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COMPACTE
APPARATUUR
door de Amroh B.l.44 (ingangs-) en de
de U 88 (uitgangs-) transformatoren met
hun
• lichte gewicht: 160 gram

klein volume

• minimale afmetingen: 64x32x36 mm

laag gewicht

• geringe volume: 7 cc

geringe
afmetingen
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Balans ingangstransformator

TRANSISTOR
>»|K - Pull Input

Transisloren welke o. m. voor schakelingen mei deze miniatuurtransformatoren In een balanstrap met „drlver" kunnen worden
toegepast:

Vi = OC3 ,2N 406, 2N408.OC4 .OC13 .OC14
OC 71.
V2> =
= 2N 408.2N270.OC14 of OC 72.

of

v3)

U 88 heeft een bijzonder hoog rendement door de
lageohmse waarde van de primaire wikkeling: slechts
8 ohm; luldsprekeraanpassingen tussen 2 en 7 ohnrir
Met de U 88 kan een 4 x hoger uitgangsvermogen

; U 88

bereikt worden dan met een transformatorloze Balans uitgangstransformator
transistoreindtrap met hoogohmige luidspreker.
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De Transistor in theorie en praktijk
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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! — geeft. Arbeidsveld met plenty ruimte voor
toekomstplannen en reeds daarom volle aandacht waard,
is radio tevens een door miljoenen bejubelde en met
gloed doorleefde hobby.
Van deze feiten getuigt ’n bloeiende, de gehele wereld
omspannende radiopers ... daarvan spreken de 80 pagi
na’s van het aantrekkelijk verzorgde altijd interessante,
door alles wat aan radio-doet gelezen maandblad RADIO
BULLETIN.
Techniek een toepassing van nieuwe methoden en laatste con
structies, 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 enthousiaste redactie.
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DE EERSTE DRUK

Het is nauwelijks tien jaar geleden, dat Bardeen en Brattain de ontdekking van een nieuw
elektronisch onderdeel aankondigden, dat zij „transistor" noemden — een samenvoeging van de
begrippen „transformer" en „resistor”. Evenals de elektronenbuis kan de transistor elektrische
energie versterken, doch gebaseerd op een totaal nieuw principe.
Zozeer wijkt de werking van de transistor af, dat men bijna geneigd is te zeggen „dat elke
gelijkenis met bestaande versterkingselementen volkomen toevallig en onopzettelijk is".
De ontdekking van de transistor, die men als een „verbetering" of uitbreiding van de kristaldetector zou kunnen beschouwen, heeft in vele kringen intense belangstelling gewekt. Niet
alleen wetenschapsmensen, maar ook fabrikanten uit de gehele elektronische industrie vroegen
zich af of deze uitvinding wellicht een omwenteling in de constructie van hun produkten teweeg
zou brengen. Vele gebruikers van elektronenbuizen verwachten dat de transistor op den duur,
zo niet de „warme" buis geheel zal verdringen, dan wel geheel nieuwe toepassingen mogelijk
zal maken.
Het is in hoofdzaak te danken aan de uitgebreide onderzoekingen die onder leiding van
Shockley in de Bell laboratoria zijn verricht, dat de verdere ontwikkeling van de transistor
zo snel verliep en nog steeds verder voortschrijdt.
De ervaring heeft reeds geleerd, dat de huidige transistor inderdaad in vele gevallen de elek
tronenbuis kan vervangen. Zelfs vormt deze een oplossing voor bepaalde schakelproblemen
die met elektronenbuizen niet goed realiseerbaar zijn. Het is echter een misvatting te ver
onderstellen dat men alle elektronenbuizen zonder meer door transistoren kan vervangen; niet
alleen omdat de overeenkomst tussen buizen en transistoren slechts de versterking is (die meestal
per trap kleiner is), maar vooral omdat het aantal typen nog beperkt is. Immers zijn uit de
diode en triode na vele jaren van moeizame ontwikkeling de meer gecompliceerde en ge
specialiseerde huistypen ontstaan zoals b.v. de heptode, octode en nonode, die in het transistorarsenaal nog ontbreken. Een begin is echter reeds gemaakt en er bestaan reeds goed
werkende transistor-tetroden die wat dat betreft een goede belofte voor de toekomst inhouden.
Dat ook van amateurzijde grote belangstelling voor de transistor bestaat, behoeft geen betoog.
Vele aantrekkelijke schakelingen zijn met de thans verkrijgbare exemplaren reeds mogelijk
geworden. Vooral in de buitenlandse literatuur verschijnen regelmatig artikelen en schema's
op transistorgebied. Dikwijls betreft het echter schakelingen, die met hier te lande niet ver
krijgbare typen zijn opgebouwd. De begeleidende artikelen zijn vaak of te summier, öf te inge
wikkeld om door de doorsnee-amateur te worden begrepen. In dit boekje is getracht de gulden
middenweg te bewandelen door het theoretisch gedeelte zo eenvoudig mogelijk te houden *) en
toch gedegen genoeg om door studerende technici geapprecieerd te kunnen worden. Voor de
laatste categorie is achterin een literatuuroverzicht gegeven. Veel aandacht is besteed aan de
praktische toepassingen, waarvan beproefde schema’s en bouwbeschrijvingen zijn opgenomen.
Ook zal men enige schakelingen met hoogfrequent-transistoren aantreffen, want hoewel deze
op het ogenblik nog in het beginstadium verkeren, schrijdt hun ontwikkeling snel voorwaarts en
zullen steeds betere typen en schakelingen verschijnen.
Bussum, december 1956.

ELECTRONICUS

') Voor het begrijpen van de verschillende afleidingen is enkel enige kennis van algebra nodig.
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VOO RWOO RD BIJ DE TWEEDE DRUK
De grote snelheid waamwe

,

eerste oplaag van dit boekje is uitgeput bewijst welk een grote
||tcratuur.op transistorgebied.

behoefte er bestaat aan m ei

^ yoor

tweede druk heb ik gemeend deze nog eens grondig

Bij het gereedmaken van.. a|ve de onvermijdelijke „storende drukfouten” ook enkele andere
te moeten herzien om
onjuistheden te

r|jeteren en sommige onduidelijkheden nog wat nader toe te lichten,

un"en V , ,

nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd, een aantal schema’s

d

verbeterde en een belangrijk aantal geheel nieuwe schema s werd opgewerd vervangen
Voorts
werden
de gegevens van nieuwe transistortypen toegevoegd, waaronder die
nomen
OC 4. Enkele praktische toepassingen van deze nieuwe typen
ven de „Musistors" OC 3 en 1—
zult u eveneens in dit boekje aantreffen.
Daar het stellig niet de bedoeling was een echt studieboek samen te stellen, wat dit werkje
ook geenszins pretendeert te zijn, is ook in deze herdruk de beschouwing van de transistor als
vierpool slechts inleidend behandeld.
Evenmin is in extenso ingegaan op het berekenen van een transistorversterker, daar dit behalve
kennis van de vierpoolrekening ook andere gespecialiseerde kennis vereist, waaronder b.v. de
tolerantieberekening, tegenkoppeling e.d. een voorname rol spelen. Met het beschrijven van
een en ander zou reeds een afzonderlijk boek te vullen zijn dat de omvang van het voor u
liggende exemplaar verre overtreft *).
Voor anderen, wie het theoretisch gedeelte van dit werkje reeds te hoog gaat is in hoofd
stuk II. 4. een sterk vereenvoudigde verklaring van de werking van een transistor gegeven.
Bussum, januari 1958.

ELECTRONICUS

•) R. F. Shea, Transistor Audio Amplifiers.

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK
In grote lijnen is deze uitgave gelijk aan de voorgaande. Aan het theoretisch deel is nog een
korte beschrijving van de nieuwe „drift” transistor toegevoegd, enkele getalwaarden werden
door nieuwere gegevens vervangen en in het praktisch gedeelte zijn enkele schema's door
nieuwere ontwikkelingen vervangen.
Bussum, februari 1960

ELECTRONICUS

INLEIDING
Een transistor is een kristalversterker, die evenals de elektronenbuis toepassing vindt bij het
versterken van elektrische energie. Bij de vervaardiging wordt gebruik gemaakt van halfgeleidend materiaal, zoals germanium en silicium in monokristallijne vorm.
Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden, t.w. de puntcontact-transistor en de junctiontransistor
(of lagentransistor).
De theorie van de transistor is gecompliceerder dan van de elektronenbuis. Om de werking
van de transistor te kunnen begrijpen, dient men zich eerst enig inzicht in de atoomstructuur
te verschaffen. In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van een beknopt overzicht nader
op het scheikundig aspect van kristallen ingegaan*
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THEORETISCH GEDEELTE
HOOFDSTUK I

HALFGELEIDERS
I. 1. ATOOMSTRUCTUUR
In het atoomtijdperk waarin wij thans leven zal het wel algemeen bekend zijn, dat het atoom
bestaat uit een kern waaromheen elektronen cirkelen als planeten rond de aarde (fig. 1a).

Ver
volgens Bohr bewegen de elektronen zich in banen of schillen rond de atoomkern.
In deze schillen — gewoonlijk aangeduid met de letters K, L, M, N enz. — is echter slechts
plaats voor een beperkt aantal elektronen, en wel voor elke schil een bepaald aantal (fig. 1b).
Het hangt nu maar helemaal van de stof (of het element) in kwestie af hoeveel van die
schillen zich rond een atoomkern bevinden.
De opeenvolgende schillen K, L, M, N... blijken met resp. 2, 8, 18, 32... elektronen volledig
bezet te kunnen worden. Zo’n volledig bezette schil vormt volgens de quantummechanica een
volkomen symmetrische en daardoor zeer stabiele rangschikking van elektronen rond de kern.
Daarnaast vormen ook 8 elektronen in de buitenste schil een soortgelijke stabiele verdeling,
ongeacht of de schil daarmee geheel bezet is of niet. Dergelijke stabiele schillen worden „edel
gasmantels" genoemd, omdat ook de edelgassen zoals helium, neon en argon een dergelijke
elektronenbezetting in de buitenste schil vertonen.
Nu bezit de atoomkern van een bepaald element een zeer bepaalde, bij dat element behorende
positieve lading, waarmee een eveneens zeer bepaald aantal (negatief geladen) elek
tronen wordt „vastgehouden". Is de kernlading in evenwicht met de som van de negatieve
ladingen van alle elektronen, dan is het atoom „elektrisch neutraal", d.w.z. naar buiten is geen
lading merkbaar. Het aantal elektronen rond de kern is dan kenmerkend voor de betreffende
stof. Beter gezegd: de positieve lading van de kern die de elektronen in evenwicht houdt is
bepalend voor de eigenschappen van de stof in kwestie. Kan een kern 79 elektronen in even
wicht houden, dan hebben we met go u d te maken; zijn er maar 13 elektronen, dan is de
stof in kwestie aluminium. Om van aluminium b.v. goud te maken zouden we er 79 — 13 =
66 elektronen bij moeten zien te stoppen. Dat ons dat niet lukt komt omdat de kern maar
13 elektronen vast kan houden en alles wat we er méér bij willen doen zo gauw mogelijk weer
kwijl wil raken. Hiertoe zouden we dus eerst iets aan de kern moeten veranderen. Maar
zo komen we al op het gebied van de kernfysika en dat gaat ons hier veel te ver!
We weten dus nu dat de kern bepalend is voor de eigenschappen van het element in
kwestie. We kunnen nu het aantal elektronen variëren zonder dat die eigenschappen ver
anderen. Verwijdert men een elektron, dan wordt het atoom positief geladen; komt er
eentje extra bij (tengevolge van het streven naar een „stabiele edelgasmantel"!) dan wordt
hel atoom negatief geladen: het atoom heet nu in beide gevallen een i o n.
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I. 2. DE SCHEIKUNDIGE BINDING
Elk atoom streeft naar een stabiele edelgasmantel omdat deze volgens de quantummechanica
de kleinste energietoestand bezit. Zó groot is de drang naar deze toestand, dat het atoom graag
elektronen van of aan aangrenzende atomen „leent". De scheikundige binding moet dan ook
als een onderlinge uitwisseling van elektronen worden gezien, waarbij elk atoom naar een
stabiele edelgasmantel streeft.
Dit „lenen" van elektronen kan op verschillende manieren gebeuren. Voor ons is evenwel
slechts een bepaalde bindingssoort van belang, n.l. de covalente binding, waarbij elk
atoom één of meer elektronen in z’n buitenste schil te kort komt. (Men noemt dit aantal de
valentie (= waardigheid) van het atoom.)
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Fig. 2

Een klassiek voorbeeld van een covalente binding is die van twee fluoratomen (fig. 2). Fluor
heeft 7 elektronen in de buitenste schil en komt daardoor nog 1 elektron te kort voor de
edelgasstructuur van neon, dat 8 elektronen in de buitenste schil telt. Door er één met een
buurman te delen krijgt elk F-atoom er 8, wat een stabiele toestand is. De binding wordt
dus door een elektronen paar gevormd. (Ga dit zelf na!) Fluor is éénwaardig, want het kan
éen ander atoom binden. In het beschouwde geval hebben twee fluor-a tomen (of ionen)
zich tot één fluor-m o I e c u I e verenigd. Natuurlijk is dit wel een erg simpele voorstelling
van zaken. De elektronen staan immers niet

stil, maar zwieren met kolossale snelheid rond de

atoomkern. Er is nog iets anders ook. Fluor heeft weliswaar 7 elektronen in de

L-schil, maar

daarvan draaien er 2 volgens een ellips en 5 volgens een cirkell (Zie ook fig. 1b, germaniumatoom). De covalente binding betekent dan ook in werkelijkheid een verwringing van de atoomstructuur, in het bijzonder bij de meer gecompliceerde verbindingen. Al dat leentjebuur spelen
van elektronen heeft tot gevolg, dat de valentiekrachten (bindingskracht) onder zeer bepaalde
hoeken gaan werken. De atomen gaan zich daardoor volgens een karakteristiek patroon
ruimtelijk rangschikken. Bij koolstof b.v., dat 4 elektronen in de L-schil heeft (en er dus nog graag
4 bij wil lenen) zijn de valentiekrachten onder hoeken van 109° 28' met elkaar gericht. En dat
zijn nu precies de hoeken, die de zwaartelijnen van een tetraëder (= regelmatig viervlak) met
elkaar maken (fig. 3a).

3a

Men kan de rangschikking der C-atomen ook in een kubus voorstellen. Daarbij liggen de aan
grenzende atomen diagonaalsgewijze in de hoekpunten van een kubus (fig. 3b). Men noemt
dit een kubisch rooster.
In diamant b.v., dat een zuivere gekristalliseerde koolstof is, zijn de kubusjes zodanig opge-

8

?

stapeld, dat de ribben elkaar raken (fig. 4). Duidelijkheidshalve is in al deze figuren de hartafstand tussen de C-atomen sterk overdreven voorgesteld. Uit het voorgaande volgt immers
dat in werkelijkheid de elektronenmantels gedeeltelijk in elkaar doordringen.
Een structuur volgens fig. 4 wordt het „diamantrooster" genoemd. Onder „rooster” verstaat
men in het algemeen een regelmatig „patroon” of regelmatige rangschikking.
I. 3.

STROOMGELEIDING IN HALFGELEIDERS

Germanium, dat in groep IV van het periodiek systeem der elementen de vierde plaats bezet,
is sterk aan koolstof en silicium verwant. De atoomkern van germanium is omgeven door
32 elektronen, waarvan 4 in de buitenste schil (N-schil). Het komt nog 4 elektronen tekort voor
de edelgasstructuur van krypton, dat 36 elektronen heeft, waarvan 8 in de N-schil. Germanium
is daardoor evenals koolstof 4-waardig en kristalliseert eveneens volgens het diamantrooster

(fig. 4).
Bij het absolute nulpunt ( — 273° C) zijn alle valentie-elektronen voor het vormen van bindingen
verbruikt. Er zijn dan geen elektronen meer over, die zich vrij door het kristal kunnen bewegen
en voor stroomtransport kunnen dienen. M.a.w. het materiaal gedraagt zich dan als een volkomen
isolator.

Een interessante vergelijking is die met diamant, dat een isolator is ondanks het feit dat het
uit zuivere koolstof is opgebouwd! Grafiet daarentegen, dat volgens een ander (hexagonaal)
rooster is opgebouwd, is bekend als een goede geleider. Dit demonstreert duidelijk, dat de wijze
waarop de atomen in een gegeven krislalrooster zijn gerangschikt, grote invloed uitoefent op het
elektrisch gedrag van het materiaal.
De temperatuur beïnvloedt het geleidingsvermogen van de meeste materialen. Warmte, wat
een bepaalde vorm van energie is, uit zich door moleculaire trilling, die de tendentie heeft de
rangschikking der atomen te verstoren. Sommige bindingen worden daardoor a.h.w. losgeslagen
en aldus komen er elektronen vrij (grotere energietoestand; zie I. 2.). Ze laten dan een vrije
plaats — een „gat” met positieve lading — achter. In feite is zo'n gat een verzwakte binding.
Zodra de elektronen echter maar even kans zien, springen ze weer in het eerste het beste gat
terug (recombinatie). We krijgen dus een willekeurige beweging van vrije elektronen en gaten

(fig. 5).
Als er per tijdseenheid evenveel elektronen losgeslagen worden als er weer terugspringen is
het materiaal in „thermisch evenwicht”, d.w.z. het aantal vrije elektronen is voor een bepaalde
temperatuur constant. Stijgt de omgevingstemperatuur, dan stijgt ook het aantal vrije elektronen.
Daar deze elektronen voor stroomtransport kunnen dienen,

is het elektrisch geleidingsver-

nogen afhankelijk van de temperatuur. Halfgeleiders hebben dus een negatieve temperatuurscoëfficient, d.w.z. hun weerstand neemt af bij s t ij g e n d e temperatuur.
Zoals reeds opgemerkt, ontstaat op de plaats waar een elektron losgeslagen werd, een gat
met positieve lading. Aangezien het gat ontstaat op het moment dat het elektron de binding
verlaat, kan men zeggen dat het gat zich tegengesteld beweegt aan het elektron. Een eenvoudig
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voorbeeld is zo'n schuifspelletje met blokjes (fig. 6). Schuift men een blokje naar links, dan
verschuift het gat naar rechts. (Zie ook het plaatje op pag. 11).

De gaten gedragen zich geheel als elektronen, d.w.z. als vrij bewegende deeltjes, doch met
tegengestelde lading. Uit de quantummechanica volgt, dat hun massa iets van die van het elek
tron verschilt; ook zijn de gaten iets minder beweeglijk. Het bewijs van dit wonderlijk ver
schijnsel zou hier veel te ver voeren. Misschien kunt u het volgende aanvoelen: een elektron is
een vrij bewegend deeltje; een gat daarentegen moet maar afwachten of het een elektron
belieft zijn plaats in te nemen, waarmee een zekere tijd is gemoeid, en tijd betekent hier
„traagheid" of „grotere massa”.
Het geleidingsvermogen van zuiver germanium is gering en hangt af van het aantal elektronen
dol bij normale omgevingstemperatuur vrij komt. Door toevoeging van bepaalde verontreini
gingen kan het geleidingsvermogen evenwel aanzienlijk worden opgevoerd. Men kan daartoe
stoffen gebruiken, die het ontstaan van vrije elektronen bevorderen; maar ook andere,
die het ontstaan van gaten in de hand werken.
Tot de eerste soort behoren stoffen met 5 valentie-elektronen. Dit zijn b.v. het 5-waardige
arsenicum of vanadium. Het is zonder meer duidelijk, dat wanneer een dergelijk atoom in het
diamantrooster van germanium wordt opgenomen, één valentie-elektron

geen binding kan

vormen. Een zeer geringe hoeveelheid arsenicum aan het germanium toegevoegd levert het
materiaal dus een overmaat aan elektronen. Derhalve wordt arsenicum een „donor"
genoemd; het mengsel heet nu n-germanium. Door het afstaan van een elektron wordt de donor
echter positief geladen.
Omgekeerd zullen verontreinigingen met 3-waardige stoffen zoals indium of aluminium een
tekort aan elektronen veroorzaken, m.a.w. het mengsel bevat nu meer gaten dan elek
tronen, omdat uit het germanium vrijgekomen elektronen door het indium ingepikt worden om
een 4e binding te vormen met het germanium. Vanwege dat beslag leggen op vrije elektronen
wordt indium een „acceptor” genoemd; het mengsel heet nu p-germanium. De acceptor wordt
door het opnemen van een elektron negatief geladen.
De hoeveelheid verontreiniging is buitengewoon klein; deze ligt in de grootte-orde van 1 op
„

10® (1 op de 100.000.0001). Grotere hoeveelheden verminderen het verlangde effect.
Zowel p- als n-germanium zijn uitwendig gezien elektrisch neutraal, evenals elke andere metaallegering. Dit komt doordat donors zowel als acceptors een lading hebben tegengesteld aan
die van de door hen veroorzaakte elektronen resp. gaten.
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HOOFDSTUK II

DE WERKING VAN EEN TRANSISTOR
II. 1. P.N. JUNCTIONS

DE FlECrPQNENBEMCWC U/EIN P-H JUHCWH
(STEPK VEKPOTE OPNUAE PAN (EN KUSTPANSISTOQ)

We zullen nu eens nagaan wat er gebeurt als we een stukje p-germanium en een stukje n-germanium samenvoegen. We krijgen dan een p-n verbinding of „junction".
Het n-germanium staat dan een deel van zijn vrije eleklronenoverschot af aan het p-germanium
dat elektronen te kort heeft; aan de andere kant staat het p-germanium een deel van zijn
gatenoverschot af aan het n-germanium dat gebrek aan gaten heeft.
Dit lijkt enigszins op wat er gebeurt als we twee ruimten met verschillende gassen met elkaar
in verbinding brengen: de moleculen van het ene gas worden verdrongen door de moleculen
van het andere gas, en omgekeerd. Na zekere tijd is dan de samenstelling van het gasmengsel
in de gehele ruimte homogeen.
Bij het samenvoegen van p- en n-germanium ontstaat echter een meer gecompliceerde situatie,
omdat het in dit geval elektrisch geladen deeltjes betreft. Wanneer elektronen uit het n-gebied
naar het p-gebied oversteken, zal het laatste negatief worden t.o.v. het eerste, omdat beide
stukjes germanium oorspronkelijk elektrisch neutraal waren. Het potentiaalverschil wordt nog
vergroot doordat positieve gaten uit het p-gebied naar het n-gebied oversteken, waardoor het
n-gebied positief wordt t.o.v. het p-gebied.
Hel p-gebied gaat nu tengevolge van zijn negatieve lading de elektronen uit het n-gebied
afstoten. Omgekeerd zal ook het positief geladen n-gebied de gaten uit het p-gebied afstoten.
Hel resultaat is, dat bij het samenvoegen van de twee verschillende soorten germanium de uit
wisseling van elektronen resp. gaten tegengewerkt wordt, en zelfs geheel tot staan komt als een
potentiaalverschil van voldoende grootte tussen beide is bereikt. Men noemt dit wel de contactpotentiaal. Tengevolge van dit potentiaalverschil, dat een elektrostatisch veld in het grensgebied
produceert, zullen de ladingsdragers in de nabijheid van het contactoppervlak worden afgestoten
(fig. 7). Daar er dus aan weerskanten van het contactoppervlak geen vrije ladingsdragers meer
zijn, kan het zeer smalle grensgebied als een isolator worden beschouwd (I. 3.).
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Fig. 7

De dikte van dit grenslaagje is ongeveer 1 micron (= 0,001 mm). Het is mogelijk het grenslaagje dikker te maken door een uitwendige gelijkspanning aan te brengen die het p-germanium
nog meer negatief maakt t.o.v. het n-germanium. Door het sterkere elektrostatische veld in het
grensgebied zullen de vrije ladingsdragers nog verder afgestoten worden, m.a.w. de dikte van
neemt toe, en daardoor ook de weerstand
de isolerende laagjes — de sperlaag
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(sperweerstand). Tot op zekere hoogte geldt, dat bij stijgende spanning de sperweerstand
toeneemt. Bij zeer hoge spanningen treden echter andere verschijnselen op, die tenslotte tot
doorslag leiden.
Draait men de polariteit van de aangelegde gelijkspanning om, zodat het p-germanium positief
t.o.v. het n-germanium wordt, dan zullen de elektronen uit het n-gebied sterk aangetrokken
worden door het nu positieve p-gebied, terwijl anderzijds de positieve gaten in het p-gebied
aangetrokken worden door het negatief geladen n-gebied.
Reeds een geringe potentiaal in deze richting - de doorlaatrichting - heeft een aanzienlijke
stroom van elektronen en gaten tot gevolg.
Nu hebben we echter bij bovenstaande beschouwing nog geen rekening gehouden met de
door thermische oorzaak vrijgekomen elektronen en gaten

— de z.g. „intrinsieke" ladings

dragers. In doorlaatrichting is hun bijdrage tot de totale stroom, die via de aansluitklemmen door
het germanium vloeit, te verwaarlozen.
In sperrichting zijn zij evenwel oorzaak, dat de isolatie van het sperlaagje niet volkomen is.
Immers zullen ook in de uiterste grensgebieden aan weerszijden van het contactoppervlak door
temperatuursoorzaken elektronen uit hun bindingen losgeslagen worden, die weer gaten achter
laten. Overeenkomstig hun lading zullen de intrinsieke gaten in het p-germanium door het
positief geladen n-germanium afgestoten, en de elektronen aangetrokken worden; omgekeerd
zullen de intrinsieke gaten in het n-germanium door het negatieve p-germanium aangetrokken
en de elektronen afgestoten worden. Er vloeit dus een lekstroom overeenkomstig het door de
temperatuur bepaalde aantal intrinsieke elektronen en gaten. De sperweerstand is daardoor
temperatuur-afhankelijk.
UH het bovenstaande blijkt dus, dat we door samenvoegen van een stukje p-germanium met een
stukje n-germanium een diode — een z.g. junctiondiode - verkregen hebben.
Nu moet u echter niet denken dat we een junctiondiode verkrijgen door eenvoudig beide
stukjes germanium tegen elkaar te drukken. In werkelijkheid ontstaat de p-n junction bij een
soort legeringstechniek (zie V. 4.) en is er van een veel inniger metallische verbinding sprake.
Een en ander vereist dus een speciale fabricagetechniek. Voor de fabricage van junctiondioden
wordt naast germanium ook van silicium gebruik gemaakt, dat iets minder temperatuurgevoelig
is en hogere temperaturen toelaat.
Behalve door de omgevingstemperatuur v/orden ook door sterk opvallend licht bindingen
verbroken.
Halfgeleider-junctions hebben daardoor ook lichtgevoelige eigenschappen. Men maakt hiervan
een dankbaar gebruik bij de fotodioden of de foto-transistoren zoals b.v. de OCP 71. Het is
nog wel even interessant om te vermelden dat er ook een ander soort junction-dioden is ont
wikkeld welke bij sterk opvallend licht zelfs een stroom gaan leverenI Dit zijn b.v. de Bell
„Solar"-cellen, waarmee men nog druk experimenteert en inmiddels zelfs reeds als voeding
voor sommige experimentele transistor-apparaatjes worden toegepast. Ook de junctiondioden
en -transistoren leveren bij sterk opvallend licht reeds een zeer geringe stroom. Dit kan worden
aangetoond met een „kaalgekrabde" transistor en een zeer gevoelige «A-meter (25 ,«A-gebied).
Ook kan men de junction-diode in sperrichting aansluiten en de aangelegde gelijkspanning
langzaam opvoeren. In eerste instantie vloeit dan de zojuist genoemde lekstroom, die geheel
door de junctiontemperatuur wordt bepaald. Op een gegeven moment is de veldsterkte in het
kristal echter zó groot geworden, dat sommige elektronen finaal uit hun bindingen worden
losgetrokken. Men noemt de spanning waarbij dit verschijnsel optreedt de „Zenerspanning".
Daarbij kunnen ze een zó grote versnelling krijgen, dat ze in staat zijn andere elektronen uit
nog bestaande bindingen los te stoten, indien zij op hun weg daar tegenop botsen. Er kan
dan een soort kettingreactie ontstaan, die tot gevolg heeft dat reeds bij een geringe verdere
verhoging van de spanning een plotselinge sterke toename van de lekstroom valt waar te
nemen. Dit effect wordt het „Avalanche-effect” genoemd. De diode gedraagt zich dan geheel
overeenkomstig een neonbuis: ondanks de stroomtoename blijft de spanning over de diode
constant.
Begrenst men de dissipatie in de diode (b.v. door een serieweerstand) tot een veilige waarde,
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den kunnen sommige speciale dioden inderdaad voor het stabiliseren van gelijkspanningen
worden gebruikt. Daar de temperatuur-afhankelijke component van de stroom door de diode
in dit geval zeer klein kan zijn t.o.v. de totale stroom is de spanning over de diode slechts
in geringe mate afhankelijk van de temperatuur.
De spanning waarbij de vrij abrupte „doorslag” optreedt noemt men de „Zenerspanning"
of
„Turn-over voltage”. Overigens is lang niet elke diode voor spanningsstabilisatie geschikt, omdat
bij de meeste germanium-dioden de overgang van spergebied naar doorslaggebied niet abrupt
maar slechts geleidelijk plaats vindt. In het gebied waar de stroom onalhankelijk van de spanning
wordt is de toelaatbare dissipatiegrens vaak reeds ver overschreden en wordt de diode vernield.
Er bestaan echter al speciale siliciumdioden waarbij die overgang veel scherper is begrensd,
die hogere temperaturen kunnen verdragen en een zeer constante en zeer lage Zenerspanning
hebben, b.v. de Intermetall Zenerdioden Z6, Z7 en Z8 welke resp. bij 6, 7 en 8 volt stabiliseren.
De Zenerstroom bedraagt in het werkgebied ca. 5 mA. Het junctionmateriaal bestaat hier uit
silicium.
Een geheel andere toepassing van de junctiondiode is de volgende: Beschouwt men de in
sperrichting aangesloten diode als een zeer klein condensatortje, dan kan men de dikte van
het diëlektricum en daarmee de capaciteit variëren door de aangelegde spanning te veranderen.
Parallel geschakeld aan een UHF-kring kan men deze zodoende Iets verstemmen door de gelijk
spanning over de diode te wijzigen. Ook hiervoor zijn reeds speciale UHF-dioden ontwikkeld,
die voor FM-doeleinden kunnen worden gebruikt.
II. 2.

DE JUNCTION TRANSISTOR

De junction- of lagentransistor is opgebouwd uit 3 laagjes van bovenvermeld germanium in
„sandwichvorm". De samenstelling kan p-n-p of n-p-n zijn. Het middelste laagje is zeer dun —
een soort Haagse kaassandwich met veel brood en weinig kaas. Bij b.v. de OC 44 is dit laagje
slechts ca. 10
dik!
Er bestaan ook nog andere samenstellingen — b.v. p-n-p-n — die zeer interessante mogelijk
heden bieden waarvoor geen gelijkwaardige elektronenbuizen bestaan. De bespreking hiervan
valt echter buiten het bestek van dit werkje.
We zullen ons in hoofdzaak met de p-n-p transistor bezighouden; de werking van de n-p-n is
geheel analoog.
De p-n-p transistor is opgebóuwd volgens fig. 8. De laagjes worden resp. emitter, basis en
collector genoemd. Hoewel er in principe geen verschil is tussen emitter en collector is er
constructief een onderscheid, waarop straks nog wordt teruggekomen.
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Fig. 8

Aan elk van de 3 laagjes is een toevoerdraad bevestigd, resp. e, b en c gemerkt. Zowel de
collector als de emitter vormen met de basis een junctiondiode. De emitter/basisdiode wordt in
doorlaatrichting aangesloten; de collector/basisdiode in sperrichting. Hiertoe ontvangt de emitter

een positieve potentiaal van enkele tienden volts, en de collector een negatieve potentiaal van
enige volts t.o.v. de basis.
In het kort komt de werking van de transistor hierop neer: Denken we in eerste instantie de

i) In feite is dit een onjuiste benaming, daar het Avalanche-effect meestal reeds vóór het bereiken
van de Zenerspanning optreedt.
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linkerhelft van fig. 8 weg, dan spert de collector/basisdiode analoog aan de junctiondiode
(zie II. 1.). In het contactvlak tussen collector en basis ontstaat door de elektrostatische lading
van beide weer een sperlaag doordat de collector de overschotselektronen uit de basis
(die uit n-germanium bestaatl) afstoot, en omgekeerd de basis de overschotsgaten uit de collector
afstoot. Door zijn negatieve lading wil de collector positieve gaten uit het n-germanium (de
basisl) aantrekken, maar die zijn er van nature niet.
Nu stond evenwel de emitter/basisdiode in doorlaatrichting aangesloten. Dat betekent — alweer
net als bij de diode — dat het positieve p-gebied (de emitter) elektronen aantrekt uit het
n -gebied (de basis); en omgekeerd zullen gaten uit de emitter door de negatief geladen basis
worden aangetrokken. Het gevolg is dus een stroom van gaten naar de basis; en dat was nu
juist waar de collector/basisdiode om zat te springen!
Hiermee zijn ook plotseling de benamingen „emitter" en „collector" duidelijk geworden: de
„emitter" zendt gaten in de basis (lat. emiltere = uitgeven) die door de collector verzameld
worden (lat. colligere = verzamelen).
Nu is de basis zeer dun, zodat het gros van de binnenstromende gaten spoedig het collector/
basis-grensgebied bereiken, waar zij door de negatieve lading van de collector sterk worden
aangetrokken. Het resultaat is dus een gatenstroom van emitter naar collector, die in stand
wordt gehouden door de aangelegde uitwendige spanningsbronnen; dat zijn de positieve emitterspanning en de negatieve collectorspanning. De eerste bepaalt de grootte van de gatenstroom
en de tweede „zuigt" de gatenstroom af zoals zij door de emitter wordt toegevoerd. Mits de
collector/basisspanning groot genoeg is om alle gaten weg te zuigen wordt de gatenstroom
uitsluitend door de emitter/basispotentiaal bepaald.
Een factor, die we tot dusver over het hoofd hebben gezien, is de recombinatie van gaten en
elektronen (I. 3). Een gering deel van de gaten, die uit de emitter in de basis terechtkomen
zal met de vrije elektronen daarin recombineren. Daardoor zullen niet alle gaten, welke uit de
emitter in de basis stromen, de collector kunnen bereiken. Dit ongewenste verschijnsel kan wor
den verminderd door de basis zeer dun te maken; vanzelfsprekend is men daarbij constructief
aan een bepaalde limiet gebonden. Bovendien nemen dan de inwendige capaciteiten sterk toe.
Behalve de gatenstroom vloeit er nog een z.g. „minoriteitsstroom" (=

minderheidsstroom)

veroorzaakt door de vrije elektronen welke reeds in de basis aanwezig waren. Dit deel van de
totale emitterstroom maakt geen deel uit van de collectorstroom maar wordt uitsluitend door de
basis geleverd en wordt door de batterij in stand gehouden. De collectorstroom is daardoor
iets lager dan de emitterstroom. Men duidt de verhouding van de collectorstroom lc tot de
emitterstroom lc aan met de stroomversterkingsfactor a, welke dus iets kleiner is dan 1.

Alc
Bij goede transistoren bereikt « een waarde van ca. 0,95 tot 0,99 (« = ------- ). « is derhalve de

A Ie
emitter-collector stroomversterkingsfactor, ook wel geschreven als ncc.
Het is bij sommige speciale transistoren zelfs mogelijk de versterkingsfactor groter dan 1 te
maken, door een geschikte constructie (b.v. puntcontacttransistoren of p-n-p-n-transistoren).
Het zou echter te ver voeren hier nader op in te gaan; geïnteresseerden kunnen naar de uit
stekende boekwerken van Shea en Shockley worden verwezen (zie literatuuroverzicht).
Daar bijna de gehele emitterstroom vermenigvuldigd met een factor « door de collector wordt
opgenomen treedt er versterking op. De collectorspanning moet dan > 0,3 a 0,5 volt zijn om
alle gaten op te kunnen nemen; is aan deze voorwaarde voldaan dan heeft de collectorspanning
verder weinig invloed op de grootte van de gatenstroom van emitter naar collector. Dit be
tekent, dat de collector een zeer hoge inwendige weerstand (Rj) vertoont, evenals de pentodebuis. De R; van een transistor ligt in de grootte-orde van 40 tot 500 V.Q. De emitter, die een
continue stroom van gaten in de basis injecteert, kan dit doen door het feit dat uit de emitter
regelmatig elektronen worden opgenomen. Deze vloeien door de batterij Bt (fig. 8) af. Er vloeit
dus door de emitter/basisdiode een (positieve) stroom in doorlaatrichting. De doorlaatweerstand
van deze diode is zeer laag en ligt in de buurt van 10 tot 50 Q, zodat een relatief grote
stroom bij een lage spanning (die van B]) loopt. De ingangsweerstand van de transistor is
in deze schakeling daardoor zeer laag. In een iets andere schakeling kan een aanmerkelijk
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grotere ingangsweerstand worden verkregen. We komen hierop in hoofdstuk 111.6 nog terug.
Voorlopig houden we ons echter nog aan de schakeling van fig. 8 en nemen genoegen met
deze lage ingangsweerstand.
Geringe spanningsvariaties tussen emitter en basis hebben dan een evenredige variatie van de
emitterstroom tot gevolg. Daar de collectorstroom een factor « X de emitterstroom was, volgt
deze precies de variaties. Over een hoge uitwendige collectorweerstand ontstaan daardoor
grote

spannings variaties,

zonder dat de

collector stroom

noemenswaard

van

de

emitter stroom verschilt. In feite hebben we dus een „weerstandstransformatie"
gekregen (zoals de naam „transistor" reeds uitdrukt) waarmee spanningsversterking
wordt verkregen ondanks dat de stromen in emitter en collector nagenoeg gelijk zijn.
Bij juiste aanpassing van in- en uitgang kan met de doorsnee-transistor in geaarde basis
schakeling een krachtversterking van 40 of meer db worden bereikt.
Daar de junction-transistor in feite uit 2 junction-dioden bestaat, is ook de transistor sterk
temperatuurgevoelig. Men zal dus in de meeste schakelingen maatregelen moeten nemen om
de gevolgen hiervan (vergrote lekstroom, werkpuntverschuiving) tegen te gaan.
II. 3. PUNTCONTACT-TRANSISTOREN
De thans bekende junction-transistoren zijn alle ontstaan uit hun voorloper, de puntcontacttransistor. Dat we de puntconjact-transistor daarom niet eerst hebben behandeld, komt omdat
de principiële werking eenvoudiger aan de hand van de junction-transistor is te verklaren. Ook
bij de puntcontact-transistor zijn grensgebieden aan te wijzen, die zich als junctions gedragen.
Het is wel interessant te vermelden, dat de transistor in 1948 bij toeval werd ontdekt door
Bardeen en Brattain van de Bell Telephone Company in de V.S., waar men met duo-dioden
experimenteerde. Na een vrij stormachtige ontwikkeling, die nog steeds in volle gang is, worden
thans overal ter wereld transistoren vervaardigd.
In principe bestaat de puntcontact-transistor uit een stukje germanium van p- of n-structuur,
waarop twee uiterst fijne wolframspitsen (z.g. „snorharen" of „whiskers") rusten (fig. 9). De
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Fig. 9

onderlinge afstand bedraagt circa 50 micron. Gedurende een formeringsproces (o.a. door het
zenden van stroomstoten van spits naar kristal) worden verontreinigingen in het germanium
gebracht, waardoor in het kristal p-n-p of p-n-p-n junctiongebieden ontstaan. De puntcontacttransistor speelt tegenwoordig een meer ondergeschikte rol, sinds de fabricagetechniek van
junction-transistoren sterk is verbeterd. Voor enkele speciale doeleinden worden ze echter
nog wel

toegepast, o.a. in schakelingen waarbij van de negatieve weerstandskarakteristiek

(a > 11) gebruik wordt gemaakt. Bij puntcontact-transistoren kan in geaarde basisschakeling n.I.
instabiliteit optreden als de uitwendige basisweerstand te groot wordt. Hiervan kan gebruik
worden gemaakt door in het basiscircuit een afgestemde kring op te nemen, waardoor een zeer
eenvoudige oscillator wordt verkregen (b.v. met de puntcontacttransistor OC 51).
Wegens het feit dat de grensfrequentie (zie V. 1) van de puntcontacttransistoren hoger lag dan
bij de eerste junctiontransistoren werden ze voor r.f. doeleinden toegepast. Ze zijn inmiddels
echter nagenoeg geheel door de robuustere r.f.-junctiontransistoren verdrongen, b.v. de OC 44
en OC 45, resp. de OC 170 en OC 171.
Voor toepassingen waarbij een « > 1 nodig is kan tegenwoordig van p-n-p-n transistoren gebruik
worden gemaakt.
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II. 4. VEREENVOUDIGDE VERKLARING VAN DE WERKING
De voorgaande hoofdstukken zijn misschien voor dé jongere lezers wel wat erg ingewikkeld.
Uiteraard is een en ander geen stripverhaalde, dat men in één adem uitleest, doch iets wat
men moet lezen en herlezen tot het begint te dagen. Voor degenen, die het desondanks toch
nog te hoog gaat, volgt hier nog eens een sterk vereenvoudigde verklaring van de werking
aan de hand van een puntcontactdiode en een puntcontacttransistor.
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Bij de diode (fig. 10) zien we één contactspits op een germaniumkristal. In de richting van
spits naar kristal meten we een lage weerstand, van kristal naar spits een hoge.
Bij de transistor (fig. 11) zien we twee contactspitsen op één gemeenschappelijk kristal. Elke
spits afzonderlijk vormt met het kristal weer een diode. Een ideale diode werkt als een volkomen
ventiel (of contact). D.w.z. in doorlaatrichting is de weerstand nul (contact gesloten); In sperrichting is de weerstand oo (contact open).
Nu is noch een germaniumdiode, noch een „warme" dioden) zulk een ideaal ventiel. Beide
vertonen in doorlaatrichting een zekere weerstand (de eerste een lagere dan de tweede).
In sperrichting heeft de warme diode een praktisch co hoge weerstand. De germaniumdvode
brengt het echter maar tot 100 k.f? a 2 Mi?. Bovendien laat zich deze weerstand door ver
schillende factoren van buitenaf beïnvloeden. Verhoogt men de temperatuur van de contactplaats, of laat men een sterk licht hierop schijnen, dan daalt de sperweerstand aanzienlijk2).
Een derde mogelijkheid is, om in de onmiddellijke nabijheid van de contactspits een elektrische
stroom door het kristal te sturen. Ook dan daalt de sperweerstand enorm.
Mogen de eerste twee eigenschappen vaak lastig en ongewenst zijn, van de derde eigenschap
wordt bij de vervaardiging van transistoren een dankbaar gebruik gemaakt.
Laat men nu door de linkerdiode van fig. 11-1 een stroom in doorlaatrichting vloeien, dan
neemt de sperweerstand van de enkele microns verder gelegen rechterdiode af. We noemen
nu de linkercontactspits: „emitter", de rechter: „collector" en het kristal dopen we: „basis".
In ’t schema geven we dit aan als fig. 11-11.
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In fig. 12a zien we in eerste instantie de emitterstroom Ie lopen. Dientengevolge neemt de sper
weerstand van de collector-basis diode af en gaat lc vloeien. Daar beide stromen door de basis
lopen, heffen ze elkaar door hun tegengestelde richting gedeeltelijk op. Het verschil lc — lc
noemen we de basisstroom l&3). Het resultaat is dan een van +B] naar — B2 rondgaande stroom
!c, waarbij aan emitterzijde nog eens de basisstroom lö wordt opgeteld (zie fig. 12b). Nu kan lc

1) Vacuumdiode met gloeikatode.
2) Hetzelfde valt bij seleniumcellen waar te nemen. Verhoogde temperatuur verslechtert de sper
weerstand.
J) De collector-lekstroom Ic0 verwaarlozen we hier eenvoudigheidshalve.
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nooit gelijk worden aan Ie, omdat dan de basisstroom nul zou worden, en we hebben juist
gezien dat er een basisstroom moet vloeien om de sperweerstand van de collector-basisdiode
te laten afnemen. Hoe kleiner de verschilstroom lö, des te groter is de slroomversterkingsfactor a. Hieruit volgt direct, dat a niet groter dan 1 kan worden. *)
Bij goede transistoren ligt a tussen 0,95 en 0,99, d.w.z. de collectorsiroom is dan 0,95 a 0,99 X
de emitterstroom.
Voor degenen, die het misschien nog raadselachtig vinden, hoe we met een nagenoeg even
grote stroom als we er in hebben gestopt kunnen versterken, dient nog het volgende gezegd:
De collectorweersland R2 is een aantal malen groter gemaakt dan Ri. (Deze laatste weerstand
stelt de inwendige weerstand van de generator voor in fig. 12b). Bi doet een ruststroom vloeien,
welke we kunnen vergelijken met de negatieve roosterspanning van een buis. Stel nu dat de
generator een zodanige wisselstroom op deze voorstroom (geen voor spanning!) drukt, dat
de spanningsval over R] 0,1 volt varieert. Verwaarlozen we even de basisstroom — dus stellen
we lc = lc dan zal de spanningsval over R2 óók variëren, en wel zoveel malen méér als R2
groter is dan R]. (Zou R2 = 30 X Ri, dan is de variatie 30 X 0,1 =3 volt.)
We hebben natuurlijk gezorgd, dat Bz deze spanning minstens levert; laten v/e zeggen dat dit
een 6 volts accu is. Grotere versterking is mogelijk als we R2 nog groter maken, mits we maar
zorgen dat de spanning van Bz eveneens wordt verhoogd, willen we met hetzelfde ingangs
signaal aan collectorzijde niet vastlopen. We moeten echter oppassen dat met deze verhoogde
batterijspanning de collector-basis cel niet doorslaat.

II. 5. VERGELIJKING TUSSEN DE TRANSISTOR EN DE ELEKTRONENBUIS
Reeds bij het voorwoord is erop gewezen, dat de overeenkomst tussen de transistor en de
elektronenbuis maar zeer betrekkelijk is. Toch is het nuttig hun eigenschappen eens te ver
gelijken. We zien dan de volgende voordelen:
1e. Een transistor is in het algemeen stukken kleiner dan de doorsnee-elektronenbuis. Apparaten
met transistoren zullen dus kleiner kunnen zijn, mits de miniaturisering der overige onder
delen gelijke tred houdt.
2e. Er is geen energie nodig voor het verhitten van een gloeikatode. Bovendien kunnen zij,
dank zij hun elektrische eigenschappen efficiënter worden gebruikt (grotere uitsturing) dan
elektronenbuizen. Dit alles maakt, dat het energieverbruik stukken lager is, zodat draagbare
apparaten met kleinere en goedkopere batterijen kunnen worden uitgerust. Dit leidt op
zichzelf weer tot verdere miniaturisering. Een verder voordeel is de geringere warmte
ontwikkeling, zodat de warmte-afvoer geen probleem meer is en een uiterst compacte bouw
mogelijk wordt. Vooral voor grote apparaten zoals elektronische rekenmachines betekent
dit een enorme ruimte- en energiebesparing. De benodigde spanningen zijn veel kleiner,
daardoor is het gevaar voor „schokken" of erger opgeheven.
3e. De levensduur is praktisch onbegrensd (minstens 70.000 uur onder normale bedrijfscondities).
Ook alweer een buitengewoon belangrijk ding, vooral bij grote apparaten, waar vaak
duizenden buizen gebruikt worden (computersl). Voornamelijk een kwestie van reinheid en
hermetisch afsluiten bij de fabricage.
4e. Microfonie is uitgesloten. De schokbestendigheid van junctiontransistoren is dan ook zeer
groot en wordt alleen begrensd door het feit dat het omhulsel of de bodem dikwijls uit
glas bestaat. Puntcontacttransistoren zijn i.d.o. tamelijk gevoelig daar tengevolge van de
uiterst geringe elektrodenafsland door schokken gemakkelijk sluiting tussen collector- en
emitter „snorharen” kan ontstaan. Men trachtte verschuiven te voorkomen door ze min of
meer op het kristal „vast te bakken".
•) Dat bij puntcontact-transistoren wel degelijk a > 1 kan worden wil ik hier eenvoudigheidshalve niet noemen. Men meent voor dit verschijnsel het ontstaan van p-n-p-n- zónes te moeten
aannemen; hierbij treedt aan de collector stroomvermenigvuldiging op.
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Tegenover deze voordelen slaan echler de volgende nadelen:
1e. De eigenschappen van de transistor zijn sterk temperatuur-alhankelijk. Daardoor moeten
meestal speciale maatregelen worden genomen om de gevolgen daarvan op te heffen of
tegen te gaan. Silicium is i.d.o. gunstiger dan germanium, is echter uiterst moeilijk zuiver
te krijgen.
2e. De grensfrequentie van de eerste transistoren was voorshands nog laag, zodat het gros
uitsluitend voor audiofrequenties kon worden gebruikt.
Transistoren voor r.f. toepassingen met lage vermogens zijn thans echter het laboratoriumstadium gepasseerd en zijn reeds voor frequenties tot 100 MHz in de handel. Zolang
transistoren voor hogere werkfrequenties en/of grotere r.f.-vermogens nog niet verkrijgbaar
zijn zullen we ons bij de buizen moeten houden.
3e. De a.f. versterking welke per transistor kan worden bereikt, ligt lager dan bij een buis. De
verhouding transistoren/buizen ligt ongeveer 2 tegen 1 a 3 tegen 2, zodat dus voor een
bepaalde versterking méér transistoren nodig zijn. Bij andere toepassingen (o.a. schakel
functies) kan het wel 1 tegen 1 zijn of 1 tegen 2.
4e.

De ruisfactor van de eerste transistoren was hoger dan van de buis, n.l. 40... 60 db voor
puntcontacttransistoren. Bij de latere junctiontransistoren daalde het ruisgetal tot 10 . . .25 db
(gemeten bij 1 kHz). De ruis is per bandbreedte-eenheid ongeveer omgekeerd evenredig
met de frequentie en hangt voorts af van de collectorspanning, de emitterstroom en de
generatorweerstand, (zie ook V-1).
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HOOFDSTUK III

DE TRANSISTORVERGELIJKINGEN
III. 1. DE TRIODE-ELEKTRONENBUIS
Bij de triode zijn de karakteristieke stromen en spanningen de volgende:
1e. De roosterspanning Vp (spanning tussen rooster en katode).
2e. De anodespanning Va (spanning tussen anode en katode).
3e. De katodestroom I*.

4e. De roosterstroom Ig.
5e. De anodestroom Iq.
Als we zorgen dat het rooster altijd negatief is, zal \g = 0 zijn en daardoor l& = lQ.
Als karakteristieke grootheden gelden verder:
A lo = S . A Vtf bij Va constant, waarin S de steilheid van de buis is en:
A Vfl
bij Vff constant, waarin Rj de inwendige weerstand van de buis voorstelt.

Rl =

A la
De waarde van Rj varieert bij triodes van enkele kQ tot enkele tientallen kQ.
De versterkingsfactor ,« vindt men uit:

A Va
M = Rf. S =
A V0
zodat

A Va = /(. A Vff

waardoor:

Rj =

A Va

A la

S

III. 2. DE BUISKARAKTERISTIEKEN
Hoewel de versterking van een triode met behulp van bovenstaande formules berekend kan
worden, wordt dit in de praktijk gemakkelijker grafisch bepaald met behulp van de buiskarakteristieken. Deze geven het verband aan tussen la en Vp met Va als parameter, of het verband
tussen la en Va met Vg als parameter. In fig. 13 is de karakteristiekenschaar la = f 0/g) bij
Va constant; en in fig. 14 die van la = f (V0) bij Vp constant weergegeven.

Ia
la

Vg;constant

-Vg

♦Vfl

Fig. 13

Va

Fig. 14

7*7.10

III. 3. DE TRANSISTORFORMULES
We hebben in II. 2 reeds gezien, dat de emitter gaten in de basis brei.gt en elektronen daaruit
opneemt. De gaten werden nagenoeg alle door de collector opgenomen, terwijl de elektronen
via de toevoerdraad aan de basis als minoriteitsstroom afvloeiden. Noemt men de collectorstroom lc, de emitterstroom Ie en de basisstroom Ij», dan kan volgens een bekende wet van
Kirchhoff worden opgeschreven:
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lö = Ie — lc

lc = ° U

en daar
wordt

= lc — a lc = Ie (1 — a).

Daarbij hebban we echter nog geen rekening gehouden met de lekstroom van de collector/basis
diode. We weten, dat deze wordt veroorzaakt door de intrinsieke elektronen en gaten die
door thermische vibraties o.a. in de sperlaag vrijkomen. Het resultaat is, dat de intrinsieke
elektronen van collector naar basis vloeien, en de intrinsieke gaten uit de basis naar de collector.
Met z’n beiden leveren deze de lekstroom lCo, die, zoals vroeger reeds gezegd (II. 1) sterk
temperatuur-afhankelijk is. Het aantal intrinsieke elektronen en gaten wordt immers door de
omgevingstemperatuur bepaald. Mits de collectorspanning een bepaalde waarde overschrijdt,
is Ico altijd een verzadigingsstroom, d.w.z. onafhankelijk van de spanning en uitsluitend door
de temperatuur bepaald.
Nu vloeien dus behalve de door de emitter geïnjecteerde gaten ook de intrinsieke gaten naar
de collector, zodat de collectorstroom met een bedrag Ico wordt vergroot. De basisstroom Ib
wordt daarentegen met hetzelfde bedrag verkleind, zodat de resulterende basisstroom als de
algebraïsche som van twee tegengestelde componenten is te beschouwen. Een en ander is aan
de hand van fig. 15 nog eens verduidelijkt. De werkelijke basisstroom Ifr blijkt dus een bedrag
!Co kleiner dan (1 — a) Ie te zijn; terwijl de werkelijke collectorstroom een bedrag lco groter is
dan o |q. Dus Ift = (1 —
Ie — Ico en lc = a Ie + lco*
Resumerend kunnen we het volgende zeggen: de basisstroom kan worden beschouwd als de
algebraïsche som van twee tegengestelde componenten, n.l. ten eerste het verschil tussen
emitter- en collectorstroom (welk verschil wordt veroorzaakt door recombinatie in het basis
kristal, zie II. 2); en ten tweede de lekstroom van de collector/basisdiode.

—t-w

i*

l

iico

.

BI

Ü

l,b

Fig. 15

Aan de hand van fig. 15 kunnen we nu ook nog nagaan wat er gebeurt als we de basisaan
sluiting doorknippen. Daar de basis dan „zweeft” kan men de basisstroom l& opvatten als de
algebraïsche som van twee gelijke doch tegengestelde grootheden:
Dus \b = (1 — «) lc — Ico = 0
Eveneens volgens de wet van Kirchhoff moet nu

lc = lc zijn.
Combineren we deze twee formules, dan blijkt er een collectorstroom te gaan vloeien die door
Ico en de stroomversterkingsfactor a wordt bepaald.
1

Ie = lc = ('

■). Ico

1 -a
1
De term (-

■) . Ico wordt meestal geschreven als lco* (zie ook III. 5 b), zodat

1 -a
Ie = lc = I co
De collectorstroom hangt dus van de omgevingstemperatuur af, terwijl de basispotentiaal zich
overeenkomstig instelt.
Zouden we de emitteraansluiting losnemen, dan zal uitsluitend Ico nog kunnen vloeien, dus de
lekstroom van de collector/basis-diode:
lc = Ico
Met deze wetenschap kunnen we nu op een heel eenvoudige manier een transistor testen:
We nemen in de collectorleiding van de transistor in fig. 15 een micro-ampèremeter op en
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kiezen de spanning van B2 b.v. 4,5 volt. (Batterij Bt dan niet aanbrengen!). Verbindt men
alleen de basis met + B2 dan meten we lCo. Nemen we de basis los en verbinden we nu de
emitter met + B2, dan meten we Ico • Hieruit zouden we dus a kunnen berekenen met behulp
van bovenstaande formules. Helaas is a niet constant, maar varieert met de collectorstroom.
Zodoende maken we een fout, die des te ernstiger is naarmate a over het werkgebied meer
varieert. Het is echter een methode om even vlug na te gaan of een transistor nog versterkt
of geheel defect is. In plaats van een micro-ampèremeter kan men eventueel ook een ohmmetertje gebruiken. Tussen basis en collector meten we dan een hogere weerstand dan tussen
emitter en collector. Wel moet men dan op de polariteit van het in het ohmmetertje ingebouwde
batterijtje letten. Hetzelfde geldt trouwens ook bij de proef met de micro-ampèremeter. Ver
keerd aansluiten kan de meter zowel als de transistor vernielen, l.et voorts op of men met een
p-n-p of met een n-p-n transistor heeft te makenl (Zie hiervoor ook III. 4).
Een andere proef is de volgende: Meet men de stroom tussen collector en emitter (dus lc</)
en verbindt men nu de basis met de emitter, dan valt de meter niet meer op de waarde terug
die we vonden bij de meting tussen collector en basis (lCo), maar op een waarde die ca. 4 X Ico
blijkt te zijn. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat lCo in de weerstand van het basis
materiaal tussen basisaansluiting en collectorjunction een zeer geringe spanningsval veroorzaakt
die de basis iets negatief maakt t.o.v. de emitter. Het resultaat daarvan is dat er nu een collector
stroom gaat vloeien die ongeveer 4 X Ico zal zijn.
III. 4.

N-P-N TRANSISTOREN

In het voorgaande hebben we het steeds over p-n-p transistoren gehad. De werking van n-p-n
transistoren is geheel analoog, het enige verschil is dat alle spanningen en stromen nu het
tegengestelde teken hebben. Houden we ons even bij de vereenvoudigde voorstelling van de
transistor (II. 4) dan hebben we weer twee dioden op een gemeenschappelijk basiskristal, nu
echter in de andere richting. Fig. 16a geeft dit weer, alsmede fig. 16b het betreffende symbool.

MN'

M

NPN

lb<*>

Fig. 16b

Fig. 16a

Tussen haakjes zijn de polariteiten van de benodigde voedingsspannnigen aangegeven. We
zien daaruit, dat de n-p-n transistor wat dat betreft geheel overeenkomt met de triode-elektronenbuis.
De collector (anode) is met de positieve pool van de voedingsbatterij verbonden, de
emitter (katode) met de negatieve. De transistor (buis) gaat dicht bij negatieve
basis- (rooster-) potentiaal (afknijpspanning) en

open

bij een positieve (roosterstroom-

gebiedl). Verkeerde polariteit van de voedingsspanning kan de transistor vernielen! (Zie ook
V 6.)
In combinatie met p-n-p transistoren zijn allerlei interessante schakelingen mogelijk, waarvoor
geen buizen-analogon bestaat. We komen hierop bij de schemabesprekingen nog terug (fig. 47).
III. 5. DE DRIE PRINCIPIËLE TRANSISTORSCHAKEUNGEN
Omdat de transistor 3 aansluitklemmen heeft kan men hem in principe op 3 manieren aan
sluiten, waarbij versterking optreedt. Deze schakelingen zijn resp. met:
a)

geaarde basis;

b)

geaarde emitter;

c)

geaarde collector.

Het kenmerk is, dat in elk van deze schakelingen één der elektroden gemeenschappelijk is
voor In- en uitgang. Daar deze elektrode gewoonlijk (voor wisselstroom) aan aarde ligt, wordt
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de schakeling overeenkomstig aangeduid. Zij worden hieronder achtereenvolgens besproken:
a) geaarde basis schakeling, lc = f (|C)J)
Als we de schakeling van lig. 15 nog eens bezien, dan blijkt deze de kenmerken voor de ge
aarde basisschakeling te bezitten. Deze schakeling wordt ook wel „gemeenschappelijke basis
schakeling" genoemd (lig. 17).

*n

M

uit

'b

'c

Fig. 17

1»'*

We vonden in III. 4 daarvoor reeds de volgende formules:

l*> = (1 — a) Ic — Ico en
lc = a lc + Ico
Daar lCo voor een bepaalde temperatuur constant is, verschijnt deze stroom niet in de wisselstroomformules:
ib = (1 — «) ie
ic = « ie
Hieruit blijkt, dat de stroomwerking gelijk is aan «, waarbij « (hier ook wel geschreven als «cc)
iets kleiner is dan 1.2). De inwendige impedanties komen in de formules niet voor; zij kunnen
echter uit de grafieken worden afgeleid. De eigenschappen van de geaarde basisschakeling
zijn samenvattend:

ic
geringe stroomversterking (a =------- = 0,92 a 0,99;

ic
lage ingangsimpedantie rj = 15 a 50 O;
hoge uitgangsimpedantie r0 = ca. 500 kQ;
max. energieversterking ca. 45 db.
De lekstroom van de collector/basisdiode Ico doorloopt het versterkingselement van de transistor
niet en verschijnt daardoor wat zijn variaties met de temperatuur aangaat onversterkt in de totale
collectorstroom. Daardoor is deze schakeling behoorlijk temperatuur-stabiel.
Het elektronenbuizen-analogon is de geaard-roosterversterker of roosterbasisschakeling. In- en
uitgangssignaal zijn dus in faze.
b)

geaarde emitterschakeling, lc = f (l&).

Deze schakeling wordt ook wel „gemeenschappelijke emitterschakeling" genoemd (fig. 18).

•if’ »i

Uit de figuur blijkt, dat de emitterstroom beschouwd kan worden als de som van basis- en
collectorstroom. Dus:

lc = l& + lc

(D

Verder was volgens III. 4:

lc = ö lc + Ico

(2)

’) De letter f betekent: „functie” of „afhankelijk van".
*) De benaming „stroom v e r s t e r k 1 n g s factor” is in dit verband dus tamelijk ongelukkig
gekozen!
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Vullen we in (2) voor Ie (1) in, dan vinden we:
lc = a (|& + lc) + Ico
= «Ib + a lc + Ico
lc ““ a lc = a Ifr + Ico
lc (1 — «) = « l& + Ico
Zodat tenslotte:

a
lc =

1

1 -«

Ib +

Ico

. (3)

1 -«

We hebben dus nu de collectorstroom als functie van de basisstroom uitgedrukt. De factor
«
wordt gewoonlijk als a' aangegeven.
1 - a

a
= a'

Dus:

(4)

1 - a
v/at de verhouding tussen l& en lc aangeeft. a' is derhalve de basis-collector stroomversterkingsfaclor, ook wel geschreven als « bc•
Een klein algebratrucje leert dat:

1 -a+a

1
1 - a

1-o

1 - o

+

1 - «

a

= 1 +

(5)

1 - o

zodat als we (4) en (5) in (3) invullen vinden dat:
lc = a' l& + (ft +1) Ico

(6)

Realiseren we ons nu dat « maar iets kleiner was dan 1, dan zal 1 — « zeer klein zijn, waar-

a
door

groot is (en dus ook «' + 1). Daardoor kunnen we die 1 t.o.v. a' wel verwaar1 - «

iozen, zodat (6) overgaat in een iets vereenvoudigde vorm:
lc ~

. lö + a Ico

We zien hieruit, dat de lekstroom Ico nu wèl het versterkingselement van de transistor passeert
en versterkt aan de collector verschijnt. Deze versterkte lekstroom definieert men als lCo/:
Ico = (a' + 1). Ico ^ a IcoOmdat lCo zowel als lco/ bij een bepaalde temperatuur constant is, treedt deze niet op in de
wisselstroomformules:
•c = 'ö + ic en
ic = u' - iö
Vatten we de eigenschappen van de geaarde emitterschakeling samen, dan zien we een in
vergelijking tot de vorige'schakeling:
ic
hoge stroomversterking («' = ------- = 35 a 100)
ib
hogere ingangsimpedantie r{ = ca. 400 a 2000 Q
iets lagere uitgangsimpedantie r0' = ca. 10 a 100 k£?
max. energieversterking ca. 53 db.
De lekstroom van de collector/basisdiode Ico doorloopt nu het versterkingselement en ver
schijnt daardoor versterkt als lCo' aan de collectorzijde. We moeten dus op de een of andere
manier stabilisatie toepassen om werkpuntverschuiving als gevolg van variërende omgevings
temperatuur tegen te gaan. Daar de versterking hier groter is dan bij de voorgaande schakeling
wordt de geaarde emitterschakeling ondanks dit nadeel vrij veel toegepast.
Het elektronenbuizen-analogon is hier de normale katodebasisschakeling. In- en uitgangssignaal
zijn dus 180° in faze gedraaid.
Bekijken we verg. (4) nog eens nader, dan blijkt dat zeer geringe afwijkingen van a (welke
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i

immers maar iets kleiner is dan 1) reeds aanzienlijke variaties van a' teweegbrengen. Dit ver
klaart o.a. waarom de transistoren aan zulke grote fabricagespreidingen onderhevig zijn; de
transistor wordt namelijk het meest in de geaarde emitterschakeling gebruikt.
c)

geaarde collectorschakeling. Ic

=

f (l&)

De schakeling is in fig. 19 aangegeven. In dit geval kan de collectorstroom opgevat worden
als het verschil tussen emitter- en basisstroom:

Ic = Ic — l&
••
■b

ay

uil

V. I- V.

o—
‘b

J

-o

•*

MM»

Fig. 19

Op soortgelijke wijze als bij de geaarde emitterschakeling vinden we dat:

1

1

Ic =

. Ifr +
1 -«

. Ico

1 - o

1
weer («' + 1) in, dan blijkt

Vullen we voor
1 - o

Ic = (a> + 1) . Ift + (a* + 1) • Ico
Verwaarlozen we 1 t.o.v. a', dan wordt:
|c ^ a (Ij, + |c0)
Voor wisselstroom vervalt Ico weer, zodat
ic = («' + 1) . iö of vereenvoudigd:
ic « a' . ift
Samenvattend vinden we de volgende eigenschappen:
spanningsversterking iets kleiner dan 1;
o'
hoge stroomversterking («" = ------- = (a' -f 1) « «' = 35 a 100
a
zeer hoge ingangsimpedantie r*" (afhankelijk van emitterbelasting 10 k^ tot 1 Mi3);
lage uitgangsimpedantie x0" = ca. 1 kQ;
max. energieversterking ca. 16 db.
De lekstroom lCo wordt versterkt in de emitter teruggevonden. Mits de basis via een voldoend
laagohmige spanningsdeler wordt gevoed is de emittervolger desondanks behoorlijk temperatuurstabiel wegens de sterke (gelijkstroom) tegenkoppeling. (Zie ook IV. 2.)
Het elektronenbuizen-analogon is nu de katodevolger. Daarom wordt de geaarde collector
schakeling ook wel „emittervolger" genoemd. In- en uitgangssignaal zijn dus ook hier weer
in faze.

III. 6. DE TRANSISTORKARAKTERISTIEKEN
Tot dusver hebben we steeds de absolute waarden van de verschillende stromen en spanningen
beschouwd, daar we de door pijltjes aangegeven stroomrichting in de figuren 15 t.m. 19 als
positief hebben aangenomen.
Het is echter in de transistortechniek gebruikelijk'om de naar het kristalinwendige toe gerichte
stroom als positief aan te nemen. Dit betekent dat b.v. de emitterstroom inderdaad positief is,
doch dat de collector- en de basisstroom negatief zijn, m.a.w. een minteken krijgen. Evenzo
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moeten de spanningen die deze stromen in stand houden met het overeenkomstige teken worden
aangedui.d.
Men zou nu b.v. kunnen schrijven lc = — 3 mA, doch dit leidt tot verwarring als men aan wil
geven dat
Ici > Ic2 Oei groter dan lC2)Derhalve schrijft men liever — lc = 3 mA, wat op hetzelfde neerkomt als Ic = —3 mA.
Uit de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien, dat de transistor evenals de triode-elektronenbuis een drie-elektrodensysteem is. De karakteristieke stromen en spanningen zijn hier
de volgende:
1e. de basispotentiaal — Wbe (spanning tussen basis en emilter);
2e. de collectorpotentiaal — Vee (spanning tussen collector en emilter);
3e. de basis/collectorpotentiaal — V&c (spanning tussen basis en collector);
4e. de emitterstroom lel
5e. de basisstroom — Ift;
6e. de collectorstroom — lc.
Tussen deze grootheden bestaan zekere betrekkingen, die door de werking van de transistor
worden bepaald en niet lineair zijn.
Binnen het werkgebied van de transistor zijn, als 2 van de 6 grootheden bekend zijn, de andere
volledig bepaald. Zijn b.v. — Ib en — Vcc gegeven, dan kunnen daaruit — lc, — Vbc, Ie en — V&c
worden afgeleid. Daardoor zijn we in staat om b.v. van een transistor in geaarde emitterschakeling (welke het meest wordt toegepast) de collectorstroom

— lc als functie van de

collector-emitterspanning —Vcc te bepalen bij verschillende vaste waarden van —1&:
— lc = f ( — Vcc) bij — \b = constant.
We noemen in dit geval —1& de parameter van de functie. Het blijkt, dat de aldus ver
kregen karakteristiekenschaar (fig. 20) opvallende overeenkomst vertoont met de typische Io/Va
karakteristieken met — Vg als parameter, van pentode-elektronenbuizen. (B.v. de lfl/Va karakte
ristiek van de EL 84, zie fig. 20a). Het vlakke gedeelte van de lijnen loopt nagenoeg horizontaal
ten teken dat de uitgangsweerstand (bij transistoren in geaarde-emitterschakeling aangeduid
met r0') relatief hoog is. Zij is echter van de collectorstroom afhankelijk, wat o.a. blijkt uit het
oplopen der — lö-lijnen bij grotere collectorstromen, zoals het duidelijkst in fig. 23 en 26 is te
zien. Voor een OC71 geldt b.v. bij — VCe = 2 V en — lc = 3 mA, r0'= ca. 10 k/2; terwijl bij
— Ic = 6 mA r0' is gedaald tot ongeveer 4,5 k/P. Afgezien hiervan blijft bij een gegeven
collectorstroom de hoge waarde van r0' gehandhaafd tot zeer lage collectorspanningen. De knik
in de karakteristieken, welke optreedt bij verzadiging, d.w.z. als de collectorspanning te laag
is geworden om alle door de emitter geïnjecteerde gaten op te nemen, ligt bij enkele tienden
vo’ts. Dit betekent, dat de transistor aan collectorzijde zwaar belast kan worden, waardoor het
rendement hoog is. In de karakteristieken van de z.g. „powertransistors" ligt de knik iets hoger
(rond 1 V). Men noemt de spanning —Vee waarbij deze „knik" of „knie” optreedt, de „kniespanning" — Vfcn.
Over een groot gebied blijken voorts de — lö-Iijnen nagenoeg evenwijdig te lopen, wat betekent
dat de versterking over een groot gedeelte van het werkgebied lineair is. (Overigens is die
evenwijdigheid in de geaarde basisschakeling nog beter, al heeft deze schakeling het nadeel
van een wat geringere energieversterking en een zeer lage ingangsimpedantie).
Tenslotte zien we, dat bij —1& = 0 nog een geringe collectorstroom — Ico' vloeit. In paragraaf 3
van dit hoofdstuk is uiteengezet, dat deze wordt veroorzaakt door Ico. De uitsturing wordt
derhalve begrensd door — V*« en -Ico'. (In de geaarde basisschakeling door ICo-) In ver
sterkers voor zeer kleine signalen kan evenwel ook het gebied voorbij —Ico' nog worden benut;
de basisspanning zal hier van richting omkeren, de basisstroom blijft daarbij echter negatief.
Nu hangt Ico exponentieel samen met de temperatuur. In germaniumtransistoren stijgt ICo een
factor 2 per 9° C temperatuurstijging. Stijgt de junctiontemperatuur door dissipatie of anderszins,
dan schuift niet alleen de lijn —1& = 0 naar boven, doch daarmee de hele karakteristieken
schaar. Staat de betreffende transistor als versterker ingesteld, dan wordt de oorspronkelijke
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instelling ontregeld omdat het werkpunt verschuift. Men

moet dus in de meeste gevallen

maatregelen nemen om dit te voorkomen of tegen te gaan. (Zie ook IV. 2.)
Een andere belangrijke transistorkarakteristiek is — lc = f (— lö) bij — VCe = constant. Deze
geeft de basis-collector stroomversterking a' aan bij een gegeven vaste collectorspanning (fig.
21). De grafiek lijkt sterk op de Ic/V# karakteristiek bij Va = constant van een elektronenbuis.
(Zie fig. 21a, lc/Va kar. van de pentode EL 84. Iö correspondeert met — lc; — Wg met —I/, en
de parameter V0 met — VCe).
De ervaring heeft geleerd, dat de stroomversterking «' afneemt bij zeer grote en bij zeer kleine
waarden van — lc. Bij het gros van de tegenwoordige transistoren voor kleine vermogens is
de stroomversterking maximaal bij een collectorstroom van rond 1 mA. De fabrikanten streven
naar een zo constant mogelijke stroomversterking. Wordt n.l. bij a.f.-versterking de gehele
kromme benut (terwijl geen maatregelen ter linearisering worden genomen), dan heeft de
variatie van o! vervorming tot gevolg.
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Bij moderne transistoren kan «' wel een waarde van 100 of zelfs meer bereiken; oudere typen
en ook de tegenwoordige siliciumtransistoren brengen het vaak niet verder dan 10 a 20.
De — lc = f ( —1&) karakteristiek kan worden afgeleid uit de — lc = f ( —VCe) karakteristieken
door bij een bepaalde — Vc verticaal naar boven te gaan en bij elke waarde van —1& de
grootte van — lc af te lezen (zie fig. 22). Verdiepen we ons verder in de betekenis van de
grafieken van fig. 22, dan blijkt, dat uit de hellingen van de karakteristieken de wisselstroomgrootheden van de transistor kunnen worden afgeleid.
Op dezelfde wijze zoals we dit bij elektronenbuizen gewend waren, kan een belastingslijn
worden getrokken (zie b.v. fig. 23), waarop de amplitude van het uitgangssignaal kan worden
afgelezen.

. Variatie
collector stroom
_____ i-------

I

Vee

>

i
1

> Variatie basis stroom
in-»

I
Variatie1 collector spanning

Fig. 23

i

In het algemeen is de versterking voor kleine signalen lineair; bij voldoend rechte karakteris
tieken ook voor grotere signalen.
Een derde, eveneens belangrijke karakteristiek, is de ingangskarakteristiek — Ib = f ( — Vj,e)
bij —Vcc = constant. Deze geeft de variatie van de ingangsstroom als functie van de ingangsspanning, waarbij de uitgangsspanning (collectorspanning) constant wordt gehouden of zoals
men zegt: „waarbij de uitgang voor wisselstroom is kortgesloten” (fig. 24). *)
Vb*

Fig. 24
<b

Uit deze grafiek blijkt nu een „zwak punt” van de transistor. De ingangskarakteristiek is sterk
gekromd. De ingangsweerstand r;' van een OC71 bedraagt b.v. bij —1& = 100 «A ongeveer
600 Q; bij —1& = 20 «A bijna 2 k£?I Die niet-lineariteit is begrijpelijk, als we bedenken dat het
ingangscircuit van de transistor in feite een diode is, die een stroom in doorlaatrichting ontvangt.
De ingangskarakteristiek kan dan ook ongeveer als de doorlaatkarakteristiek van de èmitterbasisdiode worden opgevat. Zoals men ziet, is de basisstroom reeds lang verdwenen voordat
de basisspanning nul is geworden. Op dat ogenblik vloeit de totale emitterstroom naar de collec
tor; m.a.w. de collectorstroom is dan gelijk geworden aan de emitterstroom en wordt uitsluitend
door — Ico bepaald. (Zie ook III. 3.) De statische ingangsweerstand is bij -l& = 0 vanzelf
sprekend co (oneindig); voor wisselstroom kan r{ een waarde Yan 10 k.Q bereiken. Men zou nu
kunnen denken, dat de nlet-lineariteit van de ingangskarakteristiek een ernstige vervorming tot
gevolg moet hebben zodra grotere wisselstromen versterkt moeten worden. Dit is echter niet

•) Vaak vindt men in de karakteristiek —Ib = f (—Vbc) twee krommen ingetekend; één waarbij
—Vc„ = 0 en één waarbij —Vco > Vkn, meestal 4,5 ii 6 volt. Hieruit blijkt, dat de ingangsweer
stand sterk daalt indien de transistor wordt overstuurd (schakelfuncties).
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7.o kritisch als het op het eerste gezicht wel lijkt, want men dient voordat men (verkeerde)
conclusies trekt, eerst eens na te gaan welke invloed de variërende ingangsweerstand eigenlijk
op de versterking uitoefent. Immers speelt daarbij de inwendige weerstand van de generator
(de sturende bron) ook nog een belangrijke rol.
Maakt men de generatorweerstand groter of kleiner dan de ingangsweerstand van de transistor,
dan kan daardoor de invloed van de niet-lineaire ingangsweerstand v/orden verkleind. Dat
betekent dus in feite een „misaanpassing". Daar we aan de ingangsweerstand van de transistor
zelf weinig kunnen veranderen, zal een transformator, seriewecrstand o.i.d. voor de gewenste
verhouding moeten zorgen. We komen hierop straks nog terug. We willen ons eerst nog
even bezighouden met de ingangskarakteristiek. We hebben daarvan n.l. lang niet altijd een
groot gebied nodig. De grootte van het doorlopen gebied is immers nog geen maatstaf voor
de versterkingl In een voorversterkertrap b.v. zullen over het algemeen slechts kleine variaties
van lö en lc optreden, wat nog niet betekent dat de trap daarom minder goed aan de gestelde
eisen voldoet. Men spreekt in dat geval van „het versterken van kleine signalen", en het is
duidelijk dat daarbij maar een uiterst klein stukje van de totale kromme wordt gebruikt. Meestal
maakt men in dat geval de generatorweerstand hoog t.o.v. de transistor-ingangsweerstand; b.v.
door voorschakelen van een serieweerstand van een zodanige grootte, dat de variërende
ingangsimpedantie op de totale weerstand in het stuurcircuit procentueel weinig meer uitmaakt.
Mon noemt nu deze sturing vanuit een bron met een hoge (constante) impedantie „stroom
storing". De basis s t r o o m zal dan nagenoeg lineair zijn, hetgeen niet inhoudt dat nu ook de
basis spanning lineair is. Dit is van belang voor het geval men met een oscilloscoop de
golfvorm aan de basis wil bekijken, daar dit instrument uitsluitend de spannings variaties
registreert en niet de s t r o o m variaties. Men dient dus voorzichtig te zijn met het trekken
Yan conclusies uit hetgeen men op het oscilloscoopscherm waarneemt. Wil men de basiswisselstroom bekijken, dan dient men de oscilloscoop direct over een in het te meten circuit aan
te brengen meetweerstand (in voorversterkers ca. 100 Q) aan te sluiten. (Dus oscilloscoopaarde aan de ene, en oscilloscoop-ingang aan de andere zijde van de meetweerstand). De
(lineaire) basiswisselstroom produceert dan over de vaste meetweerstand een (lineaire) meetwisselspanning, die we aan de oscilloscoop kunnen toevoeren. Maar zelfs dan maken we toch
rog een meetfout, zoals in het vervolg van dit hoofdstuk duidelijk zal worden.
Bij de a.f.-eindtrap liggen de verhoudingen anders dan bij de voorversterker. Daar is het te
versterken vermogen in de voorgaande trappen reeds belangrijk toegenomen en gaat het er
om, een zo groot mogelijk vermogen aan de luidsprekertransformator af te geven. Men spreekt
dan van „het versterken van grote signalen"; en daarbij wordt het gebied dat bij maximale uitsturing wordt doorlopen en de kromming van de ingangskarakteristiek wel degelijk van belang.
Zoals in hel voorgaande reeds werd opgemerkt, neemt de stroomversterking «' bij grote collectorstromen af, hetgeen ook bij zuivere stroomsturing aanleiding tot vervorming geeft. Deze ver
vorming wordt dus uitsluitend door de variatie van a' veroorzaakt, want door de (ideale)
stroomsturing vanuit een stroombron met theoretisch tot oneindig naderend hoge weerstand
speelt de ingangsimpedantie geen rol meerl Zoals echter uit de ingangskarakteristiek blijkt,
neemt de ingangsweerstand bij grotere basisstromen af. Stapt men derhalve van de ideale
stroomsturing af en gaat men min of meer over naar „spanningssturing" (generatorweerstand
lager dan ingangsweerstand) dan is men in staat om de vervorming t.g.v. de variatie in «' in
zekere mate te compenseren. Dat dit werkelijk zo is kan men zich als volgt voorstellen: Stel
dat de collectorstroom een waarde lc heeft en de basisstroom een waarde Ifr, tengevolge van een
generatorspanning E *). Bij zuivere stroomsturing zal bij vergroten van de generatorspanning
tot 2 E de basisstroom tot 2 I* stijgen en een collectorstroom gaan vloeien, die tengevolge van
de afname van a' niet de waarde 2 lc aanneemt (wat wel het geval zou zijn als «' constant
bleef), maar een iets kleinere waarde.
We willen echter bereiken dat de collectorstroom zoveel mogelijk evenredig blijft met de
generatorspanning, want dan is de vervorming het geringst. Gaat men nu van de ideale strcom-

•) Het Is feitelijk niet juist om van de „spanning” van een stroombron te spreken. Door echter
de Rj van de stroombron niet „oo” te veronderstellen, doch „tot oo naderend", kan men de basis
stroom als een lineaire functie van E opvatten, onafhankelijk van r^.
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sturing over op een sturing waarbij de ingangskarakteristiek wèl invloed uit kan oefenen op
de totale weerstand in het basiscircuit, dan zal vergroten van de generatorspanning van E tot
2 E een basisstroom doen vloeien, die bij voldoend grote stroom dank zij de afname van de
totale ingangsweerstand iets groter zal zijn dan 2 l&. Aldus kan men bereiken, dat de collectorstroom nu wèl 2 lc wordt, m.a.w. door op geschikte wijze gebruik te maken van de gekromde
ingangskarakteristiek -Ij = f ( — V*,c), kan de vervorming welke ontstaat tengevolge van de
gekromde — |c = f ( —1&) karakteristiek (althans binnen zekere grenzen) gecompenseerd worden.
In de praktijk zal men dan ook bijna nooit „zuivere stroomsturing'' of „zuivere spanningssturing" toepassen, maar een soort compromis: „overwegend stroomgestuurd” of „overwegend
spanningsgestuurd”, wat in het spraakgebruik gewoonlijk reeds als „stroomsturing” of „spanningssturing” wordt aangeduid. Ideaal zou natuurlijk een „glijdende aanpassing” zijn: stroomsturing
bij kleine stromen en spanningssturing bij grote stromen. *)
Een punt, waar we het tot dusver nog niet over hebben gehad is de interne terugwerking.
In een transistor zitten alle elektroden a.h.w. met (niet-lineaire) weerstanden met elkaar ver
bonden. Elke variatie van de ene grootheid (stroom, spanning) uit zich daardoor als een grotere
of kleinere variatie van de andere.
Terwijl bij een elektronenbuis over het algemeen „de linkerhand niet weet wat de rechter doet”
(voor zover we tenminste niet aan U.H.F.-toepassingen denken) hebben we hier het geval, dat
spanningsveranderingen aan de uitgangszijde invloed op de spanning aan de ingangszijde kunnen
hebben. Met een vakterm noemt men dit verschijnsel „bilateraal”.
De basisspanning wordt daardoor ook beïnvloed door de collectorspanning. Ook dit verschijnsel
kunnen we grafisch vastleggen, waarbij we nu de basisstroom constant houden. We krijgen dan
de karakteristiek — VfjC = f ( — Vee) bij — Iö = constant, weergegeven in fig. 25. In de Engelse
vakliteratuur noemt men deze grafieken de „feedback characteristics”. De spanningsterugwerking is klein (ca. 10-4) doch kan niet altijd worden verwaarloosd. Overigens is de spanningslerugwerking in de geaarde-basisschakeling nog sterker, zoals uit de helling van de betreffende
(voor de geaarde basisschakeling geldende) karakteristieken blijkt. (Niet opgenomen in dit boek).
(volt)
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III. 7. TRANSISTORPARAMETERS
De vier karakteristieken welke we zojuist hebben nagegaan, worden gewoonlijk in één coördi
natenstelsel weergegeven, zodat de verschillende grootheden gemakkelijk kunnen worden af
gelezen. Achtereenvolgens vindt men in het eerste kwadrant (rechts boven in fig. 26) de — lc =
f ( — Vee) karakteristiek, in het tweede kwadrant (antikloksgewijs geteld) de —lc = f (— lö);
in het derde de -l& = f (-V&e) en in het vierde de — Voe = f (-Vcc) karakteristiek. De
karakteristieken van fig. 26 gelden voor de OC71. We zien in deze figuur nog een aantal
andere merkwaardige lijnen en hoeken aangegeven.
Beschouwt men het in fig. 26 meegetekende schema, dan is gemakkelijk in te zien dat de belastingweerstand R« = als een rechte lijn met een hoek y kan worden getekend**). (1e kwadrant).
1
Daarbij geldt:

__________

tg y =

R«-

•) Daar bij grote stromen « constanter is dan
zou men in een kwaliteitsversterker de eindtransistoren met geaarde basis moeten schakelen. In de praktijk sluit dit echter op moeilijkheden
i.v.m. de dan zeer lage ingangsweerstand.
••) Met Ra = wordt bedoeld de gelijkstroom-belastingsweerstand.
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Fig. 26
Iets dergelijks geldt voor de weerstand Rj? (3e kwadrant), waarvoor geldt:

tg fi = Ru.
Ru is de inwendige weerstand van de gelijkstroombron, welke de basisstroom door de transistor
drijft, de spanning daarvan is — Vg en ligt daardoor ergens ver naar beneden op de — V^c-K/nDoor deze twee lijnen is de instelling van een „werkpunt" A bepaald, dat nu, zoals in fig. 26
door pijltjes is aangegeven, in alle vier kwadranten is vastgelegd. Deze instelling wordt aangeduid als de „gelijkstroominstelling" of „rustinstelling”.
Het werkpunt A in het eerste kwadrant moet te allen tijde beneden de z.g. „dissipatielijn" Wc
blijven. (Zie ook IV. 3.)
Is, zoals in het beschouwde geval, de maximaal toelaatbare collectordissipatie Wc = 25 mW,
dan kunnen we alle snijpunten van de lijnen -Vcc en -lc waarvan het produkt 25 oplevert
met elkaar verbinden en krijgen dan de gebogen lijn Wc. Wiskundig kan men zeggen dat de
dissipatielijn
Wc = -Vcc. -Ic
als een hyperbool in het eerste kwadrant verschijnt.
In fig. 26 ziet men voorts nog een aantal hoeken ingetekend, t.w. r, <p, ij) en <5, welke hun
onmiddellijke praktische betekenis hebben. Zo is b.v. de tangens van de hoek r *) het omgekeerde van de uitgangsweerstand bij open basis; of het uitgangsgeleidingsvermogen, ook wel
uitgangsadmittantie genoemd:

tg r =

— ic

I

1
= 9o

-vCc

-\b = 0

ro'

-\b = 0

-i b = 0

Met de kleine letters bedoelen we: kleine wisselstromen of kleine veranderingen, daar
mee ook differentiële waarden, zodat tg T exact door de verhouding — ic/ —Vcc wordt

•) De „tangens” van een hoek P is de verhouding van de overslaande rechthookszijde p tot de
p
aanliggende rechthoekszijde q. Dus <tg P = —. Voor de uitspraak van de Griekse letters wordt
q
naar het „Elektronisch Jaarboekje" verwezen (1960, blz. 4).
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weergegeven. Rechtsonder van de verticale streep schrijven we steeds — i& = 0, hetgeen
betekent: „de verandering van Ij, is nul", of wel: „Ij, is de (constant gehouden) parameter".
We lezen: „bij — ib = O’*- Daar deze vergelijking voor de geaarde emitterschakeling geldt,
worden de termen 1/r</ en go met accenten aangeduid. De dimensie is „1 IQ” of „Siemens",
in Engelse literatuur vaak vervangen door een omgekeerd .Q-teken of wel „mho"; in de Duitse
daarentegen uitsluitend aangegeven met S.
De tangens van de hoek rp is de basis-collector stroomversterking bij (voor wisselstroom) kort
gesloten collector, die we reeds als a' hebben leren kennen. De parameter is hier — VCe =
constant, zodat we schrijven:
— ic
= a'

tg <P =
- vcc = 0

-ib

De tangens van de hoek ip is de differentiële ingangsweerstand bij kortgesloten collector. De
parameter is dus weer — Vcc = constant:
-vbe
tg ip

= Ti’

=

— Vee = 0

— Vcc = 0

-ib
De dimensie hiervan is aangegeven in Q.

De tangens van de hoek <5 geeft tenslotte de spanningsterugwerking van de uitgang op de
ingang bij open basis bij — Ib = constant:
-v&c
(Dimensieloos)

tg <5 =
— iö = 0

— Vcc
Resumerend vonden we dus:
— ic

(D

tg r =
— Vee

-i& = 0

— ic
(2)

tg <jo =
-iö

— vee = 0

-Vftc
(3)

tg y> =
-ib

— Vcc = 0

” V&C
(4)

tg <5 =
-Vee
Uit (1) volgt nog

-ib = 0
-ib

Uit (2)

— ic

Uit (3)

-vbc

-Vee • tg x

(1a)

= -iö . tg rp

(2a)

= -ifr • tg 1p

(3a)

= —vee • tg <5

(4a)

=

— ic
= 0

— Vee = 0

-vee = 0
en uit (4)

-v&e
-iö

= 0

Beschouwen we (1a) en (2a), dan zien we dat (1a) de verandering geeft van — Ic als
gevolg van de verandering van -Vcc en tg r, waarbij -Ib constant wordt gehouden;
terwijl (2a) de verandering geeft van — Ic als gevolg van de verandering van — lö en tg (p,
waarbij —Vcc constant wordt gehouden. Bij de transistor zal noch —1&, noch — VCe constant
blijven, doch beiden zullen aan variaties onderhevig zijn. Het is duidelijk, dat men om de
werkelijke -ic (de werkelijke verandering van -lc) te vinden, (1a) en (2a) moet
optellen. Hetzelfde geldt voor — vie = (3a) + (4a).
Aldus opgeteld vinden we dan voor:
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•c = VCC . tg r + if, . tg qp
vöe = ib . tg yj + vc . tg <5

(5)
(6)

Bij ideaal veronderstelde karakteristieken zijn de hoeken r, rp, ip en ö constant (en daardoor
ook hun tangenten), zodat de enige variabelen in de vergelijkingen (5) en (6) de stromen en
de spanningen zijn.
Bij de vierpoolrekening, waarbij men de transistor als een elektrische vierpool beschouwt,
gaat men inderdaad uit van zulke „ideale" karakteristieken, die derhalve als rechte lijnen in
fig. 26 getekend zouden moeten worden. De tangenten van de zojuist vermelde hoeken komen
dan geheel overeen met de z.g. (h)-parameters of „matrixcoëfficienten", die de fabrikant op de
bladen met transistorgegevens vermeldt. De vierpoolgegevens zijn van belang voor het be
rekenen van versterkers voor kleine signalen,

omdat het in zulke gevallen praktisch niet

doenlijk is om b.v. de versterking uit de grafieken af te lezen. Daar men juist dan met kleine
amplituden werkt, is het wel geoorloofd om de karakteristieken ideaal te veronderstellen. Men
kan dan opschrijven:

-v&e

= tg V = hn'
-«ö

— Vee = 0

-v&e
= tg <5
-Vee

= h1:'

-W = 0

—ic
= tg <p = h21'
-• b

— Vee = 0

—ic
-Vee

= tg r

— h22'

— ift = 0

De accenten duiden weer op de geaarde emitterschakeling. De vergelijkingen 5 en 6 gaan hier
mee over in:

ic = vee . h22' + ib . h2/
vöe = ib • hi/ + Vee • hi2'

(5a)
(6a)

III. 8. DE TRANSISTOR ALS VIERPOOL
In het voorgaande hebben we gezien, dat bij een transistor veranderingen van de uitgangsstroom en -spanning bepaalde veranderingen van de ingangsstroom en -spanning bewerk
stelligen. Daar steeds één elektrode gemeenschappelijk is voor in- en uitgang kunnen we de
transistor voorstellen als een „geheimzinnig kastje" met twee ingangs- en twee uitgangsklemmen.
Zo'n kastje heet „een elektrische vierpool", waarvan in fig. 27 de algemene gedaante is weer
gegeven. We beweren, dat we niet weten wat er i n dat kastje zit. Wel kunnen we constateren,
dal stroom- en spanningsveranderingen aan de ingang bepaalde stroom- en spanningsverande
ringen aan de uitgang teweegbrengen, en dat omgekeerd de ingang beïnvloed wordt door de
uitgang. Die veranderingen kunnen we op verschillende manieren meten. We kunnen b.v. de
„ingangsimpedantie bij niet-aangesloten (= open) uitgangsklemmen" bepalen door meten van
de ingangsspanning ei en de ingangsstroom ii. De aldus gevonden waarde noemen we
Zn. Deelt men de uitgangsspanning e2 door de uitgangsstroom i2 (gemeten bij open ingang)
dan vindt men de „uitgangsimpedantie bij open ingang", welke we z22 noemen. Verder kunnen
we bij open ingang de ingangsspannnig ei delen door de uitgangsstroom i2 en krijgen dan de
z.g. „achterwaartse overdrachtsimpedantie bij open ingang" zi2. Deelt men bij open uitgang de
uitgangsspanning e2 door de ingangsstroom ii dan krijgt men de „voorwaartse overdrachts
impedantie bij open uitgang" z2v
Zoals we zien

refereert het eerste

indexcijfer steeds

naar de spanning;

en

het

tweede naar de stroom. Zo bedoelt men volgens internationale afspraak b.v. bij z2i
(spreek uit: „zet" twee-een) met het eerste indexcijfer (de 2) de spanning e2 en met het tweede
indexcijfer (de 1) de stroom \\.
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We kunnen ook op een andere manier aan het „kastje” gaan meten. Delen we de ingangsstroom ij, door de ingangsspanning ei terwijl we de uitgangsklemmen kortsluiten, dan krijgen
we de „ingangsadmittantie (een geleidingsvermogen) bij kortgesloten uitgang” yn; omgekeerd
kunnen we vinden de „uitgangsadmittantie bij kortgesloten ingang” y^. Het eerste indexcijfer
refereert weer naar de spanning, het tweede naar de stroom. Verder kunnen we bepalen de
„achterwaartse overdrachtsadmittantie bij kortgesloten uitgang” yi2 en de „voorwaartse overdrachtsadmittantie bij kortgesloten ingang” y2i.
Een derde manier van meten levert ons de (h) parameters, waarbij hu de ingangsimpedantie bij
kortgesloten uitgang en h22 de uitgangsadmittantie bij open ingang voorstellen. Voorts stellen
h12 de verhouding van ingangs- tot uitgangsspanning bij open ingang en h21 de verhouding van
uitgangs- tot ingangsstroom bij kortgesloten uitgang voor. In fig. 28 is een vervangingsschema
van de vierpool gegeven.
Hiermee hebben we de meest bekende methoden om een vierpool aan te duiden leren kennen:
de (z), de (y), de (h)-methode en het vervangingsschema.
De systemen hebben alle hun voor- en nadelen. Zo is het b.v. bij de berekening van een
serieschakeling van de bovengeschetste vierpoolnetwerken het eenvoudigst om van de (z)-voorstelling gebruik te maken; de (y)-configuratie is het gemakkelijkst bij parallelschakeling en de
(h)-configuratie bij serie-parallel-combinaties. Ook van meettechnisch standpunt gezien zijn er
voor- en nadelen, wat betreft de eenvoudige uitvoerbaarheid van de meting. Zonder verder
op het hoe en waarom in te gaan wil ik volstaan met te vermelden, dat de (h)-parameters
het minst van elkaar afhankelijk zijn en tot de nauwkeurigste meetresultaten leiden, en dat de
fabrikanten om deze reden de eigenschappen van hun transistoren bij voorkeur in (h)-grootheden
uitdrukken. De bij de vierpool behorende vergelijkingen, uitgedrukt in (h)-grootheden kunnen
we in de algemene vorm schrijven:
e, = hu . i\ + hj2 . e2

(7)

■2 — f*2i • *1 +

(8)

. e2

Vult men in deze vergelijkingen voor

ei = vfce
e2 = vee

ii = iö
■2 = *c

in, dan blijkt dat de nieuwe vergelijkingen identiek zijn met de verg. (5a) resp. (6a) uit de
vorige paragraaf. Het betreffende vervangingsschema is in fig. 29 gegeven. Zoals gezegd worden
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Noot: Lees in fig. 27 en 28 voor Vi en V2: ei resp. e2
de (h)-parameters voor een transistor in geaarde emitterschakeling van een accent voorzien,
ter onderscheiding van de (h)-parameters welke voor de geaarde basisschakeling gelden. Om de
parameters voor de laatste schakeling te krijgen stelt men

ei = vcö
e2 = Web

il = ic
<2 = ic

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat h2i tengevolge van de aangenomen stroomrichtingen
negatief wordt. Wordt voor de stroomversterking h2i het symbool o. gebruikt, dan zorgt men
dat de waarde van de laatste positief wordt:
— h2i = a > 0.
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III. 9. VIERPOOLFORMULES
Kent men de waarden van de (h)-parameters in het werkpunt en heeft men te maken met het
versterken van kleine signalen zoals in voorversterkertrappen, dan kan men met deze (h)-paramelers de eigenschappen van een transistorversterker berekenen.
Zonder op de afleiding in te gaan, zullen hieronder de belangrijkste formules welke betrekking
hebben op fig. 29 volgen. De formules gelden ook voor de geaarde basisschakeling indien
men de betreffende symbolen invult.
Om ons schrijfwerk te besparen voeren we alvast de volgende afkortingen in:
h12 . h21
H =

(9)
hn . h22

RL
L

=

(10)

1
Rj, H---------h22

h,i
G =

(11)
•>ii + Rr/

L en G zijn altijd positief; H is daarentegen in de geaarde emitterschakeling positief en in de
geaarde basisschakeling negatief (daar h21 dan negatief is).
De dynamische stroomversterking:
'2

(12)

Ai = — = h21 (1 — L)
ii

is in absolute waarde kleiner dan de statische stroomversterking h2i (bij kortgesloten uitgang)
indien L > O is.
De dynamische spanningsversterking voor het geval van verwaarloosbaar kleine spanningsterugwerking (h12 = 0) volgt uit:

- Ï2

e2

Ae
ii

ei

Rl

L

hu

hu . hM

---- = -h„.

h12 = 0

h12 = 0

ln geval hj2 niet verwaarloosd kan worden, wordt
de dynamische spanningsversterking
1

(algemeen geval):

HL

Ay = -

(13)
h12

1 - HL

Bij de geaarde emitterschakeling is A„ negatief, waarbij het minteken duidt op 180° fazedraaiing
tussen in- en uitgangsspanning.

de dynamische ingangsweerstand:
ei

r,- = ------- = h,i (1 - HL)

(14)

h
De ingangsweerstand is bij eindige belastingsweerstand in de - geaarde emitterschakeling
kleiner, in de geaarde basisschakeling groter dan de ingangsweerstand bij kortge
sloten uitgang.
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i

De dynamische uitgangsweerstand:

1, ;•

e2

05)
h22 . (1 - HG)

*2

De uitgangsweerstand is bij eindige generatorweerstand in de geaarde emitterschakeling groter,
in de geaarde basisschakeling kleiner dan de statische uitgangsweerstand bij open ingang.
De vermogensversterking (algemeen geval):
RL

Rl

d - L)2

h2,2

d - L)L

ri

h„

(1 - HL)

hn : h22

1 - HL

A,v = A?----- = h212 .----- .

(16)

Bij aanpassing van in- en uitgang wordt Rp = rj en Rz, = r0| zodat met (14), (15), (10) en (11)
de optimale vermogensversterking:

Aw opt =

1
______________

h.1*
bn ■ b22

^

2

(17)

1 + y/1 — H

De optimale generatorweerstand en belastingsweerstand Rj, 0pt resp. Rz, 0pt worden, met ge
bruikmaking van verg. (10) en (11):
Rj7 opt = hu \/ 1 — H

(18)

1
(19)

R/y Opt —

hM V1 - H
Bij de meeste versterkers kan R0 opi aan de hand van verg. (18) worden gedimensioneerd;
daarentegen is het dikwijls onmogelijk de uit (19) berekende waarde voor Rl opt te verwezen
-i
r.* ••
lijken, zeker niet bij RC-gekoppelde versterkertrappen.
Om een idee te geven van de grootte-orde van H, L en G wordt hieronder een getallen
voorbeeld gegeven.
Stel we hebben een OC71 in geaarde emitterschakeling, die in het werkpunt bij’ — lc = 3 mA
en — Vcc = 2 V de volgende (h) parameter-waarden bézit:
h„' = 850 Q
hu' = 7.10-4

hn' = 50
h22' = 100 micromho (of microsiemens ,«S)

Daarmee wordt:
•c- .

H'

= 0,41

L' < 0,1

H'L'

= < 0,041

H'G' = < 0,041

G' < 0,1

indien:
R„ > 7,65 k£

en R/. <1,11 kQ is.

Afhankelijk van de grootte van R^ en Rz, kunnen in de diverse formules de factoren L', H'L' enz.
worden verwaarloosd.
Zoéven werd aangestipt, dat de (h)-parameters afhankelijk zijn van de instelling in het werk
punt. Vaak wordt de keuze van dit werkpunt niet alleen door de eisen voor optimale versterking
bepaald, maar tevens door stabiliteitseisen en door andere factoren zoals tolerantie en spreiding
van de verschillende onderdelen. Uitgaande van een „standaardinstelling" is het in het algeméén
voldoende, als men de relatieve afwijking van de (h)-parameters t.o.v. die standaardinstelling
weet. In fig. 30 zijn als voorbeeld de relatieve veranderingen van de (h')-parameters bij een
OC71 als functie van de collectorgelijkstroom en van de collectorgelijkspanning weergegeven.
Zoals men ziet veranderen h|/ en h^ het sterkst, waarbij de gevolgen van de variatie van de
ingangsweerstand hu' het sterkst in de schakeling tot uiting komt.
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III. 10. DE TRANSISTOR ALS T-NETWERK
Een nadeel van de parametervoorstellingen is, dat de voor de geaarde basisschakeling geldende
waarden afwijken van die welke voor de geaarde emitter- (resp. collector-) schakeling gelden.
Ook de genoemde vervangingsschema's zijn voor sommige beschouwingen minder geschikt.
Men maakt daarom ook wel gebruik van een andere methode, waarbij men de transistor als
een T-netwerk beschouwt. Fig. 31 laat een voor de geaarde basisschakeling gebruikte voor
stelling zien, waarbij men zich voorstelt dat in de collectortak een inwendige (wissel)spanningsbron aanwezig is met een EMK van Vint = rm . ie, waarbij rwt de „aequivalente emitter/collector
overdrachtsweerstand" is, welke negatief is *).
In fig. 32 is een soortgelijk netwerk voor de geaarde emitterschakeling getekend. .De weerstandswaarden van re, r&, rc en rm blijven daarbij dezelfde als die van fig. 31. Daar voor de geaarde
'V
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b<

L

'b

('t-fffll

r«

I

.'Ibt’-'m'b

Vc*

-1

Fig. 32

emitterschakeling geldt: ie = — iö — Ic, kan men, indien men deze waarde van ie in de vorige
vergelijking substitueert, vinden dat vint = rm . i& —rm . ic- De waarde van — rm . ic stelt een
spanningsverlies voor, dat door de collectorstroom ic wordt veroorzaakt in de weerstand — rWj.
Samen met rc, die ook door ic wordt doorlopen leveren deze twee (rc — r,«). In de geaarde
basisschakeling wordt dan de stroomverslerking bij kortgesloten uitgang:

rm + rb
a = -h2i =
re + rb
of bij benadering indien rb « rm en rb « rc:

a

rm
rc

m) Zie ook de omrekeningstabel achterin dit boek. In de geaarde basisschakeling is hji negatief!
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In de geaarde emitterschakeling:
Tm — rc

«' = h21' =
Tc “ r,n + rc
of bij benadering indien rc « rm en rc « (rc — rOT):

rm
a’ « •

rc — rm
wal overeenkomt met de reeds in III. 5. b (form. 4) gegeven formule:

a'
a'

resp. o.

1 -a

1 + «'

De bovenstaande r-waardcn kunnen worden omgerekend in (r)-matrixcoëfficiënten:
rc + rft = n,

Tb = r12

rm + fb = r21

Tc + Tb = Tj2

De (r)-grootheden worden op dezelfde manier bepaald als de (z)-grootheden (zie III. 8), met
dit verschil dat nu uitsluitend weerstanden i.p.v. impedanties worden bekeken. Zij gelden
dus slechts voor lage frequenties en kleine signalen, evenals de (h)-parameters.
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HOOFDSTUK IV

HET ONTWERPEN VAN TRANSISTORVERSTERKERS
IV. 1. DE ONGESTABILISEERDE SCHAKELINGEN
Doordat de transistor zowel stromen als spanningen versterkt, krijgen we meestal met het uit
de buizentechniek bekende probleem van

energieversterking te maken. Bij de a.f.-

versterker betekent dit, dat elke trap aan de volgende moet worden aangepast, daar elke
transistor aan de totale energieversterking deelneemt en zodoende de in- en uitgangsweerstanden een belangrijke rol spelen. Ook zullen andere problemen zoals de keuze van het
werkpunt, frequentiekarakteristiek, tegenkoppelingen en signaalgrootte veel gecompliceerder
zijn dan bij een versterker met buizen het geval is. Daar met een en ander wel een geheel
boekwerk te vullen zou zijn zullen we ons hier tot de eenvoudigste gevallen moeten beperken
en berekeningen waarvoor bijzondere kennis nodig is laten rusten. Geïnteresseerden worden
naar de achterin opgenomen literatuurlijst verwezen.
Zelfs de vraag welk koppelmedium tussen de trappen onderling zal worden gebruikt is niet
altijd even gemakkelijk te beantwoorden.
Met transformatorkoppeling kan inderdaad een ideale aanpassing worden bereikt, doch deze
methode heeft verschillende nadelen.
Nog afgezien van het feit dat de transformator een zeer hoge primaire zelfinductie en een
goede frequentiekarakteristiek moet bezitten, waardoor deze relatief log en duur wordt, zal
bij zuivere aanpassing de transistor „overwegend spanningsgestuurd" worden. Dit wil zeggen
dat de generatorweerstand zó laag is, dat reeds bij kleine signalen de gekromde ingangskarakteristiek grote invloed uit gaat oefenen, met vervorming als resultaat. Men zal dus praktisch
altijd moeten „onder-aanpassen”. (Zie ook III. 6.)
De RC-koppeling, die aantrekkelijk is vanwege de grotere compactheid en het geringere ge
wicht, heeft het nadeel dat zuivere aanpassing bijna nooit realiseerbaar is, zodat een geringere
versterking (ca. 5 db) op de koop toe moet worden genomen. Dat kan bij een drietraps ver
sterker meestal reeds een extra trap noodzakelijk maken. Liefst zouden we de collectorweerstand zo groot mogelijk maken, daar dan een zo groot mogelijk gedeelte van de collectorvMSselstroom naar de ingang van de volgende transistor vloeit. In plaats van te zeggen dat de
transistor een energieversterkend element is komt het vaak beter uit om te zeggen: d e
transistor is

een stroomversterkend element. Het is soms een

voudiger om zowel aan in- als uitgang van de stromen i.p.v. de spanningen uit te gaan.
Tussen twee RC-gekoppelde trappen in geaarde emitterschakeling vloeit de collectorwisselstroom
- ic van de eerste trap naar 3 parallel geschakelde weerstanden, t.w.: 1e de uitgangsweerstand
rG' van de eerste transistor; 2e de gelijkstroom-belastingsweerstand Rr. (collectorweerstand); en
3e de ingangsweerstand rj' van de volgénde trap. Daar van nature r0' groot is t.o.v. r{ komt
het dus uitsluitend op een grote waarde van Rl aan, die in de praktijk echter begrensd wordt
door de minimale collectorgelijkstroom en de beschikbare batterijspanning. Zoals in formule 18
op blz. 35 is aangetoond, moet de omptimale generatorweerstand Rf/ opt = hn'

be

dragen, hetgeen bij transformatorkoppeling is te verwezenlijken. Bij RC-koppeling bestaat de
generatorweerstand uit de parallel-schakeling van Rƒ, en r0' (afgezien van basis-voedingsweersland(en)). Derhalve wordt de werkelijke generatorweerstand:
1

1
(20)

R* =
1

h^ (1—H'GO + ----Rt

1

h22' + ----RL

Afhankelijk van de grootte van Rj, kan de volgende trap met stroom of spanning worden
gestuurd, hetgeen wordt bepaald door de mate waarin de kromming van de ingangskarakteristiek
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en de afname van o! bij grotere stromen de lineariteit van de versterking beïnvloedt1).
Uit bovenstaande volgt verder, dat bij gebruik van zeer lage batterijspanning (1,5 -r- 3 V) de
nWx. bereikbare versterking wordt beknot. Op zichzelf kan dit reeds een extra trap nodig
maken. Soms kan een geaarde collectorschakeling als koppelmedium worden toegepast om een
betere aanpassing te krijgen. Helaas draagt deze transistor niet direct lot de totale versterking
bij, zodat het vaak gunstiger uitkomt de betreffende transistortrap toch maar in de gewone
geaarde emitterschakeling uit te voeren. Kiest men in dat geval een zó grote basis-serieweers'.and
dal de ingangsweerstand gelijk wordt aan die van de geaarde collectorschakeling, dan is de ver
sterking van beide praktisch gelijk. We zullen nu achtereenvolgens de diverse schakelmogelijk
heden eens in de praktijk gaan bekijken.
a)

Geaarde

basisschakeling.

De uitvoering geeft fig. 33. Daar de ingangsstroom nagenoeg gelijk is aan de uitgangsstroom

wordt de versterking uitsluitend door de transformatie-verhoudingen bepaald. Voor maximale
energieversterking moet worden aangepast aan in- en uitgangsimpedantie van de transistor.
Stelt men de ingangsimpedantie op 50 Q en de uitgangsimpedantie op 500 kQ, dan vinden we
een transformatieverhouding
y' 500.000

= 100.
50
Er ontstaat dan echter vervorming daar bij zuivere aanpassing de transistor „spanningsgestuurd”
wordt. Rc bepaalt de gelijkstroom-instelling.
Vervelend is, dat we een aparte batterij B] met lage spanning (ca. 1,5 V) nodig hebben voor
het instellen van de emitterstroom. Men kan deze echter vervangen door een aftakking op de
batterij te maken of door een spanningsdeler, waarop de basis wordt aangesloten. De spanningsdeler moet echter tamelijk laagohmig zijn en verbruikt dan natuurlijk nutteloos veel energie.
Rc moet voor wisselstroom ontkoppeld worden door ’n vrij grote elco Cc (tenminste 100 «F).
Temperatuurstabilisatie is hier meestal niet nodig.
b)

Geaarde emitterschakeling (ongestabiliseer d).

- J.

De eenvoudigste schakeling geeft fig. 34. Hierbij is eveneens transformatorkoppeling toegepast.
Voor maximale energie-overdracht moet weer worden aangepast. Stelt men de ingangsimpedan
tie op 1 kQ en de uitgangsimpedantie op 100 kQ, dan vinden we een transformatieverhouding:

TRI
10 1

31

Jb.

il*

PP

Éhfl

Rb

TR2
10 1

|G"k
B

Fig. 34
Noot: Het knooppunt C^/R^
is abusievelijk als kruising getekend.

%
1

’) De vervorming door 2e harmonischen (.dj) kan worden berekend uit — = « . (H-----

+ riji/

):

d2

rcxn
waarin R = de uitwendige basisweerstand, r^j/ « 450 O de (constante) inwendige basisweer6
25
stand en rcxp. = — . a' de differentiaalweerstand aan de ingang van de transistor, bepaald door
do emittergelijkstroom Ie en de stroomversterking «\
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i

Ook hier ontstaat weer vervorming door spanningssturing.
De basis-serieweerstand R& is nu zeer groot, omdat de benodigde basisgelijkstroom slechts
enkele

bedraagt. De ontkoppelcondensator kan nu veel kleiner zijn (enkele /<F). Men kan

eventueel met één batterij volstaan. De schakeling is echter beter tegen temperatuurvariaties
bestand indien een apart batterijtje van ca.

volt wordt gebruikt voor het voeden van de

basis. R& kan dan veel laagohmiger zijn, wat de temperatuurstabiliteit ten goede komt. In plaats
van een apart batterijtje kan ook een tap op de batterij B worden gemaakt of over de batterij
een laagohmige spanningsdeler worden gezet, waaruit de basis wordt gevoed.
Een schakeling voor RC-koppeling is in fig. 35 aangegeven. Om een zo groot mogelijke ver-

Fig. 35

nt'it
■=*

sterking te krijgen, wordt Rc zo hoog mogelijk gekozen als met het oog op de max. collectorlekstroom plus de aan de volgende trap te leveren basispiekstroom toelaatbaar is.
Kiest men Rc te klein, dan is de versterking onvoldoende. Vóórkomende waarden van Rc bij
kleine a.f.-versterkers liggen tussen de 1 en 10 VQ. Met Rb wordt de basisruststroom (dus het
werkpunt) ingesteld. De grootte-orde daarvan is — afhankelijk van de collectorstroom — 1 M.Q
a 150 k£. Deze schakeling is alleen bruikbaar bij min of meer constante omgevingstemperatuur,
daar elke vorm van stabilisatie ontbreekt.
In enkele speciale gevallen, waar met zeer kleine amplituden wordt gewerkt is hij nog wel
bruikbaar. Maar dan moet men er niet mee in de zon gaan zitten, want dan is het zeker dat
de zaak vastloopt.
We moeten daarom gelijkstroomstabilisatie toepassen, wat in feite op gelijkstroomtegenkoppeling
neerkomt. Tevens wordt daardoor de spreiding van de karakteristieken voor verschillende
exemplaren onderling opgevangen (zie IV. 2). Iets dergelijks vinden we bij de individuele
katodeweerstanden van balanseindversterkers met buizen. Dikwijls wordt een gedeelte niet
ontkoppeld om het verschil in karakteristiek te verkleinen, zodat een symmetrisch uitgangs
signaal wordt verkregen.
c)

Geaarde collectorschakeling.

Bij de geaarde collectorschakeling of emittervolger (fig. 36) wordt de transistor als impedantie-E
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bUH
Vu

V..

I.

Fig. 36

transformator gebruikt, b.v. tussen twee trappen (zie bovenstaande) of om aan te passen aan
een hoogohmige (kristal)pickup of detectiecircuit.
Voor de berekening van de ingangsimpedantie Zf gaat men ais volgt te werk: Men stelt de
ingangsspanning Vj gelijk aan de som van de spanningsval over de emitterweerstand Ve en de
spanningsval over de inwendige weerstand r{ van de emitter/basisdiode V&c:
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(D

Vi = Vc + Vbc = V* + I ft . ri'
Voor de emitterstroom lc vonden we reeds:

(2)

Ie = (fl/ + 1) . lö + (a + 1) . Ico
waarmee de basisstroom Ib uit te drukken is in Ie:
Ie

Ib =

lc — (a' + 1) • Ico

(«' + D

(3)

— Ico =

(«' + D

De ingangsimpedantie Zj wordt bepaald door:

V,
Zi = ------Ift

(4)

zodat als we (3) in (4) invullen vinden, dat

(«' + D
Zi = Vi

(5)

Ie — (a' + 1) • Ico
Ve
Daar nu de emitterstroom Ie = ------- vinden we, als we dit in (5) invullen:
Re

(«' + D

Zi = Vi

(«' + 1) . Vi
(6)

= Re
Vc

Vc — (a' + 1) . Re • Ico
ia' + "I) • Ico

Re
Uit (1) halen we: Vc = Vi — Wbc

(7)

waardoor (6) overgaat in:

(«' + D . Vi
Zi = Rc

(8)

(Vi - Vöe) - (a' + 1) . Ico • Re
In de meeste schakelingen is V,-

Vbc, daar \b zowel als r»' klein zijn, zodat Wbe verwaar

loosd kan worden:

«' + 1
(9)

Zi ~ Re
Rc

!_(«' + 1) |co . ---Vi
Rc .
Als nu ook nog lCo klein is, dan kunnen we (a' + 1) . Ico ------- wel verwaarlozen, zodat de

Vi
ingangsimpedantie bij benadering wordt:

Zi« Re (<*' + 1) « Rc . a'.

(10)

Hieruit blijkt dat we aan de ingang de emitterweerstand Re met een factor «' vermenigvuldigd
zien. Voor wisselstroom bestaat Rc uit de parallelschakeling van de ingangsweerstand van de
volgende trap met de gelijkstroom-emitterweerstand.
IV. 2. ONTWERP EN STABILISATIE VAN TRANSISTORVERSTERKERS IN
GEAARDE EMITTERSCHAKELING
Voor de geaarde emitterschakeling geldt:
lc —

• I& 4* a> . Ico

E
In de schakeling van fig. 35 is (onder verwaarlozing vanV&c)lt =— i zodat daar de collectorR6
gelijkstroom lc is:
E

lc — a' •

+ a> . Ico
Rb
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Varieert Ico tengevolge van temperatuur-variaties met A Ico, dan is

A lc (t) = o' . A Ico
Vervangen we in de schakeling de transistor door een andere, welks «' tengevolge van
fabricagetoleranties een factor A a' afwijkt, dan vinden we een collectorslroomvariatie

A lc («') = A«'

(i + ’”)

We zien hieruit, dat lc als gevolg van temperatuur-variaties met een factor A Ico varieert, en
als gevolg van spreiding met een factor A «'. Daar dit laatste getal wel een factor 2 kan zijn,
zal de versterking overeenkomstig uiteen kunnen lopen, wat in bepaalde gevallen ontoelaat
baar is.
De variatie van Ico resp. Ico' kan wel een factor 5 tot 8 bedragen bij een temperatuur-toename
van 25° C tot 45° C. Zolang de maximaal optredende Ico* nu maar een fractie is van de
totale collectorstroom lc, is dit probleem niet verontrustend. Bij 25° C is de Ico van b.v. een
OC 71 ongeveer 8 «A, de Ico* is dan plm. 150 «A; een en ander varieert nog van transistor tot
transistor. (Bij 60° C kan Ico' een factor 30 groter zijn geworden, als «' en lCo b.v. extreem groot
zijn (experimenteertransistoren).)
Kiezen we dus lc zeer veel groter dan de maximaal optredende Ico' (8 X

150 «Al) dan

hebben we van de variatie van lCo' betrekkelijk weinig last. Aan basiszijde zal voor het be
reiken van een grote lc een relatief grote basisstroom Ib nodig zijn, zodat ook daarin de lek
stroom Ico verdrinkt, waardoor de procentuele variaties van \b t.g.v. de omgevingstemperatuurschommelingen gering blijven. Een gevaar is echter, dat door de grotere dissipatie de tempe
ratuur stijgt, waardoor Ico toeneemt. Ook de max. bereikbare versterking gaat dan achteruit,
terwijl vervorming kan ontstaan aan de ingang van de volgende trap (spanningssturing).
Het ontwerpen van een transistorversterker volgens fig. 35 is al héél eenvoudig. Als we het
werkpunt van de transistor hebben gekozen — waarbij we in de praktijk in onze keuze worden
beperkt door de
impedantie

—

beschikbare of maximaal toelaatbare voedingsspanning en de belastings-

dan kan de benodigde basisstroom uit de statische karakteristieken worden

afgelezen. De basis-serieweerstand Rb volgt dan gewoon uit de wet van ons aller Ohm:

E
R& = ------ .
Ib

volt
= megohm. Men gaat daarbij als volgt te werk:

Let wel:

Als we de collectorweerstand Rc hebben gekozen en de batterijspanning E/> is bekend, dan
kunnen we de belastingslijn Rc in de grafiek intekenen (zie fig. 37) op dezelfde manier als we
dit bij buizen gewend waren. (Dus voor lc = 0 wordt Vcc = E& en voor Vee = 0 wordt

Vco(volt)

Fig. 37
jEb-Vfcn-l’c-Bc

In fig. 37 moet staan tussen A en Q i.p.v. tussen A en E^.

Noot: De formule
2
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Eb
lc = -------- )■

Rc
Bij grotere collectorstromen ligt de kniespanning V/,-n bij ca. 0,4 volt, zodat als we b.v. in het
Eb ~ V/cn — I co' Rc

van

midden van de karakteristiek willen instellen, we op een afstand
2
E/.. moeten gaan zitten.

Vanuit dit punt verticaal omhoog gaande lezen we dan bij het snijpunt met de belastinglijn de
benodigde basisruststroom Ibr af.
Het is echter lang niet altijd gewenst om precies in het midden van de karakteristiek in te
stellen. Veelal ligt het werkpunt in voorversterkers e.d. nabij lb = 0; e.e.a. houdt verband met
de ingangsweerstand en de versterking. (Zie ook III. 6). De stromen zijn dan echter zo klein
dat aflezen uit de karakteristieken bijna onmogelijk is. Het is dan eenvoudiger de versterking
te berekenen m.b.v. de (h)- of (r)-gegevens.
Nu is het in voorversterkers e.d., waar met kleine collectorstromen wordt gewerkt, niet mogelijk
de eenvoudige schakeling van fig. 35 te bezigen. Hier moet beslist temperatuurstabilisatie
worden toegepast. Een eenvoudige oplossing geeft fig. 38, die bekend staat als de „self-

•="

'II-M

biasing" methode. De basis-voedingsweerstand is hier aan de collector „geknoopt”. De waarde
van Rb wordt nu gegeven door
Vcc
R/, - ------lb

E - lcRc
lb

Het stabiliserend effect kan als volgt worden verklaard: Stel dat de collectorstroom lc als
gevolg van stijgende omgevingstemperatuur wil toenemen (of als gevolg van uitwisseling tegen
een andere transistor met grotere ICo') dan zal de spanningsval lc . Rc toenemen en dus de
E - lcRc
ook

collectorspanning Vcc = E — lcRc dalen. Daardoor zal de basisstroom lb =
Rb

afnemen. En omdat lb kleiner wordt, zal nu lc = a' 0b + Ico) dalen. We zien dus, dat de
oorspronkelijke collectorstroomtoename wordt tegengewerkt. We hebben daardoor met een
tegenkoppeling te maken, die behalve voor gelijkstroom ook voor wisselstroom optreedt, zodat
de versterking wordt gereduceerd. Zodoende wordt ook de onderlinge spreiding van de karak
teristieken enigszins tegengewerkt. Willen we de wisselstroomtegenkoppeling opheffen, dan
kunnen we Rb „in tweeën hakken” en het middelpunt ontkoppelen (fig. 39).
Een meer effectieve stabilisatiemethode geeft fig. 40. Ook hierbij is slechts één voedingsbatterij
t>Rc

♦E

‘c
Vj»b
V}Rb

inH

I

y

IH»

hF

—rAAA/v—

Uit

IN

7* ■uit
ve

t

t

‘•f
*

Fig. 39

•R*

Fig. 40

Hf’ii
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nodig. R& en Rs vormen een spanningsdeler, zodat de stroom door Ri,

=

l& +

ls. Ten

koste van een iets groter stroomverbruik wordt een grotere stabiliteit verkregen. Omdat de
basisstroom via een bron met lagere inwendige weerstand wordt geleverd, wordt de invloed
van Ico verkleind; verder zal Iö door de tegenkoppeling over Rc minder afhankelijk zijn van de
ingangsweerstand van de transistor.
Als Re groot is t.o.v. de inwendige emitterweerstand, en als de totale weerstand in het basis
circuit niet te groot is, zal de emitterstroom tamelijk constant zijn. Verder is bij junctiontransistoren de collectorspanning (in het werkgebied) nagenoeg onafhankelijk van de collectorstroom (pentodekarakteristiek). Aan de laatste voorwaarde is reeds voldaan; aan de eerste
mankeerde bij de schakeling van fig. 35 nog wel het een en ander. R1, is wegens de geringe
basisstroom n.l. zeer hoog terwijl de uitwendige emitterweerstand Rc = 0 isl
Verbetering brengt het dus als we de basis uit een apart batterijtje met lagere spanning zouden
voeden, waardoor Rö klein kan blijven om dezelfde basisstroom te krijgen. Zo'n extra batterijtje
is meestal lastig, zodat we maar een spanningsdeler (R& + Rs in fig. 40) maken. Dat kost
dan wel enkele mW meer aan verbruik, maar we omzeilen de rompslomp van een aparte
batterij. In feite gaat de schakeling daardoor min of meer over naar de geaarde basisschakeling,
die minder gevoelig is voor temperatuurvariaties.
Nu kan men volgens het Theorema van Thévenin de spanningsdeler opvatten als een stroombron
Rs

Rö • Rs

X E. Voor de basisstroom vinden we
Rft + Rs
R ö + Rs
daarmee (onder verwaarlozing van de ingangsweerstand van de transistor):
met een Ri van

en een EMK van

Rs
V/j - lcRc
Rö + Rs

(D

Ib =
Rö . Rs
R ö + Rs
Nu was volgens III. 5 b:
lc = Ie — l& — a Ie + Ico

(2).

Met behulp van (1) en (2) vinden we tenslotte voor
E
Rö + Rs
o----- +
1 + Rc
Rö
Rö • Rs

I

lc =

J Ico
(3)

Rö + Rs

(1 — o) + Re
Rö • Rs
Differentiëren ') we vervolgens lc naar lCo, dan krijgen we een stabiliteitsfactor S:
Rö • Rs
1 + Rc
<5lc

Rö + Rs

s =----

(4)

<5 Ico

Rö + Rs
(1 - Cl) + Rc

Rö ■ Rs
Deze factor bepaalt Het aantal malen, dat we de lekstroom Ico van de collector-basisdiode
versterkt in de collectorstroom lc aantreffen.
Voor een temperatuur-stabiele werking is het dus gewenst, S zo klein mogelijk te maken als
met het oog op de dissipatie in de stabilisatieweerstanden mogelijk is, terwijl tevens de
batterijspanning E nog een zodanige grootte moet hebben dat nog een redelijke versterking
mogelijk is 2).

1) Ondanks de voetnoot bij het voorwoord is me hier een partiële differentiaalvergelijking ont
glipt. Degenen die deze afleiding niet kunnen volgen, moeten het me maar vergeven en met de
uitkomst genoegen nemen.
,
....
2) De term „stabiliteitsfactor” S, ingevoerd door R. F. Shea, is wat de naam betreft dus tamelijk
ongelukkig gekozen en zou eerder „instabiliteitsfactor" moeten heten.
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R& . R$
Werken we (4) nog wat om en vullen we voor de parallelschakeling

= Ru in, dan
R& + Rj

vinden we:
1

1 + Re ■ -----Ry + Re

Ry

S =

(5)

(1 — a) Ry + Re

1

(1 — o) + Re
Ry

a
kunnen we a in a' uitdrukken:

Daar verder a' =

!

1 - a
waardoor (5) overgaat in:

Ry + Re

S =

(6)
1

Ry + Re

1 +«'
Stelt men tenslotte Ry = n . Re, dan wordt:

(n + 1) . <«' + 1)

n + 1

n . Re + Re

S =

(7)
1

1

n . Rc 4* Re

. n + 1

(n + 1) + «'

1 + a'

1 +«'

Hierin is dus n het aantal malen dat Ry groter is dan Re- Voor n = 1 vinden we:

S =

(1 + D • («' + D

2 a' + 2

(8)
(1 + 1) + «'

a' + 2

Vullen we nu (5) resp. (8) in (3) in, dan vinden we na enige herleiding:
E
Ie = ------- (S - 1) + S . Ico

Rb

E

a'

Rb

2 + a'

+

2 + 2a'
• Ico

(9)

2 + a'

Als nu a' groot is, dan kunnen we vóór (9) bij benadering schrijven:

E
lc ~

+ 2 Ico
Rb

Het blijkt nu, dat wanneer Ico tengevolge van temperatuurvariatie met A Ico verandert, de
collectorstroomvariatie nu slechts is:

A lc (t) = 2 A Ico
Voor de wisselstroomsituatie kan tenslotte gevonden worden, dat
ic « a' i(,
waaruit volgt, dat de stabilisatie de stroomversterking niet beïnvloedt.
Wel zal in de basis-spanningsdeler bij geaarde emitterschakeling (RC-koppeling) een deel van
de energieversterking verloren gaan. Daarom wordt S in dat geval niet zo laag gekozen (S = 5
tot 20) waardoor slechts 3 a 4 db verloren gaat en toch een voor de meeste gevallen reeds
voldoende stabilisatie wordt verkregen. In andere gevallen, zoals bij transformatorkoppeling
zal men b.v. S = 2 kiezen, waarbij Ry = Re = Rc. Daarmee gaat echter bijna de helft
van het aan de collector toegevoerde gelijkstroomvermogen in Re verloren. Meestal kiest men Re
zodanig, dat bij de gegeven collectorstroom (die immers praktisch gelijk is aan de emitterstroom)
hierin een spanningsval van ca. % a % van de beschikbare batterijspanning E ontstaat, terwijl S
afhankelijk van de collectorstroom wordt gekozen. Hoe kleiner de collectorstroom, des te beter
dient men te stabiliseren, dus des te kleiner S te kiezen; voor eindtrappen behoeft de stabilisatie
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meestal niet zo ver doorgevoerd te worden, althans in gevallen waar niet vlak aan de toelaat
bare dissipatiegrens wordt gewerkt. Wel moet de uitwendige basis-emitterweerstand voldoende
klein worden gehouden.
Uit (7) volgt nog dat omgekeerd:
S - 1
n =

(10)
S
1 -

«' + 1
Bij substitutie blijken n en S praktisch gelijk te zijn:
Uit de voorgaande vergelijkingen kunnen nog de volgende betrekkingen worden afgeleid:
Bij bekende «, E, Vc, lc, Ico en Rc:
o (E - Vc - lc - Rc)
(11)

Rc =
lc — Ico

S - 1
(12)

Rs =
[1 - S (1 - a)] (|c - |co)

1
—

o (E - Vc - Rc . lc)

(Ic — S . Ico)
E

E (S - 1)

R& =

(13)
lc — S . Ico

Bij bekende a, E, lCo, Rc, Rb, Rs en Rc:
E
lc =

(S — 1) + S . Ico

(14)

Rft

Vc = E 11

S - 1

Rc (S - 1)

Rc
F Rc

Rb

— Ico

a

+ S . Rc

«

(15)

Met behulp van bovenstaande formuies zijn we in staat een willekeurige versterker te berekenen.
In de meeste gevallen zal men de eerste 3 formules gebruiken daar doorgaans van de transistor
«• en Ico bekend zijn en lc, Vc, E en Rc door de schakeling worden bepaald en ook S kan
worden bepaald uit het toelaatbare temperatuurverloop.
Uiteraard is in deze formules in de eerste plaats naar de stabiliteit gekeken en niet naar de
eisen welke aan de versterking resp. in- en uitgangsweerstanden worden gesteld. Hiervoor
moeten we gebruik maken van de z.g. vierpoolgrcotheden zoals deze door de fabrikant
worden gepubliceerd. Het rekenen daarmee is echter niet ieders werk en daar de meesten
aan het voorgaande al een hele kluif zullen hebben gehad, willen we deze rekenwijze hier
verder maar laten rusten. Wie hierop nader wenst in te gaan, wordt naar de literatuurlijst
verwezen.
Daar het goed berekenen van een transistorversterker een zeer tijdrovend werkje is, zullen we
bij voorkeur gebruik maken van reeds doorgerekende schakelingen, zoals deze in tabel I zijn
weergegeven. De letteraanduidingen R&, Rs enz. refereren weer naar fig. 40.
Over

de

maximaal

tussen

emitter en

collector toegestane

spanning

nog

het

volgende:

BEDENK. DAT BIJ TRANSFORMATORKOPPELING TENGEVOLGE VAN DE ZELFINDUCTIE
DE

DUBBELE BATTERIJSPANNING OVER DE TRANSISTOR KAN

KOMEN TE STAAN.

De fabrikant geeft steeds de VcEJIf (collector-emitter piekspanning) op, dat is de spanning welke
bij transformatorkoppeling bij volledige uitsturing ontstaat. Deze piekspanning beperkt dan
tevens Vce; dat is-de maximale collector-gelijkspanning. Bij transformatorkoppeling mag de
batterijspanning dus nooit hoger worden dan de fabrikant voor Vce opgeeft.
Is b.v. VcBAf = 25 volt, dan mag de batterijspanning = WcE ten hoogste 12,5 volt zijn.
In het bijzonder geldt dit voor de uitgangstransistor.
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1
VOORKEURSCHAKELINGEN VOOR OC71
TABEL I
Koppelmedlum:

Toepassing:

Nr.

-▼b
(volt)

Rc
(O)

(kfl)
Rb

(kfl)

R*

Rc
(krt)

-Ic nom.
(mA)

3.3
3.3
3.3
5.6
10,0

0.5
0.4
0.5
0.4
0.5

R/C-koppcling

kleine
kleine
grotere
grotere
grotere

signalen,
signalen,
signalen,
signalen,
signalen,

laag
laag
laag
laag
laag

niveau
niveau
ni veau
niveau
niveau

1
2
3
4
5

•1.5
•1.5
6.0
6.0
9.0

1000
1800
1000
1800
1800

18
15
33
82
100

2.7
10
3.9
15
15

Transformator-koppeling

kleine
kleine
grotere
grotere
grotere
grotere

signalen,
signalen,
signalen,
signalen,
signalen,
signalen,

laag
laag
hoog
hoog
laag
hoog

niveau
niveau
niveau
niveau
niveau
niveau

6
7
8
9
10
11

1.5
3.0
4.6
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

0.2*
0.2'
0.2*
0.2*
0.3*
0.3*

0.5
0.5
3.0
3,0
2.6
3.3

kleine signalen, laag niveau
grotere signalen, hoog niveau

12
13

6.0
6.0

1000
2200

2.2
2,2

0.56
0.56

0.2*
0,2*

0,45
1.0

Transformator-koppeling.
met gemeenschappelijke
deler Rb/Rs
(maximaal 3 trappen)

• Gelijkstroomweerstand transformator-pr:;naiie. De collectorimpedantie volgt uit
-Vcc max
“VB + Vc

-h max

Bovenstaande tabel is ook bruikbaar voor de OC3 en de OC13, echter kan de collectorstroom
—Tc 20 & 50 % afwijken, zodat in sommige gevallen vervorming optreedt. Men wijzige in dat geval
zodanig, dat —Ic de aangegeven waarde krijgt. Bij voorkeur voor OC3 of OC13 gebruiken:
1, 3, 5, 6, 7 of 8. Voor de schakelingen 9 t/m 13 moet de OC4 worden gebruikt.
Indien de in tabel I aangegeven voorkeurschakelir.gen niet kunnen worden gebruikt, dan kan
men eventueel onderstaande vuistregel toepassen, die echter alleen voor proefschakelingen is
bedoeld en niet voor professionele schakelingen.
We zullen deze vuistregel aan de hand van een afleiding en een rekenvoorbeeld volgen:

D

Kies een nominale collectorstroom lc en een colloctorweerstand Rc.

2)

Kies een emitterweerstand Re zodanig, dat met de gegeven collectorstroom hierin een
spanningsval van ongeveer ’/ó van de batterijspanning Vb min ontstaat, waarbij Vb min
de batterijspanning is aan 't eind van de levensduur Yan de batterij.

3)

Kies Rs ongeveer 10 X Re (fig. 40).
4a) Experimenteel: Begin met Rb = Rs = 10 Rc te maken en vergroot dan staps
gewijs Rb tot een in het collectorcircuit opgenomen mA-meter de oorspronkelijk

of: 4b)

gekozen collectorstroom aanwijst.
Berekend: Stel de spanning tussen emitter en aarde = Vc« « Lc Rc
ff

ff

basis

ff

I»

= Vba ^ Vca + Vbc

waarin Vbc de spanningsval in de emitter-basis junction voorstelt. Deze kan uit de
grafieken worden afgelezen voor het gekozen werkpunt. (Dit zal ca. 100 mV zijn.)
waarbij de benodigde basisstroom uit de Ic/Vc karakteristiek wordt afgelezen.
Stel de stroom door Rs = IR s = Vba/Rs
n

„ Rb = \R b = \R s + Ib

Aldus vindt men voor Rb = (V/j — Vca) l/f b•
GETALLENVOORBEELD •
Stel dat een RC-gekoppelde trap met OC71 moet werken op een 7,5 V batterij. Om een relatief
hoge ingangsweerstand en daardoor een grote versterking van de voorgaande trap te krijgen
kiezen we lc = 0,5 mA. Aangenomen wordt dat een collectorweerstand Rc kan worden
gebruikt van 4,7 ki2 en dat hiermee een collectorzwaai van voldoende grootte kan worden
verkregen waarbij de transistor nog niet vastloopt. De spanningsval in Rc is dan 0,5 X 4,7 —
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2,35 V. Stelt men de spanning van de batterij aan het eind van diens levensduur op 3 V, dan

1
0,5 mA
moet in Re een spanningsval ontstaan van — X 3 = 0,5 V. Hieruit volgt dat Re =
6
0,5 V
1 kQ. De spanning tussen collector en emitter Vee hij nominale batterijspanning is derhalve
7,5 — 2,35 — 0,5 = 4,65 V, wat volgens de gegevens toelaatbaar is. De lc/Vc karakteristieken
geven aan, dat bij Ie = 0,5 mA en VCe = 4,65 V een basisslroom l& van ca. 7 «A nodig is
(voor een nominale transistor). De It/Vfte karakteristiek Iaat zien, dat hiervoor een Wbe van ca.
100 mV nodig is.
Dus:

Vba ^ Vca + Vfce
= 0,5 X 1,0 + 0,1
= 0,6 V.

De stroom door Rs:

Vfta

0.6 V
= 0,06 mA = 60 «A

Itfs =
Rs

10 k Q

zodat:

IRb = Ifts + Ift = 60 + 7 = 67 ,uA

waardoor:

R& =

(7,5 - 0,6)

(Vö - Vba)

« 100 kQ
0,067
Resumerend: Re = 1 V.Q ± 5 %, Rs = 10 k& ± 5 %, Rb = 100 k„Q ± 5 % en
Rc = 4,7 VQ ± 5 %.
Deze vuistregel houdt geen rekening met de spreiding van de transistorkarakteristieken en

weerstandtoleranties. Desondanks moet met deze methode een bevredigende stabilisatie zijn
verkregen voor temperatuurvariaties van 15 tot 35° C.
IV. 3. EINDVERSTERKERS
Hierbij gaat het in eerste instantie om een zo groot mogelijk afgegeven vermogen. Maximale
energieversterking wordt bereikt bij aangepaste in- en uitgangsimpedanlie en maximale uitsturing.
Vanzelfsprekend mag daarmee de maximaal toelaatbare collectordissipatie niet worden over
schreden, daar dit bij transistoren veel funestere gevolgen heeft dan bij buizen.
Soms wordt het maximaal afgegeven vermogen bereikt met een kleinere energieversterking
dan de maximale. Men moet er voorts rekening mee houden, dat voor de sturing van de eindtransistor energie nodig is, die door de voorgaande trap moet worden geleverd.
We kunnen de eindversterkers splitsen in:
a)

enkelvoudige eindversterkers;

b) balansversterkers.
a)

enkelvoudige eindversterkers.

Fig. 41 geeft het principe van een gestabiliseerde eindversterker aan. De emitterweerstand Rc
TR

Fig. 41
—
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wordt ontkoppeld d.m.v. een grote condensator. Afhankelijk van de emitterstroom varieert de
grootte van 100 1000 ,«F (Ce « 10/2 n f0Rc).
Een probleem bij transistor-eindversterkers is de maximaal toelaatbare collectordissipatie, die
nu eenmaal bij grote uitgangsenergieën optreedt en de vervorming, welke bij grote signalen
praktisch onvermijdelijk is en door geschikte sturing (overwegend spanningssturing, zie III. 6) en
tegenkoppeling kan worden verminderd.
De „zwaarste" transistoren die op het ogenblik in Nederland worden gemaakt zijn de OC16's,
waarmee een uitgangsvermogen in klasse A van ca. 4,5 watt kan worden bereikt1). De kleinere
transistoren zoals OC70, OC71 en OC72 hebben bij een max. omgevingstemperatuur van 45° C
een max. collectordissipatie van 25, 25 resp. 100 mW. Een goede koeling is van groot belang.
(Men heeft zelfs wel eens versterkers gebouwd, waarbij de eindtransistoren in een vloeistof
met laag kookpunt waren opgehangen. Bij elke baspassage begon de vloeistof dan te kokenl)
Meestal worden transistoren voor grotere vermogens van koelvinnen resp. roodkoperen huisjes
voorzien, die op een warmtegeleidend chassis worden geschroefd.
Wanneer we in de lc/VCe karakteristiek alle lc en VCe punten, waarvan het produkt de maxi
maal toelaatbare collectordissipatie aangeeft, met elkaar verbinden, ontstaat de hyperbool Wc
max. We mogen nu elke belastingslijn trekken, mits deze maar beneden de dissipatielijn blijft.

Vc* Fig. 42

de toelaatbare collector spanning af of we een raaklijn aan
Het hangt nu maar
Wc max. trekken vanuit het punt Vee max. (fig. 42) of vanuit lc max. (dus max. toelaatbare
collectorstroom). Nogmaals zij er aan herinnerd, dat bij 12,5 V batterijspanning in geval van
transformatorkoppeling de optredende wisselspanning tussen collector en emitter 2 X 12,5 =
25 V kan bedragen vanwege de transformator-zelfinductie. De situatie is dan als volgt: Bij
transformatorkoppeling is het ohmse spanningsverlies in de transf.-primaire gering, dus dan is
Vce « Ebat% Dan mag Ebat. ten hoogste de helft van de maximaal tussen collector en emitter
toegelaten spanning VcEAl bedragen (fig. 42a).
In dit hoofdstuk past nog een enkel woord over de z.g. stabiliteitsgrens van transistoren. Reeds
in II. 2. werd over de temperatuurafhankelijkheid van germaniumtransistoren gesproken. De
temperatuurgevoelige parameters (lCo, (l, Vbc) van de transistor hebben nagenoeg alle de
tendentie de collectorstroom bij stijgende junctiontemperatuur te vergroten. Het is dus van
belang zoveel mogelijk van de door de dissipatie aan de collectorbasis-junction ontstane warmte
naar buiten af te voeren (metalen huisjes, montagevaantjes etc.). Gebeurt dit in onvoldoende
mate, of stijgt de omgevingstemperatuur, dan zal het werkpunt gaan verschuiven.
Nu is bij transformatorkoppeling in het algemeen de gelijkstroomweerstand van de transformatorprimaire zeer laag, zodat de collectorspanning door de toenemende collector-gelijkstroom
nagenoeg niet wordt beïnvloed, m.a.w. deze blijft constant. De collectordissipatie, welke gelijk
is aan het produkt van collectorstroom maal collectorspanning, neemt zodoende toe, waardoor
de interne verwarming van de collectorbasis-junction toeneemt. Deze verwarming heeft evenwel
een verdere stijging van de collector-lekstroom tot gevolg, wat een nog grotere dissipatie
veroorzaakt.

’) Op aluminium plaat van 30 X 30 cm* gemonteerd, * = 2 (zie verderop in dit hoofdstuk), max.
omgevingstemperatuur 45° C. Met klasse B-instelling kan met 2-OC16 ca. 9 W worden bereikt.
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Zolang de warmte-afvoer nu maar voldoende is, zal op een gegeven moment een evenwicht
ontstaan tussen ontwikkelde en afgevoerde warmte. Er vloeit dan een constante warmtestroom van de collectorjunction af naar de omgeving. De ene transistor zal deze warmtestroom beter afvoeren dan de andere. Hoe sneller de in de junction ontwikkelde warmte wordt
afgevoerd, des te lager is diens warmteweerstand. Beschouwen we nu de temperatuur
eens als warmtespanning, dan kunnen we zowaar een soort „Wet van Ohm voor
warmte” opschrijven:

^■warmte

(D

ltwarmte =
•^warmte

Dat is verbazend handig, want die \xcarmte is in feite niets anders dan de warmtestroom die ten
gevolge van een bepaalde collector-dissipatie Wc ontstaat. Verder is ^.warmte. gelijk aan het
„spanningsverschil" of temperatuurverschil tussen junction en omgeving.
De junctiontemperatuur noemen we nu T/ en de omgevingstemperatuur Tamb (ambient = om
geving). Verder stellen we de warmteweerstand op * (kappa). Hiermee gaat (1) over in:
T; — Tamb
(mW)

Wc =

(2)

v.
Voor moderne germaniumtransistoren mag T; maximaal 75° C zijn. De factor * hangt van het
transistortype af en bovendien van het feit of de transistor zijn warmte direct aan de omgeving
moet afstaan of via een warmtegeleidend chassis waardoor het koelend oppervlak veel groter
wordt. Zo geldt b.v. voor een OC72 zonder koelvin * = 0,4; is de maximale omgevings
temperatuur T; = 65° C, zodat deze met koelvin slechts mag worden belast met:
75 - 45
= 75 mW.
0.4
Wordt dezelfde transistor echter met een koelvin op een warmtegeleidend chassis bevestigd,
Wc =

dan daalt *■ tot 0,3, waardoor de transistor mag dissipiëren:
75 - 45
= 100 mW.
0,3
Bij het inmiddels alweer verouderde type OC72H *) bedroeg de max. toelaatbare junction
Wc =

temperatuur Ty = 65° C, zodat deze met koelvin slechts mag worden belast met:
65 - 45
= 66 mW.
0,3
Men dient er dus terdege op te letten wat voor type men in handen heeft, en wat de max.
Wc =

optredende omgevingstemperatuur zal zijn.
Wordt de transistor zwaarder belast dan hierboven is aangegeven, dan is het thermisch even
wicht verstoord en de „transistor gaat er vandoor", d.w.z. de junctiontemperatuur blijft stijgen
net zo lang tot de transistor kapot gaat.
Indien een hoogohmige (b.v. een 150 ü) luidspreker wordt toegepast, dan kan deze rechtstreeks
in het collectorcircuit worden opgenomen. Bij juiste keuze van de voedingsspanning kunnen Rc
en diens ontkoppelcondensator (fig. 41) vervallen. R& wordt zo gekozen, dat de collectorspanning in rust juist gelijk is aan de halve voedingsspanning. De collectordissipatie in rust is
daarmee maximaal; elke verandering van de collectorstroom kan de dissipatie alleen maar
verkleinen. (Zie b.v. het werkpunt A op de belastingslijn in fig. 42a). Is de schakeling daar
thermisch stabiel, dan zal deze dat ook onder alle omstandigheden blijven.
Fig. 43 toont de karakteristieken van de OC72, welke o.a. paarsgev/ijze worden verkocht voor
klasse-B eindversterkers, waar het op nauwkeurige symmetrie aankomt. In de figuur zijn de
gelijkstroom- en wisselstroom belastingsweerstanden Rl resp. ri ingetekend.

•) Bij sommige 65 mW typen OC72 (= OC14) is de ,,H” niet aangegeven. Zij zijn herkenbaar aan
het zwartgelakte glazen buisje, dat in een eveneens zwartgelakte koelvin is geklemd. De nieuwe
OC72 is geheel blank metaal, de koelvin wordt los bijgeleverd.
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Stelt men de max. toelaatbare collectordissipalie Wc ,Uax. en de collectorstroom in het werk
punt — \CA en dat de max. uitsturing begrensd wordt door — S . ICo m (de maximale collectorlekstroom bij S = 25 en Ico max = 80 ,«A) en de max. kniespanning — Va-h, dan geldt voor de
Wc max

(D

— Ic/l =

-VccA
waarbij moet worden opgemerkt, dat in een gestabiliseerde schakeling met een emitterweerstand
en t.g.v. van de gelijkstroomweerstand van de transf. de collectorspanning in het werkpunt
— Vcc/1 kleiner is dan de beschikbare batterijspanning — Vfl. De gelijkstroom-belastingsweerstand RL (b.v. de som van de gelijkstroomweerstand van de transformator-primaire en de
stabiliserende emitterweerstand) wordt dan:
(-Vfl) - (-Veel)
(2)

Rl =
— Icvl
Is Rfl bekend, dan wordt:

1

j/ — ( — Vfl2) — Rfl . Wc max

-Vce/l =— (-Vfl) +

(3)

2
Bij max. uitsturing tot aan de gestelde grenzen — V/;,t en — S . lCo m, volgt vervolgens de wisselstroom-belastingsweerstand

tl

uit:

( —Vcc/l) — ( —V/cn)
(4)

17, =

( — lc/l) — ( —S . Ico m)
De zelfinductie van de transformator-primaire volgt uit: L = rfl/2 n fo.
De collectorpiekstroom —lep, welke kleiner moet zijn dan de max. toelaatbare collectorpiekstroom — Iep max., bedraagt:
— lep = 2 (—lc/l) — ( —S . Ico w»)

(5)

Bij max. uitsturing wordt het afgegeven vermogen Wo'.
1
Wo = — (VceA — V/;h) (lc,l — S . Ico m)

(6)

2
Door de transistor en de gelijkstroomweerstand Rl wordt tezamen uit de batterij opgenomen
een vermogen Wfl =;
Wfl = ( — Vfl) ( — lc/l) = RL . ( — lc/i)2 « We max

(7)

Het rendement i] wordt zodoende:
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!

wo

1

W/j =

2

(Vce/1 — VAh) (Ic/I — S . Ico m)
(8)

V =

V/j . le.I

Als getallenvoorbeeld nemen we aan dat Wc#««ix = 100 mW, — V/,„ = 0,35 V en — S . lCo m =
2 mA. Verder stellen we Ra, = 50 Q. Uit verg. (3) volgt dan, dat de collector-emitterspanning
in het werkpunt — Vcc.-I = 5 V is; uit (1) volgt de collector-ruststroom — IcA = 20 mA. Verder
vindt men uit (4) voor rƒ, = 260 Q en uit (5) voor — Icp = 38 mA, wat nog ver beneden de
toegestane collectorpiekstroom van de OC72 ligt (125 mA). Tenslotte vindt men voor W0 =
42 mW en voor W/j = 120 mW, zodat i] — 35 %. De basispiekstroom i^ bij max. uitsturing
kan uit de grafiek worden afgelezen en bedraagt ca. 0,27 mA, voor de basis-piekspanning kan
men aflezen vfo « 0,1 V, waaruit het ingangsvermogen volgt: Wj = y2 ib . ybc = 13,5 ,«W.
De vermogensversterking wordt zodoende, berekend uit:

(Vcc/1 - VA/j) (IcA — S . Ico m)

Wq max

(9)

Via =
W ,■

• ybc

gelijk aan 3100, of logaritmisch uitgedrukt:
10 log y%o = 34,9 db.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de uitgangstransformator vrij hoge eisen stelt wat betreft
diens ohmse weerstand; hoe lager deze is, des te groter kan de emitterweerstand worden, wat
de stabiliteit ten goede komt. Bij voorkeur make men de gelijkstroomweerstand van de trans
formator niet groter dan 11 ü; er kan dan een emitter-weerstand van 39 ü worden gebruikt
waarmee nog een redelijke stabilisatie mogelijk is als de basisspanningsdeler goed wordt ge
dimensioneerd (zie ook IV. 2). In dit geval moet Ry = n . Re « S . Re = 25 X 39 = 975 Q
zijn (zie ook blz. 46).
Tot besluit van dit hoofdstuk worden in Tabel II nog enkele voorkeurschakelingen voor klasse Aeindversterkers gegeven. De schakeling is analoog aan die van fig. 40 op de uitgangstransfor
mator na.
TABEL II
Transistortype
NR (met koelvin
op chassis)

Vfl
(Volt)

Rr

C«

(ö)

(“F)

Ré
(k£)

K*

Zr

(kfl)

w>

Ic nom.
(mA)

wc
Wo
(mW) (mW)

1

OC4-OC14

9

470

100

47

18

2240 ’)

3.3

25

10

2

OC72H
(allglass
uitvoering)

6

68

250

5.6

1,8

420

12.0

60

26

12

360

250

•18

4.7

1640

6

59

25

3
4
5
6

OC72
(blank
metalen
uitvoering)

6

62

250

3.3

1.0

300

16,3

82

38

0,312

3,6

140

250

8.2

2.2

680

10.6

82

38

0.184

3.8

12

280

250

18

4.7

1150

8.2

82

38

0,128

3.6

50 Q

60

5.5

950.0

2,2 3)

44,5

10

100 O
120
var, i

26

440,0

2.5

16,0

6

0.8 0 1000 2)

OC16
8

7.8

9

7

7

Bij max. output
Ib” (mA dtot (%)

14

30

500 2)

var.

1) Muvolett transf. 3536 belast met 3,2 Q Peerless Bantam. T.g.v. grotere produktiespreiding
OC4/OC14 moet —Ic worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd d.m.v. wijzigen R() of Rg.
2) Extra elco è 500 «F naar onderzijde drivertransformator.
5) Indien tegenkoppeling wordt aangebracht kan WQ = 2,5 W worden bereikt zonder dtot = 10 %
te overschrijden. In het algemeen is het gebruik van een ingangstransformator noodzakelijk bij
eindtrappen met krachttransistoren.
b)

balanseindversterkers.

Het uitgangsvermogen kan aanmerkelijk worden opgevoerd door twee transistoren in een balans
schakeling op te nemen. Evenals bij elektronenbuizen kan de instelling klasse A, AB of B zijn.
Bij A-instel!ing wordt de totaal afgegeven energie het dubbele van die van de enkelvoudige
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schakeling. Men heeft ook hier het voordeel van opheffing der gelijkstroommagnetisatie van
de uiigangstransformator en eliminatie van de even harmonischen. Het rendement blij ft 50 %,
omdat de situatie voor elke transistor dezelfde is als bij de enkelvoudige uitgangstrap.
Voor draagbare toestellen e.d. is het voordelig, beide uitgangstransistoren in klasse B in te stellen
(fig. 44). Het stroomverbruik is dan bij afwezigheid van signaal zeer klein, terwijl het rendement
bij volledige uitsturing zeer groot is. De instelling geschiedt bij zeer lage collectorstroom, in
principe bij lc = S . \co m cn I/; = 0*). (Punt Q in fig. 37). Bij volle uitsturing is per transistor
het theoretisch uitgangsvermogcn W0:
Wo = % E . Ic max.

(1)

De collectordissipatie per transistor:

L

1
1
Wc = (—------- ) . E . Ic max.
71
4

'wi

TRI

(2)

|
5

Door de batterij wordt dan een vermogen geleverd van

I

1
W/, = — . E . Ic max.

I

(3)

71

'«»•»*

waardoor het rendement dus is

Fig. 44

71

V = - = 78 %.
4

(4)

In werkelijkheid is het rendement

iets

lager (ca. 73 %) doordat ten eerste de transistoren

nooit 100% uitgestuurd kunnen worden vanwege de kniespanning en lCo «t en ten tweede
door het feit, dat nog enig vermogen verloren gaat in de uiigangstransformator en eventuele
basisweerstanden. Het theoretisch rendement wordt met transistoren echter zeer dicht benaderd.
Vervelend is, dat een uitgangstransformalor met aftakking moet worden gebruikt, wat in feite
neerkomt op een transformator met 2 primaire wikkelingen die de nodige ruimte vergen. Een
voordeel is, dat de gelijkstroommagnetisatie van de transformatorkern wordt opgeheven, al is
dit bij klasse B eindtrappen niet van belang wegens de zeer kleine ruststroom.
Men kan zich afvragen of het zin heeft de spreekspoel van een middenaftakking te voorzien;
dit stuit echter op allerlei bezwaren, o.a. is het rendement van een luidspreker met een middenafgetakte spreekspoel noodzakelijkerwijs slechts 50 % van een type, waarbij de gehele spoel
wordt benut. Desondanks wordt dit grapje in verschillende portable transistorsetjes wel eens toe
gepast. Dat zal wel komen omdat miniatuur-transformatortjes vaak een rendement hebben dat
niet ver van de 50 % af ligt.
Door gebruik te maken van de „single-ended push-pull” schakeling kan de uitgangstransformator
worden vereenvoudigd en soms geheel vervallen. Transistoren werken n.l. met lage spanningen
en relatief grote stromen, zodat het bij geschikte transistoren (b.v. de power-transistoren OC16)
mogelijk is een normale spreekspoelimpedantie direct in het collectorcircuit op te nemen.
Fig. 45 geeft hiervan de principiële schakeling:
—WW
R1

S2

sy\^T

SI

Ü=Jt
R2

BI

1-B2
0-

V

V»rvonnde

ut-J*

Fig. 45

ultgangs-wisstlspann.

Fig. 46

•) Eenvoudigheidshalve is hier van ideale karakteristieken uitgegaan.
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I

,
D r«n R, vormen met de gelijkstroomweerstand van de wikkelingen S2 en S3
De weerstan en 1
'
soanningsdelers, die de bases een geringe negatieve voorspanning
nT nie, erg gewen, om bij Uasse-B instelling I. = 0 «sp ,e

= 0 te meben.

Er treedt dan vervorming van het uitgangssignaal op (f.g. 46), omdat de stroomversterkingsfactor « bij zeer lage stromen kleiner is dan bij hogere en de ingangsweerstand toeneemt,
24 (blz. 26 en 27). Bij de 2-OC72 maakt men meestal lc rust ca. 1,5 mA per
zie fig. 21 en
transistor.
Wegens de zeer lage optredende spanningen geeft de single-ended schakeling veel minder
moeilijkheden (isolatie e.d.) dan wanneer dezelfde schakeling met buizen zou worden uitge
voerd. De emitter van de bovenste transistor (katode bij de buis!) staat hier op de volle uitgangswisselspanning t.o.v. aarde, wat bij buizen altijd moeilijkheden geeft vanwege de gloeidraadvoeding.
Een verder voordeel van deze schakeling is dat het stabiel houden bij hogere temperaturen
gemakkelijker wordt doordat de batterijspanning lager kan zijn voor een gegeven akoestisch
uitgangsvermogen. Als nadeel geldt dat een iets grotere sturingsenergie en twee afzonderlijke
batterijen nodig zijn. Indien een balanseindtrap met een transformator wordt uitgevoerd welke
een beter rendement bezit dan 50 %, verdient de schakeling met balansuitgangstransformator
de voorkeur.
Jammer is dat in fig. 45 de driver-transformator twee gescheiden secundaire wikkelingen moet
hebben. Dit is door een iets andere schakelwijze echter wel te voorkomen.
Interessante mogelijkheden biedt het combineren van een p-n-p en een n-p-n transistor in de
eindtrap. We weten uit het voorgaande, dat de p-n-p een negatieve basispotentiaal behoeft
om open te gaan en de n-p-n een positieve. Dit leidt tot een schakeling waarbij zowel in- als
uiigangstransformator vermeden kunnen worden (fig. 47). De Instelling moet klasse A zijn.

,R3

TR?
NPN

PNP
TR3

rrB'

-lh
♦r

R<
Fig. 47
Het ingangscircuit van een transistor gedraagt zich immers als een diode, die bij B-instelling
het ingangssignaal gelijk gaat richten. Bij A-instelling heeft men geen of nauwelijks last hiervan.
Men zou nu een aparte diode in tegengestelde richting parallel aan de emitter-basisdioden
kunnen schakelen om toch klasse B instelling te kunnen gebruiken, doch de ervaring heeft reeds
geleerd dat hierdoor een sterke vervorming wordt geïntroduceerd. Het is dus niet mogelijk om,
althans via koppelcondensatoren, een klasse-B balanseindtrap direct met een transistor-fazedraaier te sturen.
De weerstanden R2 en R3 zijn de basisweerstanden R& als in fig. 40, Rt en R4 de shuntweerstanden R$.
Op het knooppunt R3/R2 staat nagenoeg -Bj en op het knooppunt RJR^ nagenoeg +B2,
waardoor de polariteiten van beide elco's tegengesteld zijn. De werking is in 't kort als volgt:
Gaat TRi, die zo is ingesteld dat op diens collector ongeveer y2 (Bi + B2) staat, verder open,
dan gaat diens collectorspanning naar +B2. Daardoor zal de n-p-n TR2 open en de p-n-p TR3
dicht worden gedrukt.
Omgekeerd zal als TRi dicht gaat, diens collectorspannnig naar -Bi lopen, waardoor nu TR2
dicht gaat en TR3 open wordt gezet.
Men moet bij een dergelijke schakeling wel rekening houden met het feit dat voor de sturing
van TR2 en TR3 energie nodig is, die door TR] moet worden geleverd. De impedantie van
Ri/R2, R3/R4 alsmede Rc/Rc van TRi moet vrij laag zijn om opladen van Ci/C2 te voorkomen.
De colledordissipatie van TRi kan daardoor vrij aanzienlijk zijn. Om deze reden laat men de
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eindtransistoren vaak door een of meer direct gekoppelde emittervolgers vooraf gaan.
Bij het ontwerpen van klasse-B eindirappen dient men zich tevoren goed te beraden welke
batterijspanning men zal kiezen, om een zo groot mogelijke uitgangsenergie te verkrijgen.
Ter illustratie een rekenvoorbeeld:
Stel, we hebben twee willekeurige power-transistoren, die bij een gegeven x elk een max.
collectordissipatie van b.v. 2 watt hebben, een max. toelaatbare collectorpiekstroom van ca.
3 amp. en een toelaatbare collectorspanning van 24 volt, die in balans geschakeld worden
volgens fig. 45.
Kiezen we een 12-volts accu met middenaftakking (dus 2x6 volt), dan wordt de collector
piekstroom lc max., berekend uit formule (2):
Wc

2
= 4,87 amp.

Ic max. =

-)■*

\ 71

Af

\ 3,14

4 /

Volgens de veronderstelde gegevens mag de collectorpiekstroom echter maar ca. 3 ampère
zijn, zodat we de transistoren niet tot aan hun max. dissipatie kunnen belasten, omdat we
de piekstroom overschrijden.
E
De aanpassingsimpedantie Zc wordt in dat geval Zc =
lc max.

6
— = 2 Q, terwijl het max.
3

uitgangsvermogen van de balansschakeling bedraagt:
1
1
Wo tot = 2 X — E . Ic max. = 2 . — .6.3=9 watt.
4
4
De collectordissipatie is dan:
1

1

Wc =

1

1

3,14

4

.6.3 = ca. 1,5 watt (per transistor)

E . Ic max. =
7t

4

>

Kiezen we daarentegen een batterijspanning van 2 X 12 volt, dan wordt de optredende piek
stroom bij uitsturing tot de max. dissipatie:
2
= 2,44 amp.

lc max. =
1

1

3,14

4

. 12
wat dus nog toelaatbaar is. In dat geval wordt de aanpassingsimpedantie:
12
Zc = ------- = ca. 5 Q
2,44
v/at een gangbare spreekspoelimpedantie is.
Het maximaal afgegeven uitgangsvermogen is dan:
1
Wo tot. = 2 . - . 12.2,44 = ca. 14 watt.
4
Uiteraard is het bovenstaande slechts een vrij ruwe theoretische benadering, want in de praktijk
kan men immers de transistoren nooit 100% uitsturen. Voorts wordt de koeling een groot
probleem, vooral als de transistoren in een reeds warme omgeving worden geplaatst (b.v. onder
't dashboard in een auto, nabij de motor).
Stabilisatie is bij deze grote vermogens dringend gewenst. Het meest economisch lijkt toepassen van NTC-weerstanden in het basiscircuit. Eenvoudig is dit allerminst, daar men moet
zorgen dat deze niet warm worden t.g.v. hun gelijkstroom. Bovendien is het erg moeilijk voor
alle temperaturen van b.v. 0° C tot 50° C eenzelfde instelling te behouden. Verloop van het
werkpunt kan voor de transistoren fatale gevolgen hebben. Verder zijn zulke zware NTC-weerstanden tamelijk duur. Daarom gaat men meestal niet verder dan ca. 5 a 8 watt uitgangs
vermogen; de transistoren moeten daarbij elk reeds op een koelvlak van tenminste 15 X 15 cm2
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MINIATUURTRANSISTOREN
VAN TELEFUNKEN

worden gemonteerd. Om met kleinere NTC-weerstanden uit te komen worden soms de eindtransistoren door een aantal direct gekoppelde trappen voorafgegaan; men behoeft dan slechts
de eerste transistor te compenseren om de collectorstroom van de laa'ste constant te houden.
Dat het verlopen van het werkpunt in klasse-B eindversterkers, welke reeds tot aan hun dissipatiegrens worden belast, zulke fatale gevolgen kan hebben, blijkt uit de volgende overweging:
Het naar boven schuiven van de karakteristiekenschaar bij toenemende temperatuur heeft tot
gevolg dat het oorspronkelijk in .klasse-B gelegen werkpunt naar klasse-A verschuift, waar
de dissipatie aanzienlijk groter is. Gebeurt dit en is de schakeling niet thermisch stabiel dan
gaan de transistoren zeer spoedig stuk.
Verder moet men voorzichtig zijn met het belasten van een bestaande klasse-B eindversterker.
Er zijn wel amateurs die b.v. twee of meer luidsprekers parallel op de uitgangstransformator
aansluiten. Uit bovenstaande volgt immers dat dan de max. collectorstroom véél groter wordt
en de toelaatbare piekstroom kan overschrijden. Het verraderlijke is dat de transistoren deze
extra stroom meestal wel kunnen leveren als de drivertrap niet te krap is, de vervorming die
daarbij b.v. ontstaat t.g.v. de variatie van a bij zeer grote collectorstromen wordt blijkbaar niet
eens opgemerkt! Men merkt meestal pas dat er iets mis is als de transistoren stuk zijn.

56

HOOFDSTUK V

EIGENSCHAPPEN EN CONSTRUCTIE
V. 1.

DE GRENSFREQUENTIE

Reeds in II. 2. werd aangegeven, dat de emitter gaten in het basiskristal injecteert, doordat ten
gevolge van de aangelegde potentiaal in het basiskristal elektronen uit hun bindingen worden
losgetrokken. De gaten zullen onder invloed van het negatieve collectorveld zich in de richting
van de collector gaan bewegen. Onderweg ontmoeten ze echter allerlei obstakels in de vorm
van vrije elektronen welke hun weg kunnen afbuigen of hen zelfs neutraliseren (recombinatie).
Zolang de concentratie van elektronen en gaten gering is, zullen ze weinig hinder van elkaar
ondervinden. Bij grote concentratie van ladingsdragers (b.v. bij grote stroomsterkten) neemt de
kans op recombinatie echter toe. In dat geval zijn niet alle gaten in staat om de collector te
bereiken. Men spreekt in dit verband van de gemiddelde levensduur van de ladingsdragers.
Ten tweede is het veld tussen emitter en basis vertragend, zodat de gaten alleen ten gevolge
van hun aanvangssnelheid er in kunnen slagen tot de basis door te dringen. Het gevolg is, dat
ze met betrekkelijk geringe snelheid in de basis terechtkomen, waar ze gemakkelijk afgebogen
kunnen worden door de negatieve velden van de vrije elektronen. Pas bij de basiscollectorjunction wordt het versnellende veld merkbaar, zodat hun weg door het basiskristal tamelijk
kronkelend verloopt. Was de afgelegde weg voor alle ladingsdragers nu maar even groot, dan
zou het resultaat alleen maar een fazeverschuiving tussen in- en uitgangsspanning zijn. Daar de
afgelegde weg geheel willekeurig is en dus voor elke ladingsdrager verschillend, kan het gebeu
ren dat er een zó groot verschil in looptijd ontstaat dat het ene gat een halve periodeduur
eerder aan de collector arriveert dan het andere. Het is duidelijk dat de bijdrage van deze
beide gaten tot de versterking nihil is. Als gevolg hiervan zal de amplitude van de uitgangsstroom afnemen; vooral bij hogere frequenties neemt deze kans op het samenvallen van twee
180° in faze verschoven gaten toe. M.a.w. de versterking van een transistor neemt af bij hogere
frequenties. Men noemt de frequentie waarbij de energieversterking 3 db is gedaald, of wel
tot op 0,707 van zijn a.f.-waarde is afgenomen, de grensfrequentiefo van de transistor.
De grensfrequentie ligt bij de geaarde emitterschakeling lager dan bij de geaarde basisschake
ling. De transistorfabrikant kan de grensfrequentie verhogen en daarmee de fazeverschuiving
verminderen door geschikte materiaalkeuze en vormgeving. Germanium met gering geleidingsvermogen vermindert de kans op recombinatie. Daar bij n-p-n transistoren de ladingsdragers
overwegend uit elektronen bestaan kan men verwachten, dat de grensfrequentie bij n-p-n
transistoren in het algemeen hoger zal liggen dan bij p-n-p typen. Verder tracht men de basis
laag zo dun mogelijk te maken. (Bij de OC44 ca. 10 Mi bij de OC170 —OC171 slechts 3 a 5 ,«!)
Daarbij wordt evenwel o.a. een limiet gesteld door constructiemoeilijkheden en het feit dat
daardoor de basisweerstand toeneemt, terwijl voorts de stroomdichtheid nabij de basis-aansluiting te groot wordt. Ook de inwendige capaciteiten worden dan vergroot. Men gebruikt
dan een z.g. basis,,ring"contact; de capaciteiten worden verminderd door verkleinen van de
emitter- en collectorelektroden. (Het emitter-bolletje van een 0071 heeft zelfs een diameter
van slechts ca. 150 /tl) Fig. 48 geeft het vervangingsschema van het ingangscircuit van een
junctiontransistor in geaarde emitterschakeling.
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Hierin stelt rbb' de niet-reactieve weerstand van het basismateriaal voor, terwijl Cb c de capa
citeit aangeeft. De laatste is hoofdzakelijk afhankelijk van de basisdikte en van de emitterstroom (recombinatiel). Ds parallelweerstand rb'c geeft de verliezen ten gevolge van lek
stroom enz. aan. Het is duidelijk dat de grensfrequentie hoger komt te liggen naarmate rbb' en
Cb'c kleiner zijn, terwijl het deel van vu? dat aan het versterkingsmechanisme wordt toege
voerd, groter wordt. Door speciale constructie van de junctions (z.g. „diffused junctions",
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p-n-p-n of p-n-i-p junctions) is de fabrikant in staat de inwendige capaciteiten ie verkleinen en
de grensfrequentie op te voeren.
Als voorbeeld zij vermeld de „drifttransistoren" met diffused junctions OC170 (fa = 70 MHz);
0071 (fa = 100 MHz); 2N384 (fa = 100 MHz). Hierin zijn de junctions zo geconstrueerd,
dat de ladingsdragers nabij de collector een versnellend (of ..drift"-) veld ondervinden, zie

ook V. 5.
Er bestaan reeds transistoren tot een grensfrequentie van 600 MHz in geaarde basisschakeling.
Deze verkeren evenwel öf nog in het Iaboratoriumstadium, óf zijn slechts schaars leverbaar en
peperduur. Bij gewone a.f.-transistoren ondervindt men reeds de invloed van fa. Een a.f.-versterker, welke bij 1000 Hz b.v. 10 W kan afgeven, haalt bij 15 kHz nog maar nauwelijks de helft!
De grensfrequentie is in geaarde basisschakeling het hoogst. Om deze reden zou men in een
kwaliteitversterker de eindtransistoren eigenlijk met geaarde basis moeten schakelen ’).
Het is mogelijk een transistor tot ver boven diens grensfrequentie te laten oscilleren, daar het
voor een oscillator reeds voldoende is als de rondgaande versterking > 1 is. Sommige fabrikanten
geven van hun transistoren alleen de max. oscillatorfrequenlie op, welke natuurlijk veel hoger
ligt dan de grensfrequentie fa.
De looptijd in het basiskristal heeft ook nog een ander eigenaardig effect. Wordt de transistor
bij grote stroomdichtheden als schakelaar gebruikt (zie ook V. 3.) dan treedt een „gaten
accumulatie" of „hole-storage" effect op. Wordt de transistor d.m.v. een blokvormige spanning
op de basis bestuurd, dan verloopt tussen het verdwijnen van de siuurspanning en het ver
dwijnen van de uitgangsspanning nog enige tijd (in de orde van enkele microseconden). Het
resultaat is, dat de blokpuls aan de uitgang breder is dan aan de ingang. Door bijzondere
schakelmethoden kan dit effect echter verminderd worden, o.a. door begrenzen van de basisstroom en het plotseling sterk positief maken van de basis bij het uitschakelen, alsmede het
gebruik van r.f.-transistoren.
V. 2. DE TRANSISTOR-RUIS
De ruis in transistoren verschilt van de bekende soorten ruis zoals thermische- en ,,hagel"-ruis
(shot-noise). Het vermogen van de in een transistor opgewekte ruis varieert n.l. per bandbreedteeenheid ongeveer omgekeerd evenredig met de frequentie. Dat betekent dus, dat elke „octaaf"
van het totale frequentiegebied dezelfde vermogenshoeveelheid ruis bevat.
Men definieert de ruis als de verhouding van het in de output aanwezige totale ruisvermogen
(met verwaarlozing van de door de belastingsimpedantie veroorzaakte ruis) tot het gedeelte
van de in de output aanwezige thermische ruis, veroorzaakt in de generatorweerstand R*/ aan
de ingang. Voorkomende waarden, gemeten bij 1000 Hz, zijn 40.. .60 db voor puntcontacttransistoren en 10.. .15 db voor junctiontransistoren.
De ruis in junctiontransistoren is van diverse factoren afhankelijk. Om een geringe ruisfactor
te krijgen moet volgens J. W. Englund (RCA) de instelling aan de volgende drie voorwaarden
voldoen:
1e.

De collector-emitterspanning dient beneden 2 V te blijven. De collector-basisspanning welke
aansprakelijk is voor de collector-ruis ligt in dezelfde grootte-orde, daar de basis-emitterspanning klein is.

2e. De emitterstroom moet zo klein mogelijk worden gemaakt als met het oog op de maximaal
te verwerken signaalgrootte en vervorming toelaatbaar is. De emitterruis is minimaal bij
Ic « 0,2 mA. Om bovenvermelde reden wordt zelden lager gegaan dan « 0,4 mA. Alleen
bij zeer kleine signalen (microfoontrappen) kan de emitterstroom tot 200

mA

of kleiner

worden verlaagd.
3e. De generatorimpedantie zou tussen 400 en 600 Q moeten liggen om de ingangsruis mini
maal te krijgen. Bij kleine emitterstromen is de ingangskarakteristiek evenwel sterk gekromd,
zodat de transistor dan overwegend spanningsgestuurd zou worden, d.w.z. de niet-lineaire
ingangskarakteristiek doet dan zijn volle invloed gelden. Afsluiten met 400 a 600 Q is dus

1 )In het NRU-inaandblad „Omroeptechnische Mededelingen" nr. 4 - 1959, wordt door de heer
H. Dorreboom nader op dit probleem ingegaan.
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praktisch alleen toelaatbaar bij grotere stromen en/of zeer kleine signalen. Verder kan de ruis
door het aanbrengen van tegenkoppeling worden verkleind.
Een ontwerp voor een ruisarme voorversterker geeft fig. 49. De collector-emitterspanning heeft
hier de wel uitzonderlijk lage waarde van 600 mVf terwijl de emitterstroom slechts 275 fiA
is, wat ook al bijzonder laag is. Uiteraard vergt een en ander een uiterst zorgvuldige temperatuurstabilisatie om de gewenste stromen en spanningen constant tc houden. De gebruikelijkestabilisatiemethoden zijn hiervoor niet toereikend, zodat de hulp is ingeroepen van een weer
stand met een Negatieve Temperatuur Coëfficiënt (NTC). Kromme I geeft het verloop van de
collector-emitterspanning aan indien geen NTC wordt gebruikt, kromme II het verloop indien
een onjuist gekozen parallelweerstand wordt gebruikt en tenslotte geeft kromme III het verloop
weer indien de karakteristiek van de NTC-weerstand met de juiste parallelweerstand aan het
vereiste verloop wordt aangepast.
!n het versterkertje is voorts nog enige stroomtegenkoppeling aanwezig door de niet-ontkoppelde
emitterweerstand, die de resterende ruis tot een minimum terugbrengt en de ingangsweerstand
verhoogt.
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De voorversterker is met succes toegepast bij een 4-transistor balansversterker volgens VI. 13
waarvan de versterking voor een bepaald doel net onvoldoende was. Het opvoeren van de
versterking door herhalen van de eerste trap bleek niet mogelijk wegens de dan optredende
sterke ruis, zodat de voorversterker volgens fig. 49 werd ontwikkeld.
V. 3. DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR
De junction-transistor vertoont een welhaast ideale pentodekarakteristiek, d.w.z. de collectorstroom is over een zeer groot gebied nagenoeg onafhankelijk van de collectorspanning, „R," is
derhalve zeer hoog 1). Slechts bij zeer lage collectorspanningen blijkt „Rj" plotseling een veel
kleinere waarde aan te nemen, hetgeen tot uiting komt in de met een vrij scherpe knik naar
de oorsprong afbuigende Ifc-lijnen in de lc =f(VCc) karakteristieken. In III. 6. is reeds uiteen
gezet dat dit het gevolg is van het feit dat bij zeer lage collectorspanningen de collector niet
meer in staat is alle door de emitter in de basis geïnjecteerde gaten op te nemen. Men zegt
nu dat de collector bij die lage spanning is „verzadigd”.
Die verzadiging kan ook bij „oversturen" optreden. Stel we hebben een transistor in de ge
aarde emitterschakeling; de collectorweerstand is constant. Gaan we de basisstroom alsmaar
groter maken, dan zien we eerst dat de spanning tussen collector en emitter ook alsmaar kleiner
wordt. Op een goed moment merken we echter dat de collector-emitterspanning, die inmiddels
tot op enkele tienden volts is gedaald niet of nauwelijks verder vermindert, ook al voeren we

’) Dit geldt alleen voor de legerings- of alloy-junction transistoren.
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de basisstroom nog verder op. Men noemt dit het „vastlopen" of „oversturen" *) van een
transistor; de spanning die w*e daarbij tussen collector en emitter meten heet de „kniespanning" V*«.
Hiervan wordt nu gebruik gemaakt bij schakelfuncties waarin transistoren de rol van schakelaar
of contact vervullen.
De transistor kan n.1. dank zij dit verschijnsel grote stromen voeren zonder dat het produkt
lc X Vee de toelaatbare collectordissipatie overschrijdt. Uiteraard zal dan in de meeste gevallen de belastingslijn Re de dissipatielijn Wc snijden (zie ook fig. 42 en 43). Mits nu maar bij
het overgaan van de geheel afgeknepen toestand naar de geheel verzadigde toestand deze
„gevarenzone" Wc zeer snel wordt gepasseerd, levert dit voor de transistor geen bezwaren
op. Men moet n.1. weten, dat de transistor behalve de in IV. 3. aangestipte „warmteweerstand"
ook nog een bepaalde „warmtebuffer" of „warmtecondensator” bezit. Deze pseudo-condensator
is in staat bepaalde „warmte-impulsen" op te vangen, die zich dan via de „warmteweerstanden" geleidelijk ontladen, net als een elektrisch afvlakfilter of een buffer-accu. Uiteraard
is de capaciteit van deze „warmte-condensator" beperkt. Toch moet u deze ook weer niet
onderschatten: per definitie geldt b.v. voor een OC76 (Wc = 100 mW), dat piekdissipaties tot
8 watt(I) mogen voorkomen, mits de totale dissipatie, geïntegreerd (= uitgesmeerd) over
100 «sec. de normaal toegestane (constante) dissipatie niet overschrijdt.
Afhankelijk van de schakeling bedraagt de tijd waarin een schakeltransistor van de niet-geleidende naar de goed-geleidende toestand wordt gebracht en omgekeerd 0,1 tot 4 «sec (miljoenste
seconden).
Om aan te tonen dat inderdaad grote stromen kunnen worden geschakeld, een rekenvoorbeeld:
Stel dat tot een collectorspanning V/™ van 0,2 V wordt uitgestuurd bij een collectorstroom
van 200 mA, dan bedraagt de collectordissipatie slechts 0,2 X 200 = 40 mW. De transistor
0,2 V
= 1 ü. Sturen we nog verder uit, b.v. tot een
representeert dan een weerstand van
200 mA
Vee van 0,1 V, dan bedraagt de weerstand van de open transistor nog slechts 0,5 Q\
Bij de totale dissipatie dient men dan echter de dissipatie van de emitter/basisdiode op te tellen.
Deze zal bij grote stromen vrij aanzienlijk kunnen zijn.
Om te zorgen, dat de transistor inderdaad goed vastloopt (waarmee de collector
dissipatie wordt gedrukt) moet men de basisstroom voor het bereiken van een bepaalde
collectorstroom groter maken dan uit de (minimale) stroomversterkingsfactor
zou volgen.
Gemakshalve kan men met een „schakel-stroomversterkingsfaktor" a's rekenen, waarbij
a's < a'nnn. Hoe groter de verhouding a',„,„/a s< des te beter ',0rdt de transistor overstuurd.
Heeft de transistor uit ons voorbeeld bij lc = 200 mA nog een «van, zeg 10, dan zal de
200
lc
basisstroom ongeveer —— = ------ = 20 mA moeten zijn.
10
Stel verder dat hiervoor een basisspanning Vöe van 1,5 V nodig is, dan bedraagt de basisdissipatie 20 X 1,5 = 30 mW. De totale dissipatie in de transistor is derhalve 40 + 30 =
70 mW. Hierbij dient dan nog de dissipatie tijdens het schakelen - de z.g. flankdissipatie te worden opgeteld.
Het is echter zeer goed mogelijk dat de stroomversterkingsfactor a's van de gebruikte transistor
bij een collectorstroom van 200 mA nog kleiner is dan 10. De collectorspanning zal dan niet
tot beneden de kniespanning V/,w dalen als de basisstroom op 20 mA wordt gehandhaafd.
Verder kan ook de basis-emitterspannïng Vbe groter zijn. De totale dissipatie kan dan de toe
laatbare overschrijden.
Voor schakeldoeleinden moet voor grote stromen daarom een geschikt type worden gekozen.
De OC76 b.v. heeft een zeer lage ingangsweerstand en een grote a\ ook bij grotere collectorstromen, waardoor deze bijzonder voor schakelfuncties geschikt is. De basisdissipatie blijft
daarbij klein. Voor kleinere stromen kan met gewone typen worden volstaan. Voorbeelden van
bedoelde schakelingen vindt men o.a. bij de transistoromvormer en de verzadigingsflip-flop.
•) In de Engelse literatuur noemt men dit „bottoming”; bet „tot op de bodem uitsturen" van een
transistor.
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V. 4. FOTOTRANSISTOREN
In II. 1. is reeds aangestipt, dat de stroom welke door een p-n junction vloeit, in sterke mate
afhankelijk is van de hoeveelheid opvallend licht. Om deze reden worden gewone transistoren
en tegenwoordig ook de meeste dioden lichtdicht ingekapseld (zwarte laklaag op het glazen
omhulsel, metalen kapje, enz.).
Bij de fotodiode en fototransistor wordt van deze lichtgevoeligheid juist gebruik gemaakt

(fig. 50).
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De laatste heeft bovendien de eigenschap, de door het licht veroorzaakte stroom te versterken.
Dat blijkt duidelijk als we III. 4. nog eens overlezen: laten we van een transistor de basis
„zweven", dan vloeit de versterkte lekstroom Ico « «' Ico- De foto-EMK heeft dezelfde richting
als Ico- En daar lCo in zekere zin dus van de hoeveelheid opvallend licht afhangt, wordt bij een
fototransistor, welke voor schakeldoeleinden met „zwevende basis” wordt gebruikt, de initiale
foto-elektrische stroom versterkt (fig. 51).
Het gevoeligst is de directe omgeving van de emitter/basis junction. Doordat de transistorcapsule bij de fabricage met een vaseline-achtige substantie (siliconenvet) is gevuld, welke het
licht diffundeert, is de richtinggevoeligheid niet sterk geprononceerd.
Bij de OCP71 wordt maximale stroom verkregen als de sturende lichtstroom op de zijde met
het typenummer valt, loodrecht op het vlak van de aansluitdraden.
Valt het licht verticaal op de „kop" van de transistor, dan is de gevoeligheid nog ca. 30 % van
de optimale waarde; bij zijdelings opvallend licht ca. 50 %.
Soms kan een gewone transistor, welke tijdens een experiment is gesneuveld, nog dienst doen
als foto-transistor of foto-diode. Een en ander hangt af in hoeverre de emitter/basis junction
in tact is gebleven (meestal sneuvelt de collector/basis junction bij overbelasting). Vanzelf
sprekend moet de zwarte laklaag van het glas worden gekrabd.
Het werkgebied van de OCP71 omvat het zichtbare licht tot infra-rood. (Infraphil of een
gloeiende sigaret! Neonlicht heeft geen effect.)
Helaas is de OCP71 ook sterk temperatuurgevoelig. Men tracht dit evenals bij de gewone
tiansistoren te verbeteren door stabiliserende schakelingen (fig. 52).
De OCP71 heeft, zoals trouwens elke junctiontransistor of diode, ook de eigenschap bij sterk
opvallend licht een stroom te gaan leveren, m.a.w. als foto-element te gaan werken.
De opgewekte stroom is slechts uiterst gering (enkele /<A), wat over het algemeen te klein is
om er iets mee te beginnen als foto-cel, belichtingsmeter o.i.d., daar de vereiste lichthoeveelheid
vrij groot moet zijn, zelfs al wordt het licht d.m.v. een lens op de emitter-basis junction ge
concentreerd.
V. 5.

IETS OVER DE FABRICAGE EN CONSTRUCTIE VAN TRANSISTOREN

De halfgeleidertechniek maakt, zoals reeds vroeger opgemerkt, van buitengewoon zuivere
stoffen gebruik, waaraan dan een controleerbare hoeveelheid bepaalde verontreinigingen kan
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v/orden toegevoegd. De ingebrachte verontreinigingen in germanium, zoals dit voor transistoren
wordt gebruikt, liggen in de grootte-orde van 10-5 tot 10-8 %. Het spreekt dus vanzelf dat,
wil men de hoeveelheid ingebrachte verontreinigingen in de hand hebben, men het germanium
eerst zo goed mogelijk moet zuiveren.
Het uit het mineraal germaniet of als bijprodukt bij de zinkbereiding gewonnen germanium
wordt eerst chemisch gereinigd. (Dat gebeurt niet zoals uw costuum door spoelen met „tri",
maar door het in germaniumtetrachloride om te zetten, wat verscheidene malen gedestilleerd
en vervolgens door hydrolyse in germaniumdioxyde wordt omgezet.) Na het dioxyde met
waterstof tot germaniumpoeder te hebben gereduceerd, wordt het bij ca. 950° C tot een staaf
omgesmolten. Men heeft dan reeds een germanium verkregen, waarin met de gangbare schei
kundige analyse-methoden geen verontreinigingen meer kunnen v/orden aangetoond. Toch is
dit voor de vervaardiging van transistoren nog niet zuiver genoeg. Voor de verdere reiniging
worden andere methoden gebruikt.
Het is bekend dat bij het stollen van een gesmolten metaal (= de „smelt") steeds in het ge
kristalliseerde metaal minder verontreinigingen voorkomen dan in de smelt1). Dit verschijnsel
wordt bij het zöne-smeltproces benut.
Fig. 53 toont hoe een en ander in z'n werk gaat. In een grafietschuitje ligt de germaniumstaaf.
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Het schuitje loopt op rails door een kwartsbuis, die met een inert (= niet aantastend) gas is
gevuld. Om de buis zijn een aantal spoelen aangebracht, waardoorheen een sterke r.f. wissel
stroom loopt. Deze brengen d.m.v. wervelstromen het germanium p I a a t s e I ij k aan het
smelten. Trekt men nu het schuitje langzaam naar rechts, dan verschuiven de gesmolten zónes
langzamerhand naar links, daarbij aan de rechterkant van zo'n zóne steeds zuiverder germa
nium kristalliserend, aan de linkerkant steeds onzuiverheden in de smelt opnemend (fig. 54).
Men vergelijkt dit proces wel eens met een „bezem". Hoe vaker dit „vegen" wordt herhaald,
hoe zuiverder het meest rechtse stuk wordt. Het linker stuk bevat tenslotte alle onreinheden en
wordt later afgezaagd. Aan het gezuiverde germanium wordt nu een zeer nauwkeurig berekende
hoeveelheid van een bepaalde stof toegevoegd, zodat het, al naar gelang de ingebrachte stof,
in p- of in n-germanium verandert. Van het verdere fabricageproces hangt het nu af of het een
„alloy-junction-transistor" of een „grown-junction-transistor" wordt, met samenstelling p-n-p of

✓

n-p-n.
De „alloy-junction” of „legeringstransistor" ontstaat door een plaatje germanium aan weers
zijden van een druppeltje metaal te voorzien en door verhitten deze druppeltjes germanium
te laten oplossen.
Voor de vervaardiging van p-n-p transistoren gaat men b.v. uit van een ca. 0,2 mm dik plaatje
n-germanium, dat op een metalen drager is gelast. Nadat het germanium zorgvuldig is gerei
nigd, wordt een druppeltje indium aan weerszijden van het plaatje opgebracht. Het geheel
wordt tot iets boven het smeltpunt van indium (155° C) verhit; (het smeltpunt van germanium
is 958° C). In gesmolten toestand lost het indium zóveel germanium op, tot het is verzadigd
(z.g. amalgameren). Men zorgt, dat nog een zeer dun laagje n-germanium blijft staan. Bij het
afkoelen zal het grootste deel van het opgeloste germanium weer worden afgescheiden (segre
geren), en wel juist op de gewenste plaats, n.l. bij het overgebleven n-germanium. De afge
scheiden laagjes germanium bevatten nu echter indium, zodat er p-germanium is ontstaan.

i) Dit ia niet'helemaal juist; een volledige uitleg voert echter veel te ver en valt buiten het bestek
van dit boekje.
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Meestal wordt het bovenbeschreven verhittingsproces in etappes uitgevoerd, om de dikte van
het overgebleven n-laagje te kunnen controleren. Hoe dunner immers dit laagje, des te groter
de versterking van de transistor. De emitter is iets kleiner dan de collector, zodat de emitter
a.h.w. door de collector wordt omgeven *). Een dwarsdoorsnede van zo'n alloy-junction p-n-p
transistor is in fig. 55a weergegeven. (Fabrikaat Mullard, Valvo, Philips).
Een aparte categorie vormen de „dilfused junction" transistoren. Op een stukje p-germanium
worden naast elkaar twee minuscule bolletjes (doorsnede 130 a 150 /t) van een speciale tinlood legering gelegd (lig. 55b). Eén bolletje — de latere basisaansluiting — bevat uitsluitend
n-verontreiniging; het andere bolletje — de latere emitteraansluiting — bevat daarentegen zo
wel n- als p-verontreiniging. Onder hoge temperatuur worden beide bolletjes in het germanium
gelegeerd. Gedurende dit proces — dat enige tijd duurt en waarbij de temperatuur constant
wordt gehouden — diffundeert de n-verontreiniging van beide bolletjes in het p-germanium.
De p-verontreiniging van het emitterbolletje heeft een zo kleine diffusieconstante, dat praktisch
geen diffusie van dit element plaats vindt. Tussen de beide bolletjes en het p-germanium vormt
zich nu een n-laagje, dat bij alkoelen een gerekristalliseerde grenslaag vormt. Het emitter
bolletje bevat in deze grenssector zeer veel p-germaniumatomen, zodoende bestaat de grens
laag aldaar uit een laagje p-germanium. Onder het basisballetje kon zich evenwel geen p-laagje
vormen, omdat dit bolletje geen p-verontreinigingen bevatte; deze grenslaag is dus niet van
belang ten opzichte van de gediffundeerde n-laag.
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Rüntgen-opname van een
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In de aldus opgebouwde transistor is het oorspronkelijke plaatje p-germanium de collector; de
emitter- en basisaansluiting wordt met de betreffende bolletjes tot stand gebracht. Met behulp
van deze legeringstechniek kunnen basisdikten van 3 tot 5 /< worden bereikt. Daar voorts de
concentratie van n-verontreiniging in de gediffundeerde basis-grenslaag niet homogeen is,
ondervindt de gatenstroom van emitter naar collector een versnelling t.g.v. het aldus ontstane
,,drift"-veld. Met de diffused-junction transistors - ook wel drift-transistors genoemd, kunnen
tot nu toe ongekend hoge afsnijfrequenties worden bereikt. Mede door de geringe afmetingen
van de grenslaagjes zijn de inwendige capaciteiten klein.
Bij de grown-junction transistor gaat men als volgt te werk: In een grafieten smeltkroes wordt

•) Dit houdt verband met het feit, dat de door de emitter in de basis geïnjecteerde gaten op hun
weg elkaar onderling afstoten, waardoor de gaten a.h.w. „uitwaaieren".
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in het gesmolten zuivere germanium een „kristalkiem" gedompeld, b.v. een staafje zuiver
germanium, dat men eerst iets af laat smelten. Vervolgens wordt de temperatuur verlaagd,
zodat het kristal begint te „groeien". Nu wordt een zodanige hoeveelheid arsenicum of anti
moon aan de smelt toegevoegd, dat er n-germanium met de gewenste specifieke weerstand
ontstaat. Nadat het kristal voldoende ver is gegroeid, wordt een afgepaste hoeveelheid gallium
of indium toegevoegd, zodat de n-geleiding wordt overgecompenseerd en er p-germanium
ontstaat. Nadat het kristal nog eens 50 micron is gegroeid, mikt men weer zóveel arsenicum
of indium in de smelt, dat het germanium weer overwegend n-ge!eidend wordt. Men heeft nu
een soort doorregen speklap van n-germanium met een zeer dun laagje p-germanium middenin
verkregen. Op die manier wordt een n-p-n kristal gemaakt, waaruit een zeer groot aantal staafjes
kan worden gezaagd voor evenzovele n-p-n transistoren.
Tenslotte worden de staafjes nog even geëtst om het door het zagen verstoorde kristalrooster
aan de oppervlakte te verwijderen.
Het bevestigen van de verbindingsdraadjes, vooral aan het voor het blote oog onzichtbare
p-laagje, is een techniek op zichzelf. Hiertoe wordt het staafje in een speciaal meetapparaat
gekiemd, waarbij het bevestigingsdraadje langs het staafje tast. Zodra het meetapparaat de
juiste plaats constateert wordt het draadje automatisch vastgelast. Fig. 56 geeft een beeld van
zo’n grown-junction transistor (fabrikaat Siemens).
V. 6.

IETS OVER DE OMGANG MET TRANSISTOREN

Ofschoon transistoren in mechanisch opzicht wel een stootje kunnen hebben, moet men ander
zijds in elektrisch opzicht voorzichtig met ze omspringen. De verhoudingen liggen immers
zoveel anders dan we bij buizen gewend waren; de spanningen zijn vele malen kleiner.
Niemand zal het in z'n hoofd krijgen om plompverloren de volle anodespanning op het stuurrooster van een buis te zetten; men weet toch immers instinctief dat de buis daar niet tegen
kan. Evenmin moet men nooit de volle batterij-spanning zonder serieweerstand op de basis van
een transistor zetten: het overlijden van een transistor gaat volkomen geruisloos zonder waar
schuwend vonkengesputterl Men moet zich dus volkomen op de geheel andere waarden in
stellen.
In het bijzonder geldt onze zorg voor overmatige verwarming, zowel bij het insolderen als bij
de dissipatie. Gebruik daarom een platte tang voor het vasthouden van de uitlopers als „ther
mische shunt" bij het insolderen. Bij te hoge dissipatie wordt de transistor warm en zal de lek
stroom toenemen. Daardoor verschuift het werkpunt, zodat de collectorstroom en daarmee de
dissipatie nóg groter wordt, totdat de transistor eventueel kapot gaat. Bij overbelasting stijgt
de junctiontemperatuur snel, dikwijls is de transistor al gesneuveld voordat de warmte aan de
buitenkant merkbaar wordt. De transistor kan reeds beschadigd of zelfs vernield worden door
de ontlading van een grote condensator of inschakelverschijnselen tijdens het inzetten in een
onder spanning staande schakeling. Schakel daarom steeds de spanning uit als u iets aan de
schakeling wilt veranderen. Juist om deze reden is het gebruik van „voetjes" zo gevaarlijk,
omdat men spoedig geneigd is „even" de transistor uit een ingeschakeld apparaat te trekken
om hem er even later weer in terug te steken. De contactveertjes in deze voetjes verbuigen
spoedig en leiden dan tot onbetrouwbare contacten; ook hierdoor kan de transistor worden
beschadigd (in- en uitschakelverschijnselen van transformatoren en condensatoren).
Let verder steeds op de juiste polariteit van de aangelegde spanningen. Bedenk dat bij p-n-p
transistoren de „hoogspanningslijn" negatief is. In geval u een n-p-n transistor te pakken
heeft kunnen krijgen, moet nu de collector positief zijn. Het omkeren van de polariteiten
kan de transistor vernielenl
Bij transistoren in schakelfuncties moet rekening gehouden worden met de dissipatie van de
emitter/basisdiode. In bepaalde gevallen kan deze even groot worden als de collectordissipatie.
Tenslotte dan nog:
Tien tips voor de behandeling van transistoren
In Radio Electronics, het bekende blad van Hugo Gernsback, troffen we tien tips aan, die
we gerust „tien geboden" voor het behandelen van transistoren mogen noemen. Omdat de
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rijmvorm bij vertaling zijn waarde verliest (wij zijn maar slechte dichters) laten wij hieronder
tevens de oorspronkelijke tekst volgen.
1) \Vether a tube- or transistor-set,
A supcrhct is a superhet,
ofwel: of er nu buizen of
transistoren in zijn ge
bruikt een super blijft
een super.

2) In chccldng transistors you should
Itcplacc with oiics known to be good,
ofwel: wanneer je aan
een transistor twijfelt is
er maar één oplossing:
vervang hem door één
waarvan je weet dat hij
goed is!

6) Many transistors have laid down and died
Simply bccause of wrong bias applied.
Zorg, dat de transistor niet wordt vernield
door te hoge negatieve basisspanning of ver
keerde spanningen in het algemeen.
Sluit de transistoren goed
aan. resp. plaats ze op de
goede manier in hun voet
jes (als u die persé wilt
gebruiken). De collector is
kenbaar aan het rode stip
je, wanneer de drie draad,
jes op gelijke afstanden
van elkaar zitten.
Zit er géén rood stipje,
dan heeft men de onder
linge draadafstand van
collector tot basis gro
ter gemaakt dan de afstand van emitter tot
basis. De basis zit steeds aan het middel
ste draadje.
’ batil'
'tsHKlor

3) Your substitutc should be the kind
That in the radio you find, of: als je er
een vervangt, neem
er dan één van het
zelfde type. Van
buiten
lijken
ze
allemaal op elkaar
maar inwendig zijn
er grote verschillen.

4) A rosé is a rosé by name,
But tubes and transistors are not the sanic.
Al vervullen transistoren dezelfde functies als
buizen, denk er om dat een transistor „actief”
blijft, óók wan
neer het toestel
v\ I /
is uitgeschakeld.
*
• .
— Doormeten
van
- een toestel met
n een ohin-meter zal
niet alleen onjuis
1 '
te uitkomsten op
leveren, doch bo.
&
vendien een grote
kans op beschadi.
ging van de tran
sistoren medebrengen. Dus: verwijder de
transistoren tijdens de meting.

fl(f

5) Transistors with heat cannot co-cxist
Protect them from it or they won’t transist!
Transistoren zijn zeer gevoelig voor warmte;
oververhitting zowel tijdens gebruik of tij
dens reparatie levert
grote kans op blijven
de invaliditeit. Gebruik
een licht boutje (20 &
25 watt), liefst van ’t
„soldeerpotlood” type
met Superspeed. Zelfs
wanneer je niet aan
de
transistordraadjes
moet werken: stralingswarmte is reeds
schadelijk.
Verwijder
dus vooraf de tran
sistor. En moet er aan de draadjes worden
gesoldeerd, leid de warmte dan af met een
tangetje.

Let op de polariteit van de voedingsbatterü:
bij „verkeerd om” aansluiten zijn meestal de
eindtransistoren „het haasje”.
7) With a new transistor you may find,
That the whole set must be rcaligncd.
Door de onderlinge afwijkingen in karakte
ristiek zal, óók wanneer we een nieuwe tran
sistor van hetzelfde
type als de oor
spronkelijke nemen,
set opnieuw
de
moeten worden ge
trimd.
Wanneer we dus
de transistoren uit
het apparaat halen
dienen we er voor
te zorgen dat ieder
weer op zijn eigen
plaats komt. zelfs al zouden ze alle van het
zelfde type zijn. Dit geldt uiteraard slechts
voor r.f.- en m.f.-trappen.
8) When aligning you should know
Enough to keep jour signal low.
Omdat alle trappen el
kaar
beïnvloeden
zal
moeten worden begonnen
met een testsignaal van
véél geringere amplitude
dan bij buizen gebrui
kelijk is. En in ver
band met die onderlinge
beïnvloeding moet de
afregelprocedure stellig fT /\^
meerdere malen worden
^
herhaald om tot een be
hoorlijk resultaat te komen.

Pt®
*_»

9) Transicnt currents shouldn’t be passed
Through transistors
you want to last.
Wil je langdurig plezier
hebben van je transis
toren, schakel het toe
stel dan éérst uit. voor
dat je de batterij verwij
dert of aansluit of een
transistor verwijdert dan
wel in het apparaat
plaatst. Pas op voor ver
bogen contacten in transistorvoetjes: behandel
de „voetjes” met zacht
heid.

10) To your customers suggcst
tliat mcrcury oxide cclls are best.
Vertel aan je klanten, dat Mercury-cells, dus
kwik-batterijtjes (b.v. van Mallory of Vidor)
het voordeligst in het gebruik zijn; ze kosten
wel wal meer maar gaan 5 x zo lang mee.
Helaas kunnen wij die raad niet opvolgen; •
kwikcelletjes blijven hier een kostbaar kunst,
stukje. Slechts wanneer we zeer kleine celle.
tjes willen gebruiken, b.v. in transistor-hoorbrillen, kan het noodzakelijk zijn.

V. 7. EXPERIMENTEERTRANSISTOREN
Elektrisch zijn de transistoren OC3, OC4 en OC13 te vergelijken met de transistoren OC70
en OC71, resp. 2N406 en 2N408, terwijl de transistor 004 kan worden vergeleken met de
OC72. De drie typen OC70, OC71 en OC72, resp. 2N406 en 2N408, zijn transistoren welke
niet alleen geschikt zijn voor het maken van apparaten, zoals hoorapparaten en a.f. versterkers
in enkelfabricage, maar die bovendien, en dat is voor de industrie het voornaamste, het voor
de fabrikanten mogelijk maken dergelijke apparaten

in

serie te vervaardigen zonder dat

bepaalde individuele delen van de schakeling behoeven te worden afgeregeld en waarbij
tevens is verzekerd dat de transistoren van een bepaald type in de schakeling zonder meer
kunnen worden uitgewisseld. Dit is voor een toestel dat in de winkel gekocht wordt en waarop
de winkelier zo nodig service moet verlenen een noodzakelijkheid.
In het voorafgaande is echter duidelijk naar voren gekomen dat de elektrische eigenschappen
van transistoren aan betrekkelijk grote spreidingen onderhevig zijn en aan beide bovengenoemde
voor massafabricage van apparaten noodzakelijke eigenschappen kan dan ook alleen worden
voldaan door in de transistorproduktie een zekere selectie toe te passen waarbij niet alleen
wordt gelet op de absolute waarde van een bepaalde elektrische grootheid maar waarbij bijzon
der wordt toegezien op de juiste spreiding van diverse grootheden. Immers een transistor met
een te hoge stroomversterkingsfactor « kan in een eenmaal vastgelegde versterkerschakeling
aanleiding geven tot vervorming (vastlopen). Is de stroomversterkingsfactor goed, maar is de
lekstroom daarbij te hoog dan kan dit in eenzelfde schakeling aanleiding geven tot thermische
instabiliteit. In beide gevallen kan dan nog de spanning welke tussen basis en emitter in de
transistor aanwezig is (ingangskarakteristiek) oorzaak zijn van verschillend gedrag in de scha

keling.
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Nog strengere eisen gelden indien aan de transistoren eisen van symmetrie worden gesteld
zoals het geval is in klasse-B geschakelde uitgangstrappen. In dat geval moeten niet alleen
een aantal parameters aan bepaaldev gecorreleerde spreidingseisen voldoen maar moet boven
dien een selectie worden toegepast aan de hand van de correlatie tussen twee exemplaren in
verband met de schakeling.
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Bij het in de handel brengen van de Philips transistoren OC13 en OC14 en de Amroh
„Musistors" OC3 en OC4 is men cr van uitgegaan dat het voor experimentele doeleinden niet
van groot belang is om te beschikken over transistoren waarvan alle parameters en hun
combinaties liggen binnen de nauwe grenzen die noodzakelijk zijn voor de transistoren OC70
OC71 en OC72 resp. 2N406, 2N408 en 2N270, die gebruikt worden voor industriële doel
einden.
Het is duidelijk dat het bereiken van kleine spreidingen fabricatorisch en meeltechnisch zeer
moeilijk is, wat zijn invloed heeft op de uiteindelijke prijs van een transistor. Voor de transisloren
OC3, OC4, OC13 en OC14 kan daarom gebruik worden gemaakt van transistoren van het
zelfde type zonder dat evenwel de strenge meeteisen der andere typen behoefden te worden
toegepast. Het resultaat is dat deze transistoren die qua mechanische constructie en stabiliteit
te vergelijken zijn met reeds bestaande typen voor een prijs kunnen worden gebracht die het
de amateur mogelijk maakt zelf ervaring op te doen met deze nieuwste spruit der elektronica.
Voor de schakelingen die in dit boekje vermeld zijn betekent dit dat een aantal ervan gemaakt
kan worden met de OC3, OC13 of OC4 op de plaats van de OC70, OC71 of 2N406. Voor
zover bij de schakelingen gegevens zijn vermeld van de daarmede te behalen versterkingsfactoren of stabiliteit, kan worden verwacht dat zich afwijkingen kunnen voordoen die voor het
amateurgebruik echter van geen belang zijn. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan
die schakelingen waarin tweemaal de OC72 voorkomt in balansinstelling. In het algemeen is
het niet mogelijk de 2-OC72 door twee stuks willekeurige OC14 te vervangen, daar anders
een sterk asymmetrisch en vervormd uitgangssignaal het gevolg is. Het is veelal noodzakelijk twee
gelijke exemplaren uit te zoeken ofwel door individuele tegenkoppeling (emitter-serieweerstandjes van van 0 tot 5 Q en/of basis-serieweerstandjes van 0 tot 100 Q) beide helften van de
eindversterker te symmetreren. Hiertoe moet men in de bestaande schakeling gelijktijdig de
collectorstroom van beide transistoren meten; de stromen moeten zowel in rust als bij grote basisvoorspanning gelijk blijven tot een max. collectorstroom van elk 80 mA, in te stellen met Rj.
(De collectors worden om overschrijding van de dissipatiegrens te voorkomen uit een aparte
1,5 V batterij via de transformatorwikkelingen gevoed) (fig. 57). De weerstand Ri kan het beste
op —6 V worden aangesloten. (Dus niet, zoals in de figuur is aangegeven, met de 1,5 V
batterij verbinden). Alléén de middenaftakking op de uitgangstransformator met -1,5 V ver
binden. Het gebruik van twee meters is gewenst; indien slechts één meter beschikbaar is, dan de
collector waaraan niet gemeten wordt met betreffende transformatorwikkeling doorverbinden.
Men regelt nu net zo lang aan de tegenkoppelingsweerstandjes en basis-serieweerstandjes tot
de collectorstromen van 1,5 tot 80 mA zoveel mogelijk gelijk blijven. De basisvoorspanning
wordt tijdens deze meting R]JR2 variabel gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op deze plaats op
gewezen dat de OC4 en de OC14 niet gelijkwaardig zijn i.v.m. de kleinere toegestane
emitterpiekstroom en collectordissipatie van de OC4.
Behalve voor a.f.-doeleinden zijn tegenwoordig ook goedkope r.f.-experimenteertransistoren in de
handel. Dit zijn b.v. de Amroh SOI rood (grensfrequentie f« = 5 MHz), de SOI groen (fa =
15 MHz), de S05 (fa = 4 MHz) en de Philips OC47 (fa = 15 MHz).
Wat de gelijkstroominstelling van deze transistoren betreft geldt hetzelfde als hetgeen voor de
a.f.-transistoren is gezegd. Het r.f.-gedrag is nagenoeg gelijk aan dat van professionele transis
toren; slechts In geneutraliseerde m.f.-versterkers (met S05) zal men in bepaalde gevallen de
neutralisering moeten corrigeren. Verder kan in mengtrappen de ruis wat groter zijn; men
gebruike hiervoor liefst een transistor met hoge grensfrequentie en een lage ingangsweerstand
(b.v. de SOI groen).
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PRAKTISCH GEDEELTE

i

HOOFDSTUK VI

VERSTERKERSCHAKELINGEN
VI. 1. EENVOUDIGE MICROFOONVERSTERKER VOOR DYNAMISCHE MICROFOON
Voor laagohmige dynamische microfoons kan de schakeling van fig. 58 dienen. De OC70 is
in een geaarde basisschakeling opgenomen. Signaalinjectie geschiedt dus in de emitter. In plaats
van een apart batterijtje voor een positieve emittervoorspanning is hier de basis via een span-1.5V
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Fig. 59

ningsdeler op een geringe negatieve potentiaal t.o.v. de emitter gebracht. Het geheel werkt op
een l1^ V staafcel, die gezien het uiterst geringe stroomverbruik praktisch het eeuwige leven
heeft.

VI. 2. EENVOUDIGE S1GNAL TRACER
In feite is dit een tweetraps transistorversterkertje, dat nuttige diensten kan bewijzen bij het
opsporen van fouten in a.f.-versterkers (fig. 59). Met de variabele weerstand Ri wordt een collectorstroom van ca. 1 mA ingesteld. Een en ander hangt af van de gelijkstroomweerstand van de
gebruikte hoofdtelefoon. Eventueel kan een klein type luidspreker worden gebruikt, b.v. de
Peerless Micro 3,2 Q met transf. 3535 (3500 QJ5 Q) zodat de aanpassingsimpedantie ca. 2200 Q
bedraagt. De collectorstroom moet dan op ca. 2 mA worden ingesteld. Beter voldoet dan echter
het schema van fig. 61 (VI. 4).
Door middel van een diode-opzetstuk is de signal tracer ook bruikbaar voor metingen in r.f.- en
m.f.-versterkers.

VI. 3. MEELUISTERVERSTERKER VOOR TELEFOON
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het strooiveld van de normaal in elk telefoontoestel aan
wezige lijntransformator. Evenals dit bij sommige hoorapparaten het geval is hebben we een
luister- of pickup spoel, die in de nabijheid van het toestel wordt gehouden. De in dit spoeltje
opgewekte en later versterkte wisselspanninkjes maken het mogelijk de telefoonconversatie voor
de andere huisgenoten hoorbaar te maken.
In het versterkertje is ditmaal transformatorkoppeling toegepast, waardoor met een lagere
voedingsspanning kan worden volstaan en een meer efficiënte versterking wordt bereikt (fig. 60).

VI. 4. TWEE-TRANSISTOR VERSTERKER MET OC3 EN OC4
Om een transistorversterkertje met enkelvoudige uitgang een redelijk vermogen aan b.v. een
luidspreker te doen afgeven zal in verband met de doorgaans lage voedingsspanning de „eindtransistor" op een relatief grote collector-ruststroom moeten worden ingesteld. Dit betekent,
dat de uitgangsweerstand relatief laag is, en wel des te lager naarmate de beschikbare of toelaat-
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bare collectorspanning VCe lager is en de collectorstroom groter. Een en ander houdt in, dat men
in vrijwel de meeste gevallen zelf een geschikte uitgangstransformator zal moeten wikkelen.
Voor velen is dit een ernstig bezwaar.
Er werd daarom een versterkertje ontwikkeld, dat met een normale handels-uitgangstransformator
kan worden uitgerust. De betreffende transformator moet, zoals uit bovenstaande naar voren is
gekomen, zo laag-ohmig mogelijk zijn als m.h.o. op de beschikbare transistoren toelaatbaar is.
Voorts zal de gebruikte transistor een zo hoog mogelijke spanning VCe moeten bezitten. Het
uiteindelijke schema geeft fig. 61.
Voor de transformator viel de keuze op de Muvolett 3535, welke normaal wordt gebruikt bij
„U"-buizen en aanpassing geeft van 3500 Q op 5 Q. Sluit men de Muvolett 3535 af met een
3,2 Q luidspreker, dan daalt diens primaire impedantie tot 2240 Q, wat een zeer geschikte
waarde is.
Als transistor werd de OC4 gekozen, een Amroh „Musistor". De max. toelaatbare collectorgelijkspanning hiervan bedraagt 7,5 volt, welke spanning in het schema van fig. 61 niet wordt over
schreden. De resterende 1,5 V (de beschikbare voedingsspanning is 9 V) verdwijnt in de emitterweerstand R?, welke een effectieve gelijkstroomstabilisatie bewerkstelligt in samenwerking met
R* en R7. Deze stabilisatie is vooral bij grotere collectorspanningen en temperatuurschommelingen
zeer belangrijk. Een verder voordeel van een goede stabilisatie is dat de schakeling beter repro
duceerbaar wordt, d.w.z. dat bij het nabouwen met andere onderdelen die toevallig andere
toleranties hebben weinig of geen moeilijkheden worden ondervonden; iets wat bij niet-gestabiliseerde schakelingen lang niet altijd het geval is.
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Daar we echter met experimenteertransistoren te maken hebben, blijven grotere of kleinere
afwijkingen van de nominale collectorstroom mogelijk; zij zijn evenwel van dien aard dat het
niet beslist noodzakelijk is de collectorstroom na te meten en zo nodig te corrigeren. Bij een
steekproef met verschillende exemplaren bleken de afwijkingen geheel binnen de normale tole
rantie te vallen.
De voorversterkertrap is met een Musistor OC3 uitgerust, die op analoge wijze is gestabiliseerd.
De hoge waarde van diens collectorweerstand R4 maakt een zeer grote versterking mogelijk.
De totale versterking steekt gunstig af t.o.v. de schakeling van VI. 2. (fig. 59), mede door het
ontbreken van de daar aanwezige spanningstegenkoppeling van collector naar basis. Daar span
ningstegenkoppeling de ingangsweerstand van een versterker verlaagt, za! de ingangsimpedantie
van de schakeling zonder tegenkoppeling van fig. 61 derhalve hoger zijn dan die van fig. 59.
Dit is van belang indien de versterker achter een hoogohmige generator, b.Y. een kristaldetector
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wordt geschakeld. Om ook bij nagenoeg geheel omlaaggedraaide sterkteregelaar een voldoend
hoge generalorweerstand aan de ingang van de versterker te verkrijgen en daarmee ingangsvervorming te voorkomen is nog een serieweerstand opgenomen (stroomsturingl) waarmee tevens
overbelasting van de detectiediode bij geheel opengedraaide sterkteregelaar en daarmee detectievervorming wordt vermeden. Het max. uitgangsvermogen is ca. 10 mW.
VI. 5. ÉÉN-TRANSISTOR VOORVERSTERKER VOOR DYNAMISCHE PICKUP
De meeste moderne dynamische pickups geven een te lage wisselspanning af om zonder meer
op de pickup-aansluiting van normale toestellen te worden aangesloten. Bovendien vereist hun
oplopende frequentiekarakteristiek een afzonderlijke correctie.
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Het simpele versterkertje van fig. 62 voorziet in beide. Het stroomverbruik hiervan is zo laag,
(totaal ca. 0,4 mA) dat gemakkelijk een onafhankelijke voeding d.m.v. een nettransformatortje
en een kristaldiode als gelijkrichter kan worden gemaakt, het geheel kan dan als een op zichzelf
staande eenheid worden uitgevoerd.
De afgegeven max. onvervormde wisselspanning is ca. 3,5 V. Om deze uitgangsspanning ook
bij hogere omgevingstemperaturen te kunnen handhaven is hier de professionele OC73 *) toe
gepast, welke aan nauwere tolerantiegrenzen is gebonden dan de OC70/71. Een NTC-weerstand zorgt voor een verbeterde stabilisatie. Het gebruik van 5 % weerstanden is noodzakelijk.
Het kantelpunt van het corrigerende tegenkoppel-circuit ligt bij 500 Hz; de frequentiekarakte
ristiek hangt echter mede van de generator-impedantie af. Voor aanpassing op een 68 kf2
(magneto) dynamische pickup moet een basis-serieweerstand van 27 kQ worden opgenomen;
de 470 kQ shuntweerstand voorkomt te hoog oplopen van de collector-emitterspanning indien
de pickup uit de onder spanning staande schakeling wordt getrokken. De versterking is ruim
schoots voldoende om de vrij grote demping van het aanpassingsnetwerk te kunnen tolereren.
Eventueel kan de voeding van de schakeling volgens fig. 62 uit de +250 V-anodevoeding van
een bestaande versterker worden betrokken, door deze op een spanningsdeler (100 k.Q/1 W en
18 kQ/1 W) aan te sluiten. Daar in dit geval de minpool aan chassis ligt, voeren beide ingangsklemmen een spanning van ca. +30 V t.o.v. chassis; aardsluiting van een der ingangsklemmen
heeft dan ogenblikkelijke vernieling van de transistor tot gevolg. Het is daarom beter, de p-n-ptransistor door een n-p-n type te vervangen. De schakeling blijft geheel dezelfde, alleen de
polariteit van de voedingsspanning en die van de elco’s moet worden verwisseld. Een eventuele
aardsluiting van een der ingangsklemmen (die ook hier beide moeten „zweven") heeft dan geen
rampzalige gevolgen. De n-p-n transistor 2N229 voldoet goed, al zal men een type met lage
ruis uit moeten zoeken. Eventueel moet de 470 k£? weerstand tussen collector en basis worden
verkleind, onder gelijktijdige verhoging van de 1 kQ emitterweerstand.

•) De OC71 zal in de nieuwste uitvoering dezelfde nauwere toleranties krijgen als de OC73, welke
laatste vervalt.
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VI. 6. VOORVERSTERKER VOOR 250 V VOEDINGSSPANNING
Een buitengewoon grote spanningsversterking kan worden bereikt indien zeer grote collectorweerstanden bij evenredig hoge voedingsspanningen worden gebruikt. De tig. 63a en b geven
hiervan een voorbeeld. Deze schakelingen zijn ontworpen voor de OC70, die over 't algemeen
iets ruisarmer is dan de OC71. De bereikte spanningsversterking ligt tussen de 300 en 400, een
waarde die met buizen tenminste een dubbeltriode zou vergen. Verdere voordelen zijn de
afwezigheid van gloeidraadvoeding, wat de bromvrijheid sterk bevordert en het lage ruis
niveau. Dat laatste is bereikt door de transistor op een zeer lage collectorstroom bij een lage
collectorspanning in te stellen. Voor een nominale OC70 is de ruststroom ca. 700 «A bij een
collector-emitterspanning van 4 volt. De ingangsimpedantie bedraagt ca. 200 Q, zodat de ver
sterker geschikt is voor laagohmige (dynamische) pickups, microfoons en magnetofoonkoppen.
De uitgangsimpedantie ligt in de buurt van de 5 kQ. De frequentiekarakteristiek hangt in zekere
mate af van de generatorimpedantie: met een 50 Q pickup wordt het 3 db-down-punt bereikt bij
15 Hz resp. 12 kHz.
In een proefmodel was de spanningsversterking 330; de uitgangsspanning was 1,8 V<?// bij een
ingangsspanning van 5,5 mVc//, d.i. een versterking van 25,5 db.
Door „aanpassingspads" (serie-parallelschakeling van weerstanden) aan de ingang kunnen ook
hoogohmige generatorimpedanties worden gebruikt; er zal dan echter een belangrijk deel van
de bereikbare versterking in deze pads verloren gaan.
Hoewel de transistor-voorversterker van fig. 63a is ontworpen voor 250 V voedingsspanning, kan
deze zonder gevaar tot spanningen van 275 V worden gebruikt, terwijl ook op 100 V nog een
bevredigende werking wordt verkregen. De schakeling werd met succes in een 10 W buizenversterker toegepast, waarbij de voedingsspanning 100 V bedroeg en een 30/50 Q microfoon
werd gebruikt. Dank zij een juiste dimensionering kan de collector-emitterspanning nooit boven
5 V stijgen, ondanks dat de nominale voedingsspanning 250 V bedraagt. Met de meest on
gunstige combinatie van weerstandtolerantie, transistorspreiding, variatie van voedingsspanning
en omgevingstemperatuur (max. 45° C) is de max. collector-emitterspanning ca. 5 V; in het
andere uiterste minimaal 0,8 V, waarbij nog een max. onvervormde uitgangsspanning van
400 mWcff mogelijk is. Een en ander brengt mee, dat de weerstandtoleranties binnen 5 %
moeten blijven. Indien 10 % weerstanden worden gebruikt, dient men ervoor te zorgen dat
— Vee nooit boven de 5 V kan stijgen onder de meest ongunstige condities. De werking blijft
gelijk aan die welke met 5 % weerstanden wordt verkregen, de mogelijkheid blijft echter
bestaan dat de transistor te vroeg vast gaat lopen en gaat vervormen.

Hoewel beide ingangsklemmen „zweven" behoeft dit geen bezwaar te zijn indien beide leidingen
worden afgeschermd en de afstand tot de microfoon of pickup niet te groot is.
Anders is het gesteld met de uitgangsklemmen. In verband met de normaal in een versterker
beschikbare positieve voedingsspanning is het noodzakelijk de schakeling van fig. 63a te wijzigen
in die van fig. 63b. Hierbij is één uitgangsklem geaard. De 330 k£? belastingweerstand R4 is hier
van plaats veranderd. Daar het ingangssignaal direct tussen basis en emitter van de transistor
wordt aangeboden (via Rj, resp. Ci) levert R5 geen tegenkoppeling op maar vormt een deel van
de collectorbelasting, op dezelfde manier als in fig. 63a.
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Wordt de schakeling van fig. 63a toegepast, dan moet ervoor worden gewaakt dat de ingangsklemmen onder geen voorwaarde sluiting kunnen maken tegen aarde, daar anders de transistor
onmiddellijk wordt vernield. Dit kan worden voorkomen door in deze schakeling de transistor
door een n-p-n type te vervangen. De polariteit van de voedingsspanning en die van de elco
moet dan worden verwisseld, zie ook VI. 5. C3 komt in dat geval aan aarde.
VI. 7. 3-TRANSISTOR VOORVERSTERKER MET BAS- EN DISKANTREGELAAR
Deze eenvoudige voorversterker is omschakelbaar voor microfoon en pickup. De totale ver
sterking is ruim voldoende voor alle soorten magnetische pickups; in de p.u.-stand wordt aan de
collector van de eindtransistor tevens een compensatie-netwerkje ingeschakeld. De frequentiekarakteristiek is nagenoeg vlak met — 1 db van 40 Hz tot 12 kHz {gemeten met Goldring
„500” pickup en Decca LX2695 testplaat). Met een normale LP-plaat is de uitgangswisselspanning
ca. 270 mV, wat meer dan voldoende is om een normale grammofoonversterker geheel uit te
sturen. De totale harmonische vervorming was bij een proefmodel < 0,3 %. Het toonregelnetwerk
is vrij conventioneel en levert meer dan 10 db opjaging resp. demping, op zowel 50 Hz als
12 kHz. De schakeling geeft fig. 64.
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Op de eerste OC71 is een geringe stroomtegenkoppeling aangebracht d.m.v. de niet-ontkoppelde
100 Q emitterweerstand. De tweede en derde trap zijn direct gekoppeld en voorzien van een
variabele tegenkoppeling over beide trappen, die als versterkingsregeling dient. Zelfs als de
variabele weerstand op maximum versterking is ingesteld, bedraagt de tegenkoppeling nog
ca. 20 db. De 0,07 /<F condensator in de diskantregeling kan worden samengesteld door parallel
schakeling Yan een 0,05 en een 0,02 /<F papiercondensator. Alle papiercondensatoren moeten
± 10 % zijn. De weerstanden zijn — 5 % tenzij anders aangegeven.
Het lage ruisniveau, dat vergelijkbaar is met dat van een buizenschakeling wordt bereikt dank
zij de tegenkoppelingen en door het kiezen van voldoend lage collectorspanningen en stromen.
Het totale stroomverbruik is ca. 4 mA.
VI. 8. TRANSISTORVOLTMETER
Met behulp van een simpel transistor-gelijkstroomversterkertje kan van een goedkoop metertje
een gevoelige voltmeter worden gemaakt (fig. 65). De transistor is in één van de armen van een
brugschakeling opgenomen, terwijl de andere wordt gevormd door de serieschakeling Ri/R2.
Er is géén temperatuurcompensatie toegepast, zodat de meter vlak vóór elke meting op nul
moet worden gezet. Dat gebeurt als volgt: Sluit de ingangsklemmen (meetstiften) kort en regel
R2 tot meter in de nulstand staat. Bij warme omgeving kan het voorkomen dat Ico' van de
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transistor zo groot wordt, dat de meter met R2 alleen niet op nul is te krijgen. In dat geval
moet met S3 de vaste weerstand Ri kortgesloten worden.
Het ijken op bekende spanningen gebeurt met R3, waarmee de gevoeligheid wordt geregeld,
Zowel R2 als R3 zijn draadgewonden.

!

! ij

Het bereik stelt men met S] in. De grootte van de ingeschakelde bereikweerstanden hangt al
van de gebruikte meter. De gegeven waarden gelden voor een 0,1 mA metertje en OC71

:

transistor. Voor een 1 mA meter moeten de waarden van de bereikweerstanden door 10 worden
gedeeld, (dus 1,5 M.Q, 0,15 MI? en 15 k£).
De nauwkeurigheid van de transistorvoltmeter ligt in de orde van 5 a 10 % bij normale kamer*
temperatuur (15° C —25° C), dus voor amateurdoeleinden goed bruikbaar.
Hoewel het in principe mogelijk is een twee- of meertraps-gelijkstroomversterker te maken stuit
dit in de praktijk op grote moeilijkheden wegens de temperatuur-afhankelijkheid van de transis-

l!

i

toren en hun onderlinge spreiding. Fig. 66 geeft een iets andere schakeling met temperatuur-

!'!
Fig. 66

Van de compensatie-transistor zijn
abusievelijk collector en emitter
verwisseld (deze moet ..op zijn kop
staan”).

:•!

I

—
compensatie d.m.v. een extra transistor en slechts één batterij, waardoor een 3 V staafcel nu in
z'n geheel kan worden gebruikt en niet doorgebroken behoeft te worden. De condensator van
0,02

beschermt de meter tijdens omschakelen van Sp

VI. 9. T.V.M. UN-50
Menig amateur zal bij zijn experimenten wel eens behoefte hebben aan een gevoelige voltmeter, zo een van enkele tienduizenden ohm per volt, maar de aanschaffingsprijs is voor de
meesten 't grote struikelblok. Immers, alleen al de losse micro-ampèremeter — als basis van
een zelf te bouwen universeel meetinstrument — is een kostbaar geval, want de goedkopere
meters voor 20 tot 100 /<A hebben gewoonlijk een te kleine schaal voor duidelijke aflezing

■;

en/of hun mechanische uitvoering is te primitief om nauwkeurige en betrouwbare werking van

I

Li

't draaispoelsysteem mogelijk te maken.
Daarentegen zijn draaispoelmeters voor 1 mA volle uitslag van uitstekende kwaliteit en met
royale schaal verkrijgbaar voor een prijs, die velen zich wel kunnen veroorloven. Voor de
amateurpraktijk is dit dan ook het type waaraan men het meeste plezier zal beleven. Als
voltmeter gebruikt, heeft zo’n instrument een gevoeligheid van 1000 i2/V en ofschoon dat voor
de meest voorkomende metingen voldoende is, zijn er van die speciale gevallen, dat een grotere
meterweerstand toch wel wenselijk is.
Hierin voorziet nu de UN-50. Uitgaande van de gedachte, dat gewoonlijk wel een 0...1 mAmeter — al of niet deel uitmakende van een universeel meetapparaat — beschikbaar is, hebben
wij dit ontwerp opgezet als een hulpapparaatje cm de gevoeligheid van zo’n meter aanzienlijk
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te vergroten. Zoals uit het schema van fig. 67 blijkt, wordt dit bereikt door een transistor als
gelijkstroomversterker toe te passen, terwijl een aantal voorschakelweerstanden is aangebracht
om het geheel als voltmeter te kunnen gebruiken. Voeding geschiedt door- een 4,5 V zaklantaarnbatterij.
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Fig 67. SCHAKELING VAN DE UN-50. Tussen de gemeenschappelijke aansluiting no. 6
(positief) en 1 meet men lot 25 ,#<A; tussen 6 en 2: 2.5 V; no. 3: 10 V: no. 4: 50 V en no. 5:
250 V. R8 dient voor instelling van het nulpunt van de meter, R7 voor compensatie van de
basis-emitter spanning.
R1
R2-11
R3
R4
R5
R6

400 k/3 (180 + 220), 1 W
(Vitrohm ABT)
100 kZ3, 1 W (Vitrohm ABT)
2 Mo (i + l), l W
(Vitrohm ABT)
8 MO (3.3 en 4.7) 1 W
(Vitrohm ABT)
22 .o. % W (Vitrohm BWVé)
10 k/3. 1 W (Vitrohm ABT)

R7
R8
R9
R10
R12
R13
S

50 .o, draadpotm.
(Vitrohm TP)
47 k/3, potm. lin.
(Vitrohm P 254 KV I)
270 o. 1 W (Vitrohm ABT)
zie tekst
1.2 k_Q 1 W (Vitrohm ABT)
2.2 k.Q, 1 W (Vitrohm ABT)
aan/uit-luimelschakelaar

Opzet
Om de constructie eenvoudig en de kosten aan onderdelen zo laag mogelijk te houden, werd
afgezien van een schakelaar voor het kiezen van de meetgebieden. Aangezien vrij hoge voor
schakelweerstanden (Rj t/m R4) noodzakelijk zijn, moet immers terdege worden gelet op het
zoveel mogelijk vermijden van isolatielek tussen de aansluitpunten van deze weerstanden. Zou
b.v. onder invloed van vocht de parallel aan de voorschakelweerstanden liggende isolatieweerstand veranderen, dan krijgt men foutieve meteraanwijzingen. Een goede en eenvoudige
oplossing van dit probleem werd gevonden door een octal huishouder van goede kwaliteit —
bij voorkeur een type met keramisch lichaam — te gebruiken voor de aansluitbussen van de
verschillende meetgebieden. Een paar passende stekertjes ter dikte van een octal buispen zijn
gemakkelijk zelf te maken.
Omdat deze stekertjes toch niet gelijktijdig in twee naast elkaar liggende bussen van de huis
houder kunnen worden geprikt, hebben we de busjes 1 en 7 van de huishouder verwijderd. No. 8
(in het schema aangeduid met 6) dient als gemeenschappelijke aansluiting, welke dan ge
makkelijk is te onderscheiden van het overige vijftal, dat de mogelijkheid biedt voor het kiezen
van vijf verschillende meetgebieden. Hiervoor kozen wij: 25 /*A (no. 1), 2,5 V (no. 2), 10 V
(no. 3), 50 V (no. 4) en 250 V (no. 5). No. 6 komt telkens aan de positieve zijde van de te
meten schakeling. De aangegeven weerstandwaarden van Rj t/m R4 zijn gebaseerd op een
gevoeligheid van 40.000 42/V, hetgeen met de gemiddelde OC71 gemakkelijk is te bereiken.
Het loont niet de extra kosten om voor genoemde weerstanden precisie uitvoeringen te nemen
want de transistorschakeling op zichzelf geeft reeds een onnauwkeurigheid van enkele procenten,
zodat toepassing van handelsweerstanden — mits van goede kwaliteit — de onnauwkeurigheid
niet merkbaar slechter zal maken. Met het oog op een zo klein mogelijk verloop van de
weerstand is het echter wel van belang om 1 watt typen toe te passen en er voor te zorgen,
dat geen grote spanningsval over een afzonderlijke weerstand komt te staan. Dit is te bereiken
door serieschakeling van 'n voldoend aantal weerstanden, hetgeen bovendien het voordeel heeft,
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dat men de nauwkeurige waarden voor de totale voorschakelweerstand gemakkelijk kan ver
krijgen door een paar 10 % weerstandjes bij elkaar te zoeken.
De brugschakeling is zo berekend, dat de meter stroomloos is bij een collectorstroom van ca.
— 1,5 mA en deze stroomsterkte wordt ingesteld door de basisstroom te regelen m.b.v. R8- Deze
potentiometer dient dus voor instelling van het nulpunt. R7 is aangebracht om de invloed van de
tussen basis en emitter optredende spanning te compenseren; deze potentiometer wordt ingesteld
met kortgesloten meetsnoeren om de meter weer op nul terug te brengen zonder de instelling
van R8 te verstoren.
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MONTAGETEKENING VAN DE UN-50 — het
weerstandbordje is duidelijkheidshalve afzon
derlijk getekend.
Fig. 68a
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De bouw
De gehele schakeling kan worden ondergebracht op een paneeltje, gevormd door twee Uni-

?

framedelen, resp. UF002 en UF003, aan elkaar te schroeven op de wijze als aangegeven in

T

fig. 68. Het montagebordje wordt bevestigd d.m.v. een hoeksteun, waarvoor wij een UF-004
gebruikten, aan één kant haaks omgezet, buiglijn dwars over het middelste paar gaatjes.. Neemt
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Uit deze afbeelding blijkt
nog eens duidelijk hoe
de onderdelen en het
weerstandbordje van de
T.V.M. worden beves
tigd.
men nu een montagebordje met twee maal 10 contacten en knipt men het overtollige deel
er af, dan zit de overblijvende gleuf op de juiste plaats om het met twee schroefjes aan de
UF004 te bevestigen.
Voordat met de montage wordt begonnen, moet het middengat van de UF003 v/orden geruimd
en pasgemaakt voor de tuimelschakelaar, terwijl in de UF002 twee gaatjes voor bevestiging van
de huishouder moeten worden geboord. Tenslotte boort men in het montagebordje twee gaatjes
op de plaats waar de transistor komt, zodat deze kan worden vastgezet met een zacht stukje
koperdraad, b.v. 1 mm dik en 4 cm lang. Dit buigt men in de vorm van een haarspeld — de
bocht met een binnendiameter gelijk aan de dikte van de transistor — en deze steekt men In
genoemde gaatjes ter weerszijden van de transistor. Onder voorzichtig aandrukken van het
geheel worden de draadeinden aan de achterzijde plat tegen het pertinax plaatje gebogen. In
de foto en de montagetekening is deze draadlus over de transistor duidelijk te zien. Fraaier en
veiliger is het de transistor in een kleine rubber tulle te monteren, in een gat in het pin-up bordje.
Bij het bevestigen van de potmeters moeten afstandbusjes worden gebruikt, anders komen de
bedieningsknopjes onzinnig hoog boven 't frontpaneeltje te zitten, ook al zijn de assen zo veel
mogelijk ingekort. Die afstandbusjes zijn heel eenvoudig te maken van de lange aansluitstrippen
van afgedankte 4,5 zaklantaarnbatterijen. Knip deze op de juiste lengte af en buig ze om de
schroeflichamen van de potmeters; de stripbreedte is n.l. precies de juiste maat voor de lengte
van de afstandbusjes.
Nadat de schakelaars, potmeters, enz. zijn aangebracht en in de juiste stand vastgezet, kan men
het montagebordje monteren. Let er op dat de UF004 tegen de opstaande kant van de UF002
wordt geschroefd; zou men hem aan de andere kant bevestigen, dan zal het pertinaxplaatje
„buiten boord" steken, hetgeen later moeilijkheden zou geven wanneer het apparaatje in een
kastje wordt gemonteerd. Nu kan met de bedrading worden begonnen. Eerst brengt men do
leidingen aan, gemerkt A t/m E en H t/m K. De netste montage wordt verkregen indien men
deze aan de onderzijde van het montagebordje houdt en hun draadeinden door de bevestigingsgaten van de soldeerlippen steekt. Voor de leidingen K en S naar de batterij neme men soepele
draden van voldoende lengte opdat de batterij op de bodem van het (hier niet afgebeelde)
kastje kan worden vastgezet. Merk hun uiteinden meteen duidelijk met + en —, zodat later
geen twijfel mogelijk is bij het aansolderen van de batterij.
Daarna worden alle weerstanden gemonteerd, behalve Rio en Ri t/m R4, die pas bij het ijken
worden aangebracht. Is men zover gevorderd en is alles goed gecontroleerd op eventuele ver
gissingen e.d., dan kan de transistor worden ingesoldeerd en bevestigd zoals hiervoor reeds
werd aangegeven. De collectordraad (aan de kant Yan de rode stipl) komt aan C, de basis
(middelste draad) aan B en de emitter aan A. Kort deze draden niet in, maar voorzie ze
van isolatiekous.

76

■

5
Afregeling
Breng provisorisch een weerstand van 100 kQ aan op de plaats van R2 en sluit een 'li
aan. Nu kan de batterij worden aangesloten (de lange strip is de negatieve pool) en d^schak**
ling in bedrijf gesteld met de schakelaar. De meter zal onmiddellijk uitslaan, wellicht meteen
„in de hoek” vliegen, zodat het raadzaam is snel met R8 het nulpunt in te stellen Gedurende
de eerste minuten zal het nulpunt geleidelijk verlopen, maar zodra in de transistor temperatuur
evenwicht is opgetreden zal men R8 nog maar af en toe iets moeten bijregelen om de invloed
van variaties in de omgevingstemperatuur te corrigeren.
R7 moet worden ingesteld met kortgesloten ingang (bussen 6 en 1 met elkaar verbinden)
eveneens voor nul-aanwijzing van de meter. Na opheffing van deze sluiting moet de meter
op nul blijven staan, is dit niet het geval, dan bijregelen met R8.
Sluit nu een lage spanning — b.v. een 1,5 V element - aan tussen 6 en 2. De meter zal
nu meer of minder uitslaan, afhankelijk van de stroomversterkingsfactor van de transistor. Wijst
hij meer dan 60 schaaldelen aan (volle uitslag = 100 schaaldelen), dan kan men R10 aanbrengen
en zo kiezen (of bijregelen) tot de meter precies 60 schaaldelen aanwijst, overeenkomend met
1,5 V voor het 2,5 V meetgebied. Blijft de wijzer beneden deze uitslag, dan moet R2 worden
verkleind, b.v. tot 82 V.Q, totdat de gewenste meteruitslag is verkregen. Mocht daarentegen de
stroomversterkingsfactor van de transistor aanmerkelijk boven het gemiddelde liggen, zodat de
wijzer van de schaal loopt indien 1,5 V aan de 100 kQ voorschakelweerstand wordt gelegd, dan
kan men met voordeel R2 zoveel groter nemen, dat de meteraanwijzing weer tussen de 60 en

i 1i!

90 schaaldelen ligt (bij afwezigheid van Ri0). Dat geeft niet alleen een gevoeliger voltmeter,
maar bovendien zou overdadig shunten van de meter (R10 kleiner dan 200 Q) de collectorstroom
nodeloos groot maken en de lineariteit van de meteraanwijzing schaden. Blijkt R2 een geschikte
waarde te hebben, dan kan deze weerstand definitief op zijn plaats worden gemonteerd, waarna

!

met R10 de schaal kloppend wordt gemaakt.
Nu komt Rt aan de beurt. Zoek een combinatie van R,a en R,b waarbij de meter 15 schaaldelen
aanwijst (= 1,5 V op 10 V gebied met de 1,5 V cel aangesloten tussen 6 en 3). Op dezelfde

H

manier wordt de vereiste waarde van R3 gezocht, echter met hogere testspanning, b.v. twee
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zaklantaarnbatterijen van 4,5 V in serie. Tenslotte regelt men R4 af, b.v. met behulp van een
45 V anodebatterij of, als die niet bij de hand is, m.b.v. een spanningsdeler over de gelijk
spanning van een voedingsapparaat van ontvanger of versterker.
Al zijn de testspanningen niet nauwkeurig bekend, dan kan men toch in elk geval de juiste
onderlinge verhouding van de meetgebieden zuiver instellen en later de ijking corrigeren door
variatie van Riq.
Is bij de eerste proef gebleken dat een afwijkende waarde voor R2 noodzakelijk is, dan moeten
uiteraard ook de overige voorschakelweerstanden in dezelfde verhouding worden gewijzigd.
Stroommetingen
Bus no. 1 van de huishouder is rechtstreeks met de basis van de transistor verbonden en men
kan dus ook zeer kleine stromen meten, door de bussen 1 en 6 in serie met een stroomkring
te schakelen, 6 aan de plus-zijde. De te meten stroomsterkte hangt af van de stroomversterking
van de schakeling en de gevoeligheid van de gebruikte meter. Heeft men R10 zo afgeregeld
dat de meter vol uitslaat indien een spanning van 2,5 V wordt aangesloten tussen 6 en 2,
terwijl R2 100 kQ is, dan vloeit er in deze weerstand een stroom, gelijk aan 2,5/(100 X 103) =
25 «A. Dit is dus ook de stroomsterkte welke de als micro-ampèremeter geschakelde UN-50
bij volle uitslag aanwijst.
Heeft men echter voor R2 een andere waarde moeten kiezen, b.v. 150 kQ, dan is de stroom
sterkte voor volle meteruitslag kleiner, n.l. een factor 1,5, in dit voorbeeld dus 25/1,5 = 16,6 /<A.
Heeft men nu daarentegen een transistor met kleinere stroomversterkingsfactor, zodat R2 b.v.
50 kQ moet zijn om aan de in het voorgaande gestelde voorwaarden te voldoen, dan is de
stroomsterkte voor volle uitslag 2 X 25 = 50 «A.
Vooral voor stroommetingen is de instelling van R7 kritisch. Stel eerst het nulpunt in met Rb
(bij open ingang) en breng daarna de wijzer zorgvuldig op nul met 1 en 6 kortgesloten.

Andere trans i s t ortypen
Wil men een andere transistor dan de aangegeven OC71 toepassen, b.v. een OC3 of OC13,
dan geldt hiervoor in elk geval dat men geheel andere waarden voor de voorschakelweerstanden
zal moeten kiezen, in het algemeen kleiner dan hier aangegeven. Daarnaast zal het veelal nodig
zijn om andere waarden voor R$ en/of Rn te proberen ingeval met Rb niet bij alle voor
komende kamertemperaturen het nulpunt kan worden ingesteld. Hetzelfde geldt eveneens ten
aanzien van R7, zodat dan ook R5 en R9 proefondervindelijk moeten worden veranderd waarbij
men er op lette, dat de totale weerstand van R5 + R7 + R7 niet te veel afwijkt van

350 Q.

Andere meter
De schakeling is berekend voor gebruik van een meter voor 1 mA volle uitslag en met een
meterweerstand van ongeveer 100 Q. De bekende 500 ,«A-metertjes zijn ook bruikbaar mits R10
een waarde heeft tussen 1500 en 200 Q. Gevoeliger meters geven aanleiding tot instabiele nul
punt instelling, tenzij men ze shunt zodat de totale stroom door Rjo en de meter niet minder
dan ca. 0,5 mA wordt.
Waarschuwing
Let er goed op, dat nooit een spanning tussen 1 en 6 wordt aangesloten. Komt
er meer dan enkele tienden volt tussen 1 en 6, dan kan de transistor in een oogwenk sneuvelenl

VI. 10. GEVOELIG GELIJKSTROOMRELAIS
Een iets andere vorm van de transistor-gelijkstroomversterker maakt het mogelijk een zeer
gevoelig relais te construeren.
Heeft men b.v. een telefoonrelais, dat bij 1 mA reeds aantrekt (door b.v. alle contacten op
één na te verwijderen en zeer licht af te stellen), dan kan de gevoeligheid tot ca. 20 A
worden opgevoerd door het relais in de collectorketen van een transistor te schakelen.

78

i
;

i
Met het oog op zelfinductiestoten van het relais verdient het aanbeveling de batterijspanning
niet hoger dan 12 volt te maken, tenzij de zelfinductiespanning wordt begrensd d.m.v. een
condensator + weerstand (gestippeld in fig. 69). In dat geval kan een 22^/j V hoorapparatenbatterij worden gebruikt. Feitelijk moet hier dan de OC76 worden gebruikt i.v.m. de spanning.
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VI. 11. GEVOELIG RF RELAIS
Voegt men aan de voorgaande schakeling een germaniumdiode toe, dan reageert het relais

iI
*

i<

op a.f. of r.f. wisselstroom tot ca. 200 MHz. Men zou dit b.v. kunnen gebruiken om 's morgens
vroeg de radio in te laten schakelen. Men moet dan wel een z.g. „volgrelais" aanbrengen,
dat door het zwakke relais ingeschakeld wordt en op zijn beurt de spanning voor de (tran
sistor-) ontvanger inschakelt. Het licht afgeregelde relais mag n.l. geen grote stromen schakelen,

!
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anders branden de contacten in (fig. 70).
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VI. 12. GETRANSISTORISEERDE MEETBRUG

i

:

In feite is dit een afgestemde versterker voor 1000 Hz (fig. 71). De benodigde transformatortjes

H

zal men zelf moeten wikkelen op oude uitgangstransformatorkernen. Het handigst maakt men de
luchtspleet variabel, zodat de zelfinductie kan worden geregeld. Leg hiertoe aan één kant een
dun stukje rubber onder het l-pakket. Met een boutje (moertje aan montagebeugel gesoldeerd!)

r

kan het l-pakket vaster worden aangedrukt. Is de juiste stand gevonden, dan tussen gehele
blikpakket wat spuitlak laten lopen. Na droging zit alles dan muurvast. Fraaier is het natuurlijk
om ferroxcube potkernen te gebruiken (b.v. Philips D25/16-1000-3B2) die d.m.v. een in dikte
oplopend stukje tape kunnen worden afgeregeld door dit bandje door de luchtspleet heen en
weer te schuiven. De Q is zeer hoog en de afmetingen zijn klein. De primaire zelfinductie
van TR2 en TR3 moet ca. 5 henry zijn; wikkelgegevens zijn moeilijk op te geven daar een en
ander helemaal van de gebruikte kern afhangt.
De benodigde 1000 Hz brugwisselspanning kan door een transistoroscillator + versterker worden

i

geleverd, waarvan elders beschrijvingen zijn opgenomen.

.
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Fig. 71. SCHAKELING MEETBRUGVERSTERKER

VI. 13. GRAMMOFOONVERSTERKER VOOR 0,2 W UITGANGSVERMOGEN
De versterker bestaat uit een voorversterker, een drivertrap en een klasse B push-pull eindversterker met een z.g. „matched pair" 2-OC72. Deze laatste transistoren zijn paarsgewijze bij
elkaar gezocht om een zoveel mogelijk symmetrisch uitgangssignaal te krijgen (fig. 72).
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Fig. 72. 0,2 W TRANSISTOR GRAMMOFOONVERSTERKER
(NTC = 100 o bij 25° C)
De ingangsimpedantie, gemeten op de basis van de eerste OC71 bedraagt ca. 7 k^2; de
gevoeligheid daar is ca. 6 mV voor volledige uitsturing van de eindtrap. Om de versterker op
een kristalpickup aan te kunnen sluiten, is een serieweerstand van 330 k& voorgeschakeld; de
pickup levert hieraan ca. 300 mV voor volledige uitsturing. Die 330 kQ voorschakelweerstand is
inderdaad vrij hoog in vergelijking tot de lage ingangsimpedantie van de transistorversterker.
We zouden natuurlijk ook een transformator-ingang kunnen toepassen. Om een behoorlijke
frequentiekarakteristiek te krijgen zou deze transformator een zeer hoge primaire impedantie
moeten hebben.
We bereiken echter met de drie trappen een zodanige versterking, dat wij ons deze serie*
weerstand in de ingang van de eerste transistortrap gerust mogen veroorloven.
Bovendien levert de serieweerstand de noodzakelijke hoge generatorimpedantie, die nodig is
om een goede stroomsturing en daarmee een geringe vervorming te krijgen. (Overigens behoeft
die serieweerstand voor andere doeleinden niet zo hoog te zijn, b.v. achter een diodedetector
kan reeds met 8,2 V.Q een goede stroomsturing worden verkregen).
In de ingangsketen zien we ook nog een eenvoudige sterkte- en klankregeling. Als in- en uit-

!
i

gangstransformator kunnen de Muvolett-transformatoren BI44 en U88 worden gebruikt.
De beide OC72's moeten voor klasse-B-instelling elk op een collectorruststroom van 1,5 mA
worden afgeregeld.
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VI. 14. 8 W GRAMMOFOONVERSTERKER
Om een hoogohmige kristal-pickup te kunnen gebruiken, is met de ingang een aanpassingsnetwerk (bestaande uit een weerstandcombinatie) in serie geschakeld, hetwelk bovendien 'n zekere
frequentiecorrectie bewerkstelligt (lig. 73). De tweetraps voorversterker met OC71 en OC72 is

DE 8 WATT
TRANSISTORGRAMMOFOONVERSTERKER
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op de bekende manier gestabiliseerd: een ontkoppelde emitterweerstand en een voldoend laagohmige basisspanningsdeler beperkt de collectorstroomtoename t.g.v. de lekstroom lCo tot een

'. IIII

minimum.
De voedingsspanning van deze voorversterker wordt door een RC-fi!ter effectief gefilterd om

ii

ongewenste terugkoppeling via de min-lijn bij toenemende Rf van de batterij te voorkomen. De
drivertransistor OC30 kan bij 500 mW collectordissipalie de voor de balanseindtrap met 2-OC16

:
::

(bij elkaar passend paar) vereiste stuurenergie ruimschoots leveren.
De instelling van de balanseindtrap (voor klasse-B op 30 mA per transistor) wordt d.m.v. een
NTC-weerstand bij variatie van de omgevingstemperatuur constant gehouden. Het energieverlies
in de noodzakelijk zeer laagohmige basisspanningsdeler wordt benut voor een signaallampje,
dat tevens door zijn stroomstabiliserend effect de rustinstelling van de eindtransistoren bij

•!

variërende voedingsspanning constant houdt.
Wegens de zeer lage uitgangsimpedantie van de eindtrap (ca. 7 Q) kan de uitgangstransformator

s

als autotransformator worden uitgevoerd, deze blijft daardoor eenvoudig en geeft slechts een
gering verlies. Het is evenwel noodzakelijk dat de transformator-primaire met zeer dik draad
(ca. 1

mm emailledraad) wordt gewikkeld, daar anders door de grote collectorpiekstroom

(ca. 3,5 A) een aanzienlijke daling van het rendement optreedt. Bij gebruik van een 7 Q luid

i

spreker of luidsprekercombinatie (b.v. 2 X 3,5 ü in serie) kan deze parallel op de autotrans
formator worden aangesloten.
De totale versterking bedraagt meer dan 100 db. Bij een voedingsspanning van 6 V en volledige
uitsturing bedraagt Ket uitgangsvermogen 8 W bij 5 % vervorming. Indien de schakeling voor

Si

12 V voedingsspanning wordt gewijzigd, kan zelfs een uitgangsvermogen van 16 a 17 W
worden bereiktl Een lastig punt is de koeling van de transistoren. Samen dissipiëren ze ongeveer
5 watt (in klasse B) en om dit vermogen zodanig af te voeren dat de temperatuurstijging niet

Si

! i

boven het toelaatbare komt is een probleem, speciaal wanneer de schakeling tot 45° C nog
moet werken (in de zon of nabij de warme auto-motor b.v.). Bij een dissipatie van b.v. 41/* watt

I

moeten de transistoren reeds elk op een 1 mm dikke aluminiumplaat van tenminste 180 cm2

! f) i

worden geschroefd onder tussenlegging van een dunne loden ring om een goed thermisch
contact te krijgen. (Dus zonder mica isolatiering; mèt isolatiering is een veel groter oppervlak
nodig, zie tabel VIII op blz. 148). De voeding kan uit een auto-accu of uit een voedingsapparaat
(fig. 75) worden betrokken.
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VI. 15. GESTABILISEERD NETVOEDINGSAPPARAAT
De eigenschappen van transistoren en wel speciaal van krachttransistoren (lage spanning bij
grote stromen) maken deze uitermate geschikt voor het stabiliseren van lage gelijkspanningen,
wat met buizen een probleem is. Om de werking van het voedingsapparaat te verklaren is in
lig. 74 het eenvoudigste regelprincipe met een enkele transistor weergegeven.
•b

"V"
vc
v*=v*,l
Fig. 74

Zoals men ziet is dit niets anders dan een gewone emittervolger. De collector is direct met de
negatieve pool van een willekeurige spanningsbron verbonden, terwijl de basis rechtstreeks op
een hulpbatterijtje -V& is aangesloten. Er begint in eerste instantie een basisstroom — Ij, te
v oeien, welke een emitterstroom lc « a' 1i, tot gevolg heeft. Er ontstaat nu over de emitterweerstand Re een spanningsval — Vc = |e. Re, die nagenoeg gelijk wordt aan de basisspanning — V&;
et geringe verschil — V&c = — V& + |c Re doet de basisstroom —l& vloeien (vooropgesteld
c
9'

l”V&l). De verschilspanning -V&e is t.o.v. de spanning — V& procentueel zo

.al Ze Pra^'sc^ is te verwaarlozen. Verkleinen we Re, dan zal het produkt le . Re =

toene

W°rc*en' zot*a* “ Vbc en daardoor —1& iets toenemen met als gevolg dat ook lc
het hul^r»* °V.er Rcv7eer Cen sPannin9sval komt, die nagenoeg gelijk is aan de spanning van

spanningen ^b^’k”

&

^Unnen

transistor dus voor het stabiliseren van lage gelijk-

n-,ng _ye y^rde'
^ em'lter ^an eon nagenoeg van de belasting onafhankelijke spanem»Lro°rl 60 .etr°kken’ We m°9en daarbij echter de toegestane collectordissipatie en
max
• em,tterstroom met overschrijden. De dissipati e is ongeveer
Wc = -|c . (— Vcc) =
z°dat het voordelig is d
“,c • [-Vc - (-Ve)] « lc . Vee
e co ectorspanning -Vc niet te veel van -Vj, resp. -Ve te laten ver-
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schillen; anderzijds moet — Vc i.v.m. — V/,M minstens 0,5 V
negatief blijven t.o.v. -V&. (E.e.a.
hangt af van de R/ van de batterij — Vc).
Voor het hulpbatterijtje — V{>, dat indirect de emitterspanning bepaalt (en daa
tiespanning wordt genoemd) nemen we een stabilisatiecel, b.v. een D

r e * e r e n"

vrijwel constante spanning levert. In vele gevallen zal de (basis)stroom die we hllruUbeti^kk6"
te groot zijn om de spanning over de cel voldoende constant te houden. Voor een OC16 met 60
«' van 20 (een veel voorkomende waarde) zal de basisstroom — l^, (als |e — 1
q
660

1000

Ie
— I b = -------

= 50 mA moeten zijn.

20
Wat let ons echter om een hele rits emittervolgers achter elkaar te zetten zoals in fig 75
Versterkt elke transistor zo’n 20 maal, dan behoeft de eerste nog slechts een basisstroom van
ca. 125 ftA te hebben. Dikwijls hebben de kleinere transistoren een heel wat grotere a' dan
20, zodat de basisstroom van de eerste emittervolger veel kleiner zal zijn. We moeten verder
zorgen, dat de basisstroom (o.a. t.g.v. de lekstroom lco) niet te groot kan worden; daarom is
in de collectorleiding van de eerste en tweede transistor een beveiligingsweerstandje opge
nomen, hiermee wordt tevens de collector-emitterspanning gedrukt bij toenemende belasting,
zodat de dissipatie beneden de toelaatbare blijft.
Nu hadden we het zo even bij fig. 74 over het batterijtje, dat de basisstroom leverde. Dat had
een spanning zowat gelijk aan de spanning over de emitterweerstand. We noemden de spanning
van dat batterijtje, waarmee we de uitgangsspanning vergelijken, de referentiespanning.
Die zouden we voor een 6 V uitgangsspanning b.v. kunnen betrekken uit 4 Deac-celletjes in
serie, die we dan via een weerstandje continu op spanning houden. We kunnen echter met
minder cellen uitkomen als we nog een extra transistor invoeren, die meteen de gevoeligheid
nog verder verhoogt doordat kan worden teruggekoppeld en welke de mogelijkheid schept de
spanning te kunnen regelen. De basisspanning voor de drie emittervolgers bestaat in fig. 75 uit
de collectorspanning van een vierde transistor. Deze is zo ingesteld, dat de collectorspanning
juist de vereiste waarde heeft. De emitter van de vierde transistor is nu op de referentiespanning
(in dit geval —3 V, geleverd door twee stabilisatiecellen SC) aangesloten; de basis staat op een
spanningsdeler, welke met de uitgangsklem is verbonden. Wil de uitgangsspanning b.v. door
toenemende belasting afnemen, dan daalt de basispotentiaal van deze transistor evenredig. De
transistor gaat dicht; diens collectorspanning neemt in negatieve zin toe met als gevolg dat de
basispotentiaal van de emittervolgers wordt vergroot. De emitterstroom stijgt daardoor eveneens
en aldus wordt de stroomtoename t.g.v. de belasting bijgeregeld; de spanning blijft zodoende
constant. De zeer grote versterking van het geheel (ca. 1,5 X 106) zorgt voor een effectieve
stabilisatie. Er bestaat hierdoor echter het gevaar, dat te snel en te sterk wordt geregeld: bij
elke verandering van belasting schiet de regeling (t.g.v. de inwendige weerstand van de 1000 /<F
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ontkoppelelco) telkens z'n doel voorbij, het resultaat is een slingerende uitgangsspanning, ofwel
„het PSA oscilleert". Daarom is de regeling iets vertraagd door de 0,05 /<F condensator aan
de basis van de emittervolgers en is een capacitieve tegenkoppeling aangebracht via een 500 .«F
elco op een aftakking van de collectorweerstand van de regeltransistor.
Het gelijkrichterdeel ziet er, op de OA31 kracht-dioden na, tamelijk gewoon uit. Een bijzonder
heid steekt nog in de afvlaksmoorspoel: deze heeft geen luchtspleet zodat diens zelfinductie
afhangt van de er door vloeiende gelijkstroom. Bij afnemende gelijkstroom stijgt de zelfinductie
en zo wordt er voor gezorgd dat de collector-emitterspanning van de OC16 laag blijft en dat
men de max. toelaatbare dissipatie niet overschrijdt. De zeer grote ontkoppelelco's leveren
tezamen ruimschoots voldoende afvlakking, die overigens geheel niet kritisch is omdat de
regeling door de OC16 de resterende brom vanzelf stabiliseert. De zaak ligt hier echter anders:
de afgenomen max. stroom is vrij groot (2 A) en dus is de door de gelijkrichter veroorzaakte
rimpelstroom ook vrij groot; om nu te voorkomen dat de elco's hierdoor ontoelaatbaar warm
worden moet de capaciteit vrij groot zijn.
De meetresultaten van dit voedingsapparaat zijn tenslotte:
Uitgangsspanning: instelbaar tussen 5,4 en 7,5 V.
Belastingstroom: 0...2 A.
Inwendige weerstand: ca. 0,025 Q.
Bromspanning: ca. 20 /<V bij alle instellingen en belastingen.

Stabiliteit: ± 0,3 % voor 10 % netspanningsvariaties.
Gegevens betreffende temperatuurafhankelijkheid ontbreken. Volgens mijn ervaring met een
nagenoeg soortgelijke schakeling (één emittervolger minder) kan die voor sommige doeleinden
te groot zijn. Het mijn schakeling was het spanningsverloop van 25° C tot 50° C ruim 12 %.
Naar alle waarschijnlijkheid is de temperatuurslabiliteit van 't hier beschreven PSA wegens de
zwaardere gelijkstroom-tegenkoppeling wat beter; mogelijk zijn de Neumann-cellen ook iets
temperatuurstabieler dan de door mij gebruikte. Overigens kunnen afwijkingen nog gecorrigeerd
worden door in het referentiecircuit geschikte NTC weerstanden aan te brengen (b.v. parallel
aan de 39 Q weerstand).
In plaats van de in de schema's van fig. 75 en 73 verwerkte OC30, kan zonder bezwaar een
OC16 worden gebruikt. I.p.v. de OA31 dioden kan dan een normale (Westinghouse) seleniumgelijkrichter worden gekozen. Voorts is het misschien nuttig, op deze plaats nog even te wijzen
op het bestaan Yan z.g. Zenerdioden of breakdown dioden ‘).
Men ziet dat de Zenerspanning voor een bepaalde diode over een groot stroomgebied vrijwel
constant is, net als bij een neon-stabilisatiebuis (fig. 76). We kunnen zo'n diode dus als referentie-

Vz (V)

Fi&. 76. ZENERDIODE-KARAKTERISTIEK
bron voor het stabiliseren van gelijkspanning gebruiken. Vanzelfsprekend moet men zorgen, dat
het produkt van de stroom in sperrichting — de Zenerstroom Iz — en de Zenerspanning V2 niet
de toelaatbare dissipatie overschrijdt, zodat men dus een weerstand van voldoende grootte
moet voorschakelen (fig. 77). Men heeft nu dioden ontwikkeld, die reeds bij een zeer geringe

•) Zie ook wat hiervan gezegd is in hoofdstuk II. 1, blz. 12.
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spanning in sperrichting „doorslaan” en een zeer constante spanning leveren. Dat zijn b.v. de
siliciumdioden Z6, Z7 en Z8 van Intermetall, die speciaal voor referentiedoeleinden geschikt
zijn. Zij stabiliseren spanningen van resp. 6 tot 7, 7 tot 8 en van 8 tot 9 volt. Indien de
schakeling van lig. 75 op geschikte wijze wordt gewijzigd, kan i.p.v. de Neumann cellen b.v.

' i

! in

de Z6 worden gebruikt, ingesteld op een Zenerstroom van b.v. 5 a 8 mA, l.v.m. diens vrij
hogere referentiespanning van 6 tot 7 volt zal het dan waarschijnlijk alleen mogelijk zijn een

i

PSA voor 12 V i.p.v. voor 6 V te construeren; tot dusver bestaan er bij mijn v/eten nog geen

-

Zenerdioden voor 3 V, zoals in dit schema als referentiespanning is vereist voor 6 V uitgangsspanning. Het maken van een spanningsdeler op de Zenerdiode is in het algemeen niet

I

H

aan te bevelen, daar deze de inwendige weerstand van de relerentiebron verhoogt en zo de
nauwkeurigheid van de uitgangsspanning benadeelt.
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Van links naar rechts zijn
de transistoren OC30 en
OC16 zichtbaar. Tussen de
metalen plaatjes de beide
dioden OA31.
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HOOFDSTUK VII

ONTVANGERSCHAKELINGEN
VII. 1. ÉÉN-TRANSISTORONTVANGERS
Bij de eerste schakeling wordt de transistor zowel voor detector als voor versterker gebruikt.
Men kan ze dus met de bekende roosterdetectors vergelijken, waarbij dus van de kromming in
de karakteristiek gebruik wordt gemaakt. „Roostercondensator" of „lekweerstand" zal men bij de
transistordetector niet vinden. Bij de buis leverden deze onderdelen ons een soort r.f.-afvlakfilter.
Dit is hier echter niet nodig omdat door de looptijden in het basiukristal reeds „r.f.-afvlakking"
optreedt. Bovendien geeft een seriecondensator in de basis aanleiding tot tegenwerkende topdetectie, waardoor een aanzienlijke daling van het rendement (dat toch al niet hoog is) optreedt.
Men hange de transistor dus „bloot" aan de afstemkring. Daarbij heeft men de keus tussen de
geaarde-emitterschakeling en de geaarde-basisschakeling. Fig. 78 geeft de geaarde-basisschakeling; fig. 79 de geaarde-emitterconceptie. Bij het eerste schema moeten we vanwege de lage
ingangsimpedantie zo laag mogelijk op de 402 gaan zitten (stift 1); bij de tweede schakeling
kunnen we iets hoger kruipen (stift 2).
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Fig. 79

Fig. 78

Omdat voor beide schema's een vrij hoge r.f.-spanning is vereist (een nadeel van transistordetectors), kunnen we beter de functies van detector en versterker splitsen. We voegen dan
een germaniumdiode aan de schakeling toe en krijgen dan fig. 80. Om te zorgen, dat we
geen gelijkstroom vanuit de transistor op de diode krijgen, moet een scheidingscondensator
tussen basis en diode worden opgenomen. Dit is de z.g. „zwevende basis"-schakeling; waarbij
dus de transistor op de versterkte lekstroom Ico staat ingesteld (zie III. 3.). Voor kleine stuur
signalen is deze schakeling wel bruikbaar. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn de 2000 pF
condensator te shunten met een 47 k.Q weerstand.
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Een aardige schakeling is die van fig. 81, overgenomen uit „Electronics".
De diode richt het r.f.-signaal via de 2000 pF condensator gelijk, zodat de bovenzijde van de
condensator positief wordt. Deze ontlaadt zich via de emitter, 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 geringer

86

!

:
'

wordt. Een leuke eigenschap van deze schakeling is, dat het stroomverbruik van de signaal

i~

sterkte afhankelijk is. Bij afwezigheid van het signaal bedraagt de collectorstroom 50 a 150 fiA;
bij voldoende signaal stijgt dit tot 1 a 2,5 mA. Als men dicht genoeg bij de zenders woont
(Gooi) en een goede antenne heeft is zelfs ontvangst op luidspreker mogelijk. Voor een rustige
kamer (slaapkamer b.v.l) is de geluidsterkte ruim voldoende. Hoe gevoeliger de luidspreker
(Peerless Bantam b.v.), des te beter resultaat.
De uitgangstransformator heeft een gunstige aanpassingsimpedantie van ca. 2000 Q. Men gebruike hiervoor de Muvolett 3535 en een 3,2 Q luidspreker (Peerless Bantam).
Tenslotte nog een grapje voor 't geval men dicht bij een zender woont: men kan dan de

«=

zenderenergie tevens voor de voeding van de ontvanger gebruiken (fig. 82). In feite Is het een
tweekringsontvanger met vrij vaste koppeling. Wikkeling 5 — 6 staat als „zuigkring" geschakeld,

}

in serie met een tweevoudige draaicondensator, waarvan de secties parallel geschakeld zijn. Met

ï:

een schakelaartje S! kan een extra-condensator Q worden bijgeschakeld om af te kunnen

! ifi

stemmen op lagere frequenties.
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Met C4 wordt de eigenlijke ontvangkring afgestemd. Beide kringen worden op dezelfde frequentie
afgestemd. De diode richt het r.f.-signaal gelijk en levert de collectorstroom voor de OC71.

lil
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Let op de juiste richting van de diode; wordt deze verkeerd aangesloten, dan werkt de schake
ling niet. De overgebleven a.f.-rimpel over C5 wordt door de transistor versterkt. Men stemt op

••

de volgende manier af: nadat de (lange) antenne is aangesloten en een goede aardleiding is

rij

aangebracht, draait men CzaJCzb snel heen en weer, terwijl gelijktijdig langzaam aan C4 gedraaid
wordt. Wordt niets gevonden, dan St omschakclen. Heeft men eenmaal iets gevonden, dan is

I

verder bijstellen gemakkelijk omdat de afstemming tamelijk onscherp is. Men kan eventueel
merktekens bij de afstemknoppen aanbrengen. Een drievoudige afstemcondensator kan hier niet
worden gebruikt.
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VII. 2. TWEE-TRANSISTORONTVANGER UN-51

i\\

De opzet van dit modelontwerpje was cm met een minimum aantal onderdelen een goedkoop

Si

en zuinig ontvangertje te maken, dat qua prestaties op één lijn te stellen is met het bekende

!

ü

éénkrings-éénlampertje van weleer.
Dank zij de wel zeer voordelige Amroh „Musisiors" OC3 en OC4 behoeft de aanschaffingsprijs
geen bezwaar meer te zijn, vooral als men in aanmerking neemt dat geen dure anodebatterij
nodig is, doch met slechts één goedkope 4,5 V batterij kan worden volstaan. Het totale stroom
verbruik hieruit is voorts zó gering dat het geen zin heeft hiervoor een netvoedingsapparaat te
maken; iets wat juist bij zulke simpele ontvangertjes een onevenredig groot gedeelte van de
totale aanschaffingskosten uitmaakt.
Een attractie voor de bezitter van een kristalontvanger volgens „Elektronica in Praktijk, deel 1"
of de nieuwe versie „Elektron" is voorts de omstandigheid, dat hun toestelletje reeds de
hoofdbestanddelen van de UN-51 bevat, zodat zij nog slechts de transistoren en enkele R's en
C’s behoeven aan te schaffen om een aanmerkelijk grotere geluidsterkte en gevoeligheid te
kunnen verwezenlijken.
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De UN-51. Een transistor-ontvangcrtje dai iedereen gemakkelijk kan bouwen.
Het schema
Uit het in tig. 83 afgebeelde schema blijkt, dat de schakeling zo eenvoudig mogelijk is gehouden.
Een 402-spoel met de afstemcondensator C2 geefl afstemming op de middengolf en geeft
het ontvangen radiosignaal door aan diode D, die het detecteert en het er aan ontfutselde
audiosignaal via de sterkteregelaar Rj, de weerstand R2 en de koppelcondensator C4 (een
elco’tje) aflevert aan de eerste transistor, Vj. Hierin wordt het versterkt, komt dan via C5 op
de basis van V2 om nogmaals versterking te ondergaan en wordt tenslotte aan de koptelefoon
toegevoerd, welke in de collectorkring van de tweede transistor is opgenomen.
De hierin geproduceerde geluidsterkte is in bepaalde gevallen zó groot, dat luidsprekerweergave overwogen kan worden. Dit is in het schema dan ook aangegeven. Nu moet men zich
daarvan echter geen al te grote voorstelling maken. Wat in een koptelefoon een gruwelijk
lawaai maakt, blijkt op luidspreker meestal tegen te vallen. Bovendien is de schakeling zoals
die in fig. 83 is weergegeven niet direct geschikt om de koptelefoon door een luidspreker te
vervangen. De batterijspanning is b.v. aan de lage kant zodat om een redelijk uitgangsvermogen
te krijgen V2 op een relatief grote collectorgelijkstroom (ca. 10 mA) moet worden ingesteld, b.v.
door wijzigen van R5. De aanpassingsimpedantie van V2 wordt daarmee vrij laag (ca. 450 Q)
terwijl dan de collectorpiekstroom tijdens voluitrusling de toelaatbare grens overschrijdt. Beter
kan men daarom het speciaal voor luidsprekerweergave ontwikkelde versterkerschema van fig. 61
toepassen. Hierbij kan van een normale handefsuitgangstransformator gebruik worden gemaakt.
Een verder voordeel is, dat door de hogere batterijspanning een grotere versterking mogelijk is,
wat mede een gevolg is van het ontbreken van tegenkoppeling, zoals deze in het schema van
fig. 83 aanwezig is via de basisweerstanden R3 en R5.
Deze tegenkoppeling is noodzakelijk om althans nog enige temperatuurstabilisatie te verkrijgen,
wat van belang is als de gebruiker zich met het apparaatje in de zon zet. Voor koptelefoonontvangst is, zoals gezegd de tegenkoppeling volkomen toelaatbaar en de totale versterking
ruimschoots voldoende; ook de temperatuurcompensatie is wegens de kleine signaaigrootten
voldoende te noemen, mits de temperatuur niet al te hoog oploopt. De schakeling kon zodoende
inderdaad met een minimum aan onderdelen worden opgezet.
De weerstand R2 is aangebracht om de invloed van de niet-Iineaire ingangsimpedantie van Vi
op de a.f.-ingangswisselstroom van Vi te verkleinen zodat er minder vervorming van het signaal
optreedt (stroomsturing). Bovendien vermindert hierdoor de demping op de detector en dus
op de afstemkring.
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Fig. 83. SCHAKELING VAN DE UN-51
Cl
C2
C3

C4-5.
D
R1
R2

100 pF. keram. (I.CC)
490 pF, afstemcond. DC201
1000 pF, mica (Mial)
10 /<F, elco 25 V (Facon)
germaniumdiode (Mutector)
47 k.O, pot meter m. sch.
(Vitrohm P 257 KV2)
10 k.0, te W (Vitrohm)

R3
R4
R5
S
Tl
VI
V2

..
..
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220 kQ, te W (Vitrohm)
4.7 kn, te W (Vitrohm)
120 k.O. te W (Vitrohm)
dubb. pol. schak., op R1
zie tekst
OC 3 (Musistor)
OC4 (Musistor)
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De antenne bleek het beste via een condensatortje (C]) aan de top van de afstemkring te
kunnen worden verbonden. In sommige gevallen

—

afhankelijk van de aard der gebruikte

antenne — kan inductieve koppeling (gestippeld getekend in schema en bouwtekening) gunstiger
resultaten geven.

I
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De bouw

i i

Om het bouwen van dit ontvangertje niet nodeloos ingewikkeld te maken, zijn geen pogingen
gedaan tot miniaturisering van het apparaatje, ofschoon dat natuurlijk wel verleidelijk was, ge

i ::
■

zien het geringe aantal onderdelen en hun over het algemeen kleine afmetingen. Het is
!■!

overigens beslist geen bakbeest geworden, want alles kon heel overzichtelijk en gemakkelijk
bereikbaar worden gemonteerd op een door enkele Uniframe-delen gevormde chassiseenheid.
Koopt men voor de bovenplaat het nieuwe UF006 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

:.

aansluitingen). De weerstanden en elco's kan men er alvast op solderen, evenzo de vier door
verbindingen. Monteer het bordje wel op voldoende 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 (dat eveneens in de handel
verkrijgbaar is) aan de UF003, waarna de potmeter en de afstemcondensator type DC201
kunnen worden gemonteerd. Voor laatstgenoemde zijn reeds passende bevestigingsgaatjes aan
wezig in het paneeltje. 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 entrees aan
de UF006 is geschroefd, kan de bedrading worden aangebracht.
De kristaldiode en de transistoren worden pas het laatst ingesoldeerd. Voordat de 4,5 V batterij
wordt aangesloten, welke via een aluminium stripje op het chassis wordt bevestigd, dient men

: H

■ B

de bedrading nog eens grondig te controleren. Let op de juiste polariteit van de elco's, en kijk
of de collector — gemarkeerd door de rode stip — aan de goede kant zit.
Verkeerde aansluiting van de elco's kan behalve hun vernieling ook die van de transistoren
:■
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bewerkstelligen. Verwisselen van collector en emitter heeft weliswaar geen ernstige gevolgen,
doch het resultaat is dat de bereikte versterking beneden peil blijft.
Zo dient men ook op de polariteit van de batterij te letten; verkeerd aansluiten beschadigt
de elco's on kan straks ook de transistoren vernielen. Het korte lipje van de batterij vormt diens
positieve pool en moet dus met het chassis worden verbonden.

Fig. 84 MONTAGEPLAN VAN DE UN-51. In
de normale uitvoering zijn de gestip
peld getekende leidingen weggelaten
(zie tekst).
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Deze afbeelding toont, hoe simpel de bedrading van de UN-51 wel is.
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Antenne en aarde

St
i li;

Afhankelijk van de afstand tot de omroepzender en van de plaatselijke omstandigheden is een

!

behoorlijke buitenantenne wel wenselijk, waarbij de hoogte belangrijker is dan de lengte. Wil

!

H

men met een gegeven antenne de best mogelijke resultaten verkrijgen, dan loont het de moeite

!

. om met enkele verschillende waarden voor Cj te experimenteren, b.v. 47 pF voor lange antennes
en 220 pF bij gebruik van een betrekkelijk kort draadje. Ook kan men nog proberen of het

i

gebruik van de koppelwikkeling van de 402-spoel voordeel biedt; men Iaat dan Cy weg en

!!
-

brengt de gestippeld getekende draden aan.
In alle gevallen is echter een goede aardverbinding noodzakelijk, b.v. een draad aan de gas- oi
waterleiding dan wel aan de centrale verwarming. In 't vrije veld kan men als „aarde” een
draad van 10 a 20 meter over de grond uitleggen, bij voorkeur in een richting tegengesteld aan
die van de antenne.

: lil

VII. 3. DRIE-TRANSISTOR-ONTVANGER UN37-T
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l'i

Zolang onze portemonnaie de aankoop van r.f.-transistoren nog niet toestaat moeten we „uit de
antenne halen wat er in zit” — m.a.w. we moeten aan de afstemkringen wat meer zorg be
steden om maximale opslingering te krijgen. Vandaar dat voor de afstemeenheid de keus viel
op de UN-37 bandfilter kristalontvanger (RB '55 no. 4). Teneinde de kringen zo min mogelijk
te dempen wordt de versterker voorzien van een emittervolger-ingang.
Deze ingangsschakeling biedt verschillende voordelen. Ten eerste wordt de kringdemping door
de hogere ingangsimpedantie verminderd, waardoor ook zwakkere zenders ontvangen kunnen
worden. In de tweede plaats voorkomt een hogere ingangsimpedantie detectievervorming. Wis
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kundig kan n.I. worden afgeleid, dat de te verwerken modulatiediepte in procenten gelijk is aan
Rj

!• W
h

X 100%,
Ri + Ri
waarin Rj de ingangsimpedantie van de versterker en Rj de diodelekweerstand voorstelt.
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Ten derde zal door het ontbreken van de serieweerstand het gehele ingangsvermogen aan de
versterker kunnen worden toegevoerd, een winst van ca. 3 db.
Een impedantiemeting aan een transistorversterker zoals voorkomt in VI. 13. heeft aangetoond,
dat de ingangsweerstand aan de basis bij 1 kHz ongeveer 7 k£? bedraagt. Gebruikt achter een
kristalontvanger wordt deze met een serieweerstand van 8,2 kQ op ca. 15 kQ gebracht. Dat
wil dus zeggen, dat bij geheel opengedraaide sterkteregelaar de maximaal verv/erkbare modulatiediepte slechts 23% bedraagt. Daar bij zang, spraak e.d. modulatiepieken van 80 — 95%
zeker geen uitzondering zijn, komt er dus van de geluidskwaliteit niet veel terecht.
Om de met de emittervolger verkregen hoge ingangsimpedantie niet te benadelen werd voor
de emittervolger de „zwevende" basis gebruikt; d.w.z. tussen diode en basis is een scheidingscondensator opgenomen.
De transistor staat dus op z’n lekstroom Ico ingesteld. In ongustige omstandigheden (lage om
gevingstemperatuur; grote signaalsterkten) kan het een enkele maal voorkomen dat deze schake
ling vervorming oplevert. In dat geval moet een 1 Mf? weerstand van de —6 V af naar de
basis worden aangebracht.
Het is duidelijk, dat wanneer V; als spanningsverstcrker wordt geschakeld de totale a.f.-vcrsterking groter zal zijn. Echter worden door de lage ingangsimpedantie van een dergelijke
versterking de kringen zo sterk gedempt dat het uiteindelijk resultaat slechter is;
ten eerste doordat de selectiviteit minder is en ten tweede doordat er van onze zo met zorg
opgefokte wisselspanninkjes aan de ingang niet veel meer overblijft. Een remedie zou zijn het
aanbrengen van een basis-serieweerstand om de ingangsweerstand te verhogen. Daarmee gaat
een belangrijk deel van de bereikbare versterking van de eerste trap verloren. Toepassing van
een emittervolger is dus zeker gerechtvaardigd.
De sterkteregelaar Rj dient hier niet in eerste instantie om de speaker voor ontploffen te
behoeden — het uitgangsvermogen is slechts ca. 5 a 8 mW — maar is noodzakelijk om overbelasting van de eindtrap te voorkomen. Ondanks 't geringe uitgangsvermogen is het verbazend
welk een geluidsvolume de Peerless Bantam speaker hieruit weet te ontwikkelen, zelfs is bij
gebruik van een flink klankscherm nog een verrassend goede basweergave mogelijk.
Een redelijk klankscherm is zeker vereist om een goede verhouding van bas en diskant te
verkrijgen, omdat compenserende netwerken hier teveel energie zouden opslorpen. Toch was
de versterking voldoende om nog enige tegenkoppeling (R?) te kunnen toepassen wat een goede
weergavekwaliteit mogelijk maakt.
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Fig. S5a en b. SCHAKELING UN37-T

C7

Cl-2

0,05 /«F, ± 10 % papier (Facon)
0,04 .«F, ± 10 % papier (Facon)
C4-4a-5-5a afstemcond. met trimmers
(Novocon DC203)
C6
gemaakt van 40 mm 75 O twinlead
C7
22 pF keramisch (LCC)
C8
470 pF keramisch (LCC)
5 ,mF, elco 50 V (Facon)
C9
C10-13 ... 100 ,<F. elco 12 V (Facon)
Cll
50 /«F, elco 12 V (Facon)
C12
5 /«F, elco 12 V (Facon)
R1
100 k.0 potm. m. schak.
Vitrohm P257-ICV2
R3
6.8 k.0 Ms W (Vitrohm)
R4
15 k.0 V2 W (Vitrohm)
ICO k.0 % W (Vitrohm)
R5
R6
5,6 IcO % W (Vitrohm)
1.2 kO % W (Vitrohm)
R7-10
39 k.0 % W (Vitrohm)
R8 ..
220 k.0 Vj W (Vitrohm)
R9
18 kO % W (Vitrohm)
Ril
R12
470 O % W (Vitrohm)
T
Muvolett 3500/5 O
(cat. no. 34.114)
OA79 of CG6/E
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De maximale batterijspanning is 9 V bij gebruik van de OC71, en 7^ V bij gebruik van de

i

BI

OC3 en OC4.

.
Bouw
Voor de bouw en afregeling van het bandfilter kan naar de bouwbeschrijving van de UN-37
(RB '55 no. 4) worden verwezen.
Het versterkerdeel kan eenvoudig op een w eerstandbordje met 2 X 10 lippen worden gemonteerd. Daardoor is een zeer compacte bouw mogelijk, ondanks dat niet overal de kleinst ver
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krijgbare onderdelen worden gebruikt.
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IIET VERSTERKERPANEELTJE
Transistoren vallen in het
niet in vergelijking met
standaard weerstanden en
condensatoren en daarom
hebben wij ze in dezo
foto-afdruk eens extra „naar
voren gebracht”.
Men begint eerst met het maken van de vereiste doorverbindingen; daarna worden de weer
standen gemonteerd. Vervolgens komen de elco's aan de beurt. Het laatst monteert men de
transistoren. Het solderen van de aansluitdraden moet zeer snel gebeuren met een niet te hete
bout. Doordat de draden vertind zijn vloeit het soldeer onmiddellijk (mits men natuurlijk Superspeed gebruiktl). Wacht tot de verbinding geheel is afgekoeld alvorens de volgende te sol
deren.
Als het bordje geheel gemonteerd is, wordt het op een paar afstandbusjes op een UF002-deeI
geschroefd, waarna ft geheel aan de zijkant van het afstemchassis wordt bevestigd.

Voeding
Voor de voeding voldoen twee in serie geschakelde zaklantaarnbatterijtjes van 41/2 V uitstekend.
Een iets handiger oplossing is een 71/2 V batterij, welke met een steker kan worden aangesloten.
Wil men een voedingsspanning van 12 V gebruiken, dan moet Rn tot 15 k^ worden verlaagd
om overschrijding van de maximale collectordissipatie van V3 te voorkomen, alsmede R7 tol
1,8 kf? worden verhoogd.
Bij gebruik van een

S

V batterij is het totale stroomverbruik 2,6 mA; bij 9 V 3,2 mA.
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Fig. 86
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BOVENAANZICHT UN37-T

De omcirkelde letters corresponderen met
die in de tekening op bladzijde 96.
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Prestaties
Als de schakeling gemonteerd cn gecontroleerd is kan men de batterij aansluiten. We kunnen

1. .

nu de kringen gaan afregelen op de bekende manier: bandbreedteschakelaar in stand „smal",
condensator indraaien (op Hilversum I) en met kernen instellen op max. geluid.
Daarna condensator uitdraaien (op Hilversum II) en met de trimmers bijregelen. Nu op zwak
kere zenders dit spel herhalen. Met een trimzender gaat het natuurlijk makkelijker.
Op een flinke buitenantenne en een goede aardleiding zijn overdag de beide Hilversums
met maximale geluidsterkte te ontvangen (in het oosten van het land waarschijnlijk
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zo sterk), 's Avonds komen er nog een stuk of tien buitenlandse zenders bij, hoewel niet
alle met maximaal volume. Een zeer goede antenne is noodzakelijk voor het ontvangen van
de buitenlandse zenders. Soms geeft dubbelaardontvangst betere resultaten, b.v. als antenne
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de loodmantel van een telefoonkabel o.i.d.
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MONTAGEPLAN VAN DE UN37-T
(R2 moet een condensator 5 ,,F/50 V worden)
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VII. 4. VIJF-TRANSISTOR-ONTVANGER MET KLASSE-B EINDTRAP UN-37TB
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Wie de bouw van de UN-37-T tot een goed einde heeft gebracht, zal vroeger of later toch
het uitgangsvermogen daarvan wensen te vergroten. Hoewel een gevoelige luidspreker als
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de Peerless „Bantam" met de hem toegemeten 8 mW nog een verrassend heldere weergave
weet te produceren, is het bereikte volume beslist te klein als men het setje als meeneemontvangertje wil gebruiken. Men kan buiten nu eenmaal niet van reflecterende kamerwanden
profiteren. Wie wel eens een batterij-ontvanger heeft gebouwd, weet uit ervaring dat een
volume dat binnenshuis redelijk lijkt, buiten soms nauwelijks hoorbaar is.
Gezien de prijs van professionele transistoren hangt het helemaal van onze portemonnaie af,
hoe we onze transistorontvanger bouwen. Nu is het leuke van dit ontwerp, dat we zodra de
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financiën het toelaten er een balanstrap bij kunnen zetten. Een ideale oplossing dus voor hen, die
wat ervaring met transistoren willen opdoen, maar zich niet ineens de gehele serie kunnen
1 ’

aanschaffen.
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Het principe van de klasse-B eindtrap is reeds uitvoerig in het theoretisch gedeelte van dit boek
besproken. Het volledige schema van de UN37-TB geeft fig. 91a-b.
Hoewel de benodigde transformatortjes reeds in de handel zijn, wil ik ten behoeve van de
amateurs van het goede slag, die zelf maken wat ze zelf kunnen maken, de wikkelgegevens
verstrekken. Men kan daarmee transformatoren maken die wat ruimer in hun vel zitten dan
de miniatuurhandelstransformatortjes, zodat de verliezen dienovereenkomstig kleiner kunnen zijn.
Wie evenwel het zelf wikkelen te omslachtig vindt, kan de eveneens ruim gedimensioneerde
Muvolett BI44 en U88 toepassen.

!

De drivertransformator

I

Het mu-metalen kerntje is van een microfoontransformatortje uit een 18set. De afmetingen zijn
in fig. 88 gegeven. Om de secundaire wikkelingen gelijke ohmse weerstanden te geven, worden
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deze gelijktijdig gewikkeld. Let na het wikkelen op de juiste aansluitingenl Nummer daarom
vooraf de soldeernietjes op de spoelkoker. De pijltjes in fig. 88 geven steeds het begin van de
wikkeling aan.
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De uitgangstransformator
Het kernmateriaal bestaat uit normaal siliciumblik, dat uit ’n afgedankte uitgangstransformator
werd gesloopt. Het blik moet een vrij grote raamopening hebben vanwege de dikke draadsoort. Eventueel kan men i.p.v. de gebruikelijke E en I blikken twee E blikken nemen.
Van de ene worden dan de benen iets ingekort, zodat toch om en om gestapeld kan worden.
Een voorbeeld is gegeven in fig. 89. De oorspronkelijke stapelhoogte werd hierbij gehalveerd.
U1TGANGSTRANSF
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Fig. 89
WIKKELVOLGORDE:
1-2 = 22') w 0.28 em,
3-4 = 68 w 0.6 em.
5-6 = 225 w 0,28 em.
wikkelrichting keren
7-8 = 225 w 0 28 em.
9-11= 68 w 06 em.
(afgetakt na 34 wdg)
12-13= 225 w 0.28 em.
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DOORVERBINDEN. 2-13.
5-12; 6-8 on 4-11

STAPELHOOGTE h:7mm
KERNO00RSNEDE A:k»hsl5«7r10Smm>
GEHIDDELOE KRACHTL'JNWEG s=2(b-J)*l-(k*))a 152 mm

Solderen

wïkkcirichting Hel maken van een vlakke aftakking; draad plaatselijk blank krabben,
een paar dunnere draden er omheen slaan en spoel verder wikkelen.
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CLOSE-UP VAN DE UN37-TB
De hier nog toegepaste spoelen
Mu-Core 402-N zijn inmiddels ver
vangen door het type 402, in ronde
uitvoering.
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Om symmetrische gelijkstroomweerstanden te krijgen is het principe van „gelijke gemiddelde
windingdiameter" toegepast. Daartoe werd elke spoel in tweeën gesplitst en zodanig verdeeld,
dat alle spoelen een gelijke gemiddelde windingdiameter hebben als de helften in serie worden
geschakeld. Deze wikkelmethode geeft een betere koppelingsfactor dan „schijvenwikkeling”
— het wikkelen in compartimenten — terwijl de lekfluxen kleiner zijn. Om ook parasitaire
capaciteiten tegen te gaan is bovendien na het wikkelen van de eerste spoelhelften de wikkelrichting omgekeerd. De spoel moet de raamopening zo goed mogelijk opvullen om het lekveld
klein te houden. De luidsprekerwikkeling heeft een aftakking, zodat zowel een 3 Q als een 5 Q
luidspreker kan worden gebruikt.

l\i

i
f l
Mi

in

iN

*5 i

; ji ,

n
■

<5

@

—a—

O

:• •;
.

■

1!

o

hl
1 ;

O

i
•ic

I

O,

Fig. 90

BOVENAANZICHT UN37-TB

De omcirkelde letters corresponderen met
dezelfde letters in het montageplan op blad
zijde 102.
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Fig. 91a
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(Wanneer de 50 /«F ontkoppel-elco van de
voeding wordt vergroot tot 100 a«F, dan kan
de 560 a 1200 G filterweerstand tot 100 ii 150 G
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Voor afwijkende kernafmetingen geldt de omrekeningsformule
Sx

A

nx = n .
s

Ax

waarin nx het onbekende windingaantal, n het opgegeven windingaantal is, terwijl sx de ge
middelde krachtlijnweg en Ax de kerndoorsnede van de nieuwe kern voorstelt. We hebben dus
een omrekeningsfactor F
Sx

A

s

Ax

1

waarmee alle opgegeven windingaantallen dienen te worden vermenigvuldigd. Na omrekening
moet nog worden nagegaan of het nieuwe windingpakket in de beschikbare raamopening
Ox • Px gaat. Men zoekt in de koperdraadtabel (Elektronisch Jaarboekje 1960) de geëmail
leerde draaddiameter op; kwadrateert deze en vermenigvuldigt dit getal met het totale aantal
windingen van deze draadsoort. Men vindt dan een totale oppervlakte, welke hoogstens gelijk
aan de beschikbare wikkelruimte in de spoelkoker mag zijn. Als niet te los en netjes laagsgewijs
wordt gewikkeld, dan is deze rekenmethode voldoende nauwkeurig. Mocht men bij de berekening
constateren, dat de raamopening in het beschikbare blik te klein is, dan kan men — indien het
verschil niet groter is dan ca. 10% — de windingaantallen met dit percentage verminderen.
Daarbij stijgt het rendement nog iets, doch de basweergave wordt beknot. Met de opgegeven
wikkeldata kan de transformator pieken tot ca. 450 mW nog overvormd weergeven. Worden de
windingaantallen met 50 % verminderd, dan ligt het kantelpunt bij ca. 350 Hz. Het is dus wel
zaak om de wikkeldata zo goed mogelijk te benaderen, wil men voor basweergave nog enige
reserve hebben. Het kantelpunt is ook nog afhankelijk van de reactantie van de koppelcondensatoren. Wie prijs stelt op zeer goede basweergave, kan de koppel- en ontkoppel-C's vergroten
tot bijv. 100 a 200 /<F. Er is dan echter kans op „hikken", zodat de filter-condensator moet
worden vergroot.
Constructie
De bouw van de balanstrap zal wel geen moeilijkheden opleveren. Let wel op de juiste aan
sluiting van driver- en uitgangstransformator. Worden deze niet in tegenfaze aangesloten, dan
is het resultaat nihil.
Een enkel woord nog over de N.T.C.-weerstand. Z.g. „Thermistors" zoals in U-toestellen ge
bruikt, zijn voor ons doel

niet bruikbaar. Hun weerstandswaarden liggen te hoog en hun

temperatuur-coëfficient is te laag. Desnoods kan men de N.T.C. voorlopig door een gewone
100 Q koolweerstand vervangen. Men moet dan van tijd tot tijd de instelling controleren. Des
gewenst kan men nog een germaniumdiode — b.v. OA71 — in doorlaatrichting aan de N.T.C.
parallel schakelen. (Dus anode aan aarde.)
Daarmee wordt een spannings stabilisatie bereikt, zodat de klasse-B instelling bij variërende
batterijspanning niet te erg verloopt.
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Fig. 91b

Let op de aardpunten; merk op dat de schakelaar en de sterkteregelaar op verschillende punten
zijn geaard. Dit in verband met een anders optredende a.f.-genereerneiging.
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Afregeling
Zet tussen de middenaftakking op de uitgangstransformator en de —6 V toevoer een mA-meter.
Regel met R14 de totale collectorstroom van beide eindtransistoren af op 3 mA. Vergeet niet
de doorverbinding op Ru aan te brengen. Het kan u een meter kosten als tijdens het ver
schuiven van de clip het contact geheel wordt verbroken. Ru is niet regelbaar gemaakt; met
de opgegeven weerstandwaarden is de compensatie voldoende voor niet al te wilde temperatuurvariaties. Wie ook R13 regelbaar wil maken, doet er verstandig aan er een vaste weer
stand van 1,5 k42 mee in serie te zetten, zodat nooit de volle minus op de bases van de eind
transistoren kan komen. Daar kunnen ze echt niet tegen en overlijden dan ook prompt uit
protest. Het is noodzakelijk dat twee symmetrische eindtransistoren worden gebruikt. Twee wille
keurige transistoren OC14 geven een sterk vervormd signaal.
Na het instellen een outputmeter (of wisselspanningsmeter met 3 42 shunt) met de luidsprekerentree verbinden. De diode iosnemen en een toonfluit op de ingang zetten. De mA-meter
(zonder thermokoppel) moet bij een output van 200 mW ca. 40 mA aanwijzen. Na ongeveer
5 minuten sterkteregelaar dichtdraaien en de rustinstelling controleren. Zo nodig Ru nog wat
bijregelen, tot de stroom weer 3 mA is.
Heeft men geen toongenerator, dan kan men zich behelpen met een genererende rechtuitontvanger. Iets naast de draaggolf van de een of andere zender afgestemd kunnen we van
de luidsprekerklemmen een prachtig fluitsignaal afnemen. (Niet zo leuk voor de buren, dus
geen antenne aansluiten a.u.b.)
De gevoeligheid van de versterker ligt bij 2 a 6 mV — hangt af van de spreiding in a.' van de
gebruikte transistoren.
Klopt alles, dan kunnen antenne en aarde worden aangesloten.
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Prestaties
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De resultaten zijn voor een goed deel afhankelijk van de gebruikte antenne en aardleiding.
Vooral de aardleiding is belangrijk: te lange aardleidingen op bovenhuizen e.d. kunnen ook
als antenne gaan werken, zodat antenne en aardleiding in dezelfde faze „op en neer gaan .
Een los draadje langs de grond als tegencapaciteit geeft dan dikwijls beter resultaat.
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Afmetingen
In de opzet is nergens naar miniaturisering gestreefd, voornamelijk omdat de daarvoor geschikte
onderdelen nog niet voldoende te koop i.'ijn en er een behoorlijke dosis ervaring en kennis voor
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MONTAGEPLAN VAN DE UN37-TB
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nodig is om een dergelijke kleine constructie te maken. Bovendien veroorzaken de meeste

I
f

miniatuuronderdelen aanzienlijke verliezen. Daarom werd vooral de uitgangstransforma'.or vrij
ruim gedimensioneerd. Het gebruik van nickalloy als kernmateriaal is in 't algemeen af te raden,
aangezien grote uitsturing van de uitgangsiransistoren dan spoedig tot kernverzadiging leidt.

;

Aan de andere kant is het aantrekkelijk daardoor do afmetingen ongeveer te kunnen halveren

i
.
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— de permeabiliteit van nickalloy is ca. 4 a 5 maal zo groot als van normaal siliciumblik zodat
de windingaantallen gehalveerd kunnen worden.

i

Door in de emitterleidingen van de outputtransistoren twee precies gelijke weerstanden van

.

■

5 a 10 Q op te nemen is men minder afhankelijk van de eventuele verschillen in karakteristieken,
zodat eventueel twee stuks OC14 kunnen worden gebruikt. Voert men deze weerstanden uit als

■

potontiometer (b.v. een 30 Q „ontbrompotmeter"; sleepcontact aan aarde) dan kan de balans
worden afgeregeld. Overigens blijft de kans op vervorming groot, indien men experimenteertransistoren gebruikt, althans bij grote signalen.
VII. 5. 7-TRANSISTOR SINGLE-ENDED BALANSVERSTERKER MET 5 WATT OUTPUT
Bij de theoretische behandeling van de balansversterkers (IV. 3b) is reeds op de mogelijkheid

i

van grotere a.f.-output gewezen. Nu is het helaas zo, dat voor de sturing van een balanstrap
met 2 X OC16 een vrij grote energie is vereist die door de voorgaande trap geleverd moet

ii

worden. In enderstaand schema bedraagt het stuurvermogen max. 30 mW. Men zou voor de
drivertrap een OC30 in klasse-A instelling kunnen nemen (met een enkele OC72 van het oude

■

65 mW type kan geen 30 mW worden bereikt), doch dit is niet erg economisch *). Kiezen we
dus een klasse-AB balanstrap als driver, dan hebben we behalve een belangrijke stroombesparing
nog de mogelijkheid, een en ander als „verlengstuk" van de voorgaande schakeling uit te
voeren. Dat leidt tot het schema van fig. 93a en b. Om een gangbare luidsprekerimpedantie te
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•) Met het nieuwe 100 mW-type OC72 zal dit wel mogelijk zijn, al blijft het rendement bU klasse-A
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kunnen gebruiken, werd de schakeling voor een 3 Q luidspreker ontworpen bij 2 X 6 V batterijspanning (normale 12 V auto-accu). Het theoretische uitgangsvermogen zou dan 6 watt zijn.
Door verschillende factoren — o.a. verliezen en beperkte sturingsenergie — kan echter maar
4 a 5 watt worden bereikt, wat b.v. voor een autocabine ruimschoots voldoende is.
De voorversterker + driver komt nagenoeg geheel overeen met de voorgaande schakeling.
Alleen is een regelbare frequentie-afhankelijke tegenkoppeling aangebracht, waardoor een
effectieve toonregeling wordt verkregen.
Wordt een 0,2 watt uitgangsvermogen verlangd, dan is een kleine 5 Q luidspreker aan TR2
verbonden. Beide helften van de secundaire van TR2 zijn dan in serie geschakeld over een
relaiscontact (verbreekcontact R2). De instelling van de 2-OC72 is dan klasse-B. De voeding
wordt dan door een ingebouwde miniatuuraccu Bi geleverd over relaiscontact R3.
Wordt een groter eindvermogen verlangd, dan wordt de ,,plug-in-unit" via een 10-delige steker
aangesloten, waardoor het relais aantrekt. Dit staat n.l. over de 12 V accu van de plug-in-unit.
Daardoor openen alle R-contacten. De ingebouwde 5 Q speaker wordt afgeschakeld en de
helften van de secundaire van TR2 gescheiden. TR2 dient van nu af aan als drivertransformator
voor beide OC16’s. Wordt de aan/uit-schakelaar S3 (op de sterkteregelaar) gesloten, dan wordt
de 6,8 kQ weerstand aan de middenaftakking op TRi aan de —pool van de 12 V batterij
gelegd, zodat de instelling van de 2-OC72 naar klasse AB overgaat. Hierdoor ontstaat bij
kleine signalen vervormingsreductie.
Tevens wordt door contact R3 de kortsluiting van een germaniumdiode opgeheven, waardoor
de ingebouwde 6 V accu bijgeladen kan worden. Zodra de spanning daarvan die van de halve
12 V accu heeft bereikt, gaat de diode sperren. De ingebouwde accu kan zich dus niet over
de uitwendige batterij ontladen als diens spanning terugloopt. Een 100 Q serieweerstand be
schermt de diode tegen te grote laadstromen.
Wordt de versterker als a.f.-gedeelte van een draagbare ontvanger uitgevoerd, dan kan deze
b.v. via een stekerblok onder het dashboard van een auto worden bevestigd. Bij een picknick
o.i.d. wordt de ontvanger dan hieruit getrokken, waarbij het gedeelte met de krachttransistoren
in de auto blijft zitten.
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Schakeling van
de ,,plug-in-unit” met de
power transistoren OC16.
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VII. 6. EENKRINGS TRANSISTOR REFLEXONTVANGER
De ontvanger van fig. 94 bevat een 2N412 in een reflexschakeling, gevolgd door een RC ge
koppeld a.f.-versterkertje met twee maal OC3.

i

Aangezien het r.f.-gedeelte het meest interessante deel van de schakeling is, zullen we dit wat
uitvoeriger bespreken. Met dit gedeelte wordt n.I. zowel r.f.- als a.f.-versterking verkregen, waar
door tevens een effectieve terugkoppelmogelijkheid is ontstaan, terwijl voorts door de tussen
detectiecircuit en transistoringang aanwezige gelijkstroomkoppeling een zekere automatische
versterkingsregeling (AVR) optreedt.
Uiteraard is deze laatste, doordat slechts één trap r.f.-versterking aanwezig is, niet zo effectief
j

als men zich die wellicht zou wensen. Toch was deze bij het proefmodel duidelijk merkbaar
door de verminderde richtingsgevoeligheid van de ferriet-antenne.
Het schema

«

Over de afstemwikkeling 1-3 is een koppelwikkeling 4-5 aangebracht, die de 2N412 aan de kring
aanpast en een goede selectiviteit bij een minimale beïnvloeding van de kring door de variërende
transistorimpedantie bewerkstelligt. Let op de wikkelrichting van 1—3 en 4 — 5, deze is voor
beide wikkelingen gelijk.
De basis van de 2N412 ontvangt via R4 en de spanningsdeler R$-R7 een negatieve voorspanning,
die samen met de stabiliserende emitterweerstand Ri de collectorstroom bepaalt. Deze collectorstroom is regelbaar met R7, waardoor de versterking kan worden gevarieerd. 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 r.f.- en a.f.-versterking het
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grootst is met R7 op max., waarbij de transistor juist niet genereert. De voor C2 aangegeven
capaciteit moet men als een „richtwaarde" beschouwen; al experimenterende kan men deze
desgewenst verkleinen. De terugkoppeling beïnvloedt de afstemming enigszins. Dit komt, doordat
bij verandering van de instelling van Vi de inwendige transistorimpedanties wijzigen.
Het versterkte r.f.-signaal, dat zich de weg naar de a.f.-versterker door het r.f.-smoorspoeltje

!

versperd ziet, belandt via C4 op de detectiedioden D| en D2 alsmede C3. Deze onderdelen
vormen een spanningsverdubbelingsschakeling (Villard-schakeling). De dioden zijn zo geschakeld,

:

dat de gelijkstroomcomponent van het gedetecteerde r.f.-signaal de basis van Vj positief wil

i

maken. De aanvankelijk negatieve basis wordt zodoende iets minder negatief, waardoor de

j

collectorstroom en daarmee de versterking afneemt. Het resultaat is dus, alsof R7 iets werd terug
gedraaid.
Hoe sterker het r.f.-signaal, des te groter de versterkingsafname. Wordt de ferrietstaaf van de
zender afgedraaid, dan vermindert de AVR-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.
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MONTAGEPLAN VOOR DE REFLEXONTVANGER

met de p-n-p r.f.-transistor 2N412, met 6 V voedingsspanning en kristal oortelefoon volgens het
schema van fig. 94
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30 wdg 0,2 em/zyde
20 wdg 0,2 em/zUde
6 wdg 0,2 em/zijde

2-3

1

4.

5/

2

J'

4-5

tap

De a.f.-wisselstroomcomponent van het gedetecteerde 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 L] pas
seren. Dit smoorspoeltje heeft een veel lagere zelfinductie dan we misschien uit de buizentechniek gewend zijn (n.l. slechts 0,5 a 1 mH in plaats van ca. 100 mH). De reden hiervan is,
dat we bij transistorschakelingen nu eenmaal met veel lagere impedanties te maken hebben. Een
F4 is daarom hier niet bruikbaar (te hoge zelfinductie en gelijkstroomweerstand). We dienen een

De reflexontvanger in
een iets andere uitvoe
ring. Het apparaatje is
gemonteerd op een enkel
plaatje pertinax.

Q

r L0

0

KG-smoorspoeltje van de vereiste waarde te gebrui

A

ken, desnoods zelf gewikkeld op een halterkerntje

.0,

met ferriet regelschroof (ca. 350 windingen 0,1 mm
emaillezijde draad).
Het a.f.-signaal kan nu via R3 en Cg naar de a.f.-

»

o
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versterker V2( V3 gaan, om tenslotte via Cjo in het
kristal-oortelefoontje terecht te komen.

©

fÓs

Een eventueel kastje moet van stevig karton of iets
dergelijks worden gemaakt; een blikken doosje zou
de ferrietstaaf volkomen afschermen, zodat men
niets ontvangtl

Dit voorbeeld laat zien hoe door
Fig. 96a
in lagen te bouwen deze reflexontvanger tot
een zeer compacte eenheid is samen te stellen.
<d
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VII. 7. EEN TRANSISTOR TWEEKRINGER MET FERRIETANTENNE EN EEN 402-SPOEL
Halverwege de weg van „één- of meerkrings kristalontvanger met a.f.-versterker" naar de superheterodyne ontvanger ligt de tweekringer. Wie de bouw van een volledig getransistoriseerde
super nog een te grote (of te kostbare) stap vindt, kan reeds met één trap r.f.-versterking goede
resultaten boeken.
Vanzelfsprekend zal de gevoeligheid van een tweekringer ten achter moeten staan bij die van
een super, waarin tenslotte minstens vijf afgestemde kringen plus drie trappen r.f.-versterking
voorkomen (zie b.v. VII. 11.). Toch is de verbetering van de selectiviteit en gevoeligheid van
dien aard, dat de bouw van een tweekringer zeker lonend is.
Evenals met buizen zijn op dit thema vele varianten mogelijk. In het algemeen worden de beste
resultaten verkregen als zowel de in- als uitgangskring van de r.f.-versterkingstrap wordt
afgestemd.
Bij gebruik van een r.f.-transistor als versterker zal de schakeling aan enkele voorwaarden moeten
voldoen, die we met buizen niet kennen.
Zo zal in de eerste plaats de te gebruiken r.f.-transistor een voldoend hoge grensfrequentie *)
moeten bezitten, om ook aan de hoge kant van de band voldoende versterking te krijgen.
Verder zullen de kringen aan de relatief lage in- en uitgangsimpedantie van de transistor moeten
worden aangepast. Dit wordt bereikt door op deze kringen geschikte koppelwikkelingen, resp.
aftakkingen aan te brengen. Hoe kleiner deze koppelwikkelingen zijn, resp. hoe lager deze
aftakkingen op de kring worden aangebracht, des te minder zullen de kringen door de verander
lijke transistorimpedanties worden beïnvloed en verstemd. Anderszins kan men de koppelingsfactor ook weer niet te klein maken, daar anders onvoldoende signaaloverdracht plaats vindt. Een
en ander vergt een optimale aanpassing. Van belang is daarbij, dat de kwaliteitsfactor Qo van de
onbelaste kringen zo hoog mogelijk is, zodat men de kringen kan belasten zonder dat de selec
tiviteit in het gedrang komt. Het gebruik van ferrieten vergemakkelijkt de vervaardiging van
spoelen met een hoge Qn bij kleine afmetingen.
Een moeilijkheid is de inwendige terugwerking in de transistor en de fazeverschuiving tussen
in- en uitgangswisselstroom. Deze worden beïnvloed door de gelijkstroominstelling en de te
versterken frequentie. De inwendige terugwerking kan, op dezelfde manier als dit bij buizentriode-r.f.-versterkers geschiedt, worden geneutraliseerd. Bij transistoren wordt deze neutrali
sering bemoeilijkt door de fazeverschuiving, welke enigszins frequentie-afhankelijk is. Bij m.f.versterkers in supers heeft men hiervan geen last i.v.m. de constante (midden) frequentie. Bij
r.f.-versterking in een rechtuit ontvanger moeten over een breed gebied variërende frequenties
worden versterkt. Mits men de gelijkstroominstelling van de r.f.-transistor zó kiest, dat de inwen
dige impedanties zo constant mogelijk zijn en blijven, kan toch een vast ingestelde neutralisering
worden toegepast. Bij de meeste typen zal men de collectorstroom tussen 2 en 4 mA moeten
i) Zie hoofdstuk V. 1.
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instellen; hierbij zijn de ingangsweerstand, de stroomversterking en de collectorimpedantie
redelijk constant.
De ingangskring bestaat uit een bewikkelde ferrietstaaf L1( bestaande uit ca. 55 windingen
litzedraad 36 X 0,07 (b.v. uit de Amroh Positron) met een laagohmige koppelwikkeling L2 (6 win
dingen 0,2 mm em. zijdedr.) welke de kring aan de transistoringangsimpedantie aanpast. Ten be
hoeve van een eventueel aan te sluiten externe antenne is C3 aanwezig, welke een punt met
lage impedantie in de kring vormt, zodat de antennecapaciteit de kring slechts weinig Yerstemt.
(In verband met de gelijkloop moet in de tweede kring een even grote condensator C4 worden
opgenomen; hier evenwel aan de top i.v.m. de diode.) De staaf moet liefst worden bewikkeld
met litzedraad. Men wikkelt de spoel op een kokertje van enige lagen papier (bestreken met
Velpon o.i.d.), zodanig dat het kokertje over de staaf kan worden verschoven. (In een vorig
ontwerp werd als spoel een 402 zonder kern en bus gebruikt, hieraan kleefden echter enkele
technische en constructieve bezwaren.) Voor wie het zelf wikkelen van de staaf te lastig vindt,
zijn tegenwoordig compleet bewikkelde ferrietstaven in de handel *). Men lette er echter op,
dat de spoel verschuifbaar is, aangezien het toestel anders niet kan worden getrimd (zie „afregeling").

•) Heel bruikbaar is b.v. het ferrietstaafje van de Philips ,.Kajak”, al zal door de kleinere
afmetingen daarvan de gevoeligheid kleiner zijn.
mi

C»< Jj00/U

I

»

tn(ut |

109
:

De r.f.-transistor V] (waarvoor met redelijk succes de goedkope SOi (rood) kan worden gebruikt)
ontvangt met behulp van de weerstanden Ri, R2 en R3 een semi-permanente instelling *). Met
behulp van de wikkeling 5-6 wordt de transistor met de tweede kring gekoppeld; deze kring
bevat de bekende 402-spoel. Vanaf stift 1 van deze spoel is een neutralisering (C9 en R5) naar
de basis van Vj aangebracht. De detectiediode is op stift 2 aangesloten. Het a.f.-gedeelte bestaat
uit de in VI. 13 beschreven balansversterker in een iets andere uitvoering, zonder het aanpassingsnetwerk voor de kristalpickup. Vanzelfsprekend kunnen ook andere verslerkertypen
worden gebruikt.

Bouw
Hoewel de bouwtekening voor zichzelf spreekt, wil ik nog even de aandacht vestigen op de

Fig. 93a

Onderaanzicht van de
tweekrlnger

•) R2 wordt tijdelijk door een 15 ktf lin. potmeter vervangen; na bepalen van de juiste waarde
(zie ,, afregeling”) wordt deze door een vaste weerstand, gelijk aan de ingestelde waarde, vervangen.
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montage van de ferrietstaaf. Hiervoor zijn twee aluminium klembeugeltjes gemaakt, welke rond
de staaf worden gebogen en met de luidsprekerboutjes vastgezet. Om beschadiging van het broze
ferrietmateriaal te voorkomen, is de staaf ter plaatse met een papieren kokertje beschermd
(afvalstukjes van het spoelkokerljel). De klembeugeltjes mogen geen kortgesloten winding
vormen, daar dit de gevoeligheid benadeelt. De voor de basisvoeding van Vj benodigde onder
delen alsmede C3 worden op een vijf-lips montagestcun bevestigd, welke aan de op de condensatoras bevestigde aardlip wordt gesoldeerd.

Afreg e Ii n g
Na de controle van de bedrading wordt de batterij aangesloten. Let goed op de juiste polariteit,
aangezien anders de eindtransistoren onmiddellijk worden vernield.
De ruststroom van de eindtransistoren moet ca. 4 mA per transistor bedragen; zo nodig moet men
deze corrigeren door wijzigen van

Men meet de collectorstroom het best door de
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collectors stuk voor stuk even los te nemen en er een mA-meter tussen te zetten; de transistor
waaraan niet gemeten wordt moet verbonden blijven. Te kleine ruststroom heelt vervorming
tot gevolg, te grote collectorstroom vergroot de rustdissipatie onnodig en kan zelfs tot bescha
diging leiden. Controle is vooral nodig als men andere transistortypen gebruikt i.p.v. de aan
gegeven typen.
R2 wordt zo ingesteld, dat over R3 een spanningsval van ca. 1 V optreedt *). De alstemkringen
worden nu afgeregeld op de bekende manier: de lagere frequenties (ingedraaide afstemcondensator) met de kern van de 402 en door verschuiven van de spoel op de ferrietstaaf; de hogere
frequenties met de trimmers op de afstemcondensator. De afstemming met de kern van de
402 is vanwege de diodedemping vrij onscherp; men regelt derhalve het best de lage kant af
door verschuiven van de antennespoel en bijstemmen van de afstemcondensator. Gaat de
schakeling tijdens de trimprocedure genereren, dan moet C> worden versteld tot het genereren
ophoudt. Let wel dat de spoelen op de aangegeven wijze moeten worden aangesloten — dit
geldt speciaal voor de 402.
Met zal bemerken, dat de genereerneiging niet over de gehele band gelijk is. Dit is deels het
gevolg van de frequentie-afhankelijke fazeverschuiving. Men kan dan echter het werkpunt van Vj
iets veranderen m.b.v. R2, net zolang tot de grootste genereerneiging ongeveer in het midden
van de band valt.
Aangezien wijziging van het werkpunt de inwendige impedanties van Vj verandert, moet na
vaststellen van R2 de gehele trimprocedure worden herhaald.
Is het gewenste resultaat eenmaal bereikt, dan mag onder geen voorwaarde meer aan R2 worden
gedraaid, daar anders de gelijkloop van beide kringen wordt verstoord. Ook verstellen van de
neutralisering beïnvloedt de kringen. Men regelt C* zó af, dat in het midden van de band met
zekerheid geen genereren meer optreedt, ook al worden een antenne- en aardleiding aan
gesloten.

•) R2 wordt lijdelijk door een 16 kfl lin. potmeter vervangen, eventueel nog in serie met een vaste
weerstand van ca. 4,7 kö. Na bepalen van de juiste waarde wordt het geheel door een vaste weer
stand van de ingestelde waarde vervangen, en de trimprocedure nog eenmaal herhaald, zie tekst.
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Terugkoppeling
Het is gebleken, dat met verreweg de meeste r.f.-transistoren geen 100% bevredigende terugkoppelingsregeling mogelijk is. Alle tot dusver beproefde schakelingen hadden het nadeel,
dat de kringen teveel door de terugkoppelingsregeling werden verstemd; de gelijkloop gaat
zodoende verloren. Slechts enkele transistors met toevallig gelukkige eigenschappen voldeden.
Gezien de grote onderlinge afwijkingen van transistoren in een bepaalde serie kan dus
geen honderd procent voor nabouw geschikte methode worden gegeven. Derhalve werd be
sloten van een regelbare terugkoppeling af te zien. Het blijkt n.l. in het algemeen veel beter
te zijn, de transistor op maximum r.f.-versterking in te stellen en de neutralisering iets onder
gedimensioneerd te houden; dit levert voldoende dempingsreductie. Als men op bovenbeschreven
wijze te werk gaat, kan over de gehele band een redelijke gevoeligheid worden verkregen.
Wie echter toch met variabele terugkoppeling wil experimenteren, kan hiervoor het beste een
aftakking op plm. V3 vanaf aarde op de antennespoel maken, en vanaf deze aftakking een variabel
condensatortje naar de collector van Vj aanbrengen.

200

1

1

Fig. 98c

DE FERRIETSTAAF

Men moet er echter rekening mee houden, dat zodra de transistor begint te oscilleren, er onher
roepelijk een werkpuntverschuiving zal ontstaan t.g.v. de niet-lineaire ingangskarakteristiek. Hier
door treedt n.l. gelijkrichting op, die de instelling beïnvloedt; het gevolg is verstoring van de
gelijkloop. Men kan proberen, de transistor op een grote ruststroom in te stellen, zodat de
ingangskarakteristiek zo recht mogelijk is. Daardoor daalt echter tevens de uitgangsweerstand,
zodat de aanpassing aan de tweede kring niet meer klopt. Men zou derhalve een kleinere koppelwikkeling op de 402 moeten aanbrengen (10 a 12 windingen) en aangezien de uiteindelijke
resultaten niet volledig zullen voldoen, werd van een regelbare terugkoppeling maar helemaal
afgezien. Een soepel regelbare terugkoppeling is praktisch alleen uitvoerbaar, als de collector
niet wordt afgestemd (zie b.v. VII. 6.) doch dit vermindert de gevoeligheid. Om de gevoeligheid
van de in VII. 6. gegeven schakeling te vergroten, zou men de ingangskring door een bandfilter
kunnen vervangen (zie b.v. VII. 3.). In verband met de aanpassing moet dan echter op de tweede
402-spoel de wikkeling 5-6 worden vervangen door een zelf op de spoel aan te brengen laagohmige basis-koppelwikkeling, bestaande uit zes windingen van 0,2 mm emaille-zijdedraad.
(Deze wikkeling komt dus in de plaats van wikkeling 3 —4 op Li in fig. 97.)

Prestaties
Op de ferrietantenne kunnen in het centrum des lands behalve de beide Hilversums ook
Luxemburg en Brussel Frans worden ontvangen. Met een goede externe antenne en aardleiding
komen nog ettelijke andere stations hierbij. De geluidskwaliteit is bij juiste instelling van de
transistoren zeer goed.
Opgemerkt wordt nog, dat géén metalen toestelkastje kan worden gebruikt, daar dit de ferriet
antenne geheel zou afschermen zodat hiermee dus niets zou kunnen worden ontvangen.

VII. 8. SUPER MET BUIZEN EN TRANSISTOREN
In de eerste met transistoren uitgeruste ontvangers was alleen het a.f.-gedeelte met-transistoren
uitgevoerd, het r.f.-gedeelte dorst men kennelijk nog niet goed aan.
De prijs van r.f.-transistoren lag wegens het feit dat hun fabrikage nog vrij kostbaar was en zij
althans bij de allereerste r.f.-transistoren uit grote partijen uitgezocht moesten worden, tamelijk
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hoog. Als „noodsprong” heeft men daarom voor het r.f.- en m.f.-gedeelte naar de buizen
gegrepen. In het algemeen werd daarvoor de „D96-serie” gebruikt met een gloeistroomverbruik
van 25 mA per buisje (fig. 99). Zodoende is het r.f.- en m.f.-gedeelte van dergelijke gemengdbezette toestellen bekende techniek; alleen het a.f.-gedeelte bevat transistoren.
De voor de buisjes benodigde anodespanning wordt uit een omvormer verkregen, zodat de
ontvanger, hetzij een

V batterij voor de gloeistroom van de D-buisjes plus een 6 V batterij

voor de transistoren + omvormer bevat, ofwel een enkele 6 V batterij waarbij de gloeidraden
in serie staan (afstemoog + serieweerstand); eventueel een Deac nikkel-ijzer of „Stahl”-accu.
De omvormer Is met één of twee transistoren uitgevoerd. Voor de beschrijving hiervan zie
VIII. 1 en VIII. 2.

VII. 9. M.F.-VERSTERKER MET P->N-P TRANSISTOREN OC45
Philips heeft een schema voor een m.f.-versterker uitgebracht dat met p-n-p transistoren OC45
werkt (fig. 100). De OC45 heeft een voor transistoren zeer lage uitgangscapaciteit (collector*
capaciteit Cb'c = 12,5 pF), en een lage inwendige basisweerstand rib' waardoor de interne
terugwerking klein is (jbb = 75 Q).
De versterker heeft een m.f. van 455 kHz en levert een energieversterking van 59 db; de
ingangs en uitgangsimpedanties zijn 1 kQ resp. 70 VQ.

114

De wikkelverhoudingen van de gebruikte m.f.-transformatoren (Philips potkernen D14/8/04) zijn
als volgt:

TRI

TR2

TR3

0.8

0,315

0,26

0,0458

0,0554

0,0955

Qo

110

70

110

Ql

35

35

35

2-3
1-3
4-5
1-3

In het schema is geen AVR aangebracht. Alle voedingspunten zijn d.m.v. RC-filters ontkoppeld,
terwijl de interne terugwerking geneutraliseerd wordt door passende tegenkoppeling van collector
naar basis. Het is anders erg moeilijk een transistor-m.f.-versterker genereervrij te krijgen.
-9V

Fig. 100
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VII. 10. ZELFOSCILLERENDE MENGTRAP MET OC44
Fig. 101 geeft het principeschema van een transistor-mengtrap met OC44. Deze transistor heeft
een grensfrequentie van 7 a 15 MHz en is derhalve zeer geschikt voor oscillator- en mengschakelingen in het MG-gebied. Hoewel men de mengtrap met een aparte oscillator- en meng-
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ANTENNESPOEL, gewikkeld op Ferroxcube staaf 4B,
afm. 10 x 200 mm.
51 — 5-1 wdg, litze 32 X 0,04 diam. spoelvorm 12 mm.
Zelfinductie 180 «II.
52 — 5 wdg. em. draad 0,3 mm.
OSCILLATORSPOEL, gewikkeld op Ferroxcube potkern
D18/12 (luchtspleet 1 mm).
53 — 77 wdg, litze 32 X 0,04.
54 — 2 wdg, em draad 0.3 mm.
55 — 5 wdg. em. draad 0,3 mm.
MF-TRANSFORMATOR, gewikkeld op Ferroxcube pot
kern D18/12 (luchtspleet 0,3 mm).
56 — 65 wdg, litze 16 X 0,04 aftakking op 52 wdg van
aardzijde af.
57 — 3 wdg, em. draad 0,3 mm.

transistor kan uitvoeren, is het voordeliger een zelf-oscillerende mengtransistor toe te passen,
daar men in dat geval slechts één OC44 nodig heeft.
De conversieversterking bedraagt zowel voor de één- als twee-transistoruitvoering ca. 28 db..
Deze wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het in een belastingweerstand van 680 Q
(welke op de secundaire van de m.f.-transformator wordt aangesloten) ontwikkelde m.f.-vermogen
en de beschikbare r.f.-energie in het antennecircuit. De waarde van 680 Q is de gemiddelde
ingangsweerstand van een OC45, welke in de hier achter volgende m.f.-versterker wordt gebruikt.

VII. 11. EEN TRANSISTORSUPER VOOR ZELFBOUW

Inleiding
Nu ook op de Nederlandse markt r.f.-transistoren zijn verschenen, zullen velen reikhalzend naar
geschikte schema's voor zelfbouw uitzien. Immers zal ’t met behulp van r.f.-transistoren mogelijk
worden, zeer compacte draagbare ontvangertjes te bouwen, die toch een redelijk aantal stations
met behoorlijk volume te voorschijn toveren en Jast but not least", uit slechts één goedkope
batterij kunnen worden gevoed. In een vorig hoofdstuk is reeds betoogd, dat de huidige
r.f.-transistor voor gebruik in rechtuitontvangers minder geschikt is, in verband met de frequentieafhankelijke terugwerking en de geringe versterking in het MG-gebied. Moeilijk te neutraliseren
schakelingen zijn daarvan het gevolg. Bovendien zal men gedwongen zijn, meer dan één trap
r.f.-versterking toe te passen, met als consequentie nog sterkere instabiliteit, nog afgezien van
gelijkloopproblemen, die bij de noodzakelijke drievoudige afstemcondensator optreden. Een hoge
grensfrequentie van de gebruikte transistoren is noodzakelijk om, behalve een grotere versterking,
een goede signaal/ruisverhouding te verkrijgen. Bij de superheterodyne-schakeling ligt de zaak
i.d.o. gunstiger, omdat men hierbij slechts met één vaste frequentie heeft te maken. Een moeilijk
heid is nog de mengtrap. De hierin gebruikte transistor(en) moet(en) een zo hoog mogelijke
grensfrequentie en een lage ingangsweerstand bezitten, omdat hierin anders een sterke ruis kan
ontstaan. Een hoge grensfrequentie garandeert tevens een gelijkmatig oscilleren en een constante
conversieversterking over de gehele band. Het beste voldoet op deze plaats een OC44.
Na een uitgebreide reeks experimenten ontstond de hieronder beschreven schakeling. De
m.f.-versterker die, zoals gebruikelijk bij transistorsupers, uit twee trappen bestaat, is met OC45
uitgerust. De eerste OC45 is in een AVR-schakeling opgenomen, die in de praktijk uitstekend
blijkt te voldoen. De a.f.-versterker is de bekende vijf-transistorversterker met drie maal OC71
en een „matched pair" 2-OC72 in klasse B.
De bouw is wat moeiiijker dan van een buizensuper, omdat het chassis en de m.f.-transformatoren
zelf gemaakt moeten worden en ook de afregeling, vooral wanneer andere merken r.f.-tran
sistoren worden gebruikt, wat ingewikkelder is. Getracht is met de thans beschikbare kleine
handelsonderdelen een compact ontvangertje te construeren, dat toch nog een acceptabele
geluidskwaliteit bezit. Daarom is voor de luidspreker niet het allerkleinste type gekozen doch de
iets grotere „Peerless Micro", waarmee inderdaad verrassend goede resultaten werden ver-
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kregen welke gunstig afsteken bij de blikkerige geluidjes van sommige fabrieks-miniatuurtjes.
Desondanks bleven de uitwendige afmetingen van het kastje beperkt tot 202 X 112 X 68 mm.
Het schema (fig. 102)
Voor de eerste trap viel de keuze op een zelfoscillerende mengtransistor OC44. Er blijkt in
werking n.l. maar zeer weinig verschil te constateren met een combinatie van aparte oscillator
en mengtransistor; de conversieversterking van beide is gelijk. De straling van de gekozen uit
voering is iets groter, maar gezien de geringe oscillator-encrgie is hiervan reeds op geringe
afstand weinig meer merkbaar. Overigens levert scheiding d.m.v. een aparte mengtransistor
i.d.o. weinig verbetering vanwege de inwendige terugwerking in de mengtransistor. De instelling
van de zelfoscillerende mengtrap is echter wat kritischer, voor wat het verkrijgen van minimumruis betreft. Men regelt de terugkoppelingsgraad met de collectorwikkeling.
Als oscillator gezien staat de OC44 in geaarde basisschakeling. Terugkoppeling geschiedt dus
van collector naar emitter; de basis ligt via een aftakking op de antennestaaf aan aarde. Deze
terugkoppeling is voor een r.f.-transistoroscillator de beste, daar de grensfrequentie in de ge
aarde basisschakeling het hoogst is.
Als r.f.-versterker gezien staat de OC44 in geaarde emitterschakeling. De emitter ligt via L5C4
aan aarde, het antennesignaal belandt op de basis.
Door het niet-lineaire gedrag van de transistor verschijnen aan collectorzijde de mengprodukten,
waaruit met

het gewenste 467,5 kHz-signaal wordt gefilterd. In de collectorketen is tevens

de terugkoppelwikkeling L4 van de oscillator opgenomen.
Om doordringen van het oscillatorsignaal tot de m.f.-versterker te beletten, wordt de oscillator
'na een r.f.-filter R2iC5 gevoed. De basis ontleent de vereiste voorspanning aan een voor het
gehele r.f.-gedeelte gemeenschappelijke spanningsdeler RiR2, die de „aarde" op een potentiaal
van ongeveer —1 volt t.o.v. de H-klem van de batterij brengt. De spanningsdeler is ontkoppeld
d.m.v. een elco C3. De impedantie van de deler is voldoende laag om een goede stabilisatie
van alle m.f.-transistoren te verzekeren. Een verder voordeel van een gemeenschappelijke deler
is een aanzienlijke materiaal- en ruimtebesparing.
De weerstand R3 stelt de emitterstroom van Vj op ca. 0,4 mA in, waarmee een goede mengsteilheid wordt verkregen. Ontkoppeling van R3 geschiedt door C4, welke rechtstreeks aan de
stator van de duocondensator Cj/C2 ligt. Cp is de oscillatorpadder, welke kan vervallen bij
gebruik van een speciale miniatuurduo met verkleinde oscillatorsectie. Aangezien deze evenwel
tijdens de bouw van deze super nog niet verkrijgbaar bleek, werd een normale duocondensator
van 2 X 500 pF gebruikt met een padder van 470 pF (tolerantie — 1 %) voor goede gelijkloop
op de gekozen middenfrequentie.
V2 is opgenomen in de AVR-schakeling. Hiertoe ontvangt deze zijn basisstroom via de detectiediode D2 alsmede R$ en R7. Daardoor trekt deze transistor een zodanige emitterstroom
(ca. 0,5 mA), dat de spanningsval over R4 juist iets groter is dan de potentiaal over R2. Het
gevolg is, dat de uitsteldiode Dj normaal spert, doordat diens anode negatief is t.o.v. de katode.
Het door D2 gedetecteerde m.f.-signaal beïnvloedt t.g.v. de (positieve) ontlaadstroom van Cj
de potentiaal van C^-C/, die zodoende iets minder negatief wordt. Daar hiermee ook de basispotentiaal van V2 minder wordt, zal diens emitterstroom gaan afnemen.
Zolang het m.f.-signaal nu maar zwak is, zal de potentiaal over R3 maar weinig veranderen en
zal Dj dus blijven sperren. Doordat de emitter-potentiaal de basispotentiaal „volgt", verandert
de versterking maar weinig.
Een sterk m.f.-signaal zal daarentegen de basispotentiaal van V2 zó sterk doen dalen, dat de
emitterstroom sterk afneemt en dus zal de spanningsval over R3 verminderen en diode Dj gaan
geleiden. Als dit gebeurt, zal evenwel de emitter van V2 op „aard"-potentiaal worden vastge
houden; de transistor gaat dus dicht en de versterking neemt af. Op deze wijze hebben we dus
een uitgestelde AVR verkregen.
De volgende m.f.-trap is op een collectorstroom van ca. 1 mA ingesteld en levert daarmee zijn
maximale versterking.
RaCfl en R&Q, dienen voor neutralisering der inwendige terugwerking van de transistoren
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Cl-2
CÏa-2a
Cla'-2a'
C3-12-17
C4
C5-6-7-8
C9
C10-11
C13-18
C14-15
C16

O

SCHAKELING TRANSISTOR-SUPER, frequentiegebied 508...1600 kHz,
trimfrequenties 1535 en 572 kHz.
duocondensator
15 pF buistrimmer (Philips)
22 pF ker. (LCC) parallel aan
Cla-C2a
100 /«F elco (Facon)
0,02 ftF doopw.cond. (Amroh)
0,047 nF doopw.cond. (Amroh)
2000 pF doopw.cond. (Amroh)
1 nF elco (Facon)
5 «F elco (Facon)
8 nF elco (Facon)
50 /«F elco (Facon)

Ca
Cb
Cc-d-e
Cp
Dl-2
VI
V2-3
V4-5-6
V7-8
Ll-2

68 pF keram. (LCC)
10 pF buistrimmer (Philips)
ingesteld op ca. 7,5 pF
zie tabel m.f.-transformatoren
470 pF keram, tol. 1 % (LCC)
kristaldiode BTH/G6E of OA73
OC44, 2N412 (OC45, SOI groen
of rood)
OC45, 2N410 (S05, SOI rood)
OC71, 2N406 (OC13, OC3)
20C72, 2N408 (OC14)
183 n"H.

L3
Rl-3-4
R2-21
R5
R6
R7
R8
R8’
R9
R10
Ril
R12

103 /iH
2,2 ktf/% W (Vitrohm)
650 Ü/y W (Vitrohm)
1 kQ/y> W (Vitrohm)
22 ktf/y, W (Vitrohm)
560 kQ/yt W (Vitrohm)
47 kn log. potmeter (Vitr.)
10 kCity W (Vitrohm)
82 kG/y. W (Vitrohm)
15 kfi/Vè W (Vitrohm)
5,6 kfJ/% W (Vitrohm)
1,8 k£)/'& W (Vitrohm)

R13-16
R14
R15-19
R17
R18
R20
Ra
Rb
Rc-d
S
Tl t/m T5

39 kSi/y W (Vitrohm)
18 kÜ/y W (Vitrohm)
100 Q/y> W (Vitrohm)
470 Q/y> W (Vitrohm)
2,7 k_Q è 1,8 kO/y W (afh. van
transistorspreiding)
130 Q NTC
1 kfl/% W (Vitrohm)
2,2 kQ/y W (Vitrohm)
zie tekst
dubbelpolige aan/uit-schak.
zie tekst

V2 en V3, waardoor genereerneiging wordt verminderd. Bij zelfgewikkelde m.f.-transformatoren
kan het voorkomen, dat de kringkwaliteit te goed wordt, b.v. bij gebruik van Ferroxcube potkerntjes. Daar dit tot een te grote selectiviteit en dus te kleine bandbreedte leidt, kunnen extra
dempweerstanden Rc en Rrf nodig blijken. Tevens wordt daarmede de hierdoor ontstane insta
biliteit van de gehele m.f.-versterker opgeheven. Blijkt dus bij afregeling de m.f.-genereerneiging

De 6 volt voeding
Hiertoe dienen een tweetal 3 V staafcellen, die om en om boven elkaar in een naast de afstemcondensator gereserveerde ruimte zijn aangebracht. De contactlippen hiervoor zijn in het perlinax
chassis resp. in het tussenschotje geklonken; het batterijenluikje is voorzien van een doorver-

niet met CflC& te kunnen worden opgeheven, dan moeten experimenteel te bepalen weerstanden Rc en Rrf worden aangebracht. De grootte-orde hiervan ligt tussen enkele honderden en

bindingsstrip.

enkele tientallen ohms. In ieder geval zodanig, dat de Ql van de belaste kring ca. 30 wordt
om de vereiste bandbreedte te krijgen. Vooral van ï2 mag de Ql niet te groot worden.

Constructie

Afgezien van de complicatie t.g.v. de AVR-schakeling is het detectorcircuit vrij conventioneel.

Aangezien men bij transistorschakelingen met zeer lage impedanties werkt, behoeft men aan

Een enkel woord nog over C^. Deze bepaalt samen met R7 de AVR tijdconstante en mag dus

capacitieve afscherming niet veel aandacht te besteden. Wel moet worden gewaakt tegen induc

niet te groot worden. Aangezien

tieve en galvanische koppelingen.
Zoals de fig. 104, 105a-b en de foto's laten zien, bestaat het „chassis" uit een plaatje pertinax

echter tevens dient als a.f.-ontkoppeling van R* zou de

reactantie te groot worden indien V5 direct via
aan D2 werd verbonden. Een sterke verzwakking van het lage register zou daarvan het gevolg zijn. Anderzijds kan R7 ook weer niet
worden vervangen door een laagohmige spanningsdeler o.i.d., daar dit de werking van de
AVR zou verminderen. Daarom is V4 tussengevoegd, welke als emittervolger is geschakeld en

van 2 a 3 mm dikte, waarop alle onderdelen zijn gemonteerd. Hierop is tevens een aan één
zijde omgezet aluminium frontplaatje geklonken, waarop de sterkteregelaar, aan/uit-schakelaar,
de eindtransistoren en het schaaltje zijn aangebracht. De bevestiging Yan de weerstanden, con

daardoor de ingangsimpedantie van de versterker op een dusdanig hoog niveau brengt, dat

densatoren en transistoren gschiedt d.m.v. in het pertinax geklonken holle soldeernietjes (fels-

geen verzwakking van de lage tonen optreedt. Een bijkomend voordeel is de geringe detectie-

busjes). Ook de draadeinden van de spoelen worden op nietjes afgewerkt.
Deze montagemethode vertoont grote overeenkomst met die van gedrukte schakelingen, welke

vervorming bij grote modulatiediepten en de afwezigheid van de anders noodzakelijk aan te
brengen „aanpassings''-weerstand in ’t basiscircuit van de ingangstransistor, die de helft van
het toegevoerde vermogen opslorpt.

een zeer compacte bouw mogelijk maakt. De grootte van het chassis hangt af van de beschik
bare onderdelen. Een en ander vergt dus een grondige voorbereiding, waarbij 't maken Yan

kool potentiometer moet

een kartonnen proefchassis nuttige diensten bewijst. Men houde terdege rekening met de

over de vaste 10 V.Q emitterweerstand worden aangesloten, om

afmetingen van de te gebruiken elco's. Weliswaar zijn in enkele goede radiozaken reeds sub-

gekraak te voorkomen. De a.f.-versterker is hier reeds eerder beschreven en behoeft daarom
geen nadere uitleg.

miniatuur elco's verkrijgbaar, maar ook deze vergen nog altijd een zekere plaatsruimte.
^e meest economische plaatsing is verticaal op het chassis. Eén draad wordt daartoe in het

De sterkteregelaar is in de emitterketen van V4 opgenomen. De
via een scheidingselco a 5
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Fig. 105a

Fig. 105b

betreffende felsbusje gestoken, de andere draad wordt naar beneden gebogen en d.m.v. een
stevige verlengdraad in een tweede busje bevestigd. Het verdient aanbeveling gebruik te
maken van soldeerveertjes bij meerdraads verbindingen.
Voldoende ruimte moet beschikbaar blijven voor de luidspreker en de draaibare platen van de
afstemcondensator.
Heeft men op het kartonnen proefchassis alle gaten en soldeernietjes zorgvuldig afgetekend, dan
kunnen deze op het pertinax worden overgebracht. Hierna worden de felsbusjes ingeklonken
en het frontplaatje bevestigd; vervolgens het schotje voor de batterijruimte en de contactlippen voor de batterij. Ook deze zijn met felsbusjes bevestigd.
Bij het klinken in het pertinax moet men oppassen, dat dit niet scheurt of breekt. Zorg dus dat
de klinkplaats goed „draagt” en sla de nietjes niet te vast. Gebruik eerst een stompe centerpunt
of kogel voor het oprekken van de rand, daarna met een vlakke hamer voorzichtig verder
omfelzen. Oefen eerst een paar keer op een afvalstukjel
Voor de bevestiging van de weerstanden enz. kan i.p.v. holle soldeernietjes ook gebruik worden
gemaakt van z.g. kerfnagels. Dit zijn stalen pennetjes, voorzien van een overlangse kerf, waar
door ze klempassend in het pertinax geslagen kunnen worden. Zij hebben echter het nadeel,
dat ze lastig te solderen zijn en op den duur oxyderen. Misschien kan men ze ook zelf van
fosforbrons antennedraad maken. De kerf knijpt men er dan met de kniptang in. De verticale
montage van de condensatoren is met kerfnagels iets lastiger, omdat men er met de bout
moeilijk bij kan.
Nog vóór het monteren van de grote onderdelen worden de noodzakelijke verbindingsdraden
tussen de verschillende soldeerbusjes gelegd. De verbindingen worden nog niet gesoldeerd; de
einden worden door de gaatjes gestoken en omgebogen resp. om de kerfnagels geslagen.
Hierna worden de m.f.-transformatoren gemonteerd. De vooraf blankgemaakte en vertinde litzeeinden worden via de doorvoergaatjes in de daarvoor bestemde busjes vastgesoldeerd. Daarna
wordt de afschermbus aangebracht en met M2 bevestigingsboutjes tegelijk met het spoellichaam
op het chassis vastgeschroefd.
Na montage van de transformatoren, afstemcondensator, sterkteregelaar enz. kan een begin
worden gemaakt met het plaatsen van de condensatoren. Van tijd tot tijd overtuige men zich
of er nog voldoende ruimte overblijft voor de luidspreker. Daar, waar meer draden in een
busje moeten samenkomen, wachte men met solderen tot deze alle zijn aangebracht. Buig
de einden van de weerstanden en condensatoren dus voorlopig om.
De duocondensator wordt zonder bevestigingsbeugel direct op de montageplaat geschroefd.
De nodige a.f.-balanstransformatoren zijn thans overal verkrijgbaar (zie ook fig. 103).
Op de driver-transformator is (origineel) een montageplaatje aangebracht, waarop de eindtransistoren, de drivertransistor en nog enkele onderdelen kunnen worden gemonteerd.
De m. f.-t ransformatoren en de antenne- en oscillatorspoel
Hoewel de benodigde spoelen reeds in de handel zijn, kunnen de m.f.-transformatoren vrij
eenvoudig zelf worden gemaakt. Men wikkelt deze op de bekende stift- of halterkerntjes,
welke in afschermbusjes worden geplaatst. Deze laatste worden weer gemaakt van ingekorte
aluminium „Norit”-buisjes.
(Het gebruik van messing of ijzeren busjes wordt afgeraden i.v.m. de grotere verliezen.) Gezien
de kleine diameter van het busje moet de kwaliteitsfactor van de niet-afgeschermde spoel zo
groot mogelijk zijn (Q0 = ca. 170). Op die manier kan in afgeschermde toestand een Q van
ca. 75 worden verkregen, wat in ieder geval een factor 3 beter is dan de Qo = 25 van de
Vokar miniatuur-m.f.-transformatortjes, die hier en daar reeds te koop zijn. Ze zijn echter helaas
wat groter, doch in verhouding tot de overige onderdelen voldoende klein om een compact
geheel te verkrijgen.
Door passende aftakkingen daalt de Q in bedrijf tot ca. 30, wat voor een goede bandbreedte
(6 kHz voor 3 db verzwakking) de vereiste waarde is.
De litze-einden moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn; gebruik hiervoor stukjes
gekleurd isolatiekous of kleine glazen poppenkraaltjes, die zo dicht mogelijk bij de spoel worden
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Close-up van de transistorsuper.

aangebracht. Kruiswikkelen is natuurlijk het mooist, maar ook gewoon met de hand wikkelen
geeft reeds een behoorlijk resultaat. De opgegeven Q geldt voor de laatste wikkelmethode.
Na het merken van het begin wikkelt men tot aan de aftakking. Hier legt men een lus in het
draad, draait deze in elkaar en merkt deze. Vervolgens wordt doorgewikkeld tot het vereiste
windingaantal. Het „kluwentje" wordt men een druppel zuivere bijenwas (in geen geval stearine)
vastgezet. Let op de juiste wikkelrichtingl Hier overheen wordt de secundaire gewikkeld. Het
geheel wordt naderhand met bijenwas geïmpregneerd.
Het blank maken van de litze-einden geschiedt door deze in roodgloeiende toestand snel in
spiritus te dompelen. Draai van de einden een soort knoedeltje, zodat de warmtecapaciteit
wat groter is en ze niet voortijdig afkoelen. Oefen desnoods eerst een paar keer met een
afvalstukje.
Fig . 106 geeft duidelijk de constructie van de m.f.-transformatoren weer.
De oscillatorspoel wordt op overeenkomstige wijze gewikkeld. Afschermen hiervan is niet nodig
en zelfs nadelig. De antennespoel wordt rechtstreeks op de ferrietstaaf gewikkeld, en eveneens
met was vastgezet. Het windingaantal is opzettelijk te groot genomen. Bij de afregeling wordt
de juiste zelfinductie bereikt door afwikkelen.

s.

Mi
Fig. 106

Constructie van de m.f.-transformatoren

Afregeling
Het trimmen van de all-transistorsuper vereist wegens de zelfgewikkelde spoelen wat meer
handigheid dan bij een buizensuper met kant-en-klaar spoelen. Een trimzender is voor dit doel
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m.f. transformatoren

1-2
2-3

4—5

<V>
Cc t/m Ce

Ti

t2

t3

46 wind.
184
11
75
220 pF

157 wind.
73 ..
13 „

170 wind.
60 „
67 ..
75
220 pF

75

220 pF

•) In aluminium afscliermbusje 20 mm diam. 30 mm hoog
Litzedraad 12 X 0,04 mm. Philips halterkern m.f. 467,5 kHz.

ANTENNESPOEL, •••)

OSCILLATORSPOEL ••)
1—2

3 windingen 0,2 mm em. dr.

1—2

3—4

8

0.2 mm em. dr.

2—3

5-6

85

12 x 0.04 mm

50 windingen 12 X 0,04 mm
5

12 X 0,04 mm

Lant = 183
Losc = 103 /‘H
Padder 472 pF

•*•) Direct op slaaf gewikkeld, diam. 8 mm.

••) Op Philips halterkern gewikkeld (niet
afgeschermd).

eigenlijk onmisbaar, evenals een outputmeter, een buisvoltmeter en een mA-meter. De transis*
toren worden pas tijdens het afregelen gemonteerd.
Eerst wordt de a.f.-versterker gecontroleerd. De collectorruststroom van beide eindtransistoren
moet voor klasse B instelling samen 3 mA bedragen. Zo nodig moet R18 met een andere
vaste weerstand worden geshunt of we! iets worden vergroot. (Oorspronkelijk moest dit een
variabele weerstand zijn; dit is om ruimte te besparen niet gedaan.)
Zijn de transistoren V5 t/m Vg gemonteerd en werkt de versterker naar behoren (controleren met
toongeneratorl), dan kan T3 m.b.v. een trimzender op 467,5 kHz worden afgeregeld. Hiertoe
wordt de luidspreker verwijderd en vervangen door de outputmeter (of wisselspanningsmeter met
5 Q shunt, ingeschakeld op het gevoeligste meetgebied). De trimzender wordt via een 10 pF
condensatortje gekoppeld aan aftakking 2 op T3 (= collectoraansluiting V3). Men stelt de
trimzender in op 467,5 kHz en regelt de kern van T3 tot max. uitslag van de outputmeter is
verkregen. Eventueel de spoel iets bij- of afwikkelen als geen duidelijk maximum verkregen
wordt; of anders Cc iets vergroten of verkleinen. Hierna wordt transistor V3 ingesoldeerd. De
collectorstroom daarvan moet ongeveer 1 mA bedragen. Zo nodig corrigeren door shunten
van R5. De trimzender wordt nu via 10 pF aan aftakking 2 op T2 gehangen, waarna ook T2 op
467,5 kHz wordt afgeregeld. T3 moet nu weer wat bijgeregeld worden om de verstemming
t.g.v. de aanhangende collectorcapaciteit van V3 te compenseren. Als dat gebeurd is, kunnen
we tegelijk nog even de neutralisering controleren. Hoewel het niet strikt nodig is wanneer
men de aangegeven transistoren gebruikt, kan het nuttig zijn voor degenen die andere merken
of typen wensen te gebruiken, om eens precies te vertellen hoe dat in z'n werk gaat: We ver
binden hiertoe een buisvoltmeter (BVM) met 20 mV-gebied (eventueel transistorvoltmeterl)
tussen het frame van de afstemcondensator (= „aarde”) en de basis van V3. Vervolgens ver
binden we de trimzender via een 0,1 /<F condensator aan de collector van V3, en stellen het
trimzendersignaal in op ongeveer 400 mV/467,5 kHz (aardkiem trimzender aan „aarde"). We
sluiten R& tijdelijk kort en regelen de trimmer C& zodanig dat de buisvoltmeter een minimum
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aanwijst. Als dat gebeurd is kunnen we de kortsluiting van R& wegnemen en V2 insolderen. De
collectorstroom daarvan moet bij afwezigheid van signaal ca. 0,5 mA bedragen. Eventueel
corrigeren door wijzigen van R7. Hierna regelen we Ti af. We koppelen de trimzender via
10 pF aan aftakking 2 op Ti en verbinden de outputmeter weer met de luidsprekerklemmen.
We moeten de trimzender nu zover terugdraaien, dat bij grootste gevoeligheid van de output
meter (en geheel opengedraaide sterkteregelaar Rol) nog juist een duidelijk maximum wordt ver
kregen, om vervaging van het maximum t.g.v. de AVR te voorkomen.
Is ook Ti afgeregeld en T2 weer gecorrigeerd om de verstemming t.g.v. de collectorcapaciteit
van V2 op te heffen, dan kan ook deze trap worden geneutraliseerd. We verbinden de BVM
tussen basis V2 en frame afstemcondensator en leggen het trimzendersignaal a 200 mV/467,5 kHz
via 0,1 /<F aan de collector van V2. Vervolgens sluiten we tijdelijk R« kort en verwijderen Ca
en bevestigen op deze plaats achtereenvolgens 39 pF, 47 pF, 56 pF, 68 pF of 82 pF, daarbij
op de uitslag van de BVM lettend. We kiezen d i e condensator waarbij de kleinste aflezing
werd gevonden. Vinden we toevallig twee condensatortjes, die nagenoeg dezelfde meteraanwijzing geven, dan kiezen we de kleinste.
Nu kan tenslotte Vi worden gemonteerd. Weer moet Ti wat worden bijgeregeld om de verstem
ming op te heffen.
Treedt thans m.f. genereren op, dan moeten extra-dempweerstanden Rc en Rd

worden aan

gebracht. Men kiest deze zodanig, dat juist geen genereren meer optreedt. Houdt men zich
aan de opgegeven wikkelgegevens, draadsoort en maten van de afschermbus voor de m.f.-transformatoren, dan is de kans op genereren zeer gering. Het blijft echter altijd mogelijk dat de
Q0 van de spoelen iets groter uitvalt zodat instabiliteit ontstaat. Een dempweerstandje brengt de
versterker dan weer in het gareel.
Het afregelen van de antenne- en oscillatorkringen doet men als volgt: Eerst wordt een een
voudig schaaltje aangebracht bestaande uit een plaatje wit karton, bevestigd op het voor dit
doel doorgetrokken frontplaatje en een direct op de condensatoras geklemde wijzer (spiraalveer
met uitgetrokken einde). Op het karton wordt een cirkelboog getekend, waarop de beide uiterste
standen van de draaicondensator worden aangegeven. Bij de stand waarbij de condensator
geheel is uitgedraaid schrijft men 1600 kHz, en bij die voor ingedraaide platen 500 kHz. We
kunnen nu overgaan tot het vaststellen van het frequentiegebied. De outputmeter wordt weer
op de luidsprekerklemmen aangesloten en de trimzender met de ferrietstaaf gekoppeld door
het trimzenderkabeltje naast de staaf te leggen of dit enige malen om de staaf te slaan. We
stellen de trimzender in op 1600 kHz, draaien de afstemcondensator uit en regelen de oscillatortrimmer zodanig dat we een maximum op de outputmeter constateren. Dat is de grofinstelling.
Met de antennetrimmer stellen we vervolgens bij tot een scherp maximum is verkregen. Ver
volgens wordt de trimzender op 508 kHz ingesteld, de afstemcondensator geheel ingedraaid en
de kern van de oscillatorspoel in- of uitgedraaid tot een maximum wordt gevonden. Zo nodig
enige windingen van de oscillatorspoel bij- of afwikkelen. Daarna de antennespoel bij- of afwik
kelen tot een scherp maximum wordt verkregen. We gaan hierna weer terug naar 1600 kHz,
draaien de afstemcondensator weer uit en regelen oscillator- en antennetrimmer bij; daarna
weer naar 508 kHz en weer terug, net zolang tot geen verbetering meer te bespeuren valt*).
Thans kunnen we tot de eigenlijke trimprocedure overgaan, welke uitsluitend met de oscillatorregelorganen wordt verricht.
wo rden
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We stellen de trimzender in op de eerste gelijkloopfrequentie van 1435 kHz en draaien de
afstemcondensator van geheel ingedraaide toestand langzaam uit tot de outputmeter een uitslag
geeft. (Een koptelefoon parallel aan de outputmeter voorkomt vergissingen met aanwezige
zenders. Zo nodig de antennestaaf afschermen.) We noteren de aanwijzing van de outputmeter
en verdraaien de oscillatortrimmer een eindje en stemmen met de afstemcondensator van de
ontvanger bij. Vinden we nu een grotere aanwijzing, dan herhalen we dit proces op dezelfde
manier. We gaan net zolang door tot het maximum gepasseerd wordt en de uitgangsspanning

*) Eventueel kan de door ir. S. J. Hellings aangegeven afregelmethode voor de antennekring
worden gevolgd (RB '57 no. 1, blz. 56).
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weer gaat afnemen. Hebben we aldus het maximum gevonden, dan stellen we de trimzender
In op de tweede gelijkloopfrequentie van 572 kHz. Weer draaien we de condensator van
geheel ingedraaide toestand langzaam uit tot we een uitslag vinden. (Controleer met koptelefoon
of we inderdaad de trimzendertoon te pakken hebbenl) en regelen ditmaal met de kern van de
oscillatorspoel, steeds met de condensator bijstemmend. Hebben we ook hier het maximum
gevonden, dan stellen we de trimzender weer op 1535 kHz in en regelen met de trimmer;
daarna weer terug naar 572 kHz enz.; net zo lang heen en terug gaand tot geen verbetering
meer valt te bereiken.
Wees wel bedacht op harmonischen van de trimzender; vindt men meer dan één resonantiepunt dan kiest men steeds ’t punt waarbij de ontvanger-condensator het verst is ingedraaid.
Trim de hoogste frequentie (uitgedraaide afstemcondensator) steeds met de oscillatortrimmer en
de lagere (ingedraaide afstemcondensator) met de kern van de oscillatorspoel. Verstel tijdens
de trimprocedure niets meer aan de reeds ingestelde antennekring. Gebruik bij voorkeur een
outputmeter of wisseispanningsmeter voor het aftrimmen; houd deze aan de

secundaire

zijde van de ingangstransformator om instabiliteit van de balanstrap te voorkomen. Is de ge
voeligheid van de wisseispanningsmeter onvoldoende, dan optransformeren met luidsprekertransformator 5 jQ/7000 Q (meter op 7000 Q kant).
Het aftrimmen op het gehoor is niet erg betrouwbaar aangezien het menselijk oor een omge
keerd logaritmische gevoeligheid heeft (een soort „ingebouwde AVR’M) zodat het max. niet
scherp kan worden waargenomen. Al met al vereist het precies afregelen van dit setje dus
nog een heel instrumentarium. Wat de neutralisering betreft, bij gebruik van de aangegeven
OC44 en OC45 klopt deze reeds vrij aardig zodat dit proces eventueel achterwege gelaten
kan worden. Bedenk echter dat, hoewel de genereerneiging bij toevallige afwijkingen van de
transistoreigenschappen door middel van dempweerstanden kan worden opgeheven, de uit
eindelijke selectiviteit en stabiliteit er onder lijden zal. Men kan het afregelen met eenvoudiger
middelen doen, maar dan moet men er wel rekening mee houden, dat het resultaat nooit zo
goed kan zijn als wanneer men zich precies aan de spelregels houdt.
Inmiddels werden aan de hand van het hier beschreven ontwerp een aantal andere apparaatjes
gebouwd, die zonder controleren van de m.f.-neutralisering geheel vrij van m.f.-genereren
waren. Dempweerstanden Rc en Rrf bleken niet nodig. De trimmer Cb bleek vervangen te
kunnen worden door een vast keramisch condensatortje van 7,5 pF.
Aangeraden wordt, alle soldeerbusjes op de tekening te nummeren zoals dit reeds met de
spoelaansluitingen is geschied. Dit voorkomt vergissingen. Wees verder voorzichtig met de
litze-eindjes en de aluminium afschermbusjes. Het materiaal van de kokertjes is zeer dun en
breekt bij enkele malen buigen spoedig af. Zet de litze-einden na montage van de spoelen met
een druppel bijenwas of Velpon vast.

WAARSCHUWING. Het hier beschreven ontwerp is geen karweitje voor beginners. De
aspirant-bouwer moet op zijn minst al enige ervaring hebben met het zelf wikkelen van spoelen
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en m.f.-transformatoren en behalve over een grote dosis handvaardigheid ook een grondig
inzicht hebben in de werking van een superheterodyne-ontvanger en radiotechniek in het alge
meen. Bedenk dat één fout in de bedrading of bij het aansluiten van de spoelen u op zijn
minst een dure r.f.-transistor kan kosten. Houdt u daarom precies aan de bouwvoorschriften;
monteer de transistoren systematisch stuk voor stuk en CONTROLEER, CONTROLEERI Alleen
zó ben u in staat eventueie fouten bijtijds te ontdekken en een ernstige teleurstelling of schade
te voorkomen.
Prestaties
Tengevolge van het kleine ferrietstaafje kunnen overdag slechts een 7 a 8 tal stations worden
ontvangen (centrum des lands) doch 's avonds breidt dit aantal zich uit tot tenminste 25 a 30.
De geluidskwaliteit is zeer goed, mede dank zij de grote gevoeligheid van de gebruikte Peerless
Micro-luidspreker. Het verdient aanbeveling de achterwand van het kastje te perforeren of er
een aantal gaten in te boren om een „doosgeluid" te voorkomen. De levensduur van de beide
3 V staafbatterijen is 100 a 150 uur, afhankelijk van de geluidsterkte. Het kastje wordt gemaakt
van 5 mm triplex; het klankbord, tevens deksel, bestaat uit twee lagen 3 mm triplex.
Op de zwakste stations treedt nog enige ruis op, doch dit is het gevolg van de geringe signaal
sterkte. Een proef met een grotere en dikkere ferrietstaaf wees uit dat de ruis sterk ver
minderde en de gevoeligheid aanmerkelijk toenam. Helaas past deze niet in het geplande
kastje van uitwendig 202 X 112 X 68 mm, zodat het kastje iets langer gemaakt moet worden
of wel de 10 mm o staaf ongeveer 1 cm ingekort. Eventueel kan men ook een aantal dunnere
staven naast elkaar leggen zoals in somige fabrieksapparaatjes wel eens wordt gedaan. Ook
dan zal echter iets aan de afmetingen van het kastje en het windingaantal op de staaf moeten
worden veranderd.

'
l
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HOOFDSTUK VIII

OSCILLATORSCHAKELINGEN
VIII. 1. BALANSOMVORMERS
Voor het verkrijgen van de anodespanning in autoradio's of gemengd-bezette ontvangers kan
deze omvormer worden gebruikt (fig. 107). In feite is dit een „inductieve multivibrator" of blokspanningsoscillator. De tijdconstante wordt hier n.l. in hoofdzaak door de zelfinductie van de
transformator bepaald i.p.v. door de gebruikelijke condensatoren.
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De werking is als volgt: Bij het sluiten van Si zal door geringe asymmetrie van de schakeling
één van beide transistoren iets meer collectorstroom tjco'0 trekken dan de ander. Stel dat dit
de bovenste is. Er gaat dan een stroom vloeien van + batterij; emitter/collector van de bovenste
transistor, door wikkeling I naar —batterij. Overeenkomstig de wet van Lenz zal in wikkeling I
een tegen-EMK worden opgewekt die de aangelegde spanning tegenwerkt. Ook in wikkeling III
en IV wordt een EMK opgewekt, omdat deze om dezelfde kern zijn aangebracht. Deze EMK
heeft een dusdanige polariteit, dat de bovenste transistor verder open gaat, en de onderste
geheel wordt dichtgedrukt. (Alle pijltjes = begin wikkeling worden positief, de andere einden
negatief.) De stroom door wikkeling 1 neemt dus toe; daardoor de opgewekte tegen-EMK. De
bovenste transistor gaat dan nog verder open en de onderste nog verder dicht. Dit gaat zo
door tot de bovenste transistor „verzadigd" of „overstuurd” raakt, in welke toestand tussen
collector en emitter een spanning van 0,1 a 0,3 V overblijft; m.a.w. de transistor werkt als
contact of schakelaar.
Nu heeft de transformator een bepaalde zelfinductie L, die in samenwerking met de in het'circuit
aanwezige weerstand R (= weerstand wikkeling + impedantie transistorl) een tijdconstante

r =

L
— levert. De stroom stijgt dus volgens een e-macht.

R
Een en ander gaat zo door tot de magnetische verzadiging van de transformatorkern (ferroxcube, nickaloy of mu-metaal) is bereikt. De stroom in het circuit, die dan nog uitsluitend door de
ohmse weerstand wordt bepaald daar de zelfinductie door het vastlopen op de magnetische ver*

128

zadiging tot een zeer kleine waarde terugloopt, wil nu plotseling sterk toenemen. Doordat
er evenwel geen veldverandering in de kern meer plaats vindt, houdt de door die veldverandering opgewekte EMK abrupt op. Daardoor gaat de bovenste transistor snel dicht, wordt
de stroom abrupt onderbroken en wil het veld in de kern gaan verdwijnen. Dat doet het dan
ook prompt, maar wekt nu terloops een EMK in de andere richting opl Het gevolg is,
dat nu de onderste transistor plotseling open gezet wordt en er door wikkeling II een stroom
gaat vloeien, die de kern in de andere richting gaat magnetiseren. Alweer volgens de
wet van Lenz wordt er een tegen-EMK in wikkeling II geïnduceerd, die braaf ook in wikkeling
III en IV verschijnt. De bovenste transistor wordt nu afgeknepen en de onderste verder open
gezet. Enfin, het zaakje blijft nu alsmaar heen en weer klappen met een bepaalde herhalingsfrequentie.
Om globaal onder verwaarlozing van ohmse en andere verliezen de frequentie van de onbelaste
omvormer te berekenen, beschouwen we eerst één helft van de primaire wikkeling op hel
moment dat deze wordt ingeschakeld. Op dit tijdstip vloeit er (theoretisch) nog net geen
stroom, daar de zelfinductiespanning E/, gelijk doch tegengesteld is aan de opgedrukte batterijspanning V/j:

= El

(1)

El kan evenwel alléén in stand worden gehouden als de stroom regelmatig toeneemt. Deze
stroom veroorzaakt dan op zijn beurt een krachtstroomverandering d O

per tijdseenheid dt,

welke fluxverandering weer door w windingen wordt omvat:

d <i>
V/j = El = w .------ . 10-8 (volt)
dt
of: V/j dt = w.d « IQ*8
Zolang de stroom en daardoor

(2)

(3)
blijft toenemen zal er een constante tegen-EMK worden

opgewekt die de stroomtoename tegenwerkt. Op zeker ogenblik wordt echter

max bereikt,

n.l. als de kern gaat verzadigen. Er is dan geen verandering van $ meer, zodat El plotseling
nul wordt. Theoretisch zou er nu een stroom oo moeten gaan vloeien, in de praktijk slechts
begrensd door de ohmse weerstanden in het circuit. Voordat het echter zover komt klapt de
schakeling zeer snel om en wordt de beschouwde wikkelinghelft uitgeschakeld en de andere
helft ingeschakeld, waar het spel opnieuw begint.
Om de tijd t te vinden waarin de krachtstroom

van 0 tot 4» max is aangegroeid kunnen we

(3) integreren. Beschouwen we een volledige periode, dan moeten we van + ♦ max tot — * max
integreren waarbij we met een tijd 2t hebben te maken:

2t

O

ƒ

4" $

max

Vb dt = w . IQ-8 ƒd *

(4)

_ 4* max

1
Daar t = — kunnen we (4) ook schrijven als:

f
1

2f

+ * max

/Vb dt = w . IQ-8 ƒ d «
o

(5)

— * max

1
= 2 w * max . 10-8

Vb

(6)

21
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Vfl

f =

. 10® (Hz)
(7)
4 w <i> max
De frequentie is derhalve afhankelijk van V/j, w en * max•

Nu is: * max = B max . A

(8)

waarin Bmaz de magnetische inductie is in gauss waarbij het kernmateriaal verzadigt en A de
kerndoorsnede in cm2. Uitgaande van een gegeven kern kan men nu voor een gewenste fre
quentie het windingaantal van de halve primaire globaal berekenen:
Vfl
w =

. 108 (windingen) (9)
4f B max A
Daar de transistoren elke keer dat ze in- of uitschakelen de dissipatielijn snijden is het gewenst
dat dit snel geschiedt (in 1 a 4 «sec.). Mede in verband hiermee kan men de frequentie niet
te hoog kiezen, daar in bepaalde gevallen de totale dissipatie ') de toelaatbare kan overschrijden
en thermische instabiliteit ontstaat. Een gunstig compromis is 300 a 600 Hz; de afvlakking van
de gelijkgerichte secundaire spanning is dan nog eenvoudig zonder in smoorspoelen te ver
vallen. Dat desondanks nog we! eens een smoorspoelingang aan het afvlakfilter wordt gemaakt
komt omdat het starten van de oscillator bij het opladen van een ingangselco wordt bemoeilijkt.
Een smoorspoelingang reduceert het rendement, zodat anderen een oplossing zoeken door
tijdens het starten gedurende korte tijd de bases van de transistoren een voorspanning te geven;
de transistoren staan dan gedeeltelijk open zodat de oscillator veel makkelijker ,.aanslaat" 2). De
kunst is alleen om te zorgen dat de voorspanning bij afslaan van de oscillator verdwijnt, daar
anders de transistoren bij secundaire sluiting beide geheel open gaan en dan natuurlijk kapot
gaan, omdat de stroom veel te groot wordt. Is er geen basis-voorspanning dan slaat de oscil
lator eenvoudig af en gebeurt er verder niets. Ik zou de amateurs die van dit soort schakelingen
gebruik willen maken dan ook adviseren een apart (terugverend) startknopje te maken (als in
fig. 108) en liever geen continue voorspanning toe te passen. Dit knopje wordt na het inschakelen
even ingedrukt en kan dan verder worden losgelaten. Zekeringen helpen hier niet, daar de
stromen niet ver boven hun nominale waarden stijgen.
Als kernmateriaal voor een omvormer voldoet ferroxcube, nickaloy of mu-metaal uitstekend. De
Bmax van de meeste ferroxcube-soorten ligt bij ongeveer 3400 gauss, die van nickaloy ongeveer
bij 6000 gauss en van mu-metaal bij ca. 5000 gauss.
Om een lage frequentie te krijgen zou men materiaal met een hoge Bmax kunnen kiezen (zie
verg. 7 en 8). We moeten echter rekening houden met de max. optredende magnetisatiestroom
Imax, welke tenslotte door de transistoren wordt geleverd. Deze mag de toelaatbare collectorpiekstroom niet overschrijden!
. i
Daar

I max

(10)

—
0,4 7i w

B max
en

H/jjaz =

(11)

Umax
volgt voor de max. magnetisatiestroom
Bmax • I
\max

—

(12)

0,4 Ti Umax • w
Een hoge Bmax geeft derhalve een grote magnetisatiestroom. Om deze reden is gewoon siliciumblik met een B max van 15.000 gauss of meer en een lage Umax minder geschikt, daar bij dit
materiaal w groot moet zijn, zodat de ohmse weerstand van de primaire wikkeling relatief groot
wordt en het rendement daalt. Het meest wordt nickaloy gebruikt, waarvan Smax = ca. 6000
gauss en Umax = ca. 5500.
’) Dissipatie van de transistor in overstuurde toestand plus de dissipatie welke gedurende het
schakelen ontstaat, de z.g. „flankdissipatie”.
2) De stroomversterkingsfactor in gedeeltelijk open toestand, n.1. in een normaal werkpunt, is veel
groter dan in dichte toestand.
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(In de formules 10 t.m. 12 stelt / de gemiddelde krachtlijnweg door het kernmateriaal voor.)
Bij narekenen van verschillende omvormers zoals die door verschillende fabrikanten worden
gemaakt blijkt echter, dat bijna steeds de door de transistorspecificaties vastgelegde collectorpiekstroom wordt overschreden *). Zolang dit nu maar gedurende zeer korte tijd het geval is,
behoeft dat nog geen nadelige gevolgen te hebben: Proeven hebben uitgewezen dat het
mogelijk is b.v. met een gewone OC72 stroomimpuisen van 1 ampère en meer te schakelen mits
de flanken door vèr oversturen zeer steil worden gemaakt (0,1 a 0,3 /<sec.) en de tijd waarin de
stroom geleverd wordt, uiterst kort wordt gehouden, waarna een lange pauze moet volgen om
de junction te laten afkoelen. Het blijft echter bedenkelijk daar door ongerelmatigheden in de
collectorbasisjunction plaatselijk te grote stroomconcentraties voor kunnen komen die men niet
fn de hand heeft. Men houde zich dus veiligheidshalve toch maar aan de specificaties.
Belangrijk is een flinke draaddikte voor wikkeling I en II, gebruik hiervoor 0,4 a 0,6 mm
emailledraad (fig. 107). Het rendement kan bij goede dimonsioncring ca. 80 % bedragen.
Om het starten te vergemakkelijken is bij de schakeling van fig. 107 vóór de afvlakcapaciteit een
serieweerstand opgenomen. Loopt de omvormer eenmaal, en zijn de condensatoren opgeladen,
dan kan deze weerstand kortgesloten worden. Het geheel moet in een afschermdoosje worden
geplaatst, omdat anders hinderlijke straling optreedt. S2 wordt door een isolerend staafje bediend.

1

11

De verhouding van wikkeling — = — was bij de genomen proef = 2. De windingaantallen
III
IV
hangen van de gebruikte kern af. Voor een mu-metalen kerntje van 1 cm2 doorsnede gebruikte
ik I = II = 100 windingen en III = IV = 50 windingen; wikkeling V had er ongeveer 200 van
0,2 mm emailledraad.
In de figuren 108 t.m. 110 zijn tenslotte nog een aantal industriële uivoeringen weergegeven van
de balansomvormer.
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De batterijspanning in fig. 108
moet 12 V zijn i.p.v. 6 V. De
startweerstand moet ca. 1 k/3
zijn; de startknop is een terug
verende schakelaar (drukbelcontact).
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Fig. 108 toont een omvormer, werkend met twee powertransistoren, welke dient voor de voeding
van een autoradio (E-buizen). Wordt de startknop weggelaten (kortgesloten) dan bestaat weer
de kans dat de transistoren kapot gaan als de oscillator afslaat, b.v. bij secundaire sluiting.
In fig. 109 is de schakeling van een elektronenflitser weergegeven, ook al met powertransistoren
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•) Het gebeurt vaak, dat de betreffende fabrikanten reeds over verbeterde typen beschikken
waarvan de specificaties nog niet tot de „buitenwereld” zijn doorgedrongen.*
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(Telefunken). De voeding kan verkregen worden van een 6 volt batterij of een accu'tje. Voor
de aanstaande constructeurs volgen hier nog enige wikkelgegevens:
L-l-a: ieder 2 X 35 wdg 0,9 mm; L3-4: ieder 18 wdg 0,3 mm; L5: 3500 wdg 0,07 mm. Blik:
M 45, IV met 0,35 mm spleet, om en om gestapeld. Ontstekingsspoel L$: 350 wdg 0,3 mm;
L7: 15000 wdg 0,07 mm, alles in geëmailleerd koperdraad. Kernspoel L4-7: ferrietkern 8 mm
diameter, lang 70 mm; laadtijd: ca. 8 a 10 sec.
Tenslotte geeft fig. 110 een schakeling voor een omvormer, bestemd voor de voeding van het
r.f.-deel van een batterij-ontvanger met D-buisjes. Aan de secundaire zijde is hier een spanningsverdubbelingsschakeling gemaakt. De weerstanden R&1 en Rj,2 begrenzen de basisstroom; op
deze wijze wordt een beter gedefinieerde basisstroom verkregen en wordt de spreiding van de
ingangsweerstanden van de transistoren opgevangen1). De schakelsnelheid wordt opgevoerd
door de shuntcondensatoren C] en C3, zodat de flankdissipatie vermindert.
Als interessante bijzonderheid kan ik hier nog vermelden dat het mij gelukt is het primaire
gedeelte van fig. 110 te combineren met het secundaire deel van fig. 109, zodat goedkopere
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transistoren kunnen worden gebruikt. De 60 kQ serieweerstand moet ter begrenzing van de
collector-piekstroom vergroot worden tot 220 kQ, de laadtijd is zodoende vergroot tot ca. 45 sec.
hetgeen echter voor sommige amateur-fotografen geen bezwaar hoeft te zijn. De wikkelgegevens
van de gewijzigde transformator zijn hieronder vermeld.
WIKKELGEGEVENS TRANSFORMATOREN
AUTORADIO-OMVORMER MET 2 X OC16 (fig. 108)
primair

collector:

2 X 70 windingen 0,7

basis:

2x7

windingen 0,7

mm emailledraad
mm emailledraad

1900 windingen 0,12 mm emailledraad

secundair:

kerndoorsnede: 1,08 cm2; vensteropening: 296 mm2; materiaal: nickaloy.
primair opgennomen vermogen:

12 V/1,5

A = 18

watt

secudair afgegeven vermogen:
250 V/50 mA = 12,5 watt
rj = 68V2 %•
Voor 6 V wordt de collectorwikkeling 2 X 35 windingen; de overige wikkelingen blijven gelijk.
De omvormer mag dan evenwel maximaal nog maar met 25 mA worden belast, om te voor
komen dat de toelaatbare Ic maz wordt overschreden.
BATTERIJRADIO-OMVORMER MET 2 X OC722) ZONDER KOELVIN (fig. 110)
primair
secundair:

{

collector:

2 X 70 windingen 0,4

basis:

2 X 26 windingen 0,12 mm emailledraad

mm emailledraad

520 windingen 0,08 mm emailledraad

kerndoorsnede: 0,9 cm2; vensteropening: 75 mm2; materiaal: nickaloy.

>) Uit de ingangskarakteristiek (fig. 24, blz. 27) blijkt, dat de ingangsweerstand van een transistor
bij toenemende basisstroom steeds lager wordt, totdat tenslotte een soort stabilisatie van de
basis-emitterspanning optreedt.
*) OC72 in metalen uitvoering; dlssipatie zonder koel vin 85 mW, normaal handelstype.
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primair opgenomen vermogen:

6 V/154 mA = 924 mW

secundair afgegeven vermogen: 90 V/7,9 mA = 711 mW

= 77 %.

EXPERIMENTEEL FLITSAPPARAAT-OMVORMERTJE MET 2 X OC72') MET KOELVIN
(primair gedeelte van fig. 110 met secundair gedeelte van fig. 109)
collector:
basis:

primair

2 X 70 windingen 0,35 mm emailledraad
2 X 26 windingen 0,1

secundair:

mm emailledraad

7950 windingen 0,05 mm emailledraad

kerndoorsnede: 0,9 cm2; vensteropening: 75 mm2; materiaal: nickaloy.
primair opgenomen vermogen bij inschakelen:
6 V/250 mA
primair opgenomen vermogen bij opgeladen elco:
6 V/95 mA *)
secundaire gelijkspanning aan elco: 500 V; laadtijd: ca. 45 sec.; laadweerstand 220 VQ.

VIII. 2. ENKELVOUDIGE OMVORMER MET STABILISATIE (HARTLEY OSCILLATOR)
De werking hiervan komt in principe nagenoeg met die van de balansomvormer overeen (fig. 111).
Het opengaan van de transistor wordt hier echter geassisteerd door Rj. Zodra n.l. de schakelaar Sj
en het drukcontact S2 gesloten worden, komt over L1# S2 en Ri minus te staan aan de basis van
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Fig. 111. Afschermen met mu-metaal en zover mogelijk van antenne en m.f. versterker
verwijderd houden (geldt ook voor VIII. 1).
Doorvoercondensatoren 470 pF ker.

WIKKELGEGEVENS TRANSFORMATOR
I

31 windingen 0,3 emailledraad

kern: ferroxcube potkern fabr. Philips

II

84 windingen 0,3 emailledraad

D25/16-1000-3B2

lil
IV

15 windingen 0,3 emailledraad

luchtspleet 60

131 windingen 0,3 emailledraad

spoelvorm 8888

diode D = OA5

’) OC72 in metalen uitvoering; diss. met koelvin 100 mW; geselecteerd op hoge </ bij grote
collectorstroom, lage —Vkn en —Vbo.
. l) Alleen bij goed geformeerde elco! Nieuwe elco's welke geruime tijd ongebruikt gelegen hebben
gedurende % uur formeren op 500 V vis serieweerstand 100 kfl (afzonderlijk P.S.A.).
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de transistor. Deze begint een beetje stroom te trekken over + batterij, wikkeling II, emitter/collector naar —batterij. Weer zorgt de door de veld v e r a n d e r i n g in III opgewekte EMK
dat de transistor over RtJC] nog verder open gaat, net zo lang tot de magnetische verzadiging
van de transformatorkern is bereikt. Op dit moment is er nagenoeg geen veldverandering meer,
de transistor begint dicht te gaan, en doordat de stroom door II verdwijnt zakt ook het veld in
elkaar, daarmee in III een EMK in de andere riching inducerend die de transistor geheel dicht
drukt. Is het veld nul geworden, dan is er dus geen veld versterking meer en wordt er
in III geen EMK meer opgewekt. Daardoor begint
transistor weer open te gaan, enz.

weer de overhand te krijgen en begint de

Loopt de omvormer eenmaal en zijn de condensatoren opgeladen, dan kan de startknop S2 wel
worden losgelaten; de oscillator blijft dan „vanzelf" doorlopen op de lekstroom ICo waarmee de
transistor al een beetje begint open te gaan, het „doorslingeren" van de kring gevormd door
de transistor-zelfinductie met diens parasitaire capaciteit doet de rest. Het rendement wordt
door openen van S; verbeterd.
De 100 /<F elco vangt de klappen op, die ontstaan door het in- en uitschakelen van de stroom
door de transistor. De elco wordt via een r.f.-smoorspoeltje regelmatig bijgeladcn zodat uit
dezelfde batterij ook een transistorversterker gevoed kan worden zonder dat er een hinderlijke
„piep" op de batterijspanning wordt gesuperponeerd.
Deugdelijke afscherming is ook hier geboden.
Met R2 wordt de uitgangsspanning geregeld, met het drukcontact S2 gestart. Bij het inschakelen
loopt de spanning over de elco n.l. te langzaam op, waardoor de in III geïnduceerde spanning
te klein is om de transistor geheel open te zetten. Zorgen we nu dat S2 iets later sluit dan S],
dan is de elco reeds opgeladen voordat de transistor gestart wordt.
Wikkeling I dient voor stabilisatie van de uitgangsspanning van II + III + IV bij wisselende
belasting t.g.v. AVR of defectraken van een buis, waardoor de germaniumdiode OA85 en de
transistor zouden kunnen sneuvelen.
Bij normale belasting is de in I opgewekte spanning juist iets kleiner dan de spanning over
de elco. De diode OA5 blijft dan rustig sperren. Neemt de belasting af, dan stijgt de spanning
in l, waardoor de OA5 gaat geleiden en aldus een extra-belasting vormt die de uitgangs
spanning stabiliseert. Het mooie is dat de overtollige energie weer aan de batterij wordt terug
geleverd.
De OA5 is een z.g. gold-bonded junction diode met zeer lage doorlaatweerstand. Eventueel
kan men ook een OC72 transistor hiervoor gebruiken, b.v. een waarvan de collector-basis
junction is gesneuveld doch waarvan de emilter-basis junction intact is gebleven. De basis komt
dan aan I en de emitter aan Lj = —100 /<F elco.
Een gewone puntcontactdiode kan wegens de grote stroom niet gebruikt worden, daar deze
prompt verbrandt. De afscherming moet uiterst zorgvuldig geschieden wegens de zeer sterke
straling. DE VOEDINGSDRADEN MOETEN WORDEN AFGESCHERMD EN GESCHEIDEN
VAN DE VOEDING VOOR DE A.F.-VERSTERKER TOT OP DE KLEMMEN VAN DE 6 V
BATTERIJ WORDEN GEVOERD.
Fig. 112 geeft tenslotte een andere toepassing van de Hartley-oscillator, n.l. in een in de U.S.A.
zeer in de mode geraakte Geiger-Müller teller, waarmee vele enthousiasten naar uranium-erls
zoeken. In de buurt van radio-actief materiaal begint het apparaatje te tikken.

82k

10M
GtigtMolbuis

T2700p

Fig. 112. Geiger-Müller teller.
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0C71

VIII. 3. BLOCKING OSCILLATOR
Dit is een „one-shot multivibrator" berustend op hetzelfde principe als beide voorgaande schakelingen (fig. 113). In tegenstelling daarmee wordt slechts één enkele blokvormige puls ge-12 V
O^.85200
loi/i

mJsr *•' «*

n

Fig. 113

leverd. De blocking oscillator wordt gebruikt als „pulsgenerator" of „verbeteraar" en kan b.v.
dienen om hierna te behandelen flip-flopschakelingen te sturen. De gevoeligheid is zó groot,
dat een antenne van enkele meters voldoende is om de oscillator op b.v. een vonkontlading
te laten werken. Wellicht is hij daarom bruikbaar voor draadloze besturing (modelbouw!) door
aan de blocking oscillator een flip-flopschakeling te verbinden, die op zijn beurt via een versterkertje een relais bedient. De emitterweerstand mag niet worden ontkoppeld daar de
blocking oscillator anders uit zichzelf gaat „multivibreren" (zie VIII. 2) op de lekstroom !«/•
De frequentie kan zeer hoog zijn, zodat de dissipatie te groot wordt en de transistor spoedig
kapot gaat. Beter is een spanningsdeler op de emitter aan te sluiten. De diode dempt ongewenste
slingerverschijnselen in de transformator.
VIII. 4. MULTIVIBRATOR 1 kHz
Een getransistoriseerde multivibrator geeft fig. 114. Het signaal kan van een der collectors
worden afgenomen, of van een aftakking op de collectorweerstand. De frequentie is enigszins
regelbaar met de 5 VQ weerstand. De temperatuurcompensatie kan met de 10 kQ weerstand
worden ingesteld, zodat het frequentieverloop als gevolg van temperatuurvariaties minimaal is.
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VIII. 5. RC GENERATOR 1 kHz
Een combinatie van mee- en tegenkoppeling (fig. 115) levert hier een sinusvormig signaal. Ook
hier is de frequentie en temperatuurcompensatie instelbaar.
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VIII. 6. TWEE RC-OSCILLATOREN VOLGENS HET WIEN-BRUG PRINCIPE
Zoals bekend is bij de geaarde emitterschakeling het uitgangssignaal 180° t.o.v. het ingangs
signaal verschoven. Koppelt men terug van collector naar basis via een RC-netwerk dat even
eens een fazeverschuiving van 180° geeft dan kan in principe reeds met één transistor een
RC-oscillator worden verkregen. Het blijkt dat er drie RC-secties nodig zijn om de gewenste
fazeverschuiving te bewerkstelligen. De totale demping van het netwerk wordt dan echter zo
groot, dat de betreffende transistor een stroomversterkingsfactor «' van tenminste 30 moet hebben
om nog oscilleren te verkrijgen. Voorts moet de inwendige fazeverschuiving van de transistor
bij die van het netwerk worden opgeteld en moet aan de lage ingangsimpedantie van de
transistor worden aangepast. De schakeling als geheel wordt zodoende vrij kritisch en afhankelijk
van de transistoreigenschappen; grote temperatuurschommelingen kunnen in bepaalde omstandig
heden de oscillator doen afslaan.
Een veiliger en minder temperatuurafhankelijke schakeling geeft fig. 116. Hier zijn twee tran-

— 6V

ut
2800Hz

tt01/J

Fig. 116
v

hk

De collectorweerstand
van VI moet 4,7 kft zijn

sistoren gebruikt die tezamen ruimschoots voldoende versterking geven. De totale fazedraaiing
van beide transistoren is nu ongeveer 360°. De oscillatiefrequentie wordt nu door een Wien-brug
bepaald welke een veel geringer verzwakking geeft (ca. V3) dan andere RC-netwerken. De
schakeling oscilleert op de frequentie waarbij de Wien-brug een fazeverschuiving nul geeft,
dat is met de gegeven waarden op 2,5 kHz. De amplitude en golfvorm kan met R3 worden
ingesteld. Hoewel de schakeling voor 6 V werd ontworpen, kan ook op 3 of 9 V nog een goede
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werking worden verkregen, mits R3 wordt bijgeregeld. Het uitgangssignaal kan van R7 of Ra
worden afgenomen. De frequentiestabiliteit is redelijk goed.
Fig. 117 geeft tot slot nog een iets andere schakeling voor een Wien-brug oscillator; de
frequentie is 3200 Hz, de voedingsspanning 12 V.
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VIII. 7. COLPITTS OSCILLATOR
Hierbij staat de transistor in geaarde basisschakeling. Daar in- en uitgangssignaal daarbij in
faze zijn ontstaat terugkoppeling als we het collectorsignaal naar de emitter terugvoeren
(fig. 118). Deze laatste is op een „capacitieve aftakking" op de kring aangesloten. De verhouding
C2
10
— dient ca. — te zijn. Het uitgangssignaal kan van de emitter of van een koppelwikkeling op L
C,
1
worden afgenomen. Met normale OC71 is de max. frequentie ca. 250 kHz; bij gunstige OC71
500 kHz of meer, waardoor dan een eenvoudige m.f.-trimoscillator is te maken. L is in dat geval
het spoeltje van een 221N antennefilter (het hierin aangebrachte seriecondensatortje verwijderen
of kortsluiten).
VIII. 8. SOUNDERAPPARAATJE
Met een magnetische koptelefoon en een transistor kan een zeer eenvoudig sounderapparaatje samengesteld worden voor het beoefenen van de morsecode. In feite is het de boven
vermelde Colpitts oscillator waarbij L door de zelfinductie van de telefoonspoeltjes is vervangen.
Voor een 2000 Q koptelefoon is de frequentie ca. 1000 Hz (fig. 119).
De frequentie kan eventueel met de 2000 pF condensator worden gecorrigeerd.
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VIII. 9. GEMODULEERDE LG HULPOSCILLATOR VOOR TOESTELLEN ZONDER
GRAMMOFOONAANSLUITING
Door de Colpitts' oscillator m.b.v. een p.u.-signaal te moduleren kan op eenvoudige wijze
elk toestel voor pickup geschikt gemaakt v/orden. Als zelfinductie dient het kortegolf smoorspoeltje van 2 mH. De frequentie is enigszins regelbaar met een 30 pF trimmer om bij even
tuele interferentie met een LG-zender te kunnen verstemmen. De frequentie waarop de ont
vanger afgestemd dient te worden is plm. 160 kHz (= ca. 1875 m). De antenne wordt uit de
ontvanger verwijderd en de uitgang van de oscillator in de antenne-entree geprikt.
Bij een laagohmige magnetische pickup met kleine uitgangsspanning kan Ri vervallen of kort
gesloten worden. Met R2 wordt de modulatiediepte, welke i.v.m. vervorming zo klein mogelijk
moet blijven, semi-permanent ingesteld. (Zie fig. 120.)
Zo nodig moet het werkpunt van de transistor worden veranderd, daar lineaire modulatie alleen
bij zo constant mogelijke transistorparameters (V&c, «') mogelijk is.
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VIII. 10. ZELFMODULERENDE TRANSISTOR-OSCILLATOREN
Voor de eerste van deze zeer interessante schakelingen hebben we merkwaardigerwijs geen
afzonderlijk principeschema nodig. Elke sinusoscillator volgens VII. 10 kan men op een wel zeer
eenvoudige wijze zelfmodulerend maken, n.l. door een grote RC-tijdconstante in het emittercircuit op te nemen. Zoals in dit boekje al herhaaldelijk naar voren is gekomen bestaat het
ingangscircuit van een transistor uit een diode, welke normaal een geringe stroom in doorlaatrichting ontvangt.
We kunnen van deze niet-lineariteit gebruik maken bij de zelfmodulerende transistoroscillator:
Een deel van de tengevolge van de oscillatie opgewekte basiswisselstroom zal altijd worden
gelijkgericht, en de gelijkstroomcomponent daarvan beïnvloedt het werkpunt. Het gevolg is, dat
bij voldoend sterke terugkoppeling de transistor alleen nog tijdens de positieve sinustoppen ge
leidt, en voor de rest geheel is gesperd. Zolang de tijdconstante in het emittercircuit, bepaald
door de emitterweerstand met diens ontkoppelcondensator nu maar klein is, is die beïnvloeding
klein, daar de „extra-lading" van de emittercondensator snel genoeg over de emitterweerstand
weg kan lekken. Maken we de ontkoppelcondensator nu eens veel groter, b.v. 0,15 a 0,2 /*F in
plaats van 0,01 a 0,047 HF (fig. 101)*) dan kan de lading niet meer snel genoeg weg met als
gevolg dat de emitter alsmaar negatiever wordt. De basis staat evenwel op een nagenoeg
constante negatieve potentiaal, die door de spanningsdeler in het basiscircuit wordt bepaald.
Het gevolg is, dat de oscillerende transistor „zichzelf begint af te knijpen”, net zolang tot de
oscillatoramplitude zó klein is geworden dat nagenoeg geen signaal meer aan de emitter/basisdiode wordt gelijkgericht. De emittercondensator krijgt nu gelegenheid zich te ontladen, net
zolang tot de oscillatoramplitude weer zover is gegroeid dat het opladen opnieuw begint. De
oscillatoramplitude wordt zodoende gemoduleerd in een frequentie die o.a. door de RC-tijd

*) Zonder antennestaaf en m.f.-transformator!
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in het emittercircuit wordt bepaald. De modulatie is in eerste instantie sinusvormig, gaan we
echter Cc vergroten, dan wordt de modulatie dieper en zaagtandvormig. Bij nog verder ver
groten van Ce (bij 0,25 «F) stopt de oscillator zelfs periodiek, m.a.w. we hebben een zelfquenchende oscillator verkregen. Dit biedt wat dat betreft hoopvolle aspecten voor de superregenthousiasten. Het is me echter ook na uitgabreide experimenten met de OC44 niet gelukt de
quench-frequentie tot een bruikbare hoogte op te voeren (10 -r- 20 kHz). De moeilijkheid was
voornamelijk dat de oscillator niet snel genoeg wilde starten en stoppen en bleef dooroscilleren,
zelfs toen de kring met een 10 k£? weerstand werd gedempt; verder beïnvloedde letterlijk alles
de quenchfrequentie, ook de oscillatorfrequentiel Enige verbetering bracht het als in het
collectorcircuit een weerstand van ca. 1 kQ tegen —6 V werd opgenomen en vanaf het „hete
einde" van die weerstand via een C-tje van 270 a 1000 pF teruggekoppeld werd naar de emitter.
De rondgaande versterking via deze a.f.-RC-terugkoppeling is natuurlijk kleiner dan 1, doch het
assisteerde het sneller open- en dichtgaan van de transistor. Er ligt hier voor de liefhebber nog
een dankbaar en interessant terrein voor experimenten braakl
Inmiddels zijn transistoren voor hogere grensfrequenties verschenen (b.v. 0070, 0071 en
2N384) waarmee zeer goed een superreg kan worden gebouwd (zie VIII. 12).
Tot slot wil ik nog eens wijzen op de mogelijkheid dat met een zelfmodulerende transistor
oscillator volgens fig. 101 met vergrote emitter-ontkoppelcondensator een wel uiterst simpel trimzendertje kan worden gemaakt. Beperkt men zich tot het aftrimmen van m.f.-transformatoren
(468 kHz), dan kan veelal volstaan worden met een OC3 of 003, mits diens grensfrequentie
niet te laag ligt. Als voeding kan men volstaan met een 3 V staafcel. De C-waarden dient men
experimenteel te bepalen, daar e.e.a. zoals gezegd van zeer veel andere factoren afhangt.
Volledigheidshalve geven we hieronder nog eens iets andere schakeling voor het opwekken van
een gemoduleerd r.f.-signaal (fig. 121).
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De transistor oscilleert hier op twee verschillende frequenties tegelijk. De r.f.-frequentie wordt
bepaald door wikkeling 5 — 6 van de r.f.-oscillatorspoel Sp en de 500 pF afstemcondensator;
de a.f.-frequentie door een afzonderlijk spoeltje L met een zelfinductie van ca. 10 mH (KGsmoorspoeltje) en de serieschakeling

— Cj (Colpitts oscillator). De modulatiediepte wordt

ingesteld met een variabele dempweerstand R*. De oscillator kan worden gebruikt als trimzender
(output punt B) voor het MG-gebied en na sluiten van Sj ook voor het m.f.-gebied; verder als
a.f.-toongenerator na sluiten van S3 (output punt A).
Met wat handigheid kan men de gehele trimzender inclusief een tweetal 3 V „penlight"-cellen
in een stuk plastiek pijp monteren (b.v. door enige vaste ijkfrequenties te kiezen); men heeft
dan een wel zeer compact „trimpotlood" verkregen, dat bovendien bij het doorfluiten van
a.f.-versterkers vele nuttige diensten kan bewijzen.
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Beperkt men zich wat het r.f.-gedeelte betreft tot het m.f.-gebied (b.v. alléén 468 kHz), dan
kan met een OC3 worden volstaan.
Evenals bij de vorige schakeling (RC-modulaie) is het niet mogelijk in het MG-gebied een
zelfquenchende oscillator te bouwen met een voldoend hoge quenchfrequentie. De r.f.-impulsen
worden te klein om nog boven het ruisniveau aan de signaalkring uit te komen. Opgemerkt dient
nog te worden dat bij hogere r.f.-frequenties het beter mogelijk bleek de quenchfrequentie op te
voeren. Helaas wordt hier een limiet gesteld door de beperkte grensfrequentie van de r.f.-transistoren (OC44), die de r.f.-amplitude te sterk doet afnemen bij frequenties boven 3,5 a 4 MHz,
zodat oscilleren niet meer mogelijk is. Met gunstiger r.f.-transisoren is in dit opzicht méér te
bereiken, zie VIII. 12.

a.f.-output op punt A, S3 gesloten; amplitude
regelbaar met Rt

a.f.- + r.f.-output op punt A, S3 geopend; a.f. en
r.f. gesuperponeerd, regelbaar met Rt

met a.f.-gemoduleerde en r.f.-output op punt B;
modulatiediepte regelbaar met Rt

met a.f. overgemoduleerde r.f.-output op punt B;
Rj op max. waarde ingesteld

VIII. 11. FLIP-FLOP SCHAKELINGEN
Evenals met een dubbeltriode kan met transistoren een schakeling met twee stabiele toestanden
worden gemaakt, een z.g. flip-flop of Ecless-Jordan multivibrator. In de ene stand is b.v. de
linker transistor open en de rechter dicht; in de andere stand is de linker dicht en de rechter
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open. Dit wordt bereikt door de basispotentiaal van de ene transistor afhankelijk te maken
van de collectorpotentiaal van de andere. Beter nog dan met buizen kan de on/off-toestand
gedefinieerd worden. Bij de in fig. 122 weergegeven verzadigingsflip-flop verschilt de collectorspanning slechts enkele tienden volts van de emitterspanning- De verzadigingsflip-flop is daar
door buitengewoon geschikt als schakelaar of relais. In VIII. 12 is een toepassing weergegeven.
Een aantal flip-flops kan centraal m.b.v. een afzonderlijke transistor „op nul" worden gezet.
Deze hulptransistor is zo ver uitgestuurd dat diens collector nagenoeg op aardpotenliaal staat.
Om alle flip-flops naar de beginstand te brengen wordt de transistor even dicht gedrukt met
een positieve impuls, die aan collectorzijde een negatieve impuls doet ontstaan.
Een nadeel van deze flip-flop is dat door het hole-storage effect (zie V. 1) het omslaan relatief
traag is in vergelijking tot flip-flops met elektronenbuizen (ca. 4 /<S tegen 0,1 ,«S bij buizen).
Dit kan enigszins worden verbeterd door de transistor minder ver uit te sturen, n.l. tot een
normaal werkpunt. De zwaai van de collectorpotentiaal wordt dan echter verkleind. Door achter
elkaar zetten van meerdere flip-flops kan een eenvoudige frequentiedeler gemaakt worden die
wellicht voor elektronische muziekinstrumenten bruikbaar is. Elke trap levert dan de halve
frequentie van de voorgaande. De eerste flip-flop kan door een multivibrator met pulsvormer
worden gestuurd. Fig. 123 geeft een flip-flop met gloeilampindicatie. De emitterstroom van
een der flip-flop-transistoren dient tevens als basisstroom voor een schakeltransistor, die een
50 mA-lampje bedient. De schakeltransistor dient echter op een hoge «' en lage V&e geselecteerd
te worden. Fig. 124 geeft tenslotte een asymmetrische flip-flop-schakeling, ook wel bekend als
Schmittrigger, welke gebruikt kan worden voor het omzetten van een wisselspanning in een
blokspanning.
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H
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Fig. 123. De basis-shuntweerstand
van V3 moet ongeveer 1 è 5 kD zijn.

VIII.

OC76 Hhr»
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f

47

UI*

270

Fig. 124

12. 28,29... 27,28 MHz SUPERREG VOOR RADIOBESTURING

Nu r.f.-transistoren met voldoend hoge grensfrequentie (50 tot 100 MHz) in de handel zijn — zij
het nog aan de prijzige kant - is de bouw van volledig met transistoren uitgeruste ontvangertjes
voor radiobestuurde modellen mogelijk geworden. Het behoeft geen betoog, dat dergelijke
ontvangertjes, mede dank zij het feit dat de voeding uit kleine laagspanningsbatterijtjes kan
worden betrokken, uiterst compact en licht kunnen worden geconstrueerd, terwijl de schokbestendigheid door de afwezigheid van een tere gloeidraad zeer groot kan zijn.

141

wwrr to~ ui cm

V

lü
-L

_||_Zn_nn

- "n
Fig. 125

Cl
C2
C3
C4-5-6
C7
C8-14
C9
CIO
Cll-12
LI

*<
'i

DE SCHAKELING VAN DE SUPERREG ONTVANGER

15 pF ker. buistrimmer (Philips)
30 pF ker. (LCC)
10 pF ker. (LCC)
2200 pF ker. schijfcond.
100 mF elco 3 V (Philips)
80 «F elco 6 V (Philips)
0,01 //F papier (Facon)
. 8 «F elco 6 V (Philips)
1 «F elco 6 V (Philips)
14 wdg. 1 mm em. dr. op Philips halterkern m. regelschroef
r.f. sm.sp. 100 & 150 /«H
(b.v. 1 MD weerst. volgcw. met 0,2 mm
em.dr.)
N.B.: L3 kan evt. worden vervangen
door een weerstand van 470 .0

L2-3

Rl-2 ..
R3-8-10
R4-9 .
R5
R6-12-13
R7
Rll-15
R14
VI
V2-3-4
V5
Dl-2
Ry

...

2,2 kS?
4.7 k.o
10 kI2
1 kD
5.6 kD
39 i 100 kD
470 Ü
1.8 kD
(alle weerstanden % W 10 % Vitr.)
OC170 (2N384, OC171)
OC71, 2N406 (OC13, OC3)
OC72, 2N270 (OC14)
OA73, BTH6GE
50 n relais, 2000 wdg. 0,15 mm em.d
kerndiam. 6 mm spoellengte 20 mm

Aangezien in de zender voorlopig nog met buizen moet worden gewerkt, valt de bespreking
hiervan buiten het bestek van dit boek. ’) Het laat zich echter aanzien, dat in een niet al te verre
toekomst r.f.-transistoren voor grotere vermogens zullen zijn ontwikkeld.
Ten aanzien van een met buizen uitgeruste zender wil ik nog even opmerken, dat de transistoromvormer (zie VIII. 1, fig. 108) een economische hoogspanningsvoorziening uit een accu
mogelijk maakt. Voorts zal in geval van meervoudige besturing gebruik kunnen worden gemaakt
van a.f.-transistoroscillatoren voor het opwekken van de modulatiefrequenties.
Voorlopig willen we ons echter beperken tot een ontvangertje voor ongemoduleerde zendersignalen. Voor de superregeneratieve detectortrap komen i.v.m. de grensfrequentie alleen z.g.
„drifttransistoren” in aanmerking (zie V. 1 en V. 5).
Evenals dit met batterijbuisjes gebruikelijk is, kan de schakeling met aparte quench-kring of wel
als zelf-quenchende oscillator worden uitgevoerd. In beide gevallen is — wegens het geringe
vermogensverbruik van deze transistor — een aanzienlijke versterking nodig om een relais te
kunnen bedienen. Het meest eenvoudig is, de typische „superreg-ruis" (welke bij ontvangst van
een signaal afneemt) te versterken, deze gelijk te richten en dan via een gelijkstroomversterker
een relais te sturen. Deze laatste mag door temperatuur-invloeden niet in de war gebracht
kunnen worden, terwijl het ongewenst is hiervoor speciale, op lage lekstroom uitgezóchte transistoren te moeten gebruiken.
In de schakeling van fig. 125 vormt de drift-transistor Vt de zelfquenchende superregeneratieve
detector; Vj versterkt eerst de ruiswisselstroompjes en vervolgens de gelijkgerichte ruisstroom;
V3/V4 vormen een emittergekoppelde Schmittrigger en V5 tenslotte de eindversterker welke hel
relais stuurt.
V) staat in geaarde basisschakeling; teruggekoppeld wordt met C2. De quenching komt tot
stand in de emitterketen (zie ook VIII. 10) met R2/C5 waarbij het extra-terugkoppelconden’) Zie hiervoor „Radiobesturing I en II”, uitg. M.K.
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satortje C4 voor een meer effectieve quenching zorgt; R^ bekort daarbij de uitslingertijd van de
kring Li/Cj tijdens het qucnchen ’). De gevoeligheid van de superregeneratieve transistordetector hangt van vele factoren af. Zo zullen tijdens het in- en uit genereren gaan (tijdens het
quenchen dus) de inwendige transistorimpedanlies zich wijzigen, zodat de kring wordt verstemd.
Het gevolg is, dat frequentiemodulatie van de oscillator ontstaat, de bandbreedte toeneemt en
daarmee de gevoeligheid vermindert. Daar een en ander sterk van de transistor in kwestie af
hangt, zal men moeten experimenteren met verschillende waarden van C4, C5 en eventueel ook
R2. Zo nodig zullen collector en emitter op laagohmige aftakkingen op de kring moeten worden
aangesloten, cpdat de variërende transistorcapaciteiten klein worden t.o.v. de kringcapaciteiten
(C], C2) en de ongewenste frequentiemodulatie zo klein mogelijk blijft. (Vanzelfsprekend zullen
dan C2, C4 en C5 iets andere waarden moeten hebben. Verdere richtlijnen zijn op het ogenblik
moeilijk te geven, daar de werking nog teveel van toevallige transistoreigenschappen afhangt.)
Voor het beproeven van de detectortrap V* sluite men deze aan op een versterker (ingangsgevoeligheid liefst <, 20 mV).
Werkt Vj naar behoren, dan kan de gelijkstroomversterker worden aangesloten. V2 versterkt
eerst de ruiswisselspanning, en nadat deze m.b.v. Dj/D2 gelijk is gericht, nogmaals de gelijkstroomcomponent volgens een reflexprincipe. V3 t/m V5 werken als schakeltransistoren, om van
hun lekstroom zo min mogelijk last te hebben. V3/V4 vormen een emittergekoppelde Schmittrigger, welke geheel omklapt bij potentiaal-veranderingen van ca. + of —0,1 V aan de basis
van V3. De terugkoppeling komt tot stand over R^, doordat in „omgeklapte" toestand (relais
aangetrokken) de spanningsval hierover iets minder dan 0,1 V groter is dan in rust (ca. 0,9 V).
I.v.m. weerstands- en transistortoleranties moeten R12 en R]3 uit een aantal 10 %-exemplaren
worden uitgezocht om dit te bereiken. (Bij grote spanningsvariaties klapt de trigger te „stug”
om; in het andere geval kan te grote temperatuurafhankelijkheid ontstaan doordat de transistoren
onvoldoende worden overstuurd.)
In verband met de grote gevoeligheid moet R7 zeer nauwkeurig zó worden afgeregeld, dat het
relais aantrekt als de collector van V! met de vinger wordt aangeraakt.
Het totale stroomverbruik van de boven beschreven schakeling bedraagt in rust ca. 1,8 mA
bij 4,5 V = 8 mW. Tijdens een signaal worden de bovenste twee elementen nog eens met
ca. 65 mA belast = 65 X 3 = 195 mW. Hiervan komt 60 mA = 60 X 3 = 180 mW ten goede
aan het relais. Dit betekent een „rendement" van 90 %l Heel wat gunstiger dus dan bij een
buizensuperreg (40 a 50%); bovendien is bij dit laatste type het ruststroomverbruik aanzienlijk
groter wegens de gloeidraadvoeding. De gevoeligheid en de reikwijdte van de transistor-superreg
hangen echter af van 1e de bereikbare selectiviteit en 2e van de nauwkeurigheid waarmee
R7, R12 resp. R]3 worden gekozen. In bepaalde gevallen waar (experimenteer)-transistoren met
lage «' worden gebruikt kan een extra trap ruisversterking nodig blijken 2); deze wordt tussen
VT en V2 aangebracht en capacitief gekoppeld. Dit kan de meest eenvoudige schakeling zijn
(fig. 38 blz. 43) met Rc = 5,6 kQ en Rb = 120 V.Q. Wegens het dan veel grotere versterkingsoverschot wordt de afregeling van R7, R]2 en R]3 minder kritisch en neemt de gevoeligheid
belangrijk toe.
Tot slot nog een opmerking t.b.v. diegenen, die willen experimenteren met meervoudige be
sturing d.m.v. gemoduleerde zendersignalen: Om te beginnen zal transformatorkoppeling nood
zakelijk zijn, daar men dan gemakkelijk de primaire op het gewenste frequentiegebied af kan
stemmen m.b.v. een parallel-condensator. Het is anders niet mogelijk de superregeneratieve ruis
(bij afwezigheid van signaal) te onderscheiden van de modulatiefrequentie. Als ontvanger dient
nu een superregtransistor, gevolgd door een klasse A versterker; deze laatste kan een resonantierelais drijven zoals aangegeven is in het Duitse boekje „Fernsteuerung mit Transistoren”, uitg.
Franzis Verlag. Helaas zijn de benodigde transformatortjes (ca. 20 kX? : 1 kI2) hier te lande nog
slecht verkrijgbaar. Als waarschuwing zij nog vermeld, dat de in het aangehaaide Duitse boekje
gegeven schakeling voor de superreg-detector met de mij ter beschikking staande OC170
niet bleek te werken.

’) Zie ook Radio Bulletin nr. 1 1959, blz. 29 t/m 32.
2) Als V2 een a < 45 heeft.
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VIII. 13. RADIOBESTURING MET MEER KANALEN
Een interessante mogelijkheid voor radiobesturing met meerdere kanalen wordt gegeven door
toepassing van resonantie-relais. Dit zijn relais waarop een aantal (max. 8) verende tongen zijn
bevestigd, elk afgestemd op een andere frequentie. Het principe komt ongeveer overeen met
dat van een resonantie-frequentiemeter. Met behulp van dit ook constructief vrij simpele instru
mentje kan een we! bijzonder eenvoudige afstandbesturing met meerdere kanalen worden ge
maakt, waar geen enkel elektronisch systeem met afgestemde kringen tegenop kan. De tongen
vormen zeer selectieve afstemkringen, die men elektronisch slechts met kostbare schakelingen
kan realiseren. Bij het in resonantie komen van de van een zilvercontact voorziene tongen slaan
deze tegen een als contactrailtje dienend zilverdraadje en maken daar periodiek contact. Om
de vrij tere tongcontacten te ontlasten kan men deze via RC-filters eenvoudige transistorversterkertjes laten sturen, welke de impulsen omzetten in een constante stroom van een zodanige
sterkte, dat hiermee rechtstreeks de besturingsmagneten resp. besturingsrelais kunnen worden
bediend (zie fig. 126). De transistoren worden in rust dichtgehouden met een kleine plusspanning
op de basis, zodat men van de lekstroom geen last heeft.
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Fig. 126

Wie zich voor radiobesturing interesseert, kan ik ook het Duitse boekje „Fernsteuerung mit
Transistoren" (uitg. Franzis Verlag) ter lezing aanbevelen. Als aanvulling op de in dit zojuist
genoemde boekje gegeven stuurmotorschakeling is in fig. 127 een iets vereenvoudigde schakeling
met slechts één batterij gegeven.
(In het Duitse boekje waren twee batterijen nodig; verder bevatte de schakeling de „Schönheitsfehler", dat bij gelijktijdig geven van „roer links" en „roer rechts" de batterijen werden kort
gesloten.)
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Fig, 128 geeft een schakeling, waarbij door gelijktijdig geven van de commando's „links" en
„rechts" het roer automatisch naar de neutrale (= middenstand tcrugkeert, ongeacht of het
rcer zich links of rechts bevindt. In fig. 129 is de constructie aangegeven. Eenvoudigheidshalve
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is van sleepcontacten gebruik gemaakt; de railtjes bestaan uit stukjes verzilverd montagedraad.
Om een soepel glijden van de sleepveertjes mogelijk te maken, zijn pertinax opvulstukjes aan
gebracht; fig. 130 geeft een detailschets.
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Fig. 130

Tot slot wil ik er nog even op wijzen, dat men er verstandig aan doet voor de roermotor een
aparte batterij te gebruiken; dit in verband met mogelijke storingskans. Verder zal het elektromotortje moeten worden ontstoord m.b.v. geschikte filters.
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AMROH MUSISTORS OC3 EN OC4

(P-N-P TRANSISTOREN)

Technische gegevens:
Het metalen huisje is geïsoleerd van de elek
troden.

0CJ/0C4
COlieCTOK OIU.f'mSQmW

-io-jooj*^

Neem bij het solderen de gebruikelijke voor
zorgen in acht.

ir>^J
IOmA

| MO»*"

Vooral bij toepassing als eindversterker verdient

55!

v

het aanbeveling, de collectorstroom te meten en
eventueel de instelling te wijzigen tot de ver

SE

Ï2

\*3U*
JU*

langde stroom is bereikt.

iOy*

Ji

JU*

rr

OC3 OC4
Collector gelijkspanning — Vc
Collector piekspanning
Collector gelijkstroom
Emitter gelijkstroom

100

(geel) (rood)
max. 5
7,5 V

-Vcp max. 10
— Ic
max. 10
lc
max. 10

\H.%V _

—
/••o

15
V
10 mA
10 mA

100

JU*
f50.

Dissipatie bij 25° C
(omg. temp.)
Grensfrequentie

max. 50

60M*
«0/Ê4

50 mW
JOOm*

(geaarde basis)

ffl

ca. 0,8

0,8 MHz

m

TABEL III
(h)-parameters van de transistoren OC70, OC65, OC71 en OC66 gemeten bij —Vee = 2 V.

OC71/ÖC66

OC70/OC65

c

"5
*5JJJ

para
meter

-Q

hu

•o

h12

«5

-h»
ha

S

O)

c

*3

11
si

E

Ico

hi/
h21

w

Ico
ruis *)

Ie = 0,5 mA

Ie = 3 mA

|c = 0,5 mA

lc = 3 mA

71 £ 20 %
7.10-4
0,968 ± 10 %
0,7 /<mho ± 40 %
8 M ± 50 %

18 £ ± 40%
7.10-4
0,972 ± 10 %
1,9 /<mho ± 40 %
8 ,«A ± 50 %

67 £ ± 20 %
8.10-4
0,977 ±10%
0,6 /<mho ± 40 %
8 /<A ± 50 %

17 ü ± 40 %
8.10-4
0,979 ± 10 %
1,6 «mho ± 40 %
8 M ± 50 %

2,2 ktf ± 50 %
9.10-4 + 200%
30 ± 35 %
23 ^mho ± 50
110 M ± 75
< 15 db

0,65 kfl ± 50 %
9.10-4 + 200%
34 ± 35 %
70 7‘mho ± 50
110 M ± 75

0,8 VQ ± 50 %
2,9 k£ ± 50 %
5,4.10-4 + 200% 5,4.10-4 + 200%
47 ± 35 %
42 ± 35 %
28 A*mho ± 50 % 80 /<mho ± 50 %
150 /< A ± 75 %
150 M ± 75 %
< 22 db

1:

v

•) Gemeten bij 1 kHz en een generatorimpedantie van 500 S).

De aangegeven spreidingstoleranties zijn slechts ter oriëntatie bedoeld.
Voor de variatie van de (h)-parameters als functie van de instelling, zie ook fig. 30 op

bladzijde 36.
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TABEL IV
Praktijkformules voor transistorversterkers in (r)- en (h)-parameters.
(Zie ook hoofdst. III. 7 t/m III. 10)

betekenis:

(r)*parameters

(h)-parameters
ei

ei
ingangsconstante:

h„ = -

(A)

rn = —

li

ia = 0

'i
ei

!

i2

overdrachtsconstanten:

ei
h,f = e2

(O)

r12 =
i, = 0

e2
r21 = ---i,

i, = 0

li
ia
h22 = e2

<fl>

i,

(dimensieloos)

ij = 0

>2
h2i = —

<*>

e2

r-n - —

uitgangsconstante:

(S)
e2 = 0

i, = 0

e2 = 0

(«)

ij

i2 = 0 \_ Ü

vierpoolvergelijkingen:

ei = rn • h + ri2 • *2
e2 = r2j . ii + ra . i2

ei = hu . Ii +
'2 = i*2i • »i +

ingangsweerstand:

ei
r< = — = r,i ll

------------- h„ . (1 — HL)
h

uitgangsweerstand:

ra + R&
r12 • r21

ra + Rl

ei
Af = —
ei

r« • R L
rn • (ra + Ri.) — ri2. r2j

ri

1

(ra + RL)2

r12 . h22

L=

r22

hj2 • H2i

rl2

HL

h12

1 - HL

H212

(1-L) . L

hjj . ha

1 “HL

RL

RL

1
R L +------

R L + ^22

h22

hi2

Ha-------r22

1

Au; =

'2
r12
h12 = r12 . — = -------- =
e2

e2
Af = —
ei

rai2

RL
Aw = -----

vermogensversterking:

ha. (1 — HG)

ia
Ai = — = h2j . (1 - L)
ii

rai

ii
spanningsversterking:

l2

rn + R?

ia
Ai = —

1

e2
T0 =

ia
stroomversterking:

ei

r12 • r21

e2
r0 = — = ra -

hj2 . e2
. e2

G =

h„
Hu + Rj7

H =
Hu • H22

•) By de geaarde emitterschakeling wordt Vy negatief, ihetgeen op 180° fazeverschuiving duidt.
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TABEL V
Transformatie van r*grootheden in (h)-parameters en omgekeerd.
geaarde basisschakeling

hu

rc

re = hn . (1 - H)----------H22

Tc + Oh

h»
Tb

r»i

hn = re + Tb •

Tb
h12 =

=
ha

(rc + Tb)

1 - h,2

On + Tb

-h2, =

Tc =
hj2

(rc + Tb)

h,2 + h2,

1
h22 =

On =

h22

(rc + Tb)

1
(rc + Tb) =-------

Tm + Tb

H = -Tb .

h22

Tc (rc + O,) + Tb (rc - Tm)

geaarde emitterschakeling

h,2'
rc

rc
hn’ = Tb + re .

=
ha'

(rc — On) + Te
h12'

re

rb = h„' (1 - H')---------

h12' =

h22'

(rc — On) + TC

1 + h21'
TC

h21' =

=

h rl

On

Tc

(rc — Tm) + rc

h,2' + h2l'

1

Tm = +

h» =

Hm'

(rc “ rm) + re

1 - h„'
(rc — On) =

. ha'

On — Te

H' = rc.
fb- [ (rc - On) + rc l + rc.rc

TABEL VI
Transformatie van r-grootheden in (r)-parameters en omgekeerd.
re
rb
On
rc
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=
=
=
=

rn-r12
r12
r2,-r12
rja —r12

ru
ru
r21
rl2

=
=
—
=

re + rb
rb
rm + Tb
rc + rb

TABEL VII
Transistorformules In r-grootheden

Tc
rb
Tc
Tm

=
=
=
=

inwendige
inwendige
inwendige
inwendige

betekenis:

emitterweerstand
basisweerstand
collectorweerstand
collector/emitter overdrachtsweerstand
geaarde emitterschakeling

geaarde basis'schakeliftg

<5

<5 - rm
ingangsweerstand:

Ti = Tc + Tb .

r ' - Tb + rc —

<5 + Tb

X

t — Rp
uitgangsweerstand:

$ + Rt/

ru = TC - Tb .

TÓ — Tc — Tm +. Tc .
Tc + Tb + Rff

Tc + Tb + Rff

e. Rl

0.Rl
spanningsversterking:

Av' = —

Af =

Tb • x +• re.d

Tb .X + Tc .ö

stroomversterking:

n

A; =

Tb + ö

‘ X

/S’.R i
vermogensversterking:

I

e
A.' = —

A,r’ =

Ajo =

x . (rb .x + rc.ó)

(rb + S).(rb-x + rc. Ö)

X; = (rc - rm + rc + Rl)
ö = (tc + R r,)

(i = rm + Tb
e

= rm

Tc

•) Het minteken duidt op 180° fazedraaiing.
Voor het gebruik van deze tabel kan men de r-grootheden m:b.v. Tabel V uit de (h)-parameters
(b.v. Tabel III) berekenen.

Dissipaitiegrens

van

krachttransistoren

T; max — Taffjö viax
In het algemeen geldt: Wc max —
y.

Voor kleine transistoren (OC71, OC72, OC76, OC77, OC14, OC3 en OC4) wordt

in

°C/mW gegeven; de uitkomst van bovenstaande formule is dan in m i 11 i w a tt s.
Voor krachttransistoren (006, OC30) wordt y- in °C/W gegeven; de uitkomst van boven
staande formule is dan in watts.
De totale y berekent men uit de som van de aanwezige warmteweerstanden. Deze zijn: de
weerstand van het transistorhuis */<( de weerstand van de montagebout

de weerstand van

de eventuele mica isolatieringen y-x en de weerstand van het koelend chassisoppervlak Xpi.
Dus: y. as x/t + y.b + xr + y.pi.
Bij de 006 bedraagt Tj max = 75° C, y-h = 1°

C/W, yb = 0,1° C/W en

= 0,7° C/W.

Wordt deze transistor, teneinde een zo goed mogelijk thermisch contact te verkrijgen, onder
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tussenlegging van een dunne (niet-geoxydeerde) vertind loden ring stevig op een goed-warmtegeleidende plaat geschroefd, dan gelden de in onderstaande tabel gegeven maximumwaarden
voor de collectordissipatie. Daar de collector galvanisch met het huis is verbonden, zal het in
bepaalde gevallen noodzakelijk zijn de transistor d.m.v. de bijgeleverde mica isolatieringen van
het chassis te isoleren, in welk geval men de totale * met de warmteweerstand van de micaringen xr dient te vermeerderen. De toelaatbare dissipatie wordt hierdoor iets verkleind.
TABEL VIII

max. optredende om
gevingstemperatuur
Tornt» max, waarbij
Tj max — 75° C be
draagt.

plaatopp. 180 cmJ
s. = 5.5 °C/W

plaatopp. 900 cm2
y- = 2 °C/W

plaatopp. 0,35 m2
v. = 1 °C/W

walergekoeld

25° C

7.6 W

16 W

24 W

(45 W) *

35° C

6.1 W

13 W

19 W

(36 W) *

45° C

4,6 W

9,7 W

14 W

(27 W) *

55° C

3W

6,5 W

6.5 W

18 W

max. toegestanc collectordissipatie van 006:

* « 1 °c/w

•) Niet gebruiken, daar continue dissipaties boven 24 W niet toelaatbaar zijn i.v.m. de thans nog
geldende grenswaarden van de collectorstroom en spanning.

De in bovenstaande tabel gegeven dissipatiegrenzen zijn berekend m.b.v. de reeds eerder ge
noemde formule, waarbij * = y-h +

+ *pl = 1 + 0,1 + xpi. T.g.v. het vervangen van de

mica ring door de loden ring is *r = 0. De plaatdikte is 2 mm.
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KARAKTERISTIEKEN VAN TRANSISTOREN
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GERMANIUM N-P-N TRANSISTOREN VOOR A.F.-TOEPASSINGEN
TYPE

+Vce<V>

+Ic(mA)

Pc(mW)

2N35

25

8

50

TF70
TF71

15
15

25
25

100
75

f*(MHz)

WC)

ruisfactor(db)

cC

50
> 0,25
>0,4

1 6...49
16...49

50
50

25
20

GERMANIUM P-N-P TRANSISTOREN VOOR R.-F.-TOEPASSINGEN

-v c

ruisfact.

ui tv.

db

nr.

-i c

pc

*ce

V

mA

mW

MHz

°C

2N139V
2N1401J
2N218JI
2N21 9
2N247

9
9

35
35

4r7
7

70
70

48
48

9

15
15
2N139
2N140
10

35

30

71

60

2N274®J
2N370 eJ
2N371
2N372
2N384

9
12
12
12
12

10
10
10
10
10

35
80
80.
80
80

30
30
3Ó
30
100

71
25
25
25
25

60

20
21
21
21
20

Type

t

omg

öt'

2
2
3
3
4

2N409/10 3J = 2N139
2N411/123J = 2N140
0C44
10
5
OC45
10
5
0C390
5
10

50
50
45

15
6
4» 5(2=:3)

45
45
45

100
50
> 20

9
9
15

0C400
0C410
0C612

45
45
30

7 (— 5) 45
12 (^10) 45
5
45

>20
> 20

15
15

5
3
15

10
10
40

Voor —Vc (collectorspanning), —Ic (colleclorstroom), Pc (collectordissipatie) en tomg (omgevings
temperatuur) zijn de grenswaarden gegeven. a' is de stroomversterkingsfactor voor gemeenschap
pelijke emitterschakeling. De ruisfactor geldt voor 1000 Hz.
fa is de grensfrequentie bij gemeenschappelijke basisschakeling.

1)
2)
3)
<)
5)
6)
3)
*)

Uitvoering met pennen.
Uitvoering met flex. draden.
Eerste type uitgevoerd met pennen, tweede type met flex. draden.
Pc + Pe -bij -tomg = 25° C en koelvlak 250 X 250 X 2 mm».
De max. toelaatbare junctie-temperatuur is 75° C.
Spanning collector-basis.
Piekwaarde.
Bij maximum 25° C omgevingstemperatuur en koelvlak 300 cm*.
Uitvoering met vier flex. draden.
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GERMANIUM P-N-P TRANSISTOREN VOOR A.-F.-TOEPASSINGEN

-V

Type

c

-I

V

raA

c

2N34
25
2N68
25
2N109V
9
2N217^ = 2N109
2N270 v
12

8
1 , 5A
35
75

2N301

14,4
2N405/67.
6
2N407/ 85== 2N109
CK721
22
CK722
22
CTP1104
CTP1108
CTP1109
CTP1111
GSN1

Pc

fee

mW

MHz

50
1 , 5W
50

0f 8
0,01

t

omg

oC

°C
55

49

50

70

150

50

70

1A
35

12W
150

55
25

70
35

10
10

33
33

0,6

40
20
20
80
50

3A
3A
4A
3A
10

15WA)
15W4J
1 5W^I
15W*J

0,02
0,02
0,02
0,02

250

GSN2
0C3
0C4
0C1 3
0C1 4

50
5
7,5
5
6

10
10
10
10
50

250
50
50
25
65

0C1 6
OC32
OC33
OC34
OC38

16
15
15
15
15

1 ,5A
50
50
50
50

OC65
OC66
0C70
0C71
OC72

5
5
20
20
16

10
10
10
10
125

OC73
0C7 6
0C1T0
0C120
0C130

20
32 5)
20
20
20

0C320
0C330
0C340
0C360
0C601

0,8

0,8
0,8

ruiafact.

uitv.

db

n'r.

20

2
3
4
5

22

50
50

J

6
.6

45

5
5
5
5
7

45
25
25
45
45

7
8
8
9
9

A)
<)

10
11
11
11

0,2
0,6
0,75
0,9
0,012

25
45
45
45
45

16.-.40
9...16
16...32
> 32

25'
25
75
75
100

0,3
0,3
0,3
0,3
>0,35

45
45
45
45
45

30
47
30
47
20...100

<15
<15
<15
<15
<15

10
1256J
10
10
10

50
100
50
50
50

> 0,35
0,3
0,3
0,3

45
45
45
45
45

20...45

<15
<20
<20
<20

15
15
15
15
20

35
35
35
35
20

35
35
35
35
50

0,6
0,8
1,1
0,8
0,3

45
45
45
45
45

9.. 1
.6
16...32
>32
> 20
9...19

18
18
18
9
<25

15
15
15
15
16

0C602
OC603
0C604
0D604
TF 65

20
20
35
27
5

30
30
40
2A
10

50
50
50
1,3W
10

0,5
0,5
0,7

45
45
45
45
50

21...49
21...165
50.. 1
. 65

<25
< 5
<15

20...100

18

16
16
16
17
18

TF75
TF85
TS1
TS2
TS3

6,5
6
ca.10
ca.lC
ca.IC

50
50
20
20
20

ca.30
ca.30
10
30
50

125
1 ,25A
10
10
10

5W
50
50
50
65

200
4W^
50
50
50

0,5
0,5
,0,5

17
17
17

1?
12
12
9
9
13
9
13
14
14

14

15
15
15
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K^AATcrwFTSFN OP WARE GROOTTE VAN DE TRANSISTOREN VERMELD IN DE
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PHILIPS
halfgeleiders
Een uitgebreid
programma transistors
staat ter beschikking
van de amateurs.

Type

<
i

:
*

I
i
i

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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