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Ten geleide bij de oorspronkelijke Franse uitgave
Het boek van Guy Fonlaine is een opmerkelijk werk. De schrijver heeft kans
gezien de werking van transistors en transistorschakelingen te verklaren zonder
gebruik te maken van de wiskunde. Hij is erin geslaagd de grondbeginselen op
zodanige wijze onder het bereik van lagere zowel als hogere technici te brengen
dat deze in staat zullen zijn zeer goed vakwerk te verrichten.
Op dit vakgebied bewegen zich niet alleen Franse technici, en daarom wordt
dit werk ook uit gegeven in verscheidene andere talen, waaronder de Nederlandse.
In alle landen zijn er immers tal van technici die hun kennis willen verrijken,
en Fontaine heeft gewerkt voor allen die belang stellen in de elektronentechniek.Fontaine heeft zich ver gehouden van methodes die sommigen kinderachtig
zouden noemen; zijn behandeling van de stof is handig en doelmatig. Het ver
loop van een kromme blijft langer in het geheugen geprent dan een tekst; een
kromme, een grafiek spreken beter dan de best gevormde zinnen als eenfysische
verklaring moet worden gegeven van een of ander mechanisme. Het is voor een
technicus of ingenieur een waardevolle eigenschap om aldus tenminste te weten
in welke richting een oplossing voor zijn problemen moet worden gezocht.
Het is met groot genoegen dat ik mij bereid heb verklaard dit boek te intro
duceren - de verschijning ervan lijkt mij de vervulling van een lang gekoesterde
wens: bij het aannemen van technici en ingenieurs heb ik maar al te vaak de
tekortkomingen van de onvoldoende op de praktijk ingestelde leerwijzen moeten
vaststellen.
Het is mijn oprechte wens dat leerkrachten en leerlingen, ongeacht op welk
niveau, uit werken zoals dat van Fontaine de grondbeginselen zullen weten te
putten die voor de vorming van de fundamenten van de gehele menselijke
kennis onmisbaar zijn.
R. GONDRY

.
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Woord vooraf bij de Nederlandse Vertaling
Het aantal boeken en andere publicaties op het gebied van diodes en transistors
is weliswaar aangegroeid tot een zeer omvangrijke litteratuur, maar slechts een
zeer gering percentage hiervan is in het Nederlands verschenen. Het bleek dan
ook niet doenlijk om bij de Nederlandse bewerking van dit boek hierop voort
te bouwen. Dit temeer daar men in de schaarse Nederlandse publicaties veelal
gemakshalve heeft volstaan de Engelse of Duitse terminologie - of een weinig
verantwoorde vernederlandste versie hiervan - te bezigen.
Voor zover mij dit wenselijk voorkwam, heb ik met deze traditie gebroken en
een terminologie gebruikt die uit taalkundig oogpunt de voorkeur verdient.
Zo zijn termen als sperlaag(Sperrschicht), sturing (Steuerung) en emitter
(Engels) welbewust gemeden, in de overtuiging dat de lezer spoedig vertrouwd
zal geraken met de juistere termen keer- of grenslaag, besturing en
emissor.
Verder verdient het vermelding dat in deze uitgave getracht is rekening te houden
met de hogere eisen die men in Nederland gewend is aan de exactheid te stellen.
Dit heeft tot talrijke verbeteringen geleid, die de waarde van dit boek onge
twijfeld nog zullen verhogen. In dit verband stel ik het op prijs mijn oprechte
dank te betuigen aan Ir. L. G. Wubben, werkzaam bij de N. V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken; hij heeft zich de moeite getroost het manuscript onder de loep
te nemen, en veel waardevolle suggesties ter verbetering zijn aan hem toe te
schrijven. Om praktische redenen moest soms wel met een compromis genoegen
worden genomen: hierbij werd echter steeds voor ogen gehouden dat de grote
verdienste van dit werk gelegen is in de oorspronkelijke, aanschouwelijke en
kwalitatieve benadering van de materie, en het zou onverantwoord zijn geweest
hieraan afbreuk te doen door een misplaatst streven naar perfectie.
H. E. KATER
December 1962

Voorwoord bij de tweede druk
Het feit dat binnen tweejaren een nieuwe druk nodig is, bewijst de grote belang
stelling die voor dit boek bestaat. Het boek wordt nu op vele technische scholen
als leerboek gebruikt, hetgeen wel duidelijk de grote didaktische waarde
aantoont.
Deze tweede druk verschilt in zoverre van de eerste druk, dat enkele kleine
wijzigingen en correcties zijn aangebracht.
DE UITGEVER
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Deze druk is gelijk gebleven aan de vorige.
DE UITGEVER
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HOOFDSTUK 1

Kenmerkende eigenschappen van halfgeleiders
Halfgeleiders onderscheiden zich van andere materialen (geleiders en isola
toren) door de onderstaande eigenschappen:

1.1. Resistiviteit
De resistiviteit q *) van een geleider is in de orde van 10-6 tot 10~5 ohm-cm,
die van een isolator daarentegen in de orde van 106 tot 108 ohm-cm, terwijl
de resistiviteit van een halfgeleider tussen 10~3 tot 107 ohm-cm ligt.
De resistiviteit van een geleider neemt in zeer geringe mate liniair met de
temperatuur toe (fig. 1). De resistiviteit van halfgeleiders neemt daarentegen
af bij stijgende temperatuur, en wel volgens een exponentiele functie (fig. 2).
Dientengevolge zal een halfgeleider, in tegenstelling tot een geleider, in warme
toestand beter geleiden dan in koude toestand (negatieve temperatuurcoëfficiënt).

1.2. Fotoconductiviteit
Onder fotoconductiviteit *) verstaat men de eigenschap van een lichaam een
meer of minder grote weerstand (resistantie) te bieden aan de doorgang van
de elektrische stroom, afhankelijk van de verlichting waaraan dit lichaam
is blootgesteld. Men kan de fotoconductiviteit aantonen met behulp van
de in fig. 3 gegeven schakeling. Bij metalen is deze eigenschap geheel af
wezig (fig. 4); de resistiviteit van een halfgeleider neemt daarentegen ex
ponentieel af met de verlichting ervan (fig. 5).

*) Ter onderscheiding van de „weerstand” als schakelelement, wordt hier ter aanduiding
van de eigenschap die voor de dissipatieve verliezen aansprakelijk is, de benaming re
sistantie gebezigd, dit in overeenstemming met de Engelse terminologie, die ook onder
scheid maakt tussen „resistor” en „resistance”. Ofschoon het doel - bevordering van de
duidelijkheid - zou worden voorbijgestreefd als dit onderscheid consequent werd door
gevoerd bij afgeleide, reeds ingeburgerde termen als „belastingsweerstand” en „inwendige
weerstand”, wordt voor het begrip „soortelijke (of specifieke) weerstand” aan de kortere
term resistiviteit (Eng. „resistivity”) de voorkeur gegeven. Eveneens in aansluiting op de
internationale terminologie, wordt het reciproke begrip van de resistantie niet door „geleidingsvermogen”, maar door conductiviteit (Eng. „conductivity”) aangeduid. - Vert.

8 -

/> (Q-cm)

1

106

halfgeleider

1 metaal
106

temperatuur

temperatuur j

Fig.1

Fig.2

blokje metaal
of halfgeleider

I

'f
V

Fig.3

&

-0

+

/>

1
106-

halfgeleider
1
metaal

verlichting

verlichtmg

Fig.4

Fig.5

- 9 -

I

&
V
blokje metaal
of
halfgeleider

Fig. 6

/
blokje metaal
of
halfgeleider

iI

+

&
V

—i

Fig. 7

/

af

L

'i
halfgeleider

metaal

Fig. 9

Fig. 8

- 10 -

1.3. Gelijkrichting
Onder gelijkrichting verstaat men de eigenschap van een lichaam aan de
elektrische stroom in de ene richting een geringe resistantic en in de andere
richting een grote resistantie te bieden. Deze eigenschap kan met behulp
van de schakelingen van fig. 6 en 7 worden aangetoond.
Een metalen puntcontact met een metaal heeft steeds tot gevolg dat de
conductiviteit in beide richtingen gelijk is (fig. 8), die van een metalen punt
contact met een halfgeleider zal, afhankelijk van de richting van de spanning
die aan de polen wordt aangelegd, verschillende conductiviteiten blijken te
hebben (fig. 9).
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HOOFDSTUK 2

Structuur van germaniumkristallen
Halfgeleiders behoren tot groepen elementen die een geringe conductiviteit
hebben, maar waarvan de conductiviteit bij aanwezigheid van bepaalde
verontreinigingen toeneemt, evenals bij stijging van de temperatuur.

2.1. Opbouw
Laten wij een germaniumatoom (Ge) beschouwen. Dit omvat een kern waar
omheen, in 4 schillen, de volgens fig. 10 verdeelde elektronen cirkelvormige
banen beschrijven, namelijk:
2 elektronen op de eerste schil,
8 elektronen op de tweede schil,
18 elektronen op de derde schil,
4 elektronen op de vierde schil.
Het aldus gevormde atoom is elektrisch neutraal, dat wil zeggen dat de
negatieve ladingen die aan de elektronen toe te schrijven zijn, de positieve
lading van de kern volledig opheffen.
Ter wille van de overzichtelijkheid zullen wij het germaniumatoom voor
stellen door een kern waaromheen alleen de 4 elektronen van de vierde schil
cirkelen (fig. 11). Deze 4 zogenaamde valentie-elektronen vormen de 4
valentiebindingen van het germaniumatoom.
Het bovenstaande geldt ook voor sommige andere elementen, als koolstof
(in de kristalvorm van diamant) en silicium.
!

2.2. Binding tussen twee germaniumatomen
Laten wij veronderstellen dat A en B twee germaniumatomen zijn. Fig. 12
laat zien dat de binding tussen deze beide atomen wordt verkregen door de
koppeling van de 2 valentie-elektronen ax en b3. Men ziet dus dat voor elke
binding een der valentie-elektronen van het atoom in beslag wordt genomen.
Daar het germaniumatoom slechts 4 valentie-elektronen heeft, kan dit zich
dus slechts binden aan 4 andere germaniumatomen, waarbij deze alle zich op
dezelfde afstand van het eerste en op dezelfde onderlinge afstanden bevinden.
- 12 !
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2.3. Structuur van de molecule
Als alle beschikbare bindingen, elk gevormd door een paar elektronen, in
gebruik zijn, is de structuur van het kristal dus volmaakt (fig. 13).
Duidelijkheidshalve zullen we de kristalstructuur eenvoudig in het platte
vlak voorstellen (fig. 14); hierin zijn de kernen symbolisch door de dikke
stippen voorgesteld, de valentie-elektronen door de kleine stippen en de
bindingen door twee gekoppelde valentie-elektronen. De figuur laat duidelijk
zien hoe een atoom aan elk van de aangrenzende atomen is gebonden door
een van de valentie-elektronen, zodat alle bindingen dus benut worden, en
alle kemladingen geneutraliseerd worden.
Men ziet dat er geen vrije „ladingdragers” (vrije elektronen) zijn, zodat
het onmogelijk is een elektrische stroom te laten vloeien. Het germaniumkristal kan dus worden beschouwd als een volmaakte isolator.
De voorafgaande beschouwingen hadden betrekking op verschijnselen zoals
deze optreden bij één bepaalde temperatuur, namelijk bij het absolute nul
punt (—273 °C); bij deze temperatuur is de evenwichtstoestand volmaakt.

2.4. Oorzaken van de verstoring van de evenwichtstoestand
De evenwichtstoestand kan worden verstoord hetzij doordat de omgevings
temperatuur hoger is dan —273 °C, dan wel door de energie die door een
lichtbron wordt uitgestraald, of door straling van nog hogere frequentie
(röntgen-, a-, /?-, y-straling, enz.).

2.5. Verhoging van de temperatuur
Warmte veroorzaakt moleculaire trillingen die de neiging hebben de rang
schikking van de atomen te verstoren. Deze thermische energie brengt de
atomen in trilling, hetgeen tot gevolg heeft dat de kernen zich van elkaar
verwijderen en zich naar elkaar toe bewegen; deze verwijdering kan zodanige
vormen aannemen dat een binding wordt verbroken. Deze verbreking heeft
tot gevolg dat een elektron vrijkomt, terwijl ter plaatse geen binding meer
aanwezig is. Dit elektron wordt nu een vrij elektron, terwijl in het germaniumatoom een tekort van een negatieve lading overblijft (verdwijning van het
bindingselektron). Het tekort van een negatieve lading zullen wij voorstellen
als de verschijning van een positieve lading, die als „gat” zal worden betiteld.
Dit verschijnsel wordt in fig. 15 voorgesteld. De vrije elektronen maken het
mogelijk dat een elektrische stroom gaat vloeien; de geleiding van elektrische
stroom door „gaten” laat zich minder gemakkelijk voorstellen.
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2.6. Geleiding door „gaten”
De gaten schijnen zich te bewegen in de richting tegengesteld aan die van de
vrije elektronen, en wel met ongeveer dezelfde snelheid.
Het zal worden verondersteld dat door een uitwendige spanningsbron in het
kristal een elektrische veldsterkte wordt opgewekt (fig. 16). Deze veldsterkte
dwingt een bindingselektron (b) dat door de temperatuurwerking is vrijge
komen, in een „gat” (A) te „vallen”, waardoor dit elektron met het gat van
een ontbrekende binding wordt gerecombineerd en een nieuw gat (B) ont
staat. Dezelfde kracht dwingt het bindingselektron (c) in het gat (B) te vallen,
hetgeen de recombinatie van de zoeven verbroken binding (B) bewerkstelligt,
terwijl een nieuw gat (C) ontstaat. Dit verschijnsel ontwikkelt zich steeds
verder (bindingselektron d en verbroken binding D). De voortplanting
van de gaten is toe te schrijven aan het herstel van de bindingen tussen de
atomen onderling.
Het blijkt uit fig. 16 dat de verplaatsing van gaten in werkelijkheid neer
komt op de verplaatsing van bindingselektronen in de richting van het
elektrische veld; de gaten verplaatsen zich schijnbaar in de richting tegen
gesteld aan die van het elektrische veld waaraan zij zijn blootgesteld.
Opmerking
Er wordt de aandacht op gevestigd, dat - in tegenstelling tot de conventi
onele beschouwingswijze, waarbij wordt aangenomen dat de stroom buiten
de voedingsbron van de positieve naar de negatieve pool vloeit - voor de
beschouwing van de werking van halfgeleiders, onder de stroomrichting
wordt verstaan de elektronenstroom, die buiten de voedingsbron van de
negatieve naar de positieve pool vloeit.

2.7. Conductiviteit van een blokje germanium
De conductiviteit van een blokje germanium hangt af van het aantal vrije
elektronen, van het aantal aanwezige gaten, en van de beweeglijkheid hiervan.
De vrije elektronen lopen kans zich te recombineren met ontbrekende bin
dingen, zodat het aantal vrije elektronen en gaten afhankelijk is van het
evenwicht tussen de snelheid waarmee dergelijke paren worden gevormd,
en die waarmee zij zich recombineren.
De snelheid waarmee vrije elektronen en gaten worden gevormd, hangt af
van de temperatuur en/of van de toevoer van stralingsenergie, terwijl de
recombinatiesnelheid o.a. door de dichtheid van de vrije elektronen en gaten
wordt bepaald.
- 16 -
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De evenwichtstoestand wordt bereikt als de vorming van vrije elektronen
en gaten gelijk is aan de recombinatiesnelheid.
Bij een gegeven temperatuur is het aantal vrije elektronen en beweeglijke
gaten constant: dit aantal neemt met de temperatuur toe. Aangezien deze
elektronen de conductiviteit van het kristal bepalen, neemt deze eveneens
met de temperatuur toe. Zoals later zal worden uiteengezet, kan deze nega
tieve temperatuurcoëfficiënt bij toenemende temperatuur tot moeilijkheden
(instabiliteit) aanleiding geven.
De conductiviteit van een blokje zuiver germanium is slechts gering. Om
deze te vergroten, kan men bepaalde verontreinigingen in het germanium
aanbrengen teneinde hetzij het ontstaan van vrije elektronen te bevorderen
(zonder dat hierbij gaten worden gevormd, waardoor recombinatie zou op
treden), dan wel het ontstaan van gaten te bevorderen; dit laatste mag niet
tot gevolg hebben dat bindingen worden verbroken, zodat hierbij elektronen
zouden vrijkomen.
We zullen nu iets dieper ingaan op het zogenaamde TV-germanium, waarin
men een verontreiniging heeft aangebracht die het ontstaan van vrije elek
tronen bevordert, en het P-germanium,dat op zodanige wijze is verontreinigd
dat de vorming van gaten wordt bevorderd.

2.8. N-germanium
Laten wij een arsenicumatoom beschouwen. De geometrische afmetingen
hiervan zijn identiek aan die van het germaniumatoom, zodat het op vol
maakte wijze in de kristalstructuur van een blokje germanium kan worden
opgenomen.
Daar arsenicum vijfwaardig (pentavalent) is, stellen wij het voor door een
kern waaromheen, in de vierde schil, vijf valentie-elektronen cirkelen (fig. 17).
Brengen we in een blokje germanium een arsenicumatoom aan (zie fig. 18,
waarin het arsenicumatoom groen, en de germaniumatomen zwart zijn aan
geduid), dan blijkt voor het atoom van de verontreiniging een elektron
over te schieten. In de kristalstructuur van het germanium kan het arseni
cumatoom zich immers slechts door middel van vier valentie-elektronen aan
de germaniumatomen binden zodat het vijfde elektron (a) aan zijn kern
gebonden blijft; deze binding is echter heel zwak.
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Bij het absolute nulpunt (—273 °C) is /V-germanium eveneens een volmaakte
isolator, aangezien het geen enkele ladingdrager (vrije elektronen of gaten)
bevat. Bij kamertemperatuur is de thermische beweging echter voldoende
om het elektron (<7) te verwijderen en er een vrij elektron van te maken
(fig. 19).
De conductiviteit van /V-germanium hangt af van de dichtheid der vrije
elektronen. Deze ontstaan op de volgende twee wijzen:
1) door integratie van de atomen van de verontreiniging in het germaniumkristal, waarbij elk van deze atomen één elektron vrijmaakt;
2) door verbreking van de bindingen tussen germaniumatomen.
Het aantal vrije elektronen dat door integratie van de atomen der veront
reiniging wordt gevormd, hangt af van de „dosering” van het arsenicum in
het germanium, het aantal vrije elektronen en gaten dat door verbreking
van bindingen van germaniumatomen ontstaat, wordt daarentegen door de
temperatuur bepaald.
Bij kamertemperatuur hebben alle atomen van de verontreiniging hun vijfde
valentie-elektron verloren; de conductiviteit van een blokje N-germanium
neemt weliswaar met de temperatuur toe, maar in mindere mate dan die
van zuiver germanium.
Men noemt de atomen van de verontreiniging in dit geval „donor-atomen”,
of kortweg „donors”; zij staan inderdaad een elektron aan het blokje ger
manium af.
In de normale toestand is het arsenicumatoom elektrisch neutraal, want de
negatieve lading die aan de elektronen moet worden toegeschreven, is dan
gelijk aan de positieve lading van de kern. Heeft het arsenicumatoom echter
zijn vijfde valentie-elektron verloren, dan is het ladingsevenwicht verstoord;
het arsenicumatoom is een deel van zijn negatieve lading kwijt en positief
geïoniseerd.
Deze donor-atomen worden in de massa van het kristal vastgehouden en
kunnen zich niet verplaatsen. Daar bij kamertemperatuur hun vijfde valen
tie-elektron is vrijgekomen, worden de donors elektrisch positief. De totale
positieve lading van alle donors is gelijk aan de totale negatieve lading van
alle vrije elektronen, zodat het blokje N-germanium elektrisch neutraal is.
Men spreekt hier van iV-germanium omdat de geleiding aan negatieve lading
dragers (vrije elektronen) moet worden toegeschreven. TV-germanium wordt
voorgesteld zoals in fig. 20 is getekend.
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2.9. P-germanium
Wij zullen nu een indiumatoom beschouwen. Evenals een arsenicumatoom,
is een indiumatoom, wat zijn geometrische afmetingen betreft, identiek aan
het germaniumatoom. Het kan dus volkomen in de kristalstructuur van een
blokje germanium integreren.
Daar indium driewaardig (trivalent) is, kunnen wij dit voorstellen als een
kern waaromheen, in de vierde schil, drie valentie-elektronen cirkelen
(fig. 21).
Wordt nu een indiumatoom in een blokje germanium gebracht, dan ontstaat
de toestand zoals in fig. 22 is geschetst, waarin het indiumatoom blauw en
het germaniumatoom zwart is voorgesteld. Dit atoom voegt zich in de
massa van het kristal, maar kan zich slechts van drie bindingen met de germaniumatomen verzekeren. Bij deze onvolmaakte structuur ontstaat een
gat.
Bij kamertemperatuur bewerkstelligt de warmtebeweging het vrijkomen van
valentie-elektronen die de bindingen tussen germaniumatomen moeten
verzekeren. Deze elektronen vallen in een van de gaten die door de aan
wezigheid van indiumatomen worden veroorzaakt, en dit heeft tot gevolg
dat een nieuw gat ontstaat (verbroken binding) ter plaatse waar zich voor
heen het vrijgekomen elektron bevond. Dit verschijnsel plant zich continu
voort (fig. 23).
De conductiviteit van P-germanium hangt af van de dichtheid der gaten,
die op de volgende twee wijzen kunnen ontstaan:
1) door de integratie van de atomen der verontreiniging in het germaniumkristal, waarbij elk hiervan één gat doet ontstaan;
2) door verbreking van bindingen tussen germaniumatomen.
Het aantal beweeglijke gaten dat door integratie van de atomen van de
verontreiniging ontstaat, hangt af van de dosering van het indium in het
germanium, terwijl het aantal vrije elektronen en gaten dat aan verbreking
van bindingen tussen germaniumatomen moet worden toegeschreven, van
de temperatuur afhangt.
Bij kamertemperatuur hebben alle atomen van de verontreiniging een vierde
elektron verworven, en de conductiviteit van het P-germanium verandert
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op dezelfde wijze met de temperatuur als die van het 7V-germanium. In dit
geval noemt men de atomen van de verontreiniging „acceptor-atomen”,
of kortweg „acceptors”; deze ontvangen inderdaad een elektron. Het
indiumatoom is oorspronkelijk elektrisch neutraal, daar de negatieve lading
van de elektronen gelijk is aan de positieve lading van de kern.
Zodra de binding tussen het indiumatoom en het vierde valentie-elektron
van het germaniumatoom is gevormd, en het indiumatoom een vierde
valentieelektron heeft ontvangen, is het evenwicht van de ladingen ech
ter verstoord. Het indiumatoom bezit dan een extra negatieve lading, en is
negatief geïoniseerd.
Deze acceptor-atomen worden in de massa van het kristal vastgehouden
en kunnen zich niet verplaatsen. Hebben zij bij kamertemperatuur een vierde
valentie-elektron verkregen, dan worden zij elektrisch negatief. Het blokje
P-germanium zelf is elektrisch neutraal, daar de totale negatieve lading van
alle acceptoratomen gelijk is aan de totale positieve lading van alle be
weeglijke gaten.
Men spreekt hier van P-germanium omdat de geleiding moet worden toege
schreven aan „schijnbaar” positieve ladingdragers (beweeglijke gaten).
P-germanium wordt volgens de tekening van fig. 24 voorgesteld.

2.10. Voorstelling van een blokje zuiver germanium
Een blokje zuiver germanium bij kamertemperatuur wordt schematisch
voorgesteld volgens fig. 25. Gewezen wordt op de aanwezigheid van enkele
vrije elektronen en een gelijk aantal beweeglijke gaten.

2.11. Geleiding in een blokje V-germanium
De geleiding in een blokje TV-germanium zal worden nagegaan aan de hand
van de schakeling volgens fig. 26.
a) Schakelaar S geopend
Het blokje JV-germanium wordt hier weer voorgesteld volgens de in het
voorafgaande uiteengezette symbolen, waarbij de elektrisch positieve
arsenicumatomen evenals de vrije elektronen overdreven groot zijn ge
tekend in vergelijking tot de germaniumatomen.
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b) Schakelaar S gesloten
De spanning V veroorzaakt een elektrisch veld in het blokje germanium.
Indien we dit veld voorstellen als een kracht die van de uitwendige negatieve
naar de positieve pool van de batterij loopt en een veldsterkte E heeft, zullen
de vrije elektronen in het blokje N-germanium zich in de richting van deze
kracht verplaatsen. De geleiding geschiedt nu door verplaatsing van de vrije
elektronen in de richting van het aangelegde elektrische veld. Deze geleiding
neemt toe met het aantal vrije elektronen (percentage verontreiniging),
zodat buiten de batterij dus een (elektronen)stroom van — naar 4- gaat
vloeien.
c) Omkering van de polariteit van de batterij
Wordt de polariteit van de batterij omgekeerd volgens fig. 27, dan wordt
het elektrische veld eveneens omgekeerd. De vrije elektronen zullen zich
dan in de tegengestelde richting verplaatsen, en de elektrische stroom buiten
de batterij zal weer van — naar + vloeien. Bij dezelfde spanning zal de
amplitude van deze stroom dan gelijk zijn aan die welke in het voorgaande
geval vloeide.
Het blijkt dus dat in een blokje N-germanium geen enkel gelijkrichteffect
optreedt.

2.12. Geleiding in een blokje P-germanium
Om de geleiding in een blokje P-germanium na te gaan, beschouwen wij
fig. 28.
a) Schakelaar S geopend
Het blokje P-germanium wordt weer voorgesteld volgens de bekende sym
bolen, dat wil zeggen met onevenredig grote negatieve indiumatomen en
verplaatsbare gaten.
b) Schakelaar S gesloten
In het blokje P-germanium heerst nu een elektrisch veld dat we zullen voor
stellen door een kracht die in het kristal van — naar + loopt, en waarvan de
amplitude E bedraagt.
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Wij zullen nu de verschijnselen beschouwen die zich binnen het kristal
afspelen. Wij doen dit aan de hand van fig. 29, die een klein stukje
P-germanium voorstelt. Onder de invloed van het veld, wordt de binding
van het elektron b verbroken, en vult dit het gat A op. Tegelijkertijd valt
het vrijgemaakte elektron c in het gat B; de geleiding binnen het kristal
blijkt te worden veroorzaakt door verplaatsing van de elektronen in de
richting van het aangelegde elektrische veld (zie „Geleiding door gaten”,
blz. 16).
Deze geleiding door bindingselektronen kan worden voorgesteld als een
geleiding door gaten (+), waarbij deze zich in de richting voortbewegen
die tegengesteld is aan de verplaatsing van de bindingselektronen, dus tegen
gesteld aan de richting van het elektrische veld (het gat heeft zich immers
van de binding A naar de binding C verplaatst). Aan de zijde I worden de
elektronen die vanuit de aansluitdraad het halfgeleiderkristal binnenstromen,
door de bestaande gaten in het kristal opgevuld.
Aan de zijde II geschiedt het tegengestelde; de gaten komen in contact met
de elektrode en worden opgevuld door vrije elektronen, die via de elektrode
zelf en de toevoerdraden hiervan door de spanningsbron worden geleverd.
De geleiding in een blokje />-germanium neemt toe met het aantal gaten
(percentage verontreiniging); de elektrische stroom vloeit buiten de batterij
dus van de negatieve naar de positieve pool. Ter vergemakkelijking van
verdere uiteenzettingen, zullen wij deze voorstellen als een verplaatsing van
beweeglijke gaten van de positieve elektrode I naar de negatieve elektrode II.
c) Omkering van de polariteit van de batterij
Bij omkering van de polariteit van de batterij, ontstaat de situatie zoals in
fig. 30 is geschetst. Het elektrische veld is omgekeerd, en de gaten verplaatsen
zich in de richting tegengesteld aan die van het zojuist besproken geval.
De elektronenstroom buiten de batterij loopt ook nu van de negatieve naar
de positieve pool, waarbij de grootte van deze stroom bij een zelfde spanning
weer gelijk is aan die welke in het voorgaande geval vloeide.
In een blokje P-germanium treedt dus evenmin een gelijkrichteffect op.
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2.13. Geleiding in een blokje zuiver germanium
Fig. 31 stelt de schakeling voor die op dit geval van toepassing is.
a) Schakelaar S geopend
Bij een bepaalde temperatuur bevinden zich in dit blokje germanium vrije
elektronen en beweeglijke gaten. Er zijn relatief veel minder ladingdragers
- vrije elektronen en beweeglijke gaten - dan in N-germanium of P-germanium voorkomen.
b) Schakelaar S gesloten
De batterij V veroorzaakt in het blokje germanium een elektrisch veld. De
vrije elektronen zullen zich in de richting van dit veld verplaatsen, en de
gaten in de tegengestelde richting; er zal dus een stroom door de kring gaan
vloeien. Bij een zelfde spanning zal deze stroom veel zwakker zijn dan in de
voorafgaande gevallen, daar de conductiviteit van dit blokje germanium
immers afhangt van de hoeveelheid aanwezige ladingdragers. Deze geleiding
wordt in gelijke mate door gaten en door vrije elektronen bewerkstelligd.
c) Omkering van de polariteit van de batterij
Keren wij de polariteit van de batterij om, dan zal een stroom van dezelfde
grootte, maar in de tegengestelde richting, door de kring vloeien (fig. 32).
In een blokje zuiver germanium treedt dus, evenmin als in een blokje N- of
P-germanium, een gelijkrichteffect op. Het blijkt dus dat er — wat de geleiding
betreft — geen voorkeursrichting is.

2.14. PN-overgang
a) Definitie
Een P/V-overgang in een monokristal is een gebied van geringe dikte waarvan
de geleiding overgaat van het type P naar het type N.
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Een dergelijke grenslaag kan in principe als volgt worden verkregen:
- door verontreinigingen in een halfgeleider te laten diffunderen,
- door legeren met P- of N-vormende elementen.
Is een germaniumkristal gedeeltelijk van het P-type en gedeeltelijk van het
N-type, dan zal tussen beide gebieden noodzakelijkerwijze een gebied aan
wezig zijn waarin de geleiding door middel van gaten overgaat in geleiding
door middel van vrije elektronen.
b) Afwezigheid van een uitwendige spanning
Laten wij een monokristal beschouwen dat is samengesteld uit twee blokjes
germanium van verschillend type (zie fig. 33). In het N-gebied zal het aantal
vrije elektronen overheersen, en in het P-gebied het aantal gaten.
De vrije elektronen zullen uit het N-gebied naar het P-gebied diffunderen,
terwijl de gaten van het P-gebied naar het N-gebied zullen diffunderen.
De uit het N-gebied afkomstige vrije elektronen belanden zodoende in het
gebied waar het aantal gaten relatief groot is, zodat zij zich zeer snel met de
gaten zullen recombineren. De uit het P-gebied afkomstige gaten belanden
anderzijds in een gebied waar het aantal vrije elektronen relatief groot is,
en zullen zeer snel door de elektronen van het N-gebied worden opgevuld.
Aangezien de donor- en acceptor-atomen zich op vaste plaatsen bevinden,
zal een verplaatsing van negatieve ladingen uit het TV-gebied naar het Pgebied, en van positieve ladingen in de tegengestelde richting hiervan het
gevolg zijn (fig. 34).
De vaste negatieve ionen (elektrisch negatieve indiumatomen), die een in
tegrerend deel zijn van de kristalroosters, vormen een negatieve gebonden
ruimtelading. De vaste positieve ionen (elektrisch positieve arsenicumatomen) vormen een positieve gebonden ruimtelading.
c) Diffusiespanning of potentiaalbarrière
Deze ruimtelijke dubbellaag veroorzaakt een aan inwendige oorzaken toe
te schrijven elektrisch veld; dit veld is gericht van de negatieve ruimtelading
(P-germanium) naar de positieve ruimtelading (iV-germanium), en heeft
een grootte e (fig. 35a).
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Het elektrische veld e belemmert de diffusie van gaten naar het N-gebied
en van vrije elektronen naar het P-gebied; het vormt een barrière die de
vrije elektronen naar het P-materiaal en de elektronen naar het N-materiaal
terugdringt. Men spreekt hier van een „potentiaalbarrière”.
De beweeglijke ladingdragers in de onmiddellijke nabijheid van de contact
oppervlakte ervan verdwijnen. Dit smalle gebied, waarvan de dikte b.v.
1 micron bedraagt, kan worden beschouwd als een overgangslaag die door
een potentiaalbarrière wordt begrensd.
d) Ladingsdichtheid
Fig. 35b stelt de ladingsdichtheid in een germaniumkristal met P-N-overgang
voor, als functie van de afstand tot de grenslaag. Deze kromme kan als volgt
worden verklaard.
Het gebied van het P-germanium dat het verst van de grenslaag is verwijderd,
ontvangt geen enkel vrij elektron van het N-gebied, zodat het evenwicht
van de elektrische ladingen daar dus gehandhaafd blijft; dit gebied is altijd
elektrisch neutraal (AB, zie ook fig. 35a).
In de nabijheid van de grenslaag, aan de zijde van het P-germanium, hebben
de elektronen uit het N-gebied enkele gaten uit het P-gebied opgevuld; hier
wordt zodoende het elektrische evenwicht verstoord, en deze verstoring
is des te ingrijpender naarmate meer gaten van het P-gebied door de vrije
elektronen van het N-gebied zijn opgevuld. De ladingsdichtheid is maximaal
en negatief in het gebied van de grenslaag (aan de zijde van het P-germanium)
waar geen enkel beweeglijk gat meer bestaat (punt C).
Dezelfde redenering geldt voor het N-gebied; de ladingsdichtheid is maximaal
en positief in het gebied van de grenslaag (aan de zijde van het N-germanium)
waar geen enkel vrij elektron meer aanwezig is (punt D).
Tussen de punten C en D bevindt zich een plotselinge overgang van de maxi
male negatieve ladingsdichtheid naar de maximale positieve ladingsdichtheid.
Het gedeelte EF van de kromme komt overeen met het N-gebied van h^t
germanium waar geen enkel gat uit het N-gebied heeft kunnen diffunderen.
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2.15. Capaciteit van de grenslaag
In het overgangsgebied blijven alleen gebonden elektrische ladingen over.
De geïoniseerde atomen zijn aan vaste plaatsen gebonden, die zij niet kunnen
verlaten omdat ze knooppunten van het kristalrooster vormen; in het Pgermanium zijn dit acceptors, en in het N-germanium, donors. Dit gebied
kan men dan ook als een volmaakte isolator beschouwen.
Dit verschijnsel stelt ons in staat om aan het overgangsgebied een karak
teristieke capaciteit toe te kennen, waarbij de dikte van de grenslaag de dikte
van het diëlektricum bepaalt. De waarde van deze capaciteit wordt gegeven
door de formule:
C = KS/4jtdy
waarin K de diëlektrische constante, S de oppervlakte en d de dikte van de
grenslaag voorstelt.

2.16. Invloed van een uitwendig elektrisch veld
op de grenslaag
a) Grenslaag in de doorlaatrichting
Wij zullen de beschouwing baseren op de hiernaast gegeven schakelingen.
Schakelaar S geopend (fig. 36a)
Het inwendige elektrische veld (e), dat van het P-germanium naar het Ngermanium is gericht, belemmert vrije elektronen naar het P-gebied en
beweeglijke gaten naar het iV-gebied over te gaan. Daar de kring geopend is,
kan er dus geen elektrische stroom door de keerlaag vloeien.
Schakelaar S gesloten (fig. 36b)
De aangelegde spanning V heeft een elektrisch veld tot gevolg dat, buiten
de batterij, van de negatieve naar de positieve pool is gericht. Dit elektrische
veld E werkt het elektrische veld e tegen; E bevordert de diffusie van lading
dragers, zodat de elektronen zich van het //-gebied naar het P-gebied
begeven, terwijl gaten van het P-gebied naar het iV-gebied gaan. Zodoende
zal een stroom I in de kring gaan vloeien, hetgeen betekent dat de grenslaag
geleidt.
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gaten ontstaan door
verbreking van binger-

b) Grenslaag in de blokkeerrichting
Wij zullen nu het geval beschouwen dat de batterij omgepoold is (fig. 37).
Het elektrische veld E heeft nu dezelfde richting als het inwendige elektrische
veld e, en zal de werking van dit laatste zodoende versterken. De vrije elek
tronen uit het Af-gebied kunnen niet naar het P-gebied diffunderen, even
min als de beweeglijke gaten uit het P-gebied naar het N-gebied kunnen
diffunderen, hetgeen betekent dat de grenslaag niet geleidt.
In de praktijk zal echter toch een zwakke stroom door de kring vloeien. Het
is van groot belang de oorzaak van deze stroom, die vloeit als de grenslaag
in de tegenrichting gepolariseerd is zodat hij de stroom zou moeten blok
keren, na te gaan.
In het A^-germanium hebben wij uitsluitend de vrije elektronen die aan ver
ontreinigingen te danken zijn, voorgesteld. De geleiding in dit type germanium hangt van de volgende factoren af:
1) Het aantal vrije elektronen afkomstig van verontreinigingsatomen, die
een zeer grote invloed hebben.
2) De verbreking van bindingen tussen germaniumatomen, die bij kamer
temperatuur een geringere invloed heeft. Zoals reeds werd uiteengezet,
heeft de verbreking van deze bindingen tot gevolg dat vrije elektronen
en beweeglijke gaten ontstaan. In een blokje N-germanium bestaat dus
steeds een klein aantal beweeglijke gaten, dat met de omgevingstempera
tuur toeneemt. In het P-germanium werden alleen de beweeglijke gaten
die aan de verontreiniging te danken zijn, voorgesteld. Evenals in het
vorige geval, wordt de geleiding echter voor een gering deel bewerkstelligd
door de verbreking van de bindingen tussen germaniumatomen, hetgeen
aanleiding geeft tot het ontstaan van enkele vrije elektronen in het
P-gebied.
Uit fig. 38 blijkt dat het uitwendig aangelegde elektrische veld E de weinige
vrije elektronen uit het P-gebied toestaat naar het N-gebied te gaan, terwijl
de weinige beweeglijke gaten zich van het N-gebied naar het P-gebied kunnen
verplaatsen, hetgeen een verklaring vormt voor de zwakke stroom die door
de kring vloeit.
Het aantal vrije elektronen in het P-gebied en beweeglijke gaten in het Af
gebied zal des te groter zijn naarmate de temperatuur toeneemt. Deze stroom
neemt dus met de temperatuur toe.
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DEEL II
Diodes

HOOFDSTUK 3

Lagendiodes
3.1. Hoofdeigenschappen
De halfgeleiderdiode is elektrisch asymmetrisch, hetgeen blijkt uit het feit
dat de stroom die in de ene richting door de diode vloeit, veel geringer is
dan de stroom die in de andere richting hier doorheen vloeit.
Bovendien vertoont de karakteristiek een sterk gekromd gebied, hetgeen de
diode in staat stelt ook de detectorfuncties van een vacuümdiode te vervullen.
a) Karakteristiek in de voorwaartse richting
De diode is in de voorwaartse richting geschakeld als het P-gebied met de
pluspool en het N-gebied met de minpool van de batterij is verbonden
(fig. 39).
De spanning Vj over de grenslaag die hiervan het gevolg is, is gelijk aan het
verschil tussen de batterijspanning Vb en de potentiaalsprong Vb over de
grenslaag, m.a.w.:
Vj — VB — Vb.
De grenslaag is in de voorwaartse richting gepolariseerd, waardoor een lage
spanning een grote stroom veroorzaakt. Daar de resistantie in de voorwaart
se richting uiterst laag is, moet in de kring een weerstand worden opgenomen
om te voorkomen dat de diode wordt beschadigd.
De stroom-spanningskarakteristiek heeft een exponentieel verloop (zie
fig. 40).
b) Karakteristiek in de tegenrichting
In dit geval is het P-gebied met de negatieve pool en het AT-gebied met de
positieve pool van de batterij verbonden (fig. 41). De spanning die nu over
de grenslaag komt te staan (Vj\ is gelijk aan de som van de batterijspanning
(Vb) en de potentiaalsprong (Vb) over de grenslaag, m.a.w.:
Vj = VB + Vb.
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De stroom in de kring vloeit nu tegengesteld aan die in het voorafgaande
geval; deze stroom is heel zwak en neemt weinig toe met de aangelegde span
ning. Deze stroom in de tegenrichting wordt voorgesteld door het symbool
—Id en nadert tot een verzadigingswaarde (fig. 42).
De spanning waarvan de polariteit zodanig is dat de grenslaag de stroom
blokkeert, noemt men de „tegenspanning” —Vd- Bij een bepaalde waarde
van de tegenspanning (—Vd), kan de kromme —Id = f (—Vd), die de
stroom als functie van deze spanning voorstelt, twee verschillende vormen
aannemen:
1) een rechte lijn, overeenkomende met een nagenoeg constante spanning,
de „doorslagspanning” (fig. 43);
2) een kromme waarvan de steilheid, van een maximale waarde van de
tegenspanning af, negatief is (fig. 44).
c) Capaciteitsveranderingen van de grenslaag
Wij hebben in het voorgaande aangetoond dat de capaciteit van de grenslaag
afhankelijk is van de dikte van deze laag (zie blz. 36).
Als de grenslaag nu in de tegenrichting is gepolariseerd, neemt de dikte van
deze laag toe met de aangelegde spanning (fig. 45 en 46). Dit heeft tot gevolg
dat de capaciteit ervan afneemt. In de praktijk schommelt deze capaciteit
tussen enkele en enige tientallen picofarads.
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Puntcontactdiodes
De PN-overgangen zijn soms het resultaat van een ongelijkmatige verdeling
van verontreinigingen gedurende de stolling van het kristal. Ze kunnen naar
keuze in de ene of de andere richting worden aangebracht door tijdens het
kristalliseren het gewenste soort verontreinigingen (indium of arsenicum)
aan het germanium toe te voegen.
In kristaldiodes voor sommige toepassingen wordt de PW-overgang ver
kregen door een geschikte metalen draad voorzien van een scherpe punt
op het kristal te plaatsen, en hier doorheen, gedurende een korte tijd, een
stroom te laten vloeien (formering van het contact).
Verontreinigingen afkomstig van de metalen contactdraad diffunderen hier
door van het oppervlak van het kristal in dit kristal, en vormen zodoende
rondom het puntcontact een PN-overgangsgebied. Deze formering van het
contact in puntcontactdiodes (fig. 48) is uiterst belangrijk; de diodewerking
treedt pas op nadat het contact geformeerd is.
In het PN-overgangsgebied is ook hier een bepaalde grenslaagcapaciteit
aanwezig; deze neemt met de oppervlakte van dit gebied toe. De capaciteit
van een dergelijk contact is bij puntcontactdiodes overigens relatief klein
(in de orde van 1 picofarad). Dit is de reden waarom dergelijke diodes be
paalde voordelen bieden voor gebruik bij hoge frequenties. Zij zijn daar
entegen ongeschikt voor grote vermogens, zodat voor dergelijke toepassingen
aan lagendiodes de voorkeur wordt gegeven.
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Nadere beschouwing van de karakteristiek
5.1. In de voorwaartse richting gepolariseerde diode
Om de diode in de voorwaartse richting te polariseren, verbinden wij de
pluspool van de batterij met het P-gebied, en de minpool met het N-gebied.
We kunnen de diodekarakteristiek gemakshalve in drie gebieden verdelen
(fig. 49).
a) Gebied 1
Dit is het gebied van zeer zwakke stromen en lage spanningen (Jd in de orde
van enkele tientallen microamperes, Vd van enkele millivolts).
De kromme verloopt ongeveer parabolisch, behoudens dicht bij de oor
sprong, waar de karakteristiek vrijwel recht is.
b) Gebied 2
In dit gebied is het verloop niet meer parabolisch, maar evenmin rechtlijnig.
Dit gebied is vooral van belang voor gebruik van de diode als detector.
c) Gebied 3
Dit is het gebied van de grote strQmen; de kromme heeft hier een vrijwel
rechtlijnig verloop. Het blijkt uit fig. 49 dat kleine spanningsveranderingen
hier grote stroomveranderingen veroorzaken.
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d) Resistantie
Het kan van belang zijn, de resistantie van de diode in de voorwaartse rich
ting te bepalen en hieruit de veranderingen van deze resistantie als functie
van de spanning af te leiden. Hiertoe gaan we uit van de in fig. 50 weerge
geven kromme.
De spanning Vd komt overeen met het punt A' op de abscis. Trekken wij
in dit punt de loodlijn op deze as, dan bepaalt deze lijn het punt A' van de
karakteristiek. De projectie van A op de Id-as geeft het punt B'.
Wij trekken nu in het punt A de raaklijn aan de kromme en verlengen de
lijn B'A. De hoek die door deze raaklijn met de horizontale lijn door het
punt A wordt gevormd, wordt gegeven door de tangens hiervan:
CB
tg A = —
6
AB

CB'
A'B"

AID
&VD

1
Rd^A)

Wij zien dat de tangens van deze hoek gelijk is aan de reciproke waarde
van de resistantie van de diode in de voorwaartse richting (voor een gegeven
spanning).
Verhogen we de waarde van Vd zodat deze zich in het punt E' op de abscis
bevindt, dan komen hiermee overeen het punt E op de karakteristiek en
het punt F' op de ordinaat. De hoek die de raaklijn aan de kromme in het
punt E met de horizontale lijn maakt, wordt nu gegeven door de formule:
GF
tgO E = —
nn
EF

G'F'
E'F"

EId
A VD

1
Bd(E)

De hoek E is groter dan de hoek A, en tg E is dus eveneens groter dan tg Af
waaruit volgt dat 1 /Rd(E) groter is dan 1 IRd(A), en Rd(E) dus kleiner is dan
Rü{A)- Dit betekent dat de resistantie van een diode in de voorwaartse
richting afneemt als de spanning toeneemt; deze resistantie kan in het gebied
1 een hoge waarde aannemen, en in het gebied 3 heel laag worden.
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5.2. In de tegenrichting gepolariseerde diode
Als de positieve pool van de batterij met het iV-germanium en de negatieve
pool met het P-germanium wordt verbonden, is de diode in de tegenrichting
gepolariseerd. De karakteristiek in de tegenrichting kunnen wij nu in 4 ge
bieden onderverdelen.
a) Gebied 4
Dit is het gebied waarin de stroom en tegenspanning heel lage waarden
aannemen. De kromme verloopt hier ook weer nagenoeg parabolisch, be
halve in de nabijheid van de oorsprong, waar de karakteristiek weer vrijwel
recht is.
Daar het gebied 1 van de karakteristiek in de voorwaartse richting een zelfde
verloop heeft als het gebied 4 van de karakteristiek in de tegenrichting,
gedraagt de grenslaag in deze beide gebieden zich symmetrisch (fig. 52).
Hieruit kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat bij zeer lage spanningen
geen gelijkrichteffect optreedt.
b) Gebied 5
De tegenstroom nadert hier tot een constante waarde (verzadigingsstroom),
waarbij de verzadigingsstroom echter nooit wordt bereikt. De resistantie
in de tegenrichting is groot, maar nooit oneindig.
c) Gebied 6
In dit gebied neemt de tegenstroom bij een geringe verhoging van de tegen
spanning aanzienlijk toe. Dit gebied is bij siliciumdiodes uiterst smal, maar
bij germaniumdiodes veel breder.
De maximaal toelaatbare topwaarde van de tegenspanning (—Vdm) is
steeds lager dan die waarbij de karakteristiek sterk begint af te buigen.
d) Gebied 7
In dit gebied treedt doorslag van de grenslaag op, en stijgt de tegenstroom
tot een aanzienlijke waarde.
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e) Resistantie in de tegenrichting
Wij zullen nu de weerstand in de tegenrichting van de diode bepalen, en
nagaan op welke wijze deze als functie van spanningsveranderingen varieert.
Hiertoe zullen wij ons op fig. 53 baseren. De tegenspanning —Vd komt
overeen met het punt A' op de abscis. Richten wij in dit punt de loodlijn op,
dan wordt hierdoor het punt A op de karakteristiek bepaald. De projectie
van dit punt op de ordinaat geeft ons het punt B'.
Nu trekken wij in het punt A de raaklijn aan de kromme en verlengen wij
de lijn B'A. De hoek die door de raaklijn aan de kromme met de horizontale
lijn door het punt A wordt gevormd, wordt gegeven door de tangens hiervan:
tg A

CB

C'B'

AB

A'S'

'd-fjDinv

1

A Vd\nv

-RlnvM)

Men ziet dat de tangens van deze hoek gelijk is aan de reciproke waarde
van de resistantie in de tegenrichting van de diode (voor een gegeven tegen
spanning).
Als wij de spanning —Vd zodanig verhogen dat we in het gebied 7 van de
karakteristiek werken (b.v. punt E' op de abscis), dan komt hiermee overeen
een punt E op de karakteristiek en een punt E" op de ordinaat. Als wij
nu de hoek bepalen die de raaklijn aan de kromme in het punt E met de
horizontale lijn vormt, dan blijkt deze bijna 90° te zijn, zodat de tangens
van de hoek E bijna oneindig is, dus zeer veel groter dan de tangens van
de hoek A. Hieruit volgt dat 1 IRinV(E) zeer veel groter is dan 1/R<„»(i4)»
m.a.w. dat Rinv{A) zeer veel groter is dan RinviE)- De resistantie van een diode
in de tegenrichting neemt dus toe naarmate de hoek die de karakteristiek
met een horizontale lijn vormt, afneemt.
Het gebied waar de karakteristiek afbuigt, kan worden omschreven als dat
waarin de resistantie in de tegenrichting van een zeer hoge naar een zeer
lage waarde overgaat.
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Doorslag van een grenslaag
De karakteristiek in de tegenrichting toont een gebied waarin de diode
doorslaat, d.w.z. een gebied waarin de tegenstroom een heel grote waarde
aanneemt (gebied 7, fig. 51).
Deze doorslag van de grenslaag van de diode kan aan verschillende ver
schijnselen worden toegeschreven, te weten:
1) het thermische effect,
2) het lawine-effect,
3) het zenereffect.

6.1. Doorslag door het thermische effect
Het vermogen dat in de grenslaag wordt gedissipeerd, is gelijk aan het
produkt van de spanning over deze grenslaag en de stroom die hier doorheen
vloeit:
Pj — Flnv * Anv •

Het gedissipeerde vermogen in de grenslaag neemt dus toe met de tegen
stroom. Het ontstaan van deze tegenstroom hebben we reeds uiteengezet
(blz. 39), en het bleek hierbij dat deze stroom met de temperatuur toeneemt.
Deze, door de grenslaag bereikte temperatuur, hangt af van:
1) het hierin gedissipeerde vermogen,
2) de wijze waarop de diode wordt gekoeld.
Twee gevallen moeten worden onderscheiden:
a) De gedissipeerde warmte en de koeling zijn gelijk, zodat de tegenstroom
stabiel is.
b) Het thermische evenwicht is verbroken. De tegenstroom van de grenslaag
neemt snel toe met de temperatuur, en de gedissipeerde warmte overtreft
de door de koeling afgevoerde warmte. Dit verschijnsel heeft een cumu
latief karakter (fig. 54). De karakteristiek heeft hier een negatieve helling.
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6.2. Doorslag door het lawine-effect
De elektrische ladingen die door de grenslaag vloeien, ontvangen een energie
die evenredig is met de spanning die over de grenslaag staat.
Met elke toeneming van de tegenspanning —VD komt overeen een toe
neming van de energie die door de zich verplaatsende ladingen wordt op
geslagen. Zodra deze energie een bepaalde drempelwaarde overschrijdt,
worden door botsingen elektronen van germaniumatomen losgescheurd.
Dit verschijnsel kan eveneens cumulatief worden, waarbij de vrijgemaakte
ladingen op hun beurt ladingen vrijmaken. Dit geeft aanleiding tot een
lawine-effect, zoals in fïg. 55 is voorgesteld. In dat geval wordt de tegen
stroom door de grenslaag alleen nog begrensd door de elementen die deel
uitmaken van de kring waarin de diode is opgenomen.

6.3. Doorslag door het zenereffect
Met de tegenspanning neemt het veld in de grenslaag eveneens toe. Bij een
hoge waarde van dit veld treedt het ook in de sterkstroomtechniek bekende
verschijnsel van doorslag op, waarbij bindingselektronen worden losgerukt.
De tegenstroom neemt dan sterk toe, en wordt niet langer door de diode zelf
beperkt.
In bepaalde gevallen kan de doorslag worden voorgesteld door een rechte
lijn die met een nagenoeg constante tegenspanning overeenkomt (fig. 56).
Deze doorslagspanning kan dan worden gebruikt als een referentiespanning.
De knie in de karakteristiek van germaniumdiodes (fig. 57) verloopt veel
geleidelijker dan bij siliciumdiodes (fig. 58). Dit is de reden waarom de
zenerdiodes, waarin van dit verschijnsel profijt wordt getrokken, van silicium
zijn gemaakt.
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Invloed van de temperatuur
De temperatuur heeft een grotere invloed op de karakteristiek in de tegenrichting dan op die in de voorwaartse richting bij een germaniumdiode.

7.1. Invloed op de karakteristiek in de tegenrichting
a) Tegenstroom
De tegenstroom neemt met de temperatuur toe. Bij een germaniumdiode
verdubbelt deze stroom als de temperatuur met 10 °C toeneemt; bij een
siliciumdiode verdubbelt deze stroom reeds bij een temperatuurstijging van
7 °C. De tegenstroom van een siliciumdiode is echter slechts een honderdste
tot een duizendste van die van een germaniumdiode van dezelfde afmetingen.
Dit is de reden waarom siliciumdiodes toch beter geschikt zijn om bij
hogere temperaturen te worden gebruikt. De maximale temperatuur voor
een germaniumdiode bedraagt ongeveer 75 °C, die voor een siliciumdiode
ongeveer 150 °C.
Fig. 59 stelt de verandering van de karakteristiek in de tegenrichting van
een germaniumdiode voor als de temperatuur van 0° C tot 75 °C toeneemt
b) Resistantie
Uit de karakteristieken van fig. 59 blijkt dat de stroom, bij een zelfde tegenspanning, met de temperatuur toeneemt.
Laten wij aannemen dat de tegenspanning 30 V bedraagt; hiermee komt
overeen het punt A op de karakteristiek voor 0 °C, het punt B op die voor
40 °C, en het punt C op die voor 75 °C.
De hoek C is groter dan de hoek B, die op zijn beurt weer groter is dan de
hoek A> m.a.w. tg C > tg B > tg A. Daar de tangens gelijk is aan de reciproke waarde van de resistantie in de tegenrichting, is RDinv(C> < Roinv(B) <
^Dinv(A)-

De resistantie in de tegenrichting neemt dus af naarmate de temperatuur
toeneemt (fig. 60),
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c) Doorslagspanning
De spanning waarbij in een diode doorslag optreedt ten gevolge van over
matige toeneming van de kristal-temperatuur T, neemt af naarmate de
temperatuur toeneemt (fig. 61).
Bij zenerdiodes neemt de doorslagspanning enigszins toe met de tempe
ratuur (fig. 62).
In een germaniumdiode is de verlaging van de doorslagspanning van minder
belang dan de met de temperatuur sterk toenemende tegenstroom; van deze
doorslagspanning kan immers toch geen gebruik worden gemaakt daar de
knie in de karakteristiek vrij flauw verloopt en men dus ver beneden deze
doorslagspanning moet blijven om van een betrouwbare werking verzekerd
te zijn.

7.2. Invloeden op de karakteristiek in de voorwaartse richting
De vorm van de karakteristiek in de voorwaartse richting wordt slechts
weinig door de temperatuur beïnvloed. Deze karakteristiek verschuift zich
parallel aan de abscis, en ondergaat hierbij een geringe vormverandering
(fig. 63a).
Bij een gegeven spanning ( Vd) neemt de stroom enigszins toe met de tem
peratuur (punten A op de karakteristiek voor 0 ÜC en B op die van 40° C).
De resistantie in de voorwaartse richting neemt dus af met de temperatuur.
De temperatuurinvloed op de stroom en resistantie in de voorwaartse
richting is naar verhouding veel geringer dan die op deze grootheden in de
tegenrichting.

7.3. Verklaring van het verschil in temperatuurinvloed
op de diodekarakteristieken in beide richtingen
Een bepaalde hoeveelheid verontreinigingsatomen wordt in het zuivere
germanium aangebracht: arsenicumatomen voor het verkrijgen van Ngermanium, of indiumatomen voor het verkrijgen van P-germanium. Stel
dat in het N-germanium per eenheid van volume N arsenicumatomen
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aanwezig zijn. Elk van deze atomen zal bij kamertemperatuur een elektron
hebben vrijgemaakt, zodat N de dichtheid van de vrije elektronen voorstelt
die aan de aanwezigheid van de arsenicumatomen moet worden toegeschre
ven. Tegelijkertijd zal een aantal bindingen tussen germaniumatomen worden
verbroken, waardoor extra vrije elektronen (N_) en beweeglijke gaten (N+)
ontstaan.
Het beschouwde blokje N-germanium bevat dus per eenheid van volume
een aantal ladingdragers dat op de volgende wijze is verdeeld (fig. 636):
- vrije elektronen: n_
- beweeglijke gaten: N+1
waarbij men moet bedenken dat n_ zeer veel groter is dan N_.
Stel dat in het P-germanium per eenheid van volume het aantal indiumatomen P bedraagt. Bij kamertemperatuur zal elk van deze atomen een
beweeglijk gat hebben doen ontstaan. p+ stelt dus de dichtheid van de be
weeglijke gaten voor die door de aanwezigheid van het indium zijn veroor
zaakt. Tegelijkertijd zal een bepaald aantal bindingen tussen germanium
atomen verbroken worden. Het aantal beweeglijke gaten en vrije elektronen
per eenheid van volume dat moet worden toegeschreven aan de verbreking
van deze bindingen, zullen wij voorstellen door P+, respectievelijk P_.
Het beschouwde blokje P-germanium bevat zodoende een bepaalde dicht
heid van ladingdragers die op de volgende wijze zijn verdeeld (fig. 63c):
- beweeglijke gaten: p+ + P+,
- vrije elektronen: P_.
In dit P-germanium is het aantal beweeglijke gaten P+ dat door de aanwezig
heid van het indium is veroorzaakt, zeer veel groter dan het aantal beweeglijke
gaten P+ dat voor rekening komt van de bij een bepaalde temperatuur ver
broken bindingen tussen atomen.

7.4. In de voorwaartse richting geschakelde diode
Het door de batterij veroorzaakte veld E (fig. 63d) werkt het inwendige
veld e tegen, en versterkt zodoende de neiging tot diffusie. De vrije elek
tronen van het 7V-gebied diffunderen naar het P-gebied, en de beweeglijke
gaten van het P-gebied naar het N-gebied; de grenslaag geleidt, en er zal
een stroom door de kring vloeien. Deze stroom is een functie van het aantal
ladingdragers dat zich als gevolg van het veld E kan verplaatsen.
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Het aantal ladingdragers dat de grenslaag overschrijdt, zal afhankelijk zijn
van de dichtheid van de vrije elektronen in het N-gebied en van de dichtheid
van de beweeglijke gaten in het P-gebied. Deze stroom is derhalve een functie
van:
//_ -f AL 4- p+ 4- P+, dus van n_ 4- p+ 4- AL + P+.
Bij een temperatuurstijging zal het aantal verbroken bindingen tussen
germaniumatomen toenemen. Laten wij de nieuwe dichtheden van de elek
tronen en gaten in het N- en P-gebied N'_, respectievelijk P'+ noemen. Bij
kamertemperatuur zullen alle verontreinigingsatomen hetzij een vrij elektron
(AAgermanium), dan wel een gat (P-germanium) hebben veroorzaakt, zodat
n_ en p+ onveranderd zullen blijven. Laten wij aannemen dat N'_ = 2AL en
dat p'+ = 2/»+. De nieuwe waarde van de stroom zal zodoende een functie
zijn van:
/*_ 4- p+ 4- ri_ + P'+, dus van n_ + p++ 2 (AL 4- P+).
Aangezien n_ en p+ zeer veel groter zijn dan AL, respectievelijk P+, zal een
verdubbeling hiervan slechts tot gevolg hebben dat de spanningsval in de
voorwaartse richting iets afneemt.

7.5. In de tegenrichting geschakelde diode
Het veld E versterkt hier het inwendige veld e (fig. 63d). Alleen de gaten, die
een minderheid in het N-gebied vormen, kunnen naar het P-gebied diffun
deren, terwijl alleen de vrije elektronen, die een minderheid in het P-gebied
vormen, naar het Ar-gebied kunnen diffunderen. De stroom is nu dus een
functie van N+ + P_.
Een verhoging van de temperatuur, gelijk aan die in het vorige geval, zal
zich uiten in een vergroting van de dichtheid van de beweeglijke gaten in
het N-gebied (AT+) en van de vrije elektronen in het P-gebied (PL). De nieuwe
waarde van de stroom is thans een functie van N'+ + PL, m.a.w. van
2{N+ + P_).
Deze temperatuurverhoging uit zich nu dus in een verdubbeling van het
aantal ladingdragers dat de grenslaag overschrijdt. Bij een grotere tem
peratuurverhoging zal dit aantal nog sterker toenemen, hetgeen de belang
rijke invloed van temperatuurveranderingen op de waarde van de tegen
stroom duidelijk demonstreert.
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Vergelijking tussen vacuümdiodes en
germaniumdiodes
Germaniumdiodes bieden de volgende voordelen:
1) Afwezigheid van een gloeidraad. Een gloeistroombron is zodoende over
bodig, hetgeen het probleem van de brom aanzienlijk verlicht.
2) Zeer geringe capaciteit (althans bij puntcontactdiodes). De capaciteit
van een dergelijke diode is in de orde van 1 pF; dit voordeel is bijzonder
belangrijk bij gebruik van deze diodes bij hoge frequenties.
3) In de voorwaartse richting is de resistantie van een germaniumdiode lager
dan die van een vacuümdiode.
4) In een gesloten kring levert de germaniumdiode bij afwezigheid van
spanning geen enkele stroom (fig. 64), terwijl daarentegen de vacuüm
diode wel een stroom veroorzaakt (fig. 65); in meetschakelingen is het
vaak nodig deze stroom te compenseren.
5) Germaniumdiodes kunnen gemakkelijk in de bedrading worden opge
nomen.
6) Hun gewicht en volume zijn uiterst gering.
Door deze voordelen geeft men vaak de voorkeur aan de germaniumdiode
voor talrijke toepassingen, maar men moet niet uit het oog verliezen dat deze
diode ook enkele nadelen biedt:
1) In de tegenrichting laat een vacuümdiode geen stroom door, terwijl een
germaniumdiode (fig. 66) bij hoge spanningen een niet te verwaarlozen
stroom doorlaat.
2) De vacuümdiode kan hoge tegenspanningen verdragen, hetgeen niet
geldt voor de germaniumdiode, waarvan de doorslagspanning (—Vdm)
minder hoog is (fig. 67).
3) De karakteristieken van de germaniumdiode veranderen met de tem
peratuur, niet alleen die in de voorwaartse richting, maar vooral de
karakteristiek in de tegenrichting.
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Gelijkrichting
De germaniumdiode kan als gelijkrichtelement worden gebruikt; in enkelfasige gelijkrichters, dubbelfasige gelijkrichters, in schakelingen voor span
ningsverdubbeling, in graetzschakelingen, enz.

9.1. Maximaal toelaatbare tegenspanning (—Vdm)
De amplitude van de wisselspanning die aan de klemmen van een germaniumdiode mag worden gelegd, wordt beperkt door de karakteristiek in de
tegenrichting zowel als door het vermogen dat in de grenslaag wordt gedissipeerd. Wij zullen dit aan de hand van de diode OA 85 illustreren.
De maximale tegenspanning (—Vdm) van deze diode bedraagt, bij een om
gevingstemperatuur van 25 °C, 115 V. Deze spanning is de belangrijkste
factor bij het ontwerpen van een gelijkrichterschakeling waarin een diode
wordt toegepast. De volgende twee gevallen moeten worden onderscheiden :
a) Belasting met een weerstand
Op dit geval is de schakeling van fig. 68 van toepassing. Wij zullen aannemen,
dat de ingangsspanning sinusvormig is (fig. 69). De karakteristiek van de
OA 85 wordt door fig. 70 voorgesteld. Een nadere beschouwing leert ons
het volgende:
Op het tijdstip t0 staat geen enkele spanning over de kring en ligt het werk
punt van de karakteristiek in A.
Op het tijdstip tx is de anode positief ten opzichte van de katode; de diode
geleidt en de stroom neemt toe van 0 tot een maximale waarde, punt B.
Op het tijdstip /2 is de spanning opnieuw nul, en vloeit geen stroom door de
kring.
Op het tijdstip /3 is de diode in de tegenrichting geschakeld, en vloeit eerx
zwakke tegenstroom door de kring, punt D.
Op het tijdstip /4 is de spanning opnieuw nul, en vloeit geen stroom do or
de kring, punt E.
De tegenspanning is maximaal op het tijdstip /3, en men moet voorkomerr
dat deze spanning de doorslagspanning van de diode (—Vdm) overtreft: m
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Dit betekent dat de topwaarde van de aangelegde spanning lager moet zijn
dan de spanning —VdmVoor een diode OA 85 bedraagt de effectieve waarde van de maximaal
toelaatbare spanning die bij deze schakeling mag worden aangelegd:
WS/y/l « 82 V.
Dit betekent dat, voor het gelijkrichten van een wisselspanning met een
effectieve waarde van 110 V, het nodig zou zijn twee diodes van dit type in
serie te schakelen.
b) Belasting met een weerstand en een condensator
In de schakeling van fig. 71 bestaat de belasting zowel uit een weerstand R
als uit een condensator C. Het zal weer worden aangenomen dat de aange
legde spanning zuiver sinusvormig is (fig. 72); de karakteristiek van de diode
is opnieuw in fig. 73 getekend.
Als de diode geleidt, wordt de condensator snel opgeladen. Is de diode
daarentegen geblokkeerd, dan zal de condensator zich langzaam over de
weerstand Ry die de belasting van de schakeling vóorstelt, worden ontladen.
De weerstand R zal immers zeer groot zijn in vergelijking tot de resistantie
van de diode in de voorwaartse richting. De condensator zal dus steeds tot
een aanzienlijke gelijkspanning —V0 geladen blijven; hierdoor krijgt de
diode een voorspanning, hetgeen betekent dat de wisselspanning wordt
aangelegd ten opzichte van —V0 (fig. 73).
Beschouwen wij de werking op verschillende tijdstippen, dan blijkt het
volgende:
Op het tijdstip t0 - punt A op de karakteristiek - is de diode geblokkeerd,
en ontlaadt de condensator zich langzaam over de weerstand R.
Op het tijdstip tx vloeit een zeer geringe stroom door de diode - punt B op de
karakteristiek - en wordt de condensator opgeladen.
Op het tijdstip t2 is de diode opnieuw geblokkeerd en begint de condensator
zich over de weerstand R te ontladen (punt C).
Op het tijdstip /3 is de spanning over de diode gelijk aan de som van de
spanning over de condensator (—V0) en de topwaarde van de aangelegde
spanning; de condensator ontlaadt zich nog steeds langzaam over de
weerstand R.
Op het tijdstip /4 is de diode nog altijd geblokkeerd door de voorspanning
die over de condensator staat.
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De diode blijkt voortdurend een voorspanning te krijgen, als gevolg waar
van de maximaal toelaatbare tegenspanning dan ook lager is (fig. 74), dan
bij belasting met een weerstand.
In die gevallen waar de tijdconstante RC van de kring groot is ten opzichte
van een periode van de ingangsspanning, bedraagt de effectieve waarde
van de maximaal toelaatbare tegenspanning voor een diode OA 85:
115/2 V2^41 V.

9.2. Belastingsweerstand
Over het algemeen moet de belastingsweerstand klein zijn ten opzichte van
de resistantie van de diode in de tegenrichting. In het voorgaande geval
ontlaadt de condensator zich tussen de tijdstippen t2 en /4 enerzijds over de
belasting R en anderzijds over de resistantie van de diode in de tegenrichting.
Nu is het gewenst dat de ontlaadstroom door de belasting R groot is ten
opzichte van de stroom die in de tegenrichting door de diode vloeit.
Voor een diode OA 85, kiest men R doorgaans niet hoger dan 2000 Q.

9.3. Niet-sinusvormige ingangsspanning
Het is gebruikelijk eveneens een gemiddelde waarde van de ingangsspanning
voor te schrijven die niet mag worden overschreden. Voor de diode OA 85
bedraagt deze spanning —Vd — 90 V bij een temperatuur van 25 °C.

9.4. Gelijkgerichte stroom
Aan de gelijkgerichte stroom stelt de door deze stroom veroorzaakte temperatuurverhoging van de diode een grens. Deze temperatuurverhoging
hangt rechtstreeks af van de effectieve waarde van de stroom die door
de diode vloeit.
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Vergelijking tussen de werking van een germaniumdiode en een vacuümdiode bij gebruik als detector
De kwaliteit van een detectorschakeling wordt voornamelijk bepaald door
de volgende twee factoren:
a) het detectierendement,
b) de dempingsweerstand.
Wij zullen nagaan in hoeverre de specifieke eigenschappen van de gebruikte
diodes deze grootheden kunnen beïnvloeden. Hieruit, en uit overwegingen
omtrent voeding, afmetingen, enz., zal blijken in welk geval aan het ene type
diode de voorkeur moet worden gegeven boven het andere.

10.1. Detectierendement
In fig. 75 wordt een veel gebruikte detectorschakeling voorgesteld. De belas
ting van de diode wordt gevormd door een weerstand R en een condensator
C. De spanning aan de ingang van de detector wordt door een generator
geleverd waarvan wij de inwendige resistantie als oneindig klein zullen
beschouwen; de amplitude van, deze spanning is constant.
In fig. 76 is a de diodekarakteristiek, b de ingangsspanning als functie van
de tijd, en c de stroom door de diode als functie van de tijd.
De topwaarde van het door de generator geleverde signaal zullen wij E
noemen. De tijdconstante van de belastingkrings is zeer klein; de conden
sator laadt zich zeer snel op via de geringe resistantie van de diode in de
voorwaartse richting (interval AB, fig. 76).
In fig. 77 zijn de resistanties weergegeven waarover de condensator zich
ontlaadt, namelijk de belastingsweerstand R, met parallel hieraan de re
sistantie Rpinv van de diode in de tegenrichting.
Van t3 tot t4 ontlaadt de condensator zich langzaam; de tegenstroom die
door de diode vloeit, is heel zwak daar de resistantie in de tegenrichting zeer
groot is (B'C', fig. 76c).
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Van /4 tot ts neemt de tegenspanning toe, waardoor de resistantie in de
tegenrichting afneemt, zodat de tegenstroom eveneens toeneemt (C'D',
fig. 76c).
Van /5 tot tG neemt de tegenspanning af, terwijl de resistantie in de tegen
richting toeneemt; de tegenstroom neemt zodoende af, evenals de stroom
waarmee de condensator wordt ontladen (£>'£', fig. 76c).
De spanning V over de condensator stelt zich op een zodanige waarde in
dat de totale toegevoerde lading gedurende een periode gelijk is aan de totale
afgevoerde lading. De maximale waarde die deze spanning V kan bereiken,
is gelijk aan de topwaarde v van het ingangssignaal. Deze waarde zou alleen
kunnen worden bereikt indien de resistantie van de diode in de tegenrichting
CRöinv) en de belastingsweerstand (/?) oneindig groot waren.
Het detectierendement is per definitie:
?1 = VJv.

Ter vereenvoudiging van de berekening zullen wij veronderstellen dat de
diodekarakteristiek ideaal is; wij houden hierbij geen rekening met ver
anderingen van de resistantie van de diode in de voorwaartse en in de tegen
richting ten gevolge van de aangelegde spanning. Bij gebruik van een der
gelijke germaniumdiode met ideale karakteristiek (fig. 78), zou men het
detectierendement kunnen berekenen door de lading en de ontlading van
de condensator gelijk te stellen.
Het kan worden aangetoond dat het reciproke detectierendement even
redig is met:
I/77 00 (G + Gzjinv)/^/),

waarin G = \/R de conductantie van de belasting, Gd = I/Rd de conductantie van de diode in de voorwaartse richting, en Gdinv = l/^z>inv de
conductantie van de diode in de tegenrichting voorstelt.
De in fig. 79 weergegeven kromme laat zien dat het rendement maximaal
is als deze functie nul is. Het detectierendement is dus groot indien G en
Gdinv zeer klein zijn (d.w.z. als de belastingsweerstand en de resistantie
van de diode in de tegenrichting zeer groot zijn) en als Gd zeer groot is
(d.w.z. als de resistantie van de diode in de voorwaartse richting zeer klein is).
Nu heeft een vacuumdiode, in tegenstelling tot een germaniumdiode, een
oneindig grote resistantie in de tegenrichting, zodat hiermee gemakkelijker
een detectierendement van bijna 1 kan worden bereikt dan met een ger
maniumdiode.
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10.2. Bepaling van de optimale waarde van de belastingsweerstand bij gebruik van een germaniumdiode en van
een vacuümdiode
Wij kunnen de gelijkspanning V die over de condensator C komt te staan
uitzetten als functie van de topwaarde £ van het aangelegde signaal. Dit
is in fig. 80 geschied voor een lage waarde van de belastingsweerstand, na
melijk voor R = 2000 Q.
Dergelijke krommen zijn uitgezet voor een germaniumdiode (OA 79) en
voor twee vacuümdiodes (EB 91 en EAF 42).
In fig. 81 is een soortgelijke grafiek getekend voor een belastingsweerstand
van hoge waarde, namelijk voor R = 1 Mf2.
De diodekarakteristiek is in deze gevallen verondersteld ideaal te zijn, d.w.z.
het is aangenomen dat de resistantie in de voorwaartse en in de tegenrichting
onafhankelijk zijn van de amplitude van de ingangsspanning. Zoals reeds
werd uiteengezet, heeft de ingangsspanning echter wel degelijk invloed op
deze resistanties.

10.3. Belastingsweerstand R van lage waarde
Bij een lage waarde van de belastingsweerstand R wordt het hoogste rende
ment verkregen als een germaniumdiode wordt gebruikt. Bij een signaal
met een amplitude v van 10 V, blijkt de gelijkspanning V0 over de conden
sator
ca. 9 V te zijn bij gebruik van een OA 79,
ca. 8,5 V te zijn bij gebruik van een EB 91 en
ca. 3 V te zijn bij gebruik van een EAF 42.
Het detectierendement is dus het hoogst bij toepassing van een germanium
diode.
Zoals reeds werd vermeld, is het reciproke detectierendement evenredig
met de verhouding:
(G + Gdvow)IGd•
Wij zullen nu de waarden van deze verhouding bepalen voor een germanium
diode (OA 79) en voor een vacuümdiode (EB 91).
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a) Germaniumdiode (OA 79)
Stel dat Rdinv = 1 M&, RD = 200Q, R = 2000 Q. In dat geval:
G = \/R = 1/2000 = 5 X 10-4 A/V = 500//A/V,
C?Dinv = l/*Dinv = 1/106 = 10"6 A/V = 1 //A/V,

en
Gd = 1//?d = 1/200 = 5 X 10"s A/V = 5000//A/V.
Hieruit volgt:
(G + GDinv)/GD = (500 + l)/5000 «0,1.
6/ Vacuümdiode (EB 91)
Stel -Kuinv = oo, H = 200012, Rd = 300 Q. In dit geval:
G = \/R = 500//A/V,
G^ZJinv = l/2?Dinv == 1/CO = 0,

en
Gd = 1 IRd = 1/300 « 3 X 10~3 A/V = 3000//A/V.
Hieruit volgt:
(G + GDinv)IGD = (500 + 0)/3000 « 0,17.
Bij de germaniumdiode kan men Gdi™ ten opzichte van G verwaarlozen,
en bedraagt de verhouding (G -f Gz>mv)/^z) ca. 0,1, terwijl deze bij de va
cuümdiode ca. 0,17 bedraagt.
Wij zien dat bij een belastingsweerstand van geringe waarde, de invloed
van de conductantie Gdinv van de diode in de tegenrichting mag worden
verwaarloosd ten opzichte van de conductantie G van de belasting.
Daar de germaniumdiode in de voorwaartse richting een lagere resistantie
heeft dan een vacuümdiode, is de conductantie Gd hiervan echter groter
dan die van een vacuümdiode. De verhouding G/Gd is bij een germanium
diode, daarom kleiner dan bij een vacuümdiode. Hieruit blijkt dus dat met
de germaniumdiode een hoger detectierendement kan worden verkregen
dan met de vacuümdiode als de belastingsweerstand een lage waarde heeft.

- 82 -

RD=2kR

yv)
30OA79
EB 91
20-

10I
i

EAF42 (zeer laag detectierendement)

l

10

20

Flg.82

- 83 -

i

30

*(V)

WOi
Rq=1M11
30-1
EB 91
OA79 (20 °C)
EAF42

20 H

10 H

10

20

Flf. 83

- 84 -

30

£(V)

10.4. Belastingsweerstand R van hoge waarde
Uit fig. 83 blijkt dat bij R = 1 MO met een vacuümdiode EB 91 een hoger
rendement wordt verkregen dan met een germaniumdiode OA 79.
a) Germaniumdiode (OA 79)
Stel .Kflinv = 1 MO, Rd = 2000, R = 1 MO. In dat geval:
G = 1/106 = 10-6 A/V = 1 /zA/V,
Gditiv = 1/106 = 10~6 A/V = 1 /zA/V,
en
Gd = 1/200 = 5 X 10"3 A/V = 5000 /iA/V.
Hieruit volgt:
(G + GDinv)/GD = (1 + l)/5000 = 0,0004.
b) Vacuümdiode (EB 91)
Stel Rdinv = oo, Rd = 300

R = 1 M£. In dit geval:

G = 1/106 = 10-« A/V = 1 yuA/V,
Gd = 1/co = 0,
en
Gd = 1/300

3 X 10"3 A/V = 3000 M/V.

Hieruit volgt:
(G + Gz)inv)/Gz> = O + 0)/3000 ft* 0,0003.
Hieruit blijkt dat de verhouding (G + Gd\tlv)IGd bij de germaniumdiode
0,0004 bedraagt (bij een temperatuur van 20 °C), en bij de vacuümdiode
0,0003. Bij een belastingsweerstand van hoge waarde mag de invloed van
de resistantie van een germaniumdiode in de tegenrichting blijkbaar niet
meer worden verwaarloosd, en vermindert deze invloed het detectierendement ervan ten opzichte van dat van een vacuümdiode. Bij een hoge waarde
van de belastingsweerstand wordt met een vacuümdiode een hoger detectierendement verkregen dan met een germaniumdiode.
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10.5. Invloed van de temperatuur op het detectierendement
bij gebruik van een germaniumdiode
a) Belastingsweerstand van lage waarde
Als de belastingsweerstand een lage waarde heeft, mag de invloed van de
resistantie van de diode in de tegenrichting worden verwaarloosd. Het
spreekt vanzelf dat de invloed van veranderingen van deze resistantie dan
zeer zeker verwaarloosd mogen worden. De temperatuur zal dan ook geen
noemenswaardige invloed hebben op het detectierendement als de belas
tingsweerstand een lage waarde heeft.
b) Belastingsweerstand van hoge waarde
Bij een hoge waarde van de belastingsweerstand, dus een lage waarde van
de conductantie (7, heeft deze slechts weinig invloed op de verhouding
(G -f Gz>inv)/C/Z), die dus voornamelijk wordt bepaald door de conductantie
Gninv van de diode in de tegenrichting. Neemt de temperatuur toe, dan zal
deze conductantie eveneens toenemen, en het detectierendement van de
germaniumdiode zodoende afnemen (zie fig. 84).

10.6. Dempingsweerstand
Behalve het detectierendement, is de demping die door de detectorschakeling
op de voorafgaande kring wordt uitgeoefend, een belangrijke factor. Deze
demping hangt zowel van de detectorschakeling af, als van de vorm en
amplitude van het ingangssignaal.
Onder de dempingsweerstand wordt verstaan de resistantie waardoor men
de detectorschakeling kan vervangen en die dezelfde demping veroorzaakt.
Deze resistantie zullen wij door het symbool rd voorstellen (fig. 85).
Indien het uitgangsvermogen P is, en de topwaarde van het ingangssignaal
v bedraagt, is de dempingsweerstand gelijk aan rd = i2j2P. Wij zullen
hiertoe de schakeling van fig. 75 nog eens nader beschouwen. Als de be
lastingsweerstand, de condensator en de resistantie van de diode in de
tegenrichting een hoge waarde hebben, zal de gelijkspanning V over de
condensator nagenoeg gelijk zijn aan de topspanning £ van het ingangs
signaal. Het gedissipeerde vermogen is dan gelijk aan P = &2/R.
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De dempingsweerstand van een vacuümdiode (waarvan de resistantie in
de tegenrichting oneindig groot is) is gelijk aan de helft van de waarde van
de belastingsweerstand, dus
rd = R/2

of

\/rd = 2lR.

De dempingsweerstand van een germaniumdiode is daarentegen gelijk
aan de parallelschakeling van de halve belastingsweerstand met een derde
van de resistantie van de diode in de tegenrichting (zie fig. 87):
\/rd = 2IR + 3/Rj)in\.
Als de temperatuur van een germaniumdiode of de ingangsspanning hiervan
toeneemt, dan heeft dit tot gevolg dat de resistantie ervan in de tegenrichting
afneemt. Hierdoor neemt de dempingsweerstand eveneens af als de tempe
ratuur of de ingangsspanning toeneemt, althans als de belastingsweerstand
een hoge waarde heeft.
Naarmate men de waarde van de belastingsweerstand lager kiest, zal de
verzwakking die door de dempingsweerstand wordt veroorzaakt, afnemen;
in dat geval wordt 2/R immers groot ten opzichte van 3/RDiavIn de praktijk blijkt de verzwakking die aan de resistantie van een germanium
diode in de tegenrichting moet worden toegeschreven, verwaarloosbaar te
worden als de belastingsweerstand in de orde van een paar duizend ohm is.
De dempingsweerstand is vooral afhankelijk van de belastingsweerstand
en van de resistantie van de diode in de tegenrichting. Samenvattend, hangt
de dempingsweerstand af van:
- de eigenschappen van de diode,
- de temperatuur van de diode,
- de amplitude van het ingangssignaal.
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Werking op hoge frequenties
Het rendement van een germaniumdiode die op hoge frequenties (bij voor
beeld in de orde van 40 MHz) als detector wordt gebruikt, kan niet uit de
statische karakteristieken worden afgeleid. Stel dat een germaniumdiode
type OA 70 als videodetector wordt gebruikt met een belastingsweerstand
van 3,9 k£ waaraan een condensator van 20 pF parallel geschakeld is (zie
fig. 88).
Het detectierendement van deze schakeling blijkt 0,55 te bedragen bij een
frequentie van 20 MHz, en 0,53 bij een frequentie van 40 MHz. Hieruit
volgt dat het detectierendement bij de genoemde frequenties lager is dan bij
zeer lage frequenties. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat
de tijdconstante van de belastingskring niet meer zeer groot is ten opzichte
van de tijdsduur van een periode van het signaal; bovendien vormen de
capaciteit van de diode en de belastingscapaciteit C een capacitieve spanningsdeler, die het signaal aan de diode verlaagt (fig. 89).
Voor de twee genoemde frequenties is het verschil in detectierendement
slechts klein, maar het verschil in demping op de voorafgaande kring blijkt
zeer groot te zijn:
bij de frequentie van 20 MHz (fig. 90) bedraagt rd = 4500 Q,
bij de frequentie van 40 MHz (fig. 91) bedraagt rd = 3000 Q.
Terwijl de gelijkspanningen over de belastingsweerstand in beide gevallen
dus nagenoeg gelijk zijn, blijkt de demping die de detectorschakeling op de
voorafgaande trap veroorzaakt bij de frequentie van 40 MHz, aanmerkelijk
groter te zijn, zodat de versterking van de laatste h.f. trap of m.f. trap iets
geringer zal wezen.
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4

type

constructie

0A5

gouddraad-germaniumdiode voor een
zijdige aansluiting
gouddraad-germaniumdiode voor een
zijdige aansluiting
gouddraad-germaniumdiode voor een
zijdige aansluiting
germanium-puntcontactdiode
germanium-puntcontactdiode
germanium-puntcontactdiode
bij elkaar passend paar OA79
germanium-puntcontactdiode
germanium-puntcontactdiode

0A7
0A9
OA70
OA73
OA79
2-OA79
0A81
OA85

toepassing en
eigenschappen
schakeldiode; lage
voorwaartse resistantie
snelle schakelaars; lage
voorwaartse resistantie
snelle schakelaars; zeer
lage voorwaartse resistantie
videodetector
videodetector
ratiodetector
ratiodetector
hoge tegenspanning
hoge tegenspanning en lage
voorwaartse resistantie
snelle schakelaars; hoge
tegenspanning___________
als type OA7

OA86

germanium-puntcontactdiode

OA47

BA100

gouddraad-germaniumdiode voor aan
sluiting aan weerszijden; sub-miniatuur
germanium-puntcontactdiode; subminiatuur
germanium-puntcontactdiode; subminiatuur
germanium-puntcontactdiode; subminiatuur
germanium-puntcontactdiode; subminiatuur
germanium-puntcontactdiode; subminiatuur
siliciumdiode; subminiatuur

OA200
OA202
BA 102

silicumdiode; subminiatuur
siliciumdiode; subminiatuur
gelegeerde siliciumdiode; subminiatuur

algemeen gebruik in
televisieontvanger
algemeen gebruik
algemeen gebruik
autom. frequentieregeling;
van de spanning afhankelijke capaciteit

OA90
OA91
OA92
OA95
AAY11

als type OA70
als type OA81
snelle schakelaars; lage
tegenspanning
als type OA85
als type OA86

OA31

germanium-lagendiode

voedingsapparaten tot 12 A

OA210

gelegeerde siliciumdiode

OA211

gelegeerde siliciumdiode

voeding van televisieontvangers voor 110 V net
spanning
voeding van televisieontvangers voor 220 V net
spanning
voeding van televisieontvangers voor 250 V net
spanning______________
voeding van televisieontvangers; toelaatbare tegenspanning 800 V_________

OA214
byioo

BYZ14

gelegeerde siliciumdiode

8^iffundc^T^~^
gediffundeerde

siliciumdiode

voedingsapparaten tot 20 A

DEEL III
Transistors

HOOFDSTUK 12

Algemeen
De werking van transistors berust ook op de fysische eigenschappen van
halfgeleiders. De transistor kan worden beschouwd als een combinatie van
niet-liniaire weerstanden waarvan de waarden variëren met de aangelegde
spanningen en de polariteit hiervan, met de gedissipeerde vermogens en met
de omgevingstemperatuur.
De transistor gedraagt zich echter anders dan een geheel passief element;
in de schakelingen waarin hij wordt toegepast, blijkt het mogelijk te zijn,
energieversterking te krijgen.
De toepassing van de transistor is gecompliceerder dan die van de radiobuis.
Zoals zal worden uiteengezet, heeft men behalve met de welbekende para
meters (belastingsweerstand, spanningsversterking), ook te maken met
nieuwe grootheden (ingangsresistantie, stroomversterking, interne terug
werking).
De belangrijkste bron van gegevens voor het gebruik van transistors wordt
gevormd door de diverse karakteristieken die door de fabrikant worden
verstrekt; met behulp van deze karakteristieken is het mogelijk de werking
van de transistor - als passief en als actief element - na te gaan.
Aanvankelijk werden uitsluitend puntcontacttransistors in de handel ge
bracht, maar deze zijn thans geheel door lagentransistors vervangen.
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De lagentransistor
Lagentransistors bestaan uit drie stukjes germanium, die de drie elektroden
vormen: de emissor *), de basis en de collector (zie fig. 93). Deze correspon
deren tot op zekere hoogte respectievelijk met de katode, het rooster en de
anode van een triode (fig. 94). In een lagentransistor zijn de emissor en
collector altijd van hetzelfde soort germanium (meestal P-germanium),
terwijl de basis van het andere soort is (meestal N-germanium).

13.1. In schakelingen gebruikte symbolen
Het in fig. 95 afgebeelde symbool stamt nog uit de tijd van de puntcontacttransistor en stelt de twee metalen puntcontacten voor die op de basis rusten.
Deze voorstelling wordt ook nu nog meestal gebruikt voor de lagentransistor.
In sommige publicaties gebruikt men het enigszins afwijkende in fig. 96
afgebeelde symbool, waarin is aangegeven dat de emissor en collector
eveneens uit een laag bestaan.
Men onderscheidt PNP-lagentransistors (fig. 97) en ATPAMagentransistors
(fig. 98).

13.2. Stroomgeleiding in een transistor
In een elektronenbuis wordt de stroom veroorzaakt door de verplaatsing
van vrije elektronen die door de katode geëmitteerd en door de anode aan
getrokken worden.
Het ontstaan van de stroom die door een transistor vloeit, zal in een van
de volgende hoofdstukken nader worden verklaard. Het is echter van belang
er nu reeds op te wijzen dat de richting van de stromen die door een PNPtransistor (fig. 97) vloeien, tegengesteld zijn aan die door een iVZW-transistor
(fig. 98) vloeien. In een transistor hebben de spanningen die aan de collector
en aan de basis worden gelegd, altijd dezelfde polariteit ten opzichte van
de emissor:
bij een PiVP-transistor zijn de collector en de basis altijd negatief ten op
zichte van de emissor (fig. 97),
bij een ATW-transistor zijn de collector en de basis altijd positief ten opzichte
van de emissor (fig. 98).
*) Veelal wordt hiervoor de Engelse benaming „emitter” gebezigd; deze onnederlandse
woordvorming verdient echter geen aanbeveling. — Vert.
- 97 -
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Technologie van de transistor
Transistors kunnen volgens uiteenlopende methodes worden gemaakt. Wij
zullen ons hier beperken tot de algemene principes die aan de verschillende
bewerkingen voor de fabrikage van een transistor ten grondslag liggen.
Het fundamentele probleem is het verkrijgen van zuiver germanium.

14.1. Zuiver germanium
Het germanium wordt eerst langs chemische weg gezuiverd. Deze bewerking
is echter ontoereikend, en men moet het germanium dan ook nog aan een
speciale fysische behandeling onderwerpen, die erop berust dat veront
reinigingen in vloeibaar germanium gemakkelijker oplossen dan in ger
manium in vaste toestand.
Het germanium wordt hiertoe in een schuitje van kwarts (fig. 99) aange
bracht, dat zich ten opzichte van warmtebron (een spoel waar een h.f.-stroom
doorheen vloeit) verplaatst. Deze warmtebron laat de zone van het ger
manium die aan de verhitting is blootgesteld, smelten. Met het verplaatsen
van het schuitje, verplaatst de gesmolten zone zich eveneens. Het germanium
dat aan de rechterzijde van de gesmolten zone stolt, is zuiverder dan het
nog niet gesmolten germanium aan de linkerzijde van deze zone.
Deze bewerking wordt verscheiden keren herhaald, waarna de verontreini
gingen in het linkereinde van de baar zijn geconcentreerd, dat men ver
volgens verwijdert.
Het aldus verkregen germanium bevat een nog slechts uiterst gering gehalte
aan verontreinigingen (in de orde van 10-8 tot 10~9).
Voor de fabrikage van transistors kan zuiver germanium over het algemeen
niet worden gebruikt, en men moet de eigenschappen ervan wijzigen door
een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid verontreinigingen toe te voegen. Dit
geschiedt op de hieronder aangegeven wijze.
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14.2. Vervaardiging van V-germanium
Het gezuiverde germanium wordt in een smelkroes van kwarts gesmolten;
hieraan voegt men de gewenste hoeveelheid verontreinigingen toe. Men
Iaat het germanium vervolgens afkoelen tot een temperatuur die slechts
weinig boven het smeltpunt ervan ligt. Vervolgens brengt men een monokristal germanium in aanraking met het oppervlak van de vloeistof, en trekt
men dit uiterst langzaam omhoog.
Het germanium dat met het monokristal in aanraking is, kristalliseert dan
ook eenkristallig. Men gaat op deze wijze door met het omhoogtrekken van
het kristal uit het vloeistof tot de smeltkroes leeg is (fig. 100). Het percentage
verontreinigingen wordt vervolgens gecontroleerd door de resistiviteit van
het kristal te meten.
Op deze wijze wordt een monokristal van 7V-germanium verkregen, dat
in plakjes gezaagd wordt, waarna aan weerszijden een P-laag moet worden
aangebracht.

14.3. Vervaardiging van een lagentransistor
Op het plaatje W-germanium brengt men een klein stukje indium aan (fig.
101). Het geheel plaatst men in een oven waarvan men de temperatuur
geleidelijk tot 500 °C a 600 °C opvoert. Eerst smelt het indium (bij een tem
peratuur van circa 180 °C), en vervolgens lost germanium in het indium op,
tot dit verzadigd is (fig. 102).
Tijdens het afkoelen kristalliseert het met indium verzadigde germanium
uit, waardoor P-germanium wordt verkregen. Op deze wijze is aldus een
PW-overgang gevormd.
Aan de andere zijde van het plaatje kan men eveneens een dergelijke grens
laag laten ontstaan; de beide bewerkingen kunnen ook gelijktijdig worden
uitgevoerd.

- 101 ■

HOOFDSTUK 15

Werking van elektronenbuizen
De werking van elektronenbuizen zullen wij aan de hand van fig. 103 uit
eenzetten. De elektronenstroom die door een buis vloeit, is een functie van
de spanning die tussen het rooster en de katode staat. Deze stroom neemt
toe naarmate de aangelegde spanning minder negatief is.
De anodestroomvariaties worden uitsluitend door variaties van de roosterspanning veroorzaakt; tussen het rooster en de katode van de buis vloeit
geen enkele stroom.
Fig. 104 stelt de Ia = f(Vg) karakteristiek van de buis voor. Hieruit blijkt
dat de anodestroom maximaal is als geen voorspanning wordt aangelegd
(Vg = 0), en nog verder toeneemt als VQ positief wordt.

15.1. Voordelen
Buizen kunnen bij zeer hoge frequenties worden gebruikt.
Buizen kunnen grote vermogens leveren.
De ingangsdemping van buizen op de voorgaande kring is zeer gering.
De karakteristieken van buizen worden niet door temperatuurveranderingen
beïnvloed.

15.2. Beperkingen
De katode van buizen moet worden verhit, hetgeen een onvermijdelijke
oorzaak van brom is.
Voor de voeding van de gloeidraad moet elektrisch vermogen worden toe
gevoerd.
Buizen geven in meerdere of mindere mate aanleiding tot microfonie.
Het vermogensrendement van buizen is vrij laag, ten gevolge van:
- hun gloeistroomvermogen,
- de hoge spanningen die moeten worden aangelegd om een grote steilheid
te verkrijgen.
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Werking van transistors
Fig. 105 stelt de gebruikelijke schakeling voor. De elektronenstroom (—ƒ<?)
die door de transistor vloeit, is een functie van de basis-emissorspanning
en van de stroom die in de basiskring vloeit.
De karakteristieken waarin de collectorstroom als functie van de aangelegde
spanningen en van de basisstroom wordt gegeven, zullen later worden
behandeld.
De aandacht wordt erop gevestigd dat, in tegenstelling tot elektronenbuizen,
waarvan de anodestroom maximaal is als het rooster en de katode dezelfde
potentiaal hebben, de collectorstroom van een transistor minimaal is, als
de basis en emissor dezelfde potentiaal hebben.

16.1. Voordelen
Transistors werken bij lage spanningen.
Transistors hebben een hoog vermogensrendement.
Transistors geven geen aanleiding tot microfonie.
De geringe afmetingen van transistors maken het mogelijk de bedrading
compact te houden en vergemakkelijken de afscherming.
De lange levensduur van transistors maakt het verantwoord deze in de be
drading te solderen, waardoor storingen die aan slechte contacten te wijten
zijn, worden vermeden.

16.2. Beperkingen
De karakteristieken van transistors worden door temperatuurveranderingen
beïnvloed.
Het uitgangsvermogen van transistors is beperkt.
De ingangsdemping van transistors op de voorgaande kring is aanzienlijk.
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HOOFDSTUK 17

PNP-transistors
Voor een PiVP-transistor gaan we uit van een blokje W-germanium van
geringe dikte; aan weerszijden van dit plaatje worden twee gebiedjes
P-germanium zodanig aangebracht dat deze drie gebieden een monokristal
vormen (fig. 106).
In het P-germanium zijn de atomen negatief geïoniseerd en wordt de ge
leiding schijnbaar door gaten teweeggebracht; deze verplaatsen zich in de
richting tegengesteld aan die van het aangelegde elektrische veld.
In het iV-germanium zijn de atomen positief geïoniseerd en wordt de ge
leiding door vrije elektronen teweeggebracht, die zich in de richting van het
aangelegde elektrische veld verplaatsen.
In fig. 106 stellen A, B en C de drie gebieden van deze PAP-lagen voor.
Hiervan zijn de gebieden A en C van P-germanium, en is het gebied B van
V-germanium; de grenzen die deze drie gebieden scheiden, zijn door stippel
lijnen aangegeven.
In PAP-transistors is het percentage verontreinigingen in de P-gebieden
ongeveer het honderdvoud van dat in het //-gebied, zodat de dichtheid van
de gaten in de gebieden A en C zeer veel groter is dan de dichtheid van vrije
elektronen in het P-gebied.

17.1. Vorming van de /W-grenslaag tussen de gebieden A en B
Het gebied Ay bestaande uit P-germanium, is zeer rijk aan gaten, terwijl het
uit JV-gennanium bestaande gebied B weinig vrije elektronen bezit (zie fig.
107). De vrije elektronen uit het gebied B diffunderen naar het gebied A,
waar ze een deel van de in dit gebied zeer talrijke gaten snel zullen opvullen.
De gaten in het gebied A diffunderen naar het gebied B, waar ze door de
aldaar aanwezige vrije elektronen (die hier de meerderheidsdragers zijn,
daar ze het aantal aanwezige gaten overtreffen) zullen worden opgevuld.
In de nabijheid van de grenslaag zullen in het gebied B geen vrije elektronen
en het gebied A geen beweeglijke gaten meer aanwezig zijn. In het gebied A
zullen uitsluitend nog negatief geïoniseerde atomen, en in het gebied B
positief geïoniseerde atomen overblijven.
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Op deze wijze ontstaat, in de richting van de negatief geïoniseerde atomen
naar de positief geïoniseerde atomen, een inwendig elektrisch veld waarvan
de amplitude e1 bedraagt. Dit veld belemmert de diffusie van vrije elektronen
uit het gebied B naar het gebied A, en van beweeglijke gaten van het gebied
A naar het gebied B. De aldus gevormde grenslaag zullen wij Bl noemen.

17.2. Vorming van de grenslaag tussen de gebieden B en C
De vorming van de grenslaag tussen de gebieden B en C zal aan de hand
van fig. 108 worden verklaard.
Het gebied B wordt gevormd door yV-germanium, dat rijk aan vrije elek
tronen is, en het gebied C door P-germanium, dat zeer rijk aan beweeglijke
gaten is.
De vrije elektronen uit het gebied B diffunderen naar het gebied C en zullen
de in groten getale aanwezige beweeglijke gaten in dit gebied opvullen.
Anderzijds zullen de beweeglijke gaten uit het gebied C naar het gebied B
diffunderen en zeer snel door de meerderheidsdragers in dit gebied, de vrije
elektronen, worden opgevuld.
In de nabijheid van de grens tussen B en C zullen zich in het gebied B geen
vrije elektronen meer bevinden, en in het gebied C geen beweeglijke gaten.
Evenals in het voorgaande geval, zal een inwendig elektrisch veld ontstaan,
dat hier van het gebied C (negatief geïoniseerde atomen) naar het gebied B
(positief geïoniseerde atomen) is gericht, en waarvan de amplitude e2 be
draagt. Dit veld werkt de verdere diffusie van beweeglijke gaten uit het
gebied C naar het gebied B, en van vrije elektronen uit het gebied B naar
het gebied C, tegen.
De aldus gevormde grenslaag zullen wij B2 noemen.
Het blijkt dus dat, bij afwezigheid van een uitwendige spanning, in de tran
sistor twee grenslagen worden gevormd, die ieder het gevolg zijn van de
overgang van het ene soort germanium in het andere soort.
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17.3. Werking van een /WP-transistor
Wij zullen de werking van een transistor aan de hand van fig. 109 verklaren.
Hierin worden de voorspanningen van de transistor verzorgd door twee
batterijen die beide kunnen worden uitgeschakeld.
Schakelaar 1 gesloten
De batterij Vc veroorzaakt in de transistor een elektrisch veld dat uitwendig
van de negatieve naar de positieve pool is gericht en een grootte Ec heeft.
Dit veld zal de werking van het inwendige elektrische veld e2 in de grenslaag
B2 versterken. De elektronen uit het gebied B kunnen hierdoor niet naar het
gebied C diffunderen, en evenmin kunnen de beweeglijke gaten van het
gebied C naar het gebied B diffunderen. De grenslaag B2 geleidt dus niet,
en de grenslaag tussen de collector en basis is geblokkeerd.
Schakelaar 2 gesloten
De batterij Vb veroorzaakt tussen de gebieden B en A een elektrisch veld
dat uitwendig van de negatieve naar de positieve pool is gericht, dus van
B naar Ay en waarvan de amplitude Eb bedraagt. Dit uitwendige veld Eb
werkt het inwendige veld e1 in de grenslaag B1 tegen.
Het veld Eb bevordert de diffusie, waardoor elektronen naar het gebied
A, en beweeglijke gaten naar het gebied B kunnen diffunderen. De grens
laag B1 geleidt dus en een zeer groot aantal gaten verplaatst zich naar het
gebied B. Daar dit gebied zeer dun is en betrekkelijk weinig vrije elektronen
bevat, is er maar weinig kans dat gaten van het gebied A met vrije elektronen
van het gebied B zullen recombineren. Er bevindt zich nu dus een grote
overmaat aan gaten onder de grenslaag B2i en deze zullen van het gebied B
naar het gebied C kunnen diffunderen. Dit zal inderdaad geschieden ten
gevolge van het uitwendige elektrische veld Ec. De richting hiervan is zo
danig dat het de gaten van het gebied B naar het gebied C verplaatst. De
grenslaag B2 geleidt zodoende eveneens, en een stroom zal door de kring
Vc gaan vloeien. De grootte van deze stroom hangt af van de dichtheid
van de gaten in de gebieden A en C.
Aangezien de gaten zich via de basis verplaatsen, zal een aantal hiervan
door vrije elektronen in het gebied B worden opgevuld. In de door Vb
gevoede kring zal een elektronenstroom gaan vloeien om de op deze wijze
verloren geraakte vrije elektronen in de basis (gebied B) aan te vullen.
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Het blijkt dus dat tussen de collector en de emissor van een transistor geen
stroom kan vloeien, tenzij er ook een stroom tussen de basis en de emissor
vloeit.
Wij zullen nu nagaan welke invloeden de polariteiten van de spanningen
Vc en Vb hebben.

17.4. Omkering van de spanning Vc
Stel dat de transistor volgens fig. 110 is geschakeld. Als de schakelaars
1 en 2 geopend zijn, staat er geen spanning tussen de collector en emissor
en tussen de basis en emissor van de transistor. De beide grenslagen Bx en B2
belemmeren de diffusie tussen de gebieden AB tn BC van de transistor.
Schakelaar 1 gesloten
De batterij Vc veroorzaakt een elektrisch veld in de transistor dat uit
wendig van de negatieve naar de positieve pool is gericht en een amplitude
Ec heeft. Evenals het inwendige elektrische veld dat over de grenslaag Bl
staat, belemmert dit de diffusie tussen de gebieden A en B. De grenslaag Bx
geleidt dus niet, en de transistor blijft geblokkeerd.
Schakelaar 2 gesloten
De batterij Vb veroorzaakt tussen de gebieden B en A een elektrisch veld
dat uitwendig van de negatieve naar de positieve pool is gericht, dus van
B naar A, en waarvan de amplitude Eb bedraagt. Dit uitwendige veld werkt
het inwendige veld ej in de grenslaag B1 tegen. Daar het veld Eb de diffusie
bevordert, zullen gaten uit het gebied A naar het gebied B kunnen diffun
deren, en elektronen uit het gebied B naar het gebied A. De grenslaag Bx
geleidt dus.
Het uitwendige veld Ec werkt evenzo het inwendige veld e2 in de grenslaag
B2 tegen, waardoor ook gaten uit het gebied C naar het gebied B kunnen
diffunderen. Een sterke stroom zal dientengevolge door de basis vloeien,
waarbij de diffusie van gaten uit B1 naar B2 op geen enkele wijze wordt
geremd, zodat de transistor onmiddellijk vernield wordt.
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17.5. Omkering van de spanningen Vc en Vb
Wij zullen aan de hand van fig. 111 nagaan, wat geschiedt als zowel Vc als
Vb worden omgekeerd.
Als beide schakelaars 7 en 2 geopend zijn, wordt geen spanning tussen de
collector en emissor en tussen de basis en emissor van de transistor gelegd,
zodat de beide grenslagen en B2 de diffusie tussen de gebieden AB en BC
belemmeren.
Schakelaar 1 gesloten
De batterij Vc veroorzaakt in de transistor een elektrisch veld dat uitwendig
van de negatieve naar de positieve pool is gericht, en waarvan de amplitude
Ec bedraagt. De grenslaag Bx geleidt nog steeds niet, zodat de transistor
geblokkeerd blijft.
Schakelaar 2 gesloten
Voor de basis-collectorgrenslaag B2 van de transistor staan de batterijen
Vc en Vb in serie, zodat de basis-collectorspanning gelijk is aan:
-VBC = -VC + VB.
Door dit spanningsverschil wordt dus een uitwendig elektrisch veld Ej
veroorzaakt; dit veld is, buiten de batterijen, van de negatieve naar de
positieve pool gericht, dus van de basis naar de collector.
Onder de invloed van dit veld kunnen gaten uit het gebied C naar het gebied
B diffunderen, en elektronen uit het gebied B naar het gebied C. Het teveel
aan gaten in de grenslaag Blt die uit het gebied C afkomstig zijn, diffundeert
onder de invloed van het veld Ec naar het gebied A. Hierdoor gaat door
de kring een sterke stroom vloeien, die vernieling van de transistor tot gevolg
kan hebben.
Afgezien van het feit dat de transistor onder normale omstandigheden nooit
in deze situatie geraakt, moet men, als dit toch het geval mocht zijn, voor
komen dat de transistor wordt vernield, door maatregelen te nemen dat B2
niet kan geleiden. Het uitwendige veld E1 mag dus niet zo gericht zijn dat het
inwendige veld e2 hierdoor wordt versterkt. Men moet er dus steeds voor
waken dat de spanning Vb op zijn minst gelijk is aan de spanning Vc, of
de stroom door uitwendige weerstanden tot een veilige waarde beperken.
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17.6. Lekstroom
Wij zullen het optreden van de lekstroom verklaren aan de hand van fig. 113,
die - wat de schakeling betreft - overeenkomt met fig. 112. Als de schakelaar
1 gesloten is, zal het uitwendig veld Ec het in de grenslaag B2 heersende
inwendige veld e2 versterken. Men zou kunnen verwachten dat de transistor
onder deze omstandigheden niet geleidt, maar in de kring van de batterij
Vc blijkt een bepaalde stroom te vloeien.
Dit verschijnsel kan als volgt worden verklaard. In het gebied C, dat uit
P-germanium bestaat, zullen de verontreinigingsatomen het ontstaan van
beweeglijke gaten bevorderen. Bij kamertemperatuur zullen echter bin
dingen tussen germaniumatomen worden verbroken, hetgeen tot het ont
staan van extra beweeglijke gaten en vooral van vrije elektronen aanleiding
geeft. Dit geldt eveneens voor het gebied A. In het gebied B, dat uit Ngermanium bestaat, zorgen de vrije elektronen voor de geleiding; deze
danken hun ontstaan aan de aanwezigheid van verontreinigingsatomen. Bij
kamertemperatuur worden bindingen tussen germaniumatomen verbroken,
waardoor extra vrije elektronen en vooral beweeglijke gaten ontstaan.
Onder de invloed van het veld Ec kunnen elektronen uit het gebied C naar
het gebied B en beweeglijke gaten uit het gebied B naar het gebied C dif
funderen.
De vrije elektronen in de basis, die van de collector afkomstig zijn, diffun
deren onder de invloed van het veld Ec in de emissor, zodat Bl geleidt. Een
nog groter aantal gaten diffundeert van de emissor naar de basis, en onder
de invloed van het veld Ec overschrijden deze de basis-collector grenslaag.
Een relatief grote stroom vloeit zodoende door de collector-emissorkring
van de transistor. Deze stroom hangt af van het aantal verbroken bindingen
tussen germaniumatomen; dit aantal, en dus ook de lekstroom, zal met de
temperatuur toenemen.
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NPN-transistors
Stel dat we een blokje P-germanium hebben waaraan aan weerszijden twee
plaatjes W-germanium gelegeerd zijn (fig. 114). De drie gebieden zullen
wij weer A, B en C noemen, waarbij A en C uit N-germanium, en B uit
P-germanium bestaat. De grenzen die deze drie gebieden scheiden, zijn door
stippellijnen aangegeven.
In TVPAf-transistors is het percentage verontreinigingen in de 7V-gebieden
groter dan het percentage verontreinigingen in het P-gebied. De dichtheid
van de vrije elektronen in de gebieden A en C is dan ook veel groter dan de
dichtheid van de beweeglijke gaten in het gebied B.

18.1. Vorming van de VP-grenslaag tussen de gebieden AtnB
De beweeglijke gaten in het gebied B diffunderen naar het gebied A, en
zullen daar zeer snel worden gevuld door de in grote overmaat aanwezige
vrije elektronen (fig. 115). Evenzo zullen de vrije elektronen uit het gebied
A naar het gebied B diffunderen, waar ze de aldaar in grote overmaat aan
wezige beweeglijke gaten zeer snel zullen vullen.
In de naaste omgeving van een grenslaag zullen in het gebied A geen vrije
elektronen, en in het gebied B geen beweeglijke gaten meer aanwezig zijn;
in A zullen uitsluitend positief en in B uitsluitend negatief geïoniseerde
atomen overblijven.
Zodoende vormt zich een inwendig elektrisch veld elt gericht van het
P-germanium naar het N-germanium (dus van B naar A). Dit veld belemmert
de diffusie van vrije elektronen uit het gebied A naar het gebied B en van
beweeglijke gaten uit het gebied B naar het gebied A. Deze potentiaalbarrière is in fig. 115 met Bx aangeduid.
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18.2. Vorming van dePV-grenslaag tussen de gebieden B enC
Het uit P-germanium bestaande gebied B is rijk aan beweeglijke gaten,
terwijl het uit het N-germanium bestaande gebied C zeer rijk aan vrije
elektronen is (fig. 116).
De gaten uit het gebied B diffunderen naar het gebied C en zullen zeer
spoedig door de vrije elektronen - in dit gebied de meerderheidsdragers worden gevuld. Evenzo zullen de vrije elektronen uit het gebied C naar het
gebied B diffunderen en zeer snel in beweeglijke gaten vallen, die daar in
grote overmaat aanwezig zijn.
In het grensgebied zullen in C geen vrije elektronen en in B geen beweeglijke
gaten meer aanwezig zijn. De negatief geïoniseerde atomen in het gebied B,
en de positief geïoniseerde atomen in het gebied C veroorzaken een in
wendig elektrisch veld e2 dat van het N-germanium naar het P-germanium
(dus van C naar B) is gericht. Dit veld belemmert de diffusie van vrije elek
tronen naar het gebied B en van beweeglijke gaten naar het gebied C. De
aldus gevormde potentiaalbarrière zullen wij B2 noemen.
Bij afwezigheid van een uitwendige spanning zien we dus dat zich in de
transistor twee potentiaalbarrières vormen, die beide worden veroorzaakt
door de grenslaag tussen twee verschillende soorten germanium. Het zij
opgemerkt, dat deze inwendige velden tegengesteld zijn gericht.
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18.3. Werking van een iWW-transistor
Voor de werking van een A/W-transistor, zie fig. 117. Deze transistor wordt
door twee batterijen gevoed.
Schakelaar 1 gesloten
De batterij Vc brengt in de transistor een elektrisch veld Ec teweeg, dat
van de negatieve naar de positieve pool (van A naar C) is gericht. Dit veld
versterkt het inwendige veld e2> zodat de transistor niet geleidt.
Schakelaar 2 gesloten
De batterij Vb brengt een elektrisch veld Eb teweeg, dat van de negatieve
naar de positieve pool (van A naar B) is gericht; dit veld werkt het inwendige
veld e1 tegen. Daar Eb de diffusie bevordert, diffunderen vrije elektronen
van het gebied A naar het gebied B en beweeglijke gaten van het gebied B
naar het gebied A, zodat de potentiaalbarrière Bx stroom doorlaat.
Een overmaat aan vrije elektronen belandt in het gebied B. Dit gebied is
slechts dun en bevat relatief weinig beweeglijke gaten, zodat de kans op
recombinatie van elektronen uit het gebied A met de gaten van het gebied B
vrij klein is. Onder de grenslaag B2 bevindt zich nu een groot aantal vrije
elektronen. Deze uit het gebied A afkomstige elektronen, die in het gebied B
overtallig zijn, zullen onder de inwerking van het uitwendige elektrische
veld Ec naar het gebied C diffunderen, zodat ook de potentiaalbarrière B2
geleidt. De stroom die door de kring vloeit, hangt af van de dichtheid der
vrije elektronen in de gebieden A en C.
Als de barrière B2 geleidt, vallen enkele vrije elektronen uit het gebied A
in beweeglijke gaten van het gebied B, terwijl enkele gaten uit het gebied B
door vrije elektronen in het gebied A worden gevuld. In de door Vb gevoede
kring zal dus een stroom vloeien om de gaten in het gebied B te vullen.
Tussen de collector en emissor van een A/W-transistor kan geen stroom
vloeien, tenzij tussen de basis en emissor van de transistor stroom vloeit.
Keert men de polariteit van de voedingsbron om, dan zal dit tot vernieling
van de ATW-transistor kunnen leiden als de collector negatief wordt gemaakt
ten opzichte van de emissor, en de basis positief blijft; keert men de polari
teiten ten opzichte van de emissor om, dan zal de transistor hierdoor niet
beschadigd worden mits Vb een lagere waarde heeft dan Vc-
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18.4. Constructie van lagentransistors
Fig. 118 stelt de doorsnede voor van een transistor. Men ziet dat de basis
een geringe dikte (in de orde van 50 ft) heeft; de dikte van de grenslagen is
slechts in de orde van 1 (jl. Men merke verder op dat de oppervlakte van de
collector-basisgrenslaag veel groter is dan die van de basis-emissorgrenslaag
(ongeveer het drievoud).
Om de voorafgaande uiteenzetting te vergemakkelijken, werd in de bijbe
horende figuren geen verschil gemaakt tussen de afmetingen van de beide
grenslagen. In feite zou een PAP-transistor echter moeten worden voor
gesteld volgens fig. 119.
Als de schakelaars / en 2 gesloten zijn, zal het uitwendige veld Eb tot gevolg
hebben dat gaten uit het gebied A naar het gebied B diffunderen, en dat
elektronen uit het gebied B naar het gebied A diffunderen. De uit het emissorgebied afkomstige gaten diffunderen in het basisgebied volgens de pijlen
in de schematische voorstelling. Teneinde te bewerkstelligen dat het collectorgebied zoveel mogelijk van deze uit het emissorgebied afkomstige
gaten ontvangt, is het noodzakelijk de oppervlakte ervan te vergroten. Dit
verklaart waarom het basis-collectorgebied altijd groter is dan het
basis-emissorgebied.
Het bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op een PAP-transistor, maar
geldt ook voor APA-transistors, zoals blijkt uit fig. 120, die een dergelijke
transistor in ongeveer de juiste verhoudingen voorstelt.
De uit het emissorgebied afkomstige vrije elektronen diffunderen in het
basisgebied naar het collectorgebied volgens de aangegeven pijlen. Om het
grootst mogelijke aantal elektrqnen te vangen, moet de basis-collectorgrenslaag dus veel groter zijn dan de basis-emissorgrenslaag.
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HOOFDSTUK 19

Beschouwing van de karakteristieken
van een transistor
19.1. Gebruikelijke symbolen
Daar transistors meestal in de schakeling met gemeenschappelijke emissor
(zie fig. 121) worden gebruikt, zullen wij ons beperken tot de bestudering
van de voor deze schakeling geldende karakteristieken.
Men moet met behulp van symbolen de verschillende stromen en spanningen
in een transistorschakeling kunnen aanduiden, zowel bij statisch als bij dy
namisch gebruik.
a) Statisch gebruik (gelijkspanningen en -stromen)
Bij statisch gebruik worden de volgende symbolen gebezigd:
—Vce voor de collector-emissorspanning,
—Vee voor de basis-emissorspanning,
—Vcc voor de spanning van de batterij die de collector voedt,
—Vbb voor de spanning van de batterij die de basis voedt,
—Ic voor de collectorstroom,
—Jb voor de basisstroom,
Ie voor de emissorstroom.
Daar de collector en de basis altijd een negatieve spanning krijgen ten
opzichte van de emissor, wordt hun symbool voorafgegaan door het min
teken.
De basis- en collectorstromen zijn, ten opzichte van het centrum van de
transistor, steeds tegengesteld gericht (fig. 122); de richting van de basis
en collectorstromen wordt eveneens door een minteken gesymboliseerd.
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b) Dynamisch gebruik (wisselspanningen en -stromen)
De bij dynamisch gebruik gangbare symbolen (fig. 123) zijn als volgt:
vce
vb6
ie
ib
ie

voor de collector-emissorspanning,
voor de basis-emissorspanning,
voor de collectorstroom,
voor de basisstroom,
voor de emissorstroom.

De aldus gedefinieerde symbolen stellen de effectieve waarden van de span
ningen en stromen voor; de topwaarden van de desbetreffende grootheden
zullen door een nadere toevoeging worden aangeduid.

19.2. Karakteristieken van een transistor
Deze paragraaf beoogt uiteen te zetten op welke wijze de voornaamste
karakteristieken van een transistor worden verkregen. Wij zullen later
terugkomen op het gebruik dat men van deze karakteristieken kan maken.
De fabrikanten verstrekken een serie karakteristieken waarvan een deel
betrekking heeft op de schakeling met gemeenschappelijke basis en een ander
deel op die met gemeenschappelijke emissor.
De verschillende spanningen en stromen in een transistor staan in een be
paald onderling verband. Zo is de collectorstroom een functie van de basis
stroom; de basisstroom wordt door de basis-emissorspanning bepaald,
terwijl deze spanning onder bepaalde omstandigheden met de collectoremissorspanning varieert.
De karakteristieken waarop wij nu nader zullen ingaan, bepalen het onder
linge verband dat tussen deze vier parameters bestaat.
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Fig. 124 stelt het volledige stel karakteristieken voor van een transistor in
gemeenschappelijke emissorschakeling. Men onderscheidt hierin de volgende
vier kwadranten:
rechts boven —Ic = f (—Vce),
links boven —Ic = f (—Ib),
links onder —IB = f (—Vbe),
rechts onder —Vbe = f (—Vce)a) —Ic — f(—Vce) karakteristiek
voor verschillende waarden van —IB
Deze grafiek (fig. 125) stelt de veranderingen van de collectorstroom (—Ic)
voor, als functie van de veranderingen van de collector-emissorspanning
(—Vce), met de basisstroom (—Ib) als parameter.
Deze karakteristiek kan men opmeten met behulp van de schakeling volgens
fig. 126. De collector-emissorspanning (—Vce) wordt afgelezen van de
voltmeter die tussen de collector en de emissor van de transistor geschakeld
is. De collectorstroom (—Ic) meet men met een milliampèremeter die in de
collectorkring is opgenomen. Evenzo meet men de basisstroom met behulp
van een microampèremeter die in de basiskring is opgenomen.
De collector-emissorspanning kan worden ingesteld met behulp van de
potentiometer Rv en de basisstroom met behulp van de potentiometer R2.
De diverse polariteiten zijn in het schema van fig. 126 aangegeven. Eerst
stelt men —IB in op b.v. 10 fiA met behulp van R2; daarna laat men met
behulp van R1 de collector-emissorspanning (van 0 tot 10 V) variëren, en
zet men de waarden van —Ic uit die met verschillende waarden van deze
spanning corresponderen. Zo nodig regelt men —IB met R2 bij, zodat deze
stroom steeds 10 /xA bedraagt. Daarna stelt men —IB in op b.v. 20 /xA met
behulp van R2) en laat men de collector-emissorspanning opnieuw (van 0
tot 10 V) met behulp van Rx variëren; ook hier zet men de waarden van —Ic
uit voor verschillende waarden van —VceDeze metingen kunnen ook voor andere waarden van —IB worden uitge
voerd, zodat men tenslotte de in fig. 125 voorgestelde karakteristieken
schaar verkrijgt.
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b) —Ic = f (—Ib) karakteristiek
De kromme —Ic = f (—Ib) (zie fig. 127) stelt de collectorstroom voor als
functie van de basisstroom, en kan desgewenst voor verschillende waarden
van de collector-emissorspanning (—Vce) worden opgemeten. Hiertoe
gebruikt men de schakeling volgens fig. 128.
De collector-emissorspanning (—Vce) meet men met behulp van een voltmeter die tussen de collector en de emissor van de transistor is geschakeld.
De collectorstroom wordt afgelezen op een in de collectorkring opgenomen
milliampèremeter, en de basisstroom op een in de basiskring opgenomen
microampèremeter.
Met behulp van R± stelt men—Vce in op b.v. 4,5 V; vervolgens laat men
—Ib met behulp van R2 variëren, en noteert men voor verschillende waarden
van —Ib de overeenkomstige waarden van —Ic• De aldus verkregen krom
me hangt slechts weinig af van —Vce, zodat men doorgaans met een enkele
waarde hiervan kan volstaan.
c) —Ib = f (—Vbe) karakteristiek
voor verschillende waarden van —Vce
De kromme —Ib = f(—Vbe) (zie fig. 129) stelt de basisstroom voor als
functie van de basis-emissorspanning, met de collector-emissorspanning
als parameter. Deze karakteristiek kan men met behulp van de schakeling
volgens fig. 130 meten. De basis-emissorspanning kan met behulp van R2
worden ingesteld, en de collector-emissorspanning met behulp van Rv
Men meet —Vbe dan met behulp van een millivoltmeter die tussen de basis
en emissor van de transistor is geschakeld.
Men stelt —Vce in op b.v. 4,5 V met behulp van Rl9 en varieert —Vbe met
behulp van R2; de bij verschillende waarden van —Vbe behorende waarden
van —IB worden vervolgens uitgezet,
yk ***#
De in fig. 129 voorgestelde karakteristiekenschaar werd verkregen door
deze metingen voor —Vce = 8 V te herhalen.
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d) —Vbe = f (—Vce) karakteristiek
voor verschillende waarden van —IB
De kromme —Vbe = f (—Vce) (zie fig. 131) geeft de basis-emissorspanning
weer als functie van de collector-emissorspanning, met de basisstroom —IB
als parameter. Voor het meten van deze karakteristiek maakt men gebruik
van de schakeling volgens fig. 132.
Men stelt—Ib in op b.v. 10 /xA met behulp van R2, en laat —Vce niet behulp
van variëren. De bij verschillende waarden van —Vce behorende waarden
van —Vbe worden opgetekend. De krommenschare van fig. 131 werd ver
kregen door de metingen voor diverse waarden van de basisstroom te her
halen.
Het is gebruikelijk de assen van de karakteristieken (de abscis en ordinaat)
steeds te tekenen zoals deze in het voorafgaande werden voorgesteld (fig. 124).

19.3. Betekenis van de karakteristieken
De —Ic = f (—Vce) karakteristiek met —Ib als parameter, en de —Ib =
f(—Vbe) karakteristiek met —Vce als parameter zijn voor de bestudering
van de werking van een transistor van groot belang.
De eerstgenoemde karakteristiek maakt het mogelijk, het gedrag van de
uitgang van de transistor en van de belastingskring ervan te bepalen, terwijl
door de laatstgenoemde karakteristiek het gedrag van de ingang van de
transistor en van de kring waardoor deze wordt bestuurd, wordt bepaald.
De —Ic = f (—Ib) karakteristiek en de —Vbe = f (—Vce) karakteristiek
met —Ib als parameter zijn van minder belang.
De eerstgenoemde maakt het mogelijk, de invloed van de ingangskring op
de uitgangskring na te gaan, terwijl door de laatste karakteristiek de terug
koppeling van de uitgangskring op de ingangskring wordt vastgelegd.
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a) —Ic — f(—Vce) karakteristiek
voor verschillende waarden van —I&
Met behulp van deze karakteristiek kan worden aangetoond aan welke ver
anderingen de volgende drie belangrijke grootheden onderworpen zijn:
de uitgangsimpedantie van de transistor,
de stroomversterking van de transistor,
de belastingslijn van de transistor.
Uitgangsimpedantie van de transistor
Voor de beschouwingen betreffende de uitgangsimpedantie van de transistor,
wordt naar de karakteristiek van fig. 133 verwezen.
Wij zullen aannemen dat —Vce = 5 V; deze spanning correspondeert met
het punt A' op de —Vce-as. Wij tekenen in A' de loodlijn op deze as, en
zullen veronderstellen dat de transistor met een basisruststroom —Ib van
40 /xA werkt. Deze loodlijn snijdt de kromme voor —Ib = 40 /xA in het
punt A. Dit noemt men het werkpunt van de transistor; de projectie hiervan
op de —Ic-as geeft het punt A". Verlengen wij de lijn A"A, dan blijkt deze
horizontale lijn een hoek A met de kromme te vormen.
Stel dat —Vce tussen 5 V en 7 V (punt B') varieert. De in dit punt op de
— Vce-as opgerichte loodlijn bepaalt het punt C op de horizontale lijn
(verlengde van A"A) en het punt B op de kromme voor —Ib = 40 ^A.
Projecteren wij B op de —Ic-as (punt B")y dan blijkt dat:
tg A = CB/CA = A"B"/A'B' = AIc/AVCe = 1 /roM„
waarin Alc = 0,2 mA = 2 x 10-4 A, en A VCe = 2 V, terwijl r0 de uitgangsresistantie van de transistor voorstelt, namelijk:
ro{A) = A Vce/A Ic = 2/(2 x 10"4) = 104 Q = 10 k0.
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De in het punt A' opgerichte loodlijn bepaalt een punt D op de —/^-kromme
voor 80 fiA (fig. 134). De projectie van dit punt D op de —ƒ<?-as geeft het
punt £', terwijl de in het punt B' opgerichte loodlijn deze kromme in het
punt F snijdt, waarvan de projectie op de —/c-as het punt F’ geeft.
De hoek D die deze kromme met de horizontale lijn vormt, wordt door de
tangens hiervan bepaald:
tg D = EF/DE = E'F'IA'B' = AIc/A VCE = l/r0,
waarin A'B' de verandering van de collector-emissorspanning (A Vce) en
E‘F' de overeenkomstige verandering (AIc) van de collectorstroom voorstelt.
In dit geval bedraagt A Vce = 2 V en A Ice = 0,3 mA = 3 x 10-4 A,
zodat:
r0[D) = A Vce/A Ic = 2/(3 X 10~4) = 6,7 k£.
In de beide beschouwde gevallen is A Vce hetzelfde, A Ic is echter groter
voor de hoek D dan voor de hoek A; E'F' is immers groter dan B"A'\
Aangezien de tangens van de hoek D groter is dan die van de hoek A, is
1 /ro{D) groter dan l/ro(i4). Hieruit blijkt dat de uitgangsresistantie van de
transistor voor —IE = 80 (bij —Ic = 4,5 mA) lager is dan voor —IE =
= 40 fiA (bij —Ic = 2,25 mA).
De uitgangsresistantie van een transistor wordt voor een gegeven spanning
dus bepaald door de hoek die de karakteristiek met de horizontale lijn
vormt, d.w.z. door de helling van de karakteristiek in het werkpunt. Uit
de beschouwingen over deze veranderingen blijkt dat de uitgangsresistantie
afneemt naarmate de collectorstroom —Ic toeneemt; de hoek die de ka
rakteristiek met de horizontale lijn vormt, neemt immers toe met de waarde
van —Ic, zodat de helling eveneens toeneemt, en de uitgangresistantie
afneemt.
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Stroomversterking van de transistor
De stroomversterking van de transistor wordt bepaald door de verhouding
tussen de collectorstroomveranderingen (A Ic) en de basisstroomveranderingen (A Ib) die deze veroorzaken. Deze definitie is van toepassing op de
schakeling met gemeenschappelijke emissor.
Deze stroomversterking wordt tegenwoordig voorgesteld door het symbool
h,0 (vroeger door a' of ac/, en in Amerikaanse publicaties door /?)*:
hfe = A Ic/A IB.
De karakteristiek waaruit deze stroomversterking kan worden bepaald,
is in fig. 135 gegeven. Stel dat —Vce = 5 V. Deze spanning wordt door het
punt A op de —Vce-as voorgesteld. Richten wij de loodlijn in dit punt op,
dan wordt hierdoor het punt B op de kromme voor —Ib = 10 mA en het
punt C op de kromme voor —Ib = 20 mA bepaald.
Door projectie van de punten B en C op de —Ic-as verkrijgen wij de punten
B', respectievelijk C'. Verplaatst het werkpunt zich van B naar C, dan neemt
de basisstroom —Ib toe van 10 /zA tot 20 /zA, en verschuift de collectorstroom van B' naar C'. Nu correspondeert B' met —Ic = 600//A, en C'
met —Ic = 1200/zA.
De basisstroomverandering bedraagt in dit geval dus A Ib = 10 /zA,
terwijl B'C' de verandering van de collectorstroom voorstelt, met andere
woorden A Ic = 1200 — 600 = 600/zA, zodat:
hfe = B'C/A Ib = A IcIAIb = 600/10 = 60.

*) Op het gebruik van de h-parameters wordt in hoofdstuk 20, blz. 177 e.v. nader
ingegaan. Voor grote signalen schrijft men hf£ in plaats van h/4.
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Voor vermogenstransistors, b.v. de OC 72, verloopt de karakteristiek zoals
in fig. 136 is aangegeven.
Wij zullen weer aannemen dat bij afwezigheid van een signaal de collectoremissorspanning —Vce = 5 V (punt A). Richten wij in het punt A de lood
lijn op de abscis op, dan vinden wij het snijpunt B met de kromme voor
—Ib = 0,5 mA, het snijpunt C met de kromme voor —1b = 1 mA, het
snijpunt D met de kromme voor —Ib = 1,5 mA en het snijpunt E met de
kromme voor —Ib = 2 mA.
Projecteren wij de punten B, C, D en E op de —Ic-as, dan verkrijgen wij de
punten B', C', D' en E', waarvan B' overeenkomt met een collectorstroom
—Ic van 40 mA, C' met een collectorstroom —Ic van 70 mA, D' met een
collectorstroom —Ic van 90 mA en E' met een collectorstroom —Ic van
105 mA.
Als het werkpunt van B naar C verschuift, neemt de basisstroom van 0,5 mA
tot 1 mA toe, d.w.z. A Ib = 1 — 0,5 = 0,5 mA; de collectorstroom neemt
van 40 mA tot 70 mA toe, d.w.z. A Ic = 70 — 40 = 30 mA.
De stroomversterking is dan dus gelijk aan:
hfe = A Ic/A IB = 30/0,5 = 60.
Verschuift het werkpunt van D naar £, dan neemt de basisstroom toe van
1,5 mA tot 2 mA, d.w.z. A Ib — 2 — 1,5 = 0,5 mA; de collectorstroom
neemt dan toe van 90 mA tot 105 mA, d.w.z. A Ic = 105 — 90 = 15 mA.
In dit geval is de stroomversterking dus gelijk aan:
h/e = A Ic/A Ib = 15/0,5 = 30.
Hieruit blijkt dus dat de stroomversterking van een vermogenstransistor,
in gemeenschappelijke emissorschakeling, afneemt naarmate de collector
stroom in de rusttoestand toeneemt. Dit blijkt trouwens eveneens uit de
—jc = f (—lB) karakteristiek van deze transistor.
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Statische belastingslijn
De statische belastingslijn is een rechte die met de abscis een hoek A vormt
zodanig dat tg A = 1 /Rl, waarin Rl de belastingsweerstand van de tran
sistor voorstelt.
Wij zullen dit nader uiteenzetten aan de hand van fig. 137, waarin_Vcc =
10 V en Rl= 1000 Q. Wij zullen hierbij uitgaan van de karakteristieken
schaar van fig. 138.
De oorsprong van de belastingslijn bevindt zich in het punt A, dat gegeven
wordt door:
—Vce = —Vcc= 10 V.
De belastingslijn AB vormt met de abscis (—Vce) een hoek A, waarvan de
tangens gelijk is aan:
tgA = A Ic/A VRL=l IRl.
In deze vergelijking moet Vrl in volts, Ic in ampères en Rl in ohms worden
uitgedrukt; men kan de tangens van de hoek A dus rechtstreeks uitdrukken
in \/Rl, waarbij Rl in ohms wordt uitgedrukt, mits de -/c-schaal in am
pères en de —Vce-schaal in volts is uitgezet. Is —Ic echter in milliampères
uitgezet, dan moet Rl in kilo-ohms worden uitgedrukt. Volgens fig. 138
bedraagt tg A dus \/Rl = 1/1 = 1, mits 1 V op de abscis overeenkomt
met 1 mA op de ordinaat. De hoek waarvan de tangens gelijk is aan 1, be
draagt 45°. In fig. 138 wordt de belastingslijn van de transistor voor een
belastingsweerstand RL van 1000 Q dus weergegeven door een rechte die
in het punt A een hoek van 45° met de abscis vormt.
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Wij zullen nu nagaan welke invloed de waarde van Rl heeft op de stand van
de belastingslijn in de —Ic = f (—Vce) karakteristiek.
Stel dat Rl = 0. In dat geval:
tg A= 1/Rl= 1/0 = oo.
De hoek waarvan de tangens oneindig is, bedraagt 90°. In de karakteristiek
van fig. 140 wordt deze belastingslijn dus weergegeven door de loodlijn op
de —Vce-as in het punt A (door de rode lijn voorgesteld). Een verschuiving
van het werkpunt op deze rechte heeft inderdaad tot gevolg dat de collectorstroom varieert zonder dat de collectorspanning enige wijziging ondergaat:
A VRL = Rl * A Ic = 0 • A Ic = 0.
Is daarentegen Rl oneindig, dan:
tgA = 1/Rl = l/oo = 0.
De hoek waarvan de tangens 0 is, bedraagt 0°. De rechte die deze hoek voor
stelt (in de figuur groen gedrukt), valt samen met de abscis, en stelt de be
lastingslijn van de transistor voor bij een oneindig grote belastingsweerstand Rl.
Uit de figuur blijkt dat de steilheid van de belastingslijn afneemt naarmate
Rl toeneemt. Het werkpunt moet op deze belastingslijn liggen; de plaats
hiervan hangt af van overwegingen die later zullen worden behandeld.
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b) —7C = f (—1b) karakteristiek
Met behulp van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek kan het verband tussen
de stroomversterking van de transistor en de instelling hiervan worden
nagegaan.
Stroomversterking van de transistor
De stroomversterking van de transistor kunnen wij uit fig. 141 bepalen.
Stel dat de basisstroom 50 /j,A bedraagt, overeenkomende met punt A' op
de —7fl-as. In punt A' tekenen wij de loodlijn op de abscis; deze snijdt de
kromme in punt A. De projectie van dit punt op de —7c-as, punt A",
bepaalt de collectorstroom, die in dit geval 2,8 mA bedraagt.
Met een basisstroom van 60 //A, komt het punt B' op de abscis overeen. Het
snijpunt van de in dit punt op de abscis opgerichte loodlijn met de kromme
bepaalt het punt B. De projectie van dit punt op de —7c-as geeft het punt B'\
overeenkomend met een collectorstroom van 3,4 mA.
De stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling wordt gegeven door de verhouding:
h/e = A Iel A Ib.
Het verlengde van A”A snijdt de lijn B'B in C. De hoek/1 die de karakteristiek
met de horizontale lijn vormt, wordt bepaald door de tangens hiervan, d.w.z.:
tg A = BC/CA = B"A"IB'A',
waarin B'A' de verandering van de basisstroom A Ib = 60 — 50 = 10 /*A
voorstelt, en B''A" de verandering van de collectorstroom A Ic = 3,4 — 2,8
= 0,6 mA. Hieruit volgt:
tg A = hfe = A Ic/A IB = 600/10 = 60.
De helling van deze karakteristiek is een maatstaf voor de stroomversterking
van de transistor.
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Bij het beschouwen van het verband tussen de stroomversterking en de
instelling, dient men onderscheid te maken tussen transistors voor kleine
vermogens en transistors voor grotere vermogens.
Bij transistors voor kleine vermogens is de —Ic = f (—Ib) karakteristiek
vrijwel recht, ongeacht de waarde van —Vqe (zie fig. 142). De steilheid van
deze karakteristiek is dus constant, hetgeen betekent dat de stroomverster
king eveneens constant is, ongeacht de waarde van de collectorstroom.
Moet de transistor grote vermogens leveren, dan verloopt de karakteristiek
volgens fig. 143. Stel dat de basisstroom —Ib = 800 fj.A, overeenkomend
met punt A' op de —Ib-as. De in dit punt van de abscis opgerichte loodlijn
snijdt de karakteristiek in het punt A; de projectie van het punt A op de
—Ic-as geeft het punt A", overeenkomend met —Ic = 52 mA.
Indien —Ib, in plaats van 800 //A, 1 mA bedraagt (punt B' op de —Ib-as),
dan snijdt de in het punt B' opgerichte loodlijn de kromme in het punt B;
de projectie van dit punt geeft het punt B" op de —Ic-as, overeenkomende
met —Ic = 62 mA.
Het verlengde van A"A snijdt de lijn B'B in C. Nu is:
hfe = tg A = BC/CA = B,,A,,IB,Af = A Ic/A IB = (62—52)/(l — 0,8)=50.
Wij zullen nu dezelfde variatie beschouwen bij —Ib = 2 mA (punten D',
D en D"), waarbij de overeenkomstige collectorstroom —Ic = 100 mA.
Neemt —Ib toe tot 2,2 mA (punten E\ E en £"), dan bedraagt de bijbe
horende waarde van —Ic =104 mA. In dit geval is de stroomversterking
dus afgenomen tot:
hfe = tg A = EF/DF = D"E"ID'E' = 4/0,2 = 20.
De stroomversterking van een transistor voor grote vermogens neemt dus
af naarmate de collectorstroom toeneemt.

- 150 -

-Ic (mA)
10
8
6
4
2

-IB (/jA) 140

120 100

80

60

40

20

Flg. 142

-Ic (mA)

120
110
E"
100
D"

V
-9-

F
i

90
80

!

Ii

B

I

I

A

C

■
i

!
!

70
B"
60
A"
50
40
30
20

i

I

■

t

-In (mA) 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1,2 1 0.8 0.6 0.4 0.2
£" o'
B' A’
Flg. 143

- 151 -

-10

-Ib O^a)

100

50

rB",

,4" ,

-50

-100

c
fA

I

-4'

-150

B'

\
—Vce = constant
- 200

-Vag<mV)

Flg. 144

*

• 152 -

c) —IB = f(—VBe) karakteristiek
De —IB = f (—VBe) karakteristiek stelt ons in staat de veranderingen van
de volgende zeer belangrijke grootheden van de transistor te bestuderen:
de ingangsimpedantie van de transistor,
de ingangsbelastingslijn van de transistor.
Ingangsimpedantie van de transistor
Voor het bestuderen van de ingangsimpedantie ht van de transistor, gaan
wij uit van fig. 144. Aan de transistor wordt een zodanige voorspanning
gelegd, dat de basis-emissorspanning in de rusttoestand (—Vbe) 130 mV
bedraagt; de basisstroom —IB bedraagt dan 20 pA.
Noemen wij het op deze wijze vastgelegde werkpunt op de karakteristiek A,
en trekken wij in dit punt de raaklijn aan de kromme en tevens een hori
zontale lijn door dit punt, dan is de hoek A die deze raaklijn met de hori
zontale lijn vormt, gelijk aan de ingangsimpedantie van de transistor voor
een gegeven basis-emissorspanning. De projecties van het punt A op de
ordinaat en de abscis, A' en A'\ komen overeen met —Vbe — 130 mV,
respectievelijk —IB = 20 pA.
Stel dat —Ib van 20 pA tot 50 pA (punt B") toeneemt. Richten wij in het
punt B” de loodlijn op, dan snijdt deze de horizontale lijn door punt A in C,
en de raaklijn aan de karakteristiek in B. De projectie van B op de—Vbe-as
geeft punt B'.
Nu is
tg A = BC/CA = B'A'/A"B" = A VBE/A IbDe ingangsimpedantie van de transistor is gelijk aan de verhouding tussen
de verandering van de basis-emissorspanning en de overeenkomstige ver
andering van de basisstroom, d.w.z.
h.M) = A Vbe/A Ib,
met andere woorden:
tg A = A Vbe/A Ib = h.M,De helling van de —IB = f (—Vbe) karakteristiek is dus een maatstaf voor
de ingangsimpedantie van de transistor bij een bepaalde basis-emissorspan
ning.
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Wij zullen nu aan de hand van fig. 145 nagaan op welke wijze de ingangsimpedantie van de collectorstroom afhangt.
Zoals in het voorafgaande geval, zullen wij weer veronderstellen dat de
transistor een zodanige voorspanning krijgt dat de basis-emissorspanning
130 mV bedraagt (punt A'). Met deze spanning correspondeert een punt A
op de karakteristiek, terwijl de projectie van dit punt op de —Ib-as (punt A"\
een basisruststroom —Ib van 20 fxA geeft. Door het punt A trekken wij de
raaklijn aan de kromme en een horizontale lijn.
Als —Ib van 20 fxA tot 50 /xA (punt B") toeneemt, dan komen hiermee
overeen een punt C op de horizontale lijn en een punt B op de raaklijn aan
de karakteristiek. Het punt B wordt op de —Vbe-as geprojecteerd (punt B').
Uit de karakteristiek van fig. 145 blijkt nu:
tg A = hi(A) = BC/CA = A'B'/A^B" = A VBe/A Ib
= (170 — 130) 10—3/(50 — 20)10-6 = 1300 Q.
De ingangsimpedantie van de transistor bij een basis-emissorspanning —Vbe
van 130 mV bedraagt dus ca. 1300 Q.
Stel nu dat —Vbe = 180 mV (punt D’), overeenkomende met een punt D
op de karakteristiek. De projectie van dit punt op de —Ib-as geeft het punt
B”t waaruit blijkt dat —Ib nu 70 (xA bedraagt. In het punt D tekenen wij
weer de raaklijn aan de kromme en een horizontale lijn (rood gedrukt).
Een punt E" op de —Ib-as, overeenkomende met een basisstroom van 100
fxAy bepaalt een punt F op de horizontale lijn door het punt D, en een punt E
op de raaklijn aan de karakteristiek door het punt D. De projectie van het
punt E op de —K^-as geeft het punt E', overeenkomende met 195 mV.
Hieruit volgt dat nu:

)

tg D = hilD) = FE/FD = E'D'IE”D” = A VBe/A Ib
= (195 — 180)10-3/(l 10 — 70)10-® = 500 Q.
Het blijkt dus dat de ingangsimpedantie h, van de transistor kleiner wordt
naarmate de basisstroom Ib toeneemt. Met het feit dat Ic met Ib toeneemt,
volgt dat in het algemeen de ingangsimpedantie h, dus afneemt als Ic toe
neemt.
De sterke kromming van de ingangskarakteristiek stelt een grens aan het
lineair gebruik van een transistor. Deze kromming kan worden vergeleken
met die van de karakteristiek van een kristaldiode in de voorwaartsrichting.
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v = 40 mV
h,-
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Ingangsbelastingslijn van de transistor
Onder de generatorimpedantie Ra van een transistor wordt verstaan de
impedantie of resistantie van de generator die de transistor bestuurt. Dit
zal nader worden uiteengezet aan de hand van fig. 146.
Stel dat A het werkpunt van de transistor is, overeenkomende met een basisemissorspanning —Vbe van 130 mV en een basisstroom —Ib van 20 [iA.
Wij zullen aannemen dat de transistor wordt bestuurd door een generator
waarvan de inwendige resistantie b.v. 1 k Q bedraagt, en waarvan in
onbelaste toestand de top-tot-topspanning 40 mV bedraagt. Fig. 147 stelt
het vervangingsschema van de ingangskring voor. Hierin levert een generator
met inwendige resistantie nul een spanning van 40 mV (top-tot-top) aan een
kring die wordt gevormd door zijn inwendige resistantie (Rg = 1000 Q)
in de serie met de ingangsimpedantie van de transistor.
Wij zullen nu de ingangsbelastingslijn in de —Ib = f (—Vbe) karakteristiek
tekenen. Door het punt A trekken wij hiertoe de rechte die een zodanige
hoek A met de —/^-as vormt dat tg A = Rv. (Hierbij dient men op de scha
len van de assen te letten; als —Vbe in volts en —Ib in ampères is uitgezet,
wordt Ra in ohms uitgedrukt. In het onderhavige geval is —Vbe in millivolts
en —Ib in microampères uitgezet, zodat R0 in kilo-ohms wordt uitgedrukt.)
Indien tg A = Ra = 1, zal, bij gelijke schalen op beide assen, /_A = 45°.
De ingangsbelastingslijn maakt dan dus een hoek van 45° met de horizontale
lijn door het punt A, en bepaalt op de —Za-as een punt B. Daar de hoek A
uiteraard gelijk is aan de hoek B, is:

■

tg B= CD/CB = A Vbe/A Ib = B0Veranderingen van de voorspanning en van de basisstroom van de transistor,
bij gelijkblijvende generatorimpedantie, komen tot uiting in een verplaatsing
van deze belastingslijn, parallel aan zich zelf.

I
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De ingangsbelastingslijn die wij zojuist hebben getekend, legt op de —VBe-as
een punt D vast. Wij zullen nu het geval beschouwen dat de generatorspanning ten opzichte van dit punt varieert en een wisselspanning is (fig. 148).
Van het tijdstip t0 tot het tijdstip t1 neemt deze wisselspanning van nul tot
een maximale positieve waarde toe; de basis-emissorspanning wordt dan
minder negatief, en de belastingslijn verplaatst zich parallel aan zich zelf,
zodat hierdoor een punt B op de karakteristiek wordt bepaald.
Van het tijdstip t1 tot het tijdstip t2 neemt de wisselspanning weer tot nul af,
en de belastingslijn neemt weer zijn oorspronkelijke plaats in (punt A op de
karakteristiek).
Van het tijdstip t2 tot het tijdstip t3 neemt de wisselspanning van nul tot een
maximale negatieve spanning toe; de basis-emissorspanning wordt sterker
negatief, en de belastingslijn verschuift parallel aan zich zelf, zodat hierdoor
een punt C op de karakteristiek wordt bepaald.
Van het tijdstip t3 tot het tijdstip ti neemt de wisselspanning weer tot nul af
en wordt de basis-emissorspanning weer gelijk aan haar oorspronkelijke
waarde, zodat de belastingslijn eveneens weer de oorspronkelijke stand
inneemt.
Het blijkt dus dat de variaties van de ingangsspanning tot gevolg hebben dat
de ingangsbelastingslijn zich verplaatst, en drie punten op de karakteristiek
vastlegt. De projecties A', B' en C' bepalen de variaties van de basisstroom
van de transistor (groen gedrukt).
De in fig. 148 rood gedrukte sinuslijn stelt de generatorstroom voor die zou
vloeien indien de generator was kortgesloten.
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De steilheid van de ingangsbelastingslijn is afhankelijk van de waarde van
de generatorimpedantie.
Laten wij eerst fig. 149 beschouwen, waarin de ingangsbelasting R = 0,
met andere woorden de generator die de trap bestuurt, een oneindig kleine
resistantie heeft (spanningsbron). In dit geval:
tg A = Rg = 0.
De hoek waarvan de tangens gelijk is aan 0, bedraagt 0°. Dit betekent dat
de ingangsbelastingslijn horizontal door het punt A loopt (in fig. 150 groen
gedrukt).
Wij zullen nu fig. 151 beschouwen, waarin de generatorimpedantie Rff = co.
Dit betekent dat de transistor wordt bestuurd door een generator waarvan
de inwendige resistantie oneindig groot is. In dat geval:
tgA = Rg = oo.
De hoek waarvan de tangens oneindig groot is, bedraagt 90°. De ingangs
belastingslijn wordt hier dus voorgesteld door in het punt A de loodlijn op
de horizontale lijn op te richten (in fig. 150 rood gedrukt).
Het blijkt dus dat de ingangsbelastingslijn vlakker verloopt naarmate de
generatorimpedantie afneemt (lagere inwendige resistantie van de generator);
deze lijn verloopt daarentegen steiler naarmate deze impedantie toeneemt
(hogere inwendige resistantie van de generator).
Uit de kromme van fig. 150 kunnen bovendien de volgende conclusies
worden getrokken:
1) Als de ingangsbelastingslijn bij benadering horizontaal verloopt, wordt
de transistor door spanningsvariaties bestuurd.
2) Als de ingangsbelastingslijn bij benadering verticaal verloopt, wordt de
transistor door stroomvariaties bestuurd.
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d) —Vbe = f (—Vce) karakteristiek
Uit de —Vbe = f (—Vce) karakteristiek kan men de mate van inwendige
terugwerking van de transistor bepalen.
Inwendige terugwerking
De inwendige terugwerking van de transistor kan worden bepaald door
de verhouding tussen de verandering van de basis-emissorspanning en die
van de collector-emissorspanning, met andere woorden door de verhouding
A Vbe/A Vce• Dit zal aan de hand van fig. 152 worden verklaard.
Stel dat —Vce = 5 V (punt A"). De in dit punt opgerichte loodlijn bepaalt
het punt A op de kromme —Ib = 0. De vanuit dit punt op de —KsE-as
neergelaten loodlijn geeft het punt A'.
Stel dat —Vce van 5 V tot 10 V (punt B") toeneemt; de in dit punt opge
richte loodlijn bepaalt het punt C op de horizontale lijn door het punt A
en het punt B op de kromme voor —Ib = 0. De projectie van het laatst
genoemde punt op de —Vbe-as geeft het punt B'.
De hoek A wordt bepaald door de tangens ervan:
tg .4 = CB/CA = A'B'IA”B”,
waarin A’B' de verandering A Vbe van de basis-emissorspanning voorstelt,
en A”B" die van de collector-emissorspanning A Vce•
Hieruit volgt dus dat de inwendige terugwerking van de transistor
tg A = A'B'IA"B” = A Vbe/A Vce
bedraagt. Deze neemt toe naarmate de —Vbe = f (—Vce) karakteristiek
van de transistor minder vlak verloopt.
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Variatie van de inwendige terugwerking
In de in fig. 153 gegeven karakteristiek komt het punt A" overeen met een
collector-emissorspanning —Vce van 5 V. De projectie van dit punt op de
kromme voor —1b = 0 bepaalt het punt Af waarvan de projectie op de
—Vbe-as, A\ overeenkomt met 65 mV.
Neemt —Vce toe van 5 V tot 10 V (punt B" op de —Pcs-as), dan komt
hiermee overeen het punt C op de horizontale lijn door het punt A> en het
punt B op de kromme voor —1b = 0. De projectie van B op de —K^-as
(B') geeft een basis-emissorspanning van 70 mV.
Zoals werd uiteengezet, wordt de inwendige terugwerking bepaald door
de tangens van de hoek A:
tg A = CB/CA = A'B'/A"B" = A VBeIA VCE,
of, aangezien A Vbe = 70 — 65 = 5 mV = 2 x 10 3 V en A Vce —
= 10 — 5 = 5 V,
tgA = A Vbe/A Vce = 5 x 10"3/5 = 10"3.
Op de kromme voor —1b = 20 fxA komt met het punt A"> een punt D
overeen; de projectie D' hiervan op de —Vbe-as geeft —Vbe = 129 mV.
De projectie van het punt B” op deze kromme (punt E) correspondeert met
het punt E' op de —Vbe-as, overeenkomende met 133 mV. De inwendige
terugwerking bedraagt in dit geval:
tg D = EF/DF = E'D'IA”B” = A Vbe/A VCe,
of, aangezien hier A VBE = 133 — 129 = 4 mV = 4 X 10"3 V, terwijl
A Vce gelijk blijft aan 5 V,
tg/> = 4 x 10—3/5 = 8 x 10"4.
Wij kunnen hieruit dus de gevolgtrekking maken dat de inwendige terug
werking van een transistor afneemt naarmate de collectorstroom toeneemt.
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c) Pc max = f {Tomg) karakteristiek
Behalve met de vier behandelde karakteristieken, moet men bij het ont
werpen van een transistorversterker terdege rekening houden met de
karakteristiek die de maximaal toelaatbare collectordissipatie Pcmax als
functie van de omgevingstemperatuur Tomg geeft. Deze karakteristiek wordt
in fig. 154 voorgesteld.
Verklaring van de karakteristiek
Stel dat de omgevingstemperatuur 35 °C bedraagt. In het punt op de abscis
corresponderend met 35 °C richten wij een loodlijn op; deze bepaalt het
punt A op de karakteristiek. De projectie van dit punt op de ordinaat (punt
A') geeft als maximaal toelaatbare collectordissipatie 100 mW.
Een omgevingstemperatuur van 45 °C komt overeen met het punt B op de
karakteristiek en het punt B' op de ordinaat, corresponderend met een
maximaal toelaatbare collectordissipatie van 75 mW. Dit betekent dat, bij
45 °C, de maximaal toelaatbare collectordissipatie 75 mW bedraagt.
Op dezelfde wijze kan worden afgelezen dat bij een omgevingstemperatuur
van 65 °C, de maximaal toelaatbare collectordissipatie slechts 25 mW be
draagt.
Het blijkt dus dat het maximale vermogen dat door een transistor kan worden
gedissipeerd, afhankelijk is van de omgevingstemperatuur, en afneemt naar
mate deze temperatuur toeneemt. Nu stelt de maximaal toelaatbare collec
tordissipatie een grens aan het maximale uitgangsvermogen van de transistor,
zodat dit eveneens van de temperatuur afhangt. Dit zal bij de volgende
beschouwingen over de Pcmax = f (Tom o) karakteristiek, in combinatie
met de —Ic = f (—Vce) karakteristiek, nader worden uiteengezet.
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Verband tussen de karakteristiek en de instelling van de transistor
Wij zullen uitgaan van de in fig. 155 gegeven —Ic = f (—Vce) karakteristiek.
De rood gedrukte ordinaat Pc staat onder een hoek van 45° op de abscis
—Vce• De schaalverdeling voor —Ic is in milliampères en die voor —Vce
in volts uitgezet.
De vermogensschaal op de Pc-as is verkregen door de punten A, B,
C, D en E op de —Ic-as (punten A\ B\ C', D' en E') en op de —Vce-as
(punten A", B'\ C", Dn en E") te projecteren. De punten A\ B', C', D' en
E' komen overeen met collectorstromen van 2,5, 5, 7,5, 10 en 11 mA, terwijl
de punten A'\ B'\ C", D” en E" overeenkomen met collector-emissorspanningen van 2,5, 5, 7,5, 10 en 11 V.
Daar het in de collector gedissipeerde vermogen gelijk is aan het produkt
van de collector-emissorspanning en de collectorstroom
Pc = Vce • Ic,
bedragen in de punten A, B, C, D en E> de collectordissipaties 6,25, 25, 55,
100 en 125 mW.
Met de punten A, B, C, D en E komen in de Pc = f (Tomo) karakteristiek
overeen de punten Alt Blt Cv Dx en Ev De projecties van de laatstgenoemde
punten op de romj7-as bepalen de punten A2t B2, C2, D2 en E2. (Het punt F
vindt men door de afstand OE = 125 mW op de rom„-as uit te zetten, zodat
OF = OE.)
Uit de Pcmax = ? (Toma) karakteristiek van fig. 156 blijkt een dissipatie
van 6,25 mW (A) toelaatbaar te zijn bij een omgevingstemperatuur van 73 °C
(A2), een vermogen van 25 mW (B) bij een omgevingstemperatuur van 65 °C
(B2), een vermogen van 55 mW (C) bij een omgevingstemperatuur van
53 °C (C2), een vermogen van 100 mW (D) bij een omgevingstemperatuur
van 35 °C (Z>2) en een vermogen van 125 mW (E) bij een omgevingstempera
tuur van 25 °C (E2).
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Stel dat de transistor moet werken bij een omgevingstemperatuur van 53 °C,
overeenkomende met punt E op de Pcmax = f (Tamb) karakteristiek van
fig. 157 (rood gedrukt). Met de projectie van het punt E op de Pcmax_as
komt overeen een maximum toelaatbare collectordissipatie van 55 mW.
Het is nu mogelijk door dit punt in de —Ic = f (—Vce) karakteristiek de
hyperbool te tekenen die de meetkundige plaats voorstelt van alle punten
waarvan het vermogen met 55 mW overeenkomt.
In het rood gearceerde gebied A bedraagt de collectordissipatie meer dan
55 mW, en men moet dan ook ervoor zorgen, dat onder alle omstandigheden
de belastingslijn buiten dit gebied valt *).
Het gebied B komt overeen met collectordissipaties van minder dan 55 mW.
De in fig. 157 rood gedrukte belastingslijn kan men gebruiken zonder dat
de transistor gevaar loopt te worden beschadigd.
Moet de transistor bij een temperatuur van 65 °C worden gebruikt, dan
bedraagt de maximum toelaatbare collectordissipatie slechts 25 mW. De
hyperbool voor dit vermogen (in fig! 158 groen gedrukt) geeft de grens aan
van het groen gearceerde gebied waar de belastingslijn buiten moet vallen
(gebied C) *).
De getrokken groene belastingslijn bepaalt voor Tomg = 65 °C de belastingsweerstand waarbij de collectordissipatie maximaal is, zonder dat de transistor
kans loopt te worden beschadigd (gebied D).
De onderbroken groene lijn is de belastingslijn die onder bijzondere om
standigheden bij een omgevingstemperatuur van 65 °C geldt. De collector
dissipatie wordt immers groter dan 25 mW als het werkpunt van L naar M
verschuift.
Het blijkt dus dat de toelaatbare belasting, indien deze door een resistantie wordt gevormd, afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. Om het
verband tussen het gedissipeerde vermogen en de omgevingstemperatuur
nauwkeurig te kunnen vaststellen, moet men rekening houden met de vol
gende factoren:
1) de warmtegeleiding van het „hart” van de transistor naar de omge
ving,
2) de omgevingstemperatuur,
3) de warmtecapaciteit,
4) de veranderingen van het elektrische vermogen als functie van de tijd.
•) In een klasse B balansstrap of by besturing door impulsen geldt deze voorwaarde niet.
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f) Nadere beschouwing van de —Ic — f(—Vck) karakteristiek
De —Ic — f(—Vce) karakteristiek van fig. 159 geeft aanleiding tot een
nadere beschouwing van de volgende twee punten:
de collector-emissorsspanning —Vcek waarbij de karakteristiek horizontaal
gaat verlopen (de kniespanning),
de lekstroom —Iqeo•
De kniespanning
Bij zeer lage spanningen blijkt de karakteristiek een scherpe knik te ver
tonen, vergelijkbaar met die van de Ia = f (Va) karakteristiek van pentodes,
maar bij transistors treedt deze knik bij veel lagere spanningen op dan bij
pentodes. Dit is een zeer belangrijk voordeel van transistors, want deze
kunnen zo ver worden bestuurd dat de collector-emissorspanning zeer
laag wordt.
Beschouwen wij een punt A in deze vereenvoudigde en geïdealiseerde ka
rakteristiek, dan komt hiermee overeen een punt A" op de abscis en een
punt A' op de ordinaat. Als wij door het punt A een horizontale lijn trekken,
dan bepaalt de hoek die door deze lijn met de karakteristiek wordt gevormd,
de uitgangsimpedantie van de transistor:
tgA= 1 /r0

(vgl. blz. 137).

De hoek A is klein, zodat tg A ook klein is, en de uitgangresistantie r0
dus groot is.
Het punt B in de karakteristiek komt overeen met het punt B” op de abscis
(waarvan de waarde lager ligt dan —Vcek) en met een punt B' op de ordinaat.
Trekken wij nu een horizontale lijn door het punt By dan vormt deze een
zeer grote hoek met de karakteristiek; tg B is nu groot en de uitgangsresistantie r0 is klein.
Men noemt de kniespanning van een transistor, de collector-emissorspanning
waarbij, voor een bepaalde collectorstroom, de uitgangsresistantie een
plotselinge verandering ondergaat.
Bij collector-emissorspanningen lager dan —Vcek is de uitgangresistantie
van de transistor zeer laag, en wordt in de transistor slechts weinig vermogen
gedissipeerd.
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De lekstroom —Iceo
Het optreden van de lekstroom —Iceo, die reeds op blz. 117 werd verklaard,
zal aan de hand van fig. 160 nader worden uiteengezet. Hierin is de collectorstroom weer als functie van de collector-emissorspanning uitgezet. Deze
stroom verandert sterk met de temperatuur, en bij het ontwerpen van een
schakeling moet hiermee terdege rekening worden gehouden.
Stel dat de belastingslijn door de in de figuur getekende rechte wordt gegeven,
en dat het werkpunt in A ligt. De veranderingen van het ingangssignaal
hebben tot gevolg dat dit punt zich naar weerszijden van A verplaatst. De
amplitude van deze verplaatsing wordt enerzijds beperkt door de kniespanning —Vcek en anderzijds door de lekstroom —Iceo•
Neemt de temperatuur toe, dan zal deze lekstroom eveneens toenemen
(in de figuur rood gedrukt). Deze vergroting van —Iceo bewerkt de ver
schuiving van het punt A in de richting van toenemende stromen.
De juiste keuze van het werkpunt is dan ook van het grootste belang; de
transistor moet altijd zodanig worden ingesteld dat de kans op vastlopen
zo gering mogelijk is, vooral bij grote signalen. Bij kleine signalen is de
keuze van het werkpunt minder kritisch en wordt deze dan ook niet in de
eerste plaats door de lekstroom —Iceo bepaald.
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HOOFDSTUK 20

Parameters van een transistor
Uit de voorgaande beschouwingen over de transistorkarakteristieken bleek
het voor het gebruik hiervan nodig te zijn, rekening te houden met de vol
gende belangrijke parameters:
de ingangsimpedantie,
de uitgangsadmittantie,
de stroomversterking,
de inwendige terugwerking.
Dit hoofdstuk heeft ten doel deze vier fundamentele parameters nader te
omschrijven en de veranderingen ervan te bestuderen.

20.1. Vervangingsschema van de transistor
Fig. 161 stelt het vervangingsschema van de transistor voor.
Tussen de basis en de emissor bevindt zich een weerstand rbe, in feite de
basis-emissorresistantie van de transistor.
Tussen de basis en de collector„bevindt zich een weerstand rbei in feite de
basis-collectorresistantie of terugwerkingsimpedantie van de transistor.
Tussen de collector en de emissor bevindt zich een weerstand reey in feite
de collector-emissorresistantie van de transistor.
Op deze wijze hebben wij (voor lage frequenties) de transistor als passief
element vastgelegd, maar het is ook nog nodig rekening te houden met de
actieve werking ervan. Hiertoe wordt over de uitgangsklemmen een stroom
generator geschakeld waarvan de inwendige resistantie oneindig groot is
(zie fig. 162).
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De verschillende zojuist besproken parameters zijn in principe door het
onderlinge verband van de elektrische grootheden bepaald.
Met behulp van het in fig. 163 gegeven blokschema kunnen de vier genoemde
parameters worden vastgelegd. Hierin stelt Vj de ingangsspanning van de
schakeling voor, /* de stroom die door de ingangskring vloeit, v2 de van de
uitgangsklemmen van de schakeling afgenomen spanning, en /2 de stroom
die door de uitgangskring vloeit.
De grootheden van de ingangskring worden aangeduid door de index 1 en
die van de uitgangskring door de index 2.
Het is nu mogelijk het verband dat onderling tussen deze vier grootheden
Pu i*2> vi en v2) bestaat, te bepalen; hiertoe gebruiken wij het symbool h.
Het verband tussen twee van deze grootheden wordt aldus door een h
met een letterindex voorgesteld. (Vroeger gebruikte men twee cijferindices,
overeenkomende met de in de teller en noemer voorkomende indices.)
De verhouding tussen de uitgangsstroom en de ingangsstroom wordt dus
voorgesteld door het symbool:
h/ (— h21) — z2//j.

(ƒ van „forward”)

Bij het bepalen van deze parameters is het ook van belang te weten op welke
wijze de transistor is geschakeld. Het is daarom noodzakelijk tevens aan
te geven of de transistor in gemeenschappelijke basisschakeling, emissorschakeling of collectorschakeling wordt gebruikt. Hiertoe wordt het ge
noemde symbool (i.c. hr) gevolgd door een derde index (ó, e of c), waardoor
met een kleine letter wordt aangeduid welke elektrode gemeenschappelijk is.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling wordt de verhouding tussen de
uitgangsstroom en de ingangsstroom dus voorgesteld door het symbool hfe.
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De verhouding tussen de ingangsspanning v1 en de ingangsstroom ix bij
kortgesloten uitgang (fig. 164a) noemt men de ingangsimpedantie van de
transistor, en wordt voorgesteld door:
(— hlle) — Vi/lj.

(i van „input”)

De verhouding tussen de stroom door de uitgangskring i2 en de uitgangsspanning v2 bij open ingang (fig. 1646) noemt men de uitgangsadmittantie van de
transistor:
hoe (— h22e) — hlv2’

(<o „van output”)

Wij gebruiken echter meestal de reciproke waarde van deze grootheid,
de uitgangsresistantie van de transistor:
- llhcc = Vz/l'2-

De verhouding tussen de uitgangsstroom i2 en de ingangsstroom ix bij kort
gesloten uitgang (fig. 164c) noemt men de stroomversterking van de tran
sistor:
(ƒvan „forward”)
h/« — (h2i«) — hlh'
De verhouding tussen de ingangsspanning vx en de uitgangsspanning v2 bij
open ingang (fig. 164d) noemt men de inwendige terugwerking van de
transistor:
(r van „reverse”)
Ke (= h12<) = Vx/Vjj.
Men bedenke dat deze parameters alleen gebruikt mogen worden bij kleine
signalen en onder bijzondere voorwaarden (hetzij bij open ingang, dan wel
bij kortgesloten uitgang).
Wij zullen nu de methodes bespreken die ons in staat stellen te meten en
na te gaan, aan welke veranderingen de factoren die het elektrische gedrag
van de transistor bepalen (ingangsimpedantie, uitgangresistantie, stroomversterking en inwendige terugwerking) onderhevig zijn.
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20.2. Ingangsimpedantie van de transistor
Onder de ingangsimpedantie verstaat men de verhouding tussen de ingangsspanning (basis-emissorspanning) en de stroom die in de basiskring vloeit.
a) Meting van de ingangsimpedantie
Voor het meten van de ingangsimpedantie kunnen wij gebruik maken van
de schakeling volgens fig. 165.
Schakelaar 1 geopend
De op de klemmen A en B aangesloten toongenerator levert een spanning
van b.v. 10 V bij een frequentie van 1 kHz. De stroom die door de ingangskring vloeit (fig. 166), hangt af van de weerstand (in dit geval 1 M.O) die
in serie met de generator is geschakeld, en van de ingangsimpedantie van de
transistor, die hier kan worden verwaarloosd. Door de ingangskring vloeit
nu een stroom van:
= 1Ö/106 = 10-5 A = 10 MStel dat de stroomversterking hfe = 50. De collectorstroom is dan:
ie = h/e. ib = 50 x 10 = 500 pA.
De spanning die over de klemmen van de belastingsweerstand van 1 YQ
in de collectorkring optreedt, is gelijk aan:
vrl

= Rl • ie = 103 x 5 x 10-4 = 0,5 V.

Deze spanning kan men met behulp van een buisvoltmeter tussen de klem
men C en D meten.
Schakelaar 1 gesloten
Laten wij nu het geval beschouwen dat de schakelaar 1 gesloten is (fig. 167).
Het vervangingsschema wordt in fig. 168 voorgesteld.
De potentiometer Rx wordt zodanig ingesteld dat de buisvoltmeter de halve
spanning (0,25 V) aanwijst. De collectorstroom is nu dus gelijk aan:
ie = vrJRl = 0,25/103 = 25 X 10~5 A = 250 pA,
hetgeen overeenkomt met een basisstroom van:
ib = iJK = 250/50 = 5 pA.
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De stroom die door de weerstand van 1 MQ vloeit, is gelijk aan de som van
de basisstroom plus de stroom die door de potentiometer vloeit. De stroom
i is steeds 10 /jA, daar ht- en R1 ten opzichte van 1 Mi2 kunnen worden ver
waarloosd. Hieruit blijkt dus dat ïr1 = i — z'h» = 10 — 5 = 5 fiA.
Daar de stromen z'h< en ij^ gelijk zijn, zijn ook de ingangsimpedantie h<
en Ri gelijk. Door de waarde van R1 met behulp van een ohmmeter te meten,
kan de ingangsimpedantie van de transistor worden bepaald. Deze meting
geldt echter uitsluitend voor het geval dat de —Ic = f (—Ib) karakteristiek
van de transistor volkomen recht verloopt (de stroomversterking is alleen
dan constant).
Daar de zojuist beschreven methode uitsluitend in bepaalde gevallen bruik
baar is, is het wenselijk over een meer algemene werkwijze te beschikken
met behulp waarvan bij voorbeeld de ingangsimpedantie van een transistor
voor grote vermogens kan worden bepaald. Een dergelijke transistor heeft
immers een —Ic = f (—Ib) karakteristiek die een sterke kromming vertoont.
Wij zullen uitgaan van de schakeling van fig. 169. De toongenerator wordt
op de klemmen A en B aangesloten en bestuurt de transistor via een weer
stand van 10 lcQ en de variabele weerstand Rv De scheidingscondensator C
dient om te voorkomen dat de vaste gelijkstroom instelling van de transistor
door de toongenerator wordt verstoord.
Zowel over de klemmen van de weerstand als tussen de basis en emissor
van de transistor worden buisvoltmeters geschakeld voor het aflezen van
de l.f. wisselspanning.
Fig. 170 stelt het vervangingsschema voor. De variabele weerstand wordt
zodanig ingesteld dat de beide voltmeters dezelfde spanning aanwijzen. De
spanningen over de weerstand R1 en ingangsimpedantie rbe = hf zijn dan
gelijk (vx = v6e), aangezien deze in serie staan en dezelfde stroom hierdoor
vloeit. De ingangsimpedantie is dus gelijk aan de waarde van
die met
behulp van een ohmmeter kan worden bepaald.
Bij deze methode moet men over twee buisvoltmeters beschikken, zodat
men hiertoe alleen zijn toevlucht zal nemen als de karakteristiek van de
transistor niet recht is.

- 185 -

i

b) Veranderingen van de ingangsimpedantie
als functie van de collectorstroom
Het is mogelijk, de ingangsimpedantie van de transistor voor verschillende
waarden van de collectorstroom —Ic te meten. Dit kan op één van de reeds
besproken wijzen geschieden. Het zal dan blijken, dat de kromme h~f(—Ic)
een verloop heeft zoals in fig. 171 is voorgesteld. Hieruit ziet men dat de
ingangsimpedantie sterk afneemt naarmate de collectorstroom toeneemt.
Op blz. 154 werden de veranderingen van deze impedantie als functie van
de basis-emissorspanning, en dus van de basisstroom, reeds toegelicht (verg.
ook fig. 172).
c) Veranderingen van de ingangsimpedantie
als functie van de collector-emissorspanning
Om de veranderingen van de ingangsimpedantie als functie van de collectoremissorspanning te bepalen, maken wij gebruik van de schakeling van fig. 173.
Met behulp van de potentiometer
kan de collector-emissorspanning op
verschillende waarden worden ingesteld, die op de gelijkspanningsmeter
kunnen worden afgelezen. De ingangsimpedantie blijkt enigszins met de
collector-emissorspanning toe te nemen, zoals de kromme van fig. 174
aantoont.
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20.3. Uitgangsresistantie van de transistor
Onder de uitgangsresistantie van de transistor wordt verstaan de verhoudi
ng
tussen de collector-emissorspanning vce en de collectorstroom i0i zie fig. 175.
a) Meting van de uitgangsresistantie
De uitgangsresistantie kan met behulp van de schakeling volgens fig. 176
worden gemeten. De toongenerator wordt op de klemmen A en B aange
sloten en de l.f. buisvoltmeter tussen de klemmen C en D.
Fig. 177 stelt het vervangingsschema van de meetschakeling voor.
De aldus gevormde brugschakeling is in evenwicht als de weerstanden
r0 en R1 gelijk zijn; de spanning tussen de klemmen C en D is in dat geval
minimaal. Deze evenwichtstoestand kan men met de variabele weerstand
R1 instellen.
De uitgangsresistantie h0 van de transistor is gelijk aan de waarde van Rlf
die met behulp van een ohmmeter kan worden gemeten.
b) Veranderingen van de uitgangsresistantie
als functie van de collectorstroom
Het is op de aangegeven wijze mogelijk, de uitgangsresistantie van de
transistor voor verschillende waarden van de collectorstroom —Ic te meten.
Deze resistantie blijkt snel af te nemen naarmate de collectorstroom toe
neemt, zoals in fig. 178 is voorgesteld.
Dit verschijnsel kan aan de hand van de —Ic = f (—Vce) karakteristiek
(zie fig. 179) worden toegelicht. De hoek die deze karakteristiek met een
horizontale lijn vormt, bepaalt de uitgangsresistantie volgens de verge
lijking: tg A — l/r0. Deze hoek neemt toe met de collectorstroom, zodat
de tangens van deze hoek eveneens toeneemt, en de uitgangsresistantie
dus afneemt.
Fig. 180 laat zien dat de uitgangsresistantie van een transistor geleidelijk
met de collector-emissorspanning afneemt, tot deze laatste lager wordt dan
de kniespanning —VcekI voorbij dit punt daalt de uitgangsresistantie snel
naar een zeer lage waarde.
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20.4. Stroomversterkingsfactor van de transistor
De stroomversterkingsfactor h/c van de transistor wordt bepaald door de
verhouding tussen de collectorstroom ie en de basisstroom ib, in de gemeen
schappelijke emissorschakeling (fig. 181).
a) Meting van de stroomversterkingsfactor
Wij zullen aannemen dat de transistor een nagenoeg lineaire —Ic = f (—Ib)
karakteristiek heeft, zoals b.v. het type OC 71. Voor de meting van de stroom
versterkingsfactor maken wij gebruik van de schakeling volgens fig. 182.
De toongenerator is via een weerstand van 1 M.Q aangesloten op de basisemissorkring. De scheidingscondensator C dient om te voorkomen dat de
gelijkstroominstelling door de toongenerator wordt verstoord. Het vervangingsschema wordt in fig. 183 gegeven. Als de toongenerator een uitgangsspanning van 10 V heeft, vloeit dientengevolge door de basis-emissorkring een stroom van:
ib = 10/(106 + h.) at 10-5 A = 10yuA,
daar ht ten opzichte van de weerstand van 1 Mf2 kan worden verwaarloosd.
De l.f. voltmeter die over de belastingsweerstand van 1 kQ is geschakeld,
wijst de spanning hierover aan. Stel dat deze spanning V0 = 0,5 V. Dit
betekent dan, dat de collectorstroom
ic = VJRL = 0,5/103 = 5 X 10-4 A = 500 /xA.
Uit de bekende waarden van de collectorstroom ic en de basisstroom ib
kan men nu de stroomversterkingsfactor van de transistor berekenen:
h/e = ijib = 500/10 = 50.
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b) Veranderingen van de stroomversterkingsfactor
als functie van de collectorstroom
Om de veranderingen van de stroomversterkingsfactor als functie \an de
collectorstroom te bepalen, kan men gebruik maken van de schakeling \olgens fig. 184. Met behulp van R2 kan de basis-emissorspanning —I /*/•;. en
zodoende de basisstroom —Ib, worden ingesteld. Veranderingen van deze
stroom zullen veranderingen van de collectorstroom —Ic veroorzaken.
Men kan nu voor verschillende waarden van de collectorstroom, die men
kan meten met de in serie met de belastingsweerstand R\. geschakelde
milliampèremeter, de stroomversterkingsfactor op de hiervoor aangegeven
wijze meten.
Bij een uitgangsspanning van 10 V van de toongenerator zal de stroom in de
basis-emissorkring van de transistor gelijk blijven aan 10 //A, want hoewel
de ingangsimpedantie hiervan met de collectorstroom verandert, zal deze
impedantie altijd te verwaarlozen zijn ten opzichte van de weerstand van
1 Mü.
Bij een transistor voor geringe vermogens, zoals de OC7I, zal deze kromme
nagenoeg vlak verlopen, zoals uit fig. 185 blijkt. Bij een transistor voor gro
tere vermogens, waarvan de —Ic = f (—Ib) karakteristiek niet lineair is,
zal de stroomversterking echter afnemen naarmate de collectorstroom toe
neemt (zie fig. 186).
c) Veranderingen van de stroomversterkingsfactor
als functie van de collector-emissorspanning
Om de veranderingen van de .stroomversterkingsfactor als functie van de
collector-emissorspanning te meten, schakelt men een gelijkspanningsmeter
tussen de collector en de emissor van de transistor. De collector-emissor
spanning kan met R1 worden ingesteld.
Men kan nu op de hierboven uiteengezette wijze de stroomversterkingsfactor
voor verschillende waarden van de collector-emissorspanning bepalen,
en verkrijgt dan een kromme zoals in fig. 187 wordt voorgesteld.
Hieruit blijkt dat de stroomversterkingsfactor nagenoeg onafhankelijk is
van de collector-emissorspanning.
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20.5. Inwendige terugwerking van de transistor
De inwendige terugwerking van een transistor wordt bepaald door de verhouding tussen de basis-emissorspanning vbe en de collector-emissorspanning vce.
a) Meting van de inwendige terugwerking
De inwendige terugwerking van een transistor kan men met de schakeling
volgens fig. 188 meten. De toongenerator wordt op de klemmen A en B
aangesloten, en de l.f. buisvoltmeter op de klemmen C en D.
De toongenerator wordt zodanig ingesteld dat deze meter een spanning van
0,5 V aanwijst. Vervolgens meten wij met dezelfde voltmeter de spanning
tussen de klemmen E en F. Dit is de basis-emissorspanning vbe van de
transistor. De inwendige terugwerking bedraagt nu hfe = vbe/vce.
Deze inwendige terugwerking wordt trouwens ook gegeven door de ver
houding tussen de ingangsimpedantie en de uitgangsimpedantie van de
transistor. Het vervangingsschema, waarin rekening wordt gehouden met
de inwendige terugwerking, is in fig. 189 afgebeeld.
b) Veranderingen van de inwendige terugwerking
als functie van de collectorstroom
Daar de collectorstroom —Ic voornamelijk door de basisstroom wordt
bepaald, hangt de eerstgenoemde af van de stand van de potentiometer R2Men kan nu de bovenstaande metingen herhalen voor verschillende waarden
van de collectorstroom; men meet deze met de gelijkstroommeter die in
serie met de belastingsweerstand is geschakeld.
De aldus verkregen kromme zal een verloop hebben als in fig. 190 wordt
voorgesteld. Hieruit blijkt dat deze terugwerking bij lage waarden van de
collectorstroom sterk afneemt naarmate deze stroom toeneemt, maar bij
hogere waarden vrijwel constant blijft.
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Dit verschijnsel ligt voor de hand. De inwendige terugwerking van de
transistor wordt immers gegeven door de verhouding tussen de ingangsimpedantie en de uitgangsimpedantie, en de eerstgenoemde neemt af naar
mate de collectorstroom toeneemt.
Uit de —IB = f (—Vbe) karakteristiek van fig. 191 blijkt dat de ingangsimpedantie bij hoge waarden van de basisstroom laag is, terwijl deze voor
lage waarden van de basisstroom hoog is, en bij zeer lage waarden van de
basisstroom nog sterk toeneemt. Dit verschijnsel werd trouwens reeds be
sproken bij de beschouwingen op blz. 154 over de veranderingen van de
ingangsimpedantie als functie van de collectorstroom.
De inwendige terugwerking neemt toe met de waarde van de ingangsim
pedantie, en is het grootst bij een geringe basisstroom (geringe collector
stroom); bij hogere waarden van de basisstroom (collectorstroom) nadert
de terugwerking tot een constante waarde.
c) Veranderingen van de inwendige terugwerking
als functie van de collector-emissorspanning
Om de veranderingen van de inwendige terugwerking als functie van de
collector-emissorspanning te meten, gaan wij uit van de schakeling volgens
fig. 192. Met de potentiometer
kunnen wij de collector-emissorspanning
instellen, die met behulp van de gelijkspanningsmeter tussen collector en
emissor kan worden gemeten. Wij herhalen nu de beschreven metingen voor
verschillende waarden van deze spanning.
Op deze wijze wordt een kromme volgens fig. 193 verkregen, waaruit blijkt
dat de inwendige terugwerking van een transistor enigszins afneemt naar
mate de collector-emissorspanning hiervan toeneemt.
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Steilheid
De in het voorgaande hoofdstuk verklaarde vier h-parameters, worden veel
gebruikt voor l.f. toepassingen. Voor h.f. schakelingen, gebruikt men door
gaans y-parameters, waarvan de steilheid van de transistor de belangrijkste
is. Het is namelijk mogelijk een transistor op verschillende wijzen te besturen,
en bij één hiervan (spanningsbesturing) kan het grote voordelen bieden om
het begrip „steilheid”, voorgesteld door het symbool yfe, in te voeren.

21.1. Elektronenbuizen
De steilheid van een elektronenbuis wordt door het verloop van de /„ — f( Va)
karakteristiek ervan bepaald, d.w.z. door de kromme die de anodestroomveranderingen als functie van de roosterspanningsveranderingen voorstelt
(fig. 194). Deze grootheid wordt gegeven door de verhouding:
S = A IJA Vg.
Noemt men de rooster-katodekring van een buis de ingangskring en de
anode-katodekring de uitgangskring (fig. 195), dan kan men de steilheid
van een buis omschrijven als de verhouding tussen de stroomveranderingen
in de uitgangskring en de spanningsveranderingen in de ingangskring die
deze stroomveranderingen hebben teweeggebracht.

21.2. Transistors
Bij transistors kunnen wij van dezelfde grondgedachte uitgaan. Hiertoe
noemen wij de basis-emissorkring de ingangskring en de collector-emissorkring de uitgangskring (zie fig. 196).
Onder de steilheid van een transistor verstaat men nu de verhouding tussen
de veranderingen van de collectorstroom (de stroom in de uitgangskring)
en de veranderingen van de basis-emissorspanning (de spanning over de
klemmen van de ingangskring):
yfe = A Ic/A Vbe•
Deze steilheid kan worden afgeleid uit de —Ic = f (—Vbe) karakteristiek
van de transistor. Deze karakteristiek, die niet door de fabrikant wordt
verstrekt, kan men op eenvoudige wijze afleiden uit de —Ic = f (—Ib) en
de —Ib = f (—Vbe) karakteristieken.
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21.3. Afleiding van de —Ic = f (—Vbe) karakteristiek
Om, uitdein fig. 197 gegeven —Ic = f (—1b) en —Ib = f (—Vbe) karak
teristieken, de—Ic = f (—Vbe) karakteristiek van een transistor af te leiden,
gaan wij als volgt te werk.
Zoals in fig. 198 is aangegeven, zetten wij —Vbe op de abscis en —Ic op de
ordinaat uit.
Uit fig. 197 volgt dat, in punt A, met—Vbe = 70 mV overeenkomt—Ib = 0
en —Ic = 0. In fig. 198 zetten wij nu het punt uit dat overeenkomt met
— Vbe = 70 mV en —Ic = 0 (punt Aj).
Op soortgelijke wijze vinden wij dat met —Vbe = llOmV, 130 mV en
190 mV overeenkomen de punten —Ic = 0,5 mA, 1 mA en 4,5 mA (punten
Blt Ci en Dj).
Men kan er dus mee volstaan om, met behulp van het in fig. 197 gegeven
coördinatenstelsel, de collectorstroom, voor een bepaalde waarde van Vce*
als functie van de basis-emissorspanning te bepalen, en de aldus verkregen
waarden volgens fig. 198 uit te zetten.

!

21.4. Bepaling van de steilheid
uit de —Ic = f(— Vbe) karakteristiek
Om de steilheid van een transistor uit de op bovengenoemde wijze afgeleide
—/c = f (—Vbe) karakteristiek te bepalen, kiezen wij hierop een punt A,
waarbij —Vbe b.v. 100 mV bedraagt, zoals in fig. 199.
Door dit punt trekken wij een horizontale lijn, die op de —Ic-as het punt A'
geeft. Vervolgens trekken wij in het punt A de raaklijn aan de kromme; deze
raaklijn vormt met de horizontale lijn een hoek A. Projectie van het punt A
op de —Vbe-as geeft het punt A".
Kiezen wij een punt B" zodanig dat —Vbe = 150 mV, dan komt hiermee
overeen het punt C op de horizontale lijn door het punt A, en het punt D
op de raaklijn aan de kromme door het punt A. De projectie van het punt
B op de —/c-as geeft het punt B'. De steilheid van de transistor is nu:
yfe = tg A = BC/AC = A'B'IA”B" = A Ic/A VBeDe tangens van de hoek die de karakteristiek met de horizontale lijn vormt,
bepaalt de steilheid van de transistor in een bepaald punt.
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21.5. Veranderingen van de steilheid
als functie van de collectorstroom
Laten wij op de in fig. 200 gegeven karakteristiek het punt A beschouwen,
waarbij —Vbe = 100 mV (punt A"). De horizontale lijn door dit punt
geeft het punt A' op de —/c-as.
Verder trekken wij door het punt A de raaklijn aan de kromme. Met het
punt jB", waarbij —Vbe = 150 mV op de abscis, komt overeen het punt C
op de horizontale lijn door het punt A, en het punt B op de raaklijn aan de
kromme door dit punt. De projectie van B op de —/c-as geeft het punt B'.
De steilheid van de kromme in het punt A wordt nu gegeven door:
yf9(A) = tg A = BC/AC = A'B'IA”B'' = A Ic/A VBE = 1/0,05 = 20 mA/V.
Stel dat wij, in plaats van het punt A", het punt />", overeenkomende met
—VBE = 160 mV, hadden genomen. Hierdoor wordt op de —Ic = f (—Vbe)
karakteristiek het werkpunt D vastgelegd. De (rood gedrukte) horizontale
lijn door het punt D bepaalt op de —/c-as het punt D'.
Richten wij in het punt £", overeenkomende met —Vbe = 200 mV, de
loodlijn op, dan wordt hierdoor op de horizontale lijn door het punt B het
punt F vastgelegd, en op de raaklijn aan de kromme door het punt Z),
het punt E. De projectie van punt E op de —/c-as geeft het punt E'. De steil
heid in het punt D bedraagt derhalve:
yfe{D) = tg D = FE/DF = D'E'ID"E" = A Ic/A VBE = 2,4/0,04 = 60 mA/V.
Uit de bovenstaande berekeningen volgt dat de steilheid van de transistor
met de collectorstroom toeneemt.

i
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fy_=10 kil

De versterking van de transistor hangt van deze steilheid af, mits het aan de
ingang toegevoerde signaal als een spanning kan worden beschouwd, en
in dat geval is een grote steilheid voor het verkrijgen van een grote versterking
dus van belang. Men moet dan echter genoegen nemen met een relatief grote
collectorruststroom.
Zoals uit fig. 201 blijkt, kan met een transistor type OC 71 een steilheid in
de orde van grootte van 100 mA/V worden bereikt, indien het werkpunt
van de transistor bij —Ic = 5 mA wordt gekozen.
In het volgende hoofdstuk zal worden aangetoond dat de bereikbare vermogensversterking maximaal is als de belastingsweerstand (of de belastingsimpedantie) in de collectorkring weinig verschilt van de uitgangsimpedantie
van de transistor.
Stel nu dat het werkpunt van een transistor type OC 71 zodanig wordt
gekozen dat de collectorruststroom inderdaad 5 mA bedraagt. Uit de
—Ic = f (—Vce) karakteristiek van deze transistor kan worden afgeleid
dat de uitgangsimpedantie hiervan ca. 10 kQ bedraagt. Het is echter dui
delijk, dat bij een voedingsspanning van b.v. 10 V en een collectorstroom
van 5 mA, de belastingsweerstand veel lager dan 10 kQ moet worden ge
kozen, in verband met de hierover optredende spanningsval.
Mutatus mutandi, zal men bij een belastingsweerstand Rl van 10 kO de
collectorruststroom aanmerkelijk lager dan 5 mA moeten kiezen, b.v.
—Ic = 0,5 mA (zie fig. 202). Bij deze waarde van de collectorstroom is de
steilheid van de OC 71 echter veel kleiner dan 100 mA/V.

i
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Aan het in het voorafgaande beschreven bezwaar kan worden tegemoet
gekomen door een inductieve belasting te kiezen (zie fig. 203). Bedraagt de
zelfinductie van deze belasting Zl = 10 kf2, en is de resistantie van de be
lasting te verwaarlozen, dan zal de collector-emissorspanning —Vce na
genoeg gelijk blijven aan de voedingsspanning —Vcc = 10 V.
Op deze wijze blijkt het dus mogelijk te zijn, de grote steilheid ten volle te
benutten. Men houde er echter rekening mee dat behalve een grote stroomversterking, een geringe vervorming van de versterker evenzeer gewenst kan
zijn.
In het volgende hoofdstuk zal worden uiteengezet dat het alleen zin heeft
met het begrip steilheid te werken indien de transistor op een bijzondere
wijze wordt bestuurd, en dat dit in de meeste gevallen aanleiding geeft tot
belangrijke vervorming.
Zoals reeds werd verklaard, moet men ter verkrijging van een grote steilheid
de collectorstroom bovendien groot kiezen, hetgeen ten koste van het rende
ment gaat.
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De dynamische steilheid van een elektronenbuis kan men aan dc hand van
het vervangingsschema hiervan bepalen; dit omvat een ingangskring en
een uitgangskring. Deze steilheid is dan per definitie gelijk aan de verhouding
tussen de wisselstroom die in de uitgangskring vloeit en de spanning over dc
klemmen van de ingangskring.
Beschouwen wij op dezelfde wijze een transistor met een uitgangskring en
een ingangskring, dan blijkt de collectorstroom, d.w.z. de stroom in de uit
gangskring, afhankelijk te zijn van de basisstroom, d.w.z. van de stroom
die door de ingangskring vloeit (zie fig. 204).
Veranderingen van de basis-emissorspanning gaan gepaard met verande
ringen van de basisstroom, met andere woorden, veranderingen van de ingangsspanning gaan gepaard met veranderingen van de stuurstroom.
Stel dat op de —Ib = f (—VBe) karakteristiek punt A als werkpunt is ge
kozen, zodat —VBe = 100 mV, punt A" (fig. 205). Verder zal worden aan
genomen dat deze spanning naar weerszijden van dit werkpunt 20 mV va
rieert. De aldus vastgelegde punten B" en C" op de —Vbe-as bepalen de
punten B en C op de karakteristiek.
De door deze variaties van de basis-emissorspanning veroorzaakte basisstroomvariaties worden gegeven door de projecties van de punten A, B en C
op de —/fi-as (A', B' en C'). De amplitude van deze stroomvariatie komt
ongeveer overeen met plus en minus 10 pA.
Had men het werkpunt zodanig gekozen dat de basis-emissorspanning in
de rusttoestand 180 mV bedroeg, overeenkomende met punt D op de
karakteristiek en met de punten D" en D' op de —Vbe-as en op de —Ib-as»
dan zouden dezelfde variaties van de basis-emissorspanning (.D'\ E'\ F')
nu overeenkomen met basisstroomvariaties van ongeveer plus ‘of minus
30 pA (D', E\ F).
Het blijkt dus dat de basisstroomvariaties die door variaties van de basisemissorspanning worden veroorzaakt, afhankelijk zijn van het gekozen
werkpunt, d.w.z. van de instelling van de transistor.
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Het op de voorgaande bladzijde beschreven verschijnsel treedt slechts op
in de basis-emissorkring van de transistor, d.w.z. in de ingangskring van het
vervangingsschema.
Bij transistors voor kleine vermogens is dit de enige factor die de steilheid
beïnvloedt. De —Ic = f (—Ir) karakteristiek hiervan is immers als prak
tisch recht te beschouwen, zodat de verhouding tussen collectorstroomvariaties en variaties van de basis-emissorspanning uitsluitend worden be
paald door de verhouding tussen de collectorstroomvariaties en variaties
van de basis-emissorspanning.
Dit geldt echter niet voor transistors voor grotere vermogens.
De—Ic = f (—Ib) karakteristiek hiervan is niet lineair, zodat de verhouding
tussen collectorstroomvariaties en variaties van de basis-emissorspanning
ook nog afhankelijk zijn van de verhouding tussen collectorstroomvariaties
en basisstroomvariaties (zie fig. 206).
Dit verschijnsel wordt in fig. 207 nader uiteengezet. Hierin is de —/s=f(—Ic)
karakteristiek van een transistor voor grotere vermogens door de zwarte
kromme voorgesteld. Basisstroomvariaties geven hier aanleiding tot de in
de figuur zwart gedrukte collectorstroomvariaties.
Indien de —Ic = f (—Ib) karakteristiek lineair zou zijn (rood gedrukt),
zouden dezelfde basisstroomvariaties grotere variaties van de collectorstroom tengevolge hebben.
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Besturing van transistors voor kleine vermogens
De ingangsimpedantie van een transistor is een factor waarmee men bij het
ontwerpen van een versterker steeds terdege rekening moet houden. De
besturing van een transistor is namelijk in de eerste plaats een kwestie van
aanpassing.
Deze aanpassing beïnvloedt de volgende twee uiterst belangrijke factoren:
de vermogensversterking van de schakeling;
het optreden van niet lineaire vervorming.
Op blz. 157 werd reeds uiteengezet op welke wijze de ingangsbelasting Rg
in de karakteristieken van de transistor kan worden voorgesteld.
Wij zullen er weer van uitgaan dat de basis-emissorkring door een generator
wordt bestuurd (zie fig. 208). Men kan deze als een spanningsgenerator
beschouwen waarvan de inwendige resistantie nul is en die wordt aangesloten
op de klemmen van een kring waarin deze resistantie van de generator in
serie is geschakeld met de ingangsimpedantie h( van de transistor (fig. 209).
Wordt in de —Is = f (—Vbe) karakteristiek van fig. 150 de basis-emissorspanning —Vbe zodanig ingesteld dat hiermee het punt A op de kromme
overeenkomt, dan zal de hoek die de ingangsbelastingslijn met de horizontale
lijn vormt, groter zijn naarmate de resistantie van de generator hoger is.
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Wij zullen eerst de volgende twee gevallen afzonderlijk beschouwen:
besturing door een bron met lage inwendige resistantie (spanningsbesturing);
besturing door een bron met hoge inwendige resistantie (stroombesturing);
De wijze van besturing heeft grote invloed op de versterking en de lineaire
vervorming van een versterkertrap.

22.1. Spanningsbesturing
Fig. 210 stelt het geval voor van spanningsbesturing. Een generator met zeer
lage inwendige resistantie is op de basis-emissorkring van de transistor aan
gesloten. Stel dat deze resistantie Rg = 10 Q en dat de ingangsimpedantie
van de transistor hf = 1000 £.
Fig. 211 stelt het vervangingsschema voor. Daar Ra hier kan worden
verwaarloosd ten opzichte van h„ mag men de basisstroom gelijk stellen
aan het quotiënt van de generatorspanning v en de ingangsimpendantie
hf van de transistor.
Nu verandert de ingangsimpedantie van een transistor met de waarde van
de basisspanning, d.w.z. met de ingangsspanning hiervan. Indien deze zuiver
sinusvormig is, zal de ingangsimpedantie tussen twee grenzen schommelen,
hetgeen betekent dat de basisstroom niet evenredig zal zijn met de aangelegde
spanningsvariaties.
In het hier beschouwde geval komt de door de generator geleverde spanning
rechtstreeks tussen de basis en de emissor van de transistor te staan, zodat
men in dit geval te maken heeft met spanningsbesturing.
Laten wij dit geval aan de hand van de —Ib = f (—Vbe) karakteristiek
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van fig. 212 nader beschouwen. De basis-emissorspanning bedraagt in de
rusttoestand 130 mV, waarmee overeenkomt een basisruststroom van 20//A.
Deze beide gegevens leggen het punt A op de karakteristiek vast.
Door dit punt trekken wij een rechte die een hoek A met de horizontale
as vormt, zodanig dat tg A in overeenstemming is met de ingangsbelasting
Rg; deze rechte bepaalt het punt D op de —Vbe-&s.
Wij dienen nu onderscheid te maken tussen twee gevallen:
de transistor wordt bestuurd door signalen met een grote amplitude (grote
signalen);
de transistor wordt bestuurd door signalen met een kleine amplitude (klei
ne signalen).
Besturing met grote signalen
Stel dat de generator in onbelaste toestand een spanning met een top-tottopwaarde van 80 mV levert.
Op het tijdstip /0 loopt de belastingslijn door het punt A van de karakteristiek.
Van t0 tot zal de door de generator geleverde wisselspanning van nul tot
een maximale waarde toenemen en de belastingslijn parallel aan zich zelf
verschuiven, zodat deze op het tijdstip t1 door het punt E van de —Fjjs-as
gaat, en het punt B op de karakteristiek vastlegt.
Van tx tot t2 neemt de spanning van de generator weer af tot nul, zodat de
belastingslijn zich op het tijdstip t2 weer op de oorspronkelijke plaats bevindt.
Van t2 tot tz neemt de door de generator geleverde spanning van nul af tot een
maximale negatieve waarde; de ingangsbelastingslijn verschuift nu parallel
aan zich zelf in de richting van de spanningsvariatie, zodat deze lijn op het
tijdstip tz door het punt F op de —Vbe-as gaat, en de karakteristiek in het
punt C snijdt.
Van tz tot tA neemt de generatorspanning van de maximale negatieve waarde
af tot nul. De belastingslijn bevindt zich op het tijdstip tA weer in de oor
spronkelijke stand.
De verschuiving van de ingangsbelastingslijn als functie van de aan de ingang
gelegde wisselspanning bepaalt dus de punten A, B en C op de —Ib=f(—Vbe)
karakteristiek. De projecties van deze drie punten op de —Tja-as (Alt Bi en
Cj) geven de overeenkomstige basisstroomvariaties.
Het blijkt hieruit dat de met een sinusvormige ingangsspanning corres
ponderende ingangsstroom niet sinusvormig is.
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Als wij de variaties van de basisstroom eenmaal kennen, is het mogelijk met
behulp van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek de overeenkomstige variaties
van de collectorstroom te bepalen.
Stel dat Alt B1 en C1 de projecties van de punten A, B en C op de —Ir-as
zijn; deze leggen op de —Ic = f (—Ib) karakteristiek de punten A2, Bs en
Co vast. De projecties van deze punten op de —Ic-as verschaffen ons de
punten A3, B3 en C3, die de overeenkomstige collectorstroomvariaties geven
(fig. 213).
Wij zullen nu de —Ic = f (—Vbe) karakteristiek van de transistor nog eens
beschouwen (zie fig. 214). (Zoals op blz. 201 werd uiteengezet, kan deze
karakteristiek worden afgeleid van de —Ic = f (—Ir) en —Ir = f (—Vbe)
karakteristieken.) Zetten wij op deze karakteristiek het punt A'\ overeen
komende met —Vbe — 130 mV, uit, dan worden hierdoor op de karakteris
tiek het punt A en op de —Zc-as het punt A' vastgelegd. Wij kunnen nu
rechtstreeks uit deze karakteristiek aflezen tot welke collectorstroomvari
aties een sinusvormige basis-emissorspanning aanleiding geeft.
Van /0 tot tr verandert de basis-emissorspanning van A" tot B'\ overeen
komende met het punt B op de karakteristiek en het punt B' op de —Zc-as.
Van tx tot t2 verandert de basis-emissorspanning van B" tot A'\ overeen
komende met het punt A op de karakteristiek en het punt A' op de —Zc-as.
Van t2 tot t3 verandert de basis-emissorspanning van A" tot C", overeen
komende met het punt C op de karakteristiek en het punt C' op de —Zc-as.
Van t3 tot /4 verandert de basis-emissorspanning van C" tot A", weer over
eenkomende met het punt A op de karakteristiek en het punt A' op de —Zc-as.
De afwijkingen van de collectorstroom ten opzichte van de basis-emissor
spanning kunnen met behulp van de —Ic = f (—Vbe) karakteristiek dus
direct worden bepaald. Bij spanningsbesturing is de steilheid van deze
karakteristiek een zeer bruikbare maatstaf voor het bepalen van de bereik
bare versterking. Zoals werd aangetoond, kan voor het versterken van grote
signalen deze wijze van besturing echter tot belangrijke vervorming leiden.
Toch geldt deze opmerking niet in haar algemeenheid; wij hebben immers
aangenomen dat de —Ic = f (—Ib) karakteristiek zuiver lineair is (bij gering
uitgangsvermogen). Is de transistor ingesteld voor het leveren van grotere
vermogens, dan zal de vervorming door de kromming van deze karakteristiek
goeddeels worden opgeheven, zoals op blz. 230 wordt uiteengezet.
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Besturing met kleine signalen
Stel dat de toongenerator in onbelaste toestand een spanning met een toptot-topwaarde van 10 mV levert (fig. 215), en dat de ingangsbelastingslijn
de —IB = f (—Vbe) karakteristiek op het tijdstip t0 in het punt A snijdt.
Evenals in het voorafgaande geval beschreven, zullen de variaties van de ingangswisselspanning tot gevolg hebben dat de belastingslijn zich naar weers
zijden verplaatst.
De topwaarden van deze spanning bepalen op de —Vbe-as de punten Een F
en op de karakteristiek de punten B en C. Door de punten A, B en C op de
—IB-as te projecteren, verkrijgen wij de punten Alt B1 en Cv
Het blijkt nu dat de basisstroomvariatie, bij een sinusvormige variatie van
de basis-emissorspanning, eveneens (nagenoeg) sinusvormig is. Dit moet
worden toegeschreven aan het feit dat de kromme, mits hiervan slechts een
zeer klein deel wordt gebruikt, als een rechte kan worden beschouwd.
Evenals in het vorige geval, kunnen wij ook hier weer gebruik maken van de
—Ic = f(—Vbe) karakteristiek (fig. 216). Zetten wij in deze kromme het
punt —Vbe = 130 mV uit (punt A"), dan komen hiermee overeen het punt
A op de karakteristiek en het punt A' op de —Ic-as. De variaties van de
basis-emissorspanning worden voorgesteld door de topwaarden van de
ingangsspanning, d.w.z. door de punten B" en C" op de —Vbe-as, waarmee
overeenkomen de punten B en C op de karakteristiek en de punten B' en C'
op de —Ic-as.
Evenals bij grote ingangssignalen, wordt bij kleine ingangssignalen de ver
sterking, in het geval van spanningsbesturing van de transistor, door de
steilheid van de —7c = f(—Vbe) karakteristiek gegeven.
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22.2. Stroombesturing
Fig. 217 stelt het geval voor dat de transistor door stroom wordt bestuurd.
De generator in de ingangskring heeft hier een zeer hoge resistantie,
b.v. Rg = 1 M£. Het vervangingsschema is in fig. 218 gegeven. De stroom
Ib kan in dit geval worden gelijkgesteld aan —Vbb/R0, daar de ingangsresistantie
van de transistor nu ten opzichte van Rg kan worden ver
waarloosd.
Dit betekent dat de stroom in de ingangskring uitsluitend wordt bepaald
door de generatorresistantie, en dat veranderingen van de ingangsresistantie van de transistor als functie van de basis-emissorspanning hierop geen
invloed uitoefenen.
Als de ingangsspanning v sinusvormig is, zal de basisstroom Ib eveneens
sinusvormig zijn.
De basis-emissorspanning Vbe is gelijk aan het produkt van de basisstroom
en de ingangsresistantie van de transistor:
Vbe = h • Rv
Aangezien de ingangsresistantie van de transistor aan veranderingen onder
hevig is, zal de basis-emissorspanning bij besturing door een sinusvormige
spanning dus niet sinusvormig zijn.
Men spreekt in dit geval van stroombesturing van de transistor.
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Laten wij de —Ib = f(—Vbe) karakteristiek van dc transistor beschouwen
(fig. 219). Stel dat het werkpunt zodanig is gekozen dat — Vim = 154 rnV,
overeenkomende met een basisstroom —Ib — 40 fxA. Het werkpunt op de
karakteristiek wordt door A gegeven. De ingangsbclastingslijn door dit
punt zal zeer steil lopen, aangezien tg A = Ra zeer groot is, en de hoek A
dus tot 90° nadert.
Deze belastingslijn legt op de —/u-as het punt D vast.
Wij zullen ons ook nu weer beperken tot het geval dat de transistor is
ingesteld voor een klein uitgangsvermogen, zodat de —Ic = f (—Ib)
karakteristiek nagenoeg recht verloopt.
Stel dat de stroom die door de generator wordt geleverd, een top-tot-topwaarde van 40
heeft, zodat de basisstroom tussen 40 en 80 fxA schommelt.
Van t0 tot tY neemt de wisselstroom van nul tot een maximale positieve
waarde toe, en verschuift de ingangsbelastingslijn parallel aan zich zelf
van punt D naar punt £; op het tijdstip tx snijdt deze lijn de karakteristiek
in het punt B.
Van tL tot t2 neemt de wisselstroom van de maximale positieve waarde af
tot nul, en neemt de belastingslijn de oorspronkelijke stand weer in.
Van /2 tot t3 wordt de wisselstroom van nul maximaal negatief, en verschuift
de belastingslijn parallel aan zich zelf naar de andere zijde, zodat deze op
het tijdstip /3 de karakteristiek in C snijdt en op de —Ib-as een punt F vastlegt.
Van tz tot /4 wordt de wisselstroom weer nul, en neemt de belastingslijn
opnieuw de oorspronkelijke stand in (punt E op de —/^-as en punt A op
de karakteristiek).
Door de punten A, B en C op de —Ib-as te projecteren, verkrijgen wij de
punten Alt Bx en Cl9 die de basisstroomvariaties van de transistor voorstellen
(rood gedrukt). Men ziet dat deze variaties nagenoeg sinusvormig zijn, in
overeenstemming met de van de generator afkomstige sinusvormige ingangsspanning.
Hieruit blijkt dat stroombesturing de mogelijkheid biedt om bij versterking
van relatief grote signalen een veel geringere vervorming te verkrijgen dan
met spanningsbesturing mogelijk is.
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22.3. Invloed van de generatorimpedantie op de
inwendige terugwerking van de transistor
Spanningsbesturing
Bij spanningsbesturing heeft de generator een lage impedantie (veel lager
dan de ingangsimpedantie van de transistor). Nu omvat het vervangingsschema voor de inwendige terugwerking enerzijds de resistantie tussen
de basis en de collector van de transistor met de hieraan eventueel parallelgeschakelde uitwendige elementen, en anderzijds de resistantie tussen de
basis en de emissor van de transistor met de hieraan eventueel parallelgeschakelde uitwendige elementen (zie fig. 220).
Noemen wij de vervangingsweerstand voor de basis-collectorkring Ri en
die voor de basis-emissorkring R2, dan blijkt dat:
*i = r0 en R2 = hi-RJ(hi + Rg).
Nu is bij spanningsbesturing Rg uiterst klein, met andere woorden de ver
vangingsweerstand van de ingangskring, gezien van de uitgangskring, wordt
heel laag. Daar de terugwerking wordt gegeven door de verhouding R2/Ri>
zal deze terugwerking dus evenals R2 een zeer lage waarde aannemen.
Dit betekent dat bij spanningsbesturing de inwendige terugwerking van
de transistor kan worden verwaarloosd.
Stroombesturing
Bij stroombesturing heeft de generator een hoge resistantie, die de ingangs
impedantie van de transistor ver overtreft. Ook in dit geval wordt de in
wendige terugwerking vanzelfsprekend bepaald door de verhouding R2/Rv
Hier is R2 echter nagenoeg gelijk aan de ingangsimpedantie van de transistor,
daar de eraan parallelgeschakelde resistantie naar verhouding groot is
(zie fig. 222).
Bij stroombesturing van een transistor nadert de inwendige terugwerking
dus tot de maximale waarde hf€, zoals op blz. 181 werd omschreven.
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Besturing van transistors
voor het leveren van grote vermogens
Moet een transistor een groot vermogen leveren, dan zal van het gekromde
deel van de —Ic = f (Ib) gebruik worden gemaakt (fig. 223).

23.1. Stroombesturing
Stel dat de transistor is ingesteld op een basis-emissorspanning van 340 mV,
overeenkomende met een basisruststroom —Ib van 1 mA en een collectorruststroom —Ic van 62 mA (punt A op de —Ib = f (— Vbe) karakteristiek).
Wij zullen eerst het geval beschouwen dat de transistor door een generator
met een zeer hoge resistantie wordt bestuurd (stroombesturing). De ingangsbelastingslijn wordt dan voorgesteld door een rechte die zeer steil verloopt.
Deze belastingslijn door het punt A legt op de —Ib-as het punt D vast.
De stroomvariaties ten opzichte van het punt D in de ingangskring zullen
ook hier weer de ligging van de ingangsbelastingslijn beïnvloeden.
Van t0 tot verschuift de belastingslijn van punt D naar punt E en snijdt deze
de —Ib = f (—Vbe) karakteristiek in het punt B.
Van tl tot t2 keert de belastingslijn terug naar zijn oorspronkelijke stand
(punt A op de —Ib — f (—Vbe) karakteristiek).
Van t2 tot /3 verschuift de belastingslijn van punt D naar punt F, zodat de
—Ib = f (—Vbe) karakteristiek in punt D wordt gesneden.
Van /3 tot /4 keert de belastingslijn weer naar zijn oorspronkelijke stand terug.
De verplaatsing van deze ingangsbelastingslijn als functie van de stroom
variaties in de ingangskring legt op de —Ib = f (—Ic) karakteristiek de
punten A', B' en C vast, waarvan de projecties op de —/c-as (A'\ B" en C")
aantonen dat de sinusvormige basisstroom een niet-sinusvormige collectorstroom veroorzaakt.
Dit betekent dus dat bij gebruik van een transistor voor grote vermogens,
de kromming van de —Ib = f (—Ic) karakteristiek bij stroombesturing
geen onvervormde versterking van grote signalen garandeert. Wij zullen
thans nagaan of in dit opzicht spanningsbesturing verbetering biedt.
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23.2. Spanningsbesturing
De op de vorige bladzijde aangetoonde vervorming, die bij stroombesturing
van een transistor kan optreden, moet worden toegeschreven aan de krom
ming van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek. In dit opzicht zal spannings
besturing veelal de voorkeur verdienen.
In fig. 225 zijn hiertoe de karakteristieken van de transistor type OC 72
afgebeeld. Uit deze figuur blijkt dat de kromming van de —Ic = I (—Tb)
karakteristiek gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de kromming van de
—Tb = f (—Vbe) karakteristiek.
Stel dat de basis-emissorspanning bij afwezigheid van een signaal 320 mV
bedraagt. De basisruststroom is dan gelijk aan 1 mA en de collectorruststroom bedraagt dan 60 mA. Punt A stelt het werkpunt voor op de —Tb =
= f (—Vbe) karakteristiek. Daar de impedantie van de generator die de
transistor bestuurt, nu zeer laag is, zal de ingangsbelastingslijn door dit
punt bijna horizontaal verlopen.
Stel dat de top-tot-topwaarde van de ingangswisselspanning 160 mV be
draagt. Het gevolg hiervan zal zijn dat de belastingslijn symmetrisch ten
opzichte van zijn oorspronkelijke stand verschuift. De uiterste standen
bepalen de punten B en C op de —Tb = f (—Vbe) karakteristiek. De pro
jecties van deze punten op de —Tb-as geven de door de variaties van de basisemissorspanning veroorzaakte variaties van de basisstroom; aan de hand
hiervan kunnen de overeenkomstige variaties van de collectorstroom worden
bepaald. Deze blijken nu veel beter overeen te komen met de variaties van de
ingangsspanning dan in het voorgaande geval, hetgeen toegeschreven moet
worden aan het feit dat de krommingen van de karakteristieken elkaar
gedeeltelijk compenseren.
In dit geval blijkt spanningsbesturing dus de voorkeur te verdienen boven
stroombesturing. De ideale wijze van besturing zou dus hieruit bestaan,
dat men van stroombesturing overgaat op de spanningsbesturing als het
ingangssignaal een bepaalde waarde overschrijdt.
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Aangepaste besturing
Wij spreken van aangepaste besturing als de generatorresistantie gelijk
of nagenoeg gelijk is aan de ingangsimpedantie van de transistor, met andere
woorden als Rg m h,. Wij zullen dit aan de hand van fig. 226 nader toelichten.
Stel dat de generatorresistantie en de ingangsimpedantie van de transistor
beide een waarde van 1 k/2 hebben; in dat geval geldt het vervangingsschema van fig. 227. De stroom die in deze keten vloeit, wordt nu bepaald
door de generatorspanning en door de totale impedantie in deze keten,
enerzijds bestaande uit de generatorresistantie en anderzijds uit de ingangs
impedantie van de transistor.
Deze stroom bedraagt dus:
i = v/(J?f + h,).

Daar Rg gelijk is aan h„ mag deze laatste impedantie nu niet worden ver
waarloosd, en een sinusvormige generatorspanning van grote amplitude
zal dus niet-sinusvormige variaties van de stroom veroorzaken.
De ingangsspanning vbe zal op haar beurt van de ingangsimpedantie van de
transistor afhankelijk zijn, en bij een sinusvormige ingangsstroom van grote
amplitude niet meer sinusvormig zijn.
Men heeft hier dus zowel met stroombesturing als met spanningsbesturing
te maken, en het zal blijken dat als men een on vervormde versterking wenst,
deze methode alleen voor signalen van zeer kleine amplitude geschikt is.
Wij zullen hiertoe de werking van een transistor met aangepaste besturing
nader beschouwen voor de volgende gevallen:
1) voor kleine signalen,
2) voor grote signalen.

:

!
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24.1. Kleine signalen
Fig. 228 geeft een voorbeeld van een schakeling met aangepaste besturing.
De transistor wordt door een generator met een resistantie Rg van 1 kQ
bestuurd.
De —Ic = f (—Ib) en —Ib — f (—Vbe) karakteristieken van de transistor
zijn in fig. 229 afgebeeld. Stel dat, bij afwezigheid van een signaal, de basisemissorspanning —Vbe = 130 mV. Hiermee komt overeen een basisstroom
—Ib = 20 nA. De transistor is dus ingesteld op het punt A van de —Ib =
= f (—Vbe) karakteristiek. Door dit punt trekken wij de ingangsbelastingslijn zodat de tangens van de hoek A overeenkomt met de waarde van Rg.
Door deze lijn wordt op de —Vbe-as het punt D, en op de —/^-as het punt
G vastgelegd.
Men kan nu hetzij de variaties van de stuurspanning, dan wel de variaties
van de stuurstroom die door de generator worden veroorzaakt, beschouwen.
Stel dat deze spanningsvariaties een amplitude van 20 mV hebben; hierdoor
zal de ingangsbelastingslijn zodanig verschuiven dat deze op de —Vbe-as
de punten E en i7, op de karakteristiek de punten B en C, en op de —Ib-as
de punten H en J vastlegt. De laatstgenoemde punten komen overeen met
de amplitudes van de generatorstroom bij kortgesloten uitgang hiervan.
De projecties van de punten A, B en C op de —T^-as bepalen de overeen
komstige variaties van de basisstroom (A\ B' en C'); met behulp van de
—Ic = f (—Ib) karakteristiek kan men hieruit de variaties van de collectorstroom bepalen (A", B" en C").
Uit deze grafische voorstelling blijkt dat de collectorstroomvariaties nage
noeg sinusvormig zijn. Men bedenke echter dat dit uitsluitend voor signalen
van geringe amplitude geldt.
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24.2. Grote signalen
Wij zullen ook in dit geval uitgaan van de schakeling van fig. 228.
Fig. 229 stelt opnieuw de —Ib = f(—Vbe) en de —Ic = f(—Ib) karak
teristieken van de transistor voor. Ook in dit geval nemen wij aan dat in de
rusttoestand —Ffl^=130mV, waarmee overeenkomt een basisstroom
van —!b — 20 //A. Het punt A op de karakteristiek stelt weer het werkpunt
van de transistor voor bij afwezigheid van een signaal.
Door het punt A trekken wij weer de belastingslijn, zodat de tangens van
de hoek A overeenkomt met de waarde van Rg. Op de —Vbe-as wordt
hierdoor het punt D en op de —/c-as het punt G vastgelegd.
Stel dat de door de generator geleverde stuurspanning een top-tot-topwaarde
van 80 mV heeft. Hierdoor zal de ingangsbelastingslijn zodanig verschuiven
dat deze op de —Vbe-as de punten E en F, op de karakteristiek de punten
B en C en op de —Ib-as de punten H en J vastlegt.
Door de projecties van de punten A, B, en C op de —Ib-as worden de va
riaties van de basisstroom gegeven. (De punten H> G en J stellen weer de
stroomvariaties van de generator bij kortgesloten uitgang voor.)
Het blijkt dat de collectorstroomvariaties die door de basisstroomvariaties
worden veroorzaakt, verre van sinusvormig zijn. Aangepaste besturing
heeft dus dezelfde nadelen als spanningsbesturing, d.w.z. bij grote signalen
treedt ernstige vervorming op.

i

!

Deze wijze van besturing blijkt dus aan dezelfde beperkingen te zijn onder
worpen als de beide andere wijzen van besturing; in alle gevallen waar hetzij
stroombesturing ofwel spanningsbesturing onbruikbaar is, zal aangepaste
besturing evenmin bruikbaar zijn. De laatstgenoemde verdient dus uit
sluitend aanbeveling voor het versterken van kleine signalen, althans als
de vervorming gering moet blijven.
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Vervorming en vermogens versterking
In het voorafgaande hebben wij de verschillende wijzen van besturing van
een transistor besproken, en de invloed hiervan op de lineariteit van de
versterking nagegaan. Deze lineariteit hangt nauw samen met de volgende
twee factoren:
de minimale vervorming,
de maximale vermogensversterking.

25.1. Vervorming
Fig. 231 geeft een grafische voorstelling van de vervorming als functie van
de generatorresistantie, voor het geval dat de transistor in een lineair ge
deelte van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek werkt (klein uitgangsvermogen).
Hetzelfde verband wordt in fig. 232 voorgesteld voor het geval dat de transistor
in een gekromd deel van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek werkt (groot
uitgangsvermogen).
Het grote bezwaar van spanningsbesturing is, dat bij signalen van middel
matige of grote amplitude sterke vervorming optreedt indien men in het
rechte gedeelte van de —Ic = f (—Ib) karakteristiek werkt (gebied AB,
fig. 231). Een dergelijke instelling verdient dan ook uitsluitend aanbeveling
voor het versterken van kleine signalen.
Werkt de transistor in het gekromde deel van de —Ic = f (—Ib) karakteris
tiek, dan verdient spanningsbesturing uitsluitend aanbeveling voor het
versterken van zeer grote signalen (gebied AB, fig. 232).
Stroombesturing biedt de mogelijkheid van een lineaire versterking, onge
acht de signaalamplitude, mits het gebruikte deel van de —Ic — f (—Ib)
karakteristiek zuiver recht verloopt (gebied CD, fig. 231). Is dit deel van de
karakteristiek daarentegen gekromd (groot uitgangsvermogen), dan zal
ernstige vervorming optreden (gebied CD, fig. 232).
Aangepaste besturing leidt daarentegen bij grote signalen steeds tot vrij
aanzienlijke vervorming, ongeacht het verloop van de —Ic = f (—Ib)
karakteristiek van de transistor (gebied BC, fig. 131 en 132).
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25.2. Vermogensversterking
De volgende beschouwingen hebben ten doel de invloed van de verschillende
wijzen van besturing op de vermogensversterking van een transistorversterker na te gaan. Voor het versterken van kleine signalen kan men immers
elk van de drie wijzen van besturing toepassen, zodat het nuttig is om na
te gaan, met welk ervan de grootste vermogensversterking wordt bereikt.
Spanningsbesturing
In de schakeling van fig. 233 worden de transistors 1 en 2 door een trans
formator gekoppeld, waarvan wij zullen aannemen dat de windingsverhouding 70 : 1 bedraagt. Wij zullen verder veronderstellen dat de uitgangsimpedantie h0 van transistor 1 een waarde van 10 IcÖ heeft. Naar de se
cundaire getransformeerd, geeft dit voor de generatorimpedantie van de
tweede trap:
Zs = rjn2 = 10 X 103/702 ™ 2 Q.
Daar deze generatorimpedantie zeer veel lager is dan de ingangsimpedantie
h, van transistor 2, hebben wij bij de te beschouwen versterkertrap dus te
maken met spanningsbesturing.
De „vermogensversterking” hiervan zullen wij hier definiëren als de ver
houding tussen het beschikbare vermogen over de belastingsweerstand Rl
(van 1 kI2) van transistor 2, en het maximale vermogen dat transistor 1 kan
leveren.
Beschikbaar vermogen aan de uitgang
Het beschikbare vermogen aan de uitgang is gelijk aan het produkt van de
belastingsweerstand (Rl) en het kwadraat van de collectorstroom (*c2):
P02 = RLic2 = 1000 fc2.
De waarde van ic kan als volgt worden bepaald. Stel dat de beschikbare
spanning over de primaire van de transformator, d.w.z. de ingangsspanning
van de trap, gelijk is aan:
vv = vt- = 100 mV,
zodat de secundaire spanning vs bedraagt:
vs = v„/70 = 1,4 mV.
De stroom die door de ingangsketen van transistor 2 vloeit, is gelijk aan het
quotiënt van de spanning v* over de ingangsimpedantie van deze transistor,
en de waarde van deze impedantie h,-:
ib = v,/ht. = 1,4 x 10-3/103 = 1,4 X 10-8 A = 1,4 ^uA.

I
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Stel dat van transistor 2 de stroomversterking 50 bedraagt; de collectorstroom is dan:
ic = 50 X 1,4 = 70//A.

Het beschikbare uitgangsvermogen van deze versterkertrap bedraagt dus:
P02 = Pli'c2 = 103 • (70 X 10-5)2 = 49 X 10-7 W ^ 5yuW.
Maximaal uitgangsvermogen van transistor 1
Het maximale uitgangsvermogen dat transistor 1 kan leveren, wordt bereikt
als de belastingsimpedantie Zl hiervan gelijk is aan de uitgangsresistantie
r0 van de transistor (zie fig. 234a), en bedraagt in dat geval:
Polmaz = i v2/0» + ZL) = \ v2/r0,

waarin v de uitgangsspanning van de transistor in onbelaste toestand voor
stelt.
Nu is in het beschouwde geval de belastingsimpedantie van transistor 1
gelijk aan de naar de primaire getransformeerde ingangsimpedantie van
transistor 2:
Zv = ZL = n2 hf = 702 x 103 = 49 X 105 Q ** 4,9 UQ.
De uitgangsresistantie r0 van transistor mag ten opzichte hiervan worden
verwaarloosd, zodat we kunnen aannemen dat de uitgangsspanning v in
onbelaste toestand gelijk is aan de voor vv aangenomen waarde van 0,1 V,
dus:
Poimox = i v2/r0 = i . v2It0 = i • 10-2/104 = 0,25 X 10-6 W = 0,25 //W.

Duidelijkheidshalve zij erop gewezen dat dit vermogen aanzienlijk groter
is dan het in werkelijkheid aan de belasting geleverde vermogen. Dit laatste
is immers gelijk aan het quotiënt van het kwadraat van de spanning over de
belastingsimpedantie en deze impedantie, die hier 4,9 MQ bedraagt (zie
fig. 234b):
P0l = v<2/Zl = 10-2/(49 X 105) a* 2 x ÏO"9 W = 0,002

Vermogensversterking
De vermogensversterking d.w.z. de verhouding tussen het aan de uitgang
van transistor 2 beschikbare vermogen en het maximale vermogen dat tran
sistor 1 kan afstaan, bedraagt in dit geval (bij spanningsbesturing) dus:
GP = PJP olmax = 5/0,25 = 20.
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Stroombesturing
In de schakeling van fig. 235 worden de transistors 1 en 2 door een trans
formator met een windingsverhouding van 1 : 3 met elkaar gekoppeld.
De uitgangsresistantie r0 van transistor 1 wordt weer gelijk gesteld aan
10 kQ, zodat nu de naar de secundaire getransformeerde uitgangsimpedantie van transistor 2
Zs = rjn2 = 104/(l/3)2 = 90 000 Q = 90 YQ
bedraagt. In dit geval is de generatorimpedantie dus veel groter dan de ingangsimpedantie van transistor 2, zodat we hier met stroombesturing te
maken hebben.
De vermogensversterking zal weer op dezelfde wijze als in het voorgaande
geval worden berekend.
Beschikbaar vermogen aan de uitgang
Het beschikbare vermogen aan de uitgang bedraagt ook in dit geval
P02 = Rl ic2 = 1000 i0\
waarbij ic thans echter een andere waarde heeft. Deze hangt af van de basisstroom, die op zijn beurt wordt bepaald door de spanning over de secundaire
van de transformator en door de ingangsimpedantie van de transistor. Stel
dat de primaire spanning vv = 10 mV, zodat de secundaire spanning gelijk
is aan 3 X 10 = 30 mV. De stroom die door de ingangsketen van transistor
2 vloeit, is dan:
ib = Va/hf = 3 X 10-2/103 = 3 X 10-5 A = 30fiA.
Bij een stroomversterking van 50, zal de collectorstroom gelijk zijn aan:
ic = 50 X 30 = 1500 fiA = 15 X 10"4 A.
Het beschikbare vermogen bedraagt dus:
Po2 = RLi * = 103 (15 X 10-4)2 = 2,25 mW.
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Maximaal door transistor 1 te leveren vermogen
Het maximale vermogen dat transistor 1 kan leveren, wordt ook in dit geval
weer gegeven door
P o\max

è V2/ro,

maar nu mag v niet worden gelijkgesteld aan de aangenomen waarde van
vv = 10 mV, daar de belastingsimpedantie Zl niet groot is ten opzichte
van de uitgangsresistantie rQ van de transistor. Deze belastingsimpedantie
is immers gelijk aan:
Zl = n2ht = Q)2 x 103 = 110.Q.
De waarde van v kunnen wij aan de hand van het vervangingsschema van
de uitgangsketen van transistor 1 berekenen. De stroom door deze keten
bedraagt
ic = VzjJZl = 10-2/l 10 = 9 X 10-5 A = 90//A.
Nu mag Zl ten opzichte van r0 worden verwaarloosd, zodat de spanning
v wordt gegeven door:
v = icr0 = 90 X 10-5 X 104 = 0,9 V.
Hieruit volgt dat
P0l= è v2/r0 = i (0,9)2/104 = 2 X 10-5 W = 20//W.
De vermogensversterking bedraagt bij stroombesturing dus:
Gp = P o2/P olmax — 2250/20 = 112.
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Aangepaste besturing
Wij zullen nu het geval beschouwen dat aangepaste besturing wordt toe
gepast (zie fig. 237). De twee transistors worden in dit geval gekoppeld door
een transformator waarvan de windingsverhouding n zodanig is gekozen
dat de naar de secundaire getransformeerde uitgangsimpedantie van tran
sistor 1 gelijk is aan de ingangsimpedantie van transistor 2 (dus rjn2 = h{),
waaruit volgt dat:
n = y/rjht = V10V103 = 3,16.
De naar de primaire getransformeerde ingangsimpedantie hf van transistor 2
is dan vanzelfsprekend ook gelijk aan de ingangsimpedantie van transistor 1.
Wij zullen nu weer het beschikbare vermogen aan de uitgang en het maxi
male door transistor 1 te leveren vermogen berekenen, om op deze wijze
de vermogensversterking te bepalen.
Beschikbaar vermogen aan de uitgang
Het beschikbare vermogen aan de uitgang is:
Po2 = RLic2 = 1000 ic\
De waarde van ic hangt af van de basisstroom, die weer wordt bepaald door
de spanning over de secundaire van de transformator en door de ingangs
impedantie van transistor 2. Wij zullen in dit geval veronderstellen dat de
spanning vP over de primaire van de transformator 0,1 V bedraagt, zodat
de spanning over de secundaire gelijk is aan:
vs = yjn = 0,1/3,16 = 0,0316V = 31,6 mV.
Deze spanning heeft tot gevolg dat door de ingangskring van transistor 2
een stroom vloeit van:
ib = v,/h< = 31,6 X 10-3/103 = 31,6 X 10~6 A = 31,6 /xA.
Als wij de versterking van transistor 2 weer gelijk stellen aan 50, dan volgt
hieruit dat de collectorstroom:
i0 = 50 X 31,6 = 1580/^A.
Het beschikbare vermogen aan de uitgang wordt nu gegeven door:
po2 = RLie2 = 103 X (1580 x 10-6)2 = 25 X 10-4 W = 2500/iW.
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Maximaal door transistor 1 te leveren vermogen
Het maximale vermogen dat transistor 1 kan leveren, kunnen wij in dit
geval weer berekenen uit de formule:
Polmax = i V2/r0>

daar de belastingsimpedantie hiervan, d.w.z. de naar de primaire getrans
formeerde ingangsimpedantie van transistor 2:
ZL = 1000 x 3,162 = 10 000 Q
gelijk is aan de uitgangsresistantie r0 van transistor 1 (zie fig. 238).
Daar Zl en r0 beide 10 kQ bedragen, wordt E nu gegeven door:
E = 2vv = 2 x 0,1 = 0,2 V.
Hieruit volgt voor het maximale door transistor 1 te leveren vermogen:
Polmaz = i X 0,22/10 ooo = 10-6 W = 1 /*W.
Vermogensversterking
De vermogensversterking bedraagt bij aangepaste besturing dus:
Gp = PJPolmax = 2500/1 = 2500.

|

- 250 -

:.
;
!
W,„ = 100mV

h0 = 10k(J

f

jTc=10/uA

--- 1

©'

= VzL + Vho = 200 mV

v„ = VzL = 100 mVI

'!

\
oc
oj zL=mn
o?
r'
__J

i

i

Fig. 238

!

- 251 -

G,

B

C

2000

1600

1200

800

400

D

A

don.

1kll

spanningsbesturing aangepastebesturing
Fig. 239

- 252 -

100
stroombesturing

R9

25.3. Samenvatting
Vennogens versterking
Uit de voorgaande berekeningen blijkt dat de vermogensversterking Gv
sterk afhankelijk is van de wijze van besturing. In fig. 239 is deze verster
king uitgezet als functie van de generatorimpedantie.
Het gebied AB heeft betrekking op generatorimpedanties van lage waarde,
waarbij dus spanningsbesturing van de transistor wordt toegepast. Bij zeer
lage waarde van deze impedantie nadert de vermogensversterking tot nul,
om snel toe te nemen als deze impedantie groter wordt.
Het gebied BC heeft betrekking op het geval dat de generatorimpedantie
gelijk of nagenoeg gelijk is aan de ingangsimpedantie van de transistor,
zodat aangepaste besturing wordt toegepast. De vermogensversterking
bereikt in dit gebied haar maximale waarde.
Het gebied CD heeft betrekking op generatorimpedanties die groter zijn
dan de ingangsimpedantie van de transistor, zodat stroombesturing wordt
toegepast. In dit gebied neemt de vermogensversterking snel af met de waar
de van de generatorimpedantie.
Het bovenstaande geldt ongeacht het verloop van de —Ic = f (—Ib)
karakteristiek van de transistor.

- 253 -

Vervorming
Wat de vervorming d als functie van de generatorimpedantie betreft, moet
onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee gevallen:
de transistor wordt met kleine signalen bestuurd,
de transistor wordt met grote signalen bestuurd.
Zoals werd uiteengezet, is de niet-lineaire vervorming die door kromming
van de karakteristiek wordt veroorzaakt, te verwaarlozen als het ingangs
signaal een kleine amplitude heeft. In dat geval wordt immers slechts een
zeer klein deel van de karakteristiek benut, dat als vrijwel recht te beschouwen
is. De vervorming die door de transistorversterker wordt veroorzaakt, is
dan praktisch constant en zeer gering, ongeacht de wijze van besturing.
Wordt de transistor daarentegen door grote signalen bestuurd, dan zal de
vervorming wel degelijk door het verloop van de —Ic = f (—In) karakteris
tiek worden bepaald.
Is de transistor in dat geval ingesteld voor besturing met een klein signaal
en werkt men in het rechte deel van de karakteristiek, dan zal de kromme
waarin de vervorming als functie van de generatorimpedantie is uitgezet,
een verloop hebben volgens fig. 240. De vervorming zal groot zijn bij spanningsbesturing, afnemen bij aangepaste besturing en bij stroombesturing
haar minimale waarde bereiken.
Wordt de transistor door grote signalen bestuurd en is deze voor het leveren
van grote vermogens ingesteld, zodat men in het gekromde deel van de
—Ic = f (—Ib) karakteristiek werkt, dan verloopt de kromme waarin de
vervorming als functie van de generatorimpedantie is uitgezet, volgens
fig. 241. De vervorming neemt in dit geval toe met de waarde van de gene
ratorimpedantie en bereikt haar minimale waarde als spanningsbesturing
wordt toegepast.
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De keuze van het beste compromis
Wij zullen nu eens nagaan welke wijze van besturing het beste compromis
biedt wat betreft vermogensversterking en vervorming. Zoals werd aange
toond, wordt de werking van een versterkertrap door de volgende belangrijke
factoren beheerst:
de vermogensversterking van de trap,
de vervorming die door de versterkertrap wordt veroorzaakt.
Van een versterker wordt verlangd dat deze een zo groot mogelijke ver
sterking bij een zo gering mogelijke vervorming geeft. Wij dienen ook hier
weer onderscheid te maken tussen het versterken van kleine en grote signalen,
terwijl in het laatste geval weer onderscheid kan worden gemaakt tussen vrij
grote en zeer grote signalen.
Bij het versterken van kleine signalen wordt de grootste versterking ver
kregen bij aangepaste besturing van de transistor (fig. 242). De in dit geval
optredende vervorming is vrijwel constant en uiterst gering, ongeacht de
wijze vin besturing. Dit betekent dus dat, voor het versterken van kleine
signalen, het voordeel heeft uitsluitend gebruik te maken van aangepaste
besturing (rood gearceerd gebied).
Voor het versterken van vrij grote signalen zal men een compromis moeten
zoeken tussen maximale vermogensversterking en minimale vervorming.
De vermogensversterking is, evenals in het voorgaande geval, maximaal bij
aangepaste besturing (fig. 242). De vervorming zal in dat geval echter te
groot zijn, maar afnemen als stroombesturing wordt toegepast (zie fig. 243).
Dit betekent dat voor het versterken van vrij grote signalen stroombesturing
aanbeveling verdient, maar teneinde de vermogensversterking niet drastisch
te verminderen, moet men de generatorimpedantie toch niet al te hoog kiezen
(zwart gearceerd gebied).
Ook voor het versterken van zeergrote signalen wordt de grootste vermogens
versterking vanzelfsprekend bij aangepaste besturing verkregen. In dit geval
is de vervorming het grootst bij stroombesturing, maar toch ook nog aan
zienlijk bij aangepaste besturing (zie fig. 244). Daarom verdient het de voor
keur spanningsbesturing toe te passen, maar de generatorimpedantie niet
al te laag te kiezen, zodat de vermogensversterking toch nog groot blijft
(groen gearceerd gebied).
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Voorspanning van de transistor
Het aanleggen van een voorspanning heeft ten doel een werkpunt van de
transistor vast te leggen bij afwezigheid van een ingangssignaal.
Laten wij in de —Ic = f (—Vce) karakteristiek van fig. 245 de belastingslijn
tekenen zodat deze de abscis bij 10 V snijdt (punt A)\ de helling van deze
lijn wordt gegeven door tg A = \/Rl. Op deze belastingslijn moet men nu
een werkpunt bepalen, waardoor de collectorstroom bij afwezigheid van een
ingangssignaal wordt vastgelegd.
Teneinde een zo groot mogelijk uitgangssignaal bij de geringst mogelijke
vervorming te verkrijgen, moet de verplaatsing van het werkpunt langs deze
lijn zo groot mogelijk en naar weerszijden gelijk zijn. Men moet het werkpunt
dus zodanig kiezen dat de emissorspanning —Vce (bij afwezigheid van het
ingangssignaal) gelijk is aan de helft van de voedingsspanning —Vcc, dus
in dit geval zodanig dat (zie fig. 246):
Vce = Vccl2 = 10/2 = 5 V.
Het vervangingsschema van de transistor wordt in fig. 247 voorgesteld. De
spanning over de belastingsweerstand Rl is gelijk aan het verschil tussen
de voedingsspanning en de collector-emissorspanning:
Vrl = Vcc—Vce = 10 — 5 = 5 V.
Daar de stroom —Ic over de belastingsweerstand van 1000 Q een spanningsval van 5 V veroorzaakt, kan men hieruit de waarde van deze stroom be
rekenen :
Ic = Vrl/Rl = 5/1000 = 5 X 10~3 A = 5mA.
De projectie van het punt —Vce = 5 V (punt B) bepaalt het punt C op de
karakteristiek, en de projectie van dit punt op de —Ic-as het punt B. Dit
laatstgenoemde punt komt natuurlijk overeen met een collectorstroom —Ic
van 5 mA.
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Stel dat de stroomversterking van de transistor hF£ = 50. Verwaarlozen
wij de lekstroom —Iceo, dan mogen wij de collectorstroom gelijk stellen aan:
—Ic = h fe * (—Ib),
waaruit voor de basisruststroom van de transistor volgt:
Ib — Ic/^fe = 5/50 = 0,1 mA.
Als de collectorruststroom —Ic bekend is, kan deze basisruststroom ook
rechtstreeks uit de —Ic — f (—Ib) karakteristiek worden afgelezen (zie
fig. 248). De projectie van punt D (—Ic = 5 mA) legt op de karakteristiek
het punt E vast, waarvan de projectie op de —/jg-as het punt F, overeen
komende met 100 /*A, bepaalt.
Laten wij nu de —Ib = f (—Vbe) karakteristiek van de transistor onder de
loep nemen (fig. 249). De projectie van het punt F op deze karakteristiek
geeft het punt G, overeenkomend met het punt H op de —Vbe-as, waaruit
volgt dat de basis-emissorspanning (bij afwezigheid van een ingangssignaal)
gelijk is aan —Vbe = 195 mV.
Het is dus mogelijk om de voorspanning van de transistor uit de basisemissorspanning —Vbe af te leiden, maar zoals uit de te bespreken voor
beelden blijkt, is het eenvoudiger om de basisruststroom —Ib te bepalen
als de stroomversterking van de transistor bekend is. De grafische afleiding
is zeker de vlugste, terwijl bij berekening moet worden aangenomen dat de
—Ic = f (—Ib) karakteristiek zuiver recht is. De stroomversterking hfe
is immers de factor die de verhouding aangeeft tussen de collectorstroom en
de basisstroom, en deze moet men nauwkeurig kennen, hetgeen niet steeds
het geval is
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26.1. Grafische bepaling van de instelling van een transistor
Fig. 250 stelt de volledige karakteristiekenschaar van een transistor voor.
Op de —Ic — f(—Vce) karakteristiek trekken wij de belastingskromme,
waarvan de helling overeenkomt met de belastingsweerstand Rl van 1 k£?.
Het werkpunt op deze karakteristiek kiezen wij zodanig dat —Vce = 5 V,
bij welke waarde de transistor inderdaad het maximale vermogen bij de
geringste vervorming kan leveren.
In het punt B richten wij de loodlijn op, die de belastingslijn in C snijdt.
De projectie van dit punt bepaalt het punt D op de —/c-as, overeenkomend
met een collectorruststroom —Ic van 5 mA. Het verlengde van de lijn CD
snijdt de —Ic = f (—Ib) karakteristiek in punt £; door de projectie van dit
punt op de —/g-as wordt het punt F vastgelegd, overeenkomend met een
basisruststroom —Ib van 100 /jA. Het verlengde van de lijn EF snijdt de
—/B = f(—Vbe) karakteristiek in punt G, waarvan de projectie op de
—Vbetas door het punt H wordt voorgesteld. Dit laatste punt geeft de basisemissorspanning van de transistor bij afwezigheid van een ingangssignaal.
Op deze wijze heeft men dus uit de karakteristiekenschaar het werkpunt
op de —Ib = f (—Vbe) karakteristiek bepaald, en men behoeft nu nog
slechts de ingangsbelastingslijn in deze karakteristiek te tekenen om de
verplaatsing hiervan als functie van variaties van de ingangsstroom te leren
kennen.
De voorspanning die men aanlegt, blijkt dus van het grootste belang te
wezen voor de goede werking van een transistor als versterker. Wij zullen
nu nagaan hoe in de praktijk de basisruststroom kan worden ingesteld.
Wij zullen zien dat de voorspanning op tweeërlei wijzen kan worden ver
kregen:
door middel van een voorspanningsbatterij (—Vbb),
met behulp van de voedingsspanning (—Vce) voor de collector.
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26.2. Toepassing van een voorspanningsbatterij
Bij gebruik van een afzonderlijke voorspanningsbatterij krijgen wij de
schakeling volgens fig. 251. Stel dat de collectorvoedingsspanning — ycc
gelijk is aan 10 V. De collector-emissorspanning —Vce bedraagt 5 V, overeenkomend met een collectorstroom —Ic van 5 mA.
Uit de grafische afleiding op de voorgaande bladzijde bleek dat voor de
beschouwde transistor, met een collectorruststroom van 5 mA overeenkwam
een basisruststroom —Ib van 100 ^A.
Fig. 252 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen van de transistor
voor. Deze wordt gevormd door een batterij (—Vbb = 1,5 V) waarop in
serie zijn aangesloten de voorspanningsweerstand/?Pen de ingangsimpedantie
h, van de transistor. Noemen wij de som hiervan R, dan kan met behulp van
de wet van Ohm uit de bekende waarde van de stroom die door de keten
moet vloeien (de basisruststroom), de waarde van deze weerstand worden
bepaald:
R = Vbb/Ib = 1.5/10-4 = 15 000 Q.
Daar de ingangsimpedantie in de orde van 1000 Q is, mag men deze ten op
zichte van de totale resistantie van de keten verwaarlozen, zodat men Rv
gelijk aan 15 000 Ü mag stellen.
Hieruit volgt dus dat de voorspanningsweerstand (de basisweerstand) die
men in serie met de batterij —Vbb moet schakelen, een waarde van 15 lcQ
dient te hebben.
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26.3. Onttrekken van de voorspanning
aan de voedingsbatterij
De op de vorige bladzijde beschreven schakeling vereist een extra batterij
voor het leveren van de voorspanning, en het is wèl zo eenvoudig als hiervoor
dezelfde batterij wordt gebruikt die de collector voedt.
Stel dat de voedingsspanning —Ver = 10 V, dat de belastingsweerstand
in de collectorkring een waarde van 1000 Ü heeft en dat de collector-emissorspanning bij afwezigheid van een signaal 5 V bedraagt, zodat de collectorruststroom —Ic gelijk is aan 5 mA.
Zoals grafisch werd afgeleid, komt voor dit type transistor collectorstroom
van 5 mA overeen met een basisstroom —Ib van 100 nA.
Fig. 254 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen voor. Hierin
is opgenomen een batterij, namelijk de voedingsbatterij met een spanning
van —Vcc = 10 V, waarop in serie twee impedanties zijn aangesloten: de
voorschakelweerstand RP en de ingangsimpedantie h, van de transistor.
De totale resistantie van deze keten is gelijk aan de som van deze beide
weerstanden:
R — Rp -f- hj.

Uit de spanning over de klemmen van de keten en de stroom die door deze
keten moet vloeien (—Ib = lOO^wA), kan men de waarde van de weerstand
R afleiden:
R = Vcclh = 10/10-* = 10» Q = 100 kQ.
De waarde van ht- (in de orde van 1 k.Q) kan ten opzichte van R worden
verwaarloosd, zodat men de voorschakelweerstand gelijk mag stellen aan
100 kü.
De vereiste voorspanning wordt aldus verkregen door een weerstand van
100 kQ tussen de negatieve pool van de voedingsbatterij en de basis van de
transistor te schakelen. De waarde van deze weerstand blijkt dus te worden
bepaald door de waarden van de basisruststroom en van de voedingsspanning.
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Thermische stabiliteit
Het is noodzakelijk te voorkomen dat de temperaturen van de collectorbasisovergang en van de basis-collectorovergang een bepaalde waarde over
schrijden, omdat de transistor dan zou kunnen worden beschadigd.
Wat de collector-basisovergang betreft, moet men bepaalde maatregelen
treffen. Stel dat de temperatuur hiervan Ti bedraagt. Deze hangt van drie
factoren af, namelijk:
de omgevingstemperatuur Tom<7»
de collectordissipatie Pc,
de thermische resistantie K tussen de grenslaag en de omgeving.
Het verband tussen Tj en deze drie factoren wordt gegeven door de ver
gelijking:
T, = Tomo + KPC.

27.1. Omgevingstemperatuur
Onder de omgevingstemperatuur verstaat men de temperatuur van het
medium waarin de transistor zich bevindt. De temperatuur van de collectorbasisovergang neemt met de omgevingstemperatuur toe, zodat deze factor
bij de beschouwing van de werking van transistors van het grootste belang is.

27.2. In de collector gedissipeerd vermogen
Het in de collector gedissipeerd vermogen wordt gegeven door het produkt
van de collector-emissorspanning en de collectorstroom:
Pc = VceIc•
Nu is de collectorstroom gelijk aan de basisstroom maal de stroomversterkingsfactor, vermeerderd met de lekstroom —Iceo (zie fig. 255):
Ic = hfeIb ~b IceO'
De lekstroom neemt sterk toe met de temperatuur, waardoor een stijging
van de omgevingstemperatuur gepaard gaat met een toeneming van de
collectorstroom.
- 269 -

27.3. Thermische resistantie
Het effect van de thermische resistantie kunnen wij vergelijken met dat van
de elektrische resistantie. Wij zullen hiertoe uitgaan van de schakeling vol
gens fig. 256. Hierin kan de condensator C hetzij op de klemmen van een
batterij (met uitgangsspanning V) dan wel op de weerstand R worden aan
gesloten.
Als schakelaar 1 gesloten en schakelaar 2 geopend is (in de figuur zwart
gedrukt), dan wordt de condensator snel door de batterij opgeladen, aan
gezien de resistantie ervan verwaarloosbaar is.
Wordt schakelaar 1 vervolgens geopend en schakelaar 2 gesloten (in de
figuur rood gedrukt), dan zal de condensator zich via de weerstand R ont
laden. De energie die in de condensator was opgehoopt, zal des te vlugger
afvloeien naarmate de weerstand een lagere waarde heeft. ïndien R = 0, zal
de condensator zich onmiddellijk ontladen.
Men kan het kristal van de transistor nu beschouwen als een thermische
condensator. De temperatuur die dit kristal bereikt, kunnen wij opvatten
als de spanning tot welke de condensator van fig. 256 wordt opgeladen,
terwijl de warmtecapaciteit van het kristal met de capaciteit van de con
densator te vergelijken is.
De in het kristal opgehoopte energie vloeit in de vorm van warmtestroom
naar de omgeving af met een snelheid die van de thermische resistantie af
hankelijk is, zoals ook de in de condensator opgehoopte energie in de vorm
van elektrische stroom via de weerstand R afvloeit met een snelheid die door
de waarde van deze weerstand wordt bepaald.
Transistors voor grotere vermogens worden voorzien van koelvinnen, die
de thermische resistantie verminderen, zodat ze het hierin ontwikkelde ver
mogen gemakkelijk aan de omgeving kunnen afgeven. Deze gang van zaken
wordt door fig. 257 voorgesteld, waarin het maximaal toelaatbare collectorvermogen Pc van een transistor type OC 72 is uitgezet als functie van de
omgevingstemperatuur Tomg. Het blijkt dat bij een omgevingstemperatuur
van 25 °C de collector een maximaal vermogen van 125 mW mag dissiperen
als de transistor niet van een koelvin is voorzien (zwart gedrukte kromme).
Bij gebruik van de koelvin (rood gedrukte kromme) mag de transistor bij
dezelfde omgevingstemperatuur een vermogen van 165 mW dissiperen.
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Wij zullen nu de temperatuur van de grenslaag als functie van het in de
collector gedissipeerde vermogen beschouwen, en nagaan welke invloed dit
vermogen op de temperatuur van de grenslaag heeft.
Hiertoe zetten wij de temperatuur
als functie van de collectordissipatie
Pc uit (fig. 258). Stel dat de transistor op een bepaald ogenblik met een col
lectordissipatie van 20 mW werkt en dat Tt = 35 °C (punt A).
Als de omgevingstemperatuur toeneemt, dan zal dit tot gevolg hebben dat
Tj (= Tomg + KPc) eveneens toeneemt. Het punt A op de karakteristiek
verschuift dan parallel aan de abscis, waarbij de mate van verschuiving
wordt bepaald door de toeneming van 71,-. Stel dat Tn = 40 °C. Het verschil
tussen de temperatuur van de grenslaag in het punt B en die in het punt A
noemen wij de temperatuurstijging A Tn, zodat in dit geval:
A Tn = 40 — 35 = 5°C.
De temperatuurstijging heeft nu tot gevolg dat de lekstroom —Iceo toe
neemt. (Zoals werd aangetoond, wordt deze stroom veroorzaakt door het
verbreken van bindingen tussen germaniumatomen, en wij hebben gezien
dat het aantal van deze verbroken bindingen met de temperatuur toeneemt.)
Als gevolg van de toeneming van de lekstroom —Iceo, zal de collectorstroom Ic = hfeIb + Iceo en zodoende ook de collectordissipatie toe
nemen. Noemen wij deze toeneming A Pci» dan zal deze tot uiting komen in
een verplaatsing van het werkpunt van B naar C, en deze stijging van het
gedissipeerde vermogen heeft tot gevolg dat Ti verder toeneemt.
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Laten wij deze temperatuurstijging A Tn noemen. Deze laatste temperatuur
stijging heeft lot gevolg dat het werkpunt van C naar D verschuift (zie fig.
259). Deze nieuwe temperatuurstijging (A 7).,) heeft op haar beurt tot gevolg
dat de lekstroom —Iceo verder toeneemt, waardoor het in de collector
gedissipeerde vermogen opnieuw stijgt. Door deze stijging A Pr, verplaatst
het werkpunt zich hierdoor van D naar E. Nu zal A Pr., een verdere tem
per atuurstijging A Tj:i van de basis-collectorovergang tot gevolg hebben
(punt F), en zal deze op haar beurt tot gevolg hebben dat het in de collector
gedissipeerde vermogen opnieuw toeneemt {A Pc:i, punt C7).
Dit cumulatief effect schrijdt voort tot een evenwichtstoestand wordt bereikt.
De verhouding tussen de toeneming van het in de collector gedissipeerd
vermogen en de toeneming van de overgangstemperatuur die hiervan de
oorzaak is, stellen wij voor door:
A —A PrjA Tj.
Nu neemt A af naarmate de temperatuur toeneemt. De evenwichtstoestand
wordt bereikt als het produkt KI kleiner dan I wordt (waarin K de thermische
resistantie voorstelt).
Weliswaar wordt een evenwichtstoestand steeds bereikt, maar het kan zijn
dat dit geschiedt bij een temperatuur die hoger ligt dan de maximaal toe
laatbare waarde van de overgangstemperatuur. Bij germaniumtransistors
dient deze evenwichtstoestand bij een temperatuur van ten hoogste 75 °C
te worden bereikt.
Hoe kleiner het produkt Ka is, des te eerder zal de evenwichtstoestand wor
den bereikt, zodat lage waarden van K en van A wenselijk zijn.
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27.4. Vermindering van de thermische resistantie
Een vermindering van de thermische resistantie tussen de basis-collectorovergang en het omgevende medium verdient uit tweeërlei oogpunt aan
beveling:
verlaging van het produkt KX,
verhoging van het maximale vermogen dat in de collector mag worden
gedissipeerd.
Verlaging van het produkt KX
Om beschadiging van een transistor te voorkomen, mag het werkpunt ervan,
zoals dit volgens fig. 260 is vastgelegd, nooit in het gebied komen te liggen
waar T, hoger wordt dan de maximaal toelaatbare temperatuur (bij voor
beeld 75 °C voor een germaniumtransistor), evenmin in het gebied waar het
in de collector gedissipeerd vermogen de voorgeschreven maximale waarde
overschrijdt.
Dit betekent dat de evenwichtstoestand in het niet gearceerde gebied van
de figuur moet liggen. Het is duidelijk dat deze toestand des te eerder zal
worden bereikt naarmate een temperatuurstijging die door toeneming van
het in de collector gedissipeerde vermogen wordt veroorzaakt, begrensd
wordt door een zeer snelle afvoer van deze calorische energie over een lage
thermische resistantie (zie ook het elektrische analogon op blz. 270).
Verhoging van het maximale in de collector gedissipeerd vermogen
Uit de vergelijking
leiden. Uit

= Tomg + KPc kan men de waarde van Pcmax af
Tjmax — T om o

+ KPC maxi

volgt dat:
J*Cmax — (Fimax

Tomg)/K.

Hieruit blijkt dat een vermindering van de thermische resistantie K met een
verhoging van de maximaal toelaatbare collectordissipatie gepaard gaat,
met andere woorden een verlaging van de thermische resistantie brengt met
zich mee dat de collectorstroom mag worden vergroot, zodat de transistor
een groter vermogen kan leveren.
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27.5. Verlaging van X
Laten wij in de Pc = f(7}) karakteristiek van fig. 261a uitgaan van het
werkpunt overeenkomende met het gedissipeerde collectorvermogen van
20 mW bij Ti — 35 °C (punt A). Een stijging van de omgevingstemperatuur
met 5 °C heeft tot gevolg dat
met hetzelfde bedrag toeneemt, zodat het
werkpunt van A naar B verschuift. A Tn stelt de hierdoor veroorzaakte ver
andering van r, voor.
Het directe gevolg van deze temperatuurstijging is een toeneming van de
collectorstroom, dus ook van de collectordissipatie Pc. Hierdoor verschuift
het werkpunt van B naar C, waarmee overeenkomt een toeneming van de
collectordissipatie met A Pa van 10 mW. Het gevolg hiervan is dat Tt
verder toeneemt, en wel met A Tj2 = 4 °C.
Met deze toeneming van T, komt overeen een stijging van Pc met A Pa —
= 8mW.
Volgens fig. 2616 komt ook hier een stijging van de omgevingstemperatuur
met 5 °C overeen met een toeneming A Tn = 5 °C, waardoor het werkpunt
van A naar B verschuift. Aangezien in dit geval X kleiner is dan in het voor
afgaande geval, zal deze temperatuurstijging een geringere verhoging van
de collectorstroom en dus van de collectordissipatie Pc veroorzaken. In
het hier beschouwde geval bedraagt A Pa namelijk slechts 5 mW (in plaats
van 10 mW). Het gevolg hiervan is dat het werkpunt van B naar C verschuift.
Daar A Pa hier slechts de helft is van A Pa in het voorgaande geval, zal
A Tj2 ook veel geringer zijn, en b.v. 3 °C bedragen. De toeneming van de
collectorstroom en de hierdoor veroorzaakte toeneming van de collector
dissipatie A Pc2 die het gevolg zijn van A Tj2, zijn bij de lage waarde van X
eveneens geringer, b.v. A Pa = 2 mW.
In de gegeven voorbeelden is het produkt KX< 1, zodat wij in beide ge
vallen met een convergerende reeks te maken hebben, en hetzij buiten het
toelaatbare gebied (fig. 261a) dan wel binnen dit gebied (fig. 2616) een
stabiele toestand wordt bereikt. Indien echter KX > 1, zullen de opeenvol
gende stappen steeds in grootte toenemen, zodat een divergerende reeks
ontstaat, die zeker tot vernieling van de transistor leidt.
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In het bovenstaande hebben wij aangenomen dat de toeneming van Pc
uitsluitend het gevolg is van de toeneming van de lekstroom —Iceo, maar
in werkelijkheid hangt deze lekstroom sterk af van de waarde van de generatorimpedantie.
i

27.6. Verband tussen de lekstroom en de generatorimpedantie
De lekstroom —Iceo is per definitie geen bruikbare eigenschap van de
transistor, daar de mogelijkheid om een transistor in gemeenschappelijke
emissorschakeling met zwevende basis te gebruiken, geen enkel praktisch
nut heeft.
In de praktijk verstaat men onder de lekstroom de stroom die door de
collectorketen van de transistor vloeit als de basis via een impedantie Rv
met de emissor is verbonden.
In fig. 262a is deze stroom als functie van Rv uitgezet. Wij kunnen hierin
twee gebieden onderscheiden, afhankelijk van de waarde van Rv.

:
i
'

Grote generatorimpedantie
Bij een hoge waarde van de generatorimpedantie krijgen wij het geval zoals
dit in fig. 262b is voorgesteld. De vrije elektronen die door verbreken van
bindingen tussen germaniumatomen in de collector zijn ontstaan, diffun
deren naar de basis. Deze elektronen kunnen nu twee wegen volgen:
zij kunnen hetzij de basis-emissorovergang overschrijden onder de invloed
van het uitwendige elektrische veld Ec,
w
zij kunnen de weg via de Rv kiezen.
Als de generatorimpedantie een hoge waarde heeft, dan zal het grootste
deel van de elektronen de basis-emissorovergang overschrijden. Zoals bij
de fysische beschouwingen over de werking van transistors werd aangetoond,
zal een geringe uitwisseling van elektronen tussen basis en emissor tot gevolg
hebben dat een veel sterkere diffusie van gaten uit de emissor via de basis
naar de collector wordt veroorzaakt. Het zal dus duidelijk zijn dat de lek
stroom onder deze omstandigheden zeer aanzienlijk kan worden (veel
groter dan de tegenstroom van de'collector-basisovergang).

:
:
:
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Kleine generatorimpedantie
Fig. 262c stelt het geval voor dat de generatorimpedantie zeer laag is (1 ü).
De uit de collector afkomstige elektronen kunnen nu gemakkelijker door
de impedantie R„ dan door de basis-emissorovergang vloeien. De uitwis
seling van elektronen en gaten tussen de basis en de emissor is dus veel
zwakker dan in het vorige geval: de lekstroom neemt zodoende sterk af en
nadert de waarde van de stroom in de tegenrichting van de collector-basisovergang. (In de praktijk zal bij R„—0 de lekstroom weinig verschillen van
—/('HO-)

Men ziet uit de kromme van fig. 262a dat. terwijl de lekstroom aanzienlijk
is als de generatorimpedantie of voorschakelweerstand een hoge waarde
heeft, men deze en de veranderingen ervan geheel mag verwaarlozen als de
waarde ervan gering is. In eerste benadering kan men dan ook stellen dat
door stabilisatie van de basis-emissorspanning van de transistor of het aan
leggen van een constante gelijkspanning (kleine voorschakelweerstand) het
mogelijk moet zijn om de transistor te gebruiken zonder enig gevaar dat de
temperatuur ervan oploopt. Onder deze omstandigheden treedt echter een
ander verschijnsel op, dat moet worden toegeschreven aan het thermisch
gedrag van de basis-emissorovergang van de transistor.

27.7. Verschijnselen verband houdend met veranderingen van
de ingangskarakteristiek door temperatuurstijgingen
De basis-emissorovergang van een transistor die in de voorwaartse richting
is geschakeld, kan men zich voorstellen als een in de voorwaartse richting
geschakelde diode. Een temperatuurstijging heeft tot gevolg dat de karak
teristiek in de richting van de —In-as verschuift, hetgeen betekent dat bij
dezelfde basis-emissorspanning de basisstroom iets toeneemt. Dit is in
fig. 263fl voor een diode en in fig. 2636 voor een transistor voorgesteld.
Daar bij instelling met constante spanning de lekstroom en de gevolgen
hiervan worden verminderd, zullen wij aannemen dat in de beschouwde
schakeling de voorspanning door een batterij wordt verzorgd, zodat de
resistantie van deze keten gelijk aan nul mag worden gesteld (zwarte ingangsbelastingslijn in fig. 264).
' Nu zal als gevolg van een temperatuurstijging het werkpunt van A naar B
en van B naar C verschuiven. De projecties van deze drie punten (A\ B' en
C') bepalen de basisruststroom bij verschillende temperaturen; de veran
dering van deze stroom is niet onaanzienlijk.
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Daar de collectorstroom gelijk is aan hfeIb vermeerderd met de lekstroom,
zal instelling van de transistor met een constante spanning weliswaar de
gevolgen van de lekstroom sterk verminderen, maar een niet onaanzienlijke
vergroting van de basisstroom veroorzaken, en dus een zeer aanzienlijke
vergroting van de collectorstroom.
Schakelt men in serie met de voorspanningsbatterij een hoge weerstand, dan
zal de ingangsbelastingslijn om het werkpunt draaien (in fig. 264 groen
gedrukt). Men ziet dat de veranderingen van de basisstroom dan te ver
waarlozen zijn, maar die van de lekstroom nemen sterk toe.
Samenvattend kan men dus zeggen dat een lage voorschakelweerstand tot
gevolg zal hebben dat hfeIb sterk schommelt bij een te verwaarlozen lek
stroom, terwijl bij een hoge voorschakelweerstand de veranderingen van
hfeIb slechts gering, maar die van de lekstroom aanzienlijk zijn. Men zal
dus een compromis moeten zoeken tussen deze twee uiterste gevallen, daar
beide ongunstig zijn wat het thermische gedrag van de transistor betreft.
De rode ingangsbelastingslijn in fig. 264 stelt een dergelijk compromis voor.
De voorspanning van de transistor wordt verkregen door middel van een
spanningsdeler waarvan de weerstanden zodanig zijn gekozen dat hier noch
van instellen met constante spanning (geringere invloed door veranderingen
van de voorwaartse karakteristiek van de ingangsdiode), noch van instellen
met constante stroom (kleine lekstroom) gesproken kan worden.
Ofschoon een dergelijke stabilisatie niet volmaakt is, kan men er toch vaak
mee volstaan. Men treft deze schakeling dank zij haar eenvoud en goed
koopte vaak aan in apparaten in de lagere prijsklasse.
Op de volgende bladzijden zullen wij verschillende schakelingen behandelen
die een doelmatigere stabilisering van de transistor geven. Ter vereenvou
diging zullen de werkingen van deze schakelingen met behulp van de wet
van Ohm worden verklaard. Men zal hierin de beide behandelde vormen
van stabilisatie terugvinden.
Elke toeneming van —Ic moet worden beschouwd als het gevolg hetzij van
een toeneming van de lekstroom bij een hoge waarde van de generatorimpedantie, dan wel van een toeneming van —Ib bij een lage waarde van deze
impedantie. Het is nu logisch om eerst de spanning te stabiliseren (—Vbe =
= constant) om de lekstroom te beperken door toepassing van een spannings
deler voor voeding van de basis, en vervolgens de stroom te stabiliseren
(compensatie van veranderingen van —/#, bij voorbeeld door een weerstand
in serie met de emissor te schakelen).
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Wij zullen nu de invloed van temperatuurvariaties onder verschillende om
standigheden beschouwen.
Belasting gevormd door de primaire van een transformator
In de schakeling van fig. 265a wordt de transistor belast via een transformator
waarvan de primaire impedantie gelijk is aan Zl\ de resistantie RzLt kunnen
wij verwaarlozen. Fig. 2656 stelt het vervangingsschema van de uitgangsketen van deze transistor voor.
De collector-emissorspanning —Vce is gelijk aan de voedingsspanning,
daar de spanningsval over de primaire van de transformator voor gelijk
stroom mag worden verwaarloosd.
Een stijging van de omgevingstemperatuur heeft tot gevolg dat de collectorstroom —Ic toeneemt. Daar de collector-emissorspanning —Vce =
= —Vce constant blijft, zal het in de collector gedissipeerde vermogen
Pc eveneens toenemen.
Als de transistor door een zelfinductie wordt belast waarvan de resistantie
te verwaarlozen is, treedt dus geen enkele stabilisatie op tegen temperatuur
veranderingen.
Belasting gevormd door een resistantie
Fig. 266a stelt het geval voor van een transistor belast door een weerstand
waarvan de waarde gelijk is aan Rl. Het vervangingsschema van de uitgangsketen wordt in fig. 2666 gegeven.
De collector-emissorspanning bedraagt in dit geval:
—Vce = —Vcc — (—Rüc)
Bij een stijging van de omgevingstemperatuur zal de collectorstroom —Ic
toenemen, waardoor de collector-emissorspanning afneemt. Dit betekent
dat een verhoging van —Ic gepaard gaat met een verlaging van —VceHet in de collector gedissipeerde vermogen
Pc = VceIc
zal dus bij een zelfde toeneming van de temperatuur minder sterk veranderen
dan in het voorgaande geval.
In fig. 267 ziet men het verloop van het in de collector gedissipeerde vermogen
als functie van de collectorstroom.
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Belasting gevormd door een resistantie
gelijk aan de uitgangsimpedantie van de transistor
Fig. 268 stelt het bijzondere geval voor dat de belastingsimpedantie dezelfde
waarde heeft als de uitgangsimpedantie van de transistor. De collectorstroom —Ic wordt gegeven door het quotiënt van de voedingsspanning
—Vcc en de totale resistantie van de keten:
—Ic = —VccKr0 + Rl) = -VCcI2RlAls de collectorstroom op deze waarde is ingesteld, zal de schakeling altijd
gestabiliseerd zijn tegen veranderingen van de temperatuur. Deze methode
kan uiteraard uitsluitend worden toegepast als de belasting door een re
sistantie wordt gevormd en houdt geen rekening met eventuele spreiding
tussen de collectorstromen van verschillende transistors.

27.9. Stabilisatie van het werkpunt van de transistor
In de —Ic = f (—Vce) karakteristiek van fig. 269 is de belastingslijn ge
tekend waarvan de helling wordt gegeven door tg A = 1 /Rl- Het werkpunt
is zodanig gekozen dat de vervorming minimaal is bij het maximale uitgangsvermogen van de transistor.
Bij een stijging van de temperatuur Tf zal het in de collector gedissipeerde
vermogen toenemen, waardoor ook de lekstroom toeneemt en gevaar ont
staat dat het werkpunt van de transistor verschuift. Hiervoor zal des te
eerder ernstige vervorming optreden naarmate het signaal groter is. Wij
zullen dit verduidelijken door het gedrag van een versterker voor kleine
en voor grote signalen afzortderlijk te beschouwen.
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Versterker voor kleine signalen
jn de —Jc = f (—Vce) karakteristiek van fig. 270 is de belastingslijn ge
tekend voor Rl = 10 kX?. Het rustpunt is zodanig gekozen dat de collector-emissorspanning gelijk is aan de helft van de voedingsspanning —VCc,
zodat in dit geval —Vce = 5 V.
De hiermee overeenkomende collectorstroom —Iq wordt gegeven door de
projectie van het werkpunt op de —7c-as (punt C), en bedraagt in dit geval
0,5 mA.
Wij zullen aannemen dat de transistor met kleine signalen werkt, dat wil
zeggen dat de collectorstroomvariaties die door de basisstroomvariaties
worden veroorzaakt, een zeer geringe amplitude hebben (de top-tot-topwaarde van ic bedraagt bij voorbeeld 40 //A). De lekstroom —Iceo zal in
dit geval sterk moeten toenemen om een verandering van de collectorstroomvariaties of een verschuiving van het werkpunt te veroorzaken.
De kans dat de goede werking van een transistor die met kleine signalen
werkt, wordt verstoord, is dus uiterst gering (rood gedrukte karakteristiek
in fig. 270). Het zal in de meeste gevallen zelfs mogelijk zijn de transistor
te gebruiken bij een collectorruststroom die lager ligt dan de lekstroom
—Iceo-
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Versterker voor grote signalen
In de —Ic = f (—VCe) karakteristiek van fig. 271 is de belastingslijn ge
tekend voor Rl = 1 k£. Het rustpunt is weer zodanig gekozen dat collectorspanningsvariaties en collectorstroomvariaties naar weerszijden van
het werkpunt B symmetrisch vastlopen. In de figuur wordt de verplaatsing
van het rustpunt naar de zijde van toenemende stroom (of afnemende
spanning) beperkt door de kniespanning —Vcek, en aan de zijde van af
nemende stroom door de lekstroom —IceoKiest men het rustpunt zodanig dat onder normale omstandigheden de
—Ic-as bij toenemende stroom dicht wordt benaderd (punt E), dan zal een
temperatuurstijging met vervorming gepaard gaan. Dit verschijnsel is in
fig. 270 grafisch voorgesteld.
Bij gebruik van een transistor voor het versterken van grote signalen is het
dus noodzakelijk het rustpunt zo te kiezen dat de hiermee overeenkomende
collectorstroom aanmerkelijk lager is dan de grenswaarde—Iq, met andere
woorden zodanig dat een toeneming van de lekstroom, zoals door een
temperatuurstijging kan worden veroorzaakt, geen gevaar oplevert dat
vervorming optreedt (punt D in de karakteristiek).

27.10. Stabilisatie door een weerstand
tussen collector en basis
Van de verschillende mogelijkheden om een transistor tegen de invloed van
temperatuurvariaties te stabiliseren, is de eenvoudigste oplossing een weerstand tussen de collector en de basis van de transistor te schakelen.
Belasting gevormd door een weerstand
Fig. 272 stelt het geval voor dat tussen de collector en basis een weerstand
is geschakeld en dat de belasting van de transistor eveneens door een weer
stand wordt gevormd. Het vervangingsschema van de uitgangsketen is in
fig. 273 gegeven.
De collector-emissorspanning is gelijk aan de voedingsspanning verminderd
met de spanningsval over de belastingsweerstand Rl die door de collector
stroom —Ic wordt veroorzaakt (de basisstroom —Ib mag ten opzichte van
de collectorstroom —Ic worden verwaarloosd), dus:
—Vcb = —Vcc — (—RiJc)•
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Het vervangingsschema van de basis-emissorketen wordt in fig. 274 gegeven.
De basis-emissorspanning is gelijk aan het verschil tussen de collectoremissorspanning en de spanningsval over de weerstand Rb die door de basisstroom —Ib wordt veroorzaakt:
— Vhe = —Vce— (—RbIb)Voor een gegeven temperatuur kan men de collector-emissorspanning, dc
collectorstroom, de basis-emissorspanning en de basisstroom bepalen,
waarvan de laatstgenoemde afhankelijk is van de basis-emissorspanning
en dus ook van de collector-emissorspanning.
Een temperatuurstijging zal de collectorstroom doen toenemen, en dit heeft
weer tot gevolg dat de collector-emissorspanning afneemt, daar —Vce
immers onveranderd blijft.
Als —Vce afneemt, en —Vcb dus ook, zal —IbRb eveneens afnemen, en
—Ib dus ook. Men kan Rb zodanig kiezen dat de verandering van —RbIb
klein is ten opzichte van —Vce• Er treedt dan bij een temperatuurstijging
een geringe vermindering van de basisstroom op, en daar deze door de
stroomversterkingsfactor hfe van de transistor wordt vermenigvuldigd,
zal de afneming van —heeIb voldoende zijn om de toeneming van —Ic
teniet te doen.
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Belasting gevormd door een transformator
In de schakeling van fig. 275 wordt de transistor belast via een transformator
waarvan de primaire impedantie Zl bedraagt. Daar de resistantie van de
primaire van deze transformator mag worden verwaarloosd, kan de collectoremissorspanning—Vce worden gelijkgesteld aan de voedingsspanning—VccFig. 276 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen van de transistor
voor. Dit bestaat uit een gelijkspanningsbron (—Vcc = —Vce) waarop,
in serie met de ingangsimpedantie van de transistor, de stabilisatieweerstand
Rb is geschakeld.
De basis-emissorspanning is gelijk aan de voedingsspanning, verminderd
met de spanningsval die door de basisstroom —Ib over de weerstand Rb
wordt veroorzaakt:
—Vbe = — ycc— (—RbIb)Bij stijging van de temperatuur zal de collectorstroom toenemen. De basisemissorspanning en dus ook de basisstroom blijven echter onveranderd.
—Vcc blijft immers constant, en —RbIb dus ook. Zodoende wordt de toe
neming van de collectorstroom op geen enkele wijze tegengegaan.
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Het in de collector gedissipeerde vermogen wordt gegeven door de ver
gelijking:
Pc — VceIc,
waarbij Ic met de temperatuur toeneemt, terwijl Vce = Vcc constant
blijft, zodat Pc ook met de temperatuur toeneemt.
Het schakelen van een weerstand tussen de collector en de basis van een
transistor die door een transformator wordt belast, verbetert de stabiliteit
tegen temperatuurveranderingen dus in geen enkel opzicht.
Het zou dus wenselijk zijn over een schakeling te beschikken met behulp
waarvan de transistor onder alle omstandigheden kan worden gestabiliseerd.
Zulk een schakeling, waarin een weerstand in de emissorketen wordt op
genomen, wordt hieronder beschreven.
Toch kan een tussen de collector en basis van een transistor geschakelde
weerstand goede diensten bewijzen voor stabilisatie tegen temperatuurvariaties in die gevallen waarin de belasting wordt gevormd door de spreekspoel van een luidspreker waarvan de resistantie niet veel verschilt van de
impedantie.

27.11. In serie met de emissor geschakelde weerstand
Een weerstand in serie met de emissor kan zowel bij een resistieve als een
inductieve belasting een goede stabilisatie tegen temperatuurvariaties ver
zekeren.
Belasting door een resistantie
In de schakeling van fig. 277 wordt de transistor door een weerstand Rl
belast. Stel dat de voedingsspanning van de collector-emissorkring —Vcc
bedraagt en dat de voorspanning van de basis ten opzichte van de emissor
door een batterij met een spanning —VBb wordt verkregen.
Fig. 278 stelt het vervangingsschema van de uitgangskring voor. Deze omvat
een gelijkspanningsbron waarop in serie zijn aangesloten de belastingsweerstand Rl, de uitgangsresistantie r0 van de transistor en de emissorweerstand
Re. Door deze keten vloeit de collectorstroom —Ic.
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Het vervangingsschema van de ingangsketen wordt in fig. 279 voorgesteld.
Dit omvat een gelijkspanningsbron —Vbb waarop in serie zijn aangesloten
de ingangsimpedantie ht- van de transistor en de emissorweerstand Re. Door
deze keten vloeit de basisstroom —Ib.
Combineert men de vervangingsschema’s van de uitgangs- en ingangsketen
(fig. 280), dan ziet men dat deze beide ketens de weerstand Re gemeen
hebben, zodat hier doorheen zowel de collector- als de basisstroom vloeien.
De basis-emissorspanning, d.w.z. de spanning over de ingangsimpedantie,
is gelijk aan de voorspanning —Vbb verminderd met de spanningsval over
de weerstand Re (zie fig. 281). Deze spanningsval wordt bepaald door de
waarde van Re vermenigvuldigd met de stroom die door deze weerstand
vloeit, dus met de emissorstroom van de transistor. Deze stroom bedraagt:

!

—Ie = Ic + Ib,
zodat de spanningsval over deze weerstand gelijk is aan:
—Vre = Re • (Ic + Ib)-

■

Nu mag —Ib ten opzichte van —Ic worden verwaarloosd, en de spannings
val over Re gelijk worden gesteld aan ReIcDe basis-emissorspanning bedraagt zodoende:
—Vbb = —Vbb + ReIc*
Neemt de temperatuur toe, dan zal de collectorstroom eveneens toenemen.
De tweede term in de bovenstaande vergelijking neemt dan dus eveneens
toe, en daar —Vbb constant blijft, zal —Vbe afnemen. Deze vermindering
van —Vbe heeft nu tot gevolg dat de basisstroom —Ib eveneens afneemt.
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De collectorstroom —Ic wordt gegeven door:
—Ic = —(hfeIb + Iceo)•
De afneming van hfeIb vermindert de toeneming van —Ic, zodat de ver
andering van het in de collector gedissipeerde vermogen die door temperatuurvariaties wordt veroorzaakt, zal afnemen. Dit betekent dat de
invloed van temperatuurvariaties gecompenseerd wordt.
Belasting door een zelfinductie
Fig. 282 stelt het geval voor dat de belasting wordt gevormd door een zelf
inductie Zl, de primaire van een transformator waarvan de resistantie mag
worden verwaarloosd.
Het vervangingsschema van de ingangs- en uitgangsketen wordt in fig. 283
gegeven. De basis-emissorspanning is weer gelijk aan de voorspanning
—Vbb, verminderd met de spanningsval over de emissorweerstand Re.
Deze spanningsval wordt ook in dit geval bepaald door de waarde van Re
en van de emissorstroom —Ie, die gelijk is aan de som van de collector
stroom —Ic en de basisstroom —In. Daar —Ib ten opzichte van —Ic mag
worden verwaarloosd, bedraagt de spanningsval over de emissorweerstand
dus:
—V re = —ReIc,
terwijl de basis-emissorspanning gelijk is aan:
—Vbe = —yBB + Vre = —Vbb -f ReIc•
Ook in dit geval zal een stijging van de temperatuur tengevolge hebben dat
de collectorstroom toeneemt. Hierdoor zal ReIc eveneens toenemen, en
daar —Vbb constant blijft, zal —Vbe afnemen. Het gevolg hiervan is dat
ook de basisstroom —Ib afneemt.
Zodoende zal de collectorstroom —Ic nagenoeg constant blijven, daar de
afneming van —hfeIb de toeneming van —Ic tegenwerkt.
Het in de collector gedissipeerde vermogen Pc = VceIc verandert dus
slechts weinig met de temperatuur. Evenals in het vorige geval, is de transistor
tegen temperatuurvariaties gestabiliseerd.
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—Vcc

Deze schakeling berust op het principe van gelijkstroomtegenkoppeling,
maar deze tegenkoppeling is ook op het te versterken wisselstroomsignaal
werkzaam. Wordt een dergelijk signaal aan de ingang van de versterker
toegevoerd, dan zal over de emissorweerstand een spanning gelijk aan
vc = ReK ontstaan. Deze spanning is in faze met de ingangsspanning,
waardoor een tegenkoppeling ontstaat die de versterking van de schakeling
vermindert. Om dit verschijnsel tegen te gaan, overbrugt men de emissor
weerstand door een condensator C (zie fig. 284a en b). Deze condensator
heeft ten doel de spanning over de emissorweerstand constant te houden,
d.w.z. de wisselstroomtegenkoppeling teniet te doen.
Er wordt op gewezen dat deze wijze van stabiliseren alleen goed zal werken
als de voorspanning —Vbb constant is. Aan deze voorwaarde kan gemakke
lijk worden voldaan als de voorspanning door een afzonderlijke batterij
wordt geleverd, maar hiertegen bestaan talrijke bezwaren, zodat het wense
lijk zou zijn indien men hetzelfde resultaat kon verkrijgen als de voorspanning
van de voedingsbatterij —Vcc wordt afgenomen.
Wij zullen aantonen dat dit inderdaad mogelijk is door, behalve een
serieweerstand in de emissorleiding op te nemen, de basis op een spanningsdeler aan te sluiten.
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27.12. Op een spanningsdeler aangesloten basis,
gecombineerd met een emissorweerstand
In de schakeling van fig. 285 verkrijgt de basis de gewenste voorspanning
door middel van een spanningsdeler, terwijl stabilisatie tegen temperatuurvariaties door een emissorweerstand wordt bewerkstelligd. De transistor
wordt door een resistantie of zelfinductie belast.
Het vervangingsschema van de ingangsketen wordt in fig. 286 gegeven.
Hierin is op een gelijkspanningsbron —Vcc aangesloten: de weerstand Rx
in serie met de weerstand R2, terwijl parallel aan de laatste weerstand de
ingangsresistantie /?, in serie met de emissorweerstand Re zijn geschakeld.
De over de klemmen van de weerstand R2 veroorzaakte spanningsval Vr2
is gelijk aan de voorspanning —Vbb*
Uit het vervangingsschema blijkt dat de stroom door Rj gelijk is aan de
som van de ballaststroom Ip en de basisstroom Ib, terwijl door de weerstand
R2 de ballaststroom IP, door de ingangsresistantie
basisstroom Ib en
door de emissorweerstand Re de som van de collectorstroom Ic en de hier
te verwaarlozen basisstroom Ib vloeit.
Fig. 287 stelt het vervangingsschema van de ketens voor de voorspanning
en de stabilisatie van de transistor voor. De voorspanning —Vbb wordt
hierin gegeven door de spanningsval over de weerstand R2:
— Vr2 = -Vbb = -VCC + /?, (/, + /*).
Deze voorspanning dient constant te zijn; zij wordt bepaald door de voe
dingsspanning verminderd met de spanningsval over de weerstand Rlt waar
zowel Iv als Ib doorheen vloeien. Nu is —Vcc constant, terwijl R1 (Ip + Ib)
eveneens nagenoeg constant zal zijn, mits IP zeer veel groter is dan Ibln dat geval mag Ib ten opzichte van Ip worden verwaarloosd, en zal de
voorspanning gelijk zijn aan:
— Vbb = —VCC + RJV-
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De basis-emissorspanning wordt gegeven door:
—ybe = —ybb + Re (ic +
Uit fig. 288 blijkt immers dat zowel de collectorstroom als de basisstroom
door de emissorweerstand vloeien. Aangezien Ib ten opzichte van Ic kan
worden verwaarloosd, mogen wij de basis-emissorspanning gelijk stellen
aan:
—Vbe = —Vbb 4- ReIc = —yR2 + ReIcDaar was verondersteld dat de ballaststroom Iv veel groter is dan de basis
stroom, mag Vr2 als constant worden aangenomen. Nu zal een stijging van
de omgevingstemperatuur tot gevolg hebben dat de collectorstroom
—Ic = —hfeIb — Iceo
toeneemt. Het gevolg van deze toeneming is dat de tweede term in de ver
gelijking voor —Vbe eveneens toeneemt, zodat deze spanning afneemt.
Een afneming van —Vbe brengt met zich mee dat de basisstroom —Ib
eveneens afneemt, zodat de toeneming van —Ic nu wordt gecompenseerd
door de afneming van —hfeIb- De collectorstroom —Ic zal zodoende,
evenals het in de collector gedissipeerde vermogen Pc» nagenoeg constant
blijven.
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Zoals reeds werd vermeld, moet men er voor zorgen dat de voorspanning,
d.w.z. de spanningsval over de weerstand tussen de basis van de transistor
en de positieve pool van de batterij, onder alle omstandigheden constant
blijft. Hiertoe zou de ballaststroom door de spanningsdeler veel groter
moeten worden gekozen dan de basisstroom.
In theorie zou men bij een basisstroom van 100 //A een b.v. 1000 keer zo
grote stroom door de spanningsdeler kunnen laten vloeien, d.w.z. een stroom
van 100 mA. Nu is een van de belangrijkste voordelen van transistorversterkers het geringe stroomverbruik, en indien men voor elke transistor
een spanningsdeler zou toepassen waar een zo grote stroom doorheen vloeit,
zou dit voordeel geheel teniet worden gedaan. In de praktijk moet men dus
met een veel lagere stroom genoegen nemen, en kiest men deze zodanig dat
hij van 5 tot 10 keer de basisstroom bedraagt.
Deze wijze van stabilisatie voldoet uitstekend, ongeacht of de belasting van
de transistor door een resistantie of een zelfinductie wordt gevormd.
Een nadere beschouwing van de uitgangsketen van de transistor (fig. 290)
laat zien dat de voedingsspanning in drieën wordt gedeeld:
de spanning over de belastingsimpedantie Rl in de collectorketen,
de spanning over de uitgangsresistantie r0 van de transistor
(collector-emissorspanning — Vce),
de spanning over de emissorweerstand Re.
Bij gebruik van een transistor in een voorversterkertrap zal de collectorstroom in de orde van een paar milliampères zijn, zodat de spanningsval
die hierdoor over de weerstand Re ontstaat, zeer gering is. In dat geval
kan men weerstanden van vrij hoge waarden, in de orde van een paar honderd
ohm, kiezen.
!
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Het maximale vermogen dat de transistor kan leveren, hangt af van de ef
fectieve waarden van de collectorstroom en van de collector-emissorspanning:

P0 = (A VceIVV (A IcIVDIn de karakteristiek van fig. 291 is de top-tot-topwaarde van de collectoremissorspanning, bij afwezigheid van een serieweerstand in de emissorkring
(fig. 292), gelijk aan de voedingsspanning —Vcc (verminderd met de kniespanning —Vcek, die wij in dit geval mogen verwaarlozen).
De top-tot-topwaarde van de collector-emissorspanning is dus nagenoeg
gelijk aan de voedingsspanning:
2 A Vce = —Vcc•
Schakelt men nu in serie met de emissor een weerstand (fig. 294), dan blijkt
uit de karakteristiekenschaar van fig. 293 dat de top-tot-topwaarde van de
collector-emissorspanning gelijk is aan de voedingsspanning —Vcc ver
minderd met de spanningsval over de emissorweerstand:
2 A Vce = —Vcc + ReIc•
De in de emissorketen opgenomen weerstand blijkt de top-tot-topwaarde
van de collector-emissorspanning dus te verlagen, met andere woorden
de amplitude van de verplaatsing van het werkpunt langs de belastingslijn
neemt af, evenals het maximale uitgangsvermogen dat de transistor kan
leveren.
Voor het versterken van grotere vermogens zal het echter meestal gewenst
zijn dat de transistor het maximale vermogen levert, zodat het in dat geval
prettig zou zijn over een andere stabiliseringsmethode te beschikken.
Men maakt daartoe veelal gebruik van een stabiliseringsmethode berustend
op de eigenschap van een varistor dat de resistantie ervan afneemt naarmate
de temperatuur toeneemt.
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27.13. Spanningsdeler met varistor
Fig. 295 laat een schakeling zien waarin de voorspanning wordt ontleend
aan een spanningsdeler bestaande uit een lineaire weerstand Rx in serie met
een varistor Rntc• De emissor is in deze schakeling rechtstreeks met de
positieve pool van de batterij verbonden.
Fig. 296 geeft het vervangingsschema van de ingangsketen. Door de weer
stand
vloeit de ballaststroom Ip en de basisstroom Ib• Door de varistor
vloeit de ballaststroom, en door de ingangsresistantie van de transistor de
basisstroom hiervan. De basis-emissorspanning, d.w.z. de spanning over
de ingangsresistantie van de transistor, is gelijk aan de spanningsval over
de varistor Rntc:
~vRntc = —vbe = — Vcc + Ri (Iv + //?)•
Als de ballaststroom veel groter is dan de basisstroom, mag deze laatste
worden verwaarloosd, zodat de basis-emissorspanning dan bedraagt:
—ybe = —Vcc + RJP = RntcIv.
Bij stijging van de omgevingstemperatuur zal de stroom —Ic toenemen.
Doordat de resistantie van de varistor afneemt naarmate de temperatuur
toeneemt, zal bij een temperatuurstijging de spanningsval hierover, d.w.z.
de basis-emissorspanning van de transistor, eveneens afnemen.
Als de basis-emissorspanning afneemt, neemt de basisstroom —Ib eveneens
af. Zodoende wordt de toeneming van —Ic als gevolg van een temperatuur
stijging tegengewerkt door de vermindering van —Ib. De invloed van temperatuurvariaties wordt op deze wijze gecompenseerd, en het is zelfs mogelijk
overcompensatie te krijgen.
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:

In deze schakeling wordt de gehele voedingsspanning —Vcc benut, hetzij
in de uitgangsketen, dan wel over de klemmen van de transistor; doordat
afstand is gedaan van de weerstand in serie met de emissor, kan de schakeling
het maximale uitgangsvermogen leveren.
Het is ook mogelijk een combinatie van de twee laatstgenoemde methodes
toe te passen.
Fig. 297 komt in grote trekken overeen met een combinatie van de schake
lingen van fig. 285 en 295. De spanningsdeler wordt hier enerzijds door de
weerstand Rx gevormd en anderzijds door de weerstand R2 met hieraan paral
lel geschakeld de varistor Rntc•
De werking van deze schakeling komt in grote trekken overeen met die van
de reeds besproken schakelingen; de basis-emissorspanning hangt echter
af van de onderlinge verhouding tussen de waarden van R2 en Rntc, zodat
de stabiliserende werking van de varistor geringer is.

:
;

Welke schakeling ook wordt toegepast, het is onder alle omstandigheden
noodzakelijk de transistor tegen de invloed van temperatuurvariaties te
stabiliseren. De omgevingstemperatuur is de fundamentele grootheid waar
door deze compensatie wordt beheerst; wij zullen zien dat onder bijzondere
omstandigheden ondanks de stabilisatie rekening moet worden gehouden
met de omgevingstemperatuur. Met behulp van de beschreven schakelingen
is het echter bij normale omgevingstemperaturen altijd mogelijk de kans
op oververhitting of beschadiging van de transistor te voorkomen.

i

:
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Uitgangsbelasting
De werking van elektronenbuizen kan men nagaan door in de /„ = f (KJ
karakteristiek de belastingslijn te tekenen. Op soortgelijke wijze kan men
de werking van een transistor als versterker bestuderen met behulp van de
belastingslijn in de —Ic = f(—Vce) karakteristiek.
Hierbij moet men rekening houden met de volgende vier belangrijke factoren:
de hyperbool van gelijk vermogen,
het maximale vermogen dat de versterker kan leveren,
de keuze van de collectorruststroom (voorspanning van de transistor),
de maximale vermogensversterking.

28.1. Hyperbool van gelijk vermogen
Deze factor werd reeds op blz. 170 beschouwd. Fig. 298 stelt de —Ic =
= f(—Vce) karakteristiek van de transistor voor. Wij kunnen hierin de
hyperbool uitzetten die voor een bepaalde temperatuur de meetkundige
plaats van het maximale uitgangsvermogen vormt. De belastingslijn mag
op geen enkel punt binnen het gearceerde gebied rechts van deze hyperbool
vallen, daar alle punten in dat gebied overeenkomen met een groter vermogen
dan bij de beschouwde temperatuur in de collector mag worden gedissipeerd.
In de praktijk moet men de belastingsimpedantie altijd zodanig kiezen dat
de belastingslijn vrij ver van de hyperbool verwijderd blijft; het is immers
zeer moeilijk te voorzien hoe hoog de maximale omgevingstemperatuur kan
oplopen, en een verhoging van deze temperatuur uit zich in een verplaatsing
van de hyperbool naar links, zoals door de pijlen in de figuur is aangeduid.
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28.2. Maximaal vermogen dat de versterker kan leveren
I

Om het maximale vermogen dat de versterker kan leveren te bepalen,
moeten wij onderscheid maken tussen de volgende twee gevallen:
de versterker wordt door een resistantie belast,
de versterker wordt door een zelfinductie belast.
Belasting door een resistantie
Fig. 299 stelt het geval voor dat de versterker door een resistantie Rl wordt
belast. In de karakteristiek van fig. 300 bepalen wij het punt overeenkomend
met—Vcc = 10 V. Voor het verkrijgen van het maximale uitgangsvermogen
bij minimale vervorming, moet het werkpunt zich even ver naar weerszijden
van het rustpunt kunnen verplaatsen. Deze symmetrische verplaatsing
moet overeenkomen met de maximale amplitude. Het rustpunt wordt
nu gegeven door de vergelijking:
—VCE = —Vcc/2 = —10/2 = —5 V.
Het aan de uitgang beschikbare vermogen is gelijk aan het produkt van de
maximale variatie van de collector-emissorspanning en de maximale variatie
van de collectorstroom:

= w vcE/vm* icivvAan de resistantie van de belasting (Rl) wordt zowel een onderste als een
bovenste grens gesteld.
Lage waarde van Rl
De tangens van de hoek gevormd door de belastingslijn met de horizontale
as wordt, zoals bekend, gegeven door \/Rl, zodat deze tangens - d.w.z.
de helling van deze lijn - toeneemt naarmate Rl afneemt.

i
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Door de hyperbool van gelijk vermogen wordt een grens gesteld aan de
helling van de belastingslijn. Deze mag immers niet binnen het in fig. 301
gearceerde gebied komen te liggen, hetgeen betekent dat Rl niet kleiner
dan 1 k.Q mag worden gekozen. Deze waarde komt overeen met het
maximale uitgangsvermogen.
Bij afwezigheid van een ingangssignaal moet de collector-emissorspanning
5 V bedragen, overeenkomend met punt A op de belastingslijn. De collectorstroom bedraagt dan —Ic = 5 mA, en J Vce en A Ic komen dan vrijwel
overeen met respectievelijk 4,4 V en 5 mA. Het maximale aan de collector
beschikbare vermogen is dan gelijk aan:
p0 = (A VceIx'2) • (A IclV2) = (4,4

5/2)10"3 = 11 x 10'3 W = 11 mW.

Hoge waarde van Rl
Indien Rl een hoge waarde heeft, zal de helling van de belastingslijn
slechts gering zijn. Ook in dit geval zal men de transistor zodanig instellen
dat, terwille van de kleinst mogelijke vervorming, het werkpunt zich even
ver naar weerszijden kan verplaatsen. Dientengevolge zal de collectorruststroom des te kleiner zijn naarmate de helling van de belastingslijn geringer
is, d.w.z. naarmate de waarde van Rl groter is.
Stel dat Rl = 10 ki2. De hiermee overeenkomende belastingslijn is in
fig. 301 groen gedrukt. Als de transistor nu zodanig is ingesteld dat het
werkpunt bij afwezigheid van een ingangssignaal met —Vce = 3,6 V over
eenkomt, dan zal de collectorruststroom slechts 0,65 mA bedragen. In dat
geval bedragen A Vce en A Ic respectievelijk ongeveer 3,2 V en 0,4 mA,
zodat het maximale aan de uitgang beschikbare vermogen gelijk is aan:
Po = (4 VCEIV2). (A Ic/W = (3,2 x 0,4/2) 10'3 = 0,64 x 10"3 W
= 0,64 mW.
Het blijkt dus dat het aan de collector beschikbare maximale vermogen
afneemt naarmate de belastingsimpedantie een hogere waarde heeft.
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Invloed van de belastingsimpedantie op de voorspanning van de transistor
Daar het verband tussen de collectorruststroom en de basisruststroom wordt
gegeven door de vergelijking —Ic = —hfeIb, zal de basisruststroom des
te kleiner zijn naarmate de belastingsimpedantie Rl groter is. Stel dat hfe,
de stroomversterkingsfactor van de transistor, 50 bedraagt.
Bij een lage waarde van Rl, b.v. 1 kQ (rood gedrukte lijn in fig. 302), be
draagt —Ic = 5 mA, zodat bij verwaarlozing van —Iceo ten opzichte
van —Ic:
—Ib = —Ic/b-FE = 5/50 = 0.1 mA = 100 pA.
Het vervangingsschema van de ingangsketen wordt in fig. 303 gegeven.
Uit de voedingsspanning —Vcc en de basisstroom —Ib die door de keten
vloeit, kan de totale resistantie van de keten worden berekend:
Rv + h, = —Vcc!—Ib = 10/10~4 = 105 Q = 100 kQ.
Daar de ingangsimpedantie ht- ten opzichte van de voorschakelweerstand
Rv mag worden verwaarloosd, kan deze laatste gelijk aan 100 kQ worden
gesteld.
Bij een hoge waarde van Rl, b.v. 10 kQ (groen gedrukte lijn), bedraagt
—Ic = 0,5 mA, zodat bij verwaarlozing van —Iceo ten opzichte van —Ic:
—IB = —Ic/hFE = 0,64/50 = 0,0128 mA = 12,8 pA.
Het vervangingsschema van deze ingangsketen wordt in fig. 304 gegeven.
In dit geval mag de ingangsresistantie R{ zeker ten opzichte van de voor
schakelweerstand Rv worden verwaarloosd, zodat deze laatste bedraagt:
I

Rv = —VccI—Ib = 10/(12,8 x 10-6) = 800 kQ.
Hieruit blijkt dat de voorschakelweerstand toeneemt met de belastings
impedantie.

I
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Belasting door een zelfinductie
Fig. 305 stelt het geval voor dat de transistor door een zelfinductie wordt
belast waarvan de resistantie mag worden verwaarloosd. De transistor wordt
weer zodanig ingesteld dat —Vcc = 5 V (punt A in fig. 306). In dit geval zal
bij afwezigheid van een signaal de collector-emissorspanning—Vqe gelijk
zijn aan de voedingsspanning —VccMaximaal door de transistor te leveren vermogen bij een lage waarde van Zl
De hoek die de belastingslijn met de horizontale as vormt, wordt in dit
geval gegeven door \/Zl- Ook hier moet de instelling zodanig worden ge
kozen dat het werkpunt even ver naar weerszijden van het rustpunt kan ver
schuiven zonder dat bij de maximale amplitude vervorming optreedt.
Wij zullen aannemen dat zonder ingangssignaal —Vce = —Vcc = 5 V,
zodat de collectorruststroom —Ic = 5 mA. Het werkpunt kan zich nu naar
weerszijden verplaatsen over een afstand overeenkomend met 4,4 V, zodat
de top-tot-topwaarde van de collector-emissorspanning 8,8 V bedraagt.
Het maximale reactive vermogen aan de uitgang is in dit geval dus:
P0 = 04 VceIV2) • (d Ic/V2) = (4,4 x 5/2) 10~3 = 11 x 10"3 W
= 11 mW.
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Maximaal c[oor de transistor te leveren vermogen bij een hoge waarde van Zl
De helling van de belastingslijn is des te kleiner naarmate Zl groter is. De
in fig. 307 groen gedrukte belastingslijn komt overeen met een belastingsimpedantie Zl van 10 k£. Ook in dit geval wordt de instelling zodanig geko
zen dat bij afwezigheid van een ingangssignaal —Vce =—Vcc = 5 V.
De collector-emissorspanning kan ook hier naar weerszijden variëren tot
een maximale waarde A Vce van 4,4 V, waarmee overeenkomt A Ic =
0,3 mA. Het aan de uitgang beschikbare vermogen bedraagt nu:
P0 = (4 Vce/V2) • (A IclVl) = (4,4 x 0,3/2) 10"3 = 0,66 x 10~3 W
= 0,66 mW.
Het maximale aan de uitgang beschikbare vermogen is dus des te groter
naarmate de belastingsimpedantie kleiner is.
Invloed van de belastingsimpedantie op de voorspanning van de transistor
Bij een lage waarde van de belastingsimpedantie, b.v. Zl — 1 k£ zal de
basisruststroom, bij verwaarlozing van —Iceo ten opzichte van —Ic, gelijk
zijn aan:
—IB = —Ic/hpE = 5/50 = 0,1 mA = 100 /*A>
indien de transistor weer is ingesteld zodat —Vce = —Vcc = 5 V, over
eenkomend met een collectorruststroom —Ic van 5 mA, en de stroomversterkingsfactor 50 bedraagt.
Uit de waarden van —IB en —Vcc kan de resistantie van de ingangsketen
(fig. 308a) worden berekend:
RV + ht. = Vcc/Ib = 5/10~4 = 5 X 104 Ü = 50 k£.
Daar de ingangsimpedantie ht- van de transistor ten opzichte van de voorschakelweerstand Rp mag worden verwaarloosd, mag deze laatste dus worden gelijk gesteld aan 50 kü.
Bij een hoge waarde van de belastingsimpedantie, b.v Zl = 10 ki2, zal de
basisruststroom bij dezelfde instelling van de transistor gelijk zijn aan:
—IB =5 —Ic/b-FE — 0,5/50 = 0,01 mA = 10 //A.
Fig. 3086 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen voor.
Daar ook in dit geval de ingangsresistantie van de transistor mag worden
verwaarloosd ten opzichte van de voorschakelweerstand, bedraagt
Rp = Vcc/Ib = 5/10~5 £ = 500 k£.
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28.3. Maximale vermogensversterking
Om de maximale vermogensversterking te bepalen, zullen wij de van een
transistor voorziene versterkertrap voorstellen door de in fig. 309 getekende
vierpool. De vermogensversterking is nu het quotiënt van het aan de uit
gang van de versterker beschikbare vermogen en het aan de ingang toege
voerde vermogen.
In de ingangsketen stelt v, de stuurspanning en ii de stuurstroom voor.
Het aan de ingang toegevoerde vermogen bedraagt dus:
Pt — v,it.

In de uitgangsketen stelt v0 de beschikbare uitgangsspanning en i0 de door
deze keten vloeiende stroom voor. Het beschikbare uitgangsvermogen is
derhalve:
Po = vJo-

De vermogensversterking wordt gegeven door de vergelijking:
GP = PJPt = vjjvji = (v0/vt) • (ijii).
In deze vergelijking stelt vjv{ de spanningsversterking en /„//, de stroomversterking van de transistor voor, respectievelijk:
Gv = v0/v,. en GA = ijiv
Dit betekent dat de vermogensversterking van een trap gelijk is aan het
produkt van spanningsversterking en stroomversterking.
Teneinde de invloed van de uitgangsbelasting op de vermogensversterking
te bepalen, zullen wij achtereenvolgens nagaan welke invloed deze belasting
op de spanningsversterking en op de stroomversterking heeft. Hieruit is het
dan mogelijk vast te stellen bij welke waarde van de uitgangsbelasting de
maximale vermogensversterking kan worden bereikt.
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28.4. Invloed van de belastingsimpedantie
op de spanningsversterking
Fig. 310 stelt het verloop van de spanningsversterking voor als functie van
de belastingsimpedantie van de transistor. Uit deze krommeblijkt dat despanningsversterking Gv = v0/vt- het geringst is bij lage waarden van de belastings
impedantie en vervolgens snel toeneemt om de maximale waarde te bereiken
als 'deze impedantie tot oneindig nadert.
Bij Rl = 0 is Gv = 0, aangezien de uitgangsspanning v0 gelijk js, aan het
produkt van Rl en de collectorstroom.
Berekening van de spanningsversterking
voor een gegeven belastingsimpedantie
Wij zullen nu de spanningsversterking met behulp van de karakteristieken
schaar voor een gegeven belastingsimpedantie berekenen. Hiertoe tekenen
wij in fig. 311 de belastingslijnen overeenkomende meti?L = 1 k/2; het rust
punt wordt zodanig gekozen dat —Vce = —Veel2 (punt Ax op de —Ic =
= f(—Vce) karakteristiek, punt A3 op de —Ic = f(—Ib) karakteristiek
en punt A5 op de —Ib = f(—Vbe) karakteristiek).
Wij zullen aannemen dat de transistor met aangepaste besturing werkt.
De top-tot-topwaarde van de ingangsspanning, vt-, wordt door B6C6 voor
gesteld, terwijl BC de top-tot-topwaarde van de uitgangsspanning v0
voorstelt. De spanningsversterking is dus:
Gv = vjvf = BC/B6Cs.
De berekening van de spanningsversterking uit de karakteristiekenschaar
levert aldus geen bijzondere moeilijkheden op als Rl bekend is.

i
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28.5. Invloed van de belastingsimpedantie
op de stroomversterking
In fig. 312 is de stroomversterking van de transistor als functie van de be
lastingsimpedantie uitgezet. Deze stroomversterking wordt gegeven door
het quotiënt van de uitgangsstroom i0 en de ingangsstroom
waarbij als
maatstaf voor iQ de top-tot-topwaarde van de collectorstroom is aangeno
men en voor /,• de top-tot-topwaarde van de stuurstroom.
Uit de kromme van fig. 312 blijkt dat de stroomversterking bij lage waarden
van de belastingsimpedantie het grootst is, om geleidelijk met toenemende
waarde van deze impedantie af te nemen; bij een oneindig grote belastings
impedantie daalt de stroomversterking tot nul.
Om de stroomversterking voor een gegeven belastingsimpedantie uit de
karakteristiekenschaar te bepalen, gaat men als volgt te werk. Fig. 313
stelt de volledige karakteristiekenschaar van de transistor voor. Stel dat de
belastingsimpedantie, evenals in het voorgaande geval, 1 k£ bedraagt.
Wij zullen aannemen dat —Vce = —kcc/2, waardoor de instelling van
de transistor vastligt (punt A1 in de —Ic — f(—Vce) karakteristiek, punt
A3 in de —Ic = f (—Ib) karakteristiek en punt A5 in de —1b = f (—Vbe)
karakteristiek).
De transistor werkt in dit geval met aangepaste besturing. De top-tot-top
waarde van de stuurstroom wordt gegeven door Z?6C6 en die van de uitgangs
stroom door B2C2, zodat de stroomversterking gelijk is aan:
Ga — ïolu — {^2G2)/{BqCq).
De stroomversterking van deze trap kan aldus gemakkelijk uit de karak
teristieken van de transistor worden bepaald als de belastingsimpedantie
en de generatorimpedantie bekend zijn.
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28.6. Invloed van de belastingsimpedantie
op de vermogensversterking
Wij zullen nu zowel de spanningsversterking (groen gedrukt) als de stroomversterking (zwart gedrukt) nog eens als functie van de belastingsimpedantie
voorstellen (fig. 314 en 315).
Zoals op blz. 330 werd uiteengezet, is de vermogensversterking gelijk aan
het produkt van de spanningsversterking en van de stroomversterking. Wij
kunnen zodoende uit deze twee krommen ook de vermogensversterking als
functie de belastingsimpedantie Rl bepalen (fig. 316). Hiertoe zetten wij het
produkt van de spannings- en stroomversterking uit voor een aantal waarden
grafisch van de belastingsimpedantie.
Kleine belastingsimpedantie
Bij een belastingsimpedantie van 1 YQ is de stroomversterking groot en
bijna gelijk aan de maximale waarde, terwijl de spanningsversterking gering
is. De vermogensversterking is in dit geval gelijk aan:
GP = Gv • Ga = 42 X 50 = 2100 = 32,2 dB.
Grote belastingsimpedantie
Bij een belastingsimpedantie van 20 kQ blijkt de spanningsversterking 200,
en de stroomversterking 21 te zijn, zodat de vermogensversterking gelijk is
aan:
GP = Gv • Ga = 200 X 21 = 4200 = 36 dB.
Bij deze waarde van Rl is de vermogensversterking het grootst. Dit moet
worden toegeschreven aan het feit dat de uitgangsresistantie r0 van de
transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling eveneens in de orde van
20 kÜ is.
I

I
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Zeer grote belastingsimpedantie
De spanningsversterking bereikt bij belastingsimpedantie van 1 M42 on
geveer haar maximale waarde van 600, maar de stroomversterking is slechts
weinig groter dan 0. De vermogens versterking wordt hier gegeven door:
GP=Gv • Ga = 600 X 1,5 = 900 = 29,5 dB.
Hieruit volgt dus dat de vermogensversterking bij een belastingsimpedantie
van 1 Mf2 slechts gering is.
Uit fig. 317 blijkt dat de vermogensversterking Gp maximaal is als de be
lastingsimpedantie gelijk is aan de uitgangsresistantie r0 van de transistor
(20 kf2). Bij toenemende of afnemende waarde van de belastingsimpedantie
daalt de vermogensversterking snel.
Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen de maximale vermogensver
sterking en het maximale vermogen dat een transistor kan leveren.
In fig. 318 komt de rood gedrukte belastingslijn overeen met de maximale
vermogensversterking; de helling van deze lijn tg A = 1/7?z, geldt voor een
waarde van Rl gelijk aan de uitgangsresistantie r0 van de transistor.
De zwart gedrukte belastingslijn komt daarentegen overeen met het maximale
vermogen dat aan de uitgang van de transistor beschikbaar is; de helling
van deze lijn wordt begrensd door de hyperbool van maximaal toelaatbare
dissipatie.
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Cascadeschakeling van transistors
In cascade geschakelde transistors kunnen hetzij door een transformator,
dan wel door een /?C-keten met elkaar worden gekoppeld.

29.1. Door een transformator gekoppelde trappen
Fig. 319 stelt een schakeling voor waarin twee transistors door een trans
formator met elkaar zijn gekoppeld.
De —Ic = f (—VCe) karakteristiek van transistor 1 wordt in fig. 320 ge
geven. Aannemende dat de voedingsspanning —Vcc gelijk is aan 5 V, kan
men door dit punt de gelijkstroombelastingslijn van de transistor trekken.
Daar de primaire van de transformator een te verwaarlozen resistantie
heeft, zal deze lijn steil verlopen. Op deze belastingslijn kan men nu het
rustpunt, bij afwezigheid van een ingangssignaal, bepalen.
Voor wisselstroom is de belastingsimpedantie van transistor 1 veel groter
dan 0; deze is immers gelijk aan de naar de primaire getransformeerde ingangsimpedantie van transistor 2. Indien de transformatieverhouding n
bedraagt en de ingangsimpedantie van transistor 2 gelijk is aan h<2, dan is
deze getransformeerde impedantie gelijk aan:
Z9 — n2 hjjj.

De belastingsimpedantie voor wisselstroom is dus altijd veel groter dan die
voor gelijkstroom, zodat de belastingslijn voor wisselstroom (in de figuur
rood gedrukt) altijd een veel kleinere helling zal hebben dan de belastingslijn
voor gelijkstroom.
Het maximale vermogen dat transistor 1 aan transistor 2 kan leveren, hangt
enerzijds af van de spanning over de uitgangsklemmen van transistor 1 en
anderzijds van de stroom die door de keten vloeit (projecties van de ver
plaatsing van het werkpunt op de belastingslijn en op de —Vqe- en —Tc-as):
v0 =

10 = A2B2,

zodat
Pa = (v0/V2) * VolV2) = WM ’ (A2B2)/2.
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Teneinde het maximale onvervormde uitgangsvermogen te verkrijgen, moet
men er dus voor zorgen dat A& gelijk is aan AjCv
Wij zullen nu het rustpunt op de gelijkstroombelastingslijn verleggen naar
punt D (zie fig. 321). De hoek die de groen gedrukte wisselstroombelastingslijn met de horizontale as maakt, blijft onveranderd.
Het maximale vermogen dat transistor 1 aan transistor 2 kan leveren,
bedraagt nu:
Poi = (v0/V2) * (tolV2) = (DA) * (D2E2)/2.
Dit vermogen is groter dan het zojuist berekende, terwijl de collectorruststroom bovendien lager is. Bij deze instelling is het rendement dan ook
aanmerkelijk groter dan in het vorige geval.
Bij deze beschouwingen hebben wij aangenomen dat de ingangsimpedantie
van transistor 2 constant is, ongeacht de spanningsvariaties. Dit geldt in
derdaad voor kleine signalen, maar bij grote signalen mag de verandering
van de ingangsimpedantie niet worden verwaarloosd. Deze impedantie
neemt immers toe als de basis minder negatief wordt (punt F van het gebied
DF), en neemt af als de basis sterker negatief wordt (punt E van het ge
bied DE). De stippellijn stelt het werkelijk verloop voor van de wisselstroombelastingslijn.
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29.2. Door een iÊC-keten gekoppelde trappen
Fig. 322 laat een tweetrapsversterker zien waarvan de transistors ƒ en 2
door een .KC-keten zijn gekoppeld. De belasting van transistor 2 wordt ook
weer door een weerstand gevormd.
In de —Ic = f (—Vce) karakteristiek van transistor 1 (fig. 323) trekken
wij weer de gelijkstroombelastingslijn hiervan. Deze wordt bepaald
door de voedingsspanning —Vcc = 10 V en door de belastingsweerstand
(Rli = 10 k/2) van transistor /.
Evenals in het vorige geval, kiezen wij het werkpunt zodanig dat — Vce =
= -Vcc12.
Voor wisselstroom biedt de condensator C2 een te verwaarlozen impedantie,
zodat men mag aannemen dat de ingangsimpedantie van transistor 2 direct
parallelgeschakeld is aan de belastingsweerstand van transistor 1. Nu be
draagt deze ingangsimpedantie slechts een paar honderd ohm, zodat deze
veel lager is dan de impedantie van de belastingsweerstand. Dit betekent
dat de belastingsimpedantie van transistor 1 voor wisselstroom veel lager
is dan voor gelijkstroom.
In fig. 323 is de wisselstroombelastingslijn van transistor 1 rood gedrukt.
Het aan de uitgang beschikbare vermogen bedraagt:
Po1 = 04 V0IV2)(AIJV2).
De topwaarde van de uitgangsspanning in de richting van afnemende stroom
is hier gelijk aan AM en daar de gekozen instelling zich in het midden van
de spanningsamplitude moet bevinden, zal C1A1 gelijk zijn aan A&.
Uit de projecties van punt C op de —Ic-as en op de —Vce-as (zie fig. 324)
blijkt dat:

Pa = (v0/V2) • VolV2) = (AM . (AM/2.
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In dit geval speelt de uitgangsspanning slechts een ondergeschikte rol en
is het voornaamste doel een zo groot mogelijk vermogen aan transistor 2
toe te voeren. Dit vermogen hangt in de eerste plaats af van de topwaarde
A2B2 van de collectorstroom.
Kiezen wij het werkpunt op de gelijkstroombelastingslijn zodanig dat de
collectorruststroom groter en de collector-emissorspanning lager is, b.v.
in punt D (in de figuur groen gedrukt), dan zal de topwaarde (D2E2) van de
collectorstroom aanmerkelijk toenemen. Daar de hellingen van de belastingslijnen in de punten A en D gelijk zijn, zal de spanningsamplitude door deze
verlegging van het werkpunt nauwelijks afnemen:
/<. — D2E2\

vce —

zodat
Poi = Oo/V2) • (folV2) = (/>,£,) • (D2E2)/2.
Hieruit blijkt dat transistor I in dit geval een groter vermogen aan transistor
2 kan leveren. In de praktijk zal men de instelling zodanig kiezen dat de
collector-emissorspanning bij afwezigheid van een signaal in de orde van
1 a 2 V is. De waarde van de belastingsweerstand van transistor / zal men
zo groot mogelijk kiezen, opdat de collectorwisselstroom voor het over
grote deel door de ingangsimpedantie van transistor 2 vloeit.
In de voorgaande beschouwing werd bij het uitzetten van de wisselstroombelastingslijnen ervan uitgegaan dat de ingangsimpedantie van transistor 2
constant is, hetgeen bij kleine signalen inderdaad het geval is. Bij grote
signalen zal de door het ingangssignaal veroorzaakte verschuiving van het
werkpunt in de richting van de punten F en E op de belastingslijn tot gevolg
hebben dat de ingangsimpedantie van transistor 2 toeneemt als het werkpunt
zich in de richting van F verplaatst, en afneemt als het werkpunt zich in de
richting van E verplaatst. Het werkelijke verloop van de belastingslijn is in
de figuur door de stippellijn aangegeven.
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Gebruik van transistors bij hoge frequenties
Het gedrag van transistors voor het versterken van signalen van hoge fre
quentie is ongetwijfeld veel gecompliceerder dan dat voor het versterken
van signalen van lage frequentie. Sommige parameters die in de vooraf
gaande hoofdstukken buiten beschouwing werden gelaten, zullen van groot
belang blijken te zijn; deze houden voornamelijk verband met de inwen
dige capaciteiten van de transistor.
De bovenste grens van de frequentie waarbij een transistor kan worden
gebruikt, wordt bepaald door de looptijd van de elektronen. De snelheid
waarmee deze zich in een halfgeleider kunnen verplaatsen, is namelijk beperkt,
waardoor aan de versterking van een transistor bij zeer hoge frequenties
soms een grens wordt gesteld.
De bij hoge frequenties te versterken signalen zijn veelal zwak, en het be
oogde doel is in de eerste plaats het bereiken van een zo groot mogelijke
vermogensversterking. Hiertoe moet men aangepaste besturing toepassen.
Dit is echter niet voor alle h.f.-transistors mogelijk, omdat bij aanpassing
instabiliteit kan optreden. Men moet dan opzettelijk een zekere „mis
aanpassing” toepassen, ten koste van de versterking. Het relatief vlakke
verloop van de kromme in fig. 317 illustreert dat dit geen groot verlies aan
versterking met zich behoeft mee te brengen.
Ter vereenvoudiging zullen wij ons in de volgende uiteenzettingen eerst
ertoe beperken de transistor als actief element te beschouwen, met andere
woorden wij zullen de factoren die de versterking bij hoge frequenties be
palen, onder ogen zien en nagaan aan welke variaties deze onderhevig is.
Vervolgens zullen wij de transistor als passief element beschouwen teneinde
na te gaan welke invloed de ingang van de transistor heeft op de stuurketen
en de uitgang op de belastingsketen, terwijl ook de terugwerking van de
uitgangsketen op de ingangsketen (zie fig. 325) zal worden besproken.
Teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de moeilijkheden die bij gebruik
van transistors in een groot frequentiegebied kunnen worden ondervonden,
is het noodzakelijk de variaties van de verschillende parameters volledigheids
halve te bespreken.
Daar in de schakeling met gemeenschappelijke emissor de grootste ver
mogensversterking wordt bereikt, zullen wij ons tot deze schakeling beperken.
I
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De transistor als actief element
De versterking van signalen van hoge frequentie geschiedt bij voorkeur met
aangepaste besturing, zodat de transistor zowel door stroom als door span
ning wordt bestuurd.
Bij stroombesturing speelt de stroomversterkingsfactor van de transistor,
voorgesteld door het symbool h/e, de voornaamste rol, daarentegen is bij
spanningsbesturing, waarmee wij bij h.f.-toepassingen voornamelijk te
maken hebben, vooral de steilheid yfe van de transistor van belang (zie ook
blz. 198).
Deze beide parameters veranderen helaas met de frequentie van het te ver
sterken signaal.
De frequentie waarbij de stroomversterking is gedaald tot \\\/2 van haar
oorspronkelijke waarde bij lage frequenties (zie fig. 326), noemt men de
afsnij frequentie/ac van de stroomversterkingsfactor.
Op analoge wijze zou men de afsnijfrequentiefve kunnen bepalen waarbij de
steilheid is gedaald tot 1 / \/2 van de oorspronkelijke waarde bij lage frequen
ties (fig. 327). In de praktijk ligt/ae echter meestal veel lager dan fve, zodat
men met de laatste geen rekening behoeft te houden.
De fabrikant publiceert dan ook slechts de afsnijfrequentie /a€, zodat men
fve door meting zou moeten bepalen.
De versterking op hoge frequenties van een trap voorzien van transistors
wordt bepaald door de volgende vier belangrijke parameters:
de stroomversterkingsfactor,
de afsnijfrequentie van de stroomversterkingsfactor,
de steilheid,
de afsnijfrequentie van de steilheid.
Wij zullen thans het verband tussen deze grootheden en de instelling van de
transistor bespreken.
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31.1. Stroomversterkingsfactor

I

Op blz. 193 werd de invloed van de collectorstroom en van de collectoremissorspanning op de stroomversterkingsfactor al behandeld. Bij een
transistor voor kleine vermogens is deze invloed slechts gering.
Wij zullen nu onderzoeken welke invloed de frequentie van het ingangs
signaal heeft op de stroomversterkingsfactor. Hiertoe gaan wij uit van de
schakeling van fig. 328. De transistor werkt met aangepaste besturing, d.w.z.
de generatorimpedantie Rg is gelijk aan de ingangsimpedantie h4- van de
transistor. Bovendien wordt de transistor belast door een weerstand Rl die
gelijk is aan de uitgangsresistantie r0 van de transistor, b.v. Rl = r0 =
20 lcQ.
Wij zullen aannemen dat de resistantie van de h.f.-generator zelf gelijk is
aan nul en dat in serie hiermee een weerstand Rg is geschakeld waarvan de
waarde gelijk is aan de ingangsresistantie van de transistor.
Over de klemmen van de weerstand Rg en over die van de weerstand Rl
worden h.f.-buisvoltmeters geschakeld.
Fig. 329 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen voor. Deze omvat
een h.f.-generatOF belast door de generatorimpedantie Rg in serie met de
ingangsimpedantie ht- van de transistor. Stel dat Rg = h, = 1 kö.
Met behulp van de buisvoltmeter die op de weerstand Rg is aangesloten, kan
men de spanning hierover meten. Uit de waarde van deze weerstand en deze
spanning volgt de stroom in de ingangsketen, d.w.z. de basisstroom van de
transistor:
ÏRg = ï6 = VRg/Rg.
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Het vervangingsschema van de uitgangsketen wordt in fig. 330 gegeven.
Uit de gemeten spanning over de belastingsimpedantie kan men de waarde
van de collectorstroom bepalen:
‘c = v/|L/1?l.
Heeft men op deze wijze de collectorstroom ic en de basisstroom ib bepaald,
dan volgt hieruit de stroomversterkingsfactor *) van de transistor:
fr/r

K/^b'

Door de frequentie van de generator te variëren, kan men deze metingen voor
verschillende frequenties uitvoeren en zodoende de kromme uitzetten die de
stroomversterking als functie van de frequentie voorstelt (zie fig. 331). Uit
deze kromme blijkt dat de stroomversterking voor lage frequenties nagenoeg
constant is en bij hogere frequenties vrij snel afneemt.

31.2. Afsnijfrequentie van de transistor
Van bijzonder belang is in fig. 331 de waarde van de stroomversterkingsfactor
die de afsnijfrequentie bepaalt. Deze wordt gegeven door het punt A op de
kromme die de stroomversterking als functie van de frequentie voorstelt;
dit punt komt overeen met een stroomversterkingsfactor gelijk aan \/y/2
van de oorspronkelijke waarde die voor lage frequenties geldt.
Wij zullen nu nagaan welke invloed de collectorstroom op de aldus bepaalde
afsnijfrequentie heeft. Hiertoe verrichten wij dezelfde metingen voor ver
schillende waarden van de collectorstroom, en zetten wij de frequenties
waarbij deze stroom een factor l/\/2 ten opzichte van de oorspronkelijke
waarde afneemt, uit als functie van de collectorstroom. Fig. 332 stelt de op
deze wijze verkregen kromme voor.
Hieruit blijkt dat de afsnijfrequentie nagenoeg constant blijft voor waarden
van de collectorstroom gelegen tussen 0,25 mA en 3 mA, hetgeen betekent
dat de stroomversterking van de transistor steeds bij een bepaalde frequentie
tot op l/\/2 van haar oorspronkelijke waarde daalt.
*)

In feite meet men op deze wijze de stroomversterking Ga van de schakeling en niet
de stroomversterkingsfactor h,e van de transistor, daar de uitgang hiervan niet is
kortgesloten. Daar Rl r0, mag h/# echter gelijk worden gesteld aan Ga.
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31.3. Steilheid van de transistor

I

Op blz. 202 werd de invloed van de collectorstroom op de steilheid van de
transistor reeds besproken. Deze steilheid bleek met de collectorstroom toe
te nemen (zie fig. 333).
Wij zullen nu nagaan in hoeverre de steilheid van de transistor door de
frequentie van het ingangssignaal wordt beïnvloed.
Stel dat de transistor ook in dit geval met aangepaste besturing werkt, zodat
de generatorimpedantie gelijk is aan de ingangsimpedantie van de transistor,
terwijl de belastingsimpedantie gelijk is aan de uitgangsresistantie van de
transistor (fig. 334).
De resistantie van de generator zelf zullen wij weer gelijk aan nul stellen,
maar in serie hiermee wordt een afzonderlijke weerstand Rg — h< = 1 IcO
geschakeld. Fig. 335 stelt het vervangingsschema van de ingangsketen voor.
Dit omvat een h.f.-generator waarop in serie zijn aangesloten de generator
impedantie Rg en de ingangsimpedantie h, van de transistor.
Men kan nu de spanning over de ingangsimpedantie van de transistor,
d.w.z. de basis-emissorspanning vbe, weer met behulp van een buisvoltmeter
bepalen.
De steilheid wordt nu gegeven door het quotiënt van de collectorstroomvariaties en de variaties van de basis-emissorspanning die hieraan ten grond
slag liggen:
yfe = Alc/AVbt.
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Fig. 336 stelt het vervangingsschema van de uitgangsketen van de transistor
voor. Met behulp van een h.f.-buisvoltmeter kan men de spanning over de
belastingsimpedantie Rl meten. Uit de waarde van deze impedantie berekent
men de stroom door deze keten, d.w.z. de collectorstroom ic:
ïrl

= ic — vrJRl-

Heeft men op deze wijze de steilheid van de transistor bepaald, dan kan men
de meting voor andere frequenties herhalen, zodat men een kromme ver
krijgt die de steilheid voorstelt als functie van de frequentie van het ingangs
signaal (zie fig. 337).
Van bijzonder belang is het punt A op deze kromme, overeenkomend met de
frequentie waarbij de steilheid van de transistor ten opzichte van de oor
spronkelijke waarde bij lage frequenties een factor 1 /yJ2 is afgenomen. Dit
is de afsnijfrequentie fve van de steilheid van de transistor.
Deze afsnijfrequentie zal aanmerkelijk hoger blijken te liggen dan de af
snijfrequentie voor de stroomversterking, hetgeen verklaart dat een transistor
zeer wel op hogere frequenties kan werken dan de afsnijfrequentie /ac (in ge
meenschappelijke emissorschakeling), zoals deze door de fabrikant wordt
gepubliceerd.
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31.4. Bepaling van de optimale waarde
van de collectorruststroom
Wij zullen nu nagaan wat de optimale waarde van de collectorruststroom
is waarbij een goede werking van de transistor bij hoge frequenties verzekerd
is. Aannemende dat de transistor met aangepaste besturing werkt, is het
wenselijk dat zowel de stroomversterking als de steilheid zo groot mogelijk
zijn bij de frequenties waarop de transistor wordt gebruikt, met andere woor
den dat beide afsnijfrequenties zo hoog mogelijk liggen.
Afsnijfrequentie van de stroomversterkingsfactor
Om de afsnijfrequentie van de stroomversterkingsfactor te bepalen, zullen
wij de stroomversterking bij een collectorruststroom van 1 mA als functie
van de frequentie uitzetten (fig. 338). De afsnijfrequentie wordt nu gegeven
door het punt A op deze kromme, waarvan de projectie op de ordinaat over
eenkomt met 1 /a/2 van de maximale stroomversterking, en die op de abscis
als afsnijfrequentie het puntJa geeft.
Laat men de collectorstroom nu tot b.v. —Ic = 2 mA toenemen, dan wordt
dezelfde waarde van de afsnijfrequentie bij een punt/b verkregen, dat slechts
zeer weinig van/a verschilt.
De werking van de transistor op hoge frequenties blijkt dus, wat stroombesturing betreft, vrijwel onafhankelijk te zijn van de instelling.
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Afsnijfrequcntic van de steilheid
Wij zullen weer aannemen dat de collectorruststroom — Ic -- 1 mA. In
fig. 339 is de steilheid van de transistor als functie van de frequentie uitgezet.
De projectie van het punt .-1 geeft op de abscis als alsnijfrequentie het punt
/a en op de ordinaat een punt overeenkomend met l/\/2 van de steilheid
bij lage frequenties.
Laten wij de collectorruslroom toenemen, dan zal dezelfde waarde van de
steilheid worden verkregen bij een frequentiefy die lager ligt dan/a- Wil men
de transistor bij een zo hoog mogelijke frequentie gebruiken, dan wordt de
werking ervan bij spanningsbesturing dus ongunstiger naarmate de collectorstroom toeneemt, zodat het dan aanbeveling verdient deze stroom zo klein
mogelijk te kiezen. In de praktijk wordt aan de laagste waarde van deze
stroom een grens gesteld door de lekstroom, en wel voornamelijk door de
variaties van deze lekstroom als functie van de temperatuur.
In de —Ic = f (—Vce) karakteristiek van fig. 340 bedraagt de collectorrust
stroom —Ic = 0,55 mA. Een temperatuurstijging zal tot gevolg hebben
dat deze stroom b.v. tot 0,7 mA toeneemt, hetzij doordat de —Ic =
(—Vce) karakteristiek verschuift, dan wel doordat de instelling zich wijzigt.
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De transistor als passief element
Dit hoofdstuk heeft ten doel om de invloed na te gaan van de ingangsimpedantie van de transistor op de keten waardoor deze wordt bestuurd, en
van de uitgangsresistantie op de belastingsketen. Verder zal de door de
transistor veroorzaakte terugwerking tussen de belastingsketen en de ingangsketen nader worden besproken.
Het is hiertoe noodzakelijk de verschillende inwendige elementen (resistanties
en capaciteiten) van de transistor nader te bepalen, en te onderzoeken in
hoeverre deze afhankelijk zijn van de collectorstroom en van de frequentie.

32.1. Vervangingsschema
De ingangsketen wordt gevormd door de basis-emissorketen, en de uitgangsketen door de collector-emissorketen, terwijl de terugwerking door de
collector-basisketen wordt bepaald.
In fig. 341 zijn de verschillende in de transistor werkzame parameters die een
niet te verwaarlozen invloed op het gedrag hiervan bij hoge frequenties kun
nen uitoefenen, vermeld.
Fig. 342 stelt het vervangingsschema van de transistor voor. De rood ge
drukte elementen stellen de ingangsketen van de transistor voor, bestaande
uit:
een resistantie rbb’, die moet wbrden toegeschreven aan het gebied dat de
basisaansluiting van de grenslaag scheidt,
een resistantie rb'ey die in serie staat met rbb en moet worden toegeschreven
aan de basis-emissorovergang,
een capaciteit cb'e, die moet worden toegeschreven aan de in de basis aan
wezige elektronen (ingangscapaciteit van de transistor) en parallel gescha
keld is aan rb\.
De uitgangsketen (in de figuur groen gedrukt) omvat uitsluitend een re
sistantie rce die met de uitgangsresistantie r0 van de transistor overeenkomt.
I
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De lerugwerkingsketen (in fig. 343 zwart gedrukt) omvat:
een resistantie rbe die moet worden toegeschreven aan de collector-basisovergang,
een capaciteit cbc die eveneens aan deze overgang moet worden toegeschre
ven en parallel geschakeld is aan de resistantie rbc.
In het aldus voorgestelde vervangingsschema wordt uitsluitend rekening
gehouden met de passieve elementen van de transistor, zodat het noodza
kelijk is, hieraan het actieve element nog toe te voegen in de vorm van een
stroomgenerator gmvbe.
In de praktijk worden de resistanties /yc, rbe en rce vaak aangeduid door
de respektieve symbolen gbe, gbc en gce, overeenkomend met de reciproke
waarden van deze resistanties, d.w.z.:
gb'e = \/rbe stelt de ingangsconductantie van de transistor voor,
gb\ = \/rbc stelt de conductantie van de inwendige terugwerking voor, en
gee = l/rce stelt de uitgangsconductantie van de transistor voor.
Het vervangingsschema, zoals dit in fig. 344 wordt afgebeeld, is gelijk aan
dat van fig. 342, met als enig verschil dat de symbolen aan deze terminologie
zijn aangepast.
Het vervangingsschema kan ook op eenvoudiger wijze worden voorgesteld,
volgens fig. 345.
De ingangsketen wordt gevormd door resistanties en capaciteiten, zodat men
deze kan vervangen door een resistantie r,eq waaraan een capaciteit cteq
parallelgeschakeld is.
Dit geldt eveneens voor de uitgangsketen, die kan worden voorgesteld door
een resistantie r#q waaraan een capaciteit coeq parallelgeschakeld is.
De terugwerkingsketen tenslotte wordt gevormd door een capaciteit c^q
waarmee in serie is geschakeld een resistantie rreq.
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HOOFDSTUK 33

Invloed van de collectorstroom op de verschillende
h.f.-parameters van een transistor
33.1. Ingangsketen
De ingangsketen bestaat uit de resistantie rbb' in serie met de resistantie rbe
waaraan de capaciteit cb'e parallelgeschakeld is (zie fig. 346).
Invloed van de collectorstroom op rbb
In fig. 347 is rbb uitgezet als functie van de collectorstroom —Tc. Uit deze
figuur blijkt dat deze resistantie niet met de waarde van de collectorstroom
varieert. Dit verschijnsel wordt verklaard door het feit dat de collectorstroom
alleen door de collector-basis- en de basis-emissorgrenslaag stroomt, en dus
geen enkele invloed heeft op de resistantie die aan de basisaansluiting moet
worden toegeschreven.
Invloed van de collectorstroom op rbe
Met rbc komt overeen de ingangsimpedantie van de transistor; het verband
tussen deze impedantie en de collectorstroom werd reeds op blz. 186 be
sproken. In fig. 348 wordt dit verband grafisch voorgesteld; hieruit blijkt
dat rb\ sterk afneemt naarmate de collectorstroom toeneemt.
Invloed van de collectorstroom op cbe
In de kromme van fig. 349 is de ingangscapaciteit cb9 van de transistor als
functie van de collectorstroom uitgezet. Deze capaciteit blijkt sterk met de
waarde van de collectorstroom toe te nemen.
Er wordt op gewezen dat deze capaciteit relatief groot is, namelijk in de orde
van grootte van enkele honderden picofarads; bij het ontwerpen van een
schakeling voor het versterken van h.f.-signalen moet men hiermee dan ook
terdege rekening houden.
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Met behulp van de zojuist besproken krommen kan men nagaan op welke
wijze de equivalente resistantie rjeQ en capaciteit c/eq, die het zuiver resistieve
en capacitieve effect van de transistoringang voorstellen, van de collectorstroom afhangen. Hiertoe zullen wij gebruik maken van de vereenvoudigde
voorstelling van de transistoringang volgens fig. 345, die nog eens wordt
gegeven in fig. 350. Deze ingang wordt gevormd door een resistantie r/eq
met hieraan parallel geschakeld een capaciteit c/eq. Met behulp van deze
voorstelling kan men de waardeveranderingen van deze beide elementen als
functie van de collectorstroom bepalen.
Invloed van de collectorstroom op ;*/eQ
In fig. 351 is r/cq uitgezet als functie van de collectorstroom. De verandering
van deze resistantie vertoont grote overeenkomst met die van de basis-emissorresistantie rb'c met de collectorstroom. Men ziet dat r/eq eveneens snel
afneemt met de collectorstroom.
Met behulp van deze kromme kan men de waarde van de ingangsresistantie
van de transistor - d.w.z. de resistantie die parallel aan de stuurketen komt
te staan - nauwkeurig voor elke waarde van de collectorstroom bepalen.
Aangezien de berekening van deze resistantie buiten het bestek van dit boek
valt, zullen wij ermee volstaan de waarde hiervan aan het eind van dit hoofd
stuk te vermelden, uitgedrukt in:
Sbb

1 frbb >

Sb c

1 f^b et
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Invloed van de collectorstroom op cjCQ
De capaciteit cjCQ wordt voornamelijk bepaald door de ingangscapaciteit
van de transistor, en de verandering ervan als functie van de collectorstroom
vertoont grote overeenkomst met die van cbe (zie fig. 352). Men ziet hieruit
dat cieq ongeveer lineair met de collectorstroom toeneemt.
Men kan deze capaciteit voor een bepaalde waarde van de collectorstroom
nauwkeurig meten, en op deze wijze de capaciteit die over de ingangsketen
komt te staan, bepalen.
De waarde van c/eq uitgedrukt in cbc, cbc en gbb', wordt eveneens aan het
eind van dit hoofdstuk gegeven.

33.2. Uitgangsketen
De uitgangsketen bestaat uit de collector-emissorresistantie rcc waaraan een
capaciteit ccc parallelgeschakeld is (zie fig. 353). Wij zullen nu onderzoeken
welke invloed de collectorstroom en de collector-emissorspanning op deze
beide parameters hebben.
Invloed van de collectorstroom op rce
De collector-emissorresistantie rce komt overeen met de uitgangsresistantie
van de transistor, die reeds uitvoerig op blz. 189 werd besproken. In fig. 354
wordt het verloop van deze resistantie als functie van de collectorstroom ge
geven. Deze resistantie neemt snel af naarmate de collectorstroom toeneemt.
Bij een collectorstroom van 0,25 mA bedraagt deze resistantie nog ca 150 lcQ,
maar bij een collectorruststroom van 3 mA is de resistantie van een transistor
type OC44 reeds tot 40 kQ gedaald.
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Invloed van de collector-emissorspanning op rce
Op blz. 189 werd de invloed van de collector-emissorspanning op de uitgangsresistantie r0 = rce van de transistor reeds besproken. Het blijkt dat
deze resistantie slechts weinig met de collector-emissorspanning toeneemt.
In fig. 355 wordt het verband tussen de resistantie rce en de collector-emis
sorspanning — Vce grafisch voorgesteld.
Invloed van de collectorstroom op cce
Uit de kromme van fig. 356, waarin de uitgangscapaciteit cce als functie van
de collectorstroom is uitgezet, ziet men dat deze capaciteit snel met deze
stroom toeneemt.
Dit verschijnsel kan gemakkelijk worden verklaard. Deze capaciteit wordt
immers gevormd door de in serie geschakelde basis-collectorcapaciteit cb'c
en de basis-emissorcapaciteit cbc. Een vergroting van de collectorstroom
heeft nu tot gevolg dat de basis-collectorgrenslaag in dikte afneemt. Hieruit
volgt dat de capaciteit van deze grenslaag met de collectorstroom toeneemt.
De uitgangscapaciteit van de transistor wordt gegeven door de vergelijking:
l/^ee

1 A*b c

e>

en neemt dus met de waarde van —Ic toe.
Invloed van de collector-emissorspanning op cce
In fig. 357 is de uitgangscapaciteit cce als functie van de collector-emissor
spanning uitgezet. Men ziet dat deze capaciteit afneemt naarmate de collector-emissorstroom toeneemt. De invloed van de collectorstroom is echter
niet groot.
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-Iq (mA)

Men kan de uitgangsketen door het vervangingsschema van fig. 358 voor
stellen. Hierin is een equivalente resistantie roeq parallelgeschakeld aan een
equivalente capaciteit
waarvan de eerstgenoemde het zuiver resistieve
effect voorstelt dat aan de uitgang van de transistor moet worden toege
schreven, terwijl de laatstgenoemde het zuiver capacitieve effect voorstelt
dat aan de uitgang moet worden toegeschreven.
Uitgaande van de zojuist besproken krommen, kan men nu de invloed van
de collectorstroom en van de collector-emissorspanning op deze beide ele
menten bepalen.
Invloed van de collectorstroom op roeq
Fig. 359 geeft het verloop van de equivalente uitgangsresistantie roeq van
een transistor bij hoge frequenties als functie van —Ic weer. Uit deze krom
me kan men de waarde van deze resistantie voor een gegeven collectorstroom
nauwkeurig bepalen teneinde hiermee bij het ontwerpen van een schakeling
rekening te houden.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt volledigheidshalve het verband ge
geven tussen roeq en de transistorparameters:
gce = 1/*■«.,

gt'c = 1/Vo

gbt = 1AV»
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gb\ = 1 /V.» <Ve en c„v

In plaats van de resistantie rcc, gebruikt men vaak de reciproke waarde
hiervan, de conductantie gce = 1 /rre.
Zoals uit fig. 360 blijkt, staat de uitgangsresistantie rct parallel over de belastingsresistantie. De vervangingswaarde van deze beide elementen wordt
gegeven door:
l/'ocq = llrce + 1 I&L-

Voor de berekening is het nu gemakkelijker met de conductanties te werken,
namelijk metgoeq = l//*oeq, gce = \/rce en gL = \/RL, zodat men eenvou
dig kan schrijven:
<?oeq

Sce T gL’

Invloed van de collector-emissorspanning op rocq
Het verband tussen de collector-emissorspanning en de equivalente resistanrocq wordt door de kromme van fig. 361 voorgesteld. Het verloop van
deze kromme is nagenoeg gelijk aan dat van de kromme die de collectoremissorresistantie als functie van —VCe voorstelt; ook hier neemt de equi
valente resistantie iets met de collector-emissorspanning toe.
Invloed van de collectorstroom op cqeq
Het verloop van de equivalente capaciteit coeq als functie van de collector
stroom —Ic wordt door de kromme van fig. 362 voorgesteld. Men ziet dat
deze capaciteit met de collectorstroom toeneemt: de verklaring hiervoor werd
reeds gegeven.
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt deze capaciteit in de verschillende
beschreven transistorparameters uitgedrukt.

- 378 -

(t): • O

rg v

Hh
—V

■o

uitgang

o
—V'cc

bb

Fig. 360
ro cq

(k Q)

-Iq =0,5 mA

60

30

5

10

+
-VC£(V)

Fig. 361
co eq

(pF)

i

—VC£.=6V

60
i
i
i

40

i
i

20

i
i
i

0.25

0,5

1

Fig. 362

- 379 -

—Iq (mA)

[

1

co eq

(pF)
60

C6'c

tt

~Iq — 0,5 mA

rb'c

{

40

Jr ~ fl.

20

1

Fig. 364

5
Fig. 363

10 -VCi5(V)

r6.c(MXl)

^c(Mn)
-Iq =0,5mA

3

2

!

i

i
i

1

2

3

4

5

Fig. 365

10
-VC£(V)
Fig. 366

50
40
30
20 i

10

i

1

2

3
Fig. 367

- 380 -

»

4

-Iq (mA)

Invloed van de collector-emissorspanning op coeq
In fig. 363 is de capaciteit coeq als functie van de collector-emissorspanning
uitgezet. Het blijkt dat deze capaciteit geleidelijk afneemt naarmate de col
lector-emissorspanning toeneemt.

=
:

33.3. Terugwerkingsketen
Fig. 364 stelt de terugwerkingsketen voor, bestaande uit de basis-collectorresistantie rbc met hieraan parallelgeschakeld een capaciteit cbc. Wij zullen
nu nagaan welke invloed de collectorstroom en de collector-emissorspanning
op de waarden van de beide parameters hebben.
Invloed van de collectorstroom op rb'c
De basis-emissorresistantie rbc komt geheel overeen met de resistantie van
de inwendige terugwerkingsketen van de transistor. De invloed van de
collectorstroom hierop kan men uit de karakteristieken van de transistor
afleiden. In fig. 365 is dit verband grafisch voorgesteld; hieruit blijkt deze
resistantie iets af te nemen naarmate de collectorstroom toeneemt.

)

i

Invloed van de collector-emissorspanning op rbc
In fig. 366 is het verband tussen de basis-collectorresistantie rbc en de col
lector-emissorspanning uitgezet. Men ziet dat deze resistantie bij toenemende
waarde van de collector-emissorspanning slechts zwak toeneemt.
Invloed van de collectorstroom op cbc
Het verband tussen de basis-collectorcapaciteit cbc en de collectorstroom
—Ic wordt in fig. 367 gegeven. Deze capaciteit blijkt vrij snel'toe te nemen
met de collectorstroom. Dit verschijnsel moet worden toegeschreven aan de
afnemende dikte van de basis-collectorgrenslaag, waardoor de basis-col
lectorcapaciteit uiteraard toeneemt.

I

i

i
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Invloed van de collector-emissorspanning op cbc
Fig. 368 stelt het verband voor tussen de basis-collectorcapaciteit cbc en de
basis-emissorspanning —Vce. Het blijkt uit deze kromme dat cbe afneemt
naarmate —Vce toeneemt.
Evenals wij dit voor de ingangs- en uitgangsketen hebben gedaan, kunnen
wij het zuiver resistieve effect en het zuiver capacitieve effect van de terugwerkingsketen in een vervangingsschema, met een resistantie en capaciteit
in serie, voorstellen (zie fig. 369). Hierin gebruiken wij voor deze
equivalente resistantie en capaciteit de respectieve symbolen rrCQ en creQ. De
waarden van rreq en crcq worden door de vergelijkingen aan het einde van
dit hoofdstuk in de transistorparameters gbbi gbc, gbe en cbc uitgedrukt.
Wij zullen nu de invloed van de collectorstroom en van de collector-emissor
spanning op deze equivalente resistantie en capaciteit nagaan.
Invloed van de collectorstroom op rr eq
Het verband tussen rrcq en —Ic is in fig. 370 uitgezet. Bij toenemende collec
torstroom neemt de waarde van rreq eveneens toe, hetgeen betekent dat de in
wendige terugwerking afneemt. Met behulp van deze kromme kan men de
waarde van rreq als functie van de collectorstroom bepalen.
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Invloed van de collector-emissorspanning op rreQ
In fig. 371 is rreq uitgezet als functie van—Vce• Het blijkt dat deze spanning
nauwelijks enige invloed heeft op de equivalente rrcQ.
Invloed van de collectorstroom op crCQ
Fig. 372 laat het verband zien tussen crCQ en —Ic. De equivalente capaciteit
neemt met de collectorstroom toe. Het verloop van deze kromme kan worden
afgeleid uit de in fig. 367 gegeven grafiek, waarin de basis-collectorcapaciteit
als functie van de collectorstroom is uitgezet.
Invloed van de collector-emissorspanning op crcq
De grafiek die creQ als functie van —Ic voorstelt (fig. 373) kan eveneens
worden afgeleid van de kromme die het verband geeft tussen de basis-col
lectorcapaciteit van de transistor en de collector-emissorspanning (fig. 368).
Deze capaciteit neemt af naarmate de collector-emissorspanning toeneemt.

33.4. Toepassing van de krommen
Zijn de krommen die het verband tussen de verschillende parameters van de
transistor voorstellen bekend, dan kan men voor een bepaalde instelling
van de transistor de waarden van de verschillende elementen waaruit de
ingang, de uitgang en deterugwerkingsketen bestaan, nauwkeurig vaststellen.
Hierbij moet men voor ogen houden dat voor het bereiken van de maximale
versterking bij hoge frequenties - d.w.z. voor het verkrijgen van zo hoog
mogelijke waarden van de afsnijfrequenties van de stroomversterkingsfactor
en van de steilheid - de instelling zodanig moet worden gekozen dat de collectorruststroom tussen 0.5 mA en 1 mA dient te liggen.
Bij toepassing van transistors op hoge frequenties, kunnen deze echter onder
uiteenlopende omstandigheden worden gebruikt. Wij zullen nu verschillende
schakelingen de revue laten passeren en het gedrag van de transistor voor
elk hiervan aan een nadere beschouwing onderwerpen.
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Transistors kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
als versterker voor een brede frequentieband,
als aperiodische versterker,
als afgestemde versterker.
Hieruit blijkt dat transistors voor min of meer uiteenlopende frequentiegebieden dienst kunnen doen. Nu veranderen de verschillende transistorparameters, zoals deze in het vervangingsschema van fig, 374 zijn gegeven, als
functie van de frequentie. Wij zullen daarom de invloed van de frequentie
van het ingangssignaal op de ingangsketen, de uitgangsketen en de terugwerkingsketen van de transistor aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Ingang
De ingang kunnen wij ons voorstellen als bestaande uit een resistantie r/eq
met hieraan parallelgeschakeld een capaciteit cieQ (zie fig. 375). Hierbij is
rjeq een zuivere resistantie en cieQ een zuivere capaciteit. In feite kan men
zich de ingang van de transistor voorstellen als een complexe impedantie.
Een dergelijke impedantie bestaat immers uit:
een reële component, die men kan voorstellen door de zuivere resis
tantie riCQJ en
een imaginaire component, die men kan voorstellen door de zuivere
capaciteit cICQ.
De equivalente impedantie van de kring hangt, evenals de waarden van
riCQ en c/eq, van de frequentie van het ingangssignaal af.
In de afleidingen van ricq en clcq, die aan het eind van dit hoofdstuk worden
gegeven, komt dan ook de cirkelfrequentie co voor.
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r«eq

c<eq

Wij zullen nu een afgestemde kring beschouwen (fig. 376). De resonantiefrequentie van deze kring wordt bepaald door de waarde van de zelfinductie
L en van de capaciteit C. De demping wordt uitgedrukt in de waarde van de
resistantie R die parallel over de kring staat.
In een transistorschakeling is de ingang van de transistor parallelgeschakeld
aan de stuurketen, die bij h.f.-toepassingen wordt gevormd door een afge
stemde kring (zie fig. 377). Het schakelen van de transistor over deze kring
kan dus worden beschouwd als het schakelen van een resistantie r/cq en van
een capaciteit cjeq over deze kring. De resistantie rieq zal uitsluitend tot ge
volg hebben dat de demping van de afgestemde kring toeneemt, terwijl de
capaciteit c/eq uitsluitend een verstemming van deze kring zal veroorzaken.
Uit de beschouwingen over de waarden van r/cq en c/eq als functies van de
frequentie kan men gevolgtrekkingen maken over de te verwachten invloeden
op de demping en op de verstemming die door de transistor worden veroor
zaakt. Men kan met deze invloeden rekening houden bij het ontwerpen van
een ontvanger en eventueel de invloed op de gevoeligheid compenseren als
deze zich over een voldoende groot frequentiegebied uitstrekt.
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Invloed van de frequentie op r/cq
Men kan de invloed van de frequentie van het ingangssignaal van een transis
tor op de waarde van rICQ voor een bepaalde waarde van de collectorstroom
meten. In fig. 378 zijn dergelijke krommen uitgezet voor drie verschillende
waarden van de collectorstroom, te weten voor —Ic = 1 mA, 0,5 mA en
0,25 mA.
Het blijkt uit deze krommenschaar voor een bepaalde transistor dat r/CQ
sterk afneemt in het frequentiegebied tussen 500 kHz en enkele Mhz. Bij
een frequentie van 100 kHz is deze resistantie gelijk aan circa 2,5 kf2 indien
de collectorstroom 1 mA bedraagt, en circa 10 kü indien deze stroom 0,25
mA bedraagt. Bij een frequentie van 1 MHz zijn deze waarden respectievelijk
1,5 kQ en 6,5 kQ.
Uit deze grafiek blijkt tevens dat de resistantie rjeQ des te sneller afneemt
naarmate de collectorstroom waarop de transistor is ingesteld, kleiner is.
Met behulp van een dergelijke grafiek kan men voor verschillende frequenties
bepalen welke demping de transistor op de ingangsketen veroorzaakt. Zo
zal de extra demping op deze keten bij een collectorruststroom van 0,5 mA
en een frequentie van 0,1 MHz overeenkomen met die van een resistantie
van circa 5 lcQ (punt A), bij een frequentie van 1 MHz met circa 3 kQ
(punt B), en bij een frequentie van 3 MHz met circa 2 kQ (punt C).
In de figuren 379a, b en c worden de gevolgen van deze demping op de in
gangsketen voor verschillende frequenties voorgesteld.
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In fig. 380 is de equivalente capaciteit c/cq als functie van de frequentie uit
gezet voor verschillende waarden van de collectorstroom (—Ic = I mA,
0,5 mA en 0,25 mA).
Uit deze grafiek blijkt dat c/cq met de collectorstroom afneemt. Bij een fre
quentie van 100 kHz bedraagt c/cq circa 400 pF indien de collectorstroom
is ingesteld op —Ic = I mA en circa 100 pF indien deze is ingesteld op
—Ic = 0,25 mA.
Bij een frequentie van 5 MHz zijn deze waarden van cjCQ respektievelijk
310 pF en 100 pF voor dezelfde instellingen van de transistor.
De ingangscapaciteit r/cq blijft aanvankelijk vrijwel constant, om bij hogere
frequenties geleidelijk te dalen. Deze daling treedt des te eerder op naarmate
de collectorstroom groter is.
Aan de hand van een dergelijke kromme kan men voor verschillende fre
quenties van het ingangssignaal bepalen welke invloed de ingangscapaciteit
van de transistor op de afstemming van de ingangskring zal hebben. Bij een
collectorruststroom —Ic van 0,5 mA zal, op een frequentie van 100 kHz, c/eq
circa 200 pF bedragen (punt A), evenals op een frequentie van 1 MHz (punt
B), en op een frequentie van 5 MHz circa 180 pF.
In fig. 381a, b en c worden deze gevolgen van de verandering van de ingangs
capaciteit van de transistor op de ingangsketen voorgesteld.
Door deze capaciteit treedt uitsluitend een verstemming van de ingangsketen
op. Aangezien de verandering van c/cq met de frequentie bij een collector
ruststroom van 0,5 mA slechts gering is, zal deze geen ernstige gevolgen heb
ben. Zou men de transistor hebben ingesteld op een collectorruststroom
—Ic van 1 mA, dan was de invloed van de veranderingen van c/eq veel groter
geweest.
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Uitgang
De uitgang van de transistor wordt gevormd door een resistantie rocq met
hieraan parallelgeschakeld een capaciteit coeq (zie fig. 382).
Evenals de transistoringang, kan men zich de transistoruitgang voorstellen
als een complexe impedantie, met een reële en een imaginaire component.
Een dergelijke impedantie kan men in twee delen ontleden, en wel:
een resistieve component, die men kan voorstellen door de zuivere resistanti® r0eq»

een reactieve component, die men kan voorstellen door de zuivere capaciteit coeq.
Men kan deze beide elementen in de verschillende transistorparameters uit
drukken. De equivalente impedantie van de kring hangt van de frequentie
van het ingangssignaal af, hetgeen eveneens voor de reële en imaginaire
delen van de impedanties, roeq respectievelijk coeq, geldt. In de afleidingen
van roeq en coeq die achter in dit hoofdstuk worden gegeven, komt dan ook
de cirkelfrequentie co voor.
Invloed van de frequentie op roeq
In fig. 383 is roeq als functie van de frequentie met —Ic als parameter uitgezet.
Uit deze grafiek blijkt dat op een frequentie van 0,1 MHz de resistantie roeq
circa 100 kQ bedraagt bij een collectorruststroom van —Ic = 0,25 mA, en
circa 20 kQ bij een collectorruststroom van —Ic = 1 mA. Op een frequentie
van 5 MHz zijn deze waarden respectievelijk 30 kQ en 5 kQ.
De waarde van roeq blijkt des te sterker met de frequentie af te nemen naar
mate de transistor voor een kleinere waarde van de collectorruststroom —Ic
is ingesteld.
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Bij een collectorruststroom van —Ic = 0,5 mA (fig. 383) bedraagt roeq
50 kQ op een frequentie van 0,1 MHz, 30 kQ op een frequentie van 1 MHz,
en 10 kQ op een frequentie van 5 MHz. Hieruit blijkt dus dat de resistantie
van de transistor over de uitgangsketen gebracht, met de frequentie afneemt.
In fig. 384a, b en c wordt de invloed van de demping van de transistor voor
verschillende frequenties bij —Ic — 0,5 mA aanschouwelijk voorgesteld.
Invloed van de frequentie op coeq
De equivalente uitgangscapaciteit coeq van de transistor is in fig. 385 als
functie van de frequentie uitgezet met de collectorruststroom —Ic als para
meter. Op een frequentie van 0,1 MHz bedraagt deze capaciteit 60 pF bij een
collectorruststroom van 1 mA, en 20 pF bij een collectorruststroom van
0,25 mA. Op een frequentie van 5 MHz zijn deze waarden respectievelijk
54 pF en 20 pF.
Uit fig. 385 blijkt dat de uitgangscapaciteit coeq bij een lage waarde van de
collectorruststroom nagenoeg onafhankelijk van de frequentie is. Bij hogere
waarden van deze stroom neemt de capaciteit bij hogere frequenties af.
De verstemming die deze capaciteit veroorzaakt als de belasting van de
transistor door een afgestemde kring wordt gevormd, is dus vrijwel onaf
hankelijk van de frequentie van het ingangssignaal mits de transistor op een
zeer lage waarde van —Ic is ingesteld.

I
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Terugwerking
De terugwerking in de transistor kan men voorstellen door een weerstand rreq
waarmee een condensator creq in serie staat (zie fig. 386). Door deze keten
wordt een gedeelte van het uitgangsvermogen naar de ingang van de tran
sistor teruggevoerd.
De inwendige terugwerking hangt af van de waarden van rreQ en creq.
Invloed van de frequentie op rreq
In fig. 387 is het verband tussen de frequentie en de waarde van rreq grafisch
voorgesteld voor verschillende waarden van de collectorstroom. Uit deze
figuur blijkt dat rreq met de frequentie afneemt. Bij een collectorstroom van
b.v. —Ic = 0,5 mA, zal rreQ op een frequentie van 0,1 MHz circa 7 kQ be
dragen, en op een frequentie van 0,2 MHz circa 4,0 kQ. Bij hogere waarden
van de frequentie verlopen de krommen bijna horizontaal, waaruit blijkt
dat rrCQ dan niet verder daalt. Verder laat de grafiek zien dat de daling
van rreq bij niet al te hoge frequenties des te sterker is naarmate de collec
torstroom op een hogere waarde is ingesteld.
Invloed van de frequentie op creQ
Het kan worden aangetoond dat de waarde van creq onafhankelijk van de
frequentie is. Uit de formule die aan het eind van dit hoofdstuk wordt ge
geven, blijkt creQ uitsluitend door gbei gbb\ gbc en <ye te worden bepaald.
Men moet echter niet uit het oog verliezen dat de impedantie Zcr, die creQ
voor h.f.-signalen vormt, omgekeerd evenredig is met de frequentie, zoals uit
onderstaande formule blijkt:
Zcr = 1 l<°cr
Zoals in het volgende hoofdstuk wordt aangetoond, is het voor het neutrodyniseren van de transistor noodzakelijk, de waarden van rreq en van creq te
kennen; de waarde van r^ kan men uit de grafiek van fig. 387 aflezen.
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33.5. Neutrodynisering
Uit het schema van fig. 388 blijkt dat een deel van de spanning over de
equivalente uitgangsimpedantie roeq naar de equivalente ingangsimpedantie
r(eq van de transistor wordt teruggevoerd door de terugwerking in de tran
sistor, die wij hier door de impedantie Zr hebben voorgesteld.
Men kan dit effect teniet doen (neutrodyniseren), door tegelijkertijd aan de
ingang van de transistor een spanning van dezelfde amplitude als de terug
gevoerde spanning aan te leggen, die echter hiermee in tegenfase is. Het
principe van een dergelijke neutrodynisering van een transistor wordt in
fig. 389 voorgesteld. Over de klemmen van de spoel Lx (primaire van een
transformator) die over de uitgang van de transistor is geschakeld, staat de
uitgangsspanning. Een deel hiervan wordt via RrCr weer aan de klemmen
van r/cq toegevoerd. Over de secundaire van deze transformator (L2) staat
een spanning die met de primaire spanning in tegenfaze is; de amplitude
van deze spanning wordt bepaald door de transformatieverhouding n tussen
L2 en Lj \

n = VlJVl2,
waarin Vlx de spanning over de primaire en Vl2 die over de secundaire
voorstelt.
Indien n = 1, dan zal de spanning over L2 dus gelijk zijn aan die over Lly
maar in tegenfaze hiermee. Teneinde de spanning die naar de ingang door
de keten RrCr wordt teruggevoerd te compenseren, behoeft men dus slechts
L2 via een weerstand R=Rr in serie met een condensator C = Cr met de in
gang van de transistor te verbinden.
Is de transformatieverhouding n ongelijk aan 1, b.v. n — 5, dan zal de over
de klemmen van L2 beschikbare spanning slechts een vijfde bedragen van de
spanning over de klemmen van 1^. Om in dat geval naar de ingang van de
transistor een spanning met dezelfde amplitude terug te voeren als die welke
aan de keten RrCr moet worden toegeschreven, dient men R te verminderen
tot Rr/n = Rr/5 en C te verhogen tot nCr — 5Cr
Onverschillig welke waarde n heeft, steeds zal men voor de neutrodynisering
een weerstand in serie met een condensator moeten toepassen, waarbij de
waarde van de weerstand wordt gegeven door R — Rr/n en die van con
densator door C = nCr.
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33.6. Maximale vermogensversterking
Indien de inwendige terugwerking door neutrodynisering is opgeheven,
kan men de maximale waarde van de vermogensversterking (unilaterale ver
sterking) van een transistor in een h.f.-schakeling berekenen. Wij zullen
hiertoe uitgaan van het vervangingsschema volgens fig. 390. De waarden van
rfcQ, c/cq, roeq, coeq en ym kunnen voor elke waarde van de frequentie van
het ingangssignaal worden bepaald. Hierin stellen c/eq en coeq het zuiver
capacitieve effect van de ingang en de uitgang van de transistor voor; deze
grootheden hebben uitsluitend invloed op de afstemming van de ingangsen uitgangsketen. Ter bepaling van het toegevoerde ingangsvermogen en het
beschikbare uitgangsvermogen, behoeven wij slechts rekening te houden met
de grootheden rieq en roeq.
De maximale vermogensversterking wordt verkregen als de belastingsimpedantie Rl gelijk is aan /*oeq. Fig. 391 geeft het vervangingsschema voor dit
bijzondere geval.
De vermogensversterking wordt gegeven door het quotiënt van het aan de
uitgang beschikbare vermogen en het aan de ingang toegevoerde vermogen:
Gp = P0IPi.
In fig. 392 is deze maximale vermogensversterking als functie van de fre
quentie van het ingangssignaal uitgezet. Men ziet uit deze grafiek dat de maxi
male vermogensversterking van een transistor snel met de frequentie af
neemt indien de laatstgenoemde een bepaalde waarde te boven gaat.
Op een frequentie van 0,1 MHz (punt A), bedraagt de versterking 43 dB,
evenals op een frequentie van 0,5 MHz (punt B); op een frequentie van 1 MHz
is de versterking nog 40 dB (punt C), terwijl deze op een frequentie van 5
MHz tot 20 dB is gedaald (punt D).
Bij het ontwerpen van een h.f.-versterker, moet men met het verloop van
deze kromme terdege rekening houden.
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33.7. Invloed van de parameterafhankelijkheid
Met behulp van de in het voorgaande beschreven afhankelijkheid van
stroom, spanning en frequentie van de transistorparameters, kan men het
gedrag van een transistor voor alle toepassingen op hoge frequenties nagaan.
De transistor kan hierbij worden gebruikt als versterker voor een brede
frequentieband, als een selectieve versterker voor een smalle band (m.f.versterker), dan wel als versterker voor het normale h.f.-gebied (in h.f.trappen en mengtrappen).
Wij zullen nu de invloed van de ingangs- en uitgangsketen voor elk van deze
toepassingen nader onder ogen zien.
Versterker voor een brede frequentieband
In een versterker voor een brede frequentieband zal de belastingsimpedantie
in principe laag zijn, zodat men van neutrodynisering kan afzien.
Invloed van de ingang van de transistor
De ingangscapaciteit van de transistor zal een zeer sterke invloed uitoefenen
op het gedrag van de ingangsketen ten opzichte van het ingangssignaal.
Uit de kromme van fig. 393 blijkt dat deze capaciteit des te minder van de
frequentie afhangt naarmate de transistor op een lagere waarde van —lc
is ingesteld.
Invloed van de uitgang van de transistor
Daar bij deze toepassing de uitgangsresistantie roeq van de transistor steeds
aanmerkelijk hoger zal zijn dan de belastingsimpedantie, kan men de
demping hiervan door de uitgangsresistantie doorgaans verwaarlozen.
De belastingsimpedantie zal meestal in de orde van 1 k42 zijn, die van de
uitgangsresistantie in de orde van tientallen kilo-ohms.
De variaties van de uitgangscapaciteit, die zelf betrekkelijk laag is, mogen
doorgaans worden verwaarloosd.
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Selectieve versterker voor een smalle frequentieband
In een selectieve versterker zal men de belastingsimpedantie meestal hoog en
ongeveer gelijk aan de uitgangsresistantie roeq van de transistor kiezen, zo
dat neutrodynisering moet worden toegepast.
De belastingsimpedantie zal in principe steeds door een afgestemde kring
worden gevormd, terwijl de ingangskring in de meeste gevallen aperiodisch
zal zijn; de relatief lage waarde van de ingangsimpedantie van de transistor
(in de orde van 1 k£?) zou bij een frequentie van b.v. 450 kHz een afgestemde
ingangsketen op ontoelaatbare wijze dempen, tenzij de transistor op een
aftakking ervan wordt aangesloten.
De invloed van de frequentie op de verschillende transistorparameters kan
hier gevoegelijk buiten beschouwing worden gelaten, daar de versterker
immers op een bepaalde frequentie, namelijk de middenfrequentie van de
ontvanger, werkt.
Invloed van de ingang van de transistor
Bij de ingang van de versterker moeten wij een reële en een imaginaire com
ponent onderscheiden, r/cq en c/eq in fig. 394 en 395.
De reële component is verantwoordelijk voor de demping die de ingang van
de transistor op de ingangsketen uitoefent, de imaginaire component daar
entegen voor de verstemming van de ingangsketen.
Als de ingangsketen niet is afgestemd, kan men de invloed van de capaciteit
die aan de ingang van de transistor moet worden toegeschreven, buiten be
schouwing laten.
De ingangsimpedantie is dus de factor die hier de voornaamste rol speelt;
door deze te bepalen, is het mogelijk de gunstigste aanpassing te kiezen, na
melijk die waarbij de impedantie van de ingangsketen gelijk of nagenoeg
gelijk is aan de ingangsimpedantie van de transistor.
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Invloed van de uitgang van de transistor
De uitgangsresistantie rocq van de transistor is veelal lager dan de impedantie
van de uitgangsketen.
Teneinde te vermijden dat de uitgangsresistantie een te sterke demping uit
oefent op de uitgangsketen, past men doorgaans een transformator met een
aftakking op de primaire toe, zoals in fig. 396 is aangegeven. De impedantie
van het deel van de uitgangsketen die nu de belasting van de transistor vormt,
kan men zodoende nagenoeg gelijk maken aan de uitgangsresistantie van
de transistor. De demping die door deze uitgangsresistantie dan wordt uit
geoefend, zal betrekkelijk gering zijn.
De verstemming die door de uitgangscapaciteit wordt veroorzaakt, kan men
voor een gegeven waarde van —Ic uit de kromme coeq = f (—Ic) op blz. 379
aflezen.
H.F.-versterker voor een brede frequentieband
Als een transistor wordt gebruikt in een h.f.-versterker of een mengtrap van
een ontvangtoestel, zal het gewenst zijn dat hiermee over een min of meer
breed frequentiegebied een zo constant mogelijke versterking wordt ver
kregen.
Het is dan ook van groot belang hier rekening te houden met de invloed die
de frequentie van het ingangssignaal op de verschillende transistorparameters heeft.
Invloed van de ingang van de transistor
De maximale versterking wordt bereikt als de impedantie van de ingangsketen gelijk is aan de ingangsresistantie ricq van de transistor. Daar de laatst
genoemde echter volgens de in fig. 397 weergegeven karakteristiek met de
frequentie verandert, zal slechts voor één bepaalde frequentie aangepaste
besturing mogelijk zijn. Indien de collectorruststroom —Ic evenwel laag
genoeg wordt gekozen, zal de waarde van ricq slechts weinig veranderen,
zodat de verkregen versterking dan binnen nauwe grenzen constant zal
blijven.
De invloed van de frequentie op de ingangscapaciteit kan men bij een lage
waarde van de collectorruststroom geheel verwaarlozen, zodat hiermee geen
rekening behoeft te worden gehouden.
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Invloed van de uitgang van de transistor
De uitgangsresistantie roep van de transistor daalt bij toenemende frequentie
volgens de karakteristiek van fig. 398, en daar deze resistantie parallel over
de uitgangsketen staat, zal de demping hiervan met de frequentie van het te
versterken signaal toenemen. Deze demping zal des te geringer zijn naarmate
de transistor op een lagere waarde van de collectorstroom is ingesteld.
Uit fig. 399, waarin de uitgangscapaciteit cOCQ als functie van de frequentie
met —Ie als parameter is uitgezet, blijkt dat deze capaciteit vrijwel constant
blijft, ongeacht de frequentie van het ingangssignaal, mits de collectorruststroom lager dan 1 mA is.
De demping van de ingangs- en uitgangsketen komen tot uiting in de krom
me die de vermogensversterking als functie van de frequentie voorstelt (zie
blz. 403).
Terugwerking
In een selectieve versterker mag men de terugwerking tussen de uitgang en
de ingang van de trap buiten beschouwing laten indien deze is geneutrodyniseerd. In het vervangingsschema van fig. 386 werd de terugwerking voor
gesteld door een weerstand rrCQ in serie met een capaciteit crCQ. Nu blijkt uit
fig. 400 dat deze weerstand rreq met de frequentie afneemt. Als rrCQ nu af
neemt, zal de terugwerking van de uitgangsketen op de ingangsketen groter
worden en de vermogensversterking van de trap dus veranderen.
Om deze verandering zo gering mogelijk te houden, moet men de collectorruststroom zo laag mogelijk kiezen.
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De kromme die de invloed van de collector-emissorspanning op de basiscollectorcapaciteit cb'c voorstelt (fig. 401), laat zien dat deze capaciteit toe
neemt naarmate de collector-emissorspanning afneemt.
Indien de spanning van de batterij waaruit een ontvanger wordt gevoed af
neemt, dan kan cbc hierdoor zo sterk toenemen dat de neutrodynisering
onvoldoende wordt. In dat geval zal tussen de uitgang en de ingang van de
versterkertrap een capacitieve terugkoppeling kunnen ontstaan die zelfs tot
genereren aanleiding kan geven.
Invloed van de frequentie op de optimale aanpassing
Fig. 402 stelt het principeschema van een h.f.-versterkertrap voor, waarin een
transistor OC 44 wordt gebruikt.
Op blz. 390 werd de invloed van de frequentie op de ingangsresistantie
van de transistor besproken. Bij een frequentie van 0,5 MHz bedraagt deze
resistantie rieq circa 4,5 kQ en bij 1,5 MHz circa 1,5 kQ.
De invloed van de frequentie op de uitgangsresistantie werd op blz. 394
behandeld; bij een frequentie van 0,5 MHz bedraagt deze circa 40 ki2 en
bij 1,5 MHz circa 18 lcQ.
De belasting van deze keten wordt gevormd door de ingangsimpedantie van
de volgende trap, in dit geval de mengtrap. Stel dat hierin hetzelfde type
transistor (OC 44) wordt gebruikt, ingesteld op een collectorstroom van 0,3
mA. De ingangsresistantie ervan zal bij een frequentie van 0,5 MHz dan
circa 7,5 kQ, en bij een frequentie van 1,5 MHz circa 3,6 ki2 bedragen.
Op de frequentie van 0,5 MHz zullen de twee trappen op elkaar zijn aange
past indien de transformatieverhouding n (zie fig. 402) gelijk is aan:
n = VZJZ2 = V40/7,5 « 2,3.
Op de frequentie van 1,5 MHz zal deze transformatieverhouding voor een
juiste aanpassing gelijk moeten zijn aan:
n = VZJZ2 = Vl8/3,6 « 2,23.
Hieruit blijkt dat de vermindering van de uitgangsresistantie van de eerste
trap en van de ingangsresistantie van de tweede trap, bij toenemende fre
quenties slechts weinig invloed hebben op de optimale aanpassing.
Als de frequentie van 0,5 MHz tot 1,5 MHz toeneemt, dan neemt de trans
formatieverhouding voor optimale aanpassing immers slechts van 2,3 tot
2,23 af (zie fig. 403).
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33.8. Afleiding van de in de vervangingsschema’s
gegeven elementen
Wij hebben de transistor voorgesteld door het vervangingsschema van fig.
404, waarin de volgende elementen voorkomen:
*7eq» rocq' Cicq» coeq’ J7»»» rreq en Crcq'

Het kan van belang zijn, deze elementen uit te drukken in de verschillende
transistorparameters en in de frequentie:
1
'Vea - — + gbegbb
gbb

gbb’ + gb’c
+ gbc2 + "2 (<Vc + <Ve)2

1
goeq

,
1 oe q

gb, (gbb’ + gb\) 0>-Cb\Cb
gcc

gb c

gin

(gbb + gbcf + <"V.2

c/eq

<V« + <VC
(1 + gbclgbb)2 + <»2(cb'c + Cb-c)2lgbb-2

coeq

cb c

1 +

gm (gbb ~1“ gb c)
(gbb + gb'e)2+0)ïc b'2)’
gm

b-1 = (1 + gb‘Jgbb')2 + a>2(Cb'e + Cb'c)2lgbb'2
1

'•«q = —;(> + <V«/<Ve) +

gb'c 0 + gb'ctgbb')

gbb

~Ve2

<Vc
Crc q

(1 + gb'elgbb') — Cb'egb'cICb'cgbb'
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Schakelingsmogelijkheden van transistors
Als een transistor (zie fig. 406) in een versterkertrap wordt gebruikt, kan
men dit voorstellen alsof de transistor enerzijds van een ingangsketen en
anderzijds van een uitgangsketen deel uitmaakt (fig. 407). In deze figuur
hebben de ingangs- en uitgangsketen het punt B gemeen. Een van de elek
trodes van de transistor is met dit punt verbonden en vormt dus het gemeen
schappelijke punt van de ingangs- en uitgangsketen.
De transistor kan op de volgende drie wijzen worden geschakeld:
in gemeenschappelijke emissorschakeling,
in gemeenschappelijke basisschakeling,
in gemeenschappelijke collectorschakeling.
De parameters met behulp waarvan de werking van de transistor kan worden
beschreven, verschillen naargelang de gebruikte schakeling. Een nadere be
schouwing stelt ons in staat om de veranderingen van deze parameters na
te gaan, en hieruit conclusies te trekken over de toepassingsmogelijkheden
van de verschillende schakelingen.
De schakeling met gemeenschappelijke emissor wordt verreweg het meest
gebruikt; wij zullen zien dat deze schakeling inderdaad twee belangrijke
voordelen biedt ten opzichte van de beide andere schakelingen, namelijk:
een veel grotere vermogensversterking,
een zo gering mogelijk verschil tussen de ingangs- en uitgangsimpedantie,
hetgeen de aanpassing vergemakkelijkt.
Door de fabrikant worden de transistorkarakteristieken voor de schakelingen
met gemeenschappelijke basis en met gemeenschappelijke emissor gepu
bliceerd. Men kan de werking van de transistor in gemeenschappelijke col
lectorschakeling eveneens bepalen.
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Gemeenschappelijke emissorschakeling
Als een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling wordt gebruikt
(fig. 408), dan schakelt men de generator in de ingangsketen tussen de basis
en de emissor, en de uitgangsbelasting RL in de uitgangsketen tussen de
collector en de emissor van de transistor. De ingangs- en uitgangsketen heb
ben de emissor dus gemeen.
In het vervangingsschema van fig. 409 ziet men dat het te versterken signaal
tussen de basis en de emissor wordt gelegd, terwijl het uitgangssignaal
tussen de collector en de emissor wordt afgenomen.
De werking van een transistor wordt door de drie volgende belangrijke
factoren bepaald:
de vermogensversterking van de trap,
de ingangsimpedantie en de veranderingen hiervan,
de uitgangsimpedantie en de veranderingen hiervan.

35.1. Vermogensversterking
De vermogensversterking wordt gegeven door het quotiënt van het aan de
uitgang beschikbare vermogen en het aan de ingang toegevoerde vermogen:
Gp = P JP,.
Zoals op blz. 330 werd aangetoond, is de vermogensversterking gelijk aan
het produkt van de spanningsversterking en de stroomversterking. De
spanningsversterking is gelijk aan het quotiënt van de uitgangsspanning
en de ingangsspanning, de stroomversterking aan het quotiënt van de uitgangsstroom en de ingangsstroom.
Spanningsversterking
De spanningsversterking Gy wordt gegeven door het quotiënt van de span
ning over de belastingsimpedantie vrl en de door de generator geleverde
spanning v„. In de gemeenschappelijke emissorschakeling is de spannings
versterking steeds groter dan 1 en soms zelfs zeer groot. De verkregen span
ningsversterking hangt af van de waarde van de belastingsweerstand Rl•
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In fig. 410 wordt de invloed van Rl op de spanningsversterking grafisch voor
gesteld. Op blz. 333 werd deze kromme reeds nader besproken.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling blijkt de spanningsversterking
met de waarde van Rl toe te nemen. Zo bedraagt deze b.v. 50 bij Rl = 1 kf2
(punt A), 400 bij Rl = 10 ki2 (punt B), 1000 bij Rl — 100 YQ (punt C),
en 1200 bij Rl = 1 MQ (punt D).
In de praktijk zal de spanningsversterking van een transistor in gemeenschap
pelijke emissorschakeling tussen 500 en 1000 liggen als Rl hoog is.
Stroomversterking

,

De stroomversterking Ga wordt gegeven door het quotiënt van de uitgangsstroom en de ingangsstroom, Zoals uit fig. 411 blijkt, is de uitgangsstroom
gelijk aan de collectorstroom ic, terwijl de ingangsstroom in de gemeenschap
pelijke emissorschakeling gelijk is aan de basisstroom.
Daar deze collectorstroom steeds groter is dan de basisstroom, zal de stroom
versterking van een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling dus
ook altijd groter dan 1 zijn.
De grootte van de stroomversterking is vooral afhankelijk van de waarde
van de belastingsweerstand Rl in de uitgangsketen.
In fig. 412 is de stroomversterking als functie van Rl uitgezet; deze kromme
werd reeds op blz. 334 besproken.
De stroomversterking bedraagt b.v. 40 bij Rl = 1 ki2 (punt £), 25 bij
rl = io kQ (punt F), 5 bij Rl = 100 Y.Q (punt G) en circa 1 bij Rl —
1 MQ (punt H).
In de praktijk zal de stroomversterking van een transistor in gemeenschap
pelijke emissorschakeling doorgaans tussen 40 en 100 liggen als Rl laag is.

!
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Conclusie
Bij een gegeven waarde van de belastingsweerstand kan men, als de stroomversterking en de spanningsversterking bekend zijn, de vermogensversterking
uit het produkt van deze beide waarden berekenen:
Gp = GvGaUit de krommen die de spanningsversterking en de stroomversterking als
functie van Rl geven, kan men het verloop van de kromme berekenen die
de vermogensversterking als functie van Rl voorstelt (zie fig. 413).
Bij Rl = 1 kf2 bedraagt de spanningsversterking 50 (punt A) en de stroom
versterking 40 (punt £), zodat de vermogensversterking gelijk is aan:
Gp = GvGa = 50 X 40 = 2000 = 33,0 dB (punt J).
Bij Rl = 10 kQ bedraagt de spanningsversterking 400 (punt B) en de stroom
versterking 25 (punt F), zodat de vermogensversterking gelijk is aan:
GP = GvGa = 400 X 25 = 10 000 = 40 dB (punt K).
Zo vindt men voor Rl = 100 1cQ, Gk = 1000 (punt C) en Ga = 5 (punt G),
zodat:
GP = GvGa = 1000 x 5 = 5000 = 37,0 dB (puntL).
Bij Rl = 1 Mf2, bedraagt Gv = 12 000 (punt D) en Ga = 0,8 (punt //),
zodat:
Gp = GvGa = 1200 x 1,0 = 1200 = 30,8 dB (punt M).
Uit de aldus verkregen kromme blijkt dat de vermogensversterking haar
maximale waarde bereikt als de belastingsimpedantie gelijk is aan de uitgangsresistantie van de transistor; in het beschouwde geval is dit zo bij
Rl = r0 = 20 Y.Q.
In alle praktische gevallen zal een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling een stroomversterking en een spanningsversterking groter dan
1 hebben. De vermogensversterking, het produkt hiervan, kan dus een zeer
hoge waarde bereiken.
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35.2. Invloed van de belastingsimpedantie
op de ingangsimpedantie van de transistor

/

De invloed van de collectorstroom op de ingangsimpedantie van de transistor
werd reeds eerder besproken. Deze impedantie verandert ook met de waarde
van de belastingsimpedantie. Teneinde de ingangsimpedantie als functie
hiervan te kunnen uitzetten, moet men de collector-emissorspanning_Vce
en de collectorstroom —Ic constant houden.
In fig. 414 wordt de op deze wijze verkregen kromme hf = f (RL) gegeven.
Hieruit blijkt dat de ingangsimpedantie enigszins afneemt naarmate de be
lastingsimpedantie Rl toeneemt.
Bij Re = 1 Y.Q bedroeg de ingangsimpedantie van de desbetreffende transis
tor (OC71) 2100 Q (punt A), bij Rl = 10 ki2 bedroeg deze impedantie
1900 Q (punt B), bij Rl = 100 kQ bedroeg de impedantie 1400 Q (punt C)
en bij Rl = 1 & was de ingangsimpedantie tot 110012 gedaald (punt D).
Deze metingen werden uitgevoerd bij —Vce = 2 V en —Ic = 0,5 mA. Men
kan dergelijke krommen eveneens voor andere waarden van de collector
stroom bepalen. Het blijkt dan dat bij een grotere waarde van —Ic de
kromme zich in de richting van de abscis verplaatst.
De gemiddelde waarde van de ingangsimpedantie van een transistor in ge
meenschappelijke emissorschakeling is bij —Ic = 2 mA in de orde van
1000 Q. Het is vooral van belang deze waarde te kennen om een inzicht te
verkrijgen in het verschil tussen de uitgangs- en ingangsimpedantie van de
transistor; hoe geringer dit verschil is, des te gemakkelijker kan men een
goede aanpassing bereiken tussen twee op dezelfde wijze geschakelde tran
sistors.
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35.3. Invloed van de generatorimpedantie
op de uitgangsresistantie van de transistor
De uitgangsresistantie van een transistor neemt af naarmate de collectorstroom toeneemt, maar is eveneens afhankelijk van de generatorimpedantie.
Voor het uitzetten van de kromme die het verband tussen de generator
impedantie Rg en de uitgangsresistantie r0 van de transistor voorstelt, moet
men ook in dit geval de collector-emissorspanning —Vce en de collectorstroom —Ic constant houden.
Fig. 415 stelt de op deze wijze verkregen kromme voor. Men ziet dat de uit
gangsresistantie slechts weinig afneemt als de generatorimpedantie toe
neemt. Zo blijkt bij Rg = 10/2 de uitgangsresistantie r0 = 22 kQ te be
dragen (punt A), bij Rg = 100 Q bedraagt r0 = 20 kQ (punt B), bij Rg = 1 kQ
bedraagt r„ = lókQ (punt C), en bij Rg = 10 kQ bedraagt r0 = 14 kQ
(punt D).
Men ziet dus dat een verandering van de generatorimpedantie in een ver
houding van 1 op 1000, namelijk van 1012 tot 10 kQ, tot gevolg heeft dat de
uitgangsresistantie in een verhouding van 1 tot 0,6 verandert, namelijk van
22 kQ tot 14 kQ.
De kromme van fig. 415 geldt voor een collectorruststroom —Ic van 2 mA;
bij een grotere waarde van deze stroom neemt de uitgangsresistantie van de
transistor af, waarmee overeenkomt een verschuiving van deze kromme in
de richting van de abscis.
Bij een collectorruststroom van —Ic = 2 mA bleek de ingangsimpedantie
van de transistor in de orde van 1 kQ te zijn, terwijl de uitgangsresistantie
in de orde van 16 kQ is. Het verschil tussen de uitgangsresistantie en de
ingangsimpedantie van een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling is dus betrekkelijk gering. Een goede aanpassing is gemakkelijk te
bewerkstelligen; bij koppeling door middel van een transformator wordt de
vereiste windingsverhouding immers gegeven door n = Vrjh,.
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Gemeenschappelijke basisschakeling
In de gemeenschappelijke basisschakeling wordt de generator tussen de
basis en de emissor van de transistor geschakeld, terwijl het signaal over de
belastingsimpedantie tussen de collector en de basis wordt afgenomen (zie
fig. 416).
Hiermee komt overeen het vervangingsschema van fig. 417, waarin de ingangsketen tussen de emissor en de basis, en de uitgangsketen tussen de
collector en de basis wordt geschakeld. De ingangs- en uitgangsketen hebben
dus de basis gemeen.
Evenals bij de vorige schakeling, zullen wij de invloed van de belastingsim
pedantie op de vermogensversterking, en die van de belastingsimpedantie
en van de generatorimpedantie respectievelijk op de ingangsimpedantie en
op de uitgangsresistantie van de transistor bespreken.

36.1. Vermogensversterking
Ook in dit geval is de vermogensversterking van de schakeling gelijk aan het
produkt van de spanningsversterking en de stroomversterking van de trap:
Gp = GvGa•
Hierin wordt de spanningsversterking weer gegeven door het quotiënt van
de uitgangsspanning en ingangsspanning, terwijl de stroomversterking
wordt gegeven door het quotiënt van de uitgangsstroom en de ingangsstroom (zie fig. 418).
Spanningsversterking
De spanningsversterking wordt gegeven door het quotiënt van de spanning
vrl over de belastingsimpedantie en de door de generator geleverde span
ning vg volgens de formule:
Gv = VRL/Vg.

In de gemeenschappelijke basisschakeling is de spanningsversterking altijd
groter dan 1 en soms zelfs zeer groot; deze spanningsversterking is vrijwel
gelijk aan die welke in de gemeenschappelijke emissorschakeling wordt be
reikt.
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De spanningsversterking is van de belastingsimpedantie Rl afhankelijk,
zoals uit de kromme van fig. 419 blijkt. Bij Rl = 1 k£ bedraagt Gv — 40
(punt A), bij Rl — 10 k£ bedraagt Gv = 380 (punt B), bij Rl = 100 kQ
bedraagt Gv = 950 (punt C), en bij Rl = 1 M.Q bedraagt Gv = 1150
(punt D).
De spanningsversterking neemt dus met de belastingsimpedantie toe, en deze
toeneming blijkt zeer aanzienlijk te zijn in het gebied tussen enkele en hon
derd kilo-ohms. Bij lage waarden van Rl nadert de spanningsversterking tot
een minimale waarde, terwijl bij zeer hoge waarde van Rl de spanningsver
sterking tot een maximale waarde nadert.
In de gemeenschappelijke basisschakeling zal de spanningsversterking door
gaans tussen 500 en 1000 liggen.
Stroomversterking
De stroomversterking wordt bepaald door de verhouding tussen de uitgangsstroom en de ingangsstroom. Uit fig. 420 blijkt dat de uitgangsstroom over
eenkomt met de collectorstroom en de ingangsstroom met de emissorstroom
van de transistor.
Het verband tussen de collectorstroom en de emissorstroom wordt gegeven
door:
Ie —
waaruit volgt dat de collectorstroom gelijk is aan
IC — Ie — IbDe collectorstroom is dus kleiner dan de emissorstroom. Dit betekent dat
bij een transistor in gemeenschappelijke basisschakeling de uitgangsstroom
kleiner zal zijn dan de ingangsstroom. De stroomversterking zal dus altijd
lager dan 1 zijn.
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De stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke basisscha
keling is afhankelijk van de belastingsimpedantie. In fig. 421 is de invloed
van deze impedantie, Rl, op de stroomversterking Ga grafisch voorgesteld.
Bij Rl = 1 k& bedraagt Ga = 0,95 (punt £), bij Rl — 10 YQ bedraagt
Ga = 0,92 (punt £), bij Rl = 100 ki2 bedraagt Ga = 0,8 (punt G), en bij
Rl = 1 M/2 bedraagt Ga = 0,4 (punt H).
De stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke basisscha
keling neemt dus af naarmate de belastingsimpedantie toeneemt; in het ge
bied tussen Rl = 1 ki? en Rl — 100 kQ is de invloed van de belastingsim
pedantie slechts gering, maar in het gebied tussen Rl = 100 kQ en Rl= 1M£
neemt deze sterk toe.
De stroomversterking zal steeds kleiner dan 1 zijn, ongeacht de waarde van
de belastingsimpedantie.
Conclusie
De vermogensversterking wordt, zoals reeds vermeld, gegeven door het
produkt van de spanningsversterking Gy en de stroomversterking Ga- Met
behulp van de beschouwde krommen waarin de spannings- en stroomver
sterking als functie van de belastingsimpedantie zijn uitgezet, kan men de
vermogensversterking voor verschillende waarden van de belastingsimpe
dantie bepalen.
De spanningsversterking van een transistor in gemeenschappelijke basis
schakeling is nagenoeg gelijk aan die van een transistor in gemeenschap
pelijke emissorschakeling, maar de stroomversterking is altijd veel lager
(steeds minder dan 1). De vermogensversterking van een transistor in de
eerstgenoemde schakeling is geringer dan die welke bij gemeenschappelijke
emissorschakeling kan worden verkregen.
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In fig. 422 is de spanningsversterking Gv nog eens als functie van Rl ge
geven, en in fig. 423 de stroomversterking G,\. In fig. 424 is de hiervan af
geleide vermogensversterking van de transistor als functie van Rl uitgezet.
Bij Rl = I kf2 is Gv = 80 (punt A) en G,\ = 0,95 (punt £), waaruit voor
de vermogensversterking volgt:
Gp = GvGa = 80 :< 0,95 =■ 76 ■= 18.8 dB (punt J).
Bij Rl — 10 k.Q is Gv = 400 (punt B) en Ga = 0,92 (punt F), waaruit voor
de vermogensversterking volgt:
GP = GvGa = 400 x 0,92 = 368 = 25.7 dB (punt K).
Bij Rl = 100 k£? is Gv = 950 (punt C) en Ga = 0,8 (punt C), waaruit voor
de vermogensversterking volgt:
Gp = GvGa — 950 X 0,8 = 760 = 28.8 dB (punt L).
Bij Rl = 1 MQ is Gv = 1150 (punt D) en Ga = 0,4 (punt //), waaruit voor
de vermogensversterking volgt:
GP = GvGa = 1150 x 0,4 = 460 = 26.6 dB (punt M).
Uit de aldus verkregen kromme blijkt dat de vermogensversterking bij
Rl ^ 180 kQ haar maximale waarde bereikt. De uitgangsresistantie van
een transistor in gemeenschappelijke basisschakeling is in de orde van enkele
honderden kilo-ohms.
Bij lagere waarden van de belastingsimpedantie Rl neemt de vermogensver
sterking snel af, bij hogere waarden van deze impedantie is de daling minder
snel.
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36.2. Invloed van de belastingsimpedantie
op de ingangsimpedantie van de transistor
De ingangsimpedantie van een transistor in gemeenschappelijke basis
schakeling neemt af naarmate de collectorstroom toeneemt. Het is verder
van belang na te gaan welke invloed de belastingsimpedantie op deze in
gangsimpedantie heeft. Dit verband is in fig. 425 uitgezet voor constante
waarden van de collector-emissorspanning —Vqe en van de collector
stroom —Ic.
Bij Rl = 1 ki2 is de ingangsimpedantie hf gelijk aan 25 Q (punt A), bij
i?£,= 10k.Q bedraagt ht-= 50 £ (punt 2?), bij i?£,= 100lcQ bedraagt
h* = 80 Q (punt C) en bij Rl = 1 MQ bedraagt h* = 300 Q (punt D).
Hieruit blijkt dat bij hoge waarden van de belastingsimpedantie (in de orde
van megohms) de ingangsimpedantie snel toeneemt.
Men kan dergelijke krommen voor verschillende waarden van de collector
stroom uitzetten. De kromme van fig. 425 geldt voor een collectorstroom
—Ic van 2 mA; bij grotere waarden van de collectorstroom verschuift de
kromme in de richting van de abscis.
De ingangsimpedantie is aanmerkelijk lager dan in de gemeenschappelijke
emissorschakeling en zal doorgaans een vijftigtal ohms bedragen.
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36.3. Invloed van de generatorimpedantie
op de uitgangsresistantie van de transistor
De uitgangsresistantie van een transistor in gemeenschappelijke basis
schakeling neemt af naarmate de collectorstroom toeneemt. Het is tevens
van belang om de invloed van de generatorimpedantie op de uitgangsre
sistantie te kennen.
In fig. 426 is de uitgangsresistantie r0 als functie van de generatorimpedan
tie Rv uitgezet.
Bij R„ — 10 Q bedraagt r0 = 50 kQ (punt A), bij Rg = 100 Q bedraagt
r„ = 125 kQ (punt B), bij Rg = 1000 Q bedraagt r0 = 400 kQ (punt C)
en bij R0 = 10 000 Q bedraagt r0 = 600 kü (punt D).
Het blijkt uit deze kromme dat de uitgangsresistantie snel met de generator
impedantie toeneemt; vooral in het gebied gelegen tussen Ra = 100 f2 en
Rg = 3000 42 neemt rQ zeer snel toe, namelijk van ongeveer 125 kQ tot
550 k42. Bij lage en zeer hoge waarden van Rg is de invloed hiervan op de
uitgangsimpedantie van de transistor veel geringer.
Het is ook mogelijk het verband tussen Rg en r0 voor andere waarden van de
collectorstroom uit te zetten dan voor —Ic = 2 mA; het blijkt dat de krom
me van fig. 426 zich bij grotere waarden van —Ic in de richting van de
abscis verplaatst.
De uitgangresistantie van een transistor in gemeenschappelijke basis
schakeling zal doorgaans in de orde van enkele honderden kilo-ohms zijn.
Aangezien de ingangsresistantie daarentegen slechts een vijftigtal ohms
bedraagt, is het moeilijk twee in gemeenschappelijke basis geschakelde
versterkertrappen op elkaar aan te passen; de uitgangsresistantie van de
eerste trap en de ingangsimpedantie van de tweede trap lopen hiertoe te
ver uiteen.
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Gemeenschappelijke collectorschakeling
De generator die de transistor in dit geval bestuurt, wordt tussen de basis
en de collector geschakeld, terwijl de belastingsimpedantie waarover het
uitgangssignaal komt te staan, in serie met de emissor wordt geschakeld
(zie fig. 427).
Hiermee komt overeen het vervangingsschema van fig. 428, waarin het in
gangssignaal tussen basis en collector wordt toegevoerd, terwijl het uitgangs
signaal van de emissor en collector wordt afgenomen. De ingangs- en uitgangsketen hebben dus de collector gemeen.
Wij zullen, evenals in de voorgaande schakelingen, de invloed van de be
lastingsimpedantie op de vermogensversterking nagaan, evenals de invloed
van de belastingsimpedantie en de generatorimpedantie respectievelijk op de
ingangs- en uitgangsresistantie van de transistor.

37.1. Vermogensversterking
De vermogensversterking is ook in dit geval gelijk aan het produkt van de
spannings- en stroomversterking.
De spanningsversterking kan weer worden afgeleid uit de verhouding tussen
de uitgangsspanning en de ingangsspanning, terwijl de stroomversterking
door de verhouding tussen de uitgangs- en ingangsstroom wordt gegeven.
Spanningsversterking
De spanningsversterking is gelijk aan het quotiënt van de spanning die over
de weerstand in serie met de emissor wordt opgewekt (vre) en de generatorspanning va:
Gv = vreIvo•
De spanningsversterking van een transistor in gemeenschappelijke collector
schakeling zal altijd zeer weinig van 1 verschillen.
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De spanningsversterking hangt af van de waarde van de weerstand Re in
de emissorketen. In fig. 429 is het verband tussen Re en Gv voor constante
waarden van —Vce en —Ir uitgezet.
Bij Re = 1 kfi bedraagt Gv = 0,97 (punt A), bij Re = 10 k£J bedraagt
Gv = 0,99 (punt B), bij Re — 100 k£? bedraagt Gv ongeveer 1 (punt C),
evenals bij Re — 1 Mf2 (punt D).
De spanningsversterking neemt dus slechts uiterst langzaam toe met de
waarde van de in de emissorketen opgenomen belastingsimpedantie; bij hoge
waarden van Re is de spanningsversterking nagenoeg constant en bij be
nadering gelijk aan 1.
Stroomversterking
De stroomversterking wordt'gegeven door het quotiënt van de uitgangsstroom en de ingangsstroom. Uit het vervangingsschema van fig. 430 blijkt
dat de uitgangsstroom gelijk is aan de emissorstroom, terwijl de ingangs
stroom met de basisstroom overeenkomt.
Nu is de emissorstroom gelijk aan de som van de collectorstroom en de
basisstroom, en aangezien de laatstgenoemde ten opzichte van de collector
stroom mag worden verwaarloosd, is de stroomversterking van een tran
sistor in gemeenschappelijke collectorschakeling:

= Ui*
altijd iets groter dan die welke met een transistor in gemeenschappelijke
emissorschakeling kan worden bereikt (Ga =
In tegenstelling tot een transistor in gemeenschappelijke basisschakeling,
geeft een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling geen enkele
spanningsversterking, maar een zeer aanzienlijke stroomversterking (vrijwel
gelijk aan de stroomversterking die men in de gemeenschappelijke emissor
schakeling bereikt).
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De stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling hangt af van de waarde van de in de emissorketen opgenomen
weerstand Re. In fig. 431 is de stroomversterking Ga als functie van Re uit
gezet.
Bij Re = 1 k£> bedraagt de stroomversterking 41 (punt £), bij Re = 10 k/2
bedraagt de stroomversterking 26 (punt F), bij Re = 100 kO bedraagt de
stroomversterking nog 5,4 (punt G) en bij Re is 1 MQ is de stroomversterking
gedaald tot ca. 1 (punt H).
De stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling neemt dus snel af naarmate de belastingsimpedantie toeneemt,
vooral in het gebied tussen Re = 1 k/2 en F# = 100 kl2.
De kromme die het verband tussen de stroomversterking van een transistor
in gemeenschappelijke collectorschakeling als functie van de belastingsim
pedantie weergeeft, is nagenoeg gelijk aan die welke voor de gemeenschap
pelijke emissorschakeling geldt.
Conclusie
De vermogensvêrsterking wordt ook in dit geval gegeven door het produkt
van de spannings- en stroomversterking. Wij kunnen met behulp van de
zojuist besproken krommen ook weer bepalen welke invloed de belastings
impedantie op de vermogensversterking heeft.
Daar de stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke col
lectorschakeling vrijwel gelijk is aan die welke in gemeenschappelijke emis
sorschakeling wordt verkregen, maar de spanningsversterking altijd veel
geringer is, zal de vermogensvefsterking van een transistor in gemeenschap
pelijke collectorschakeling altijd veel geringer zijn dan die welke met een
transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling wordt verkregen.

!
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Ter bepaling van de vermogensversterking van een transistor in gemeenschap
pelijke collectorschakeling zijn de krommen Gv = f (Re) en Ga = f (Re)
in fig. 432 en 433 nog eens gegeven. De hieruit afgeleide vermogensversterking
Gp is in fig. 434 als functie van de belastingsimpedantie Re uitgezet.
Bij Re = 1 kQ bedraagt Gv = 0,97 (punt A) en Ga = 41 (punt £), waaruit
voor de vermogensversterking volgt:
Gp = GvGa = 0,97 x 41 & 40 = 16,0 dB (punt J).
Bij Re = 10 k:Q bedraagt Gv = 0,99 (punt B) en Ga = 26 (punt £), waaruit
voor de vermogensversterking volgt:
Gp = GvGa = 0,99 x 26 ** 26 = 14,2 dB (punt K).
Bij Re = 100 kQ bedraagt Gv = 1 (punt C) en Ga = 5,4 (punt G), waaruit
voor de vermogensversterking volgt:
GP = GvGa =1x5,4 = 5,4 = 7,3 dB (punt L).
Bij Re = 1 M.Q bedraagt Gv = 1 (punt B) en Ga = 1,0 (punt //), waaruit
voor de vermogensversterking volgt:
Gp = GvGa =1 x 1,0=1,0 = 0 dB (punt M).
Uit de kromme van fig. 434 blijkt dat de maximale vermogensversterking
wordt verkregen bij een belastingsimpedantie van minder dan 1 kü. Deze
waarde van Re komt overeen met de uitgangsimpedantie van de transistor
in gemeenschappelijke collectorschakeling.
Bij hoge waarden van Re neemt de vermogensversterking snel af naarmate
deze weerstand toeneemt, maar bij lagere waarden van Re heeft deze slechts
weinig invloed op de vermogensversterking.
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37.2. Invloed van de belastingsimpedantie
op de ingangsimpedantie van de transistor
De ingangsimpedantie van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling neemt niet alleen af naarmate de collectorstroom toeneemt, maar
is ook sterk afhankelijk van de belastingsimpedantie in de emissorketen.
In fig. 435 is de invloed van deze impedantie, Re, op de ingangsimpedantie ht
grafisch uitgezet. Uit deze kromme blijkt dat de ingangsimpedantie met de
belastingsimpedantie toeneemt.
Bij Re =
bij Re =
bij Re =
bij Re =

l kü bedraagt de ingangsimpedantie h,- = 42 kQ (punt A),
10 kQ bedraagt de ingangsimpedantie hf = 260 kQ (punt B\
100 kQ bedraagt de ingangsimpedantie hf = 550 kQ (punt C), en
1 M.Q bedraagt de ingangsimpedantie hf = 640 kQ (punt D).

De ingangsimpedantie van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling neemt dus snel toe als de belastingsimpedantie tussen 1 kQ en
100 kü ligt; bij hogere waarden van deze impedantie is de invloed ervan op
de ingangsimpedantie van de transistor geringer.
De kromme van fig. 436 werd opgenomen bij een constante waarde van
—Vce en van —Ic\ bij een hogere waarde van —Ic verschuift de kromme
in de richting van de abscis.
In de praktijk zal de ingangsimpedantie van een transistor in gemeenschap
pelijke collectorschakeling in de orde van enkel honderden kilo-ohms zijn;
dit is de enige schakeling waarbij de ingangsimpedantie veel groter is dan de
uitgangsresistantie. Deze eigenschap van de gemeenschappelijke collector
schakeling biedt de mogelijkheid tot talrijke toepassingen in radiotoestellen;
de demping die de transistor op de voorafgaande keten uitoefent is in dit
geval immers zeer gering.
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37.3. Invloed van de generatorimpedantie
op de uitgangsresistantie van de transistor
De uitgangsresistantie van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling neemt af naarmate de collectorstroom toeneemt, maar hangt
bovendien af van de generatorimpedantie.
In fig. 436 is de uitgangsresistantie r0 als functie van de generatorimpedantie
R0 uitgezet voor—Vqe = 2 V en —Ic = 2 mA. Uit deze kromme blijkt dat
de uitgangsresistantie van de transistor met de waarde van de generatorim
pedantie toeneemt.
Bij Ra
bij R0
bij R0
bij Rg

=
=
=
—

10 /2 bedraagt de uitgangsresistantie r0 = 18 Q (punt A),
100 JQ bedraagt de uitgangsresistantie r0 = 20 Q (punt B)>
1000 /2 bedraagt de uitgangsresistantie r0 = 40 Q (punt C) en
10 000 Q bedraagt de uitgangsresistantie r0 = 240 Q (punt D).

Bij waarden van de generatorimpedantie gelegen tussen 10/2 en 1000/2
neemt de uitgangsresistantie slechts uiterst langzaam toe, maar in het
gebied tussen Rg = 1000 Q en Rg = 10 000 Z2 is deze toeneming veel sneller.
Bij een hogere waarde van de collectorstroom verkrijgt men een soortgelijke
kromme, die echter dichter bij de abscis is gelegen.
In de praktijk zal de uitgangsresistantie van een transistor in gemeenschap
pelijke collectorschakeling enkele tientallen ohms bedragen en dus zeer veel
kleiner zijn dan de ingangsimpedantie.
In de bovenstaande beschouwingen werd het gedrag van de gemeenschap
pelijke collectorschakeling behandeld voor het geval dat het ingangssignaal
tussen de basis en de collector wordt aangelegd en waarbij de basis dus de
ingangselektrode vormt. In bepaalde gevallen is het echter ook mogelijk het
ingangssignaal aan de emissor en collector toe te voeren; in dat geval vormt
de emissor de ingangselektrode. Men moet dan als ingangsimpedantie
beschouwen de waarde van de uitgangsresistantie die geldt als de basis
de ingangselektrode vormt, terwijl men als uitgangsresistantie moet be
schouwen de waarde van de ingangsimpedantie die in dat geval geldt. De
stroomversterking is in beide gevallen nagenoeg gelijk.
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Vergelijking tussen de verschillende schakelingen
Wij zullen nu de verschillende mogelijke schakelingen onderling vergelijken
door de in de voorafgaande hoofdstukken beschouwde krommen in een
zelfde grafiek uit te zetten. Deze krommen zijn kenmerkend voor de werking
van de transistor en men kan hieruit conclusies trekken betreffende de ge
schiktheid van een bepaalde schakelwijze.
Hiertoe zullen de onderstaande vijf eigenschappen achtereenvolgens voor de
drie schakelingen worden vergeleken:
de spanningsversterking en de invloed die de belastingsimpedantie hierop
heeft,
de stroomversterking en de invloed die de belastingsimpedantie hierop heeft,
de vermogensversterking en de invloed die de belastingsimpedantie hierop
heeft,
de ingangsimpedantie en de invloed die de belastingsimpedantie hierop heeft
(d.w.z. de collectorbelasting in de schakelingen met gemeenschappelijke
emissor en basis, en de emissorbelasting in de schakeling met gemeen
schappelijke collector, zie fig. 437),
de uitgangsresistantie en de invloed die de generatorimpedantie hierop
heeft (zie fig. 438).
De voornaamste eis die men aan een versterkertrap stelt, is in de meeste
gevallen een zo groot mogelijke vermogensversterking. Uit de beschouwingen
die in paragraaf 38.3 over de vermogensversterking worden gegeven, zal
men kunnen bepalen welke schakeling het best aan het doel beantwoordt.
De bereikbare vermogensversterking hangt bovendien af van de aanpassing
tussen twee trappen, en deze wordt voornamelijk bepaald door de ingangsen uitgangsresistantie van de gebruikte transistors.
Het is dus van groot belang deze verschillende factoren nauwkeurig tegen
elkaar af te wegen teneinde vast te stellen op welke wijze de grootste ver
mogensversterking kan worden bereikt.
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38.1. Spanningsversterking en de invloed van de
belastingsimpedantie hierop
In de schakelingen met gemeenschappelijke emissor en met gemeenschap
pelijke basis bereikt de spanningsversterking een hoge waarde; in de gemeen
schappelijke collectorschakeling is de spanningsversterking daarentegen
steeds in de orde van 1.
In fig. 439 is de spanningsversterking voor de verschillende schakelingen als
functie van de belastingsimpedantie Rl uitgezet.
De zwart gedrukte kromme geldt voor de gemeenschappelijke emissorschakeling, de groen gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke basis
schakeling en de rood gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke col
lectorschakeling.
Men ziet dat in de gemeenschappelijke emissorschakeling en in de gemeen
schappelijke basisschakeling de spanningsversterkingen vrijwel gelijk zijn,on
geacht de waarde van Rl. In beide gevallen neemt de spanningsversterking
met Rl toe.
In de gemeenschappelijke collectorschakeling is de spanningsversterking
daarentegen zeer gering en vrijwel gelijk aan 1, de uitgangsspanning volgt
hier de ingangsspanning en is steeds iets lager, evenals dit het geval is bij een
als katodevolger geschakelde elektronenbuis. Het is deze gemeenschappelijke
collectorschakeling die de meest constante spanningsversterking verzekert
als de in serie met de emissor geschakelde belastingsimpedantie aan veran
deringen onderhevig is.
In alle gevallen neemt de spanningsversterking met de waarde van de be
lastingsimpedantie toe. Men kan de waarde hiervan echter niet onbeperkt
opvoeren met het oog op de grenzen die aan de voedingsspanning en aan de
collectomiststroom worden gesteld.
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38.2. Stroomversterking en de invloed van de
belastingsimpedantie hierop
In de schakelingen met gemeenschappelijke emissor en gemeenschappelijke
collector is de stroomversterking aanzienlijk; in de gemeenschappelijke
basisschakeling daarentegen is de stroomversterking steeds kleiner dan 1.
In fig. 440 is de stroomversterking voor de drie schakelingen als functie van
de belastingsimpedantie Rl uitgezet.
De zwartgedrukte kromme geldt weer voor de gemeenschappelijke emissorschakeling, de groen gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke basisscha
keling en de rood gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke collectorschakeling.
Het blijkt uit deze grafiek dat de stroomversterking en de invloed hierop
van de belastingsimpedantie voor de gemeenschappelijke emissorschakeling
en de gemeenschappelijke collectorschakeling vrijwel gelijk zijn. Bij de ge
meenschappelijke basisschakeling is de stroomversterking daarentegen steeds
kleiner dan 1 en volgt de uitgangsstroom nagenoeg de ingangsstroom.
In alle gevallen neemt de stroomversterking af naarmate de belastingsim
pedantie toeneemt, en wordt de maximale stroomversterking bij de minimale
waarde van de belastingsimpedantie bereikt. Men bedenke echter dat de
maximale stroomversterking niet overeenkomt met de maximale vermogensversterking; de eerstgenoemde wordt immers bereikt als de belastingsim
pedantie gelijk aan nul is, en in dat geval is de spanningsversterking - en dus
ook de vermogensversterking - eveneens nul.
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38.3. Vermogensversterking en de invloed van de
belastingsimpedantie hierop
In de gemeenschappelijke emissorschakeling bereiken de spanningsversterking en de stroomversterking beide hoge waarden, zodat ook de vermogens
versterking groot is.
In de gemeenschappelijke basisschakeling is de spanningsversterking vrijwel
gelijk aan die in de gemeenschappelijke emissorschakeling, maar de stroom
versterking is minder dan 1, waardoor de vermogensversterking in dat geval
veel geringer is.
In de gemeenschappelijke collectorschakeling is de spanningsversterking
ongeveer gelijk aan 1; de stroomversterking is weliswaar iets groter dan die
in de gemeenschappelijke emissorschakeling wordt bereikt, maar de ver
mogensversterking zal in de praktijk steeds lager zijn.
In fig. 441 is de vermogensversterking voor de drie schakelingen als functie
van de belastingsimpedantie Rl uitgezet. De zwart gedrukte kromme geldt
weer voor de gemeenschappelijke emissorschakeling, de groen gedrukte
kromme voor de gemeenschappelijke basisschakeling en de rood gedrukte
kromme voor de gemeenschappelijke collectorschakeling.
Uit deze grafiek blijkt dat de maximale vermogensversterking wordt bereikt:
in de gemeenschappelijke emissorschakeling als de belastingsimpedantie
een waarde van ongeveer 20 kQ heeft,
in de gemeenschappelijke basisschakeling als de belastingsimpedantie een
waarde van ongeveer 200 lcQ heeft, en
in de gemeenschappelijke collectorschakeling als de belastingsimpedantie
in de emissorketen lager dan 1 kÜ is.
In deze drie schakelingen is de vermogensversterking het grootst als de
belastingsimpedantie gelijk is aan de uitgangsresistantie van de transistor,
die dus:
in de gemeenschappelijke emissorschakeling 20 kQ bedraagt,
in de gemeenschappelijke basisschakeling 200 kQ bedraagt, en
in de gemeenschappelijke collectorschakeling enkele tientallen ohms is.
De vermogensversterking is in de gemeenschappelijke emissorschakeling
groter dan die welke men in de andere schakelingen kan bereiken, ongeacht
de waarde van de belastingsimpedantie.
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38.4. Ingangsimpedantie en de invloed van de
belastingsimpedantie hierop
De ingangsimpedantie van een transistor in de gemeenschappelijke emissorschakeling is in de orde van 1 kilo-ohm, in de gemeenschappelijke basis
schakeling in de orde van enkele tientallen ohms en in de gemeenschappelijke
collectorschakeling in de orde van enkele honderden kilo-ohms.
Zoals reeds werd uiteengezet, is de ingangsimpedantie afhankelijk van de
belastingsimpedantie. In fig. 442 is de ingangsimpedantie als functie van de
belastingsimpedantie uitgezet.
De zwart gedrukte kromme geldt voor de gemeenschappelijke emissorschakeling, de groen gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke basis
schakeling en de rood gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke col
lectorschakeling.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling neemt de ingangsimpedantie
af naarmate de belastingsimpedantie toeneemt, terwijl in de beide andere
schakelingen het omgekeerde geldt. Dit verschijnsel vindt zijn verklaring
in de omstandigheid dat in de gemeenschappelijke basis- en collectorschakelingen de ingangs- en uitgangssignalen in faze zijn, waardoor inwendige
terugkoppeling optreedt. In de gemeenschappelijke emissorschakeling
daarentegen zijn de ingangs- en uitgangssignalen in tegenfaze, zodat hier
sprake is van een inwendige tegenkoppeling.
Uit fig. 442 blijkt bovendien dat de ingangsimpedantie van de transistor in
de gemeenschappelijke collectorschakeling het sterkst afhankelijk is van de
belastingsimpedantie.
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38.5. Uitgangsresistantie en de invloed van de
generatorimpedantie hierop
De uitgangsresistantie van een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling is verscheidene tientallen kilo-ohms, in gemeenschappelijke
basisschakeling verscheidene honderden kilo-ohms of zelfs in de orde van
1 megohm, en in de gemeenschappelijke collectorschakeling verscheiden
tientallen ohms (bij gebruik van de basis als ingangselektrode).
De uitgangsresistantie is in alle schakelingen afhankelijk van de generator
impedantie, zoals blijkt uit fig. 443, waarin deze uitgangsresistantie als
functie van de generatorimpedantie is uitgezet.
De zwart gedrukte kromme geldt weer voor de gemeenschappelijke emissorschakeling, de groen gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke basis
schakeling en de rood gedrukte kromme voor de gemeenschappelijke col
lectorschakeling.
De uitgangsresistantie van de transistor neemt in de gemeenschappelijke
emissorschakeling bij toenemende generatorimpedantie iets af, terwijl in de
beide andere schakelingen de uitgangsresistantie met de generatorimpedantie
toeneemt.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling is de invloed van de generator
impedantie op de uitgangsresistantie van de transistor betrekkelijk ge
ring; in de gemeenschappelijke collectorschakeling is deze invloed daaren
tegen vrij groot, vooral bij betrekkelijk hoge waarden van de genera
torimpedantie. Zo bedraagt de uitgangsresistantie 18 Q bij een genera
torimpedantie van 10 Q en 400 Q bij een generatorimpedantie van 10 kQ,
zodat een verandering van de generatorimpedantie in de verhouding van l
op 1000 tot gevolg heeft dat de uitgangsresistantie in de verhouding van
1 op 22 verandert.
In de gemeenschappelijke basisschakeling heeft een dergelijke verandering
van de generatorimpedantie tot gevolg dat de uitgangsresistantie ongeveer
een factor 12 toeneemt.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling zal de uitgangsresistantie daar
entegen bij een duizendvoudige vergroting van de generatorimpedantie
slechts gehalveerd worden.
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38.6. Conclusies
De gemeenschappelijke emissorschakeling biedt twee voordelen ten opzichte
van de beide andere schakelingen: de bereikbare vermogensversterking is
aanmerkelijk groter en het verschil tussen de ingangsimpedantie en de uitgangsresistantie van de transistor is betrekkelijk gering (h,1 kf2, r„
10 kü tot 20 kÜ).
In een versterker bestaande uit een aantal in cascade geschakelde transistors
in gemeenschappelijke emissorschakeling kan men als koppelelement hetzij
een transformator gebruiken (zodat optimale aanpassing wordt verkregen),
dan wel een koppeling bestaande uit een capaciteit en een resistantie toe
passen (fig. 444).
De in de gemeenschappelijke basisschakeling bereikbare vermogensver
sterking is aanzienlijk geringer; bovendien is het verschil tussen de ingangs
50 Q,
impedantie en de uitgangsresistantie van de transistor zeer groot (hf
r0 ** 200 kÜ).
Wil men in een versterker een aantal transistors in gemeenschappelijke
basisschakeling gebruiken, dan kunnen deze niet door een resistantie en een
capaciteit worden gekoppeld. Het rendement zou in dat geval uiterst gering
zijn, zodat men uitsluitend transformatorkoppeling kan toepassen (fig. 445).
De gemeenschappelijke collectorschakeling geeft een nog geringere ver
mogensversterking. Deze schakeling biedt echter het voordeel dat de in
gangsimpedantie in dit geval zeer groot is, terwijl de uitgangsresistantie laag
is (h* in de orde van enkele honderden kilo-ohms, r0 in de orde van enkele
tientallen ohms). In bepaalde toepassingen waar bij gebruik van de ge
meenschappelijke emissorschakeling de demping op de voorafgaande keten
te groot zou zijn, kan het aanbeveling verdienen als tussentrap een transistor
in gemeenschappelijke collectorschakeling te gebruiken om een'goede impedantieaanpassing te verkrijgen.
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Aanhangsel
Door de fabrikant worden behalve de in het voorafgaande besproken
karakteristieken, grafieken verstrekt waarin de invloed van de collectorstroom en -spanning op de verschillende h-parameters van de transistor
wordt gegeven. Deze parameters komen overeen met de elementen die het
elektrische gedrag van de transistor onder bepaalde omstandigheden en bij
kleine signalen bepalen.
De beschouwingen over de karakteristiekenscharen —Ic = f (—Vce),
—Ic = f (—//*), —1b = f (—Vbe) en —Vbe = f (—Vce), waarbij de di
verse elektrische eigenschappen van de transistor werden besproken, hebben
trouwens uitsluitend betrekking op signalen van kleine amplitude.
Men kan ook verband leggen tussen de verschillende inwendige resistanties van de transistor, de stroomversterking, de inwendige terugwerking
en de parameters h/f, hoc, hfe en hrt..
Deze parameters volgen uit de karakteristiekenscharen die in fig. 446 worden
gegeven. Het verband met de h-parameters is als volgt:
hie = ingangsimpedantie van de transistor bij kortgesloten uitgang:
deze volgt uit de —1b = f (—Vbe) karakteristiek;
hoe = uitgangsadmittantie 1 \rot van de transistor bij open ingang:
deze volgt uit de —Ic = f (— Vce) karakteristiek;
hfe = stroomversterking van de transistor bij kortgesloten uitgang:
deze volgt uit de —Ic = f(—Vce) en —Ic = f(—Ib) karakteris
tieken :
hre = inwendige terugwerking van de transistor bij open ingang, deze
volgt uit de —Vbe = f (—Vce) karakteristiek.
Het is zodoende mogelijk deze parameters uit de volledige karakteristieken
scharen af te leiden als functie van de collectorstroom en van de collectoremissorspanning. Het is echter eenvoudiger de beschouwingen rechtstreeks
te baseren op de karakteristieken en de veranderingen hiervan, die trouwens
in de gegevens van de transistors worden vermeld.
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Invloed van de collectorstroom op de h-parameters
Teneinde in een en dezelfde grafiek de invloed van de collectorstroom op de
vier /i-parameters te kunnen voorstellen, zetten wij op de ordinaat de groot
heid 0 uit, d.w.z. de verhouding tussen de waarde van de desbetreffende
parameter voor een willekeurige collectorstroom en de waarde voor een be
paalde collectorstroom —Ic (die 3 mA bedraagt in fig. 447a).
Het is zodoende mogelijk, een enkele genormeerde schaal voor de ordinaat
te gebruiken. De waarde van de verschillende h-parameters wordt door de
fabrikant gegeven voor —Ic = 3 mA en —Vce = 2 V. Zo geldt voor de
transistor OC 71 bij —Ic = 3 mA, —Vce = 2 V en T omo = 25 °C:
hie (ingangsimpedantie) = 800/2,
hoe (uitgangsadmittantie) = 80 ^A/V,
h/c (stroomversterking) = 47,
hrc (inwendige terugwerking) = 5,4 X 10~4.
Wenst men nu de waarde van een van deze parameters te kennen voor een
collectorstroom die van 3 mA verschilt, dan kan men ermee volstaan de
overeenkomstige kromme van fig. 447a te raadplegen en de bovenstaande
waarde te vermenigvuldigen met de verhouding 0 voor de gewenste waarde
van —Ic. Het volgende voorbeeld moge dit nader toelichten.
Stel dat men de waarde van hfc (ingangsimpedantie bij kortgesloten uitgang)
voor een transistor OC 71 bij een collector-emissorspanning van 2 V en een
collectorstroom van 1 mA wenst te bepalen. Nu bedraagt ht<5 bij —Ic = 3 mA
volgens de verstrekte gegevens 800 /2. Met een collectorstroom van 3 mA
komt voor de kromme hic op de ordinaat overeen de waarde 1, en met een
collectorstroom van 1 mA de waarde 2, zodat 0 = 2/1 = 2. Dit betekent
dat bij een collectorstroom van —Ic = 1 mA, de parameter hi9 = 2 X 800
= 1600/2.

Invloed van de collector-emissorspanning op de h-parameters
Een soortgelijke grafiek, die echter de invloed van de collector-emissorspan
ning op de h-parameters voorstelt, wordt in fig. 4476 gegeven. Ook hier is op
de ordinaat een genormeerde grootheid W uitgezet, die de verhouding tussen
de waarde van de desbetreffende parameter voor een willekeurige collec
tor-emissorspanning en de waarde voor een bepaalde collector-emissorspan
ning (—Vce = 2 V) voorstelt. Deze grafiek geldt voor —Ic = 3 mA.
Evenals in het voorgaande geval kan men met behulp van deze grafiek de
waarde van een h-parameter voor elke willekeurige collector-emissorspan
ning uit de bekende waarde van deze parameter bij —Vce = 2 V afleiden.
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DIODES EN TRANSISTORS
Theoretische grondslagen
De toepassing van transistors heeft een grote vlucht genomen
en het ziet er naar uit, dat zij zowel in de amateur- als in de
beroepssector steeds meer zullen worden gebruikt.
Het is dus van belang de technici vertrouwd te maken met de
grondbeginselen, zodat zij in staat zijn deze nieuwe techniek
ten volle te benutten.
De schrijver zet in dit boek de werking van transistors en de
toepassingen hiervan uiteen zonder ingewikkelde wiskundige
berekeningen te geven; de essentiële factoren zijn voor ieder
begrijpelijk.
Het werk bevat onder andere hoofdstukken over de fysische
eigenschappen van halfgeleiders, diodes en hun toepassingen,
de fundamentele principes van transistors, (karakteristieken, pa
rameters, besturing, stabilisatie bij temperatuurschommelingen,
belastingen), hoogfrequente bij transistors, vergelijking tussen
verschillende schakelingen (gemeenschappelijke emissor-, basis
en collectorschakeling, enz.).
Een groot aantal schema’s, tekeningen en grafieken maken het
de lezer mogelijk, vertrouwd te raken met de verschillende pro
blemen, die hij in de praktijk zal moeten oplossen. De uitbrei
ding van de fysische verschijnselen is bijzonder goed gekozen
en doelmatig. Een afbeelding blijft langer in het geheugen dan
een tekst, een grafiek spreekt een duidelijker taal dan de best
geformuleerde zinnen ter verklaring van een of ander fysisch
verschijnsel.
Een goed inzicht in de fysica is van groot belang voor c-e
ingenieur en de technicus.
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