gevoeligheid en selectiviteit van een detectortrap op te voeren, is het aanbrengen van
terugkoppeling. Nu hebben we bij de transistor
evenwel te maken met diens grensfrequentie
(zie blz. 18). Bij voorkeur zullen we dus een
„hoogfrequenttransistor” als detector moeten
gebruiken. De grensfrequentie van de transis
tor in de betreffende schakeling (g.e.s. of
g.b.s.) moet liefst het dubbele zijn van de
max. optredende r.f. frequentie. Is die max.
frequentie b.v. 1,5 MHz, dan moet de transis
tor een afsnijfrequentie van tenminste 3 MHz
bezitten. Nu zijn r.f. transistoren tamelijk duur,
zodat men vaak op a.f. transistoren is aan
gewezen. We kunnen dan evenwel soms toch
nog wel terugkoppeling toepassen, al zal de
terugkoppelingsgraad veel sterker moeten
kunnen variëren dan met r.f.transistoren het
100

10

Fig. 36a.

Fig. 35
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staat nu uit de inwendige capaciteiten en
weerstanden van de transistor.

WIKKELSCHEMA ANTENNESTAAF
VOOR FIG. 37
1-2 = 65 wdg. 0,2 mm em.dr.
3-4 = 12 è 25 wdg. 0,2 mm em.dr.
5-6 = 3 wdg. 0,2 mm em.dr. (exp. bepalen)
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Fig. 37
Schakeling van een detectortrap met r.f. transistor
’) OC3 uitgezocht op max. grensfrequentie.
’) Zo nodig wijzigen in 82 kS2, 100 kïï, 180 kïï of 220 kfl
geval zou zijn. Aangezien de grensfrequentie
in g.b.s. hoger ligt dan in de g.e.s. zullen we
a.f. transistoren — ondanks de dan geringere
a.f.versterking — liefst in g.b.s. gebruiken. In
het algemeen kan worden gezegd, dat juist

M}

is. Moet deze transistor met een volgende
trap worden gekoppeld, dan is dit praktisch
alleen doenlijk met een naar beneden trans
formerende aanpassingtransf., b.v. 5:1 a 3 :1.
Er zijn hier en daar reeds geschikte miniatuurtransformatortjes voor dit doel In de han
del; vooral Japan schijnt op dit gebied zeer
actief te zijn. Zou men capacitieve koppeling
toepassen, dan wordt de misaanpassing tussen
detectortrap en versterkertrap te groot, waar
door een ernstig verlies aan versterking ont
staat. Wie dus RC koppeling wil toepassen
tussen een g.b.s. detectortrap en een g.e.s.
versterkertrap (g.b.s.-g.b.s.-RC koppeling gaat
nog slechter!) moet er wel rekening mee
houden, dat dit een extra a.f.-trap kan kosten.
(Gezien de huidige prijs van de bedoelde
miniatuurtransformatortjes lijkt me een emissorvolger als „aanpassingstransformator” goedkoperI)
Volledigheidshalve is in fig. 38 een detector
trap met een r.f.-transistor (die dus nu in
g.e.s. kan worden uitgevoerd) weergegeven.
Hierbij kan RC-koppeling
met de volgende trap wor
den toegepast. Merk op,
dat de basls-koppelwikkeling
5 — 6 nu juist andersom
8
magn
wordt verbonden dan bij

Fig. 36b. Voor een
kristal-telefoon moet
een speciale transfor
mator worden ge
bruikt, zoals hier is
aangegeven.

kristal
oortvtsf

nog oscilleren kan worden bereikt, wanneer
de max. te versterken r.f. frequentie het dub
bele bedraagt van de grensfrequentie van de
betreffende transistor in g.b.s. Hebben we dus
b.v. een transistor met een g.b.s.-afsnijfrequentie van 0,5 MHz, dan kan deze transistor
nog op ca. 1 MHz tot genereren worden ge
bracht. Fig. 37 geeft een schakeling met een
dergelijke transistor.
Een van de nadelen van een transistor in
g.b.s. is, dat de uitgangsweerstand zeer hoog
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fig. 37.

Fig. 38
V3

Antennestaaf als in fig. 36a.
1-2 = 65 wdg. 0,2 mm em.dr.
3-4 = 12 wdg. 0,2 mm em.dr.
5-6 = 6 wdg. 0,2 mm em.dr.
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SPOETNIKPIEPER

Een elektronisch grapje is de „spoetnikpieper"
of „bliepbliep generator", fig. 39. Zoals de
naam aangeeft, levert deze schakeling een
ritmisch onderbroken fluittoontje. Hoewel het
geheel misschien wat te kostbaar is om het
als speelgoed te kunnen beschouwen, is het
als studie-object interessant genoeg. Er zijn
trouwens nog wel andere, meer serieuze toe
passingen van de gebruikte principes denk
baar. Zoals fig. 39 iaat zien wordt de fluit
toon, opgewekt door de Colpitts-oscillator
V 4, regelmatig onderbroken doordat de emissor van V 4 met tussenpozen zo sterk negatief
wordt gemaakt, dat V 4 geheel dicht gaat en
met oscilleren ophoudt. Dit wordt verzorgd
door de langzame multivibrator V1/V2 en de
versterkertrap V3. De aldus geproduceerde
„trein” van fluittoontjes wordt tenslotte met
Vs versterkt en aan een laagohmige telefoonkapsel doorgegeven.
Duidelijkheidshalve volgt hieronder nog een
wat meer gedetailleerde schemabeschrijving.
Zoals gezegd zijn Vi en V2 in een multivibratorschakeling opgenomen. De transistoren
vervullen hierin een schakelfunctie en gedra
gen zich a.h.w. als een contact met als toe
standen open of gesloten. Bij „gesloten con
tact" is de betreffende transistor zóver over
stuurd, dat diens collector-emissorspanning
nog slechts 0,1 a 0,2 V bedraagt, m.a.w. de
weerstand tussen collector en emissor is dan

9
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zeer laag. Bij „open contact" is de transistor
geheel dicht (afgeknepen, basis positief t.o.v.
emissorl) en staat op de collector de volle
batterijspanning. Om beurten gaan de transis
toren open resp. dicht (letwel: open transistor
s gesloten contact en omgekeerd I) met een
frequentie die door R2, C2 resp. R3, Cl en de
batterijspaning wordt bepaald. In dit geval
wordt een kanteelspanning (rechthoekige golfvorm) van ca. 2,5 Hz opgewekt. Beschouwt
men b.v. Vi op het moment dat deze open
Gelijkstroomweerstand
telef. kapsel T
45
60
75
90

12
12
12
12

Basisweerstand
R8
2.7
3,3
3,9
4.7

k!2
k!2
k!2
k!2

Bovenstaande tabel geldt indien voor
V5 een OC14 wordt gebruikt met een
gemiddelde ae van 60, gemonteerd
met koelvin op aluminium chassis bij
een max omgevingstemperatuur Tomg,
= 25° C. De max. batterijspanning is
4,7 volt.
Bij hogere batterijspanningen kan de
transistor te warm worden. Liefst geen
45 12 kapsel gebruiken.

Fig. 39. Schakeling „Spoetnikpieper"

I
R1. R4, R5 =
1 k!2 % W i C1,
R2, R3
= 27 k!2 % W j C3
=s 47 k!2 % W I C4
R6
=15kl2% W ; C5
R7
R8 zie tabel1

iI

C2, C6 = 8 /xF/6 V elco ! V1 t.m. V4 = OC3, OC13
= 0.047 nF papier *)
j V5 = OCH met koelvin
= 0,5 n? papier
(géén OC4 gebruikenI)
= 25 yJr/ 3 V elco
I T1 = uitg. transf. 7000 12/5 12
: Telef. = telefoonkapsel, gelijkstroomweerstand 45 è 90 12
(zie tabel)
L1 = 7000 12 wikkeling T1
L2 =s
5 12 wikkeling T1

l... -....

*) Naar gewenste toonhoogte te wijzigen in 0,01 tot 0,068 /xF.
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gaat, dan gaat diens collectorspanning plot
seling van — 4,5 V naar — 0,2 V, hetgeen
betekent dat er een spanningssprong in posi
tieve richting van ca. 4,3 V ontstaat. Via Ci
belandt deze positie! gerichte impuls op de
basis van V2, die daardoor geheel dicht gaat.
Aangezien verondersteld werd dat V2 geheel
open was, zal diens collectorspanning van
— 0,2 V naar — 4,5 V gaan, hetgeen dus een
spanningssprong in negatieve richting bete
kent. Deze negatieve gerichte impuls zal via
C2 op de basis van Vi belanden, die dus ge
heel open wordt gezet. Het „omklappen" van
de multivibrator zal zodoende zeer snel ge
schieden.
Nu zal de basis-emissorspanning van een open
(overstuurde) transistor slechts enkele tienden
volts bedragen. Neemt men aan, dat de basis
dan ca. 0,3 V negatie! is t.o.v. de emissor,
dan was in de uitgangstoestand (Vi geheel
dicht, V2 geheel open) Ci opgeladen tot een
spanning VC6 (Vi) - Vbe (V2) = 4,5 - 0,3
= 4,2 V.
Omgekeerd is C2 praktisch geheel ontladen.
Gaat Vi open, dan wordt Vce van Vi plotse
ling — 0,2 V. Aangezien Ci zijn lading niet
onmiddellijk kwijt kan, wordt de plusklem van
Cl in eerste instantie ongeveer — 0,2 + 4,2
= -f 4 V ten opzichte van aarde, zodat de
emissordiode van V2 gaat sperren en deze
transistor geheel wordt algeknepen. Via R3
kan Ci zich nu echter gaan ontladen naar de
negatieve pool van de batterij. Zodra Cl ge
heel ontladen is, waar een zekere tijd mee
gemoeid is, begint V2 weer open te gaan,
met als gevolg dat aan diens collector een
positie! gaande impuls begint, die Vi weer
dicht zet. Daarmee is de multivibrator terug
geklapt en begint het spel in de andere rich
ting opnieuw, nu echter met C2/R2.
De collectorspanning van V1/V2 springt dus
met een frequentie van ca. 2,5 Hz tussen
- 4,5 en - 0,2 V.
Zoals gezegd werkt V-i als Colpitts' oscillator.
Dit oscillatortype werd gekozen wegens de
eenvoud van de schakeling. Aangezien de
basis van V* via Co voor wisselstroom is ge
aard, hebben we hier met een geaarde basis
schakeling te maken. In- en uitgangsstroom
zijn hierbij in faze, zodat indien het collectorsignaal via een capacitieve spanningsdeler
C3/C4 naar de emissor wordt teruggevoerd,
de transistor zal oscilleren. De emissorweerstand Rb, die het gelijkstroompad voor V4
vormt, dient tevens ter stabilisatie van het
werkpunt. Dit werkpunt wordt mede bepaald
door de spanningsdeler R0/R7. Over Rb treedt
bij normale werking van de oscillator een
spanningsval van ca. 1 V op, zijnde iets lager
dan de spanning op het knooppunt van R0/R7.

Gedurende de eerste helft van de door de
multivibrator V1/V2 geleverde vierkantsgolf is
de collector-emissorspanning van V2 onge
veer gelijk aan — 0,2 V. Aangezien de emis
sor van de versterker direct Is verbonden met
de emissor van V4, welke op — 1 V stond,
spert de emissordiode van V3 en is deze tran
sistor geheel dicht. In dit geval oscilleert V4,
wiens frequentie wordt bepaald door de transformatorzelfinductie en C3 (in serie met C4)
normaal op ca. 2000 Hz.
Klapt de multivibrator bij het ingaan van de
tweede periodehelft om, dan gaat de collector
van V2 naar — 4,5 V en dus gaat V3 open.
Deze transistor is als z.g. emissorvolger ge
schakeld, d.w.z. de belasting is in de emissorketen opgenomen. V3 gaat nu zoveel stroom
trekken, dat over Rs een spanningsval ont
staat, welke ongeveer gelijk wordt aan de
basispotentiaal van V3 = collectorspanning
van V2, in dit geval bijna — 4,5 V. Daarmee
gaat evenwel de emissordiode van V4 sperren,
zodat de oscillatortransistor dicht gaat en dus
niet meer kan oscilleren, net zo lang tot de
multivibrator terugklapt, V3 weer dicht gaat
en de emissorpotentiaal van V4 zich kan her
stellen. Om dit herstellen wat sneller te laten
geschieden, kan eventueel nog een extraweerstand Rb' worden opgenomen, waarmee
de emissor van V4 minder sterk negatief wordt
gemaakt, zodat bij dichtgaan van V3 de oscil
lator iets spoediger begint te oscilleren. Te
grote waarden van Rs' geven echter weer
aanleiding tot vertraging tengevolge van de
RC-tijd van Rb'//Rb en C4//C3 zodat de
oscillator later stopt. (Een en ander geeft aan
leiding tot een „tjiep" resp. ,,piejt"-effect).
De emissorvolger V3 voorkomt verder een te
zware belasting van de multivibrator. V3
heeft de eigenschap de in diens emissorketen
aanwezige weerstand(en) te vermenigvuldi
gen met de stroomversterkingsfactor ae- Hier
door verschijnt aan de basis van V3 resp. de
collector van V2 een veel grotere belastingsweerstand, zodat men V3 als een soort „gelijkstroom-aanpassingstransformator" kan be
schouwen.
Voor Li is de primaire wikkeling van een nor
male 7000 fi/5 S2 uitgangstransformator ge
bruikt. De secundaire (5 &) wikkeling is benut
als koppelwikkeling met de eindtrap Vb. Ge
zien de grote transformatieverhouding wordt
de oscillator V4 slechts weinig belast, zodat
diens stabiliteit niet wordt beïnvloed. (Het Is
b.v. niet mogelijk op L2 een 5 SZ luidspreker
aan te sluiten; de oscillator slaat dan door de
te grote belasting af, of gaat op een zeer
hoge frequentie oscilleren!)
Het laagohmige telefoonkapsel T (afkomstig
uit een afgedankte huistelefoon; dumpwinkel)
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tor Cb heft daarbij de wisselstroom-tegenkoppeling op, zodat de versterking maximaal i$.
Desgewenst kan men Vb laten vervallen en
het telefoonkapsel in de collectorleiding van
V4 opnemen. In dit geval moet een hoogohmig
kapsel (2000 ft) worden gebruikt; de transfor
mator kan dan vervallen, vooropgesteld dat
de zelfinductie van de telefoon hoog genoeg
is. Bij een te kleine zelfinductie wordt de fluit
toon onhoorbaar hoog; men neme dan een
transformatorwikkeling in serie met de tele
foon op. Uiteraard is het geluid dan aanmer
kelijk zwakker.
Indien de transistoren V1/V2 'n voldoend
grote stroomversterkingsfactor bezitten, kan
soms ook de emissorvolger V3 worden ver
vangen door een diode. De aldus vereenvou
digde schakeling — die echter aanmerkelijk
kritischer is — geeft fig. 40. Het blijft echter
mogelijk, dat deze met bepaalde transistoren
niet werkt.

is direct in de collectorleiding van Vb (een
004) opgenomen. Aangezien voor het ver
krijgen van de juiste aanpassing een vrij grote
collectorgelijkstroom nodig is, mag de batterijspanning niet hoger dan 4,5 V wor
den, daar anders de toelaatbare collectordissipatie kan worden overschreden (zie ook
formule 1 op blz. 15). In verband hier
mee moet Vb met de koelvin
op een plaatje aluminium wor
den gemonteerd. De benodigde basisstroom hangt o.a. af van de gelijkstroomweerstand van het gebruikte telefoonkapsel en
wordt met Rs ingesteld. De benodigde waarde
vindt men in de tabel. Daar Rs verbonden is
met de collector van Vs, treedt enige temperatuurstabilisatie op. De ontkoppelcondensa-
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Fig. 40 Vereenvoudigde schakeling
van de spoetnikpieper.
Vi, Va = OC71, OC3, OC13
Vs = OC14, 003
D = BTH6GE, OA73, OA85

MICROFOONVERSTERKER MET VOEDING
UIT DE KATODE VAN EEN EINDBUIS
Vaak wenst men op een bestaande grammofoonversterker een microfoon aan te sluiten,
waarvoor de totale versterking eigenlijk niet
toereikend is. Indien men door ruimtegebrek
of een te krappe voedingstransformator in de
versterker geen buis meer bijplaatsen kan of
wil, dan is het mogelijk om met een eenvou
dige transistor-voorversterker het microfoonslgnaal tot p.u.-niveau op te voeren. Daarbij
kan met voordeel gebruik worden gemaakt
van de spannlngsval over de katodeweerstand
van de eindbuis om de transistor-voorverster
ker te voeden. Uiteraard zal men deze span
ning zorgvuldig dienen te ontkoppelen, aan
gezien anders ongetwijfeld een ongewenste
terugkoppeling zou ontstaan. In verband met
de aldus verkregen positieve spanning t.o.v.
aarde lijkt het noodzakelijk een n-p-n transis
tor in een daarvoor geschikte schakeling te
moeten gebruiken. Het Is echter zonder meer
mogelijk een p-n-p transistor toe te passen,
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die dan echter „op zijn kop" komt te staan,
d.w.z. de collectorweerstand wordt met „aar
de" verbonden en de emissorweerstand met
de positieve voedingsspanning, zoals fig. 41
aangeeft. Deze schakeling is bestemd voor
een hoogohmige kristal- of dynamische micro
foon, zodat de transistor in g.e.s. staat. Bij
laagohmige dynamische microfoons kan de
transistor het beste in g.b.s. worden toegepast,
waarvoor de schakeling van fig. 42 geldt.
Zeer geschikt als laagohmige microfoon is
b.v. een „Peerless Mlcromette" speaker, waar
mee een zeer goede geluidskwaliteit kan
worden bereikt.
Stelt men zijn eisen minder hoog, b.v. in ge
vallen waarbij alleen spraak behoeft te wor
den versterkt (voor het aankondigen van pro
gramma's e.d.) dan kan desnoods worden vol
staan met een laagohmig telefoonkapsel (gelijkstroomweerstand 75 è 90 ft), zoals deze
o.a. bij huis- en stadstelefoontoestellen gebrut-

kelijk zijn. Het hangt geheel van de impe
dantie en verdere eigenschappen van het be
schikbare type af in welke schakeling de tran
sistor het beste kan worden toegepast. Met de
meeste telefoonkapsels voldoet de g.e.s. van
fig. 41 het best. Zo nodig kan men ter ver
betering van de kwaliteit nog een serieweer-

r

stand (R in fig. 41) opnemen. Past men de
transistor in g.b.s. toe, dan blijken soms t.g.v.
de dan lagere transistor-ingangsweerstand
mechanische resonanties in het telefoonkapsel
beter te worden gedempt, met een vlakkere
weergavekarakteristiek als resultaat.
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Fig. 41. Schakeling voor hoogohmige kristalof dynamische microfoon
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Fig. 41a. Schakeling voor laagohmige dyna
mische microfoon

EENVOUDIG TRANSISTORONTVANGERTJE
UN51
Door hun uiterst gering stroomverbruik lenen
transistoren zich bij uitstek voor toepassing in
batterijtoestelletjes, die met gemak een paar
maanden achtereen werken op een enkele,
doodgewone zaklantaarnbatterij. De stroomkosten zijn op die manier — zeker voor een
voudige apparaatjes — zelfs kleiner dan bij
voeding uit het net en wat misschien nog belangrijker Is, men kan zich de In verhouding
dure onderdelen van een netvoedingsapparaat
besparen, die juist bij de simpele één- of
tweelamps ontvangertjes het grootste deel van
de aanschaffingskosten uitmaken.
Deze overwegingen liggen dan ook ten
grondslag aan de opzet van de UN-51, een
modelontwerpje van een eenvoudig transistorontvangertje, dat qua prestaties vergelijkbaar
is met de eenlamps eenkringers van weleer.
Een attractie voor de bezitters van de kristalontvanger „Elektron” Is voorts de omstandig
heid, dat hun toestelletje reeds de hoofd
bestanddelen van de UN-51 bevat, zodat zij
nog slechts de transistoren en enkele R's en
C’s behoeven aan te schaffen om een aan
merkelijk grotere geluidsterkte en gevoelig
heid te kunnen verwezenlijken.

HET SCHEMA
Uit het in fig. 42 afgebeelde schema blijkt, dat
de schakeling zo eenvoudig mogelijk is ge
houden. Een 402-spoel met de afstemcondensator Ca geeft afstemming op de middengolfband en geeft het ontvangen radiosignaal door
aan diode D, die het detecteert en het audiosignaal via de sterkteregelaar Ri, de weer
stand R'2 en de koppelcondensator Gi (een
elco'tje) aflevert aan de eerste transistor, Vi.
Hierin wordt het versterkt, komt dan vla Ca
op de basis van V2 om nogmaals versterking
te ondergaan en wordt tenslotte aan de kop
telefoon toegevoerd, welke in de collectorketen van de tweede transistor is opgenomen.
In het schema is tevens aangegeven hoe men
op de uitgangsbussen een luidspreker met
aanpassingstransformator kan aansluiten; de
primaire impedantie van laatstgenoemde moet
ongeveer 2000 ft zijn. Men kan hiervoor de
Muvolett 3535 gebruiken, waarop een 3 ft
luidspreker wordt aangesloten. Men moet daar
echter niet te veel van verwachten, ofschoon
onder gunstige omstandigheden — goede an
tenne, niet te ver van een zender — een
gevoelige luidspreker nog wel „wat doet”. In
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Fig. 42 - SCHAKELING VAN DE UN-51
100 pF, keram. (LCC)
490 pF, afstemcond. DC201
1000 pF, mica (Mial)
10 /xF, elco 25 V (Facon)
germaniumdiode (Mutector)
47 kfi, potmeter m. sch.
(Vitrohm P 257 KV2)
10 kfi, Y2 W (Vitrohm)
220 ka, y2 W (Vitrohm)
de eerste plaats is de UN-51 echter bedoeld
voor ontvangst op een hoogohmige koptele
foon, een magnetisch type met een impedantie
van omstreeks 2000 ohm. Eventueel kan ook
een kristal-oortelefoon worden gebruikt. In
plaats van de koptelefoon wordt een 2,7 kJ2
weerstand in de collectorleiding van Vs op
genomen; de oortelefoon komt via een con
densator van 0,1 nF tussen collector en aarde
(fig. 42a). Wil men 2 oortelefoons gebruiken,
dan dient men deze parallel te schakelen. Zij
kunnen op dezelfde condensator worden aan
gesloten.
200k

Fig. 42a.

SCHAKELING VOOR KRISTALTELEFOON

Voor Vi en V2 zijn resp. een OC3 en een
OC4 toegepast, Musistor transistortjes, die
door AMROH in de handel worden ge
bracht en waarmee verrassend goede resul
taten werden bereikt. Hun basisweerstanden
Ra en Rs zijn direct met de respectievelijke
collector verbonden, waardoor zowel vol
doende stabilisatie van het werkpunt wordt
verkregen als a.f. tegenkoppeling. Vi is in
gesteld als stroomversterker terwijl de Instel
ling van V2 (door keuze van de weerstand
Rs) zo is gekozen, dat deze transistor een
redelijk onvervormd vermogen kan afgeven
aan de telefoon. Zijn collectorstroom moet
dan n.l. 1 è 1,5 mA bedragen.
De weerstand R2 Is aangebracht om de Invloed

32

R4.
R5.
S
T1

V1
V2

4,7 k«, V2 W
(Vitrohm)
120 kfl, i/2 W
(Vitrohm)
dubb. pol. schak., op R1.
prim. 2 kS2 (alleen nodig bij ge
bruik van luidspr.), b.v. Muvolett
3535 voor 3
luidspreker.
OC3 (Musistor)
OC4 (Musistor)

van de niet-lineaire ingangsimpedantie van
Vi op de a.f. spanning over Ri te verkleinen
zodat er minder vervorming van het signaal
optreedt. Bovendien is hierdoor de demping
op de detector — en dus op de afstemkring —
aanmerkelijk minder.
De antenne bleek het beste via een condensatortje (Ci) aan de top van de afstemkring
te kunnen worden verbonden. In sommige ge
vallen — afhankelijk van de aard der ge
bruikte antenne — kan inductieve koppeling
(gestippeld getekend in schema) gunstiger
resultaten geven.
DE BOUW
Om het bouwen van dit ontvangertje niet
nodeloos ingewikkeld te maken, zijn geen
pogingen gedaan tot miniaturisering van het
apparaatje, ofschoon dat natuurlijk wel ver
leidelijk was, gezien het geringe aantal onder
delen en hun over het algemeen kleine af
metingen. Het is overigens beslist geen bak
beest geworden, want alles kon heel over
zichtelijk en gemakkelijk bereikbaar worden
gemonteerd op een enkele door Uniframedelen gevormde chassiseenheid. Koopt men
voor de bovenplaat het UF 006 plaatje, dan
hoeft men geen enkel gat bij te boren.
Begin met het vastzetten van de 402-spoel en
het pinupbordje (zo een met 2X7 aanslui
tingen). De weerstanden en elco's kan men
alvast er op solderen, evenzo de vier door
verbindingen. Monteer het bordje wel op vol
doende afstand van het chassis door b.v. afstandbusjes of twee extra moertjes om de bevestigingsboutjes te leggen. Daarna schroeft
men In deze volgorde de UF003 aan de
bovenplaat en het frontplaatje (Is eveneens In

Fig. 43.

MONTAGEPLAN VAN DE

UN-51, onderzijde.

de handel verkrijgbaar) aan de UF003, waar
na de potmeter en de afstemcondensator kun
nen worden gemonteerd. Voor de bevestiging
van laatstgenoemde zijn de gaatjes in het
paneeltje reeds aanwezig (passend voor type
DC201); vergeet niet een soldeerlipje — en
aan de andere kant een extra ringetje van
gelijke dikte — tegelijk met de afstandringetjes om het rechter bevestigingsboutje te
leggen.
Wanneer ook de UF002, voorzien van de
telefoon- en antenne-aarde bussen, aan de
UF006 is geschroefd, kan de bedrading wor
den aangebracht.
De kristaldiode en de transistoren worden pas
op het allerlaatste gesoldeerd, nadat de 4,5
volt batterij met de schakelaar op de potmeter
is verbonden en met de van een strip alu
minium te maken beugel is vastgezet. Con
troleer de schakeling grondig en let er vooral
op, dat de positieve pool (dat is het korte
lipje) van de batterij aan chassis ligt, anders

bestaat de kans, dat bij inschakelen de transistoren of de elco’s ernstig worden bescha
digd of zelfs vernield. Verwisselen van col
lector- en emissoraansluiting heeft hier welis
waar geen ernstige gevolgen, doch het resul
taat is, dat de versterking ver beneden peil
blijft. De batterij mag pas worden aangeslo
ten, als bij de controle alles in orde is be
vonden, en de transistoren zijn gemonteerd.
MONTEREN VAN DE TRANSISTOREN
Is alles In orde, dan de OC3 (geel) op de
plaats Vi en de OC4 (rood) op de plaats V2
monteren. Let er op, dat de rode stip — die
de collectorzijde markeert — aan de goede
kant ligt.
Om tijdens het solderen overmatige verhitting
van de transistor te voorkomen, moet deze
operatie snel geschieden, terwijl men het
draadeinde stevig met een platte tang vast
houdt zodat deze de warmte afvoert. Om
dezelfde reden ls het van belang de draad-
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einden niet In te korten; vóórzie ze van
stukjes isolatiekous. Wat zojuist over de mon
tage van de transistoren is gezegd, geldt ook
voor de kristaldiode.

ANTENNE EN AARDE
Afhankelijk van de afstand tot de omroepzender en van de plaatselijke omstandigheden
is een behoorlijke buitenantenne wel wense
lijk, waarbij de hoogte belangrijker is dan de
lengte. Wil men met een gegeven antenne de
best mogelijke resultaten verkrijgen, dan loont
het de moeite om met enkele verschillende
waarden voor Ci te experimenteren, b.v.
47 pF voor lange antennes en 220 pF bij ge
bruik van een betrekkelijk kort draadje. Ook
kan men nog proberen of gebruik van de
koppelwikkeling van de 402-spoeI voordeel
biedt; men laat dan Ci weg en sluit de
antenne op lip 5 van de 402 aan.
In alle gevallen is echter een goede aardverbinding noodzakelijk, b.v. een draad aan de
gas- of waterleiding dan wel aan de centrale
verwarming. In 't vrije veld kan men als
„aarde" een draad van 10 è 20 meter over
de grond uitleggen, bij voorkeur in een rich
ting tegengesteld aan die van de antenne.

Fig. 44. MONTAGESCHETS VAN DE UN-51

TRANSISTOR

EENKRINGER

Deze transistor-ontvanger, waarin een OC14
als output-transistor is gebruikt, is in staat
om diverse middengolfstations op redelijke
kamersterkte te ontvangen.
Het schema van de laagfrequent-versterker
vertoont geen bijzonderheden. Slechts zal blij
ken, dat de waarden van de diverse weerstan
den nogal verschillen van de waarden welke
worden opgegeven voor b.v. de OC71 en
OC72.
Het is dan ook noodzakelijk al deze weerstandswaarden experimenteel vast te stellen.
De OC14 staat ingesteld op een collectorstroom van 10 mA. De collectordissipatie be
draagt ongeveer 30 mW en blijft dus nog
onder de maximale waarde van 65 mW. De
uitgangstransformator moet, bij gebruik van
een 5 ohm luidspreker, een wikkelverhouding
van 7 :1 hebben, en Is op eenvoudige wijze
zelf te maken.
We gebruiken hiervoor een ijzerkern met een
doorsnede van 1,4 X 1,4 cm (b.v. de kern van
een kleine Muvolett uitgang). Het spoelkoker-

tje maken we van karton van 1 mm dik. We
maken eerst een kokertje dat precies om het
middenbeen van de ijzerkern past. Vervol
gens nemen we twee stukjes karton van
2,7 X 2,7 cm. Hierin komen gaten van
16 X 16 mm. Deze stukjes karton passen nu
precies om het kokertje.
Met wat Velpon worden ze vervolgens aan de
uiteinden van dit kokertje vastgelijmd. Na het
drogen van de lijm kunnen we beginnen met
het wikkelen. Dit kan met de hand gebeuren.
Voor de primaire wikkeling gebruiken we
emailledraad van 0,1 mm. We wikkelen ach
tereenvolgens vijf lagen van 100 wdg. Over
iedere laag komt een reepje plastiek plakband.
De secundaire bestaat uit 70 wdg, draaddikte
ongeveer 0,5 mm. Voor aanpassing op een
3 ohm luidspreker kunnen we nog een af
takking maken op 60 wgd. Na het wikkelen
kan de spoel nog geïmpregneerd worden met
lak of was. Vervolgens wordt de ijzerkern aan
gebracht, terwijl een dun reepje papier tussen
benen en juk dienst doet als luchtspleet. In
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Fig. 45. SCHAKELING EENKRINGER
V1
r.f. transistor (zie tekst)
V2-3 - OC3 of OC13

V4 - 0014
T - uitgangstransformator (zie tekst)

De emissorweerstand van V3 is 1 kfl
fig. 45 zien we het complete schema van de
ontvanger. De audio-versterker is tegengekoppeld van de uitgang af naar de basis van
V3. Bij het aansluiten van deze tegenkoppeling moeten we er aan denken dat de verster
ker kan gaan genereren bij verkeerde aan
sluiting op de uitgangstransformator. We moe
ten dan de aansluitingen op de transformator
verwisselen.
Als detector wordt een Siemens transistor ge
bruikt. Prijs f4, — , type onbekend. Uiteraard
voldoet ook een 2N412 of een OC44/45. De
Siemens transistor is op het gehele middengolfgebied tot genereren te brengen.
De antenne is op lip 1 van de 402 aangeslo
ten. Bij kortere binnenantennes verdient het
aanbeveling de antenne direct op lip 4 aan te
sluiten. Het antennesignaal komt via de koppelwikkeling 5 —6 en de 2000 pF condensator
op de basis van de transistor. Het versterkte
signaal wordt via een 100 pF condensator en
de potmeter (10 kï2) teruggevoerd naar lip 2

i

van de spoel.
Deze combinatie maakt een zeer soepele
regeling van de terugkoppeling mogelijk. In
dien de transistor niet wil genereren, dan
moeten de basisweerstanden worden veran
derd. Lukt het dan nog niet dan kan de
100 pF condensator worden vergroot.
De selectiviteit en gevoeligheid zijn behoor
lijk te noemen en doen niet onder voor een
éénkringer met buizen.
Des avonds zijn op een binnenantenne en een
aardleiding zeker 15 stations te ontvangen.
Overdag de beide Hilversums en BrusselFrans.
Bij gebruik van een buitenantenne verdient
het aanbeveling om een condensator in serie
met de antenne te schakelen. Het totale
stroomverbruik is ruim 10 mA. Op een 4,5
volts batterij kan de zaak dus maanden draaien.
Er kan voorts nog worden opgemerkt, dat het
gebruik van een gevoelige luidspreker, zoals
b.v. de Peerless Bantam, wordt aanbevolen.

HET INSTELLEN VAN
EXPERIMENTEER-TRANSISTOR EN
Om een gemakkelijke en snelle instelling van
de transistoren in de transistor-eenkringer mo
gelijk te maken, werd gebruik gemaakt van
verschillende potentiometers welke dienst
deden als variabele basis- en collectorweerstanden.
Het schema van een universeel apparaatje,
waarmee het mogelijk is om de waarden van
de basis- en/of collectorweerstanden te bepa• len is in figuur 46 gegeven.

Er wordt gebruik gemaakt van zeven potmeters. Het is wenselijk hiervoor lineaire
typen te gebruiken.
Om b.v. de diverse weerstandswaarden voor
de juiste instelling van een OC3, 003 en
een 004 te bepalen, wordt de OC3 of
003 als Vi aangesloten en'de 004 als V2.
We stellen vervolgens de potmeters in op de
waarden welke in het desbetreffende schema
worden aangegeven. Dus b.v. In fig. 45 voor
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de OC14: collectorweerstand op 250 ohm,
basisweerstanden 2200 ohm en 1800 ohm,
en de emissorweerstand op 180 ohm.
Op de klemmen A-B wordt nu een wisselspanningsbron aangesloten, b.v. een toongenerator of eventueel een grammofoon of de
uitgang van een radio. Op C-D sluiten we
een koptelefoon (hoogohmig) aan, of de in
gang van een laagfrequent versterker. Hier
kan uiteraard ook een oscilloscoop worden
gebruikt.
We sluiten nu de spanning aan, in ons geval
4,5 V. We regelen dan P* en Pö af op maxi
maal onvervormd geluid. Daarna worden Pi
en P2 afgeregeld. Vervolgens nogmaals P*i en
Ps. Eventueel kan nu nog enige verbetering
worden bereikt door het veranderen van de
collectorweerstanden P3 en Po.
We meten nu de ingestelde waarden van de
potmeters. Dit doen we met behulp van een
ohmmeter, nadat we eerst de transistoren uit
het apparaat hebben verwijderd. Een betere
methode is het om de potmeters te voorzien

van een pijlknop en een geijkt schaaltje. We
kunnen dan de ingestelde weerstandswaarden
direct aflezen.
Willen we slechts één transistor testen, dan
sluiten we op de vrije plaats een reeds be
kend exemplaar aan. De weerstandswaarden
van deze laatste transistor kunnen we reeds
van te voren nauwkeurig instellen. We volgen
verder weer geheel de boven aangegeven
werkwijze.
Bij de praktische uitvoering van dit apparaatje
kan gebruik worden gemaakt van een Uniframe-chassis.
Op de plaatsen Vi en V2 kunnen een paar
huishouders worden gebruikt. We solderen
dan de transistoren in een paar oude buissokkels. Ook zijn er tegenwoordig speciale
transistorhoudertjes verkrijgbaar.
Wil men het apparaat verder uitbreiden, dan
kan een transistor-generator worden inge
bouwd. Hierop gaan we echter niet verder in,
aangezien een ieder dit apparaat naar eigen
behoefte kan uitbreiden.

&
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Flg. 46. SCHAKELING VOOR HET UNIVERSEEL INSTELAPPARAAT

EENKRINGS REFLEXONTVANGERS
MET DEMPINGSREDUCTIE EN AVR
INLEIDING
De schakeling bevat een 2N412 in een reflexschakeling, gevolgd door een R.C.-gekoppeld
a.f.-versterkertje met 2 X OC3.
Aangezien het r.f.-gedeelte het meest interes
sante deel van de schakeling is, zullen we dit
wat uitvoeriger bespreken. Met dit gedeelte
wordt nl. zowel r.f.- als a.f.-versterking ver
kregen, waardoor tevens een effectieve terug
koppelmogelijkheid is ontstaan, terwijl voorts
door de tussen detectieclrcuit en transistorIngang aanwezige gelijkstroomkoppeling een
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zekere
automatische
versterkingsregeling
(A.V.R.) optreedt.
Uiteraard is deze laatste, doordat slechts één
trap r.f.-versterking aanwezig is, niet zo effec
tief als men zich die wellicht zou wensen.
Toch was deze bij het proefmodel duidelijk
merkbaar door de verminderde richtingsgevoeligheid van de ferriet-antenne. Na de hier
onder volgende schemabeschrijving zullen
mogelijkheden ter verdere verbetering van de
A.V.R. enz. worden bezien.
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Fig. 47. SCHAKELING REFLEXONTVANGER

C8-9
D1-2
R1
R2-3

500 pF var. (mica)
100 pF keram.
0,025 /zF papier (Facon)
1000 pF
„
10000 pF
..
100 /xF 3 V elco „
10 /zF 6 V elco „
1 n? 6 V elco „
OA85 (Philips)
100
(weerst. % W (Vitrohm)
2,2 kSl

HET SCHEMA (flg. 47)
Over de afstemwikkeling 1—3 Is een koppelwikkeling 4 — 5 aangebracht, die de 2N412
aan de kring aanpast en een goede selectivi
teit bij een minimale beïnvloeding van de
kring door de variërende transistorimpedanties bewerkstelligt.
De basis van de 2N412 ontvangt via R4 en de
spanningsdeler R0/R7 een negatieve voorspanning, die samen met de stabiliserende emissorweerstand Ri de collectorstroom bepaalt.
Deze collectorstroom is regelbaar met R7,
waardoor de versterking kan worden geva
rieerd. Daarbij vlakt C7 mogelijk gekraak van
de potentiometer af. Doordat via C2 een r.f.terugkoppelweg aanwezig is, kan het punt
waarbij het genereren inzet worden geregeld
met R7. Het loont daarbij de moeite voor C2
een zo klein mogelijke waarde te bepalen,
omdat dan de a.f.-versterking het grootst is
als de transistor juist niet genereert. De voor
C2 aangegeven capaciteit moet men dus als
een „richtwaarde” beschouwen; al experi
menterende kan men deze desgewenst ver
kleinen. Let voorts op de juiste aansluiting
van de basiswikkeling.
Het versterkte r.f.-signaal, dat zich de weg
naar de r.f.-versterker door het r.f.-smoorspoeltje Li versperd ziet, belandt via C4 op
de detectiedioden Dl en D2 alsmede C3. Deze

R4-6
10 kS2
R5.
270 n
R7.
10 kfi pot. meter
R8-10 ... 120 kfi (uitzoeken op gunstigste
waarde 82 k t/m 220 k)
R9
3.9 k«
V1
2N412 (RCA)
V2-3........ OC3 (Amroh)
N.B. Van dit schema is een 6 volt versie ge
maakt, waarvan de bouwtekeningen In de
figuren 52 en 53.
onderdelen vormen een spanningsverdubbelingsschakeling (Villard-schakeling). De dio
den zijn zo geschakeld, dat de gelijkstroomcomponent van het gedetecteerde r.f.-signaal
de basis van Vi positief wil maken. De aan
vankelijk negatieve basis wordt zodoende iets
minder negatief, waardoor de collectorstroom
en daarmee de versterking afneemt. Het resul
taat is dus, alsof R7 iets werd teruggedraaid.
Hoe sterker het r.f.-signaal, des te groter de
versterkingsafname. Wordt de ferrietstaaf van
de zender afgedraaid, dan vermindert de
A.V.R.-spanning en de versterking neemt toe.
De aldus verkregen automatische versterkingsregeling is slechts betrekkelijk gering. Zij
wordt pas effectief bij voldoend sterke r.f.signalen. Hoe een en ander kan worden ver
beterd, zal straks worden bekeken.
De a.f.-wisselstroomcomponent van het ge
detecteerde signaal belandt nu via de antennekoppelwikkeling 4 —5 op de basis van Vi, om
daar nogmaals versterkt te worden. C3 zorgt
daarbij voor r.f.-ontkoppeling. Daar het nu een
a.f.-signaal betreft, kan dit thans de r.f.-smoorspoel Li passeren. Dit smoorspoeltje heeft een
veel lagere zelfinductie dan we misschien uit
de buizentechniek gewend zijn (nl. slechts
0,5 è 1 mH in plaats van ca. 100 mH). De
reden hiervan is, dat we bij transistorschakelingen nu eenmaal met veel lagere impedan-
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Fig. 48. Schakeling voor fig. 47 met kristaltelefoon. T........... kristaltelefoontransformator
1 : 2,5 è 1 : 3.5.

9

I
3

V

Fig. 49. ANTENNESTAAF. lang 100 mm,
diam. 9 mm.
1-2.
35 wdg, 0,2 em. zijde
25 wdg, 0,2 em. zijde
2-3.
4-5.
6 wdg, 0,2 mm emailledraad,
gewikkeld over 1-2.

ties te maken hebben. Een F 4 is daarom hier
niet bruikbaar (te hoge zelfinductie en gelijkstroomweerstand). We dienen een KG-smoorspoeltje van de vereiste waarde te gebruiken,
desnoods zelf gewikkeld op een halterkerntje
met ferriet-regelschroef (ca. 350 windingen
0,1 mm emaillezijdedraad).
Het a.f.-signaal kan nu via R3 en Cs naar de
a.f.-versterker Vs, V3 gaan, om tenslotte in het
oortelefoontje terecht te komen. Dit laatste is
een magnetisch type met 'n impedantie van
2000 12 (fabr. Grundig). Indien een kristaloortelefoontje wordt gebruikt, is een speciaal
aanpassingstransformatortje gewenst, zoals in
fig. 48 aangegeven. De batterijspanning is nl.
wel wat laag om een capacitieve koppeling
toe te passen, zoals b.v. in fig. 50 of 54. Dit
vergt dan een zorgvuldig uitzoeken van Rio
op de meest gunstige waarde. Met ’n trans-

lormatortje is dit uitzoeken ook wel gewenst,
eveenals bij het magnetische telefoontje, doch
de instelling van de collectorstroom is nu veel
minder kritisch. De collectorspanning moet
nl. bij een RC-gekoppelde kristaltelefoon zo
als in fig. 50 of 54 juist de helft van de
batterijspanning bedragen, hetgeen men door
veranderen van Rio, waarmee de collector
stroom kan worden ingesteld, moet trachten
te bereiken. Bij de magnetische oortelefoon,
zowel als bij de kristaltelefoontransformator
moet men niet de collectorspanning instellen
op de halve batterijspanning, maar de col
lector- stroom controleren en zo nodig op
1,5 mA instellen met een experimenteel te
bepalen waarde voor Rio. Zou men hierbij
instellen op de halve batterijspanning, dan zou
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Fig. 50. DEZELFDE SCHAKELING ALS VOOR FIGUUR 47 MAAR NU MET
EEN n-p-n- r.f.-TRANSISTOR EN VOOR 6 VOLT VOEDINGSSPANNING.
Merk op, dat nu ook Di en D2 andersom staan geschakeld.
500 pF var. (mica)
100 pF keram.
0.025 n? papier (Facon)
1000 pF
.,
10000 pF
„
„
100 /iF 12,5 Velco (Facon)
25 n?
6 V elco
„
C8-9-10
1 /iF 6 V elco
„
D1-2........ OA85
R1
100 12
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R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8-10 ...
R9-11 ...
V1
V2-3........

6.8 kS2

2,2
15
470
27
10

kn
kS2
n
kn
k!2 pot. meter

150 k!2
10 kJ2
2N229 (Sylvania)
OC3 (Amroh)

n;
i
als de gelijkstroomweerstand van de telefoon
of transformator erg laag is, de toelaatbare
dissipatie van de transistor wel eens ver kun
nen worden overschreden!
Zoals gezegd, is de instelling van de collectorstroom met een magnetische telefoon
of uitgangstransformator minder kritisch; men
behoeft Rio praktisch alleen dan te ver
anderen, als de transistor V3 „aan één zijde
vastloopt", d.w.z. dat tijdens de uitsturing tot
max. signaal de collectorstroom te klein, of de
collectorspanning te laag wordt. (In het eer
ste geval wordt de negatieve, in het tweede
geval de positieve sinustop afgeplat, wat bij
sterk signaal een nare, scherpe vervorming
geeft.) Mocht evenwel blijken, dat met Rio de
vervorming niet is op te heffen, dan kan wel
licht ook V2 de schuldige zijn, zodat men ook
Rs moet veranderen. De kans hierop is echter
gering, aangezien het signaal hier veel kleiner
is. Wel kan men door verkleinen van Rs even
tueel de ruis verminderen: zou V2 nl. een
kleine versterkingsfactor hebben dan neemt
diens collectorspanning toe en daarmee de
ruis. Anderzijds kan door vergroten van Rs de
versterking nog iets worden opgevoerd.
Denk er wel aan tijdens deze experimenten
de basis nooit met de volle minspanning kort
te sluiten, zie de waarschuwing op blz. 15.
VERBETERINGEN
Zoals gezegd, Is de verkregen AVR in de
huidige vorm niet zeer effectief. Aangezien
in het proefmodelletje slechts een kort en be
trekkelijk dun ferrietstaafje werd gebruikt
(lengte 10 cm, diam. 0,9 cm), Is de sterkte van
het ontvangen r.f.-signaal te klein om een be
vredigende AVR-werking te verkrijgen. Een
aanmerkelijke verbetering zou het reeds
geven, als een grote, dikke ferrietstaaf werd
gebruikt, of nog beter: een aantal ferrietstaven op elkaar werd gestapeld en gemeen
schappelijk gewikkeld (zie ook fig. 51).
Ook een uitwendige antenne geeft een betere
ontvangst en daardoor betere AVR-werking.
Een verdere verbetering Is wellicht nog het
vergroten van R-i tot b.v. 100 KSÏ, waarbij C3
tot ca. 5000 pF za! moeten worden verkleind
om niet al te veel hoge tonen te verliezen.

Aangezien de batterijspanning slechts 3 V be
draagt, zal Re dan moeten vervallen om nog
voldoende basisstroom te krijgen. Het is daar
om gewenst de batterijspanning op te voeren
tot b.v. 6 V. Ook om andere redenen biedt
verhogen van de batterijspanning voordelen:
mits de versterker op de hogere spanning
wordt aangepast, stijgt de bereikbare verster
king aanmerkelijk! Tevens kan dan zonder al
te veel geëxperimenteer met Rio een capacitief gekoppelde kristaloortelefoon worden ge
bruikt. Een dergelijk telefoontje reageert
wegens zijn van nature zeer hoge impedantie
voornamelijk op wissel spanningen, en
die kunnen we bij een 6 V schakeling nu
eenmaal gemakkelijker zo groot mogelijk krij
gen dan bij een 3 V schakelingl Bij een der
gelijke eindtrap komt het er n.l. op aan om
bij een minimale collectorstroom (0,4 è 0,5
mA) een zo groot mogelijke collectorweerstand te kiezen. De collectorspanning moet in
beide gevallen de helft van de beschikbare
batterijspanning bedragen: we moeten immers
naar beide kanten (stroomtoename of -afname)
evenveel kunnen uitsturen, want dan is de
max. bereikbare signaalamplitude het grootst.
Stel dat die uitsturing aan weerszijden door
een „drempel" van 0,5 V wordt begrensd
(kniespanning aan de ene, lekstroom maal
collectorweerstand aan de andere kant), dan
kunnen we bij de 3 V schakeling een max.
amplitude (top-tot-top) van 3 — 0,5 — 0,5 =s
2 V bereiken; bij de 6 V schakeling 6 — 0,5
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- 0,5 = 5 volt!
Een dergelijke zwaai kan met een 3 V scha
keling alleen worden bereikt als we de collectorwisselspanning met een speciaal transfomatortje 1 :2,5 (made In Japan) optransfor
meren. Dit is bij een 6 V schakeing niet nodig.
Wel moeten we, als we deze zwaai werkelijk
willen bereiken, zorgen dat de collector
stroom zó groot is, dat juist de helft van de
batterijspanning over de collectorweerstand
komt te staan (hetgeen we dus uitkienen met
Rio), voorts dat het r.f.-signaal aan de antenne
en de versterking van Vi + V2 groot genoeg
is. Zo we aan dit laatste misschien weinig kun
nen doen, aan de grootte van 't r.f.-signaal des
te meer. We kunnen een bundel ferrletstaven
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Fig. 51.
TWEE PARALLEL GESCHAKELDE
FERRIETSTAVEN

;

1-2
2-3

•-

4-5

i

30 wdg 0.2 em/zijde
20 wdg 0.2 em/zijde
6 wdg 0.2 em/zijde
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Flg. 52. Dit voorbeeld Iaat zien hoe
door in lagen te bouwen deze reflexontvanger tot een zeer compacte een
heid Is samen te stellen.

gebruiken, of via een klein condensatortje een
uitwendige antenne aansluiten op de afstemkring. Met een uitwendige antenne is dan
tevens het richtingseffect van de ferriet
antenne verdwenen, doch men zit dan weer
met een lastige „sleepdraad". Een en ander
is dus min of meer een kwestie van „persoonlije smaak". Wil men persé iets kleins bou
wen, dan moet men een klein ferrietstaafje en
een 3 V gehoorapparatenbatterij gebruiken,
desnoods met RC-gekoppelde krlstal-oortelefoon. Men mag zich dan echter geen grote
voorstellingen van de ontvangststerkte maken:
Hilversum I en II en Brussel Frans; 's avonds
na donker nog een paar stations en dan houdt
het op. Klein, goedkoop en ingebouwde (te
kleine) ferrietantenne gaan nu eenmaal niet
samen met „superachtige gevoeligheid". Bij
gaande tekeningen tonen hoe klein men met
wat handigheid (en vooral geduld I) zo'n
ontvangertje kan maken.
Een eventueel kastje moet van stevig karton of
iets dergelijks worden gemaakt; een blikken
doosje zou de ferrietstaaf volkomen afscher
men, zodat men niets ontvangtl Overigens
wordt beginners aangeraden pas met „miniaturiseren" te beginnen als men voldoende
ervaring heeft opgedaan. In ieder geval moet
men de schakeling tevoren (ruim opgezet)
beproeven I
Volledigheidshalve Is In lig. 50 nogmaals de
zelfde reflexontvanger getekend, maar nu
voor een vergrote ferrietantenne en een 6 V
voedingsbatterij. (Voor miniatuurliefhebbers
geldt ter geruststelling, dat een 6 V batterij
niet persé groter behoeft te zijn dan een 3 V
gehoorapparatenbatterij: er zijn tegenwoordig
reeds 6 V mlniatuurbatterijen (z.g. stapelcellen) In de handel. Voorts kan men eventueel
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gebruik maken van de wel zeer kleine „Deac"accucelletjes. Zeer geschikt is een vijftal
1,2 V/50 mAh celletjes in serie. Men stapelt
deze celletjes in een kartonnen kokertje en
klemt ze tussen een paar stevige, verende
contactlippen, die op het (pertinax) chassis
worden geklonken.) Tevens is in fig. 50 voor
Vi de Sylvania 2N229 ingetekend, die hier en
daar als „hoogfrequenttransistor" schijnt te
worden verkocht. Nadrukkelijk wil ik er hier
op wijzen, dat de 2N229 een n-p-n transistor
is zonder speciale r.f.-eigenschappen (grensfrequentie In g.e.s. = 0,5 MHz), zodat men
heel niet gek moet kijken als de ontvanger
aan de hoge kant van de band niet tot gene
reren is te brengen. In dat geval moet men
C2 vergroten, net zo lang tot het gewenste
resultaat is bereikt. Lukt het niet om zelfs met
Ca = 1000 pF de 2N229 aan het oscilleren te
krijgen, dan kan men wel ophouden en óf een
andere (echte) r.f.-transistor met een grensfrequentie van 8 è 10 MHz gaan kopen, óf
proberen met de betreffende transistor in
g.b.s. Iets te bereiken. De a.f.-versterking is
dan bij RC-koppeling met V2 bijzonder klein,
zodat men ook hier een aanpassingstransf. zal
moeten gebruiken. Let wel, dat de aansluiting
van de n-p-n precies andersom is als van de
p-n-p transistor Vi in fig. 47. Indien men een
p-n-p transistor, b.v. de 2N410, 2N412, OC44
of OC45 wil gebruiken, moet men het r.f.gedeelte volgens fig. 54 wijzigen. De met de
schakeling van fig. 50 verkregen a.f.-verster-
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Flg. 53. MONTAGEPLAN VOOR DE REFLEXONTVANGER
met de p-n-p r.f.-transistor 2N412, resp. OC45, volgens fig. 47, echter met 6 V batterij en
kristal-oortelefoon volgens het schema van fig. 54
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king Is bij 6 V voedingsspanning zó groot, dat
het mogelijk is Vs eventueel te laten vervallen.
Een te grote a.f.-versterking, zoals dit kan
voorkomen bij een serie transistoren met een
toevallig hoge ae> levert slechts moeilijkheden
i.v.m. sterkere ruis en a.f.-instabiliteit, zodat
bij onzorgvuldige bouw en hoge R< van de
batterij a.f.-genereerneiging ontstaat.
Overigens zal men wat dit laatste betreft geen
moeilijkheden ondervinden als men Deacaccucelletjes gebruikt. Cu kan dan vervallen.
Desgewenst kan men V3 vervangen door een
enkelvoudige eindtrap, waarvoor b.v. naar het
schema van fig. 45 op blz. 35 kan worden
verwezen. I.v.m. het iets grotere stroomver

bruik van deze eindtrap Is het wenselijk een
niet te kleine batterij te gebruiken. Twee 3 V
zaklantaarn-staafbatterijen in serie voldoen
uitstekend; een speciale 6 V miniatuurbatterij
is echter te spoedig uitgeput, hetgeen i.v.m.
de relatief hoge prijs hiervan onvoordelig is.
Daar men een liefst zo groot mogelijke luid
spreker moet gebruiken om van het geringe
uitgangsvermogen zoveel mogelijk profijt te
trekken, is een iets grotere batterij dan geen
bezwaar meer. Men kan voorts overwegen
een balanseindtrap toe te passen. Gebruikt
men de versterker van fig. 59, blz. 46, dan
komt de basis van diens eerste transistor aan
Cs in fig. 54.
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ELEKTRONISCH ORGELTJE MET
’N TWEE-TRANSISTOROSCILLATOR
Daar van een twee-traps versterkertje in- en
uitgangsstroom in faze zijn, kan oscilleren
worden verkregen door de output naar de In
gang terug te voeren. Het versterkertje zelf
is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Zo is b.v.
volstaan met basisvoeding van de collector af,
terwijl het 90 £2 telefoonkapsel direct in de
collectorleiding van de eindtransistor werd op
genomen. De frequentiebepalende elementen
van de oscillator zijn Ri, R2, Ci en C2
1
<»,« =
2 ir V Ri R2 Ci Ca
Het eenvoudigst kan de frequentie worden
geregeld met Ri. Hiervoor is een lineaire
potentiometer van 25 klï gebruikt. Het rege
len van R2 Is niet aan te bevelen, daar hier
mee de instelling van de eerste transistor ver
andert. De max. toegestane batterijspanning
hangt af van de gelijkstroomweerstand van het
gebruikte telefoonkapsel en de max. toegestane collectordissipatle van de eindtransistor.
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Heeft het toevallig ter beschikking staande
telefoonkapsel een andere gelijkstroom-weerstand, of wordt een ander type eindtransistor
gebruikt, dan kan men de te gebruiken bat*
terij-spannlng berekenen uit:
= 2 X V P c maa

X Rtei

(D

waarin Pc max de toegestane collectordisslpatie in watts en Rtel de gelijkstroomweerstand van de telefoon In ohm is. E&ait mag
de toegestane collectorpiekspanning van de
gebruikte transistor niet overschrijden.
Voorbeeld:
Gegeven: telefoonkapsel 90 fl; eindtransistor
004 met P0 max = 65 mW (met koelvin op chassis bij 45° C max. omgevings
temperatuur);
Max. batterijspanning:
Ebatt = 2X V P o ma* X Rtei =
2 X V0,065 X 90 = 2 X V 5,85 =
4,84 volt

enkele goede radlozaken, waar men transistoren kan laten doormeten; dit voor de
genen, die zelf niet over een (zelfgemaakte)
<x0 meter beschikken.
Klopt de instelling van de eindtransistor een
maal — d.w.z. dat de collector-emissorspanning juist gelijk is aan de halve batterijspanning — dan blijft deze over een groot spanningsgebied gehandhaafd. Mede doordat de
frequentie van de RC-oscillator nagenoeg on
afhankelijk is van de batterijspanning, kan het
orgeltje tot aan het eind van de levensduur
van de batterij worden gebruikt. Bij normale
van
variaties
de
omgevingstemperatuur
(15 — 30° C) is de frequentiestabiliteit vol
doende te noemen. Daar de juiste toonhoogte
via de variabele weerstand Ri wordt ingesteld,
is een geringe afwijking gemakkelijk te cor
rigeren. De klank, welke het midden houdt
tussen een saxofoon en een doedelzak, hangt
enigszins af van het gebruikte telefoonkapsel.
Een en ander is het gevolg van het feit, dat
de amplitude nergens wordt begrensd, zodat
er nauwelijks van een sinusvorm kan worden
gesproken. Om deze te verbeteren, kunnen

R1

Fig. 55. DE SCHAKELING
T.

.. Laagohmig telefoonkapsel (90 J2)
004
OC3
V2

V1

Men neme dus een 4,5 V batterij. Hiermee
wordt Vcc plek van de OC14 niet overschre
den. De basisweerstand volgt uit de tabel op
blz. 28, en kan eventueel worden berekend

uit:

Rö ~ ae • Rc

Daar vooral bij experimenteertransistoren a0
nogal sterk kan afwijken, zou men eerst ae
van de betreffende transistor moeten bepalen,
hetgeen men b.v. op de op blz. 23 aan
gegeven manier kan doen. Er zijn zelfs reeds
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MONTAGEPLAN VOOR HET
TRANSISTORORGELTJE
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Fig. 57. OP DEZE WIJZE IS HET APPARAATJE OP TE BOUWEN
verschillende tegenkoppelingsnetwerken wor
den bedacht, die echter alle de tendentie
hebben het bereikbare volume en het frequentiegebied te beknotten. Oorzaak is, dat
de terugkoppelingsgraad bij de hoogste fre
quentie (Ri op max. waarde) onvoldoende
wordt. Voorts gaan toevallige resonanties van
het telefoonkapsel een veel grotere rol spe
len; bij een vierkantsgolfvorm heeft men van
amplitudevariaties geen of nauwelijks last. De
koppelcondensator C3 mag niet te groot wor
den, daar ook deze het bereikbare frequentie
spectrum mede bepaalt.
Uiteraard zijn op de in fig. 55 gegeven scha
keling vele variaties mogelijk. Zo kan men
b.v. een aparte eindtrap voor de telefoon ma
ken. (De telefoon in fig. 55 wordt dan ver
vangen door een weerstand, de eindtrap kop
pelt men dan capacitief met de collector van
V2). Men kan het orgeltje geschikt maken voor
luidspreker of wel voor aansluiting op de p.u.ingang van een radiotoestel, etc.
Fig. 56 geeft het opstellingsplan voor het ori
ginele schema. Zoals men ziet kan de RCoscillator gemakkelijk op een pin-up bordje
worden gemonteerd. Dit wordt, na bedraad te
zijn, via een paar onderlegplaatjes (grote
moeren) op een UF003 deel geschroefd, dat
de achterwand vormt van het geheel uit UFdelen opgebouwde chassis. In de UF005 bo
venplaat worden het drukcontact S (een z.g.
inbouw-drukknop of belcontact) tezamen met
het telefoonkapsel en een entrée voor de
batterijaansluiting gemonteerd.
Eventueel kan de entrée vervallen als de bat
terij onder het chassis wordt bevestigd, b.v.
op een tweede UF005 deel, dat als bodem
dient.
Op het voorste UF003 deel wordt de variabele
weerstand Ri gemonteerd. Op de as hiervan
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wordt een kleine snaarschijf (van afstemschaaltje) bevestigd; het hieraan te bevestigen
stalen snaartje loopt aan de Iinkervoorzijde
van het chassis over een geleidewieltje. Bo
venop het chassis is een van stevig ijzerdraad
(waslijndraad) gebogen geleidestang beves
tigd, waarover een busje (afkomstig uit een
kroonsteentje) kan glijden. Hiertoe moeten de
schroefjes iets worden ingekort. Eén hiervan
dient om het snaartje (tussen twee ringetjes)
vast te klemmen. Aan het busje is een van
blik geknipt wijzertje gesoldeerd, dat over
een eenvoudig wit kartonnen schaaltje glijdt.
Hierop kan een „pianoklavier” worden gete
kend; overeenkomstig de voortgebrachte toon
hoogte. Bij het bespelen verschuift men met
de rechterhand het wijzertje, terwijl men met
de linkerwijsvinger het knopje indrukt zodra
de juiste toon op het schaaltje Is aangewezen.
Dit systeem maakt naast het spelen van halve
toonstanden
ook
„glissando's
mogelijk,
terwijl men een eventuele ontregeling gemak
kelijk kan corrigeren. Met aparte toetsen (elke
toon een toets en een weerstand) wordt het
stemmen veel lastiger en de bouw aanmerke
lijk ingewikkelder.
In plaats van een recht schaaltje kan even
tueel ook een grote pijlknop op de as van Ri
worden gemonteerd. Het bespelen Is dan wat
lastiger.
Tot slot Is in fig. 55a nog een wel bijzonder
simpel en flexibel schakelingetje met slechts
één transistor weergegeven. Deze transistor
staat in geaarde basisschakeling en trekt bij
4,5 V een collectorstroom van 3 mA. De
dissipatie is zó gering, dat vrijwel elk type
transistor gebruikt kan worden. Teruggekop
peld wordt via condensatortjes — per toon
één — van collector naar emissor. We heb
ben dus met een Colpitts' oscillator te maken,

r
waarbij de zelfinductie door het telefoonkapsel wordt gevormd. Vrijwel elk laagohmig
type van 45 tot 90 S2 is bruikbaar. Mocht de
zelfinductie van het beschikbare exemplaar
te laag blijken, dan kan het telefoonkapsel
in serie worden geschakeld met een smoorspoeltje van 2 è 5 mH; hiermee is het tevens
mogelijk met kleinere C-tjes uit te komen.
De emissorcondensator Ce wordt zo gekozen,

dat de oscillator op alle frequenties betrouw
baar oscilleert. Meestal voldoet een waarde
van 0,5 /xF goed. De overige toonbepalende
C-tjes, welke in serie met toetscontacten
staan, worden op het gehoor bepaald. Men
schakelt een grote en een kleine parallel en
verwisselt de kleinste net zo lang tot de ver
langde toon ontstaat.
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HYBRIDE

ONTVANGERTJE

Een éénlamps éénkringer, gebouwd volgens \ /
„Elektronica in Praktijk” („Atom") is uitge- ^
breid door er een transistor OC3 achter te |t7.470p
plaatsen. Het is verrassend wat dit setje thans
presteert. Het geluid van Hilversum I en II is
zelfs in het zuiden des lands voldoende voor
kamersterkte. De antenne dient echter niet te
2
klein te zijn.
31
De luidspreker is een Peerless Bantam, de
transformator een 7043 Muvolett, het type
3535 zal echter beter voldoen. Voor de a.f.
smoorspoel kan het type 6006 worden ge
bruikt.
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TRANSISTOR VERSTERKER
VOOR INBOUW IN KOFFERGRAMMOFOON
Heeft men behoefte aan een autonome —
d.w.z. geheel van uitwendige voedingsbron
nen onafhankelijke — grammofoon, dan kan
de draaitafel weliswaar door een veermotor
worden aangedreven, maar aan batterijvoeding voor de versterker valt niet te ontkomen.
De ouderwetse koffergrammofoon, waarbij de
trillingen van de naald rechtstreeks in geluid
worden omgezet, is Immers onbruikbaar voor

;•
ii*

het afspelen van de moderne (microgroef)platen, die door de zware „sound-box” ern
stig zouden worden beschadigd, terwijl boven
dien hun opnamekarakteristiek voor dit doel
ongeschikt is. Een lichtgewicht pickup, ver
sterker en luidspreker zijn In de moderne
grammofoon dus onontbeerlijk en om nu zo
voordelig mogelijk uit te kunnen komen wat
betreft omvang en levensduur van de batte-
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rijen, ligt het voor de hand om de versterker
met transistoren uit te rusten.
Het feit, dat transistoren veel minder energie
verbruiken dan buizen, moet men echter in
de juiste verhoudingen zien en aangezien op
dit punt nog wel eens misverstand bestaat,
lijkt het ons dienstig op deze plaats even stil
te staan bij deze kwestie.
Het is nu eenmaal zo, dat elke versterker —
of het nu een buis, transistor of wat dan ook
is — nooit méér energie kan afgeven dan
hem wordt toegevoerd. Als dat wel zo was,
dan zou ook het door velen zo naarstig ge
zochte perpetuum mobile werkelijk bestaan,
m.a.w., dan zouden wij zomaar energie „uithet-niet" kunnen laten ontstaan en dat is
principeel onmogelijk. Omdat we bovendien
steeds met (grotere of kleinere) verliezen in
diverse onderdelen hebben te maken, moet
er altijd rekening mee worden gehouden, dat
we minder terugkrijgen dan we er in stoppen.
Zouden we b.v. een 4 watt transistorversterker willen maken, dan zal daar toch minstens
een watt of zes (door de batterij) Ingestopt
moeten worden opdat hij de gewenste 4 watt
(aan de luidspreker) kan afgeven. Bij een
lage spanning, b.v. 6 volt, betekent 6 watt
een stroomverbruik van 1 ampère ... en dat
kan alleen op economische manier door een
accu worden geleverd. Over de thans nog
zeer hoge prijzen van transistoren, die der-

gelijke vermogens kunnen verwerken, praten
we dan maar niet!
Met deze uitvoerige inleiding beantwoorden
wij tevens in het openbaar nog eens de door
velen gestelde vraag: „Heeft u een schema
voor een 4 a 6 watt transistor versterkertje,
werkend met een paar zaklantaarnbatterijtjes?" Het zal nu duidelijk zijn, waarom dat
te veel is gevraagd.
OPZET
Aan het hieronder te beschrijven autonome
grammofoonversterkertje werd de eis gesteld,
dat het door droge batterijen kan worden
gevoed en dat het aan de luidspreker af te
geven vermogen niet minder mag zijn dan
dat van gangbare batterij-ontvangers, dus zo'n
100 a 200 mW. Dit is gemakkelijk te berei
ken met een transistorpaar 20C72 in balans
klasse B, bij een voedingsspanning van 6 V.
Een dergelijke eindtrap kan worden uitge
stuurd door een transistor van het type OC3
en om voldoende gevoeligheid te verzekeren
voor gebruik van een kristal pickup, moet
hiervóór nog een stroomversterker worden
aangebracht, waarvoor eveneens een OC3
uitstekend voldoet. Het totaalverbruik is dan
55 mA bij uitsturing van de eindtrap, terwijl
bij afwezigheid van signaal de versterker
slechts 6 mA trekt. Het gemiddelde stroom
verbruik is dus gering en de batterij heeft
een behoorlijke levensduur.
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Fig. 59. SCHAKELING VAN DE UN-52
C1

C2-4
C3-5
C6.
R1
R2-9

2000
25
100
0.1
220

pF,
/iF,
n?,
/*F,
kn

papier (Facon)
elco 50 V (Facon)
elco 12 V (Facon)
papier (AMROH)
(Vitrohm)

100 kn (Vitrohm)
470 kn. potm.
1
1 Mn
2,7 kn
82 kn
560 n

(Vitrohm P254-KV2)
pot. meter (Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)
(Vitrohm)

R10.
R11
R12.
R13,
R14

39 kn (Vitrohm)
820 n (Vitrohm)
5,6 kSÏ (Vitrohm)
250 n, regelb. (Vitrohm GLA)
390 n (Vitrohm)
Alle weerstanden (behalve R13) % watt
aan/uit, enkelp. tuimelsch.
S
Mu-Zed BI 44
T1
Mu-Zed U 88
T2,
V1-2........ Musistor OC3
V3-4........ 20C72 of 2 X OCH (Philips)
Uniframe delen: UF002, 2 X UF003, 2 X UF005
Overige onderdelen volgens montageplan
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HET SCHEMA
De schakeling is in fig. 59 gegeven. Het net
werk aan de ingang dient voor aanpassing
van de hoge impedantie van de pickup aan
de lage ingangsweerstand van de transistor
Vi. De combinatie R1-C1-R3 dient tevens als
eenvoudige klankregeling, waarmee de karak
teristiek van de pickup enigermate kan wor
den gecorrigeerd. De ongewoon aandoende
aansluiting van R4 hangt samen met het feit,
dat deze potmeter hier als stroomdeler is ge
schakeld en niet als spanningsdeler, zoals
we dat bij buizen gewend zijn.
Tussen Vi en V2 is R-C koppeling toegepast
terwijl de eindtrap via een transformator (Ti)
met de stuurtrap is gekoppeld. Voor Ti en de
uitgangstransformator T2 zijn de typen BI 44

en U88 toegepast, die speciaal voor dit
soort transistoreindtrappen zijn ontworpen.
Door hun niet tot het uiterste geminiaturiseerde afmetingen bieden zij het voordeel van
geringe vervorming en (door de hoge zelfinducties) behoorlijke weergave van de lage
frequenties. Spanning-stroom tegenkoppeling
is toegepast van uitgang van de eindtrap naar
ingang van de stuurtrap via de weerstand Re.
Zoals gezegd, is de eindtrap berekend voor
toepassing van aan elkaar aangepaste transistoren 20C72, waarmee men de beste resul
taten — max. vermogen bij geringe vervor
ming — bereikt met de minste moeite voor
zover het de instelling betreft. Zo'n stel is
echter vrij kostbaar en daarom zullen vele
lezers het liever met twee gelijksoortige maar
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OPSTELLING VAN DE 1.5 V ELEMENTEN
Serieschakeling geschiedt door soldeerverbindingen, want ofschoon verende contactstrippen een snellere uitwisseling mogelijk maken,
hebben deze het bezwaar van meer kans op
kraakstoringen en ontoelaatbare overgangsweerstanden.
goedkopere transistoren willen proberen.
Daarvoor komen dan twee OC14's in aanmer
king, die weliswaar onderling vrij grote ver
schillen in eigenschappen kunnen vertonen,
maar desondanks in de praktijk geheel be
vredigende prestaties leveren, vooral indien
men de symmetrie instelt zoals op blz. 21 is
aangegeven. De benodigde ontbrommer-potmeter (met schroevedraaierinstelling) kan tusbeide transformatoren een plaatsje vinden,
gemonteerd op een ingekort UF004 strookje.

DE BOUW
Hoe deze versterker tezamen met de batterij
in een klein uit Uniframe delen bestaand kastje
kan worden gemonteerd, blijkt duidelijk uit
bijgaande afbeeldingen. Boven- en onderkant
worden ieder gevormd door een UF 005, het
voorpaneeltje door een UF 003 en de achter
kant door een UF 002. In de benedenruimte
achter de potmeters en de schakelaar is de
6 volt batterij ondergebracht, bestaande uit
vier in serie geschakelde 1,5 V elementen,
leder 60 mm lang en met een diameter van
33 mm. Zij passen — met tussenlegging van
dun karton om sluiting tussen de zinken bo
dems en de omgezette rand van de chassisdeel te voorkomen — precies in een UF 003
en nemen, naast elkaar liggend, de gehele
breedte van de bodemplaat in beslag. Hun
bevestiging m.b.v. twee stukjes ijzerdraad Is
te zien uit figuur 61. De transformatoren
worden tegen de achterwand geschroefd,
waarvoor men extra gaatjes moet boren,
terwijl de uiteinden van hun bevestigings-
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lippen moeten worden opgebogen, omdat
zij anders niet tussen de omgezette randen van de UF 002 passen. V3 en V4 worden
met hun koelvinnen eveneens tegen de achter
wand geschroefd, vlak'tegen het metaal; denk
er dus aan dat de pertinax strip met de luidsprekerbussen (zg. entree) aan de buitenkant
van de UF 002 wordt aangebracht. De nieu
were OC72 (en wellicht ook 004) is niet
meer van een koelvin voorzien, zodat men die
er afzonderlijk bij moet kopen of zelf maken
van dun latoenkoper. Alles op de achterwand,
met inbegrip van de bedrading, wordt ge
monteerd voordat men de UF 002 aan de
eveneens zo ver mogelijk afgewerkte boven
plaat schroeft.
Voor bevestiging van de pinup-bordjes moe
ten vier gaatjes in de bovenplaat worden ge
boord. Gebruik afstandbusjes of extra moer
tjes om onder de bordjes voldoende ruimte te
houden voor de bedrading (deze is in fig. 60
duidelijkheidshalve steeds boven de bord
jes getekend.
De transistoren Vi en V2 worden het laatst
ingesoldeerd, waarbij men met het oog op de
afregeling hun collectordraden (naast de rode
stipl) nog niet aansluit.

AFREGELING
Voordat het versterkertje definitief in bedrijf
wordt gesteld, moet de eindtrap in het juiste
werkpunt worden ingesteld, terwijl ’t aanbe
veling verdient tevens de instellingen van Vi
en V2 te controleren. Bezit men echter geen
meetinstrumenten, dan valt er niets anders te
doen, dan R13 op ongeveer 150 & te zetten,
d.w.z. maak de afstand tussen het schuifcontact en de met R12 en Ti verbonden lip
17 mm. Zoals reeds opgemerkt laat men de
collectorverbindingen van Vi en V2 voorlopig
los, zo ook de tegenkoppeling, welke men
buiten werking stelt door de verbinding van
Ro met de uitgangstransformator te verbreken.
Men sluit de batterij aan — let goed op de
juiste polariteit: Zinken huls aan de schake
laar; vergissing in dezen is funest voor de tran
sistoren — maar laat de schakelaar in de uit
stand. Men kan nu de opgenomen stroomsterkte meten door een milliampèremeter
(0 ... 10 mA) aan de schakelaarcontacten te
verbinden. R13 wordt nu zo ingesteld, dat de
meter 4 mA aanwijst. (De collectorstroom van
de eindtrap is dan 3 mA, de spanningsdelers
trekken samen ca. 1 mA). Sluit men nu de
collector van V2 aan, dan moet de meter 1 è
1,5 mA meer aanwijzen, terwijl aansluiting
van de collector van Vi nog eens een stroomtoename van 0,5 a 1 mA moet geven, zodat
uiteindelijk de totaalstroom ongeveer 6mA
wordt. Is de stroom van V2 groter dan 1,5 mA,

dan is die te verkleinen door R7 te vergroten
of Rio kleiner te nemen; trekt V2 daarentegen
minder dan 1 mA, dan genoemde weerstan
den in tegengestelde zin wijzigen.
Met R5 heeft men de instelling van Vi in de
hand; vergroten doet de collectorstroom af
nemen. Zijn de collectorstromen ingesteld,
dan sluit men luidspreker en pickup (of een
andere signaalbron) aan, waarna de tegenkoppeling weer wordt verbonden. Geeft dit laat
ste een verzwakking van het geluid, dan is de
zaak in orde; wordt echter het geluid sterker
of gaat de versterker genereren, dan is de
faze van de tegenkoppeling verkeerd, het
geen het gemakkelijkst is te verhelpen door
de aansluitingen van de primaire van Ti om
te wisselen.
In de bouwtekening (fig. 60) zijn de luidsprekerbussen verbonden met de 3 ohm aanslui
ting van T2; heeft men een 5 ohm luidspreker,
dan dient de niet met chassis verbonden bus
met de andere buitenlip van de secundaire

van T2 te worden verbonden, dezelfde waar
aan ook de tegenkoppeling is gesoldeerd.
Wie over een KSO en toongenerator be
schikt, kan tenslotte nog proberen het
stroomverbruik iets te drukken door R13 wat
kleiner te maken, n.l. tot het punt waarbij
nog juist geen klankvervorming zichtbaar
wordt wanneer de versterker wordt uitge
stuurd met een 1000 Hz signaal. Overigens
kan men een en ander desnoods op het
gehoor doen. Men verkleint R13 net zo lang
tot een typische „ritselende" vervorming
hoorbaar wordt. Zodra men dit verschijnsel
opmerkt, schuift men R13 weer 2 a 3 mm
terug.
Aan het proefmodel, uitgerust met twee stuks
OC14 in de eindtrap, werd bij 50 mW afge
geven vermogen 2,5% vervorming gemeten;
bij 120 mW was dit 5,5 % en bij 190 mW
10%. Maximale output werd bereikt met
een ingangsspanning van 250 mV.

TRANSISTOR S I G N A A L Z O E K E R
EEN HANDIG APPARAAT
Het belangrijkste hulpinstrument van Iedere
service-man Is zonder twijfel de signaalzoeker. Hieronder verstaan wij een apparaat
waarmee bij een slecht-functionerende ont
vanger de aanwezige signalen beluisterd kun
nen worden van de antenne af tot op de luid
spreker. Deze apparaten bevatten in de regel
een detectoringang, gevolgd door een a.f.
versterker, waarachter een koptelefoon.
Bij het testen van de a.f. versterker van de
te onderzoeken ontvanger, wordt dan in het
test-apparaat de detector losgenomen door
middel van een schakelaartje.
Nu zijn deze testapparaten In de regel groot
van afmetingen. De Ingebouwde voeding en
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Nogal groot van afmeting door de drie bui
zen en de ingebouwde voeding...
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een drietal buizen die nodig zijn, maken het
apparaat in de regel te groot om mee te
nemen op karwei.
Het hieronder beschreven apparaat is echter
uitgevoerd in de z.g. sondevorm; het is zo
klein, dat het in iedere servicekoffer een
plaatsje kan vinden. Er zijn transistoren bij
toegepast. Met een kleine aanvulling (het
aanbrengen van een extra condensator) kan
deze probe tevens als audio-frequent
signaalgever dienst doen. Het aan
brengen van deze condensator van ca. 2000
pF is gestippeld aangegeven in fig. 65. Hier
door wordt de 1e transistor tot oscilleren ge
bracht (eventueel moet de aansluiting aan de
transformator Ti worden omgedraaid).
Het a.f. signaal dat op de teststaaf staat, kan
met de potentiometer worden geregeld. Het
signaal wordt aangebracht op het rooster van
de eerste a.f. versterker van de te onder
zoeken ontvanger voor het testen van het a.f.
deel. Het signaal kan gewoon op de luid
spreker van de ontvanger of met de koptele
foon van de sonde worden beluisterd.
In fig. 63 is 't uiterlijk van het apparaatje ge
schetst. De afmetingen zijn ca. 14 cm lang, de
diameter ca. 6 cm. Uitwendig zijn de schake
laar Si en de potentiometer R2 (waarop de
schakelaar S2) bereikbaar.
Tevens Is een contrasteker voor de koptele
foon aangebracht. Het huls en de deksels
(evenals het chassis) kunnen het best van alu
minium worden gemaakt van ongeveer 1 mm
dikte; eventuele schroefdraad wordt aange
bracht door het infelsen van felsmoeren (van
2,5 of 3 mm).
In fig. 64 is de algemene opbouw van het
chassis gegeven, het is wel duidelijk, dat dit
plat In het er naast geschetste omhulsel past.
In deze figuur zijn alleen de hoofdonderde
len aangegeven.
De kleinere onderdelen en de transistoren
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kunnen naar eigen inzicht worden opgesteld.
Het spreekt vanzelf, dat men naar behoefte,
afhankelijk van de verkrijgbare onderdelen,
de opstelling kan wijzigen en aanpassen. In
de hier gegeven beschrijving wordt alleen het
algemene principe aangegeven. Links in fig.
64 is de aansluiting van de koptelefoon (on
der het chassis) aangegeven, er boven liggen
drie kleine staafbatterijtjes, ieder 1^/j volt.
Deze worden met een beugeltje bevestigd
en aan de onder- en bovenzijde met pres
paan van het chassis geïsoleerd.
In het midden zit de transformator Ti; een
mogelijke constructie hiervan wordt nader
hand beschreven.
Rechts op het chassis is de potentiometer R2
(met schakelaar S2) bevestigd, welke wordt
aangedreven met ’n gekarteld schijfje dat bul
ten het omhulsel uitsteekt; voor deze poten
tiometer moet een klein Vitrohm P257 type
worden genomen. Voor de getande schijf
kan b.v. een tandwiel uit een oude wekker
worden gebruikt dat op een naaf wordt ge
soldeerd.
Verder zitten hier nog de wip- of schuifschakelaar Si en de sonde, die naar rechts
door het deksel naar buiten steekt. Door
schrijver dezes werd hiervoor een kleine
doorvoer-isolator gebruikt, die in dozen voor
kleine neontransformatortjes en dergelijke
worden toegepast.

Overigens zal iedere
service-man het in
strument weten aan
te passen voor alle
mogelijke doel
einden...
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Rest ons ’t schema van fig. 62 'n beetje meer
in detail te gaan bekijken. Wanneer wij links
In het schema beginnen komen wij via de
sonde en condensator Ci terecht op de
kristaldiode (D) die via de schakelaar Si aan
het chassis wordt verbonden. Over de diode
ontstaat nu door detectie een a.f. signaal, dat
via Ri terecht komt op de sterkteregelaar R2.
De condensator C2 zorgt voor het uitfiltreren
van de r.f. spanning die mogelijk over R2
kan blijven staan.
Via de transformator Ti, die voor aanpassing
aan de transistor dienst doet, komen we via
C3 op de transistor Vi. Deze is op zijn beurt
via C4 gekoppeld met de transistor V2; deze
kan van hetzelfde type zijn als Vi. De tran
sistor V2 is tenslotte gekoppeld met de kop
telefoon (hoogohmige type). Nu is de werking
van het beschreven apparaat vanzelfsprekend
afhankelijk van het type transistor dat wordt
toegepast. Met het type OC71 zijn echter met
de aangegeven waarden goede resultaten
mogelijk. Het is trouwens in het geheel niet
noodzakelijk het uiterste uit de transistorversterker te halen, aangezien de gevoeligheid
ruim voldoende is om enige sterke antennesignalen te kunnen horen in de koptelefoon
wanneer de sonde aan de antennekring van
het te onderzoeken apparaat wordt aangeslo
ten. De condensatoren C3 en Ci zijn subminiatuur elco's van 2 è 4 pF. De spanning
komt in het hele apparaat nergens boven enige
volt uit, zodat alle onderdelen kunnen wor
den gekozen voor de laagste spanning.
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De transformatieverhouding van de transfor
mator is ongeveer 7 : 1, de impedantie van
de hoogohmige wikkeling moet zo hoog mo
gelijk zijn. Na enig zoeken zijn wel kleine
microfoontransformatoren te vinden, die pas
sen. Ook de in transistor-hoorapparaten toe
gepaste transformatortjes zijn bruikbaar.
Schrijver dezes heeft voor het doel een klein
type Philips smoorspoel genomen (a =s 6,4).
Door voorzichtig de vrij* dikke papierisolatie,
die buitenop lag, weg te halen, ontstond
ruimte om ca. 800 windingen draad van 0,1
mm aan te brengen. Het is wel een moeilijk
prutskarweitje, echter is hiermee een goede
transformator voor weinig geld te maken.
Voor luiere mensen, die met iets minder te
vreden zijn, wordt in fig. 65 een schema ge
geven van een schakeling zonder transfor
mator, waarmee ook uitstekende resultaten
te bereiken zijn; ook kan de sonde nog klei
ner van afmetingen worden.
De schakeling spreekt voor zichzelf. Het is
begrijpelijk dat nog vele variaties mogelijk
zijn. Zo kan o.a. in de schakeling van fig. 65
nog een transistor worden toegevoegd, waar
door een gevoeligheid kan worden bereikt,
die weer ongeveer gelijk aan of groter is dan
die van ’t apparaatje volgens fig. 62. Overi
gens zal iedere serviceman gemakkelijk op
eigen initiatief het beschreven Instrument
weten aan te passen voor alle mogelijke
doeleinden.
Tenslotte wordt in fig. 66 nog het schema ge
geven van een schakeling die wordt geken
merkt door een zeer hoge ingangsimpedantie.
De geaarde collectorschakeling die bij de ingangstransistor wordt toegepast is hiervoor
verantwoordelijk. Tevens wordt een goede
aanpassing verkregen aan een hierop volgen
de trap met geaarde emissor. Bij deze tweede
trap is tevens temperatuurscompensatle toe
gepast (R van 1000 ohm met condensator van
8
in de emissorleiding). Ook de aanpassing
aan de koptelefoon is vrijwel optimaal.
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En nu het testen zelf. In figuur 67 Is het
blok-schema aangegeven van een normale
ontvanger met r.f. versterker. Op het r.f. en
m.f. deel kan worden getest met Ingeschakel
de detector in de sonde. In het a.f. deel van
het apparaat wordt getest met uitgeschakelde

detector in de sonde. Aan de onderzijde is
nog aangegeven op welke plaatsen de sonde
kan worden aangesloten wanneer deze als
audio-oscillator wordt gebruikt. (Het oscillatordeel is in het schema van fig. 65 ge
stippeld aangegeven).
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Fig. 67

TRANSISTOR TRIMZENDER
Bij experimenten met zelfgebouwde ontvan
gers zal men steeds tot de ontdekking komen,
dat men slechts dan ten volle kan profiteren
van het met zorg gebouwde toestel, als men
ook werkelijk in staat is om de ontvanger met
behulp Yan een trimzender af te regelen. Een
goede trimzender is echter voor velen onbe
reikbaar wegens de hoge prijs. Het is echter
mogelijk om met behulp van een eenvoudige
trimzender van eigen fabrikaat ook zeer
goede resultaten te bereiken.
Op dit gebied zijn reeds vele ontwerpen ge
maakt met behulp van radiobuizen. Nu echter
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overal de r.f. transistoren verkrijgbaar zijn,
ligt het voor de hand om deze voor dit doel
te gaan gebruiken.
In fig. 68 zien we het schema van 'n eenvou
dige transistor-trimzender. Als r.f. oscillator
wordt een Siemens transistor gebruikt. Uiter
aard is hier ook een 2N412 of 2N410 te ge
bruiken. De oscillatorspoel is een 402 spoel.
De juiste instelling van de transistor is belang
rijk, want indien deze niet geheel klopt, gene
reert de transistor wel op de lagere frequen
ties, doch niet op de hogere. Door 't ver
anderen van de basisweerstanden moet dan

C2 C3

C«

22p

V2

T
iT»
O
f

m

SS02S/J
S2b
Mh

20k

|tk

Fig. 68
SCHAKELING TRANSISTOR TRIMZENDER
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ide juiste Instelling van de transistor worden
bepaald. De trrimfrequentles worden gekozen
met behulp Yan een 4-standen schakelaar.
Voor het middengolf gebied zijn de volgende
frequenties gekozen: 531 kHz, 1003 kHz en
1456 kHz.
In de vierde stand van de schakelaar wordt
een condensator van 680 pF parallel gescha
keld aan de spoel. De frequentie wordt dan
ongeveer 470 kHz.
Me behulp van de trimmers parallel aan de
condensatoren kunnen de frequenties worden
ingesteld. Uiteraard kan voor het middengolfgebied ook een variabele condensator van
500 pF worden gebruikt. We moeten deze
dan voorzien van een geijkt schaaltje.
Het afregelen van de trimzender kan ge
schieden met behulp van 'n goede ontvanger
met geijkte schaal. Hiertoe stemt men de
ontvanger af op de drie gekozen trlmfrequenties. Met de trimmers Cl, C2 en C3 kan dan
de trimzender worden ingesteld.
Het audio-frequentiesignaal wordt verkregen
met behulp van een Collpitts-schakeling. Deze
schakeling levert een sinusvormige spanning
van ongeveer 1000 Hz. Indien de schakeling
niet genereert moet de emissorweerstand
(1,5 kS2) van Vi worden verkleind. Het a.f.signaal wordt vla 0,01 pF en 56 kft toege
voerd aan de basis van de r.f. transistor.
Bij het trimmen dient men er om te denken,
dat de r.f. oscillator vrij veel harmonische
trillingen produceert. Dit geldt vooral voor de
lagere frequenties.

DE PRAKTISCHE UITVOERING
Voor het Inbouwen van de trimzender werd
gebruik gemaakt van een blik van ongeveer
9 X 9 X 17 cm. Het blik Is aan de buitenzijde
zwart gecrackeld. Dit verleent het geheel een
beter aanzien.
Zoals in fig. 69 is te zien, werd een 4,5 V
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Fig. 69. OPSTELLINGSSCHETS
batterij ingebouwd. Aangezien het stroomgebruik uitermate gering is, kan deze batterij
semi-permanent worden bevestigd. Hiertoe
werd de 402-spoel zodanig opgesteld, dat er
tussen de zijwand van het blik en het huis
van de 402 nog juist voldoende ruimte over
blijft om de batterij te plaatsen. De pluspool
van de batterij wordt dan bovendien nog via
een stevig stukje draad aan de zijwand van
het blik vastgesoldeerd. De ronde uitvoering
van de 402 is uiteraard niet zo geschikt voor
het bevestigen van de batterij, maar de op
stelling van de onderdelen is niet zeer kri
tisch, zodat men dan uiteraard een andere
opstelling kan kiezen.
De 402-spoel en de a.f. smoorspoel zijn met
boutjes aan de bodem van het blik bevestigd.
Aan de voorzijde bevinden zich de kiesschakelaar voor de frequenties en de schakelaar
voor de verzwakken De verzwakkerschakelaar
doet tevens dienst als aan/ult schakelaar.
Aan de linkerzijde bevinden zich de trimmers
voor het instellen van de verschillende fre
quenties. Uiteraard zijn de waarden van de
diverse trimmers en condensatoren afhankelijk
van de instelling van de kern van de 402-spoel.
De opgegeven waarden zijn dan ook slechts
bedoeld als leidraad; door experimenteren
kunnen de juiste waarden worden bepaald.
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TRANSISTOR R C - O S C I L L AT O R
Van een transistor In g.e.s. zijn in- en uit
gangssignaal onderling 180° in faze verscho
ven. Wil men de transistor als oscillator scha
kelen, dan moet tussen uitgang en ingang een
netwerk aanwezig zijn, dat eveneens een fazeomkerlng van 180° geeft. Men kan dit b.v.
doen d.m.v. een transformator, waarvan de

primaire en secundaire wikkeling op de juiste
manier worden aangesloten. Behalve met een
transformator Is het ook mogelijk om met een
RC-netwerk de vereiste 180° faze-omkering
en aanpassing van hoog naar laag te bereiken.
Nu geeft zo'n RC-netwerk gewoonlijk nogal
wat demping, zodat de versterkingsfactor van
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de transistor groot genoeg moet zijn om deze
demping te overwinnen, want anders oscilleert
de zaak niet. Het beste voldoet in dit opzicht
een z.g. „differentiërend RC-netwerk", dat
Iets minder demping geeft dan een „integre
rend netwerk”, dat een 180° voorijling geeft.
Fig. 70 laat zo'n RC-oscillator met differen
tiërend netwerk zien. (Bij de tegenhanger, het
Integrerend netwerk, worden in principe de
R’s en C’s in de terugkoppeling verwisseld,
de terugkoppeling ijlt dan 180° op de ultgangsspanning na).
Zoals gezegd oscilleert de transistor alleen
als diens versterk!ngsfactor groot genoeg is.
Om een en ander prettig in te kunnen stellen,
is de instelling van de transistor met Rs varia
bel gemaakt. Men kan daarmee op zo zuiver

mogelijke sinusvorm Instellen. De ultgangswisselspanning van ca 1 V is variabel met Ri.
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Fig. 70. SCHAKELING RC-OSCILLATOR
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BELICHTINGSMETER
Met een fototransistor en een 100 /xA metertje kan een goedkope belichtingsmeter wor
den samengesteld. In plaats van een OCP71
is een OC14 gebruikt, waarvan de koelvin
en vervolgens de laklaag d.m.v. een lapje met
lakverdunning (z.g. thinner) of door voorzich
tig afkrabben moet worden verwijderd.
Daar de foto-elektrische eigenschappen van
een transistor samenhangen met de opper
vlakte van de emissor-basis grenslaag, werd
een OC14 gekozen, aangezien van dit type
het bedoelde grenslaagoppervlak groter is
dan b.v. van een transistor voor kleinere ver
mogens, zoals b.v. de OC13. De OC14 blijkt
dan ook inderdaad een grotere lichtgevoelig
heid te bezitten dan de 003. Uiteraard is
het mogelijk, door parallelschakelen van transistoren, het lichtgevoelige oppervlak te ver
groten. De bereikte gevoeligheid bleek echter
met de beschikbare OC14 en het 100 /iA
metertje voldoende.
In fig. 71 is het principeschema getekend.
Om de meter bij verduisterde fototransistor
op nul te krijgen, werd de meter in een brugschakeling opgenomen. Teneinde een zo
groot mogelijke gevoeligheid te krijgen, is de
rechterzijde van de meter niet op een potentiometer aangesloten, waardoor een weer
stand in het metercircult zou worden geïntro
duceerd, maar op een aftakking op de bat
terij. Deze bestaat uit een tweetal 1,5 V elementjes uit een 3 V staaflantaarnbatterij. Daar
de fotostroom praktisch onafhankelijk is van
de batterijspanning, heeft het weinig zin te
trachten de gevoeligheid op te voeren door
verhogen van de batterijspanning. De basis
van de transistor wordt niet aangesloten.
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Om de meter bij verduisterde fototransistor
en de gegeven omgevingstemperatuur op nul
te kunnen zetten, is R2 regelbaar gemaakt,
waardoor de lekstroom I cco kan worden gecompenseerd. Ri dient ter bescherming van
de meter als R2 geheel wordt kortgesloten,
bovendien kan bij juiste keuze van Ri een wat
gemakkelijker nulpuntinstelling van de meterwijzer worden verkregen. Indien men Ri wij
zigt, dient men zich er wel van te overtuigen
dat ook bij warme omgeving de meter nog op
nul is te krijgen. Men controleert dit door de
„kop” van de transistor ongeveer een minuut
lang tussen duim en wijsvinger te houden.
Men zal bij deze proef duidelijk merken hoe
sterk temperatuurafhankelijk de lekstroom
van de transistor is. Het is dus zaak de tran
sistor zó te monteren, dat directe aanraking
met de warme hand onmogelijk is. Dit is Yan
belang bij het op nul zetten van de meterwijzer bij verduisterde transistor. Men moet
de transistor dus niet met de warme hand af
schermen I
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Fig. 71. SCHEMA VOOR EEN BELICH
TINGSMETER MET FOTOTRANSISTOR
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De gevoelige zone bevindt zich, zoals ge
zegd, in de omgeving van de emissor-basis
grenslaag. Bij de „kale" transistor kan men
door de transparante subsantie, die de glazen
transistorcapsule vult, de basis onderscheiden
als een metalen plaatje, waarop aan weers
zijden een bolletje metaal is gelast. Uit deze
bolletjes steekt de emlssor- resp. de collectoraansluitdraad, die via de bodem naar buiten
wordt gevoerd. De collectordraad Is, zoals
bekend, gemarkeerd door een rode stip.
Mocht deze tijdens het „ontmantelingsproces"
zijn verdwenen, dan kan men de collectoraansluiting altijd nog herkennen aan het feit,
dat deze iets verder van de middelste (= de
basis) af is geplaatst. Men dient het licht zo
veel mogelijk te concentreren op het emissorbolletje, b.v. door middel van een oude zaklantaarn-lens. Een dergelijke lens heeft een
zeer korte brandpuntafstand en leent zich
derhalve uitstekend voor dit doel. Een andere
fraaie en doeltreffende methode is, de tran
sistor in een blokje plexiglas te monteren,
waarvan één zijde bol is gemaakt. De tran
sistor monteert men dan in een zuiver pas
send geboord gat in het plexiglas. Aangezien
de lichtstralen zich in het plexiglas versprei
den, wordt de transistor daarbij aan alle zij
den verlicht. In het geval van de zaklantaarnlens kan de gevoeligheid nog iets worden
verhoogd door de niet-verlichte zijde met
zilverpapier te beplakken, dit kaatst de langs
het element vallende lichtstralen terug in de
transistor. Tot slot moet nog worden opge
merkt, dat fototransistoren sterk roodgevoellg

zijn en dat hun gevoeligheid voor blauw
aanmerkelijk minder Is.
Aangezien de kleurgevoeligheid van een
zwart/wit film doorgaans zodanig is, dat de
diverse kleuren In een bepaalde grijstint wor
den weergegeven kan een rood- en infrarood
gevoelige belichtingsmeter een foutieve aan
wijzing geven.
Een belangrijke verbetering geeft reeds het
aanbrengen van een licht groenfilter, zoals
deze bij de fotohandel verkrijgbaar zijn. De
totale gevoeligheid neemt hierdoor evenwel
af.
Fig. 72 laat de plaatsing van het groenfilter
t.o.v. de fototranslstor zien.
Men kan de transistor-belichtingsmeter ijken
door deze te vergelijken met een goede be
lichtingsmeter.
Bij het gebruik van de belichtingsmeter dient
men deze zoals gebruikelijk op de voorgrond
van het te fotograferen object te richten. Zorg
er voor dat men de lens nooit direct op de
zon richt, aangezien hierdoor zowel de tran
sistor als de meter beschadigd kunnen worden.
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VOORKEURINSTELUNGEN VOOR OC71, OC3 EN OC13
Toepassing :

Koppelmedium :

(kn)

m

Rc
(kQ)

Rb

Rb

niveau
niveau
niveau
niveau
niveau

1
2

4.5
4,5

1000
1800

18
15

3
4
5

6,0
6.0
9,0

2,7
10

1000 33
1800 82
1800 100

3,3
3.3

3.9
15
15

3,3
5,6
10,0

laag
laag
hoog
hoog
laag
hoog

niveau
niveau
niveau
niveau
niveau
niveau

6
7
8
9
10
11

1,5
3,0
4.5
6.0
6,0
9.0

1000
1000
470
470
470
470

4.7
10
10
12
39
47

3,3
2,7
6,8
4.7
18
18

Transformator-koppeling
met gemeenschappelijke kleine signalen, laag niveau
deler R^/R,
grotere signalen, hoog niveau
(maximaal 3 trappen)

12
13

6,0
6.0

1000
2200

2.2
2,2

kleine signalen,
kleine signalen,
grotere signalen,
Transformator-koppeling
grotere signalen,
grotere signalen,
grotere signalen,

Ai
M

—|

f

«Ml

n

ï:’i
■

lï

MS

Re
(Ö>

laag
laag
laag
laag
laag

kleine signalen,
kleine signalen,
grotere signalen,
grotere signalen,
grotere signalen,

R/C-koppeling

r

Nr
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L

kbJ

UIT

w

0,56
0,56

(mA)
-lc nom

-Vce max

-VB + leR.

-lc

-lc max

0.5 f
0.4
0,5

0,2*
0.2*
0,2*
0.2*
0.3*
0,3*

0.5
0.5
3,0
3.0
2.6
3.3

0.2*
0,2*

0,45
1.0

-c Gelijkstroomweerstand transformator-primaire. De collectorimpedantie
volgt uit

0,5
0.4

Bovenstaande tabel is ook bruikbaar voor de OC3 en de OC13,
echter kan de collectorstroom —lc 20 è 50 % afwijken, zodat in som
mige gevallen vervorming optreedt. Men wijzige in dat geval RB zo
danig, dat —lc de aangegeven waarde krijgt. Bij voorkeur voor OC3
of 003 gebruiken: 1, 3, 5, 6, 7 of 8. Voor de instellingen 9 t/m 13
moet de OC4 worden gebruikt.
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STEP BY STEP tnHM*
:
De „Step by Step" serie is helemaal op
de nieuwste richting van de radiotechniek in
gesteld: de transistor, waarbij we niets
met het elektrisch net te maken hebben,
waarbij géén glasbreuk kan optreden, transistoren die feitelijk het eeuwige leven hebben
en nog goedkoper zijn dan buizen en waar
voor geen dure batterijen nodig zijn. Natuur-

aan te schaffen komen we tot de tweede
faze: middengolfontvanger met transistorversterking. Een aanvullingsdoos brengt ons
een extra tweetraps versterker hiervoor, nog
steeds voor hoofdtelefoon, terwijl de laatste
aanvullingstrap ons brengt tot het uiteindelijk
resultaat: een drie-traps transistor radio in
modern gespoten stalen kastje met luidspreker.
De montage-techniek is zo modern mogelijk:
soldeerbout wordt zelfs medegeleverd.
Natuurlijk zijn alle bouwdozen voorzien van
duidelijke als beeldverhaal uitgevoerde bouw*
aanwijzingen en het benodigde materiaal is
vanzelfsprekend aanwezig.
We zullen nu eens zien wat het zetten van
de „eerste stap" betekent.
Uit het schema'tje zien we dat het centrale
punt gevormd wordt door de spoel voor het
middengolfgebied, die met zijn aftakkingen
vele mogelijkheden biedt. De afstemcondensator heeft een waarde van ca. 500 pF.
De antenne wordt verbonden met één der
aftakkingen, waarbij een compromis wordt
bereikt tussen gevoeligheid van de ontvanger
en de selectiviteit. Een germaniumdiode ver
zorgt de detectie, de signaalgelijkrichting.

SCHAKELING van de „Step by Step"
kristalontvanger

lijk bieden ook deze transistoren hun pro
blemen. Maar goed ook, anders zou er geen
„sport" in zitten. We willen die problemen
echter niet ophopen en beginnen met het
begin: een eenkringertje met hoofdtelefoon,
nog zonder transistor, de eenvoudigste manier
van radio-ontvangst. Door de tweede „kit"

HET KRISTAL-ONTVANGERTJE, dat In een
attractief kartonnen „kastje" is ondergebracht:
de radio-ontvanger in zijn eenvoudigste vorm
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Kortom, het klassieke kristalontvangertje, doch
met onderdelen van moderne conceptie,
waarbij echter aarde en antenne nodig blij
ven. Echter ideaal voor kamperen, géén bat
terij of stroomgebruik.

Montagedraad is meegeleverd
netjes op een kluw
Wanneer we de inhoud van het bouwpakket
in natura bekijken valt ons onmiddellijk op,
dat de „basis" van alles, het chassis dus,
wordt gevormd door één stuk pertinax, ook
wel genoemd hardpapier, kortom een plaat
isolatiemateriaal, voorzien van regelmatig ge
plaatste gaatjes. We willen niet te lang hier-

over uitwijden, maar voor experimenteren is
dit materiaal het ei van de (veel te vroeg
ontslapen) Columbus: je kunt er alle kanten
mee uit. De afstemcondensator is er een met
kunststofisolatie: klein doch verliesvrij. Montagedraad is meegeleverd, evenals de an
tenne- en aarddraad netjes op een kluw en
wat ons het meest aantrekt is het telefoontje,
dat niet met een beugel om het hoofd wordt
gegord maar door zijn vormgeving in de
ooropening blijft zitten, net zoiets als er aan
een dovemansapparaatje zit. Niemand be
hoeft angst te hebben dat het voorgoed in
zijn (lege) hoofd verdwijnt: er zit een soepel
lang snoer aan. En de resultaten: steeds de
twee Hilversum's en 's avonds nog een flinke
hoeveelheid buitenlanders, die trouwens aan
de grens overdag ook aardig doorkomen.
We gaan nu eens zien wat de volgende
stap zal zijn want het is een goede trek in
de menselijke natuur, dat we naar verdere
volmaking blijven streven. Heus, zelfs de
meest conservatieve onder ons doet nog on
bewust mee aan de vooruitgang. Gelukkig
maar, want anders woonden we nog in ten
ten, waren gehuld in dierenvellen en hadden
niets te doen, want er was in die tijden heus
niet te rekenen op een hobbyblad.
Maar goed, we gaan onze kristal-ontvanger
uitbreiden met een ééntraps transistor ont
vanger, waardoor het aantal mogelijkheden

HET INTERIEUR VAN DE KRISTAL ONTVANGER. Links boven de spoel; centraal de afstem
condensator. De soldeernietjes zijn met het bijgevoegde „dreveltje" vastgezet. Rechts onder:
het oorlelefoontje, links de kabeltjes voor antenne en aarde.

58

van de ontvanger meteen vooruitgaat. Ten
eerste kunnen we méér zenders ontvangen
en wanneer we met de sterkste zenders ge
noegen nemen, kunnen we met een kortere
antenne volstaan.

We gaan ons nu ook nog even bezighouden
met de gereedschappen. Nu is dat een groot
woord want in feite zijn het maar bescheiden
gereedschapjes die echter onmisbaar zijn,
namelijk het dreveltje om de holnietjes om

SCHEMA VAN DOOS no. 2. De uitbreiding t.o.v. doos 1 is met
dikke lijn getekend
Om eens een praktische toepassing van dit
ontvangertje te noemen: het ontvangen van
pers- en weerberichten op een zeilbootje of
op 'n kampeertocht.

.

het nietje behoeft niet met ’n donderende
klap platgeslagen te worden

Wat er nu precies bijkomt zien we in het
schema met dikke lijn getekend (doos 1a);
alle onderdelen worden weer netjes verpakt
in de medegeleverde bouw-kit.
Wij beschikken nu over doos 1 + 1a =
doos 2, waarmee trouwens ook meteen be
gonnen kan worden.

De GEHELE INVENTARIS van doos no. 2

te felsen en de soldeerbout. Dat felsen is be
slist een leuk werkje; we geven hier even
een voorbeeld van deze bezigheid. Toch
moeten we nog even de raad geven om alle
nietjes in te slaan vóórdat we gaan monteren,
want wanneer we op het reeds half-af ge
monteerde isolatieplaatje nog meer nietjes
slaan, dan lopen de reeds gemonteerde
onderdelen een niet denkbeeldig gevaar.
Verder nog een raad: sla met bescheiden
tikjes op het dreveltje; heus, het nietje be
hoeft niet met een donderende klap plat ge
slagen te worden. Is het eenmaal omgefelst,
neem dan het dreveltje weg en sla met de
hamerkop nog even het nietje plat.
En nu de soldeerbout.
Ja, wie een elektrische soldeerbout heeft is

:
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HET BEVESTIGEN VAN DE HOLNIETJES
in de pertinax plaat, waar als volgende be
werking de verbindingen en onderdelen in
gesoldeerd worden, geschiedt d.m.v. een
ponsdreveltje

een hele piet, maar je moet eigenlijk een
heel klein licht boutje hebben voor dit kleine
spul, want een boutje van ca. 50 watt is
soms al te warm voor dit doel.
Het bijgevoegde boutje is van zuiver rood
koper en moet... schrik maar niet, met een
waxine theelichtje verwarmd worden, u weet
wel van Verkade in een glazen potje. Vraagt
u zich maar niet af: „Waar haal ik dat nu
vandaan", want het bevindt zich in de bouw
doos. We moeten niet te licht denken over
het warmtevermogen, het aantal afgegeven
caloriën dat zo’n vlam afgeeft.
Om te beginnen heeft de vlam een tempe
ratuur van minstens 500 a 600 ° C; verder
is het boutje licht zodat we het gemakkelijk

op de vereiste temperatuur van ca . 200 ° C
kunnen brengen.
De PTT-monteurs maakten zelfs vaak gebruik
van een kaarsvlam om een soldeerverbinding
aan te brengen toen de loodkabeltjes nog
niet vervangen waren door plastiekkabels.
Om 't eind van zo’n loodkabeltje werd een
vertinde koperdraad 2 a 3 maal om het
schoongekrabde loodkabeltje gewonden; de
kaars er onder, een stukje „Superspeed" er
tegenaan gehouden en even later vloeide de
tin. Het gaat trouwens zelfs met een lucifer.
Maar terzake: onze soldeerbout. Kijk, alles
gaat goed, zolang we maar zorgen dat de
vlam zelf niet in aanraking komt met het
schuine vlakje waarop het tin moet komen.

Wanneer we het boutje zó boven de vlam
leggen zitten we op fluweel
Dat geldt niet alleen voor het waxine vlam
metje, maar voor alle gasvlammen. Op de
foto zien we hoe we de vlam langs het ronde
gedeelte van de bout mogen laten spelen.
Zorg er maar voor dat het niet te veel waait,
anders wordt de vlam onrustig en onze bout
niet heet. Dus: géén roet op de schuine kant.
Een tweede eis is: zorg dat het boutje niet

r 4.5 v

.

j

LAY-OUT VAN DOOS 2. Denk er om, een antenne alleen is vaak niet voldoende; aarde is
noodzakelijk voor de zwakkere zenders (pen in de grond, bv. een kampeerharing of kraan
van waterleiding).
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DE LAATSTE FAZE: een robuust stalen
kastje, in grijze craquelé lak, waarin recht
uit middengolfontvanger met luidspreker.

.
!

te heet wordt, vooral de eerste keer niet,
want dan houdt het tin er niet op, of, zoals
men zegt: de bout laat zich niet vertinnen.
Kijk, als de bout vertind raakt, verspreidt
zich het tin over de gehele oppervlakte
van de boutpunt; dat vertinnen is beslist
nodig anders gaat het gesmolten tin er als
kleine knikkertjes langs lopen zonder aan de
bout te hechten.
Nu bestaat er een kans dat ondanks alle
goede voornemens deze procedure grandioos
mislukt. Laat het boutje afkoelen, schuur het
weer schoon en begin opnieuw. Maar schuur
(of vijl) niet te vaak want dan blijft slechts
het handvat van het boutje over .. .
We hebben voor het boutje een braadspit
uitgedacht: een lucifersdoosje naast 't thee
lichtje, zodat we het boutje rustig boven de
vlam kunnen laten warm worden; beginnen
er rode en groene kleurtjes op te komen dan
is het reeds te warm. Na 1 è l1^ minuut is
het boutje al heet genoeg om voor 't eerst
vertind te worden.
Is het boutje eenmaal vertind, dan moeten
we het voor elke soldeerverbinding opnieuw
even warm maken. Dat zijn de consequenties
van een klein boutje; het is echter weer snel
warm (ca. 2 a 2^/j minuut). En we kennen
het recept van het solderen wel: houdt het

boutpuntje tegen de te solderen draad of het
holnietje aan en breng het tin er bij: via de
druppel soldeer zal de warmte van het
boutje zich goed aan de draden enz. mede
delen.
Is het boutje vuil, b.v. met zwarte korstjes
van de verbrande harsresten, veeg het dan
warm even aan een ruige doek af. Denk er
echter om dat die hele soldeerderij staat en
valt met het gebruikte soldeertin, neem geen
risico, neem „Superspeed".
Als we dit solderen onder de knie hebben
is het bouwen op zichzelf een kleinigheid.
Wat we aan verder gereedschap nodig heb
ben is: een hamer voor de nietjesklopping
en een punttang met knipfaciliteiten, willen
we niet betrapt worden met moeders schaar.
De nu beschreven doos 2 kan worden uit
gebreid met een tweede transistortrap (doos
2a komt er bij), zodat we doos 3 hebben,
nog steeds met oortelefoon. Het spreekt van
zelf dat we ook een gewone koptelefoon
kunnen toepassen, eventueel zelfs meerdere.
De voeding van deze ontvanger geschiedt
uit een 4% volt zaklantaarn-batterijtje, dat
een half jaar meegaat; feitelijk slijt het meer
door het „oud worden” dan door het werken.
Een zaklantaarnlampje neemt ca. 200 a 300
milli-ampères uit de batterij; deze ontvanger
is met 3 a 4 mA tevredenl
En nu de eindfaze:
De middengolf-ontvanger in stalen kastje met
luidsprekerontvangst
Het uitgangspunt is de montageplaat uit het
geperforeerde isolatiemateriaal waar we
reeds achtereenvolgens Stap 1, 2 en 3 gezet
hebben. Wees niet bang, er is ruimte genoeg
voor de laatste trap.
Deze laatste transistorversterker wijkt in zijn
werking wel wat af van de beide vorige.

HET SCHEMA VAN DE EINDFAZE: „STAP 4"
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Déar ging het er om de a.f. spanningen
wat omhoog te brengen; energie behoef
den ze maar weinig te leveren. De OC3
moet met zijn uitgangsenergie de OC4 „stu
ren” (zoals dat heet), de OC4 stuurde eerst
de telefoon, waarvoor maar weinig energie

Doordat er een stroompje loopt door de
220 kJ2 weerstand en van de basis B naar
de emissor E naar aarde is de spanning op
de basis wat lager dan op de collector, want
in de weerstand treedt een spanningsval op;
bij de OC4 gebeurt iets dergelijks.

HET AFGEMONTEERDE MONTAGEPLAATJE
hardpapier;
de onderdelen zitten ruim en overzichtelijk gemonteerd
nodig was, ca. 30 a 40 milli-watt. Nu stuurt
de OC4 de laatste transistor, waarvoor nóg
minder energie nodig is. De 2N408 echter
moet 'n luidspreker sturen en omdat een
luidspreker meer lucht in trilling moet bren
gen dan een hoofdtelefoon (die niets anders
te doen heeft dan onze oorholte vol muziek
te duwen), daarom moet er door die laatste
transistor meer elektrische a.f. energie wor
den afgeleverd.
Het stroomverbruik van deze transistor is dus
groter; bovendien heeft deze transistor een
hogere voedingsspanning nodig; we treffen
daarvoor thans twee in serie geschakelde
batterijtjes van elk 4% volt aan.

Bij de 2N408 nu zien we een „echte"
potentiometerschakeling, of zo
als we ook wel zeggen, een spanning sdeling tussen de + en de — leiding van
de gehele voeding; de spanning op B wordt
daarom min of meer „vastgelegd”, gefixeerd
op een bepaalde waarde. Wanneer we hier,
eveneens bij de OC3 en OC4 slechts een

... de voeding geschiedt uit een
batterijtje . .

Zo pakken we met een tangetje het draadje
van de transistor of de germanium-diode die
we aan het vastsolderen zijn. Met ons soldeerboutje zijn de kansen op oververhitting
niet zo groot, maar bij een elektrische sol
deerbout is deze maatregel noodzakelijk.
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serieweerstand zouden toepassen, be
staat de kans dat de spanning op de basis
zou veranderen tijdens bedrijf.
Ons geperforeerde hardpapiermontageplaatje
raakt aardig vol, zo onder de hand. We kun
nen overal echter goed bij en moeten op
passen met het bij-slaan van hoinietjes dat
we de reeds gemonteerde onderdelen niet
tot pap slaan. Let op dat er bij het solderen
van nieuwe onderdelen op bestaande soldeerpunten niet wordt „geplakt"; de reeds be
staande soldeerpukkel moet opnieuw tot

I

DE GEHELE INVENTARIS IS NU COMPLEET
smeltens toe worden bewogen, om het eens
lyrisch te zeggen.
Een woord van waarschuwing is nodig voor
de behandeling van transistoren: knip de
draadjes er niet af; ze zijn met opzet zo lang
gehouden omdat transistoren in hun „inte
rieur" beslist geen warmte kunnen verdragen.
Wordt er soms met een elektrische bout ge
werkt, pak de draad dan met een tangetje
vast op een plaats tussen soldeerbout en
transistor; de warmte van de bout vloeit dan
langs het tangetje af en bereikt zodoende
de transistor niet.
We zijn nu in de eindfaze beland; sluit in
de haast niet de batterij verkeerd aan, want
dat grapje kost vrijwel steeds één of meer

transistoren. Uit gewoonte leggen we in de
plusleiding van élk apparaat dat we onder
handen hebben of krijgen een knoop; die
draad is dan altijd herkenbaar.
Het aanbrengen van de luidspreker in het
stalen kastje is een koud kunstje; wanneer
nu ook het chassis voorgoed in het kastje is
ondergebracht, hebben we een robuust en
degelijk ontvangertje, dat ons voor weinig
geld en lage bedrijfskosten langdurig en
trouw zal dienen.

Met het bijslaan van holnietjes oppassen de
reeds gemonteerde onderdelen niet
tot pap te slaan ...

DRIE MANIEREN om een snoertje met een
batterij-klem te verbinden: a) met twee spe
ciale draadklemmen (luxel), b) met twee op
paperclips gelijkende veertjes, die we zelf
moeten maken van bv. veerkrachtig bronsof messingdraad en c) met twee eindjes
spiraalveer; zowel de batterijstrip als het
snoertje worden „ergens" tussen geklemd.

Vóórdat we de hele zaak echter inbouwen,
moeten we het apparaat eerst gecontroleerd
hebben: alle verbindingen stuk voor stuk
nagaan en op het schema a f k r u i s e n.
Dèn pas de batterijen aansolderen. Probeer
niet de draadjes los om de stripjes te slaan:
dat geeft niets anders dan kraakpartijen.
Zelf gebruiken we voor de experimenten
steeds klemmetjes, die we uit stevig messingdraad of nog beter bronsdraad maken, net
een soort paperclip dus. Hieraan zijn de aansluitdraadjes gesoldeerd.
Dit is dan het eindresultaat: een degelijke
middengolf ontvanger die tegen een stootje
kan, op batterijtjes werkt en volledig onge
vaarlijk is voor mens en dier.
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STUDEER BIJ DE BRON!
Wij menen, dat g retht hebt, op
de allerhelle opleiding op elek
tronisch gebied alt het om niet
minder dan uw toekomit gaaL
Betel daarom terdege, dol degenen, die uw 'apleiding in handen
hebben,
.....
lite o»er deie toe
komst betlitten.

LAAT HET DAAROM VER
TROUWDE HANDEN ZIJN

Studeer Elektronica
b{f De Muiderkring

Vraagt gratis prospectus

DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM
Telefoon (0 2959) 15600

Giro 83214
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PHILIPS
halfgeleiders
Een uitgebreid
programma transistors
staat ter beschikking
van de amateurs.

Type
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OC 13
OC 14
OC 16 G
OC 28
OC 30
OC 44
OC 45
OC 57
OC 58
OC 59
OC 70
OC 71
OC 72
2-OC 72
OC 74
2-OC 74
OC 75
OC 76
OC 77
OC 169
OC 170
OC 171

Collector
dissipatie
bij 25° C
125
250
35
13
6,7
83
83
10
10
10
125
125
250

mW
mW
W
W
W
mW
mW
mW
mW
mW
mW
mW
mW

555

mW

125
165
165
83
100
100

mW
mW
mW
mW
mW
mW

Bijzonderheden
Experimenteer-transistor voor algemene doeleinden.
Experimenteer-transistor voor algemene doeleinden.
Experimenteer-vermogenstransistor.
Schakeltransistor; speciaal voor omvormers.
Vermogenstransistor voor algemene doeleinden.
H f.-transistor; grensfrequentie gem. 15 MHz.
H f.-transistor; grensfrequentie gem. 6 MHz.
Subminiatuur-transistor; stroomversterking gem. 50.
Subminiatuur-transistor; stroomversterking gem. 65.
Subminiatuur-transistor; stroomversterking gem. 90.
L.f.-transistor voor algemene doeleinden.
L.f.-transistor voor algemene doeleinden.
L.f.-transistor voor sterke signalen.
Transistorpaar voor klasse B-balansschakelingen.
L.f.-transistor voor sterke signalen.
Transistorpaar voor klasse B-balansschakelingen.
L.f.-transistor voor algemene doeleinden.
L.f.-schakeltransistor.
L.f.-schakeltransistor.
H.f.-transistor; grensfrequentie gem. 70 MHz.
H.f.-transistor; grensfrequentie gem. 70 MHz.
H.f.-transistor; grensfrequentie gem. 100 MHz.

Volledige technische gegevens van de Philips transistors en halfgeleiderdioden zijn
opgenomen in het Philips semi-conductor manual dat verkrijgbaar is bij de erkende
Philips radiohandel, waar ook inlichtingen over alle prijzen kunnen worden verstrekt
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