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DEEL 1

Definities
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HOOFDSTUK 1

Concentratiegrafieken
Om het gedrag tijdens schakelen met diodes en transistors te kunnen verklaren,
kunnen wij met succes gebruik maken van de zogenaamde concentratiegrafieken.
Ook bij het bestuderen van één of meer grenslagen bewijzen deze grafieken hun
nut.

1.1 Zuiver germanium
Ten gevolge van temperatuurstijgingen zullen de moleculen in een monokristal
van zuiver germanium heftiger gaan trillen. Hierdoor zullen vrije elektronen ont
staan en als gevolg hiervan ook gaten. Het aantal vrije elektronen zal altijd gelijk
blijven aan het aantal gaten.
Als wij de vrije elektronen concentratie op de vertikale as uitzetten en de
kristaldikte op de horizontale as, kunnen wij in fig. 1 voor een bepaalde tempe
ratuur en voor een bepaald materiaal een zekere concentratie vaststellen. Deze
concentratie is door het gehele kristal constant. Dit kan worden voorgesteld
door een horizontale lijn. Een dergelijke uiteenzetting geldt uiteraard ook voor
de beweeglijke gaten. Immers, waar een elektron vrijkomt, ontstaat een gat.
In fig. 2 is voor dezelfde omstandigheden als voor de vrije elektronen, de
gatenconcentratie als functie van de kristaldikte uiteengezet.
In fig. 3 zijn deze twee lijnen samengebracht en wij constateren dat deze over
elkaar vallen.
1.1.1 Invloed van de temperatuur
Ten gevolge van temperatuurstijgingen zal de amplitude van de moleculaire
trilling steeds groter worden, waardoor een groter aantal bindingen zal worden
verbroken. Dit betekent dat de concentratielijnen uit fig. 3 omhoog zullen gaan,
omdat het aantal ladingsdragers groter wordt (fig. 4). Zo kunnen wij bij elke
temperatuur een ander aantal ladingsdragers vinden.
Het is ook duidelijk dat deze concentratieveranderingen gepaard gaan met een
wijziging van de weerstand van het germanium. Immers, bij een stijging van de
temperatuur zal het aantal ladingsdragers toenemen, wat neerkomt op een ver
laging van de weerstand.

- 2 -

concentratie
van vrije elektronen

concentratie van
beweeglijke gaten

10”

10”

10”

10"

10”

1016

1O1S

1015

1014

1014

1013

10"

10”

1012

10"

10"

1010
109

10 9

10’°
kristald i kte

kristaldikte

Fig. 1

Fig. 2

ladingsdragersconcentratie

ladingsd ragersconcentratie

10,e
10”

10”
10”

kristaltemp. = 25°C

1016

1016

10*

io’5

10u

1014

1013

1013

10”

1012

10"

10"

10’°
10 9

10’°

kristaltemp. = 60°C

10 9
kristaldikte

kristaldikte

Fig. 4

Fig. 3

- 3 -

Fig. 5

ladingsdragersconcentratie
kristaltemp. = 25°C

10”

10,s -

nN

1015
10'4

10”1012
1011

1O10 -

P.v
Fig- 6

ladingsdragersconcentratie
i

kristaltemp. = 25°C

10”
1016

kristaldikte

L

njv

1O1S
10u

Verhoging van de „verontreiniging”

10n
1012
101’

101°

10 9

£
Fig. 7

- 4 -

f>N

kristaldikte

1.2 N-germanium
Als wij een kleine hoeveelheid vijfwaardige atomen (arsenicum of antimoon)
aan het germanium toevoegen, zal de concentratie van vrije elektronen toene
men maar tegelijkertijd zal de concentratie van beweeglijke gaten kleiner wor
den (fig. 5). Immers, ieder vijfwaardig atoom dat toegevoegd wordt aan het
germaniumkristal, zal een binding met het vierwaardig germaniumatoom vor
men. Het vijfde elektron blijft dus over. Alle nog bestaande gaten zijn reeds be
zet door elektronen, zodat er een tekort aan gaten ontstaat. Het is nu duidelijk
dat in fig. 6 de concentraties van gaten en elektronen niet meer gelijk zullen zijn.
De concentratie van vrije elektronen is veel groter geworden, die van de beweeg
lijke gaten daarentegen veel kleiner.
De vrije elektronen noemen wij nu de meerderheidsladingdragers en de beweeg
lijke gaten de minderheidsladingdragers. Het gelijktijdig weergeven van de con
centraties van de meerderheidsladingdragers en de minderheidsladingdragers is
alleen mogelijk als de schaal op de verticale as logarithmisch is. We merken hier
ook nog op dat de concentraties afhankelijk zijn van de grootte van de veront
reiniging (de hoeveelheid vijfwaardige atomen). Een vergroting van de veront
reiniging veroorzaakt een grotere concentratie van de meerderheidsladingdra
gers en een kleinere concentratie van de minderheidsladingsdragers. Als wij de
concentraties van vrije elektronen in een blokje zuiver germanium met zif aan
geven en de concentratie van de beweeglijke gaten met en dezelfde concen
traties geven wij in een blokje /V-germanium aan met nN en pNt dan is: nN • pN
= m • pi — constant (voor één bepaalde temperatuur). Hieruit volgt duidelijk,
dat een toename van nN, een vermindering van pN tot gevolg moet hebben.
Dit is ook nog eens in fig. 7 getekend.

1.2.1 Invloed van de temperatuur

Bij kamertemperatuur ontbreekt het vijfde valentie-elektron bij de toegevoegde
„verontreinigingsatomen”. Een verhoging van de temperatuur veroorzaakt een
toename van verbroken bindingen, waardoor het aantal minderheidsladingdragers ook toeneemt.
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Een gelijke toename van het aantal meerderheids- en minderheidsladingdragers behoeft bij een logarithmisch verdeelde schaal noodzakelijkerwijze geen
evenredige verschuiving van de lijnen in de concentratiegrafieken in te houden,
zoals wij in fig. 8 zien.
De toename van de meerderheidsladingdragers (vrije elektronen) is verhou
dingsgewijze te verwaarlozen. Uit dit soort grafieken vinden wij de temperatuurinvloed dan ook alleen terug in een toename van de concentratie van de minderheidsladingdragers.

1.3 P-germanium
Als wij driewaardige atomen (verontreinigingen zoals indium en aluminium)
aan een blokje germanium toevoegen, zal het aantal beweeglijke gaten toe
nemen en tegelijkertijd het aantal vrije elektronen afnemen (fig. 9).
Ieder verontreinigingsatoom kan slechts drie bindingen met een germanium
atoom vormen. Toch zal ieder atoom bij kamertemperatuur trachten een vol
ledige binding te vormen, zij het ten koste van de binding tussen twee germaniumatomen. De gaten die op deze wijze ontstaan, zijn niet het gevolg van het vrij
komen van elektronen, maar moeten worden beschouwd als een toename van
het aantal beweeglijke gaten.
De recombinatiemogelijkheden worden hier belangrijk omdat de concentratie
van de vrije elektronen kleiner wordt (fig. 10). Hier worden de beweeglijke gaten
dus de meerderheidsladingdragers en de vrije elektronen de minderheidslading 
dragers. Ook hier geldt weer dat het produkt van de concentraties van de vrije
elektronen en de beweeglijke gaten constant is, dus np- pp =
pt = constant
(voor één bepaalde temperatuur), waarin np en pp achtereenvolgens het aantal
vrije elektronen en beweeglijke gaten per eenheid van volume in een blokje Pgermanium voorstelt.

1.3.1 Invloed van de temperatuur
Bij kamertemperatuur zullen alle „verontreinigingsatomen” een binding met
een germaniumatoom hebben. Bij verhoging van de temperatuur zullen echter
vele bindingen worden verbroken, waardoor een toename in concentratie van
de meerderheids- en de minderheidsladingdragers het gevolg is.
Als deze toename weer op logaritmische schaal wordt getekend, kunnen wij
deze toename voor de meerderheidsladingdragers verwaarlozen, en zal dit alleen
voor de minderheidsladingdragers duidelijk zichtbaar zijn, zoals dit in fig. 11 is
getekend.
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1.4 De grenslaag
In figuur 12 is een monokristal getekend met links een gebied van P-germanium
en rechts een gebied van /V-germanium. Deze overgang kan worden verkregen
door een kleine hoeveelheid indium in /V-germanium te diffunderen.
We gaan ervan uit dat de verontreiniging in beide gebieden gelijk is. We kun
nen in een grafiek nu de concentratie van de meerderheidsladingdragers en de
minderheidsladingdragers aan weerszijden van een fictieve grenslaag tekenen
(fig. 13). In feite wordt deze grenslaag gevormd door een spanningssprong die
ontstaat door diffusie van meerderheidsladingdragers aan weerszijden van deze
zone. Dit heeft weer tot gevolg dat in de gebieden die direct aan de grenslaag
raken, twee gebieden met ruimtelading ontstaan: een positieve ruimtelading
aan de zijde van het /V-germanium en een negatieve aan de zijde van het P-germanium. De diffusie van de meerderheidsladingdragers en de verplaatsing van de
minderheidsladingdragers in omgekeerde richting stabiliseren zich echter snel.
Bij afwezigheid van een uitwendige spanningsbron stabiliseren de interne be
wegingen zich zodanig dat de grenslaag een bepaalde dikte verkrijgt. De concen
tratie van de meerderheids- en de minderheidsladingdragers blijft aan weerszij
den van de grenslaag gelijk.
De concentratiegrafieken bestaan uit twee gedeelten, namelijk links voor het
P-gedeelte en rechts voor het /V-gedeelte. In de overgangszone tussen deze twee
gedeelten neemt de concentratie van de beweeglijke gaten en vrije elektronen
toe of af, afhankelijk van welke zijde men het bekijkt.
In een grafiek met logaritmische schaalverdeling kunnen wij weer de concen
tratie van de meerderheids- en minderheidsladingdragers in één grafiek tekenen.
De twee concentraties kunnen slechts dan in een grafiek met lineaire schaal
verdeling worden getekend, als de schalen worden onderbroken, zoals in fig. 14
is getekend. Omdat de overgangen hier niet getekend kunnen worden, zullen wij
verder gebruik maken van de logaritmische schaalverdeling.
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1.5 De grenslaag in voorwaartse richting
Als de negatieve pool van een batterij aan de zijde van het TV-germanium wordt
geschakeld en de positieve pool aan de zijde van het P-germanium, zal de grens
laag in de voorwaartse richting zijn geschakeld (fig. 15).
Het elektrisch veld dat hiervan het gevolg is, werkt tegengesteld aan de veld
sterkte die reeds aanwezig is door de ruimteladingen. De potentiaalbarrière
wordt kleiner, zodat de meerderheidsladingdragers bij het passeren van deze
grenslaag diffunderen. In de uitwendige keten zal nu een stroom vloeien.

1.5.1 De invloed van de spanning op de grootte van de stroom
In figuur 16 is de stroom-spanningsgrafiek van een grenslaag in voorwaartse
richting getekend.
De sterkte van de stroom is afhankelijk van het aantal ladingdragers die de
grenslaag passeren. Het aantal ladingdragers is weer afhankelijk van de grenslaagdikte. Als de uitwendig aangelegde spanning hoger wordt, zal de barrière
kleiner worden en een verhoging van de stroom tot gevolg hebben. Wij zien in
fig. 16 dat bij lage spanningswaarden de stroom zeer klein is (grote grenslaagdikte), en dat bij toenemende spanning de stroom meer dan evenredig toeneemt.
Ook in de concentratiegrafieken kunnen wij een en ander aangeven. Ten ge
volge van het kleiner worden van de grenslaagdikte vindt aan weerszijden van de
grenslaag een logaritmische toename van het aantal meerderheidsladingdragers
plaats. Deze meerderheidsladingdragers worden minderheidsladingdragers, zo
dra deze aan de andere zijde van de grenslaag zijn gekomen, en zij veroorzaken
daar een toenemende concentratie (fig. 17). Deze concentratietoename van min
derheidsladingdragers bepaalt de stroom die gaat vloeien.
Afhankelijk van de aangelegde uitwendige spanning ontstaan verschillende
concentraties en daarmee overeenkomende stromen in de voorwaartse richting.
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1.5.2 Nadere beschouwing van de concentratiegrafieken
De concentratietoename van de minderheidsladingdragers aan weerszijden van
de grenslaag (fig. 18) gaat in de grafiek niet gepaard met een concentratievermindering van de meerderheidsladingdragers. Het gedrag van een grenslaag kunnen
wij daarom verder bepalen met alleen een concentratieverplaatsing van de min
derheidsladingdragers.
Zoals in fig. 19 is te zien, wordt de grenslaagdikte bepaald bij het nieuw ver
kregen concentratieniveau. Bij een ander concentratieniveau behoort een daar
mee overeenkomende grenslaagdikte. Als wij dit als vaststaand aannemen,
laten wij eenvoudigheidshalve de grenslaagdikte in de tekeningen weg, en geven
deze aan met een rechte lijn.
Zoals wij eerder zagen, zal een in voorwaartse richting geschakelde grenslaag
een meer of minder grote concentratieverschuiving van de minderheidslading
dragers tot gevolg hebben.
Van dit soort grafieken maken wij gebruik om de stroom-spanningsgrafiek
van een grenslaag te verklaren.
Het concentratieniveau van de minderheidsladingdragers geeft het aantal
ladingsdragers, dat per kubieke centimeter passeert; wij verwaarlozen hierbij
de recombinatie die in de twee gebieden plaatsvindt.
Als voorbeeld nemen wij een zodanige instelling, dat het concentratie
niveau van de minderheidsladingdragers op 1011 ligt. In dit geval diffunderen
1011 - 1010 vrije elektronen en 1011 - 1010 beweeglijke gaten tijdens het passeren
van de grenslaag (fig. 20).
Bij een instelling met grote spanning mogen wij zelfs de evenwichtsconcentratie (zonder instelling) verwaarlozen.
Als het P- en A-gebied groot zijn ten opzichte van het gebied dat door de ga
ten en elektronen wordt doorlopen, kan de stroom die uitwendig vloeit, worden
beschouwd als te zijn ontstaan uit het recombineren van de minderheidslading
dragers met het teveel aan meerderheidsladingdragers in elk gebied.
De elektronen die hierdoor in het V-gebied verloren gaan, worden door de
batterij weer aangevuld. Hetzelfde geldt voor de gaten in het P-gebied.
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1.6 De grenslaag in tegenwaartse richting
Zoals in fig. 21 is getekend, is een grenslaag in de tegenwaartse richting gescha
keld als de negatieve pool van een batterij aan de zijde van het P-germanium is
verbonden, en de positieve pool aan de zijde van het 7V-germanium.
De resulterende veldsterkte rond de grenslaag heeft een verbreding van de
potentiaalbarrière tot gevolg, doordat de beweeglijke gaten in het P-germanium
naar links worden aangetrokken en de vrije elektronen in het /V-germanium naar
rechts. De meerderheidsladingdragers kunnen nu de grenslaag niet meer over
schrijden, en dus ook niet meer diffunderen. Daarom zal er ook geen stroom in
de keten kunnen gaan vloeien. Toch zal er in het TV-germanium een klein percen
tage beweeglijke gaten blijven (de minderheidsladingdragers) en in het P-germanium een zeker aantal vrije elektronen. Het is duidelijk dat nu slechts een kleiner
aantal minderheidsladingdragers de grenslaag kan passeren. In fig. 22 zien wij
dan ook een kleinere concentratie van deze minderheidsladingdragers. Deze ver
mindering van concentratie bepaalt de tegenwaartse stroom. De concentratiegrafieken van de meerderheidsladingdragers zijn voor de bepaling van de tegen
waartse stroom niet belangrijk, en kunnen worden verwaarloosd.
Om de waarde van de tegenwaartse stroom te kunnen bepalen, kan worden
volstaan met de concentratiegrafieken van de minderheidsladingdragers, zoals
die in fig. 23 zijn getekend. De waarde van de tegenwaartse stroom is, nadat bij
zeer lage waarden van de aangelegde spanning snel een verzadiging is bereikt,
nagenoeg spanningsonafhankelijk.
Wel zal bij toenemende spanning de potentiaalbarrière steeds groter worden.
Dit ervaren wij als het kleiner worden van een capaciteit, waarin de barrièrebreedte de dikte van het diëlektricum voorstelt. De twee condensatorplaten
worden gevormd door de twee grenslagen aan weerszijden van de potentiaal
barrière.
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1.7 Diodes
Hier kunnen wij twee groepen onderscheiden:
Puntcontactdiodes. Hier wordt een metalen punt op een blokje P- of yV-germanium geplaatst.
Legeringsdiodes. Deze worden verkregen door een indiumbolletje in bijvoor
beeld een blokje 7V-germanium te legeren.
Hoewel de grenslaag van een puntcontactdiode veel kleiner is dan die van
een legeringsdiode, kan voor het verklaren van de werking gebruik worden
gemaakt van één methode.
We wijzen er hier op, dat de twee gebieden (P-en 7V-germanium) in de prak
tijk niet gelijk van afmeting behoeven te zijn. In het voorbeeld van fig. 24 is het
TV-gebied veel groter van afmeting dan het P-gebied.

1.7.1 Diode in voorwaartse richting
Als een diode in voorwaartse richting is geschakeld (de negatieve pool van de
batterij aan het 7V-germanium) kunnen wij de diode opgebouwd denken uit twee
in serie geschakelde onderdelen: de grenslaag en de serieweerstand van het Ngermanium. De stroom-spanningsgrafiek van de diode is dan ook opgebouwd
uit het samenstel van de grenslaaggrafiek en de grafiek van de serieweerstand.
Wij hebben reeds eerder gezien dat de stroom exponentieel toeneemt bij een
lineaire toename van de spanning (fig. 25) en wel volgens de vergelijking:

■H4=Aexp(^-0
Hierin is:

7,
q
V
k
T

:
:
:
:
:

de
de
de
de
de

verzadigingsstroom
lading van het elektron: 1,59 • 10-19 C.
aangelegde spanning
constante van Boltzmann : 1,38 • 10-23
temperatuur in °K.

Als de aangelegde spanning positief is, zal IF vele malen groter worden dan de
verzadigingsspanning /,
De stroom door de serieweerstand heeft een lineair verband met de aangelegde
spanning (fig. 26), en zal dan ook een rechte lijn zijn waarbij de stroom nul is, als
geen spanning aanwezig is.
De som van de twee spanningen geeft de totale voorwaartsgrafiek van de diode
(fig. 27): VF= Vd + VRs.
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1.8 Diode in tegenwaartse richting
De negatieve pool van een regelbare spanning verbinden wij met het P-germanium en de positieve pool met het 7V-germanium (figuur 28).
De veldsterkte zal hierdoor groter worden waardoor de potentiaalbarrière
ook zal toenemen.
Om de stroom-spanningsgrafiek van een diode in tegenwaartse richting te kun
nen tekenen, moeten wij met twee stromen rekening houden, namelijk de stroom
door de grenslaag zelf en de zogenaamde oppervlakte-lekstroom. De concentra
tie van de minderheidsladingdragers is nu kleiner geworden. Het hiermee over
eenkomende niveauverschil bepaalt het aantal ladingdragers, die tijdens het pas
seren van de grenslaag diffunderen.
Als eenmaal een vrij lage concentratie van vrije elektronen en beweeglijke ga
ten is verkregen, mogen wij aannemen dat de ladingdragersstroom een even
wicht heeft bereikt op het niveau van de concentratie van de minderheidslading 
dragers. Een verhoging van de tegenwaartse spanning zal dan ook geen veran
dering in de tegenwaartse stroom brengen, en deze is dan ook bepaald door de
verzadigingsstroom Is (fig. 29).
Zoals hiervoor reeds is genoemd, speelt ook hier de oppervlakte-lekstroom
een rol. In het schema van fig. 28 kan deze worden weergegeven door een weer
stand met hoge waarde, parallel aan de grenslaag te schakelen. De stroom-span
ningsgrafiek hiervan is uiteraard lineair (fig. 30). Om de totale stroom-spannings
grafiek van een diode in tegenwaartse richting te verkrijgen, moeten wij de zo
juist genoemde twee grafieken optellen. Dit is in fig. 31 getekend, waar
IR — ld + 1RP-
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Fig. 31
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1.9 Statisch vervangingsschema van een diode
Het elektrisch vervangingsschema van een diode is afhankelijk van de instelling.
Bij gelijkrichting bijvoorbeeld is de diode gedurende een halve periode in de
voorwaartse richting geschakeld, en gedurende de volgende halve periode is een
hoge tegenwaartse spanning aanwezig.
Als de diode in de voorwaartse richting is geschakeld, mogen wij de weerstand
van de grenslaag verwaarlozen, en zal de materiaalweerstand de belangrijkste
zijn.
In de tegenwaartse richting is juist het omgekeerde het geval en kan de mate
riaalweerstand ten opzichte van de grenslaagweerstand worden verwaarloosd.
Als wij een diode in een voedingseenheid als gelijkrichter opnemen, kunnen
wij deze diode beschouwen als een schakelaar met hiermee een kleine weerstand
(Rs) in serie en een grote weerstand (Rp) parallel geschakeld.
Als de diode in de voorwaartse richting is geschakeld, is de schakelaar ge
sloten, en bepaalt de serieweerstand het gedrag (fig. 32). In de tegenwaartse
richting is de schakelaar open en is de parallelweerstand de belangrijkste groot
heid (fig. 33). Dit vervangingsschema geldt echter niet indien de diode als detectie-element wordt gebruikt. Dan wordt speciaal van het niet-lineaire gedeelte
van de voorwaarts-karakteristiek gebruik gemaakt. We kunnen nu de weerstand
van de grenslaag niet verwaarlozen. Ten gevolge van de snel wisselende spannin
gen heeft deze weerstand ook telkens een andere waarde, en moeten wij werken
met de difierentiaalweerstand. Het is dus niet mogelijk om voor alle werkgebie
den van een diode één vervangingsschema te gebruiken.
Voor detectieketens maken wij bij voorkeur gebruik van het dynamisch gedrag van een diode. Hier kan het capacitieve gedrag van nut zijn, dat verklaard
kan worden met behulp van de concentratiegrafieken.
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1.10 De werking van een transistor
In fig. 34 is aan weerszijden van een betrekkelijk groot blokje A-germanium een
indium-bolletje gelegeerd. De concentratiegrafieken van de nu ontstane drie ge
bieden P, N en P kunnen wij ook alleen maar met logaritmisch verdeelde scha
len weergeven (getrokken zwarte lijnen in fig. 35).
Als wij de linker grenslaag in de voorwaartse richting schakelen en de rechter
in de tegenwaartse richting, zal een verschuiving van de concentratiegrafieken
optreden, namelijk een toename van de concentratie van minderheidslading
dragers aan weerszijden van de grenslaag links en een concentratievermindering
aan weerszijden van de rechter grenslaag (zie de onderbroken lijnen in fig. 35).
Het centrum van het middengebied wordt dus niet door deze concentratieveranderingen beïnvloed.
Door de in voorwaartse richting geschakelde grenslaag vloeit nu een vrij grote
stroom; in de andere keten daarentegen vloeit een zeer kleine stroom (fig. 34).
Dit geheel is dus opgebouwd uit twee diodes.

1.10.1 Vermindering van de breedte van het middengebied

Wij verkleinen de breedte van het A-germanium (middengebied, fig. 36) zover,
dat de concentratievermindering van de minderheidsladingdragers vloeiend
overgaat naar meerderheidsladingdragers die vanuit het linker gebied via het
middengebied naar het rechter gebied diffunderen (fig. 37). In het eerste deel
DIODES EN TRANSISTORS, Theoretische grondslagen, door G. Fontaine,
is dit reeds verklaard.
Het aantal ladingdragers dat de rechter grenslaag zal passeren, is nu afhanke
lijk van het aantal ladingdragers dat de grenslaag links passeert. Met gelijkstroommeters in elke keten (fig. 36) kunnen deze stromen van nagenoeg dezelfde
waarde aangetoond worden. In principe is de transistor nu klaar.
Het linker gebied emiteert de ladingdragers en wordt daarom „emissor” ge
noemd, terwijl het rechter gebied de ladingsdragers verzamelt en daarom „col
lector” wordt genoemd.
Het middengebied, dat zorg draagt voor het transport van de ladingsdragers,
noemen wij de „basis”.
De stromen in deze gebieden noemen wij dan ook: emissorstroom, collectorstroom en basisstroom.
De colleclorstroom is iets kleiner'dan de emissorstroom. Het verschil tussen
deze twee stromen is de basisstroom. Deze basisstroom ontstaat ten gevolge van
diffusie van elektronen uit de basis naar de emissor, recombinatie in het inwen
dige van het kristal en oppervlakte-recombinatie.
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1.10.2 Vermindering van de verontreiniging in de basis
De basisstroom van een transistor is vooral afhankelijk van de hoeveelheid
elektronen die van de basis naar de emissor diffunderen.
Door vermindering van de toegevoegde verontreinigingen in het A-gedeelte
zal de concentratie van de meerderheidsladingdragers kleiner worden, terwijl de
concentratie van de minderheidsladingdragers toeneemt (fig. 38). Bij een bepaal
de temperatuur zal het produkt van de twee concentraties echter gelijk blijven.
Bij de reeds eerder genoemde instellingen van de twee grenslagen zal de con
centratie van gaten in de basis op een aanmerkelijk hoger niveau liggen dan de
concentratie van de vrije elektronen in de emissor (fig. 39). De verhoging van het
concentratieniveau van gaten in de basis is het gevolg van een verhoging van het
aantal gaten dat de collector-basisgrenslaag passeert. De collectorstroom is dus
hier wel belangrijk. De recombinaties in de basis zelf zullen veel kleiner zijn,
waardoor ook het aantal vrije elektronen dat van de basis naar de emissor gaat,
beperkt zal zijn.
De basisstroom zal dan ook klein zijn, waardoor de collectorstroom nage
noeg gelijk zal zijn aan de emissorstroom. Om deze goede eigenschappen te kun
nen verwezenlijken, worden in nagenoeg alle transistors kleinere hoeveelheden
verontreiniging toegevoegd.

1.10.3 Vergroting van de collector basis-grenslaag
Hoewel de basisstroom voor een belangrijk deel bestaat uit elektronen, die
van de basis naar de emissor gaan, levert ook de oppervlakterecombinatie een
bijdrage.
De gaten die uit de emissor komen, zullen zich in een divergerende richting
verplaatsen. Als de afmeting van de collector gelijk is aan die van de emissor,
is het duidelijk dat de collector niet alle gaten opvangt maar dat een aantal aan
de oppervlakte van de basis recombineren met vrije elektronen (fig. 40). De vrije
elektronen die op deze manier verbruikt zijn, moeten weer aangevuld worden,
met als gevolg een toename van de basisstroom.
Ten gevolge van deze soms vrij grote oppervlakterecombinaties bij symme
trische transistors, wordt de goede werking van de transistor dikwijls nadelig beinvloed.
Dit kan worden verbeterd door de oppervlakte van de collectorbasisgrenslaag
te vergroten, waardoor een groter aantal gaten door de collector worden opge
vangen.

- 25 -

In fig. 41 is dit getekend. De oppervlakterecombinatie wordt kleiner, waar
door ook de basisstroom kleiner wordt. Deze asymmetrische opbouw wordt
veelvuldig toegepast. In bepaalde toepassingen, waarin met behulp van transis
tors elektronisch wordt geschakeld, worden nog symmetrische transistors ge
bruikt.
1.10.4 Het vervangingsschema

Met de reeds genoemde instellingen van de twee grenslagen kunnen wij ons
met behulp van de concentratiegrafieken een beeld vormen van het fysische
gedrag van een transistor. Afhankelijk van de waarde van deze instellingen ver
krijgen wij de verschillende werkingsgebieden van een transistor. Bij elke in
stelling zal een andere concentratiegrafiek behoren en dus ook een daarmee
overeenkomend vervangingsschema.
Daar een transistor drie aansluitingen heeft (de emissor, de basis en de collec
tor) kennen wij ook drie schakelmogelijkheden:
de gemeenschappelijke emissorschakeling
de gemeenschappelijke basisschakeling
de gemeenschappelijke collectorschakeling.
Het is mogelijk alle drie schakelmogelijkheden te bestuderen, maar het is een
voudiger bijvoorbeeld de gemeenschappelijke basisschakeling nader te bekijken
en de andere twee schakelmogelijkheden hieruit af te leiden.
Als geen instelling met behulp van uitwendige spanningen aanwezig is, kun
nen wij de transistor weergeven met behulp van twee diodes: de emissor-basisdiode en de collector-basisdiode (fig. 42). Het basismateriaal heeft een bepaalde
weerstand die wij rbb' noemen.

1.11 Mogelijkheden voor instelling van een transistor
Doordat de twee grenslagen verschillend kunnen worden ingesteld, onderschei
den wij de volgende vier mogelijkheden:
de „afgeknepen” instelling
de normale instelling
de omgekeerde instelling
overbesturing.
1.11.1 De „afgeknepen” instelling

De beide grenslagen zijn hier in de tegenwaartse richting geschakeld. De basis is
dan positief ten opzichte van de emissor en de collector (fig. 43).
Wij willen de invloed van deze instelmogelijkheid op het gedrag van de concentratiegrafieken voor de meerderheids- en minderheidsladingdragers nagaan.
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In een grenslaag die in de tegenwaartse richting is geschakeld, ondervinden
de minderheidsladingdragers een aantrekkingskracht, zodat in dit geval de con
centratie van vrije elektronen in de basis in de directe omgeving van de emissor
en de collector, en de concentratie van gaten in de basis kleiner zal worden (fig.
44). De twee barrières zullen hierdoor groter worden.
Voor dit geval is het interessant om de concentratie van minderheidslading
dragers wel op een lineaire schaal weer te geven. De concentratie van de gaten
in de basis is nagenoeg constant en bijna gelijk aan het niveau dat zonder instel
ling aanwezig is (fig. 45). De kleine waarden van de collector- en emissorstroom
worden bepaald door de hoeken die de concentratiegrafieken van vrije elektro
nen in het emissor-en collectorgebied vormen. Deze stromen worden echter niet
alleen door de hoeken bepaald, omdat deze alleen de verplaatsing van vrije elek
tronen van het ene gebied naar het andere gebied voorstellen.
Als beide grenslagen in de tegenwaartse richting zijn ingesteld, zullen bij het
overschrijden van deze grenslagen door vrije elektronen van het P-gebied naar
het 7V-gebied ook evenveel elektronen diffunderen.
In tegenovergestelde richting is dit ook voor de beweeglijke gaten het geval.
De stroom die door deze grenslaag vloeit, is dus afhankelijk van de verplaat
sing van de twee concentratiegrafieken van de minderheidsladingdragers aan
weerszijden van deze grenslaag. Wij kunnen dit weergeven door de concentratie
grafieken van de beweeglijke gaten in de basis te tekenen, zoals met de onder
broken lijnen in fig. 46 is weergegeven. De instelling van de twee grenslagen in de
tegenwaartse richting gaat gepaard met een nagenoeg gelijke concentratievermindering van minderheidsladingdragers aan weerszijden van de grenslagen.
Door de veelal kleine basisdikte zal de concentratie van minderheidslading
dragers in dit gebied echter niet veranderen, maar constant blijven op een niveau
dat lager is dan het niveau zonder instelling.
In het hierbij behorende vervangingsschema, zoals dit in fig. 47 is getekend,
worden de twee grenslagen weergegeven door twee diodes die in de tegenwaartse
richting zijn geschakeld. Het gemeenschappelijke punt van deze twee diodes is
via de basisweerstand r'bb met de basiselektrode verbonden.
De lekstromen die door deze in tegenwaartse richting geschakelde diodes
vloeien, zijn erg klein. De collectorlekstroom wordt aangeduid als -ICbo en de
emissorlekstroom als -I^bo-
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1.11.2 De normale instelling

In figuur 48 is de situatie weergegeven als de basis negatief is ten opzichte van de
emissor, waardoor de basis-emissorgrenslaag in de voorwaartse richting is ge
schakeld. De collector is hier negatief ten opzichte van de basis, zodat de
collector-basisdiode in de tegenwaartse richting is geschakeld.
In de concentratiegrafiek (met logaritmische schaal) van fig. 49 zien wij dat de
barrière van de basis-emissorgrenslaag kleiner is geworden. Hierdoor zullen aan
weerszijden van deze barrière-meerderheidsladingdragers diffunderen, wat een
concentratietoename van minderheidsladingdragers tot gevolg heeft. De collector-basisbarrière is echter groter geworden. Bij de tegenwaartse instelling van
deze grenslaag kunnen alleen de minderheidsladingdragers in de directe omge
ving van de barrière deze passeren. Hierdoor ontstaat de concentratievermindering aan weerszijden van deze grenslaag. Deze gatenconcentratie wordt over
een gebied van 9/10 van de totale basisbreedte langzaam kleiner, om ten slotte
snel kleiner te worden. Evenals dit eerder het geval was, kunnen wij ook hier
weer volstaan met bestudering van de concentratie van de minderheidslading
dragers alleen. Zoals in fig. 50 is getekend, is ook hier weer een lineaire schaal
toegepast. De tangens van de hoek die de concentratie van de beweeglijke gaten
voorstelt, bepaalt de collectorstroom. In het basisgebied, aan de zijde van de
emissor, vinden wij een grote gatenconcentratie in- een beperkte ruimte. Een
concentratieverkleining bewerkstelligt hier dus een kleiner aantal ladingdragers
in dezelfde ruimte
In fig. 51 is het concentratieverschil over de gehele basisbreedte getekend, als
de emissor-basisgrenslaag in de voorwaartse richting en de collector-basisgrenslaag in de tegenwaartse richting is geschakeld.
Afgezien van enkele recombinatie-effecten, zal het aantal ladingsdragers dat
de emissor-basisgrenslaag overschrijdt, constant zijn.
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De gatenconcentratie in de basis aan de collectorzijde is daarom erg klein. De
ladingsdragers verplaatsen zich dan ook met een constante snelheid (diffusieproces). Wij kunnen dit verduidelijken met behulp van een staaf koper. In
fig. 52 stelt de staaf de basis van een transistor voor. Het uiteinde links is de
emissor en het uiteinde rechts de collector.
Als de emissor-basisdiode in de voorwaartse richting wordt geschakeld,
zullen gaten van de emissor naar de basis gaan (fig. 53). Bij de staaf koper
kunnen wij dit verwezenlijken door het „emissor”-uiteinde te verhitten. Hier
door wordt warmte in de „basis” gediffundeerd. Door de collector-basisdiode
in de tegenwaartse richting te schakelen, zullen de uit de emissor afkomstige
minderheidsladingdragers geabsorbeerd worden. Bij de staaf koper wordt dit
bereikt door de van rechts aangekomen warmte met behulp van koeling weg
te voeren.
De warmte in de staaf koper verplaatst zich met behulp van diffusie. Door
de temperatuur op verschillende plaatsen langs de staaf te meten, vinden wij
steeds lagere temperaturen naarmate wij de „collector” naderen. Dit komt over
een met de concentratievermindering van minderheidsladingdragers in de basis
(fig. 54). De hoek die door de warmte-concentratiegrafiek wordt bepaald, is
een maat vooi de calorische energie die aan het gekoelde uiteinde van de staaf
beschikbaar is.
De verhoging van de toegevoerde hoeveelheid warmte zal direct een temperatuursstijging van dit uiteinde tot gevolg hebben. De staaf zal uiteraard deze
temperatuursverhoging overnemen.
Om nu hel rechter uiteinde op een constante temperatuur te houden, moet
de koeling groter worden. Er zal dus een grotere waterstroom nodig zijn.
De nu verkregen warmte-concentratiegrafiek van de staaf koper geeft goed
het verband weer dat beslaat tussen de hoek van deze concentratiegrafiek en de
energie die aan het „collector”uiteinde van de staaf beschikbaar is.
Zo zal een verhoging van de basis-emissorspanning (basis-emissordiode in
voorwaartse richting) een diffusietoename van meerderheidsladingdragers tot
gevolg hebben aan weerszijden van deze barrière. Hierdoor zal de concentratie
grafiek van de gaten in de basis ook verschuiven.
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In fig. 55 is het vervangingsschema getekend. Hierin willen wij van zoveel
mogelijk passieve elementen gebruik maken. De basis-emissorgrenslaag is in de
voorwaartse richting geschakeld. De voorwaartse stroom van een diode vloeit
nu in de emissorketen. Een veel kleinere stroom vloeit door de basis, die via de
weerstand r'bb met de basisaansluitdraad is verbonden. Deze stroom wordt ver
oorzaakt door diffusie van vrije elektronen (meerderheidsladingdragers in de
basis) in de emissor, door oppervlakterecombinatie en door recombinatie in het
kristal. De collector-basisgrenslaag wordt ook door een diode voorgesteld die
echter in de tegenwaartse richting is geschakeld. Hier kan dus slechts een kleine
stroom vloeien.
Ook hier geldt dat de som van alle stromen gelijk moet zijn aan nul. Wij zien
dat een vrij grote emissorstroom uit de transistor vloeit (wij letten hier op de
elektronenstroom), en dat een vrij kleine basisstroom in de transistor vloeit.
Ook de kleine collectorstroom vloeit in de transistor. De twee kleine stromen
die nu naar de transistoi vloeien, zijn samen echter nog veel kleiner dan de
emissorstroom. Kennelijk moet door of de basis- of de collectorketen een aan
vullende stroom worden geleverd.
Wij hebben reeds eerder gezien dat wij een transistor hebben verkregen als in
de collectorketen een stroom vloeit die nagenoeg dezelfde waarde heeft als de
emissorstroom.
Om dit geheel echter in een vervangingsschema te kunnen weergeven, is meer
nodig dan alleen maar twee diodes en een weerstand.
Het is dan ook erg moeilijk, ja, elektrisch zelfs onmogelijk, te begrijpen hoe
het mogelijk is dat een vrij grote stroom twee nagenoeg gelijke grenslagen pas
seert, terwijl de ene in de voorwaartse richting en de andere in de tegenwaartse
richting is geschakeld.
Daarom gaan wij het vervangingsschema uitbreiden met een stroomgenerator
die parallel aan de diode in de tegenwaartse richting is geschakeld (fig. 56).
Bij de besturing van de parameters zullen wij zien dat het ook mogelijk is om
de collectorketen weer te geven met een spanningsbron en een serieweerstand.
Om het ene vervangingsschema in het andere te doen overgaan, behoeven
slechts de waarden van de verschillende onderdelen te worden aangepast.
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Het vervangingsschema van een transistor voor statische instellingen (hierna
te noemen : statisch vervangingsschema) bevat dus de emissor-basisdiode, die in
de voorwaartse richting is geschakeld en de collector-basisdiode in de tegenwaartse richting. Verder nog de weerstand r'bb, en parallel aan de collector-basis
diode een stroomgenerator, die het actieve deel van een transistor voorstelt
(fig- 57).
Wij willen echter iets meer weten van deze stroomgenerator. De collector
stroom is direct afhankelijk van de stroom in de ingangsketen, dus de emissor
stroom. Dus is ook de stroomgenerator, die verreweg het grootste gedeelte van
de collectorstroom voor zijn rekening neemt, van de emissorstroom afhan
kelijk. Als in de basisketen een kleine stroom vloeit, zal de collectorstroom altijd
iets kleiner zijn dan de emissorstroom:
Ic — ^e — I b-

Met behulp van deze vergelijking kunnen wij de verhouding van de collector
stroom en de emissorstroom berekenen:
Ic _
£
Ic + IB

De stroomoverdracht in een transistor wordt aangegeven met hFB. Deze groot
heid, die dus wordt bepaald door de verhouding van Ic en IE, wordt de stroomversterking van een transistor genoemd.
Jc
Uit de verhouding — = hFB kunnen wij het verband afleiden dat tussen de
^£

collectorstroom en de emissorstroom bestaat:
— ^FB ' ^E-

De collectorstroom wordt nu nagenoeg door alleen de laatste term bepaald en
deze term kunnen wij dus als de stroomgenerator beschouwen.
In fig. 57 is het vervangingsschema voor de gemeenschappelijke basis
schakeling getekend.
Hieruit zijn op betrekkelijk eenvoudige wijze de vervangingsschema’s voor
de transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 58) en gemeen
schappelijke collectorschakeling (fig. 59) af te leiden.

- 37 -

1.11.3 De transistor in de omgekeerde instelling

Hieronder verstaan wij, zoals in fig. 60 is getekend, dat de basis negatief ten op
zichte van de collector is, waardoor de collector-basisdiode in de voorwaartse
richting is geschakeld en de emissor negatief is ten opzichte van de basis, waar
door de emissor-basisdiode in de tegenwaartse richting is geschakeld. Met andere
woorden, de transistor is hier normaal ingesteld, echter wordt nu de collector
als emissor gebruikt en de emissor als collector.
Met behulp van de concentratiegrafieken uit fig. 61 zien wij dat bij boven
genoemde instellingen de barrièredikte van de collector-basisgrenslaag kleiner
wordt en die van de emissor-basisgrenslaag toeneemt.
Ten gevolge van de kleinere barrièredikte van de collector-basisgrenslaag
zullen een groter aantal meerderheidsladingdragers diffunderen, waardoor een
concentratietoename van de minderheidsladingdragers in de directe omgeving
van de grenslaag plaatsvindt. De in tegenwaartse richting geschakelde emissorbasisgrenslaag heeft een grotere barrière, die een aantrekkingskracht uitoefent
op de minderheidsladingdragers, waardoor een concentratievermindering optreedt.
Als wij de concentratie van de meerderheidsladingdragers en de barrièrebreedte verwaarlozen, kunnen wij een en ander ook weergeven met lineaire
schaal, zoals in fig. 62 is getekend. Hieruit volgt ook dat de door de collector
geëmitteerde gaten door de emissor worden opgevangen.
Ook hier kan een en ander met behulp van de staaf koper worden duidelijk
gemaakt. In fig. 63 zien wij nu rechts de warmtebron en links het koelingssysteem. Bij een gegeven warmtetoevoer en koeling zal de warmteconcentratiegrafiek van de staaf naar kleinere waarden gaan, naarmate deze de emissor
nadert. Ook hier wordt de calorische energie, die links aanwezig is, bepaald
door de hoek die deze concentratiegrafiek met de horizontale as maakt.
Ook zal hier de emissorstroom afhankelijk zijn van de collectorstroom. Ten
gevolge van de asymmetrische opbouw van de transistor, zijn er echter wel
enkele verschillen ten opzichte van de normale instelling.
Het zou te ver voeren om alle facetten hier te behandelen, maar voor een goed
begrip noemen wij hier enkele belangrijke punten. De door de collector uit
gezonden gaten zullen in principe door de emissor worden opgevangen. Daar
het oppervlak van de emissor bijvoorbeeld een derde gedeelte is van het collectoroppervlak, is het duidelijk dat niet alle gaten de emissor raken.
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Vele gaten zullen recombineren met aan de oppervlakte aanwezige vrije
elektronen, de meerderheidsladingdragers in dat gebied (fig. 64). Hierdoor zal
de basisstroom toenemen en de emissorstroom kleiner worden.
De stroomoverdrachtsfactor noemen wij bij deze instelling „omgekeerde

stroomversterking” en wordt bepaald door het quotiënt — . Daar de emissor-

Zc

stroom hier ook lager is dan de collectorstroom, is deze stroomversterking ook
kleiner dan één. Verder geldt bij een asymmetrische transistor dat de „omgekeer
de hFB < hFsHet vervangingsschema bij een dergelijke instelling bestaat uit de collectorbasisdiode in voorwaartse richting, een emissor-basisdiode in de tegenwaartse
richting geschakeld, de weerstand r'bb en een stroomgenerator (ter grootte van
hFB omgekeerd ' ^c)
het actieve deel van de transistor weergeeft.
Ten gevolge van een toename van de collector-basisspanning in de voor
waartse richting zal de collectorstroom toenemen, waardoor ook de emissor
stroom groter zal worden.
In bepaalde toepassingen zou met succes gebruik kunnen worden gemaakt
van de normale stroomversterking en de omgekeerde stroomversterking. Om
echter deze twee waarden zo veel mogelijk gelijk te doen zijn, verdient het aan
beveling gebruik te maken van symmetrische transistors, dus waar de opper
vlakte van de twee grenslagen dezelfde is.
Voor het ontwerpen van bepaalde schakelingen waarbij dit soort transistors
of instellingen gebruikt worden, moet men de eigenschappen kennen die bij de
omgekeerde instelling optreden.
1.11.4 Overbesturing van een transistor

In fig. 66 is getekend dat de basis negatief is ten opzichte van de emissor en dat
de collector positief is ten opzichte van de basis, zodat beide grenslagen in de
voorwaartse richting zijn geschakeld.
De concentratiegrafiek van de minderheidsladingdragers gaan wij samen
stellen door eerst het gedrag van de afzonderlijke grenslagen te bestuderen. Als
de emissor-basisgrenslaag in de voorwaartse richting wordt geschakeld, zal de
barrièredikte kleiner worden.
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Aan weerszijden van deze grenslaag zullen nu meerderheidsladingdragers
diffunderen waardoor de concentratie van de minderheidsladingdragers in de
buurt van de grenslaag toeneemt. De concentratiegrafieken van de beweeglijke
gaten in de basis en vrije elektronen in de emissor zullen dan ook naar een hoger
niveau verschuiven. Eenzelfde redenering geldt ook voor de collector-basisgrenslaag, zodat ook deze concentratiegrafieken naar een hoger niveau ver
schuiven. De uiteindelijke concentratiegrafiek van de minderheidsladingdragers
in de basis wordt verkregen door de twee afzonderlijke concentratiegrafieken
van de beweeglijke gaten op te tellen (fig. 67).
Dit is in een grafiek met logaritmische schaal echter niet altijd te herkennen.
Ook hier spelen de concentraties van de meerderheidsladingdragers echter een
secondaire rol en mogen wij ons richten alleen op de concentratie van de
minderheidsladingdragers. Dan hebben wij weer de mogelijkheid deze weer te
geven in een grafiek met lineaire schaalverdeling, zoals in fig. 68 is getekend.
Hier zien wij dan duidelijk dat de concentratie van de beweeglijke gaten in de
basis gelijk is aan de som van de afzonderlijke concentraties, die door onder
broken lijnen zijn weergegeven. Deze instelling (van ovei besturing) veroorzaakt
dus een concentratietoename van minderheidsladingdragers in de basis, en
worden daar als het ware opgeslagen, als een soort magazijnvoorraad. Ook hier
gaat de vergelijking met de staaf koper weer op, zoals in fig. 69 is weergegeven.
Bij een voorwaartse instelling van een grenslaag zullen ladingsdragers (gaten)
van het ene gebied (emissor) naar het andere gebied (basis) diffunderen. In onze
vergelijking komt dit overeen met het toevoeren van warmte aan het ene uit
einde van de staaf. De collector-basisgrenslaag is ook hier in de voorwaartse
richting geschakeld. Dat betekent dat het andere uiteinde van de staaf niet
gekoeld wordt, maar dat hier ook warmte wordt toegevoerd. De collector zal
dan ook gaten in de basis sturen, evenals de warmtebron warmte afgeeft aan
de staaf.
Door nu het temperatuurverloop langs de staaf te meten, kunnen wij de
warmte-concentratiegrafiek samenstellen.
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Uit deze grafiek is het „voorraad”effect te herkennen, immers, de hoeveel
heid calorische energie die in de staaf is opgeslagen, komt overeen met de voor
raad gaten die in de basis van de transistor aanwezig is. De positie van deze
concentratiegrafiek van minderheidsladingdragers is afhankelijk van de span
ningen die op de grenslagen zijn geschakeld. Bij een emissor-basisspanning die
groter is dan de collector-basisspanning, zal de gatenconcentratie aan de
emissorzijde in de basis het grootst zijn (fig. 70). Als de collector-basisspanning
het grootst is, is de situatie zoals die in fig. 71 is getekend.
Bij deze instelling zal er slechts een beperkte collectorstroom kunnen gaan
vloeien, daar de transistor ingesteld staat in dat gebied waar de uitgangskarakteristiek snel naar nul gaat. Dus in het gebied dat lager ligt dan de zogenaamde
kniespanning.
Deze ,.voorraad” gaten in de basis zal een belangrijke rol gaan spelen als wij
het gedrag van de transistor als schakelaar gaan bestuderen. Immers, .als de
transistor wordt geschakeld uit een overbesturingsinstelling naar een „af
geknepen” instelling, zal de collectorstroom pas van de maximale waarde naar
de minimale waarde kunnen dalen als de voorraad gaten in de basis wordt afge.voerd. De tijd die hiervoor nodig is, wordt de „uitstel”tijd genoemd.
Om deze overbesturingsinstelling gemakkelijk te kunnen toepassen, gaan wij
ook hiervan een statisch vervangingsschema opstellen. In fig. 72 zijn twee diodes
in de voorwaartse richting geschakeld. Het gemeenschappelijke punt van deze
diodes is via de weerstand r'bb met de basistoevoerdraad verbonden. Parallel
aan elke diode is hier een stroomgenerator geschakeld.
Tot nu toe hebben wij gezien dat een stroomgenerator parallel werd ge
schakeld aan de diode die in de tegenwaartse richting is geschakeld. Daar dit
hier niet mogelijk is, moet de stroomgenerator nu parallel aan een diode in
voorwaartse richting worden geschakeld.
De waarde van de twee stroomgeneratoren moet als volgt worden bepaald:
De stroomgenerator die parallel aan de emissor-basisdiode is geschakeld wordt
bepaald door het produkt van de omgekeerde hFB (dus als de collector-basisdiode in de voorwaartse richting is geschakeld) en de collectorstroom Ic.
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De stroomgenerator die parallel aan de collector-basisdiode is geschakeld is
bepaald door het produkt van de normale hFB (emissor-basisdiode in de voor
waartse richting) met de emissorstroom IE.

1.12 Statische vervangingsschema’s
Om een volledig overzicht te verkrijgen en om te zien hoe deze vervangings
schema’s zijn opgebouwd, gaan wij hier het vervangingsschema voor elke in
stelling tekenen:

1.12.1 De afgeknepen instelling (figuur 73)
Het elektrische gedrag van de transistor kan worden weergegeven door twee
diodes die in tegenwaartse richting zijn geschakeld en de weerstand rbb'.
1.12.2 De normale instelling (figuur 74)
In het voorafgaande schema voegen wij een stroomgenerator toe. Daar de
emissor-basisdiode nu in de voorwaartse richting is geschakeld, moet deze
stroomgenerator parallel aan de collector-basisdiode worden geschakeld.
1.12.3 De omgekeerde instelling (figuur 75)

Ook hier moet een stroomgenerator worden toegevoegd. Daar nu de collectorbasisdiode in de voorwaartse richting is geschakeld, zal de stroomgenerator
parallel aan de emissor-basisdiode moeten worden geschakeld.
1.12.4 De instelling met overbesturing (figuur 72)

Daar beide diodes in de voorwaartse richting zijn geschakeld, moet ook aan
beide diodes een stroomgenerator parallel worden geschakeld. Dit laatste
schema is het meest uitgebreide en bevat dus alle onderdelen, die ook voor de
andere schema's zijn gebruikt.

1.13 De verschillende instellingen in relatie met de
transistorkarakteristieken
De grootte en de vorm van het signaal dat versterkt of opgewekt moet worden,
bepaalt in eerste instantie het ontwerp van een schakeling waarin transistors
zullen worden toegepast.
Voor kleine signalen zal de transistor bijna altijd normaal zijn ingesteld.
Hier zijn dan ook de vervangingsschema’s van de omgekeerde instelling, de
„afgeknepen” instelling of met overbesturing niet van toepassing.
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Voor het versterken van grote sinusvormige signalen wordt in de eerste plaats
gelet op getrouwe versterking, en zal ook in de meeste gevallen de normale in
stelling van toepassing zijn. De andere instellingen zijn dan ook pas nodig als
de transistor als schakelaar voor bijvoorbeeld rechthoekige signalen wordt ge
bruikt. Dit soort toepassingen is echter dermate uitgebreid, dat voor de ver
klaring van alle facetten hiervan een apart boek nodig zal zijn.
Om echter een aantal grootheden voor dit schakelgebied te leren kennen,
kunnen wij met succes gebruik maken van de karakteristiekenbundels van de
transistor. Wij willen daartoe voor elke mogelijke instelling van de transistor
het gebied in de karakteristiekenbundel behandelen, dat hierop van toepassing
is. Daar de gemeenschappelijke emissorschakeling voor schakelingsdoeleinden
de meest gebruikte is, willen wij hiervan hel gedrag nagaan.

1.13.1 De „afgeknepen” instelling (fig. 76)

Hel vervangingsschema is opgebouwd mei behulp van Iwee diodes die beide in
de tegenwaartse richting zijn geschakeld. Het gemeenschappelijke punt van
deze twee diodes, ook wel de fictieve basisaansluiting genoemd, is via de weer
stand r'bb met de basisaansluitdraad verbonden.
Wij weten dat de basis-emissorspanning kB£ positief is, waardoor de basisstroom IB erg klein is en gelijk aan de lekstroom. In de — IB = ƒ(—VBE) grafiek
zal het instelpunt van de transistor dan ook buiten deze grafiek vallen, en wel
daar waar VBE positief wordt.
In het — Ic = — VCE) gebied zal het instelpunt dan ook tussen de lijn
— IB = 0 en de horizontale as liggen.
1.13.2 De normale instelling (hg. 77)

Het vervangingsschema bevat hier ook weer de twee diodes waarvan de basisemissordiode in de voorwaartse richting is geschakeld. Parallel aan de collectorbasisdiode is de stroomgenerator geschakeld. Het instelpunt in de — 1B =
ƒ(— VBE) grafiek zal nu op de kromme liggen, tussen de waarde — lB = 0 en
een — /fl-waarde die door de ingangsomstandigheden bij overbesturing wordt
bepaald.
In het algemeen treedt deze begrenzing op als — VBE gelijk aan — VCE
wordt. Wordt — KC£ nog lager dan treedt overbesturing op. In de uitgangskarakteristieken —Ic = ƒ(— kC£) zal het instelpunt nu liggen tussen de lijn
voor — IB = 0 bij lage collectorstromen, en voor een bepaalde waarde van
— IB, zoals bovengenoemd, bij grote collectorstromen.
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Om het werkgebied duidelijker te kunnen aangeven, gaan wij een belastingsweerstand RL in de schakeling opnemen, zoals in fig. 78 is getekend. Het instelpunt zal nu langs deze lijn verschuiven, zoals in fig. 79 is getekend.
De uiterste instelpunten in dit werkgebied worden nu aangegeven door punt A
bij grote collectorstromen en punt B bij lage collectorstromen.

1.13.3 De instelling met overbesturing (fig. 80)
Dat wij eerst deze instelling behandelen is gelegen in het feit dat deze logisch
volgt op de normale instelling. De omgekeerde instelling, die hierna behandeld
zal worden, wordt doorlopen als van de toestand van overbesturing naar de
„afgeknepen” instelling wordt geschakeld.
Wij gaan ervan uit dat de transistor is ingesteld in punt A, zoals in fig. 80
is te zien. Als wij nu de basisstroom, en daarmee ook de collectorstroom ver
hogen, zal de collector-emissorspanning lager worden, en wel lager dan de aan
wezige basis-emissorspanning (— KC£ < — Vbe)- De twee diodes zijn nu in
de voorwaartse richting geschakeld.
Ook in dit statische vervangingsschema vinden wij weer twee diodes en de
weerstand rbh'. Zoals wij reeds eerder hebben behandeld, is aan elke diode een
stroomgenerator parallel geschakeld. Die aan de collector-basisdiode wordt be
paald door hFE • IB en die parallel aan de emissor-basisdiode wordt bepaald door
^FEomg ’

Bij een instelling met overbesturing is het werkgebied in de -Ic = ^(-^ce)
grafiek begrensd door de kniespanning (-k'cEx) en de verticale as. In de ingangsgrafiek -Zfl — f
is nu ook eenvoudig het werkgebied vast te stellen.
De ingangskromme is getekend voor een collector-emissorspanning die nage
noeg gelijk aan nul is.
Ook hier kan met behulp van de belastingslijn een en ander duidelijk worden
gemaakt. Wij weten dat het instelpunt zich slechts langs deze lijn kan verplaat
sen. Een toename van het basis-emissorsignaal zal een collector-emissorspan
ning tot gevolg hebben die lager wordt, omdat het instelpunt zich langs de be
lastingslijn moet verplaatsen.
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1.13.4 De omgekeerde instelling (Hg. 81)
Als de transistor van de instelling met overbesturing naar de afgeknepen instel
ling wordt geschakeld, zal de transistor in deze korte tussenliggende tijd in de
omgekeerde instelling staan ingesteld. De collector-basisdiode is dan in de voor
waartse en de emissor-basisdiode in de tegenwaartse richting geschakeld.
Ook hier bestaat het vervangingsschema weer uit twee diodes en de weerstand
rbb'. Daar de collector-basisdiode hier in de voorwaartse richting is geschakeld,
bevindt de stroomgenerator zich parallel aan de emissor-basisgrenslaag.
Deze instelling is in de ingangs- en uitgangsgrafieken niet eenvoudig weer te
geven. In feite zal de basis-emissorspanning uit de positie van overbesturing
(~^bei *n fig- 84) via de ingangskarakteristiek naar een positieve VBE2 waarde
gaan. Maar dit gedeelte van de ingangskromme wordt nu niet doorlopen ten
gevolge van de normale instelling.
De studie van een transistor in omgekeerde instelling beperkt zich in feite tot
de studie van de verschijnselen tijdens het schakelen. Hierbij kunnen wij met
succes gebruik maken van het dynamisch vervangingsschema, dat later zal wor
den behandeld. Wel zien wij hier dat wij voor de gemeenschappelijke basisscha
keling nieuwe ingangs- en uitgangskarakteristieken verkrijgen. Als de basisemissordiode in de tegenwaartse richting is geschakeld, lijkt de ingangskarakte
ristiek -/£ =
op de uitgangskarakteristiek -Ic = f (~^Cb) van dezelfde
transistor, maar dan bij de normale instelling. Een en ander is getekend in fig.82.
Als de collector-basisdiode in de voorwaartse richting is geschakeld, is de uit
gangskarakteristiek /c = f(Kcs) nagenoeg gelijk aan de ingangskarakteristiek
/£ = f (kEB) van dezelfde transistor bij de normale instelling, zoals ook in fig. 82
is getekend.
In de uitgangskarakteristieken van een transistor in gemeenschappelijke
emissorschakeling kunnen wij dus de verschillende instellingsgebieden aangeven.
In fig. 83 wordt met het zwart gearceerde gedeelte het gebied voor de „afge
knepen’’ instelling aangegeven. Het groen gearceerde gebied is voor de normale
instelling en met rood is het gebied voor de overbesturing aangegeven.
De omgekeerde instelling is weer te geven in een grafiek van de collectorbasisdiode, die in de voorwaartse richting is geschakeld.
In fig. 84 zijn de gebieden voor de verschillende instellingen in de ingangs
karakteristiek aangegeven.
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1.14 Het “early”-effect
Bij het opstellen van alle hiervoorgenoemde statische vervangingsschema’s
hebben wij geen rekening gehouden met de invloed van de terugwerking, die
veroorzaakt wordt door het uitgangssignaal. In het algemeen wordt dit weer
gegeven als een spanningsgenerator die in serie met de emissor-basisdiode is op
genomen (fig. 85). Om het niet-lineaire karakter van deze terugwerking te kun
nen nagaan, wordt dikwijls een niet-lineaire weerstand rc parallel aan de collector-basisdiode geschakeld.
In fig. 85 is nu het complete vervangingsschema van een transistor in gemeen
schappelijke basisschakeling gegeven bij de normale instelling, dat wil zeggen
dat de emissor-basisdiode in voorwaartse richting en de collector-basisdiode in
tegenwaartse richting is geschakeld. Ook in deze concentratiegrafiek van minderheidsladingdragers wordt de collectorstroom weer bepaald door de hoek die de
ze concentratiegrafiek met de horizontale as maakt. In fig. 86 is te zien, dat hier
wel rekening is gehouden met de barrièrediktes.
Ten gevolge van een hogere tegenwaartse spanning over de collectorbasis
grenslaag zal de barrière groter worden. Daar wij niets aan de emissor-basisgrenslaag hebben veranderd, zal de basisdikte dus kleiner zijn geworden. De
hoek die de concentratiegrafiek nu met de horizontale as maakt, zal daarom gro
ter zijn geworden. Het gevolg hiervan is weer dat de collectorstroom is toege
nomen. De basisbreedte zal dus afwisselend groter en kleiner worden ten gevolge
van variaties in de collector-basisspanning. Ook de stroomversterking wordt
hierdoor direct beïnvloed. Deze terugwerking wordt nu het ,,early”-effect ge
noemd, en wordt weergegeven door een spanningsgenerator in serie met de
emissor-basisdiode en een niet-lineaire weerstand parallel aan de collector-basis
diode.
In de gemeenschappelijke basisschakeling van fig. 87 wordt de generator be
paald door het produkt: pbc • VCB en wordt de weerstand aangegeven als een ge1
leiding gc = - .
rc
In de gemeenschappelijke emissorschakeling van fig. 88 zijn deze twee groot
heden achtereenvolgens: /zcc • Kc£en de geleidinggc (1 + hFE).
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Lineaire en logaritmische schaalverdeling
In het voorafgaande hebben wij verschillende keren gebruik gemaakt van schalen
die of lineair of logaritmisch waren verdeeld. Wij hebben gezien dat soms de
ene, soms de andere verdeling een voorkeur had. Hoewel de informaties in de
grafieken dezelfde blijft, komt toch een geheel ander model kromme tevoor
schijn. Over het hoe en waarom willen wij hier iets dieper op ingaan. Speciaal als
wij dezelfde informatie uitzetten met een lineair verdeelde schaal en een loga
ritmisch verdeelde schaal.
1. Een lineaire functie

De eenvoudige vergelijking / = a • x geeft een lineaire functie weer. In fig. 89
is zowel de horizontale as als de vertikale as in gelijke delen verdeeld. Bij de
oorsprong komt dan het cijfer 0 te staan, want als x = 0, is ook y = 0. Als x
waarden tussen 0 en 5 zal doorlopen, zal, mits a = 1, ook y waarden 0 tot en met
5 doorlopen. Als wij de parameter a andere waarden geven, zal slechts de hoek
tussen de lijn en bijvoorbeeld de horizontale as veranderen. De lineaire functie
blijft bestaan.
2. Een logaritmische functie

In het voorafgaande werd de variabele x vermenigvuldigd met de parameter a.
Het is echter ook mogelijk dat de parameter als exponent van de variabele wordt
gebruikt, bijvoorbeeld y = a*. Wij geven a een waarde die op de gewone loga
ritme is gebaseerd, dus a = 10. De vergelijking wordt dan y = 10z. In fig. 90 is
de horizontale as (x-as) in lineaire delen verdeeld ,en de vertikale as (y-as) is in
machten van 10 verdeeld (101, 102, 103. . . enz.).
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Het kruispunt van deze twee assen, de oorsprong dus, wordt bepaald door
x = 0. Dan is y = 10° = 1. Als x nu gaat van 0 naar 5, varieert / van 10° naar
105. De toename van de functie (y) is dus hier niet lineair met de toename van
de variabele, maar logaritmisch.
Met deze kennis gewapend willen wij nogmaals de concentratiegrafieken van
de meerderheids- en minderheidsladingdragers van de diode of de transistor be
studeren.

De weergave van een logaritmische functie in een grafiek
met lineaire schalen
In het voorafgaande hoofdstuk (waar de concentratiegrafiek van de minder
heidsladingdragers in de basis is behandeld) hebben wij de logaritmische func
tie ook op logaritmische schalen getekend, om zoveel mogelijk gebruik te ma
ken van de lineariteit, die dan optreedt. Voor een goed begrip willen wij hier
echter de functie y = 101 uitzetten in een grafiek waarvan de vertikale as ook
lineair verdeeld is.
In fig. 91 is nu de verticale as logaritmisch en de horizontale as lineair verdeeld.
De functie y = 10z wordt nu weergegeven door een rechte lijn. Uit deze gra
fiek kunnen wij zien dat voor x = 0, y = 1; voor x = 1, y = 10; voor x = 2,
y = 100; voor x = 3, y = 1000; voor x = 4, y = 10 000 en voor x = 5,
y = 100 000.
Nu gaan wij deze functie met een lineaire schaal tekenen. Wij hebben voor/
de hoogste waarde 100 000 (=105) gevonden. Op de lineaire schaal nemen wij
ook deze waarde als hoogst voorkomende waarde van y. Het punt y = 104 zal
nu op 1/10 van de hoogte liggen van de afstand van de oorsprong (=0) tot
y = 105. Het punt / = 103 zal weer op 1/10 van deze laatste afstand liggen, dus
op 1/100 van de afstand van de oorsprong toty = 105.
Op deze manier kunnen wij dus de gehele kromme uit fig. 91 overbrengen
naar de grafiek zoals die in fig. 92 is getekend. Hiermee zien wij dat het dus mo
gelijk is de ene verdeling van de as in de andere over te zetten. Soms is dit bij de
concentratiegrafieken van de minderheidsladingdragers niet altijd even gemak
kelijk, maar de mogelijkheid is aanwezig.
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IN DE VOORWAARTSE RICHTING
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Als voorbeeld willen wij nog nagaan de concentratie van vrije elektronen (in
P-germanium) en van beweeglijke gaten (in A-germanium) aan weerszijden van
een grenslaag in de voorwaartse richting. De verticale as is logaritmisch ver
deeld. De exponentiële afname van de respectievelijke concentraties wordt be
paald door de recombinatie.
Wij hebben reeds eerder opgemerkt dat uit de weergave volgens fig. 93 de ver
schillen in concentratieniveaux bepalend zijn voor de waarde van de rondgaan
de stroom door de grenslaag. Wij kunnen deze concentratie ook weergeven in
een grafiek met een schaal die lineair verdeeld is (fig. 94).
Wij weten dat de evenwichtsconcentratie van minderheidsladingdragers in het
/V-germanium op 1010 ligt. Vlak bij de grenslaag, dus op dey-as, is de concentra
tie bij de voorwaartse instelling ongeveer 10’2. De horizontale as verdelen wij
zodanig dat de afstand OA als eenheid wordt beschouwd. OB is dan 2(OA) en
OC = 3(0A), enz.
In fig. 93 bepalen wij de concentratie (1012) in de buurt van de grenslaag in
punt H'. Op een afstand OA van de oorsprong is de concentratie niet meer dan
101 *. Zo kunnen wij voor elke afstand een bepaalde concentratie vinden.
De aldus geconstrueerde grafiek geeft een veel abrupter verloop in de buurt
van de grenslaag dan de weergave van fig. 93. Bij een gelijke mate van veront
reiniging in zowel het P- als het /V-germanium, zullen de concentratiegrafieken
van de minderheidsladingdragers nagenoeg gelijkvormig zijn.

Toepassing voor de concentratiegrafieken van een transistor
In fig. 95 is de concentratieverandering van de beweeglijke gaten in de basis van
de P/VP-transistor getekend. De transistor is normaal ingesteld. Wij herinneren
ons hier, dat wij dit concentratieverloop lineair als functie van de kristaldikte
hebben getekend.
Dit was mogelijk door gebruik te maken van een verticale schaal die lineair
verdeeld was, zoals in fig. 96 is getekend.
Bij de logaritmische schaal geeft het niveauverschil van de minderheidsladingdragers aan weerszijden van de basis het aantal ladingdragers aan, die de basis
passeren, en dus de collectorstroom bepalen.
Bij de lineaire schaal bepaalt de hoek, die de concentratiegrafiek met de hori
zontale as maakt, de grootte van de collectorstroom.
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De transistor in het
audio-frequentiegebied
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Algemeen
De grootte van het te versterken signaal bepaalt voornamelijk het gedrag van
een transistor in het audio-frequentiegebied. Meer gedetailleerd kunnen wij zeg
gen dat het gedrag van een transistor afhankelijk is van het niveau van de te ver
sterken signalen. Er zijn dan ook twee hoofdgebieden te onderscheiden:
- voor zwakke signalen en
- voor grote signalen.
Het is duidelijk dat tussen deze twee extreme gevallen een derde gebied voor
signalen van gemiddelde sterkte te vinden is. Aan de hand van een versterkketen
voor audio-frequentie signalen kunnen deze gebieden het best aangetoond wor
den. In het blokschema van fig. 97 zijn de trappen 1 en 2 speciaal ontworpen om
kleine signalen te versterken.
De besturingslrap 3 („driver trap”) is voor signalen van gemiddelde grootte
berekend, terwijl de vierde trap grote signalen kan versterken.
Elk van deze gebieden biedt zijn eigen problemen die tot een goede oplossing
moeten worden gebracht, om de totale versterker te laten werken. Onder andere
zal een keuze moeten worden gemaakt uit de verschillende schakelmogelijkhe
den van een transistor. Dikwijls zijn de voordelen van de gemeenschappelijke
emissorschakeling te verkiezen boven die van de gemeenschappelijke basis- of
colleclorschakeling. In speciale toepassingen in het audio-frequentiegebied kan
het echter toch wel voorkomen dat een keuze uit een van deze laatste twee mo
gelijkheden moet worden gedaan.
Het is niet de bedoeling om hierna een gespecialiseerd geval te bestuderen;
doch een algemene opzet te kiezen, waaruit de speciale gevallen kunnen worden
afgeleid.
Buiten de keuze van de schakelmogelijkheid kennen wij nog enkele specifieke
transistorproblemen die voor elk versterkniveau gelden. Wij noemen hier de
temperatuurinvloed op de transistoreigenschappen en het in rekening brengen
van de fabricagetoleranties.
Voor dat wij overgaan tot een meer gedetailleerde studie van elk werkings
gebied van de transistor, moet worden opgemerkt, dat een groot verschil bestaat
in het berekenen van een versterker die zwakke signalen moet versterken, en één
voor grote signalen.
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De transistor voor zwakke signalen
Een met transistors uitgeruste versterkketen voor audio-frequenties bestaat
altijd uit een zeker aantal versterktrappen. Het bestuderen van de transistoreigenschappen met de daarbij behorende keten onderdelen van één versterktrap
is echter niet voldoende. De problemen rond het achter elkaar schakelen van
een aantal trappen zullen dan ook speciaal belicht worden. Wij zullen bovendien
zien dat de keuze voor koppeling van bepaalde gebruikte schakelingen beperkt
is. Voor het versterken van zwakke signalen kunnen wij nu de belangrijkste pun
ten vastleggen die voor toekomstige ontwikkelingen van belang zijn. In volgorde
van belangrijkheid gelden dan de volgende punten:
- de maximale vermogensversterking
- de frequentiekarakteristiek
- problemen rond de stabiliteit

De vermogensversterking per trap is in de eerste plaats afhankelijk van de belastingsweerstand en de instelweerstanden, dus het instelpunt. Hier is de in
vloed van de gelijkstroom en gelijkspanning in de rusttoestand op de transistoreigenschappen van belang.

De frequentiekarakteristiek is een directe maat voor de lineaire vervorming.
Deze is op haar beurt weer afhankelijk van bepaalde transistoreigenschappen
zoals de afsnijfrequentie. Ook de andere onderdelen in de keten, zoals koppelingscondensatoren, terugwerkingscapaciteiten e.d., bepalen mede de frequen
tiekarakteristiek van de gehele versterktrap.
Hoewel de stabiliteitsproblemen van transistors in het gebied voor zwakke sig
nalen niet de belangrijkste zijn, moet toch aan enkele voorwaarden worden vol
daan.
Door gebruik te maken van één van een aantal bekende stabiliteitsschakelingen is dit probleem echter gemakkelijk te overwinnen.
Om alle bovengenoemde problemen te kunnen oplossen bij het ontwerpen van
schakelingen, moeten een aantal grootheden ons bekend zijn:
de karakteristiekenbundels van de transistors
- de parameters
- de vervangingsschema’s
De karakteristiekenbundels, zoals die in fig. 98 zijn getekend, zijn pas goed
bruikbaar als relatief grote signalen moeten worden versterkt.
Voor ons doel, het versterken van zwakke signalen, kunnen wij dus alleen
maar gebruik maken van de parameters (in een vierpool-vorm, fig. 99) of de ver
vangingsschema’s (fig. 100).
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2.1 Parameters
In de publikaties over transistors voor kleine vermogens worden door de fabri
kant altijd eigenschappen opgenomen die met „//-parameters” worden aange
geven (//It>; hrb; hfb en hob in het geval gemeenschappelijke basisschakeling wordt
gebruikt, en hie\ hre; hfe en hoe in het geval gemeenschappelijke emissor schake
ling). Opmerking: Ook de meer algemene parameteraanduidingen hïlb; hï2b\
hlïb\ ^2ib en
fJi2e>
worden gebruikt.
Uit gespecialiseerde literatuur betreffende dit onderwerp, zijn ons een aantal
vervangingsschema’s bekend, waarin deze parameters, evenals de z- en ^-parameters, zijn aangegeven.
Het is mogelijk om in het audio-frequentiegebied alle drie parameters te ge
bruiken, waarbij wij moeten bedenken dat de beschouwde schakeling alleen zeer
kleine signalen zal verwerken.
Als de waarden van te gebruiken onderdelen in dezelfde orde van grootte lig
gen als de parameterwaarden, is de grootste moeilijkheid die, een zodanige keuze
uit de parameters te maken, dat de best mogelijke schakeling uit de bus komt.
Dit resulteert uiteindelijk in de volgende vraag:
In welk geval zal men de voorkeur geven aan één soort parameter boven de
andere twee?
Het antwoord op deze vraag is het gemakkelijkst te geven als we de „z”, „ƒ”
en ,,//” parameters in een vierpool gaan definiëren. De meeste technici verwonren zich echter als ze horen dat het woord „vierpool” afkomstig is uit de matrixalgebra. In dit hoofdstuk zullen wij enkele begrippen uit de matrix-algebra eens
onder de loep nemen. Hoewel de vierpooltheorie wat eenvoudig aandoet, is deze
ruimschoots voldoende om de meest voorkomende ontwerpen te berekenen.
De vierpooltheorie kan in het algemeen voor vele zaken worden gebruikt.
Ook voor de transistors en andere onderdelen, serieschakeling van weerstanden,
paiellelschakeling van weerstanden, transformatoren, enz. is de vierpooltheorie
bruikbaar.
2.1.1 De z-parameter
In fig. 101 is een schakeling weergegeven, waarin een weerstand r op de klemmen
van een gelijkspanningsbron. V is aangesloten. In deze keten vloeit een (elek
tronen-) stroom / in de richting van en aangegeven met de pijl. De wet van Ohm
leert ons dat de spanning V gelijk is aan het produkt van de weerstand r en de
stroom /, dus:
V = r• /

In deze vergelijking is K de afhankelijke, / de variabele en r de parameter. Per
definitie is r in deze keten dus de parameter.
Als wij de weerstand r vervangen door een impedantie ;z en de gelijkspanningsbron vervangen door een wisselspanningsgenerator v == Ksin co t (fig. 102) dan,
krijgen wij volgens de wet van Ohm de vergelijking:
v = z ■ i
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Fig. 102
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uitgangsketen

1

In de vergelijking v = z • i op de voorafgaande bladzijde is v weer de afhanke
lijke, ide variabele en z de parameter. De z is dus ook in deze keten de parameter.
In fig. 103 is eenzelfde schakeling als in fig. 102 getekend, echter nu met twee
impedanties z en z' in serie. Deze impedanties zijn weer aangesloten op een wisselspanningsbron v = V sin a> t.
Het verband tussen de waarde van de stroom en de waarde van de spanning
wordt in de volgende formule gegeven:

v = zi + zi
z en z' zijn de parameters van de nieuwe keten.
We kunnen ook een samenstel van twee ketens bestuderen zoals dat in fig. 104
is getekend. Dit samcnstel bestaat uit twee schakelingen:
Schakeling 1 Deze keten bestaat uit twee in serie geschakelde impedanties die
op haar beurt zijn aangesloten op de klemmen van een wisselspanningsbron met
momentele waarde vt. De stroom die in deze keten rondgaat, is aangegeven met
De volgende vergelijking is nu op te stellen:

V, = z,i, + z'tit
Schakeling 2 Deze keten bevat eveneens twee in serie geschakelde impedan
ties (z2 en z'2). Deze serieschakeling is aangesloten op de wisselspanningsgenerator v2, de stroom wordt hier met i.> aangegeven. De vergelijking van deze scha
keling wordt gegeven door de formule:
v2 = Z2 >2 + Z2 '2

In feite wordt door de twee laatst genoemde formules het gehele gedrag van de
schakeling van fig. 105 bepaald, De termen
z'{ en z2, z'2 zijn de parameters
in respectievelijk schakeling 1 en schakeling 2.
We kunnen deze twee vergelijkingen ook in de volgende vorm schrijven:
Vi = zp’i + z'lil

v2 = ^2 + 4*2

Deze manier van onder elkaar schrijven is erg belangrijk, omdat wij deze vorm
ook tegenkomen in de vierpooltheorie. De opzet van de gehele schakeling van
fig. 104 komt vrij goed overeen met de voorstelling die wij ons van een vierpool
maken, hoewel er in werkelijkheid vrij grote verschillen kunnen voorkomen in
de termen waaruit de formule is opgebouwd, b.v. voor wat betreft de z\ en z'2.
Hoe kunnen wij ons nu eigenlijk het best een actieve vierpool voorstellen?
Dikwijls wordt dit voorgesteld door een rechthoek (ook wel „magische doos”
genaamd) waarop twee ingangsklemmen en twee uitgangsklemmen zijn aange
bracht. (fig. 105). Om nog iets verder te vereenvoudigen gaan wij de ingang aan
geven met het cijfer 1, en de uitgang met het cijfer 2. Klaarblijkelijk hebben wij
nu eenzelfde omstandigheid gekregen, wat betreft het aantal ketens, als wij in
fig. 104 hebben gezien.
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Er blijft echter wel een verschil. De schakeling in fig. 104 gedraagt zich als
twee volkomen gescheiden ketens. Dit is niet het geval met een vierpool. Als een
wisselstroom met momentele waarde it aan de ingangsklemmen van de vierpool
wordt loegevoerd (fig. 106) zal op hetzelfde moment een wisselspanning met mo
mentele waarde v2 over de uitgangsklemmen verschijnen. Het verschijnsel doet
zich nu voor alsof er vermogen uit de ingangsketen wordt overgebracht naar de
uitgangsketen. Er zal in de uitgangsketen dan ook een stroom i2 gaan vloeien.
Doorgaand op bovengenoemde feiten is het mogelijk om de spanning v2
(over de uitgangsklemmen) uit de volgende twee spanningen opgebouwd te den
ken (fig. 107):
- enerzijds de spanning die vanuit de ingangsketen in de uitgangsketen wordt
overgebracht, en die als een spanningsgenerator in deze uitgangsketen wordt
opgenomen;
- anderzijds, de spanning die over de eigen impedantie (z2) van de uitgangsketen ontstaat, omdat de stroom i2 hier doorheen vloeit.
Op dezelfde manier als er vermogen van de ingangsketen naarde uitgangsketen
wordt overgebracht, zal er omgekeerd ook een gedeelte van het vermogen dat in
de uitgangsketen aanwezig is, naar de ingangsketen teruggevoerd worden. Dit is
een gevolg van het feit dat beide ketens gemeenschappelijke impedanties bezit
ten.
Evenals dit voor de spanning v2 het geval is, kunnen wij ook de spanning Vj
die over de ingangsklemmen staat, opgebouwd denken uit twee spanningen (fig.
108):
- enerzijds de spanning die ontstaat over de eigen impedantie (zj) van de in
gangsketen van de vierpool. Deze spanning ontstaat doordat de stroom z\ door
deze impedantie vloeit.
- anderzijds de spanning die het gevolg is van de energie die uit de uitgangsketen in de ingangsketen wordt teruggevoerd, en door een spanningsgenerator
in deze ingangsketen wordt voorgesteld.
Als resultaat van het bovenstaande kan onze vierpool worden voorgesteld door
een samenstel van twee ketens. Iedere keten is dan opgebouwd uit een impedantie
met daarmee in serie een spanningsgenerator (figuur 108).
— v21 = Zji

is de spanning die over de eigen impedantie (z,) van de ingangsketen staat.
— vz, = Z2'2

is de spanning die over de eigen impedantie (z2) van de uitgangsketen staat.
Door deze twee spanningen wordt het passieve gedrag van de vierpool tot uit
drukking gebracht. Wij willen echter ook een formule vinden om ons het actieve
gedrag te kunnen voorstellen. De spanningsgenerator vgl stelt in de ingangsketen
de teruggevoerde energie uit de uitgangsketen voor. De spanning vgl is direct af
te leiden uit de stroom z2, die in de uitgangsketen vloeit.
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A

In de totale vergelijking van de ingangsketen;
vi = vZ1 + vgi = zlil 4- ki2

is de term (Jd2) gelijk aan een spanning, omdat v, per definitie gelijk moet zijn
aan de som van twee spanningen. Hieruit volgt dat de parameter k per definitie
een impedantie moet zijn. Deze is echter niet opgebouwd door de elementen van
één van de ketens, maar wordt daarentegen door een samenspel van de in- en uitgangsketen bepaald, (fig. 109).
Deze impedantie wordt ook genoemd „terugwerkingsimpedantie van een
vierpoot”, en wordt weer aangegeven met de letter z waaraan twee indexcijfers
zijn toegevoegd die aangeven in welke keten deze z optreedt.
De volgorde van deze indexcijfers geeft aan of de energie van de ingang naar
de uitgang is overgebracht of omgekeerd. We zullen dit nader verklaren. Zo geeft
het eerste cijfer aan in welke keten de energie is toegevoerd. In ons geval is dat
de ingangsketen, en dat wordt dan ook aangeduid met het cijfer 1 als eerste in
dexcijfer. Het tweede cijfer geeft de keten aan van waaruit de energie is verkre
gen. Het wordt als volgt aangegeven:
k = z12
De terugwerkingsimpedantie van een vierpool wordt dus aangegeven door z12.
We kunnen de formule bovenaan deze bladzijde nu als volgt schrijven:
Vi = zJi +

z12j2

Zj stelt de eigen weerstand van de ingangsketen voor. Om duidelijk te laten uit
komen dat deze impedantie bij de ingangsketen behoort, en om een eenduidige
schrijfwijze te verkrijgen, voegen wij nog een tweede indexcijfer I toe.
De uiteindelijke vorm van de formule voor de ingangsketen ziet er dan als
V0'8,Uit:

v,=Z11.1 + Z12i2

(2.1)

Om de formule voor de uitgangsketen te kunnen vaststellen, volgen wij dezelfde
redenering.
De spanning v2 die over de uitgangsklemmen aanwezig is, is ook hier de som
van de twee werkzame spanningen:
v2 = v22 + vgi

(fig. 109)

v,2 is weer de spanning die over de eigen weerstand van de uitgangsketen aan
wezig is. Deze spanning is gelijk aan het produkt van deze impedantie (z2) met
de hierdoor vloeiende stroom (/2). z2 is de parameter die alleen door de uitgangs
keten wordt bepaald. Door deze omstandigheid en om uniformiteit te verkrijgen,
zoals dat ook met de ingangsketen is gedaan, wordt ook de eigen impedantie van
de uitgangsketen weer aangegeven met de letter z, gevolgd door twee cijfers 2, en
wordt dus geschreven als z22.
Nu is ook:
Vz2 = *22*2
De spanning die over de klemmen van de generator vg2 aanwezig is, is in feite de
uit de ingangsketen naar het uitgangscircuit overgedragen energie. Evenals wij

dat voor de ingangsketen hebben gedaan, kunnen wij ons ook deze generatorspanning weer voorstellen als het produkt van een impedantie meteen stroom.
We krijgen dan deze formule:
• ‘1

In deze vergelijking stelt k' een impedantie voor die wij de „overdrachtsimpedantie van een vierpool" noemen, en Zj is de stroom die rondgaat in de ingangs
keten en die hier ook duidelijk weergeeft dat deze spanningsbron ontstaan is uit
de overgebrachte energie uit de ingangsketen. k' stelt dus een gemeenschappe
lijke impedantie voor, die door de in- en uitgangsketens wordt bepaald. De
overgedragen energie gaat in dit geval van de ingang naar de uitgang.
Ook hier wordt weer de letter z gebruikt om de impedantie voor te stellen,
waaraan wij ook weer 2 cijfers als index toevoegen. Wij zullen nu nog nagaan
welke cijfers dat zijn en in welke volgorde.
De energie is overgezet naar de uitgangsketen (het cijfer 2 moet dus als eerste
index worden gebruikt) en is afkomstig van de ingangsketen (met als gevolg dat
het cijfer 1 op de tweede plaats komt), dus als volgt:
= *21

en

= Z21 • <1

z2l stelt de overdrachtsimpedantie van de vierpool voor en vg2 de uit de ingangs
keten afkomstige energie, die in de vorm van een spanning in de uitgangsketen
is opgenomen.
De uiteindclijke vergelijking voor de uitgangsketen ziet er nu als volgt uit:
v2 = vS2 + vg2 = z22 ■ i2 + z21 ■ ij

Een verwisseling van de termen aan weerszijden van het plus-teken verandert
uiteraard niets aan de vergelijking. We kunnen dus ook schrijven
v2 = z2i - G + z22 ' *2

(2-2)

De vergelijking van de ingangsketen (2.1) en de uiteindelijke vergelijking voor de
uitgangsketen (2.2) zijn nu in dezelfde vorm weergegeven, en bepalen het gedrag
van een vierpool, zoals die in fig. 110 is getekend.
’ G + Z12 • G

(2.1)

V2 = Z21 ■ G + z22 ■ G

(2-2)

v, = z

De termen uit deze vergelijkingen laten zich gemakkelijk in matrix vorm schrij
ven.
De spanningen v, en v2, die de afhankelijken zijn in de bovenstaande verge
lijkingen, schrijven we onder elkaar tussen haakjes, dus in de opstelling zoals
die hierboven voorkomt:
r ~i

[::]

Op deze manier wordt de matrix van de afhankelijken weergegeven.
Als deze gegevens in een zuil of kolom-vorm zijn gegeven, noemen wij dit een
„kolommatrix van de afhankelijken".
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De stromen i\ en i2 die gemeenschappelijke variabelen van de twee vergelijkin
gen vormen, kunnen ook in dezelfde vorm worden weergegeven:

DJ

Deze term geeft de matrix van de variabelen weer. Ook deze twee variabelen
staan weer in de kolomvorm en worden daarom genoemd: „kolommatrix van de
variabelen".
Als laatste grootheden uit de vergelijkingen (2.1) en (2.2) blijven de termen
met „z" over. Dit zijn de parameters van de twee vergelijkingen. Als wij ook deze
parameters volgens hun oorspronkelijke opstelling tussen haakjes plaatsen
krijgen wij:

D::

Z12

Deze uitdrukking staat voor de parametermatrix, en bevat twee kolommen met
ieder twee elementen. Wij noemen dit dan „vierkantmatrix van de parameters.”
Wij gaan nu na op welke manier wij deze verschillende matrices (kolommatrices voor de afhankelijken en variabelen en de vierkantmatrix voor de para
meters) in één matrixvergelijking kunnen vastleggen.
Van een eenvoudige vergelijking in de vorm y = a • x weten wij dat de afhan
kelijke gelijk is aan het produkt van de parameter (a) met de variabele (.v). Een
matrixvergelijking kunnen wij opdezelfde manierschrijven: de matrix van de afhankclijken is gelijk aan het produkt van de matrix van de parameters met de
matrix van de variabelen.
In ons geval kunnen wij dus schrijven, dat de kolommatrix van de afhanke-

lijken

gelijk is aan de vierkantmatrix van de parameters

nigvuldigd met de kolommatrix van de variabelen

verme-

DJ d“

JDJ

(2.3)

Deze matrixvergelijking kunnen wij echter ook op een geheel andere manier
schrijven. We vervangen de haakjes door twee verticale strepen. Dit verandert
niets aan de betekenis of de benaming van de matrices.

d kl

(2.3a)

Wc kunnen nog een verdere vereenvoudiging in de vergelijkingen (2.3 en 2.3a)
aanbrengen door de gehele matrix van de z-parameters te vervangen door een
daarmee overeenkomend symbool. Dit wordt gedaan door de letter z in een vier
kantje te plaatsen.
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We krijgen dan de volgende vergelijking:
(2.4)

Ondanks de vereenvoudiging blijft de vierkantmatrix van de parameters het
meest interessante deel van de vergelijking.

ra-

"■

Z22

LZ21

(2.5)

We zijn nu op het punt aangekomen, waar een nauwkeuriger bepaling van elke
parameter interessant wordt. Hierbij gaan wij uit van de reeds eerder gestelde
basisvergelijkingen van de vierpool:
vi = Zn ’ '1 + z12 ' i2

(2.1)
(2.2)

Bepaling van z, (
In de vergelijking v, = zu • /j 4- z12 • z2 nemen wij aan dat de stroom z2 ge
lijk nul is. In fig. 112 is aan deze voorwaarde voldaan, doordat de uitgangsketen open is, en geen rondgaande stroom mogelijk is. De stroom is dus nul
(z2 = 0) en als gevolg hiervan is ook de spanning (z12 • z2), die van de uitgangsketen naar de ingangsketen wordt toegevoerd, nul
(«2 = 0)

vi = zn • '1

Deze vergelijking geeft ons de waarde voor zx,, als z2 = 0:.

z

(<2'= 0)

(2.6)

ztl vertegenwoordigt de ingangsimpedantie voor een vierpool met open uitgangsketen. Deze situatie doet zich in de praktijk voor bij een oneindig grote
belastingsweerstand van de vierpool.
Bepaling van z12
In dezelfde vergelijking Vj = zlx • z\ + z12 • G veronderstellen wij dat nu de
ingangsstroom ix gelijk aan nul is, zoals dit in fig. 113 is getekend. Hierin zijn de
ingangsklemmen van de vierpool niet aangesloten. In dit geval gaan wij de
spanning v2 uitwendig op de uitgangsklemmen schakelen.
Daar ix = 0, zal ook zx, • ix gelijk nul zijn, waaruit weer volgt dat:

‘■■-t

(>'i = 0)

omdat
”1 = z12 • i2 (<1 = 0)
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(2.7)
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212 stelt dus de terugwerkingsimpedantie van een vierpool voor.
Als de ingangsketen open is (b.v. als een oneindig grote impedantie op de ingangsklemmen is aangesloten) en een spanning v2 op de uitgangsklemmen is
aangesloten, wordt deze terugwerkingsimpedantie gedefinieerd als: de in de in
gangsketen ingebrachte spanning gedeeld door de in de uitgangsketen rond
gaande stroom.

Bepaling van z2,
In de vergelijking v2 = z2l • ix + z22 ■ i2 veronderstellen wij dat de stroom i2
weer gelijk nul is.
In fig. 114 zijn de uitgangsklemmen niet aangesloten, zodat er geen rondgaan
de stroom kan vloeien. We kunnen dit weer vergelijken met het geval dat een on
eindig hoge waarde voor de belastingsimpedantie op de vierpool is aangesloten.
Omdat de uitgangsstroom nul is (z2 = 0), is ook de spanning over z22 nul.
We krijgen dan de vergelijking:
v2 = z2i • »i

(i2 = 0)

Uit deze vergelijking is z2i te bepalen.

(G = 0)

(2.8)

z21 stelt de overdrachtsimpedantie van een vierpool voor, als de uitgang open is.
en is bepaald door de verhouding van de spanning in de uitgangsketen (afkom
stig uit de ingangsketen door overdracht) tot de rondgaande stroom in de in
gangsketen.

Bepaling van z22
In dezelfde vergelijking v2 = z2ï • i\ 4- z22 ■ i2 nemen wij nu de stroom ix gelijk
aan nul, zoals dat in fig. 115 is weergegeven. Ook hier is de ingangsketen weer
open en wordt een spanning v2 aangelegd op de uitgangsklemmen.
Daar it = 0, zal ook het produkt z2l • /, gelijk aan nul zijn, en
v2 = z22 • G

(<i = °)

waaruit weer volgt dat
(2.9)
(f, = 0)

z22 geeft de uitgangsimpedantie van een vierpool weer met open ingangsklemmen (b.v. weer door een oneindig hoge impedantie) en wordt bepaald door de
verhouding die bestaat tussen de spanning op de uitgangsklemmen van de vier
pool en de stroom in deze keten.
De vierkantmatrix van de parameters leent zich bijzonder goed voor het be
studeren van de meest belangrijke grootheden van een vierpool.
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De matrix-opzet van de parameters geeft precies het gedrag van de vierpool
weer. Het is daarom ook mogelijk deze matrix te verdelen in de volgende vier ge
bieden:
terugwerkingsimpedantie '
“ingangsimpedantie
(met open uitgang)

*12

(met open ingang)

overdrachtsimpedantie
_(met open uitgang)

uitgangsimpedantie
(met open ingang)

Als wij onder bepaalde omstandigheden de verschillende impedanties van een
vierpool kennen, is dit een groot gemak bij het ontwerpen van en werken met
een vierpool.
Toepassing van de z-parameter

In fig. 116 is een samenstel van twee vierpolen (a en ó) getekend, waarvan de in
gangen in serie zijn geschakeld, evenals dit met de twee uitgangen het geval is.
We willen nagaan welke de parameters van de vervangingsvierpool „c” zijn.
De vierkantmatrix van de parameters voor vierpool ,,a" is:

De vierkantmatrix van de parameters voor vierpool

0 =K
116
Lz21t>

is:

Z22Z>J

Om de vierkantmatrix van de vervangingsvierpool „c” te verkrijgen, moeten de
overeenkomstige termen van elke matrix van de vierpolen ,,a" en ,,Z>” worden
opgeteld, zodat de totaal matrix wordt:

S=S+S = [’"

o

Z 1 2a

*iu

Zl2b

la

Z22a

Z21b

Z22b

Zlla + Zll»
Z21a + Z21t>

Z12a + Z12k
Z22a + Z22bJ

(2.10)

maar zc is ook gelijk aan:
Z

Z12c

Hieruit volgt:
- de ingangsimpedantie van de vervangingsvierpool „c” is gelijk aan de som van
de ingangsimpedantie van de vierpolen „a” en „6”; dus:
*1 lc = Z1 la + zllb

- de terugwerkingsimpedantie van de vervangingsvierpool „c” is eveneens gelijk
aan de som van de terugwerkingsimpedantie van de vierpolen „a” en „b”:
Z12c = zl2a + Zl2b
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- de overdrachtsimpedantie van de vervangingsvierpool „c” is gelijk aan de som
van de overdrachtsimpedanties van de vierpolen „a” en „6”; dus.
Z21c = Z21a + z2lb

- de uitgangsimpedantie van de vervangingsvierpool ,,c” is gelijk aan de som
van de uitgangsimpedanties van de vierpolen „a" en „b":

In fig. 117 is het geval getekend, als van n vierpolen alle ingangen in serie zijn
geschakeld, evenals dit met de uitgangen het geval is. Ook hier moeten de over
eenkomstige matrixtermen van de diverse vierpolen worden opgeteld, zodat wij
krijgen:
- ingangsimpedantie van de vervangingsvierpool:
Zlleq = Zlla "h Zllb "T

+ Zjt,

(2.11)

- terugwerkingsimpedantie van de vervangingsvierpool:
Z12cq ~ Z12a "t"
z12b
l2b +
+ Z

"• + Z
Z 12n

(2.12)

- overdrachtsimpedantie van de vervangingsvierpool:
Z21eq = Z21o + Z21b +

+ Z21n

(2.13)

- uitgangsimpedantie van de vervangingsvierpool:
Z22cq ~ Z22o + Z22b +

+ Z22n

(2.14)

Toepassing van de vierpooltheorie met z-parameters in schakelingen

Het grote voordeel van een vervangingsvierpool is onder andere de eenvoud om
de parameters te berekenen. Deze methode is voor ons echter alleen van belang
als wij er gebruik van kunnen maken om transistorversterkers met enkele versterktrappen te ontwerpen.
Het eerste onderwerp, dat we daarom in een vierpoolvorm willen gaan bestuderen, is de transistor.
De transistor als vierpool

Omdat er drie mogelijkheden voor een transistor zijn om in een schakeling opge
nomen te worden (gemeenschappelijke basis, gemeenschappelijke emissor en ge
meenschappelijke collector schakeling), is het noodzakelijk om de verschillende
parameters voor elk van deze schakelingen te definiëren.
In de gemeenschappelijke basisschakeling ziet de matrix van de parameters er
als volgt uit (fig. 118):

Voor de twee andere schakelingen kunnen wij twee notatiemogelijkheden onderscheiden; ofwel met accenten of met de letters e en c als index-letters.
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Voor de gemeenschappelijke emissorschakeling is de matrix van de parameters
(fig. 119):

* Ef[:z-

:i:

,Z21e

Z‘H

Z22eJ

En voor de gemeenschappelijke collectorschakeling in deze matrix:

'------ 1

Lz21

Z2

■] orQ.[-

Om het vervangingsschema van een transistor in een vierpool te kunnen op
stellen, gaan wij uit van de gemeenschappelijke basisschakeling, daar deze het
gemakkelijkst is. Voor alle „kleinsignaal” transistors kunnen wij een vervan
gingsschema gebruiken, zoals dat in fig. 121 is getekend. De onderdelen waaruit
dit schema is opgebouwd, zijn erg eenvoudig.
Wij kunnen die gedeelten onderscheiden in de basisketen, de emissorketen en
de collectorketen.
De eerste keten bestaat uit de weerstand rb, de tweede uit de weerstand rc en de
derde uit de weerstand rc met in serie hiermee een spanningsgenerator (rm • ie).
Deze generator stelt de effectieve werking van de transistor voor. In de meeste
gevallen geeft de fabrikant de waarde van deze parameters op.
Hoe kunnen wij nu het vervangingsschema van de transistor omzetten in een
vierpool, zoals die in fig. 122 is getekend? Daartoe gaan wij uit van het schema
binnen een vierpool. De ingangsketen bestaat uit de weerstand r, met een span
ningsbron hiermee in serie geschakeld. Deze spanningsbron stelt de interne wer
king van de vierpool voor.
De uitgangsketen bestaat uit de weerstand r2 in serie met een tweede span
ningsgenerator. Deze generator stelt de ingangsenergie voor die binnen de vier
pool is overgedragen naar de uitgang.
We vervangen nu de spanningsbron uit de ingangsketen door een weerstand
(r3). De nu ontstane keten komt echter in 't geheel niet meer overeen met de ac
tieve vierpool, die wij eerder gedefinieerd hebben. Er wordt immers geen enerige
meer teruggevoerd van de uitgangsketen naar de ingangsketen.
Als wij nu het onderste aansluitpunt van de tweede generator losnemen van de
gemeenschappelijke in- en uitgangslijn, en dat verbinden met het gemeenschap
pelijk punt van de weerstanden rx en r3, dan hebben wij opnieuw een actieve
vierpool verkregen (de schakeling met de gestippelde lijn in fig. 123).
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De uitgangsstroom gaat nu ook door de weerstand r3. In dit geval wordt de
uitgangsenergie door middel van de spanning over r3 in het ingangscircuit terug
gevoerd (fig. 124). De weerstand r3 is gemeenschappelijk voor de ingangs- en de
uitgangsketen.
In fig. 125 is een andere tekenwijze weergegeven waarin de weerstand rj hori
zontaal, links van de gemeenschappelijke weerstand r3, is getekend, en de spanningsgenerator met de weerstand r2 rechts. We hebben nu eenzelfde opstelling
verkregen als het vervangingsschema van een transistor, zoals dat in fig. 126 is
getekend. De weerstanden
r2 en r3 kunnen wij vervangen door respectievelijk
de weerstanden re, rb en rc, zoals die uit de transistorkarakteristieken zijn af te
leiden.
Hieruit volgt dat wij de vierpool met het vervangingsschema mogen verwis
selen. De z-parameters echter, die het gedrag van een vierpool bepalen, zijn niet
zonder meer gelijk aan de elementen waaruit het vervangingsschema van de tran
sistor is opgebouwd. Dit vervangingsschema geeft echter aanmerkelijke vereen
voudigingen om de z-parameters van een transistorvierpool te bepalen.
Bepaling van de zib-parameter

1 n de vierpool volgens fig. 126 is de ingangsimpedantie gegeven door de verge
lijking (2.6):
V1

(G=0)

■l

In fig. 127 is een spanning Vj op de ingang (tussen emissor en basis) van de tran
sistor aangesloten. De uitgangsketen is open, waardoor de stroom i2 gelijk aan
nul is.
De wet van Ohm leert ons dat de spanning gelijk is aan de som van de span
ningen die over de weerstanden re en rb aanwezig is. Deze spanning is ook gelijk
aan het produkt van de totale ingangsweerstand (rt + rb) vermenigvuldigd met
de stroom die door deze weerstanden vloeit.
Door de weerstand re vloeit alleen de stroom Z, en door de weerstand rb vloei
en de stromen Z| en i2. Maar aangezien i2 gelijk nul is, zal in dit geval ook slechts
de stroom il door de weerstand rb vloeien.
De vergelijking luidt dan:
*i = v,. +
= r. ■ i, + rb ■ i, = (r. + rt) i,
of

z

= z.h =
“

i, ('2 = 0)

(r. + rt)
____

i,

(2.15)

(ziz> geeft met „Z” van het engelse „input” en „5” van „gemeenschappelijke
basisschakeling” direkt weer wat bedoeld wordt, en is een veel gebruikte schrijf
wijze als de z-parameters van alléén de transistor worden aangegeven).
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Bepaling van de zrb-parameter
In de vierpool volgens fig. 128 is de terugwerkingsimpedantie (zï2) bepaald door
de vergelijking (2.7):

(2.7)

z‘2 - va, = o

Fig. 129 geeft weer het vervangingsschema van de transistor. Op de uitgangsklemmen (tussen collector en basis) is een spanning v2 aangelegd, waardoor een
stroom i2 in dit circuit ontstaat. De stroom is nul omdat de ingangsketen open
is.
De ingangsspanning is weer de som van twee spanningen:
- de spanning over de weerstand re (vre)
- de spanning over de weerstand rb (vrb)
Daar de stroom it gelijk nul is, zal door de weerstand re geen enkele stroom
vloeien, zodat vre gelijk nul is.
Door de weerstand rb vloeit alleen de stroom i2, zodat de spanning over deze
weerstand is bepaald door:
vrb = rb ■ i2

De teruggevoerde spanning (vj is nu gelijk aan :
VI = Vr. + Vrb = 0 + rb • »2

fb • »2

waaruit de terugwerkingsimpedantie volgt:
212 - z,2‘ ~ z'* “ "/?(.■, = 0)

(2.16)

(zrb geeft met „r” van het engelse „reverse” en „Z>” van gemeenschappelijke
basisschakeling direkt weer wat bedoeld wordt”).

Bepaling van de zfb-parameter
De overdrachtsimpedantie in een vierpool is gegeven door de vergelijking
(2.8):

2

21

= Z1.
>\ (h = 0)

In het transistorvervangingsschema (fig. 130) is een spanning v, op de ingangsklemmen geschakeld (tussen emissor en basis), waardoor een stroom it in deze
keten vloeit. De uitgangsketen is weer open, waardoor de stroom i2 gelijk nul is.
De uitgangsspanning (v2) die nu ontstaat is gelijk aan de som van drie spanningen:
- de spanning over de weerstand rc (vrc)
- de generatorspanning die de effektieve transistorwerking voorstelt (vg)
- de spanning over de weerstand rb (vrb)
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Omdat ƒ2 gelijk nul is, vloeit geen stroom door rc, zodat vrc
De generatorspanning is

0.

'1

En de spanning over de weerstand rb is bepaald door het produkt:
v,. = rs ’ 'i

Wij vinden nu:
v2 = vr. + v, + vr. = 0 + rm ■ i, + rb ■ i, = (r„ + rh) i,

of

Z21b = z„ = ^((2=0) = <^^

= rm + rb

(2.17)

‘1

'1

(z/b geeft met
van het engelse „forward” en „b" van gemeenschappelijke
basisschakeling” direkt weer wat bedoeld wordt).
In deze vergelijking kan rm als afhankelijke van rc worden uitgedrukt. In het
transistorvervangingsschema in figuur 131 a schakelen wij het collectorgedeelte
uit door een kortsluiting.
In de nu verkregen schakeling (figuur 131Z?) is de som van de spanningen ge
lijk aan nul:
0 = vg + vre = — rm • '1 + rc • «2

De stroom i2 of de uitgangsstroom is gelijk aan de collectorstroom van een
transistor, en de stroom Z, of de ingangsstroom komt overeen met de emissor
stroom. Het verband tussen deze twee stromen wordt aangegeven door hfb, dus

Ic = Ijfb ’ Ie °f *n ons geval i2 = h/b • it*)
Als wij nu i2 in de eerder gevonden vergelijking vervangen door bovenstaande
waarde dan vinden wij:
o = — rm- i, + rbh/t-it
waaruit volgt:
<■„ = h/i,' r<

Zodat formule (2.17) uiteindelijk wordt:
Z/t = rm + rb = hfb • rc + rb

•) Zie voor verklaring en definitie van hjb, bladzijde 135 en volgende.
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Bepaling van de zob-parameter
De uitgangsimpedantie van een vierpool wordt gegeven door de vergelijking:

= 22
G

Oi = 0)

Tussen de collector en de basis van de transistor schakelen wij een spanning
v2 (fig. 132). De emissor-basisketen (ingangsketen) is open, zodat de stroom ij
gelijk nul is. De spanning v2 op de uitgangsklemmen is gelijk aan de som van de
spanningen die in deze uitgangsketen werkzaam zijn:
- de spanning over de weerstand rc (v^)
- de generatorspanning in de collectorketen (v91)
- de spanning over de weerstand rb, die ontstaat doordat Zj en i2 hierdoor vloeien, zodat :
vrb = rb(ii + i2)

De totale transistor-uitgangsspanning is:
V2

Vre + V,

Vrb

of uitgewerkt
*2 = f' ' <2 + rm ■ ‘1 +

+ G)

of ook
v2 = (rc + rb) '2 + Om + rb) h

Daar iï echter nul is (de ingangsketen is open), is v2:

v2 = (rc + rb) i2
De uitgangsimpedantie is nu:
_
_
_
Z22 ~ Z22b ~ Zob ~

(rc + rb) i2

V2

Oi = 0)

(2.18)

«2

(zob geeft met „o" van het engelse „output” en „b" van gemeenschappelijke
basisschakeling direkt weer wat bedoeld wordt.)
Het is nu mogelijk om het gedrag van een transistor (in gemeenschappelijke
basisschakeling) te bepalen met behulp van de vier z-parameters van een vierpool. Als wij aannemen dat deze parameters geen actief werkende elementen
bezitten, kunnen deze parameters voor lage frequenties door weerstanden wor
den aangegeven (fig. 133).
De z-parameters kunnen onder deze voorwaarden dus worden vervangen door
z-parameters:

z» = rib

Zrb = rrb

zfb = rfb

Zob
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De transistorparameters in gemeenschappelijke emissor- of -collectorschakeling, zijn op dezelfde hiervoor omschreven methode te bepalen.
Aangezien de berekeningen gelijk zijn, volstaan wij hier met de eindresultaten
van de verschillende parameters.
Gemeenschappelijke basisschakeling (fig. 134):

re + rb (2.15)
rm + rb (2.17)

Zrb
Zob.

rb
(2.16)
rc + rb (2.18)

(2.19)

Waaruit volgt:

- de ingangsimpedantie met open uitgang is:
zib = rib = re + rb

- de terugwerkingsimpedantie met open ingang is:
zrb = rrb = rb

- de overdrachtsimpedantie met open uitgang is:
zfb = r/b = rm + rb = hfb ■ re + rb

- de uitgangsimpedantie met open ingang is:
zOb = rob = rc + rb

Gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 135):
Zie

Zf'

Zoe.

re + rb
re ~

re + rc— rm

Hieruit volgt:
- de ingangsimpedantie met open uitgang is:
Zie = rie = re + rb

- de terugwerkingsimpedantie met open ingang is:

- de overdrachtsimpedantie met open uitgang is:
Z/, = rf, = r, — rm = r, — hfb ■ rc

- de uitgangsimpedantie met open ingang is:

Z„. =

= r, + rc — rm = r„ + rc (1 — h/b)
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(2.20)

Gemeenschappelijke collectorschakeling (fïg. 136):

■1 =
Zfc

Zoc.
■J

(2.21)
Lrc

Hieruit volgt:

- dc ingangsimpedantie met open uitgang:
Zic = ric = rc + rb

- de terugwerkingsimpedantic met open ingang:
= rrC = rc — rm = rc(\ — hfb)

- de ovcrdrachtsimpedantie met open uitgang:

- de uitgangsimpedantie met open ingang:
zoc = rnc = re + rc — rm = re + rc(\ — hfb)

Als wij nu de grootheden rc, rfc, rc en hfb kennen, kunnen de
of,^"-para
meters uit één van bovengenoemde schakelingen gemakkelijk berekend worden.
Om echter alléén de transistor naar vierpoolgroothedcn om te zetten, is niet
voldoende. Ook de verdere circuitbepalende onderdelen van de verschillende
versterktrappen moeten dan in vierpoolgroothedcn worden uitgedrukt. Nemen
wij een weerstand als voorbeeld (fig. 137). Deze weerstand is zowel op de ingangals uitgangsklemmen aangesloten en is dus gemeenschappelijk voor beide ketens.
Deze schakeling wordt aangegeven als „serieweerstand” -vierpool, omdat deze
vierpool niet anders op een transistorvierpool kan worden aangesloten, dan met
de respectievelijke ingangen en uitgangen in serie te schakelen.

„Serieweerstand”-vierpool

De spanningen en stromen van de ingang en uitgang geven wij weer aan met
V], ƒ, en r2, i2. Wij kunnen zonder meer de vicrpoolvergelijking toepassen om de
parameters van de nieuwe keten te bepalen, omdat deze keten slechts een weer
stand (R) beval. Wij geven de parameters aan met de letter ,,r".
De vicrpoolvergelijking wordt dus:
— rl 1 ■ '1 + r12 ■ '2
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Voor de matrix van de parameters kunnen wij dan schrijven:

Afhankelijk van de weerstandswaarde in de keten kunnen wij nu de vier para
meters bepalen volgens de eerder omschreven methode waar de transistor aan
de vierpooltheorie werd getoetst.
Bepaling van de rïï-parameter
De ingangsweerstand van een vierpool wordt gegeven door:

r =
11

h

(G=0)

In deze „serieweerstand”-vierpool vloeit een stroom it in de ingangsketen en is
de uitgangsketen open (fig. 138):
V1 = K • iï
en dus
vi

= R

(G = 0)

h
Bepaling van de rx 2-parameter
In de vierpool geldt weer:

r'2~^

(h = 0)

In de „serieweerstand”-vierpool vloeit een stroom i2 in de uitgangsketen en is
de ingang open (fig. 139)
v, = V2 = R ■ i2

waaruit volgt dat

= R

Gi = 0)
Bepaling van de r2l-parameter
In de vierpool geldt:

, =
21

>1

(<2 = 0)

Weer vloeit een stroom it in de ingangsketen en is de uitgangsketen open (fig.
140)
v2 = V, = R ■ i,

met het gevolg dat de overdrachtsweerstand is bepaald door:

(i2 = 0)
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= R

Bepaling van de r22-parameter
De uitgangsweerstand van een vierpool is:

01 = 0)

In de ,,seriewecrstand”-vierpool vloeit een stroom i2 in de uitgangsketen en is de
ingangsketen open (fig. 141a). Nu is:
v2 = R

i2

en

01 = 0)

= R

De uiteindelijke matrix van de „/'-parameters van een „serieweerstand”-vierpool luidt:
^12

ƒ21

(2.22)

r22.

Hieruit volgt (fig. 1416):
- de ingangsimpedantie van bovengenoemde vierpool met open ingang is gelijk
aan dc waarde van de weerstand waaruit de keten bestaat; dus
r,i = R

- de terugwerkingsimpedantie met open ingang is gelijk aan de waarde van de
zelfde weerstand; dus
ri2 = *

- de overdrachtsimpedantie met open uitgang is gelijk aan de waarde van weer
dezelfde weerstand; dus
r2J = R
- de uitgangsimpedantie met open ingang, ten slotte, is eveneens gelijk aan de
waarde van de weerstand R; dus

Rekenvoorbeeld voor toepassing van de vierpooltheorie (z-parameter)

In de emissorketen van een in gemeenschappelijke emissor geschakelde transis
tor is een weerstand RE opgenomen. Wij zullen nu nagaan wat de invloed van
deze weerstand op het gedrag van de transistor is.
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Bepaling van de r22-parameter (z22)

'2

O-

o

open
ingang

R

uh

G

generator

V2

<>

OZ22 —

Fig. 141a

z-PARAMETERS VAN EEN ,,SERIEWEERSTAND'’-VIERPOOL

®
<1

O

■Q

R
V1

f12 ~

Y2

■0
Z22

Z21 — r21 —

O-

I

r22 —

-ó

1
Fig. 141b
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Samenvoeging van een transistor vierpool (transistor in
gemeenschappelijke emissorschakeling) en een
„serie weerstand”-vierpool

c

e

o-

Uitgang

Ingang

Re
-O

°Ë

Fig. 142a

T ransistor-vierpool

i>

ie

O
^ingang

^uitgang

„Serie weerstand"-vierpool

ie

O

Ó-

i*

^2

O

Fig. 142b

Vervangingsvierpool
'2

Q-

'i

T
r 12eq — r e + Re

I
I

Gieq

-Q

re + rb + Re

I

+---------

V2

r2leq = re ----- ^fb' rc + ^E

b-

V1

| r22eq ~ re + rc G — ^/b) + ^E

-ó

I

|
Fig. 143
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In het schema van fig. 142a ontdekken wij twee vierpolen zoals die in fig. 1426
zijn weergegeven:
- de transistorvierpool
- de ,,serieweerstand”-vierpool

Uitgaande van de door de fabrikant opgegeven grootheden re, rb, rc en hJb zijn
de z-parameters van de transistorvierpool gemakkelijk te berekenen. Van de ge
meenschappelijke emissorschakeling zijn de z-parameters, of in dit geval de
r-parameters:
r' + rb

r. + r«(i — M

r. — hfb ■ rc

De r-parameters van de ,,serieweerstand”-vierpool zijn op de vorige pagina ge
geven :
Re

Re.

LK£

De vervangingsvierpool van bovenstaande afzonderlijke vierpolen wordt bepaald door de som van de matrix van elk van de ketens.

LZZJ = EEZJ + I '•«J

of
L'e--- nfb

r, + re(l —

rrc

+ [.RE

Re

Re

Re

Om de som van deze twee matrices te verkrijgen moeten de overeenkomstige
termen worden opgeteld:
r, + rb + Re
ƒ. — hfb ' rc +

re

rc + re
re + re(l — ^/b) + Re.

Hieruit volgt dat:
- de ingangsimpedantie van de vervangingsvierpool van de transistor- en „serieweerstand”-vierpool, weergegeven in fig. 143, is gelijk aan de som van de ingangsimpedanties van elke vierpool.
'■iieq = re + rb + Re

- de uitgangsimpedantie van de vervangingsvierpool is ook gelijk aan de som
van de uitgangsimpedanties van de vierpolen
r 22eq

rc + rc(l — hfb) + Re
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- de overdrachts- en terugwerkingsimpedantie zijn eveneens gelijk aan de som
van de respectievelijke impedanties van de transistorvierpool en de „serieweerstand”-vierpool.
'•ji., = r, — h/b ■ rc + Rc

ri2«, = '■. + «£

Deze overdrachtsimpedantie en terugwerkingsimpedanties zijn niet altijd zon
der meer bruikbaar. In de volgende hoofdstukken worden andere parameters
betreffende energieoverdracht binnen de vierpool behandeld, zodat een en an
der dan duidelijker zal worden.
Wij gaan nu nog dezelfde parameters voor toepassing van andere onderdelen
berekenen.
De ,,parallelweerstand”-vierpool

In fig. 144 is de weerstand R in een vierpool geschakeld tussen de ingangs- en
uitgangsketen, met andere woorden, de twee bovenste klemmen zijn met elkaar
verbonden met tussenschakeling van de weerstand R, terwijl de twee onderste
klemmen direkt met elkaar verbonden zijn.
Wij kunnen nu trachten de z- of de r-parameter van deze vierpool te definiëren
met behulp van de reeds eerder gebruikte methode.
Ten aanzien van de eerste vierpoolvergelijking

= Zn • G + *12 • G

zijn wij geïnteresseerd in de waarde van zllf waarbij de uitgangsketen open is,
dus:

z

11

= 21.
G (G = 0)

Over de ingangsketen van de ,,parallelweerstand”-vierpool wordt een spanning
Vi geschakeld (fig. 145). De uitgangsketen is open. De uitgangsstroom i2 is gelijk
nul. In een zodanige keten is echter de ingangsstroom gelijk aan de uitgangs
stroom, dus
h = i2 = 0

Hieruit volgt dat de ingangsimpedantie met open uitgang praktisch een oneindig
grote waarde heeft.

Het is dus niet mogelijk om een matrix voor de z-parameter in een „parallelweerstand-vierpool te bepalen.
De transformatorvierpool

Een transformator heeft twee ingangs- en twee uitgangsklemmen, en is boven
dien in staat om energie uit de ingangsketen naar de uitgangsketen te transfor-
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Bepaling van de r(l-parameter (ZH)
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Combinatie van een transistor-vierpool met een
..paral lel weerstand "-vier pool
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Dit is niet met z-parameters op te lossen
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------ O
l2eq = ‘2 +

meren en omgekeerd. Een transformator voldoet dan ook volledig aan de vierpooleigenschappen. Wij zullen eens nagaan hoe de parameters van een trans
formator bepaald kunnen worden.
De ingangsimpedantie van een vierpool met open uitgangsketen is gegeven
door de vergelijking:

z

11

=_X

»i (i2 = 0)

Over de ingangsklemmen van de transformatorvierpool (fig. 146) wordt een
wisselspanning met momentele waarde
aangelegd. De ingangsimpedantie of
primaire impedantie is afhankelijk van de belastingsweerstand die secundair aan
wezig is, dus :
Z, = n2 • R„

Omdat de uitgangsketen open is, is de belastingsweerstand oneindig groot. Als
wij uitgaan van een ideale transformator, zal de primaire impedantie ook on
eindig groot zijn. Dit resulteert in de afwezigheid van een stroom z\ in de ingangsketen. Het is nu duidelijk te zien dat zlt ook oneindig groot is. Het is dan
ook niet mogelijk om een matrix van de z-parameters voor een transformator
vierpool op te stellen,
Wij kennen nu dus twee gevallen, waarin het niet mogelijk is om de z-para
meters te bepalen:
- de combinatie van een transistorvierpool met een z.g. „parallelweerstand”vierpool, fig. 147,
- de combinatie van dezelfde transistorvierpool met de transformatorvierpool,
fig. 148.

In het eerste geval is de weerstand R tussen collector en basis aangebracht, als
gemeenschappelijke emissorschakeling is toegepast. De weerstandsvierpool is
dan als volgt geschakeld:
De ingang staat parallel aan de ingangsklemmen van de transistorvierpool en
de.uitgang parallel aan de uitgangsklemmen van dezelfde vierpool. Wij kunnen
nu dan ook niet spreken van het in serie schakelen van twee spanningen, maar
het samenvoegen van twee stromen. Daarom zijn de z-parameters onbruikbaar.
Wij moeten dan ook andere parameters invoeren, waarmee het mogelijk is om
matrices van parallel geschakelde in- en uitgangen te bepalen. Dit is mogelijk
met de ,,y”-parameters.
In het tweede geval wordt de primaire transformatorwikkeling in serie ge
schakeld met de basisketen van een in gemeenschappelijke emissor geschakelde
transistor. De secundaire wikkeling daarentegen is parallel met de collectorketen
geschakeld.
Nu is de ingangsketen wel bepaald door de som van de twee spanningen (dus
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een z-parameter) maar de uitgang door de som van twee stromen (de y-parameter). Dit samenstel van twee soorten parameters noemen wij hybride-parameters of h-parameters.

2.1.2 y-parameters
Toen wij de z-parametei hebben gedefinieerd, zijn wij uitgegaan van een impe
dantie z die op een wisselspanningsbron v is geschakeld. De vergelijking luidt:
v = z• i
Deze vergelijking kunnen wij ook anders schrijven:

v
z

1
z

i = — = ----- • v

= y- v

In deze vergelijking is i de afhankelijke, v de variabele en y de parameter. Deze
parameter stelt de reciproke (omgekeerde) waarde van de impedantie voor en
noemen wij de admittantie.
Als wij nu een vergelijking gaan trekken tussen de keten van fig. 149 waarin de
z-parameter wordt weergegeven en de keten uit fig. 150, waarin de y-parameter
wordt voorgesteld, dan blijkt dat:
- dat de spanning v (aangegeven door een spanningsgenerator) uit de eerste
keten, in de tweede keten de afhankelijke z wordt (aangegeven door een stroom
generator)
- de impedantie z uit fig. 149 in fig. 150 de admittantie is geworden.
In fig. 151 is een keten, met twee admittanties y en y', parallel geschakeld en
aangesloten op een spanningsgenerator. De uit de generator afkomstige stroom
i, splitst zich in twee delen:
it = iy + iy-

waarin iy en iy' de twee stromen zijn die door de admittanties vloeien.
Deze twee stromen kunnen worden aangegeven als:
iy = y • v

en

iy = y' ■ v

waarin v de spanning is die op de klemmen van de twee impedanties aanwezig
is. De vergelijking kan dan ook als volgt worden geschreven:
'r = y ■v + y' ■v

y en y' zijn de parameters van deze keten.
Evenals wij dit met de z-parameters hebben gedaan, is het ook hier weer in
teressant om een samenstel van twee van deze ketens te bestuderen.
Deze samengestelde keten kunnen wij ons als volgt opgebouwd denken:
- keten nummer I bestaat uit twee parallel geschakelde admittanties y, en y\.
Hiermee in serie is een spanningsgenerator opgenomen.
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- keten nummer 2 bestaat eveneens uit twee parallel geschakelde admittanties
y2 en y'2. Ook deze admittanties zijn weer op een spanningsgenerator aangesloten (fig. 152)
De vergelijking voor keten 1 luidt:
'i =

= yi ■ "i + y'i • vi

en voor keten 2:
'2 = •„ + >„■ = yi ■ v2 + y'i ■ v2

Deze twee vergelijkingen onder elkaar gezet geeft ons:
h = yi • vi + y'i • vj
«2 = 72 • v2 + y'l • V2

Deze wijze van onder elkaar schrijven is weer interessant. Deze twee vergelij
kingen die het gedrag van de twee ketens weergeven, komen veel overeen met
de vierpoolvergelijkingen.
Wij moeten echter wel goed de verschillen onderscheiden die er bestaan tussen
deze twee vergelijkingen en die van de reeds bestudeerde vierpool:
- energie-overdracht van de ene keten in de andere is hier niet aanwezig.
De laatste termen van elke vergelijking (y' • vt en y'2 ’ v2) zijn afhankelijk van
de variabelen
en v2. Deze variabelen bevinden zich ook reeds in de termen
met respectievelijk yt eny2.
- de stroom i2 wordt in keten 2 door een uitwendig aangesloten generator ge
leverd. Voor een vierpool is deze generator echter niet beslist nodig om een
stroom door de keten te bewerkstellingen.
We zullen nu ook een vierpool bestuderen die uit twee parallel geschakelde
takken in iedere keten is opgebouwd.
Eenvoudigheidshalve gaan wij afzonderlijk de ingangs- en uitgangsketen be
handelen.
De ingangsketen (fig. 154) bestaat uit:
- de eigen admittantiej'i i van deze keten en
- een hiermee parallel geschakeld element, dat de overgedragen energie voorstelt
(van de uitgangsketen naar de ingangsketen). Deze overgedragen energie wordt
door een stroom voorgesteld. Daarom wordt deze interne reactie aangegeven
met een stroombron, en is afhankelijk van de uitgangsspanning v2 vermenig
vuldigd met een admittantie die gemeenschappelijk is voor beide ketens. (Let er
op dat deze overgedragen energie in een stroom wordt uitgedrukt.) Deze admit
tantie noemen wij de „terugwerkingsadmittantic” en wordt aangegeven met de
term: y 12.
De volgorde van de indexcijfers duidt erop dat de energie naar de ingangsketen
is overgedragen (eerstecijfer) en afkomstig is van de uitgangsketen(tweedeindexcijfer).
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De uiteindelijke vergelijking voor de ingangsketen is nu
G = ƒ11 • vi + ƒ12 • *2

Voor de uitgangsketen geldt een dergelijke berekening. Ook deze keten (fig.
155a) kan in twee gedeelten worden gesplitst:
- de eigen admittantiey22 van
uitgangsketen, en
- een stroomgenerator die de naar de uitgangsketen overgedragen energie voor
stek. Deze stroom is afhankelijk van de ingangsspanning
vermenigvuldigd
met de vierpool-overdrachtsadmittantie y21. De volgorde van de indexcijfers
geeft weer aan dat de energie in de uitgangsketen is overgedragen (eerste cijfer
een twee) en afkomstig uit de ingangsketen (tweede cijfer een één)
De vergelijking voor de uitgangsketen wordt nu:
G = ƒ22 • v2 + ƒ21 •

of in een andere volgorde:
G = ƒ21 • vi + ƒ22 • V2

De twee keten vergelijkingen schrijven wij weer onder elkaar:
G = J’ii • vi + ƒ12 • v2

G = ƒ21 • V1 + ƒ22 • V2

Deze vergelijkingen bepalen volkomen het gedrag van de vierpool.
Om de bruikbaarheid voor berekeningen te verhogen, brengen wij deze verge
lijkingen in matrixvorm. De kolommatrix van de afhankelijken is ook nu weer
gelijk aan het produkt van de vierkantmatrix van de parameters met de kolom
matrix van de variabelen:

L'zJ

L?2>

De parametermatrix is dus

ƒ121
ƒ22!

Evenals dat voor de z-parameters is gebeurd, bepalen wij nu elke y-parameter
afzonderlijk.

Bepaling van de y, ^parameter
In de eerste vierpoolvergelijking
'1 = 711 ■ ”1 + >"12 ■ V1

stellen wij v2 = O
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Bepaling van yn, ingangsadmittantie met
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De uitgangsketen is dan kortgesloten (fig. 156).
De vergelijking wordt nu:
»i = ƒ11 • vi

(*2 = 0)

of

V, (v2 = 0)
Ju is de ingangsadniittantie van een vierpool, als de uitgangsketen is kortge
sloten. Dit houdt in dat de vierpool is belast met weerstand die de waarde nul
heeft.

Bepaling van deyï2-parameter
Als een spanning t>2 op de uitgangsklemmen van een vierpool wordt geschakeld
en de ingangsketen is kortgesloten (fig. 137), zal een bepaalde hoeveelheid ener
gie vanuit de uitgangsketen naar de ingangsketen worden ovefgedragen en als
een stroom in de ingangsketen te voorschijn komen.
De eerste vierpoolvergelijking wordt dan:
>1 = ƒ12 • V2

(”1 = 0)

en
?‘2

»2

(»! = 0)

ƒ12 is de terugwerkingsadmittantie van een vierpool met kortgesloten ingang.
De inwendige weerstand van de op de vierpool aangesloten generator moet wel
nagenoeg gelijk aan nul zijn.
Bepaling van de y2l-parameter
In de tweede vierpoolvergelijking
«2 = ƒ21 • V1 + ƒ22 • V2

stellen wij v2 = 0
Een spanning
wordt op de ingang van de vierpool geschakeld terwijl de
uitgang dus kortgesloten is (fig. 158).
Een bepaalde hoeveelheid energie wordt vanuit de ingangsketenjn de vorm
van een stroom naar de uitgangsketen overgedragen:
<2 = ƒ21 ' »1

<v2 = 0)

Uit deze vergelijking is de waarde voor y21 af te leiden:

721 =

(v2 = o)

y21 is de overdrachtsadmittantie van een vierpool met kortgesloten uitgangsketen
(dus met een belastingsweerstand gelijk nul).
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Bepaling van de y22~Parameter
Als een spanning v2 op de uitgangsklemmen van de vierpool wordt geschakeld
en de ingang wordt kortgesloten (fig. 159), kan de tweede vierpoolvergelijking
als volgt worden herleid:
«2 = y22 • v2

waaruit volgt:

- 4? (V, = 0)
y22 is de uitgangsadmittantie van de vierpool met kortgesloten ingangsketen.
De verschillende afgeleide afhankelijken zijn gedeelten van de parameter
matrix. De vier matrixkwadranten kunnen nu ook als volgt worden geschreven:

-1
y22j

Ingangsadmittantie
(met kortgesloten uitgang)

Terugwerkingsadmittantie’
(met kortgesloten ingang)

Overdrachtsadmittantie Uitgangsadmittantie
_(met kortgesloten uitgang) (met kortgesloten ingang)

Toepassing van de y-parameters

•De y-parameters worden op precies dezelfde manier toegepast als wij reeds bij
de z-parameters hebben bestudeerd. Wij gaan uit van twee vierpolen „a” en „d”
(fig. 160a), waarvan de respectievelijke ingangen en uitgangen parallel zijn ge
schakeld.
Om de y-parameters van de vervangingsvierpooi „c” te kennen, gaan wij als
volgt tc werk.
De parametermatrix van de vervangingsvierpooi ,,c” is gelijk aan de som van
de parametermatrices van de vierpolen „a” en „Z>”; dus:

rm = rrn + rm =

ƒ1 la

y 12a

ynb

yi2b

.ƒ2 la

yila.

,y2\b

y22b.

-Vila + ƒ1 1b

yi2a + ƒ126

.ƒ210 + ƒ211.

>’22a + y22b.

Als een schakeling uit n vierpolen bestaat (fig. 106ó), waarvan alle ingangen pa
rallel zijn geschakeld en ook de uitgangen parallel zijn geschakeld, dan kunnen
wij met behulp van de vorige vergelijking schrijven:
- de vervangingsingangsadmittantie is gelijk aan de som van de ingangsadmittanties van elke vierpool:
y 1 leq — ƒ1 la + ƒ 1 lt> + "• + ƒ110
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- de vervangingsterugwerkingsadmittantie is gelijk aan de som van de terugwerkingsadmittanties van elke vierpool:
Tl 2eq = T 1 2a + T126 +

+ T12n

- de vervangingsoverdrachtsadmittantie is gelijk aan de som van de overdrachtsadmittanties van elke vierpool:
T2leq = T21a + T21t> + "" + TUn

- de vervangingsuitgangsadmittantie is gelijk aan de som van de uitgangsadmittanties van elke vierpool:
T22eq = T22a + T22t> +

+ T22n

Toepassing van de vierpooltheorie niet j -parameters in ketens
Wij kunnen niet volstaan met het aangeven hoe een vierpoolcombinatie alleen
kan worden opgelost. Het is noodzakelijk dat alle te gebruiken ketenelementen,
zoals transistors, weerstanden, enz., ook in een vierpool worden omgezet.

De transistor als vierpool (j-parameter)

Voor de verschillende transistorvierpolen kunnen wij, afhankelijk van de transistorschakeling, nu dey-parameters bepalen.
Voor de drie verschillende schakelmogelijkheden gaan wij nu de respectieve
lijke matrices berekenen.
- de y- of y^-parametermatrix voor de gemeenschappelijke basisschakeling.
- de y'- of yc-parametermatrix voor de gemeenschappelijke emissorschakeling.
- de yof yc-parametermatrix voor de gemeenschappelijke collectorschakeling.
Gemeenschappelijke basisschakeling
Wij hebben het transistorvervangingsschema (fig. 161) ook reeds bij de bestu
dering van de z-parameters gebruikt. Dit schema bevat de weerstanden re, rb, rc
en rm. Meestal worden deze grootheden door de fabrikant gepubliceerd. Voor de
gemeenschappelijke collectorschakeling kunnen wij nu met behulp van deze
transistoreigenschappen de parametersenyob berekenen.
Daar de afleiding van deze berekening bij de z-parameters reeds behandeld is,
mogen wij aannemen dat deze thans bekend is, en zullen wij hier volstaan met
het resultaat te geven.

Bepaling van de y ib-parameter
In de vierpool van fig. 162 is
de ingangsadmittantie met kortgesloten uitgangsketen. In het transistorvervangingsschema (fig. 163) gaan wij de collector
(•) Evenals bij de z-parameters het geval is, gaan wij ook hier voor de zuivere transistorparameters de notatie yib volgen. Zodra van verscheidene ketenonderdelen de ingangsad
mittantie moet worden bepaald, werken wij weer met het meer algemene symbool: yn».
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en de basis kortsluiten. Het is nu niet moeilijk om yib te berekenen, als een span
ning Vj tussen de emissor en de basis wordt geschakeld.
Het resultaat is :
ï'ib =

________ rb + rc________
rb(re + rc — rm) + rc • re

Bepaling van de yrb-parameter
In de vierpool van fig. 164, isy12 de terugwerkingsadmittantie met kortgesloten
ingangsketen.
In het transistorvervangingsschema (fig. 165) zijn dan de emissor en de basis
kortgesloten en wordt een spanning tussen de collector en de basis geschakeld.
Als wij dan it als afhankelijke van v2 berekenen, vinden wij als uitkomst van de
deling/i/v2:

'■»('■. + Ce-Ó + rc re

y,b

Bepaling van de yfb-parameter
y2ï is de overdrachtsadmittantie van de vierpool uit fig. 166, ook weer bij kort
gesloten uitgang. De collector en de basis van de transistor zijn weer met elkaar
verbonden en tussen de emissor en de basis is een spanning v, geschakeld. De
deling Zi/v2 bepaaltyfb:
— (rb + rm)
yfb = rb(r, + rc — rm) + rc ■ r.
Bepaling van de yob-parameter
y22 is de uitgangsadmittantie van de vierpool met kortgesloten ingangsketen
(fig. 168).
In het T-vervangingsschema (fig. 169) zijn dan de emissor en de basis weer
doorverbonden. Tussen de collector en de basis is een spanning v2 geschakeld.
Wij bepalen i2 als functie van v2, en het quotiënt hiervan levert ons de uitgangs
admittantie (yob) van een transistorvierpool.

yob =

__________ re + rb__________
rb(.re + rc — rj + rc - re

Het is opvallend dat voor alle vier bovengenoemde parameters de noemer ge
lijk is, namelijk:
rb(re + rc — rm) + rc • re

Als we rm nog vervangen door h/b ■ rc, is de noemer dus afhankelijk van ret rb, rc
en hJb-, dus:
rb(re + rc — rj + rc ■ re = rc(re 4- rb(l — /i/b)) 4- re • rb

In veel technische literatuur wordt deze term aangegeven met d.
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De y-parametermatrix van een transistor in gemeenschappelijke basisscha
keling kan dan als volgt worden geschreven (fig. 170a):

ylb

yrb

y/b

yob

rb + rc
A
—(rb + rw)
A

yb

— rb
A
re + rb
A .

Alle vier parameters hebben de term 1/J. Nu bestaat er in de matrixalgebra
een regel betreffend het vermenigvuldigen van een matrix met een bepaalde
factor. Als wij deze regel ook voor deyfc-matrix toepassen, kan bovengenoemde
vergelijking nog vereenvoudigd worden.
Als een parametermatrix vermenigvuldigd wordt met de term „a”, kan iedere
parameter van de matrix ook met deze term vermenigvuldigd worden, b.v.:
a ■

tt-R1
L”21

yi2

yi2.

“yn
a ' Vu

a-yiaj
a-y22]

Omgekeerd kunnen wij ook zeggen dat, als vier parameters een gemeenschap
pelijke term hebben, elke parameter door deze term te delen is, en de term voor
de matrix is te plaatsen. Daar in onze vergelijking de term 1/zl in elk van de
parameters aanwezig is, kan deze voor de matrix geplaatst worden; dus:
yb

1
" ~A

rb + rc
— (rb +

-rb
re + rb

Hierdoor is een vereenvoudiging in deyd-parameternotatie verkregen.
Gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 170Z>)
De ingangsadmittantie van een transistorvierpool in gemeenschappelijke
emissorschakeling met kortgesloten uitgangsketen is:
=

y“

re + rc — rm

rb(.re + rc — r„) + rc ■ r.

De terugwerkingsadmittantie met kortgesloten ingang is:
yre = rb(re + rc — rm) + re-r.

De overdrachtsadmittantie met kortgesloten uitgang is:
yr‘

= ________ rm — re________
rb(re + rc~
+ rc' r.
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De uitgangsadmittantie van een transistorvierpool in gemeenschappelijke emissorschakeling met kortgesloten ingang is:

________ rb + r,________
y„. = r£r, + rc — r„) + rc ■ r,
De matrix van de „admittantieparameters" van een transistorvierpool in ge
meenschappelijke emissorschakeling kan nu als volgt worden weergegeven;

El - fc;:] = z
i

rb + r,J

Ook hier willen wij nog wijzen op het feit dat de term A voor elk van de para
meters weer gelijk is, en wel:
d = rb(re + rc — rm) + rc ■ re
Gemeenschappelijke collectorschakeling (fig. 171)
De „admittantieparameters” van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling worden gegeven door de volgende vergelijkingen:
- Ingangsadmittantie met kortgesloten uitgang:
re + rc — rm

V.

=--------------------------------------------------------------

fblSc + rc — rm) + rc •

C

- Terugwerkingsadmittantie met kortgesloten ingang:
V

= ---------------------- ----------------------------------------

rb(r, + rc — r,) + rc ■ r,

'

- Overdrachtsadmittantie met kortgesloten uitgang:
y/c =

+ rc — rm) + rc ■ r,

- Uitgangsadmittantie met kortgesloten ingang:
________ rc + rb________
yn = rb(re + rc — rm) + rc- rc
De yc-parametermatrix van de transistorvierpool (in gemeenschappelijke col
lectorschakeling) kan nu als volgt worden weergegeven:

waarin

E) - fe

y,c
y.c.

1

r, + rc — rm

- Z

d = rb(re + rc — rj + rc • r.
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rm~rc
rc + rb.

Transistor-vierpool in gemeenschappelijke collectorschakeling
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Toepassing van de vierpooltheorie (met j -parameters) in andere ketens

Bij de bestudering van de z-parameters hebben wij drie eenvoudige ketens be
handeld, n.L de „serieweerstand”-vierpool, de „parallelweerstand”-vierpool en
de transformatorvierpool. Wij konden echter alleen de „serieweerstand” in een
vierpool uitdrukken.
Wij zullen nu de y-parameters voor elk van deze ketens bestuderen.

De „serieweerstand”-vierpool
Bepaling van y1 j
In de vergelijking ix = yXi • vx + yI2 • v2 bepaalt de verhouding ii/vi de in
gangsadmittantie als de uilgangsklemmen zijn doorverbonden.
In het schema van fig. 172 is de uitgang ook kortgesloten en vloeit een stroom
i\ in de ingangsketen. De spanning v, is gelijk aan v2 (vx = v2 = 0). De ver
houding ii/vi is dan ook gelijk oneindig.
Het is niet mogelijk om de y-parameters voor een dergelijke keten vast te
stellen.
De „parallel weerstand”-vierpool
Bepaling van yx j (fig. 173)
De ingangsadmittantie van een vierpool met kortgesloten uitgang wordt gege
ven door de verhouding van de ingangsstroom (zj en de ingangsspanning (vj
met v2 = 0. Van de „parallelweerstand"-vierpool sluiten wij de uitgangsketen
kort. Dan is de ingangsadmittantie van deze vierpool gegeven door:

'"-v

(v2 = 0)

h
R • z,

1
~R

Bepaling van y, 2 (fig. 174)
Volgens dezelfde berekening kunnen wij de terugwerkingsadmittantie van de
,,parallelweerstand ”-vierpool bepalen:
(V1 = 0)

1
~R

De stroom i\ in de ingangsketen is dezelfde als de stroom i2 in de kortgesloten
uitgangsketen. In dit geval echter loopt de stroom /, in tegenovergestelde rich
ting als normaal het geval is, en dit wordt aangegeven door een minteken te ge
bruiken.

Bepaling vany2ï (fig. 175)
De uitgangsketen van de „parallelweerstand”-vierpool is kortgesloten. De overdrachtsadmittantie is bepaald door de verhouding van de uitgangsstroom en de
ingangsspanning.
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Ook hier wordt de admittantie weer met een min-teken aangegeven,
De uitgangsstroom is weer gelijk aan de ingangsstroom. maar vloeit in omge
keerde richting dan normaal in een vierpool.
J’21 =

G

—G
« G

(V2 = 0)

1
R

(i2 is gelijk /J
Bepaling van y22 (fig. 176)
De uitgangsadmittantie van een ,,parallelweerstand”-vierpool, met kortgesloten
ingang, is:
1
>21
v2
(v, =0)
R i2
R
De parametermatrix van de ,,parallelweerstand”-vierpool kunnen wij nu als
volgt schrijven:
1
I
>'n ƒ12
~R
R
y_
1
1
yi\ yzi
R

Opzettelijk zijn wij hier van een eenvoudige keten uitgegaan om deze admittantieparameters te bepalen,
Het is echter ook goed mogelijk om op dezelfde manier meer ingewikkelde ke
tens te behandelen, b.v. die uit fig. 177, of zelfs ketens met imaginaire grootheden
(fig. 178). Hoe moeilijk of ingewikkeld ook de keten kan zijn, wij kunnen altijd
de parameters berekenen volgens de methode die wij in deze hoofdstukken heb
ben behandeld.
De transforniatorvierpool
Bepaling vanyÏX {fig- 179).
De ingangsadmittantie van een vierpool is gegeven door:
ƒ11 =
vi

(v2 = 0)

Als wij de secundaire wikkeling van een transformator kortsluiten, zal bij een
ideale transformator ook de naar de primaire zijde getransformeerde impedantie
nul zijn. De admittantie, die de reciproke waarde is van de impedantie, zal dan
oneindig zijn.
Het is daarom niet mogelijk om de y-parameters van een transformator te be
rekenen. Alleen de ketens met een ,,serieweerstand” of een ,,parallelweerstand”
kunnen worden uitgedrukt in een z-parameter of een y-parameter.
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2.1.3 h-parameters

Voordat wij de vierpoolcigcnschappcn en daarmee de z- en y-parameters gingen
bestuderen, zijn wij uitgegaan van een combinatie van twee ketens met ieder bij
voorbeeld twee onderdelen in serie geschakeld (combinatie van twee spanningen)
of twee onderdelen parallel geschakeld (combinatie van twee stromen)
Wij gaan nu uit van twee ketens die op de volgende manier zijn samengesteld:
- keten nummer 1 bevat twee impedanties die in serie zijn geschakeld (fig. 180)
- keten nummer 2 bevat twee admittanties die parallel zijn geschakeld.
De vergelijking van keten 1 luidt:
V, = z, • i, + z', • ij

De vergelijking van keten 2 daarentegen luidt:
'2 = ƒ2 ' >’2 + y'2 ' v2

In keten nummer 1 vervangen wij de term z/- z, door een gelijk waardige
grootheid. Daar deze term een spanning vertegenwoordigt, vervangen wij deze
dooreen spanningsgenerator:
v'l = Z'j • >j

Dan wordt de vergelijking van keten I
”1 = zl • '1 + v'l

In keten 2 kunnen wij ook de term y2' • v2 door een gelijkwaardigc grootheid
vervangen. Daar hier een stroom wordt weergegeven, gaan wij deze vervangen
door een stroomgenerator,
<2 = y'2 ' v2

De vergelijking van keten 2 wordt dan:
<2 = ƒ2 ■ v2 + '2 = >2 + ƒ2 ' v2

Wij voegen deze vergelijkingen nu samen tot:
V, = Z, • Ij + V'j

'2 = ‘2 + ƒ2 ' ”2

In de voorafgaande studies hebben wij de vierpool weergegeven of als een com
binatie van twee ketens met in elke keten twee grootheden in serie (z-parameters)
of als een combinatie van twee ketens waarin elke keten is opgebouwd uit twee
parallel geschakelde grootheden (y-parameters). Wij gaan nu een vierpool be
schouwen waarvan de ingangsketen is samengesteld uit twee in serie geschakelde
grootheden en de uitgangsketen is opgebouwd uit twee parallel geschakelde
grootheden. De uitgangsketen belet toepassing van de z-parameter, en de in
gangsketen staat niet toe dat dey-parameters kunnen worden gebruikt. Wij gaan
daarom een nieuwe categorie parameters introduceren, die wij hybride-parameters noemen, meestal aangegeven als //-parameters (hybride betekent: krui
sing of samenvoeging).

- 135 -

De ingangsketen (fig. 182) is bepaald door de som van de twee volgende span
ningen :
- de spanning over de eigen impedantie van deze keten (/zj , • zj
- de in deze keten teruggevoerde spanning (hl2 • v2) vanuit de uitgangsketen.
De vergelijking voor de ingangsketen van deze nieuwe vierpool is dan:
”1 = *11 ' i, + h12 ■ v2

De uitgangsketen wordt bepaald door de som van twee stromen (fig. 183a):
- de uit de ingangsketen overgedragen stroom, /z21 •
- de rondgaande stroom door de eigen uitgangsimpedanties, /z22 • t>2.
De uitgangsvergelijking is nu:
>2 = *2! ' <1 + *22 ■ V2

We krijgen dus de volgende vergelijkingen voor de nieuwe vierpool (fig. 1836)
”1 = hn ' 'i + *12 ■ v2

<2 = *21 ■ <1 + *22 ■ V2

Het is nu ook mogelijk om de matrixvergelijking van deze nieuwe vierpool op
te stellen. Ook hier is weer de kolommatrix van de afhankelijken gelijk aan de
vierkantmatrix van de parameters, vermenigvuldigd met de kolommatrix van de
variabelen:

KI=K:::J DJ
de /z-parametermatrix van een vierpool is dan:

*!21

*22J
Bepaling van de hl i~parameter(fig. 184)
In de vergelijking
• »i + *12 • V2

vi =

veronderstellen wij dal de uitgangsspanning nul is (v2 = 0). Daartoe sluiten wij
de uitgangsklemmen kort.
De vergelijking wordt dan:
V, = h
• ij voor v2 = 0
of
/iu =

vi

(v2 = 0)

hu bepaalt de ingangsimpedantie van een vierpool met kortgesloten uitgangsketen. Dit komt dus overeen met een belastingsweerstand met een waarde nul.
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Bepaling van de hï2-parameters (fig. 185)
Als wij de stroom il aan nul gelijk maken, verkrijgen wij uit de vergelijking
v, = /iu • it + hl2 • v2
de volgende nieuwe vergelijking:
vi = hl2 • v2 voor
= 0
waaruit volgt:
h = V1
12
v2
(i, = 0)
/?i2 geeft de verhouding weer die bestaat tussen de uit de uitgangsketen terug
gevoerde spanning in de ingangsketen (die open is), en de op de uitgangsklemmen geschakelde spanning.

Bepaling van de h2,-parameter (fig. 186)
In de vergelijking i2 = /z21 • /\ + h22 ■ v2 stellen wij v2 = 0.
Dit bereiken wij door de uitgangsklemmen kort te sluiten. Dan is
i2 = ^2i ’ G voor v2 = 0

en

G_
G

(v2 = 0)

h2l geeft de verhouding weer van de uitgangsstroom (z2) en de ingangsstroom it,
met kortgesloten uitgangsketen.

Bepaling van de h22-parameter (fig. 187)
Als z, = 0 in de voorgaande vergelijking, wordt h22 bepaald door de volgende
vergelijking,

h22 = Y"( 'i ~ °)
h2i geeft de uitgangsadmittantie van de vierpool weer met open ingangsketen.
Tenslotte kunnen wij de hybride-parameters van een vierpool als volgt schrijven:
^2

/’22

maat voor de interne terugwerking
(met open ingang)
uitgangsadmittantie
(met open ingang)

ingangsimpedantie
(met kortgesloten uitgang)

stroom versterking
(met kortgesloten uitgang)

Toepassing van de /z-parameters
Als wij de vierpoten zodanig combineren dat alle ingangen in serie worden ge
schakeld en alle uitgangen parallel (fig. 188), dan kunnen wij de /z-parametermatrix van de vervangingsvierpool als volgt bcrekt

i

i=nri + m +

= r^H«

1 2a

Gl»

^12b|

L^21a

^22a
^2 2a

^21t>

^22bJ
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+ ••• +

^12n
^22n.

Uitgewerkt wordt deze vergelijking:

nj I _ p’iia + ^ut> + ■" + ^iin
--- + ^21t> + •” + ^21n

hx2a + ^i2b + • ■ +
h22a + h22b + ••• -I- //22J

Het is nu niet moeilijk meer om de waarden voor de ingangsimpedantie en de
uitgangsadmittantie te kennen, evenals de stroomversterking en de terugwerkingsverhouding van de vierpool, waarbij wij niet moeten vergeten dat deze hparameters geldig zijn met een open ingangsketen of een kortgesloten uitgangsketen.

Toepassing van de vierpooltheorie met //-parameters in ketens
Evenals dit met de z- en y-parameters is gebeurd, gaan wij ook de //-parameters
in diverse ketens, b.v. met een transistor, met de ,,serieweerstand”-toepassing
en de ,,parallelweerstand”-keten, alsmede met een transformator, beschouwen.
De transistor als vierpool (met //-parameters)
Wij kunnen ook hier weer de drie schakelmogelijkheden van een transistor on
derkennen, waardoor wij ook drie uitdrukkingen voor de //-parameters kennen:
- voor de gemeenschappelijke basisschakeling:
de //- of //^-parameters
- voor de gemeenschappelijke emissorschakeling:
de h' of //..-parameters
- voor de gemeenschappelijke collectorschakeling:
de h" of //..-parameters
De gemeenschappelijke basisschakeling
Ook voor het bepalen van de //-parameters willen wij weer gebruik maken van de
bekende waarden van de onderdelen re, rb, rc en rm.
Voor de transistor zijn wij geïnteresseerd in de parameters: hib, hrb, hfb en hob
Aangezien de berekeningen gelijk zijn aan die voor de z- en y-parameters, vol
staan wij hier met het resultaat van de berekeningen en de voorwaarden waarbij
deze uitkomsten geldig zijn.

hib-parameter
In het vervangingsschema van fig. 189 zijn de collector en de basis kortgesloten.
In de ingangsketen vloeit de stroom /,.
Door v, als functie van ix te bepalen en deze op elkaar te delen, geeft deze verhouding vx/ix de //.^-parameter:
hib =

'•>('•« + r, — rm) + rc - rt
r» + rc

hrb-parameter
Nu is de ingangsketen open, en wordt een spanning v2 tussen collector en basis
geschakeld (fig. 190). De verhouding vxjv2 bepaalt de waarde van de //^-para
meter:
hrb

rb

rb + rc
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Bepaling van h/b, stroomversterking met kortgesloten uitgang
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Fig. 191

Transistor-vierpool in gemeenschappelijke basisschakeling (h-parameters)
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Transistor-vierpool in gemeenschappelijke emissorschakeling (h-parameters)
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h fb-parameter
In fig. 191 is de uitgangsketen kortgesloten en vloeit in de ingangsketen een
stroom it. De verhouding i2/ii bepaalt de A/t)-parameter of de stroomversterking.
van de transistor in gemeenschappelijke basisschakeling:
hfi> =

— (r/> + rm)
rb + rc

hob-parameter
De ingangsketen is open (fig. 192) en op de uitgangsklemmen van de vierpool
(tussen collector en basis) wordt een spanning v2 geschakeld. De verhouding
/2/v2 bepaalt de //ot)-parameter:
1
h.,, =
rb + rc

De //-parametermatrix van de transistorvierpool, met de transistor in gemeen
schappelijke basisschakeling, is (fig. 193):
rb(re + rc — rm) + rc ■ re
rb + rc
rb + rc
~(rb + rm)
rb + rc

rb

1
rb + rc_

Omdat de term 1 /rb 4- rc in alle parameters voorkomt, kunnen wij de matrix ver
eenvoudigd weergeven:

w=

— (>"1 + f»)

waarin A = rb (r, + rc — r„) + rc • r.

De gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 194)
Het is nu niet moeilijk om de parametermatrix voor de transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling te vinden en daaruit de parameters hie, hre, hfe
en hog af te leiden.
A
+ rc— rm rm — re

;■]

pïn=

de ingangsimpedantie met kortgesloten uitgang is:

hu=

rb(rc + rc — rm) + rc-re
re + rc — rm

de interne terugwerkingsverhouding met open uitgang is:
l’r, =

de stroomversterking met kortgesloten uitgang is:
hf' =

re + rc — rm
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de uitgangsadmittantie met open ingang is:

1
rc + re — rm
De gemeenschappelijke collectorschakeling (fig. 195)
hoe =

De //-parametermatrix van de transistorvierpool in gemeenschappelijke collec
torschakeling is:
A
'7 — >7.
L-r, + rc — r„ — rc

E =—-—

De hieruit volgende //-parameters zijn dan:
de ingangsimpedantie met kortgesloten uitgang is;

hic =

rb(re + rc — rm) + rc ■ re
re + rc — rm

de interne terugwerkingsverhouding met open ingang is:

hrc =

rc — rm
re + rc~ rm

de stroomversterking met kortgesloten uitgang is:
~rc

hfc =

re + rc — rm
de uitgangsadmittantie met open ingang is:
^1
hoc =
re + rc — rm

De „serieweerstand”-vierpool

In de figuren 196a, b, c en d zijn de schema’s getekend die respectievelijk de hx n
hi2, h2i en h22 parameters weergeven. De bij de schema’s weergegeven verge
lijkingen leren ons dat:
- de ingangsimpedanties van deze vierpool met kortgesloten uitgangsklemmen is
bepaald door de vergelijking
hu =0

- de spanningsterugwerking met open ingang is:
/ll2 = 1
- de stroomversterking met kortgesloten uitgang is.
/.2l = -1

- de uitgangsadmittantie met open ingang is gegeven door:

De parametermatrix van deze vierpool kunnen wij dan ook als volgt schrijven:

0=

'hÏX

hi 2'

h2i

h22

’ 0

—1

1 ’

1
~R~.

Transistor-vierpool in gemeenschappelijke collectorschakeling (h-parameters)
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„Parallel weerstand’’-vierpool
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Transformator-vierpool
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De „parallelweerstand”-vierpool
In de figuren 191a, b, c en i/zijn de vier /z-parameters van deze vierpool weerge
geven. De matrixvergelijking hiervan luidt:

m = P'"
'■■p = FR ‘1
IA. 'hd L-l oj
Uit deze matrix is de vergelijking voor elke parameter van deze „parallelweerstand”-vierpool af te leiden.
De transformatorvierpool

Met behulp van de schema’s uit de figuren 198o, b, c en d berekenen wij de waar
de van de //-parameters (//, 1, hï2, h2ï en h22) van deze vierpool.
De waarden zijn onder meer afhankelijk van de transformatieverhouding
nplns, waarin np het aantal primaire windingen en ns het aantal secundaire windin
gen weergeeft. De //-parametermatrix van deze transformatorvierpool kunnen
wij nu als volgt schrijven:

0=

h

hl2

/•21

h22

O

"p

n.

o

ns
De ingangsimpedantie (met kortgesloten uitgang) en de uitgangsadmittantie
(met open ingang) van een ideale transformator zijn beide nul. De terugwerkingsverhouding (met open ingang) en de stroomversterking (met kortgesloten
uitgang) zijn beide door de transformatieverhouding np/ns bepaald.
2.1.4 De g-parameters

Er bestaat ook nog een vierde mogelijkheid om een vierpool samen te stellen,
namelijk die, waarbij de ingangsketen bestaat uit twee parallel geschakelde stro
men (de admittantie van de keten zelf en de stroomgenerator die de teruggevoer
de energie vertegenwoordigt). De uitgangsketen bezit twee in serie geschakelde
spanningen (de spanning over de impedantie van de keten zelf en de spanningsgenerator die de overdracht naar de uitgangsketen weergeeft). Voor deze vier
pool gelden de g-parameters.
Deg-parametermatrix kunnen wij als volgt schrijven (fig. 199):

i7j=r
g“ g,2i
---- 1
LSll Ê22J
-gn de ingangadmittantie van de vierpool voor met open uitgangsklemmen.
- gI2 stelt de terugwerkingsverhouding van de stroom voor met kortgesloten
ingangsklemmen.
“ £21 geeft de spanningsoverdrachtsverhouding met open uitgang weer.
Deze grootheid is nagenoeg gelijk aan de spanningsversterking van de vierpool.
gi2 ten slotte geeft de uitgangsimpedantie met kortgesloten ingang weer.
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Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven wordt deze parameter weinig ge
bruikt voor transistors. Om deze reden gaan wij er hier ook niet dieper op in.

2.1.5 Keuze en toepassing van de parameters
Uitgaande van de drie behandelde parameters, willen wij nu nagaan in welk ge
val wij gebruik zullen maken van één van deze parameters en niet van de andere
twee.

z- of r-parameter
Als wij uitgaan van een schakeling met twee elementen, zoals bijvoorbeeld in
fig. 120 is weergegeven, een transistor met een in de gemeenschappelijke leiding
in serie geschakelde weerstand R, dan kan deze schakeling worden weergegeven
door een combinatie van twee vierpolen,
- de transistorvierpool, die kan worden uitgedrukt in z, y of /i-parameters,
- de „serieweerstand” -vierpool, waarvoor de z- of A-parameters bruikbaar zijn.
Als wij letten op de wijze waarop deze twee vierpolen zijn geschakeld, name
lijk met de respectievelijke ingangen en uitgangen in serie, dan blijft er niets
anders dan de z-parameter over.
In gemeenschappelijke emissorschakeling is de z-parameter-matrix van de
transistor als volgt:

EZi
= LZ/e Z<1J = h
+
1-----Lre — rm
oc

1

rc + rc — rwJ

De parametermatrix van de ,,serieweerstand”-vierpool is:

R
R

E-[' 3
De som van de overeenkomstige termen van deze twee matrices geeft de para
meters van de vervangingsvierpool:

1i = rrn + --- 1

rrc +

+

Lre — rm+R

rr + R
r. + rc — rm + R

^parameters
Wij gaan nu uit van een schakeling waarin een weerstand R tussen de collector
en de basis is geschakeld (fig. 201). In gemeenschappelijke emissorschakeling
kunnen wij nu ook weer twee vierpolen onderscheiden:
- de transistorvierpool die weer kan worden bepaald door de z, y of /i-parameter.
- de ,,parallelweerstand”-vierpool, die door de y of /i-parameter kan worden
weergegeven.
De respectievelijke in- en uitgangen van deze vierpolen zijn parallel geschakeld,
waardoor slechts alleen de y-parameters bruikbaar zijn.
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Toepassing van de z-parameters
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Toepassing van de y-parameters
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De parametermatrix van de transistorvierpool is gegeven door de vergelijking:

E) =

yie
y/e

r.+ re — rm
A

yrc

rm — rt

yne

A

A
rb + re
A

waarin A = rb (re + rc — rm) + rc ■ re
De parametermatrix van de ,,parallelweerstand”-vierpool is:

□=

1
R

J_
TT

i
R
1
~R

De som van de overeenkomstige termen van deze matrices geven de parameters
van de vervangingsvierpool:
re + rc — rm
_1_
+ J_’
A
R
A
R
rm — r<
1
+—
A
R
A
R

I

I = EU + El =

//-parameters

In de collectorleiding van een transistor, die in gemeenschappelijke emissorschakeling wordt gebruikt, is de primaire zijde van een transformator opgeno
men.
De secundaire zijde is in serie met de basisketen opgenomen (fig. 202). Ook
hier kunnen wij weer twee vierpolen onderscheiden:
- de transistorvierpool, die weer gedefinieerd kan worden met z, y of //-para
meter.
- de transformatorvierpool, die alleen met de //-parameters bepaald kan worden.
Als de ingangen van deze twee ketens in serie worden geschakeld, en de uit
gangen parallel, kunnen wij de vervangingsvierpool alleen maar met de //-para
meters berekenen. De //-parametermatrix van de transistor is:

De matrix van de transformatorvierpool is gegeven door de vergelijking

0

”,
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np

n,

0

De matrix van de vervangingsvierpool verkrijgen wij door de overeenkomstige
termen van de voorafgaande matrices op te tellen:
d
r' + rc — rm
rm — re___ np_

Je + rc — rm

--------- ----------- + ^JL
re + rc— rm
ns
1

ns

re + rc — rm

In deze vergelijking is A = rb (re + rc — rm) 4- rc ■ re
Gecombineerde toepassing van de verschillende parameters

Tot nu toe hebben wij alleen combinaties van twee vierpolen beschouwd. Om
dat de keuze van de parameters afhankelijk is van de schakeling van de ingangsen uitgangsketens, leverde dat geen speciale moeilijkheden op. De te gebruiken
parameters werden bepaald door de volgende regels:

- respectievelijke ingangen en uitgangen in serie: z-parameters
- respectievelijke ingangen en uitgangen parallel:y-parameters
- ingangen in serie en uitgangen parallel: h-parameters.
Wij gaan nu na wat er gebeurt als de schakeling uit drie vierpolen is opge
bouwd. Er zijn dan twee mogelijkheden:

1) De drie ingangen, evenals de uitgangen zijn op dezelfde wijze geschakeld. In
dit geval zal de keuze van de te gebruiken parameter niet moeilijk zijn, en kan
volgens de eerder gegeven regel worden uitgevoerd, dus als de drie ingangen in
serie en de drie uitgangen parallel zijn geschakeld, gebruiken wij de /z-parameter
(fig. 203c)
Als de ingangen in serie zijn geschakeld en de uitgangen eveneens, dan ge
bruiken wij de z-parameter (fig. 203a). Als de ingangen parallel zijn geschakeld,
evenals de uitgangen, dan wordt de/-parameter gebruikt (fig. 2036).
2) De ingangen en de uitgangen van de drie vierpolen zijn niet meer op dezelfde
wijze met elkaar verbonden.
Laten wij het voorbeeld van fig. 204 bekijken. Deze schakeling bestaat uit drie
ketens:
- de transistorvierpool (z-,y- of /z-parameter)
- een ,,serieweerstand”-vierpool, die in deze schakeling alleen maar met de zparameter kan worden berekend.
- een ,,parallelweerstand”-vierpool, die alleen maar door de /-parameter be
paald kan worden.
Het is niet mogelijk om uit deze combinatie van drie vierpolen een gemeen
schappelijke parameter te definiëren, Wij zullen dan moeten overgaan om eerst
de vervangingsvierpool van twee vierpolen te bepalen. Bij voorbeeld die van de
transistorvierpool met de „serieweerstand”-vierpool, daar de z-parameter voor
beide te gebruiken is. Er ontstaat dan een vervangingsvierpool zoals die in fig.
205 is weergegeven en die door een z-parameter is bepaald.
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We kunnen nu de vervangingsvierpool van de volgende twee vierpolen bepalen:
- de vervangingsvierpool van de transistor met de serieweerstand, uitgedrukt
in een z-parametcr.
- de ,,parallelweerstand”-vierpool die in y-parameters is uitgedrukt.
Met de tot nu toe verkregen kennis lijkt dit probleem echter niet oplosbaar.
Wij kennen geen mogelijkheden om twee parametermatrices van verschillende
soort bij elkaar te voegen, of het moest zijn dat een van de twee vierpolen in de
parameters van de andere kan worden uitgedrukt. Maar wij weten dat het niet
mogelijk is, om de ,,parallelweerstand”-vierpool in een z-parameter uit te druk
ken. Er rest ons niets anders dan de z-paramcter van de eerstgenoemde vervan
gingsvierpool om te zetten in een y-parameter. Als wij dan weer over twee yparametervierpolen beschikken, zijn de y-parameters van de uiteindelijke ver
vangingsvierpool te berekenen door de overeenkomstige termen van de matrices
op te tellen (fig. 206).
Om de transformatie van z-parameters naar y-parameters van de eerste ver
vangingsvierpool te kunnen doorvoeren, moeten wij echter wel het verband tus
sen deze twee parameters van dezelfde vierpool kennen. Het zou in het bestek
van dit boek te ver voeren om alles af te leiden, en daarom wordt volstaan met
het weergeven van de resultaten die nodig zijn om een bepaald ontwerp dat met
transistors is uitgerust te kunnen berekenen.
Hieronder worden de afhankelijkheden van de drie parameters onderling
weergegeven.

z-parameters
z-parameters alsfunctie van de y-parameters
y\i

z

Ay
yn
Ay

z
z2i

Ay
■Vil

Ay

In deze vergelijking is: Av = yn ' y21 — ƒ12 '?'2iDeze vergelijking, die determinant heet, verkrijgen wij uit de y-parametermatrix:
r
-1

m = P11 3,12
1—

b’21

y22j

door het produkt van de tweede met derde term af te trekken van het produkt
van de eerste met de vierde term.
Op dezelfde wijze kunnen ook de determinanten van de z- en /z-parametermatrices worden berekend:
Az = zn • z22 — Zn ' z2i en
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= h

■ l>22 ~ *>12 ' h2l

Uit de eerste vergelijking zijn nu op eenvoudige wijze de verschillende z-paranieters af te leiden:
y22

ƒ22

ƒ12

ƒ12

ƒ11 -ƒ22—ƒ12-ƒ21

ƒ11 • ƒ22—ƒ12 • ƒ21

Z
~
Z2
‘ ~

__________ ƒ21___________

A’

;

ƒ11

ƒ11

A’

ƒ11 'ƒ22—ƒ12’ƒ21

ƒ11 • ƒ22—ƒ12 • ƒ21

z-parameters alsfunctie van de h-parameters
h22

3=

h\2
h22

h2i

1

h22

h22.

waarin Ah = hït ■ h22 — hï2 ■ h2l
j-parameters
y-parameters alsfunctie van de z-parameters

Q=

ƒ11

ƒ12

ƒ21

ƒ22

A2

A2
Z|1

~A2

A2

waarin Az = zlt • z22 — zl2 ■ z2i

y-parameters als functie van de h-parameters
1
ƒ11

ƒ12

ƒ21

ƒ22

ƒ

hi2

hlt
J»2 1
^11

hit_

ƒ

Z1 2

?21

1

waarin Ah — h{ï ■ h22 — hl2-hu

/z-parameters

h-parameters alsfunctie van de z-parameters
h

hi2

*21

h22

h

waarin Az = ztï • z22 — zl2 • z2l

h-parameters alsfunctie van de y-parameters

hit

^12

h
^21

h22

1

ƒ12

ƒ11

ƒ11

ƒ21

J’

ƒ11

waarin

= ƒ11 • ƒ22 —ƒ12 ’ ƒ21

z-parameters

dh

I h>2

h22

j h22

-------- 4---------

h22

I

zn

als functie
van de
h-parameters

Z11

*>12

T
I

I
I
4-

Z12

I

Z22

I

r» Lr»
als functie
van de
y-parameters

dy I

J___

I

-ÜH tI

Kn

4y

___ L

y-parameters

1___ __

j
Ni

yii
als functie
van de
h-parameters

I ^n

I
I

|

I

I
- ----4------?21

____ !____

I
I

dz

I
I-

I

£12
dz

Z2I

]

*n
dz

v

"12

V
722

als functie
van de
z-parameters

-Tz |

II____

________ I

h-parameters

1

r

yn

r

yn

|

i

Xii

yn

I______

als functie
van de
y-parameters

hl.

I

dz |

hu

I
-------- j.-----h2l

|

^22

I
I
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als functie
van de
z-parameters

Zll

----------- 1------- —
_ zn I
1
*11
I ztl
_______I

1

Invloed van de belastingsweerstanden op de
z-parameters van een transistor-vierpool

Z12

|Rl
z22

Fig. 207

Uitgangsketen

Ingangskecen

R.

o

V2

V1

o

I

O
J

Fig. 208

Fig. 209

158 -

In de matrices die wij tot nu toe beschouwd hebben, is geen rekening ge

houden met uitwendig op de ketens aangesloten elementen, zoals bijvoorbeeld
ingangsweerstanden en belastingsweerstanden. Op de ingang van de vicrpool
van fig. 207 is een spanningsbron "e" met een inwendige weerstand Rj ge

schakeld. Over de uitgangsketen is een belastingsweerstand RL geschakeld.

De vergelijking van de ingangsketen kan nu worden opgesteld (fig. 208):

e = Ri • Ij + zxx • Ij + z12 • i2

of
e = (Ri 4- zlx) ix + zl2 • i2
De vergelijking voor de uitgangsketen is (fig. 209):

--- Rl ' *2 = Z21

*1 + z22 ' l2

of

0 — Z21 ' '1 + (z22 + Rl) <2
De vierpoolvergelijking wordt nu:

e = (Rj 4- zxl) ix 4- z12 • i2
0 = z2i • ii 4- (z22 4- RL)i2
Door ix en z2 uit deze vergelijkingen te bepalen, kunnen wij straks vt en v2 be

rekenen.

e
Ij = ----------------------------------_
I D
Z12 ' Z21
zu 4- Rj — -----——
z22 + KL
Z2»
. j
~Z21
«2 = - Z22 + Rl »11 = (Z1 1 + Ri) (Z22 + Rl) --- Z1 2 ■ Z2 l ■ e

Door teller en noemer te delen door (z22 4- Rl) krijgen wij
Z21
z22 + Rl

Z2 = — e

zu + Ri

Z12 ‘ Z21
z22 + Rl

Nu is:

e
V1 = Z11 • G + Z12 • <2

zn

z22 + Rl,

Z

Zl2 ' 221

4_ z?

'

z22 + Rv

en

v2

Z21 • <1 + Z22

Z21 ‘ *1 + Z22 ' *2

omdat

G =—

Z21
• h
z22 + Rl
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z22 + Rl,

«i

Verder uitgewerkt wordt deze vergelijking:
Z21 ’ RL ‘ <1

v2 =

(z22

- e_______________

?2i •

_________

Z22 + Rl

+ kl)[(Z11 + *■)-Z|2 ,Z2‘|
Z22 + XLJ

|

Als wij de factoren ilf i2t «i en v2 als functie van de z-parameters van een vier
pool kennen, evenals de ingangs- en belastingsweerstandcn, dan kunnen wij ver
schillende grootheden berekenen die het werkelijke gedrag van een vervangingsvierpool weergeven (fig. 210).

Stroomversterking
De verhouding z2/z'j geeft de stroomversterking van de schakeling weer:
G

=

<2

Z21

=

*1

z22 + Rl

Spanningsversterking

Deze wordt weergegeven door de verhouding v2/vl en is:
v2

n

z2i ' Rl

G“ = V------------------------------211 * z22 ~ z12 • Z21 + Z

«L

Vermogensversterking
De vermogensversterking wordt gegeven door de verhouding tussen het vermo
gen dat over de weerstand RL, dus aan de uitgangsklemmen aanwezig is en het aan
de ingangsketen toegevoerde vermogen. Deze vermogensversterking is gelijk
aan het produkt van stroomversterking en spanningsversterking:
Gp = Gc • Gv

Ingangsimpedantie
De ingangsimpedantie wordt gegeven door de verhouding tussen de spanning
over de ingangsklemmen (v,) en de stroom (z,) die in de ingangsketen vloeit:

= z

Zi

Z12 ' Z2\
Z22 +

<1

Uitgangsimpedantie
De uitgangsimpedantie van een vierpool laat zich wat moeilijker definiëren. De
uitgangsketen is opgebouwd door een generator v2 met een inwendige weerstand
Zo. Het gaat nu juist om deze Zo, die bepaald wordt door de verhouding van de
uitgangsspanning met open uitgangsklemmen (RL= <x>) en de zogenaamde kort
sluitstroom (dus Rl = 0) in deze keten.
Dan is:

Zo =

v2(Rt = cxj)

G(Kl = 0)
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Invloed van de belastingsweerstanden op de
z-parameters van een transistor-vierpool

T ransistor-vierpool

Z21

I
I
I
I
I
I
I

Z12

I
I
I
I
I
I
I

Z22

LR

Stroomversterking: G. — —

|*2

n

I----------------------------

llngangs[impedantie

0-

22i
'i

-o-

I Uitgangsj impedantie

0o

-i
Spanningsversterking: Gv = y
Fig. 210
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'1
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y2 * *2 __

Z.

r

V2

E

Fig. 211
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De berekening van de voorafgaande grootheden uit de y- en //-parameters
vindt op dezelfde wijze plaats als hier voor de z-parameters is gegeven.
Hiervan worden alleen de uitkomsten gegeven.

Voor de volledigheid nemen wij ook de z-parameters in dit overzicht op:

Stroomversterking Ge:
z-parameters

^parameters

A-parameters

• yi
>>22 + n

y2i ■ yL
z22 +

a”

+ ƒ11 • yL

(dy = >'ll

ƒ22—ƒ21

ƒ21)

Spanningsversterking Gw:
Z21 • &L

ƒ21
ƒ22 + ƒ£

z22—Z12'Z21+Z

h2, RL
hu + AhRL
(Ah = h

■h22—hi2'h2i)

Ingangsimpedantie Z,:
2n

212 ' 221

ƒ22 + yi
Av -I- ƒ 1, • yL

Z22 +

■ yL
h22 + ƒ£

LJitgangsimpedantie Zo:
21 1 +

i

ƒ11 + ƒ.■

An 4- R,

Ay + ƒ22 ■ y>

Ah + h22 ■ R,

yL = ^Len

~ ~r.

De vermogensversterking is met opzet niet in deze tabel opgenomen omdat
deze zich gemakkelijk uit de stroom- en spanningsversterking laat berekenen;
ook bijvoorbeeld uit alléén de stroomversterking mits de ingangsweerstand en
de belastingsweerstand bekend zijn (fig. 211):

Gp = Ge.G„ = Gf.^- = Geii_^ = Gr^
Hier wordt een bepaalde waarde voor de vermogensversterking berekend, en
geeft niet meer de verhouding weer tussen het uitgangsvermogen (of het gedissipeerde vermogen in de belastingsweerstand) en het toegevoerde ingangsvermogen, maar de verhouding tussen het aanwezige uitgangsvermogen en het ingangsvermogen, dat maximaal door de generator kan worden geleverd.
Deze grootheid noemen wij „beschikbare vermogensversterking” Gpc.
aanwezig uitgangsvermogen
pc
maximum beschikbaar generatorvermogen
Met E als spanning van een onbelaste generator (dus de E.M.K.) en /?,• als in
wendige weerstand van deze generator, kan door de generator een maximum
vermogen worden afgegeven van:
£2
^max
4„
= 4R~

Via enkele berekeningen kan nu worden aangetoond dat:
4K, ■ Z,
(Ki + Z,)2

G,

waarin de term vóór Gp wordt aangeduid als het aanpassingsrendement rj, aan
de ingang;dus:
g,c

= nlGp

Via enkele berekeningen kunnen wij ook uit de A-parameters een uitdrukking
voor de beschikbare vermogensversterking vinden. De uitkomst van deze be
rekening is:
_______________________________ 4ftj,

G„ =

(/,22x/r^; +

+

h

J^h
tl h22
V

hl2‘h2x
hu -/»22.

Gpc is maximaal als bijvoorbeeld de noemer een zo klein mogelijke waarde heeft.
Dit is het geval als:

h" - = o

11— want dan is h22 • jRt ■ RL

h22 • jRi ■ Rl —

' «Z.

JR.Rl
Hieruit volgt dat:
R, = hlt •

1 — *12

h2i
hiih22

Maar ook is Gpc maximaal als

/zz_ /

V Rl
waaruit volgt dat

v

h 2t
h22'

^-■l’nh22(l-hI2)
kl

1

Rl = ----/i22

V

-hl2
l2hn-h22

Als bovengenoemde waarden voor /?, en RL gelijktijdig in een schakeling voor
komen, is de beschikbare vermogensversterking maximaal, en is dan gegeven
door de vergelijking (fig. 212):

G,<
h

h2i
1 • h22.

*22

2

De hier berekende waarden van /?, en RL zijn de ideale aanpassingsweerstanden
voor een vierpool en kunnen dus worden aangegeven als de „spiegelimpedanties”
van de vierpool.
In de praktijk wordt de term hl2 weinig gebruikt (is meestal niet aanwezig
door neutrodynisatie of is verwaarloosbaar klein), en kan daarom weggelaten
worden, waardoor de laatstgenoemde vergelijking gemakkelijker bruikbaar
wordt
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Maximaal beschikbare vermogensversterking
(met spiegelimpedanties)

ZO = R!

f<i =

o

o

o

^21

^vc max

hn • h22

(1 + l/1-hl2

^21

hn • h22
Fig. 212
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Verliezen ten gevolge van misaanpassing van de
ingangs-en uitgangsketens

----- (
ri,

4,

h.,2;

Yl

L7J

‘■fj

o

o
Fig. 213a

Additionele verliezen in de ingangsen uitgangsketens

K»‘ ’ ^11

2

2

’i__________________ ’

Rl +

+ hn + Rr

-n

4-,
:

: hn

lTJ
—I

Fig. 213b
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+ h22 •

• R2/

Omdat in vele gevallen de ingangsweerstand (b.v. de inwendige weerstand R,van de generator) niet gelijk is aan de ingangsimpedantie van de vierpool, en de
belastingsweerstand niet gelijk aan de uitgangsimpedantie behoeft te zijn, zullen
verliezen optreden door onjuiste aanpassingen aan respectievelijk de in- en uitgangsketens. Deze verliezen geven wij aan met respectievelijk R, en Ko.
De vergelijking voor de vermogensversterking voor de schakeling van fig.
213a is nu :
Gp = Gpcm»x

• Ki • Ko of Gpc,nax

^lx h22

waarin: Gpc = de beschikbare vermogensversterking van de beschouwde versterktrap.
Ki = de grootte van de verliezen ten gevolge van misaanpassing aan
de ingangsketen.
Ko = de grootte van de verliezen ten gevolge van misaanpassing aan
de uitgangsketen.
Ki en Ko kunnen nu nog als functie van hxx, Rh h22 tnyL (waarin yL = \/RL
worden uitgedrukt:
2

=

\ h 11 + R, /

en

Ko =

Hieruit valt af te leiden dat R, en Ko gelijk aan één zijn als hx t = R, en h22 = yL.
Zoals wij reeds gezien hebben, verkrijgen wij hierdoor weer de juiste aan
passing, met als gevolg dat de maximaal beschikbare vermogensversterking
wordt bereikt.
Voor instelling- en stabilisatie doeleinden kunnen onderdelen in een schake
ling worden aangebracht die slechts een statisch karakter hebben, maar wier
invloed op de werking van de vierpool toch niet kan worden verwaarloosd.
Ook dit brengt verliezen met zich mee.
Als deze aan de ingang ontstaan door het aanbrengen van onderdelen wordt
dit ki genoemd, en de verliezen aan de uitgang noemen wij ko. In het vervangingsschema (fig. 213b) zijn deze ingangsverliezen aangegeven door R, en de uitgangsverliezen door R2. De waarden van k( en k0 kunnen ook nu weer in de
grootheden hxx, Rh h22 enyL (of 1/RL) worden uitgedrukt:
ki =

1 —

Rjhg
R, + h i j 4- R ]

en

ko =

,___________ «t_______ _

2

RL + R2 + /l22 ’ Rl ' ^2

De werkelijke vermogensversterking van een geneutrodyniseerde vierpool
(waarin de term hx2 dus nul is) is nu:
GPC = ^pcmax ■

■ Ko'

waarin R, en Ko de verliezen zijn ten gevolge van misaanpassing en kx en ko
de verliezen zijn die ontstaan door instelweerstanden en dergelijke.

In de voorafgaande pagina’s hebben wij de optimale omstandigheden van een
versterktrap gedefinieerd, waarbij wij zijn uitgegaan van de maximale vermogensversterking. Dit betekende dat de ingangsweerstand en de belastingsweer
stand slechts één waarde konden hebben, namelijk gelijk aan de ingangsimpedantie respectievelijk uitgangsimpedantie. De vierpool is dus aan zowel de in
gang als de uitgang aangepast met de z.g. spiegelimpedanties.
Deze ideale situatie komt in audiofrequentie-versterkers echter zelden voor.
Bij het behandelen van de koppelmogelijkheden tussen twee versterktrappen
zullen wij zien dat deze hiervan de oorzaak zijn. Gemakshalve hebben wij ook
een in de praktijk veel voorkomende geneutrodyniseerde vierpool bestudeerd,
waarbij wij stilzwijgend hebben aangenomen dat geen terugwerking meer aan
wezig is. Hier gaan wij later nog iets dieper op in.
In een audiofrequentie-versterkketen is de transistor in de meeste gevallen be
last met de totale ingangsweerstand van de volgende trap. Deze situatie noemen
wij „iteratieve koppeling"

Iteratieve koppeling
In fig. 214 is vierpool 1 belast met de ingangsimpedantie van vierpool 2.
Als nu de ingangsimpedantie van deze laatste vierpool gelijk is aan de ingangsimpedantie van de eerste vierpool, heeft de beschouwde versterktrap z.g. itera
tieve koppeling.
De vermogensversterking kan nu als volgt worden uitgedrukt:

G, = V' ■ Zl

*i«

waarin

hfe = stroomversterkingsfactor
ZL = dynamische belastingsimpedantie
hie = ingangsimpedantie

Als de belastingsimpedantie gelijk is aan de ingangsimpedantie, dan wordt het
laatste gedeelte van deze vergelijking gelijk aan één, waardoor de vergelijking
eenvoudiger wordt:
G, = hje (want ZL = /i,J

Deze vergelijking geldt voor een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling. Voor de gemeenschappelijke basis- of gemeenschappelijke collectorschakeling is Gp gelijk aan achtereenvolgens hfb2 en hf2.

Omstandigheden voor schijnbaar iteratieve belasting
Deze doen zich voor als een erg lage waarde van de verhouding ZJhie voorkomt,
zoals in fig. 215 is weergegeven. In feite wordt deze verhouding gelijk aan nul als
de belastingsimpedantie nul wordt, dus als de uitgang van de eerste vierpool
kortgesloten is.
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Iteratieve aansluiting

Z»(l) — Z.(2)
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Fig. 214

Pseudo-iteratieve aansluiting
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o
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-O

O

i I Z((2) — o
■C

vierpool 2

vierpool 1

Fig. 215
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Combinatie van drie achter
elkaar geschakelde vierpolen

3

2

1

jjN

2

1

3
Fig. 217

eq. 1. 2, 3

Fig. 216

T ransformator-koppeling

1

J

= n2 • R.

«Lr

RC-koppeling

^L(d)

2

1

-o

Fig. 218

Fig. 219

— lc
(mA)

RC-koppeling

— Ic
(mA)

T ransformator-koppeling

dynamische belastingslijn:

dynamische belastingslijn:
(tg A = 1/R, (2)) als R, (2)<Rl (i)

bs A =

3

1

1

-Vce(v)

Fig. 220

5

Fig. 221
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t
5

— Vcl(v)

Verscheidene achter elkaar geschakelde vierpolen
Voor een enkele transistor versterktrap (voor kleine signalen) hebben wij ver
gelijkingen opgesteld om deze te berekenen. Wij zullen nu nagaan hoe een
versterker met verscheidene achter elkaar geschakelde trappen kan worden
berekend. Er zijn twee mogelijkheden:

1) Berekenen van de versterking van elke trap, zoals hiervoor is behandeld. Om
de totale versterking te kennen is het voldoende om de verkregen versterkingsgetallen te vermenigvuldigen. Deze methode wordt in fig. 216 weergegeven.
Wij moeten hierbij bedenken dat niet overal de parameters gebruikt kunnen
worden, omdat niet alle trappen voor het versterken van kleine signalen zijn ont
worpen.
2) De parameters van elke vierpool kunnen worden herleid naar één parametersoort (b.v. van de A-parameters: hïïyhl2yh2ï en ^22)- Dan kunnen alle parametermatrices volgens matrixregels voor het vermenigvuldigen berekend worden.
Daar deze methode nogal omslachtig is, zullen wij in de meeste gevallen de on
der 1) omschreven methode gebruiken.
Onafhankelijk van de gekozen methode voor het berekenen van de totale ver
sterking van een versterker, zullen wij toch rekening moeien houden met de
dynamische belastingsweerstand van elke versterktrap, waardoor de versterking
per trap wordt beïnvloed. Deze weerstand behoeft niet dezelfde waarde te heb
ben als de in de collectorketen opgenomen weerstand, die dient om de transistor
in te stellen. In vele gevallen wordt deze grotendeels bepaald door de ingangsweerstand van de volgende trap, zoals in fig. 217 is aangegeven.
In het hoofdstuk „Methoden voor koppeling” gaan wij hier nader op in.
In fig. 218 is een /?C-koppeling getekend. Het is duidelijk dat de belastingsweerstand van de eerste trap gelijk is aan de ingangsweerstand van de tweede
trap. Als beide versterktrappen zijn opgebouwd met transistors in gemeen
schappelijke emissorschakeling, zal meestal de ingangsweerstand van de tweede
trap veel lager zijn dan de uitgangsweerstand van de eerste trap. Bij een transformatorkoppeling (fig. 219) wordt de dynamische belastingsweerstand ook be
paald door de transformatorverhouding
De weerstand, die nu primair ge
zien wordt, (n2 • Ril2J is meestal veel groter dan de eigen weerstand van de pri
maire wikkeling, die als gelijkstroombelastingsweerstand voor de eerste trap
geldt. De grafieken in de fig. 220 en 221 geven de dynamische en de statische belastingslijnen weer, zoals die in het eerste deel „Diodes en transistors” reeds uit
voerig zijn behandeld.
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Parameterafhankelijkheid van de collectorstroom en de collectorspanning in
gemeenschappelijke emissorschakeling.
De collectorstroom en de collector-emissorspanning beïnvloeden de waarden
van de parameters die wij in de voorafgaande hoofdstukken behandeld hebben.
Daar hebben wij echter stilzwijgend een vaste waarde voor deze stroom en span
ning verondersteld. Maar om een ontwerp te maken, moeten wij echter de waar
den kennen bij de stroom- en spanningsinstelling die voor onze toepassing de
meest geschikte is. Voor toepassing in het audiofrequentie gebied worden door
de fabrikant dikwijls grafieken opgenomen zoals die in de figuren 222 en 223 zijn
getekend.
De toepassing van deze grafieken is eenvoudig. Uitgaande van de nominale
waarden van de verschillende A-parameters (bij bijvoorbeeld —Ic = 3 mA en
— Vct = 2V) kunnen wij de A-parameterwaarden bij —lc = x mA en —Vce =
yV als volgt berekenen:

hie (bij — Ic = xmA en — VCE = y V) = Aie(bij — Ic = 3mA en — VCE =
= 2V) x <ƒ> x
Are(bij — Ic = xmA en — VCE = yV) = hre (bij — Ic = 3mA en — VCE =
= 2V) x <P x ip
A/e(bij — Ic = -xmA en — VCE = y K) = A/e(bij — Ic = 3mA en — VCE =
= 2V) x (p x ip
Aoe(bij — Ic = xmA en — Vce = yv) = ^(bij — Ic = 3mA en — VCE =
= 2V) x <P x ip

De waarden van <P en T7 kunnen uit de figuren 222 en 223 worden afgelezen. Op
bladzijde 382 en 383 is de A-parameterafhankelijkheid nogmaals getekend, zoals
momenteel algemeen gebruikt wordt.
Voor transistors die gebruikt worden in het audiofrequentie gebied, worden in
het algemeen geen z- en y-parameterafhankelijkheden gegeven. Met de eerder
berekende gegevens is het echter mogelijk om uit de A-parameters de overeen
komstige z- en y-parameters te berekenen.
Met behulp van deze gegevens van de parameter-afhankelijkheid, kunnen wij
ook de afhankelijkheid van de fundamentele transistorgrootheden re, rb, rc en
hfb berekenen.
Als wij deze waarden dan weer kennen, is het niet moeilijk meer om hiermee de
z- en y-parameters te berekenen.
Hoe deze parameters gemeten kunnen worden is in deel I (Diodes en Tran
sistors) behandeld, waar ook is aangegeven hoe deze parameters uit de karak
teristiekenbundels worden afgeleid.
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h-parameter afhankelijkheid van de collectorstroom
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Fig. 222
h-parameter afhankelijkheid van de'collector-emissorspanning
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Transistor vervangingsschema
voor statische instelling
(normale werkgebied)

Dynamisch vervangingsschema
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2.2 Vervangingsschema’s
Vele technici tonen een zekere gereserveerdheid, als zij de (betrekkelijke) in
gewikkeldheid van matrixvergelijkingen onder ogen krijgen, die uit de vierpooltheorie zijn afgeleid. Hoewel de matrixvergelijkingen in de voorafgaande hoofd
stukken breedvoerig zijn behandeld, zullen vele lezers toch nader geïnformeerd
willen worden omtrent het toepassen hiervan in ketens.
Van verschillende onderdelen, zoals weerstanden, condensatoren, transfor
matoren, spannings- en stroomgeneratoren, waaruit ketens worden opgebouwd,
kunnen wij de waarde bepalen.
Wij zullen nu de mogelijkheid nagaan om een transistor te vervangen 'door
onderdelen die eveneens gemakkelijk te bepalen zijn. In het eerste hoofdstuk
hebben wij verschillende transistorvervangingsschema’s gezien, die verschillende
werkgebieden van de transistor weergeven.
Voor audiofrequentie toepassing zijn echter de afgeknepen instelling, de tegenwaartsgebieden of de verzadigingsregionen niet interessant. In dit hoofdstuk
willen wij het transistorgedrag bij normale instellingen bestuderen. Het vervangingsschema dat hiervoor geldt, is in fig. 224 getekend.
In dit schema zien wij de emissor-basisgrenslaag, de collector-basisgrenslaag
en de weerstand rbb'. De stroomgenerator, die parallel aan de collector-basis
grenslaag is geschakeld' stelt de effectieve werking van de transistor voor. In het
vervangingsschema in het eerste hoofdstuk zijn wij ook reeds deze onderdelen
tegengekomen. Wij willen nu nagaan welke overeenkomst er bestaat tussen dit
vervangingsschema voor statische instelling en het door de fabrikant gepubliceer
de dynamische r-vervangingsschema (fig. 225).

Gemeenschappelijke basisschakeling

Eenvoudigheidshalve zullen wij gebruik maken van de gemeenschappelijke
basisschakeling. De emissor-basisgrenslaag tussen de emissoraansluiting en het
fictieve basispunt b' in het statische vervangingsschema is gelijk aan de weer
stand rc in het dynamische vervangingsschema. In de praktijk is de emissorbasisdiode in de voorwaartse richting geschakeld, en zal de differentiaal weer
stand van deze grenslaag een lage waarde hebben (fig. 226).
In de collectorketen vinden wij de collector-basisgrenslaag in het statische
vervangingsschema. In het dynamische vervangingsschema vinden wij op deze
plaats de weerstand rc. In de praktijk is de collector-basisdiode in de tegenwaartse richting geschakeld, en kan de weerstand uit de tegenwaarts karakteris
tiek van deze grenslaag afgeleid worden (fig. 227). Deze weerstand is dan ook
hoog.
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Het is echter niet mogelijk om één waarde voor de vervangingsweerstand vast
te stellen. Voor de emissor-basisdiode bijvoorbeeld, is deze weerstand afhanke
lijk van de gewenste instelling van de transistor. Uit de stroom-spanningskromme
kan voor deze diode elke differentiaalweerstand worden afgeleid.
Tot slot gaan wij de gemeenschappelijke tak, die het fictieve basispunt (6Z) met
de basis verbindt, bestuderen. In het statisch vervangingsschema van fig. 228a
wordt deze verbinding aangegeven door de weerstand rbb'. Er is geen bezwaar
tegen om deze weerstand in het dynamische vervangingsschema van fig. 2286 op
te nemen. Om het dynamische vervangingsschema te completeren, moet het
„Early”-effect, (zie het einde van het eerste hoofdstuk) nog worden verdiscon
teerd. Voor normale audiofrequentieversterking kunnen wij ons dit „Early”effect in het statisch vervangingsschema voorstellen door de spanningsgenerator
ubc ■ vee, met de conductantiegc (fig. 229).
Deze twee grootheden kunnen wij ook in het dynamische vervangingsschema
opnemen (fig. 230). De emissor-basisketen van het nu verkregen schema bevat:

- de weerstand re (differentiaalweerstand van de emissor-basisgrenslaag)
- een spanningsgenerator (ubc • vce)
- de weerstand rbb' (inwendige basisweerstand)
De spanningsgenerator die de uit de uitgangsketen overgedragen energie voor
stelt, kan ook als een weerstand rb" worden aangegeven, onder voorwaarde dat
de uitgangsstroom hier doorheen vloeit. Daarom moet de collectortak nu niet
meer aan de bovenzijde van de weerstand rbb zijn verbonden, maar beginnen
tussen re en rb' (fig. 231).
Een vereenvoudiging kan worden verkregen door samenvoegen van de weer
standen rb" en rbb tot rb (dus rb = rb" + rbb) en de parallelschakeling van de
weerstanden in de collectortak tot één weerstand rc.
Het nu verkregen T-vervangingsschema van fig. 232 is nagenoeg gelijk aan het
dynamische transistorvervangingsschema (voor audiofrequenties), zoals dat
door de fabrikanten wordt opgegeven (figuren 233a en b).
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Gemeenschappelijke basisschakeling
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De collectortak van fig. 233a bevat een stroomgenerator (h/b ■ JE) en een weer
stand (rc) die parallel zijn geschakeld. Een dergelijkc keten kan echter ook worden
weergegeven door dezelfde weerstand met hiermee in serie een spanningsgene
rator waarvan de waarde moet worden aangegeven met behulp van h/b ■ rc en IE.
Zoals wij eerder gezien hebben, wordt hfb ■ rc aangegeven als r„, zodat wij uit
eindelijk komen tot het dynamische transistorvervangingsschema voor audiofrequenties, als weergegeven in fig. 233/?. Dit schema geldt voor een transistor in
gemeenschappelijke basisschakeling.

Gemeenschappelijke emissorschakeling
De ingangsketen bevat de basistak (weerstand rb) en de emissortak (weerstand
re), terwijl de uitgangsketen de collcctortak bevat. Hier zijn twee mogelijkheden:
1. De spanningsgenerator in de collectortak wordt aangegeven als functie van
de emissorstroom, met de weerstand rc hiermee in serie geschakeld, (fig. 234a).
2. Dezelfde spanningsgenerator kan ook als functie van de basisstroom worden
uitgedrukt; de serieweerstand heeft dan echter de waarde rc — rm (figuur 234/?).

Deze waarde kan als volgt berekend worden:
In het schema van fig. 234a is de stroom in de collectortak:
ic =

In fig. 234/? is deze stroom ook gelijk aan ic. Wij moeten nu alleen de weerstandswaarde berekenen die in serie met de spanningsgenerator r„, • ib moet worden ge
schakeld, om weer dezelfde collectorstroom te verkrijgen:
.

_

■ it

‘c

waaruit volgt:
r

ic

‘e

Daarrm = h/b ■ rc en
'e

h/e

Immers

=
«b

wordt:

1 - h,J
rx = i’fD ' rc' ~----- T---- — ~ re ---- h ft
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rc = re ---- rm

Gemeenschappelijke collectorschakeling
In de ingangsketen zijn de basistak (de weerstand rb) en de collectortak (spanningsgenerator met in serie hiermee geschakeld de weerstand rc) opgenomen.
De uitgangsketen bevat de emissortak (met de weerstand re) in serie met de col
lectortak. De spanningsgenerator wordt als functie van de ingangsstroom ge
geven, en is gelijk aan rm ■ ib. De waarde van de serieweerstand is ook hier gelijk
aan rc — rm (fig. 235).

2.2.1 Toepassing van de vervangingsschema’s in ketens
Voor verschillende T-vervangingsschema, die voor de drie transistorschakel
mogelijkheden bestaan, hebben wij in het voorafgaande hoofdstuk de z-, y- en
//-parameters uiteengezet.
De daar behandelde methode is nogal wiskundig en niet aan iedereen altijd
even duidelijk. Daarom gaan wij hier nog een tweede methode behandelen om
vervangingsschema’s te bepalen. Ook nu weer voor versterking van kleine sig
nalen. Wij gaan daartoe de onderdelen van het transistorvervangingsschema
combineren met de verdere ketenonderdelen van de beschouwde versterktrap.
Als voorbeeld nemen wij fig. 236, waarin een transistor in gemeenschappelijke
emissorschakeling statisch is ingesteld, en belast is door de weerstand RL, met
parallel hieraan geschakeld de weerstand Ru, die de vervangingsweerstand van
de volgende versterktrap voorstelt. De ingangsketen bevat een generator met de
inwendige weerstand /?,. Welk vervangingsschema moet voor de berekening van
een dergelijke trap worden gebruikt?
Het T-vervangingsschema, dat op de vorige pagina is behandeld, is hier
niet toepasbaar.
Wij gaan beginnen met het scheiden van de ingangs- en uitgangsketen, zodat
wij het transistorvervangingsschema van fig. 237 verkrijgen.
Hier vinden wij een ketenimpedantie die in serie met een spanningsgenerator
is geschakeld. Deze spanningsgenerator stelt de inwendige terugwerkingsenergie
voor. De uitgangsketen daarentegen bevat een parallelschakeling van de ketenadmittantie zelf en een stroomgenerator die de overdrachtsenergie van de tran
sistor voorstelt. Dit betekent dat hier de //-parameter toepasbaar is.
De//-parameters zijn uitvoerig behandeld op bladzijde 135 en volgende.
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Gemeenschappelijke collectorschakeling
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Om de dynamische eigenschappen van deze ene trap van fig. 236 te kunnen be
rekenen, moeten wij de stroomversterking en de ingangsweerstand van deze trap
kennen. De vermogensversterking wordt gegeven door:

Gp = Gc •

(R| = dynamische belastingsweerstand)

Om het gedrag van een gehele audiofrequentieversterkketen te kunnen bepalen,
moeten wij ook de uilgangsweerstand van de beschouwde trap berekenen ten
einde de ingangsweerstand van de volgende trap te kunnen bepalen.
Berekenen van de stroomversterking

De dynamische stroomversterking van de schakeling uit fig. 238 wordt bepaald
door de verhouding van de uitgangsstroom (de stroom die door de weerstand
Ru vloeit, iKu) en de ingangsstroom (basisstroom ib).
ï Ru

G‘ = -iï
In de uitgangsketen is de stroomgenerator hfe • ib het aktieve onderdeel. Hier
mee kunnen wij gemakkelijk de stroom door de weerstand Ru als afhankelijke
van de basisstroom bepalen:
g.
I<" + gt + gu

’gu ~ h/e ' *b

waarin

1

en

Sl “ Rl

1
g“ “

R„

De stroomverslerking is dus:
gu

Gc = />z,
'r h" + gi + gu

Berekenen van de ingangsweerstand
De ingangsweerstand is opgebouwd uit twee onderdelen:
1. de eigen weerstand hic van deze keten
2. een spanningsgenerator, die een weerstand vertegenwoordigt die gelijk is aan
de verhouding van de spanning van deze generator (hre • vcc) en de hierdoor vloei
ende stroom (zb).

=

Dus

In deze vergelijking willen wij graag
gaan wij uit van de uitgangsketen

h"' V"
‘b

uitdrukken als functie van ib. Hiertoe
■ 'b

>’e. = —

l>" + 8l + gu

Door v„ te vervangen door bovenstaande vergelijking met ib, verkrijgen wij de
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weerstandswaarde van de spanningsgenerator in de ingangsketen.
Rae* ~ ---

h" + Sb + g»

De totale ingangsweerstand van de versterktrap is dan:
h" ■
Rc = Ri, + Rscn = hi, ----

+ gr + g.
Berekenen van de uitgangsweerstand

Om deze weerstand te berekenen, gaan wij uit van het vereenvoudigde schema
van fig. 239. De generator die op de ingangsketen was aangesloten, wordt alleen
door de inwendige weerstand (ƒ?,•) hiervan aangegeven, en de weerstand Ru is
weggelaten. Als een signaal tussen de collector en de emissor wordt geschakeld,
zal de collectorstroom zijn:
ic = '’cci.i’cc + gt) + h/c' <b

Dus de som van de drie volgende stromen:
- de stroom door de (statische) belastingsweerstand (gL • vce)
- de stroom door de admittantie van de uitgangsketen zelf (hoe ■ vce)
- de stroom die het gevolg is van energie-overdracht naar de uitgangsketen
(/»/e •

Wij gaan nu het verband tussen de ingangsstroom (zfc) en de uitgangsspanning
(vce) bepalen. In de ingangsketen van nevenstaand vervangingsschema is de
spanningsgenerator (hre • vce) de oorzaak van de stroom ib, en deze stroom wordt
bepaald door de serieweerstandcn hie en ; dus:
i =
"

hr' ' ""
+ R,

Als wij hlr door l/£(, en R, door \/gi vervangen, krijgen wij de volgende ver
gelijking:
'b = —hre’

Si Sie
Si + Si'

in de vergelijking voor de collectorstroom ic vervangen wij ib door de boven
staande vergelijking:

ic = (A„ + ge)

- ( h„ ■ h„ ■
) v„
\
Si ' Si'/

Als wij alle termen door vce delen, verkrijgen wij de uitgangsadmittantie:
g. = > = ('... + gj-^ •*„
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Berekening van de uitgangsweerstand
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Iteratieve aansluiting (Ru = hie)
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Uit de verschillende vergelijkingen die wij nu kennen, kunnen wij de maximaal
bereikbare stroom-, spannings- of vermogensversterking bepalen, evenals de ingangs- en uitgangsweerstanden als functie van de belastings- en de ingangs- (aanpassings-) weerstanden. Als de dynamische belastingsweerstand gelijk aan nul is
(als Ru = 0 in fig. 240) is de stroomversterking gelijk aan hfe. In audiofrequentie versterkketens is dit dikwijls het geval, immers de dynamische belasting
van een trap wordt in vele gevallen gevormd door de veelal lage ingangsimpedantievande volgende trap. Het is wellicht nuttig hiervoor bladzijde I68nogeens
na te lezen waarin het achter elkaar schakelen van verschillende trappen wordt
behandeld.
Als de dynamische belastingsweerstand gelijk aan nul is, is de ingangsweerstand bepaald door de //„.-parameter van de beschouwde transistor.
Is de ingangsweerstand van de volgende trap daarentegen groot, dan zal de
uitgangsweerstand van de voorafgaande trap bepaald worden door de parallel
schakeling van:
1. de eigen uitgangsweerstand van de transistor: l//zoc
2. de (statische) belastingsweerstand in de collectorketens: RL
Voor een audiofrequentie versterkketen, zoals in fig. 241 is getekend, kunnen
nu een aantal algemeen geldende regels worden vastgesteld.
Met uitzondering van de eerste en de laatste trap, zullen de middelste trappen
aan de regels voor het achter elkaar schakelen van trappen voldoen. De eerste en
de laatste trap voldoen daaraan niet, omdat zich hier aanpassingsproblemen
voordoen. Wij gaan verder uit van de veronderstelling dat de dynamische be
lastingsweerstand van een versterktrap wordt gevormd door de ingangsweer
stand van de volgende trap. Dit houdt automatisch in dat de twee versterktrappen met een /?C-koppeling zijn verbonden.
Hiervan uitgaande, is de berekening van de tussenliggende trappen sterk ver
eenvoudigd, omdat:
- de ingangsweerstand van een trap gelijk is aan de hie parameter van de tran
sistor.
- de uitgangsweerstand gelijk is aan de parallelschakeling van de eigen uitgangs
weerstand van de transistors (l//zoe) met de (statische) belastingsweerstand (/?L)
- de stroomversterking is gelijk aan de /z^-parametcr van de transistor.
- de vermogensversterking is gelijk aan de stroomversterking in het kwadraat
vermenigvuldigd met de verhouding van de dynamische belastingsweerstand en
de ingangsweerstand. Als deze twee weerstanden gelijke waarde hebben is, de
vermogensversterking gelijk aan de stroomversterking in het kwadraat.
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Wij zullen nu iets dieper ingaan op de verschillende methodes die wij kennen
om de trappen van een audiofrequentie versterker voor kleine signalen te be
rekenen.
Wij hebben al eerder gesteld dat de keuze van de ene of andere methode in de
eerste plaats door de gebruiker wordt bepaald. Voor versterkdoeleinden is ech
ter zowel de zuiver wiskundige methode, als de methode met bepaling van de
verschillende elektrische vervangingsonderdelen mogelijk.
Wij moeten wel bedenken dat er verscheidene niet door ons behandelde metho
des zijn. Voordat echter tot de berekening van een versterktrap wordt overge
gaan, moeten wij eerst nog een schakelmogelijkheid kiezen (gemeenschappelijke
emissor, collector of basis), een koppelingsmethode tussen de trappen en een
stabilisatiemethode.

2.3 Keuze van de schakeling
In het eerste deel ,,Diodes en transistors” hebben wij de drie schakelmogelijk
heden van transistors vergeleken. In het kort zullen wij hier de belangrijkste
eigenschappen van elke schakelmogelijkheid herhalen.
2.3.1 Gemeenschappelijke basisschakeling

De transistor is dan geschakeld zoals in fig. 242 getekend.

Stroomversterking
De stroomversterking is lager dan, doch vrijwel gelijk aan één :
C

De spanningsversterking
De spanningsversterking kan het best verklaard worden met een tekening vol
gens fig. 243o. Zonder uitwendig aangelegde spanningen kunnen wij ons de tran
sistor voorstellen door drie vlakken, waarbij het middelste vlak (basis) hoger ligt
dan de twee buitenste vlakken (links de emissor en rechts de collector). De ver
hoging stelt de grenslaagspanning voor. De meerderheidsladingsdragers in de
emissor (niet-gebonden gaten) worden door de knikker links aangegeven. Die
knikker geven wij een bepaalde energie, door de gehele combinatie b.v. op een
trillende tafel te plaatsen. Maar deze energie is te klein om de knikker over de
linker verhoging op het middelste hogere gedeelte te krijgen. De normale in
stelling van een transistor komt overeen met een verschuiving van de hoogte van
het linker gedeelte, dat bereikt wordt door de emissor-basisgrenslaag in de voorwaartsrichting te schakelen. Door de collector-basisgrenslaag in de tegenwaartsrichting te schakelen, treedt een sterke verschuiving van het rechter ge
deelte op, zoals dat in fig. 2346 is weergegeven. Voor de gemeenschappelijke ba
sisschakeling gaan wij dus uit van het middelste vlak. Proefondervindelijk kan
nu worden vastgesteld welke spanningsvariaties mogclijk zijn binnen de ni-
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Gemeenschappelijke bassisschakeling
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veaus van de drie vlakken. De verhouding van de twee pijlen geeft ons een in
druk van de spanningsverstcrking van deze schakeling.
Ook geeft de richting van de pijlen aan dat de uitgangsspanning in faze is met
de ingangsspanning.
In deze schakeling is de spanningsverstcrking beduidend groter dan één.
Vermogensversterking

De vermogensversterking van een dergelijkc trap is nagenoeg gelijk aan de span
ningsverstcrking. Daarom is een transistor in gemeenschappelijke basisscha
keling het meest geschikt als een spanningsversterkcr.
Ingangsweerstand

De //.^-parameter, die de ingangsweerstand van een transistor is, wordt bepaald
door de tangens van de hoek die wordt gevormd door de verbindingslijn van een
bepaald punt op de /£ = f (Kt-g) kromme met de oorsprong en de horizontale
as. Als de hoek 45° is, is de tangens van deze hoek gelijk aan één (verkregen
door deling van een gelijke lengte van de ordinaat en de abscis). Als een transis
tor voor kleine signalen wordt gebruikt, wordt de emissorstroom veelal in mA
gegeven en de spanningen in mV. De verhouding van deze twee getallen geeft
ongeveer een idee van dc ingangsweerstand van een transistor in gemeenschap
pelijke basisschakcling cn ligt in de grootte-orde van enkele tientallen ohm
(fig. 244a).

Uitgangsweerstand

Eenzelfde redenering geldt ook voor het vaststellen van de orde van grootte van
de uitgangsweerstand van een transistor. De gebruikte eenheden (spanning op
dc abscis en stroom op dc ordinaat) zijn voor alle drie schakelmogclijkhedcn nage
noeg gelijk. Alleen dc helling van de karakteristieken verschilt, en daardoor zijn
ook de uitgangsweerstanden niet gelijk. In dc gemeenschappelijke basisschake
ling lopen de karakteristieken bijna horizontaal, zodat de uitgangsweerstand erg
hoog is, en in dc grootte-orde van vele honderden kilo-ohm (fig. 244ó).
2.3.2 Gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 245a)
Wij mogen bekend veronderstellen dat deze schakelmogelijkheid voor versterkdocleindcn veel gebruikt wordt. Wij zullen toelichten waarom dit het geval is.

Stroomversterking
De stroomversterking is veel groter dan één.

r —
Dit is een groot voordeel boven de gemeenschappelijke basisschakeling.
Spanningsverstcrking
In de weergave van fig. 245/? is nu het emissorvlak de referentielijn geworden,
De verhouding van de pijlen die de niveauverschuivingen weergeven (van uit-

gang en ingang) tonen ons dat de spanningsversterking groot is en nagenoeg dezelfde waarde heeft als in het vorige geval.
Alleen is de uitgangsspanning hier 180° in faze verschoven ten opzichte van de
ingangsspanning.
Vermogenversterking
Zowel de spannings- als stroomversterking zijn veel groter dan één. Als gevolg
hiervan zal de vermogensversterking zeker veel groter dan één zijn.
Hoewel wij een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling meestal als
stroomversterker zien, behoeft dit toch lang niet altijd het geval te zijn. In be
paalde gevallen kan de spanningsversterking veel groter zijn dan de stroomver
sterking.
Ingangsweerstand

Van de ingangskarakteristiek is de stroom meestal in de grootte-orde van enkele
honderden micro-ampere en de spanning veelal enkele honderden milivolts.
De verhouding tussen deze twee grootheden levert een gemiddelde ingangs
weerstand op in de grootte-orde van één tot enkele kilo-ohm (fig. 246).
Uitgangsweerstand

De uitgangskaraktcristieken vertonen hier duidelijk een grotere helling dan in
het voorgaande geval, met als gevolg een lagere uitgangsweerstand. Deze uit
gangsweerstand heeft een waarde in de grootte-orde van enkele tientallen kiloohms (fig. 247).
2.3.3 Gemeenschappelijke collectorschakeling (lig. 248)

Stroomversterking
De stroomversterking is groot en heeft een hogere waarde dan de stroomverster
king van dezelfde transistor in gemeenschappelijke cmissorschakeling:

Gc~~ï;
Spanningsversterking

In fig. 249 kiezen wij de referentielijn in het collectorvlak (rechts). De verhou
ding tussen de twee pijlen (uitgangsspanning en ingangsspanning) is hier kleiner
dan één. Dit is één van de minder aantrekkelijke eigenschappen van de gemeen
schappelijke collectorschakeling. De ingangs- en uitgangsspanning zijn ook hier
weer in faze.
V ermogenversterking

De vermogenversterking van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling is nagenoeg gelijk aan de stroomversterking, en is dus veel lager dan
in het voorafgaande geval. De transistor kan hier dus als een stroomversterker
beschouwd worden.
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I ngangsweerstand
Van de ingangskarakteristiek wordt de stroom meestal in enkele honderden
micro-ampércs gegeven en de spanning in enkele tientallen volts. De gemiddelde
ingangsweerstand van een dergclijke schakeling is in de grootte-orde van enkele
honderden kilo-ohms (fig. 250a)
Uitgangsweerstand

De uitgangskarakteristieken van een, transistor in gemeenschappelijke collcctorschakcling vertonen een vrij grote helling met de horizontale as. De uitgangs
weerstand is dan ook klein; in de grootte-orde van één tot enkele hondeiden
ohms. (fig. 250ó).
In het overzicht van fig. 251 zijn de voorgaande conclusies naast elkaar ge
zet. Wij zien b.v. duidelijk dat de vermogensversterking Gp voor de gemeen
schappelijke emissorschakeling veel groter is dan die van de andere twee scha
kelingen, en daarom de voorkeur verdient voor toepassing in audiofrequentie
versterkers.
Als laatste grootheid in dit overzicht hebben wij de nog niet eerder genoemde
grootheid, de afsnijfrequentie opgenomen.
Hoewel deze niet bepalend is voor de maximale vermogensversterking. mits de
te versterken signalen een frequentie hebben die lager is dan de afsnijfrequentie,
wordt deze waarde opgenomen om de mogelijkheden van elke schakeling ten
volle te kennen.
In vele gevallen zal een /?C-koppcling van de versterktrappen de voorkeur
hebben boven een transformatorkoppeling. Met de /?C-koppeling betekent dit
voor de transistors, dat deze bijna altijd met een stroom bestuurd moeten worden.
En dan zal toch altijd met de afsnijfrequentie rekening moeten worden gehou
den, zoals wij i n het volgende hoofdstuk nader zullen bestuderen.
Toch is het nu wel mogelijk om een tweede overzicht samen te stellen, waarin
verschillende argumenten die tot een keuze voor de schakelmogelijkhcden lei
den, zijn opgenomen. In fig. 252 zijn de koppelmogelijkheden tussen twee trap
pen (die in verschillende schakelmogelijkheden zijn gecombineerd) aangegeven.
Om de grootste vermogensversterking te bereiken verdient het aanbeveling om
een compromis te zoeken tussen slroombesturing en spanningsbesturing.
In een kromme die het verband aangeeft tussen de maximale beschikbare ver
mogensversterking per trap en de ingangsweerstand, zien wij duidelijk dat de
grootste versterking optreedt als /?, = Re.
Hoewel in 99% van de gevallen een /?C-koppcling in audioficquentie verster
kers zal worden toegepast (mits transistors in gemeenschappelijke emissor
schakeling worden toegepast), mogen wij toch de mogelijkheden die er zijn
voor de gemeenschappelijke basis- en colleclorschakeling met respectievelijk
de lage en de hoge ingangsweerstand niet vergeten. Deze kunnen soms voor
ingangstrappen zeer waardevol zijn.

- 195 -

2.4 Keuze van de koppeling
Er zijn drie mogelijkheden om versterktrappen met elkaar te koppelen:

1. RC-koppeling
2. transformatorkoppeling
3. directe- of galvanische koppeling
In audiofrequentie versterkers wordt de laatste methode maar zelden gebruikt.
Wij gaan er daarom hier ook niet dieper op in.

2.4.1 RC-koppeling

Als wij uitgaan van twee versterktrappen met transistors (Tx en T2 in fig. 253),
vormt de condensator die de uitgang van de eerste trap met de ingang van de
tweede trap verbindt, met de ingangsweerstand van de tweede transistor en de
uitgangsweerstand van de eerste transistor een RC-koppeling.
De problemen die zich bij een dergelijke schakeling voordoen, hebben wij
grafisch behandeld in het eerste deel (Diodes en transistors, Theoretische grond
slagen). Daar is ook het verschil behandeld tussen de dynamische en de statische
belastingslijn. en is afgeleid hoe de optimale instelling kan worden verkregen.
Daar werd echter alleen gekeken naar een optimale energie-overdracht van de
eerste naar de tweede transistor, waarbij een zo gering mogelijke vervorming
mocht optreden. Voor een goed functioneren van dergelijke schakelingen zijn
nog twee factoren van belang.

1. de frequentiekarakteristiek
2. het rendement.
De frequentiekarakteristiek
Afgezien van de koppelingscondensator veronderstellen wij de invloed van de
andere in de schakeling werkzame capaciteiten, bijvoorbeeld de terugwerkingscapaciteit, verwaarloosbaar ten opzichte van de te versterken frequenties.
De condensator die in de emissorketen is opgenomen, beïnvloedt de verster
king van signalen met lage frequenties. Wij zullen nu meer gedetailleerd de in
vloed van de condensators op de frequentiekarakteristiek nagaan.
Invloed van de koppelingscondensator op de frequentiekarakteristiek

Deze condensator beïnvloedt de overdracht van de lage frequenties. Uit fig. 253
kunnen wij een vervangingsschema samenstellen, zoals in fig. 254 is getekend.
De uitgang van de eerste trap en de ingang van de tweede trap worden weer
gegeven door de A-parameters van elke transistor.
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Invloed van de koppelingscondensator
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Ce (2)

Wij zullen nu nagaan hoe de weerstand en de condensator die de /?C-koppeling vormen in dit schema passen.
Alleen de condensator C2 is het capacitieve onderdeel. De vervangingsweerstand
van deze schakeling daarentegen is samengesteld uit een serieschakeling van
twee parallel geschakelde weerstanden (figuur 255). De /?C-keten kan dus een
voudiger worden weergegeven (fig. 256). De vervangingsweerstand Req is:
_ ^B(2)
q

^B(2)

•

^/e(2)

+

^ie(2)

+
~L-------- + RL(1)

In een /?C-keten daalt de spanning met 3 dB (0,7 ten opzichte van de waarde bij
gemiddelde frequenties) als de reactantie gelijk wordt aan de totaal in de keten
aanwezige weerstand, dus;
1
a)C2
waaruit een afsnijfrequentie voor lage frequenties volgt:

F =

1
2nC2/?eq

Invloed van de emissor-ontkoppelingscondensator

Wij gaan uit van een gestabiliseerde keten waarin de basis op een spanningsdeler is aangesloten en een weerstand in serie met de emissor is geschakeld. De
condensator C£(2 > heeft als eerste doel de tegenkoppeling, die door de weerstand
/?£(2) wordt veroorzaakt, teniet te doen. Als de te versterken frequenties echter
zeer laag worden, zal de reactantie van de condensator niet meer verwaarloosd
kunnen worden, waardoor bij deze lage frequentie toch weer tegenkoppeling op
zal treden. In hèt vcrvangingsschema van fig. 257 wordt de nieuwe /?C-keten dui
delijk weergegeven. Eenvoudigheidshalve wordt de ingang van transistor 2
weergegeven door een weerstand met hiermee in serie een condensator. Hierin
is de weerstand gegeven door Rc = rb 4- (1 + hft) re, en de capaciteit door

Ce

r

e
1
De afsnijfrequentie van de verkregen /?C-keten wordt weer bepaald door
de reactantie gelijk te stellen aan de totale in de keten aanwezige weerstand
(fig. 258):
^totaal extern*

1
waarin —

“ tol ext

-

1

+

^B(2)

De nu verkregen afsnijfrequentie is
f<C£) =

fr/e + *_____
2nCE(Re + Rlol „,)
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1
^L(l)

+

1
'’oe(l)

Invloed van de ingangscapaciteit

Tot nu toe hebben wij de ingangscapaciteit van een transistor niet genoemd.
Hoewel dit verschijnsel in het volgende boek over de transistor en het gebruik bij
radiofrequenties uitvoerig zal worden behandeld, zullen wij een enkel aspect
hier behandelen. Eerder hebben wij gezien dat de ingangsketen bestaat uit twee
weerstanden (rbb en rbe). De ingangscapaciteit Cbe is parallel aan rbe gescha
keld (fig. 259).
Voor lage en gemiddelde frequenties zal de impedantie van decapacitieve tak
erg groot zijn ten opzichte rbe. De stroom zal dan ook geheel door de weerstand
vloeien. Bij verhogen van de frequentie zal de impedantie van de capacitieve
tak afnemen (of de reactantie neemt toe).
Ook nu geldt weer dat door de weerstand rbe de stroom 3d B is gedaald ten op
zichte van de stroom bij gemiddelde frequenties, als de reactantie van Cbc gelijk
wordt aan de weerstand rbe. Hierbij moeten wij er wel van uitgaan dat een frequentie-onafhankelijke constante stroom in de basis wordt gestuurd.

1

Nuis:

=

rb’<

De afsnijfrequentie is dan
F(CE) =

=

(h.

+

I
2nC,( h/e+ l)r.

Deze frequentie is dus een maat voor de versterking van signalen met hoge frequentie. Bij toenemende frequentie wordt een groter gedeelte van de ingangsstroom door de condensator Cbe kortgesloten en zal niet meer meedoen aan de
effectieve versterking in de transistor.
Daardoor zal de versterking als functie van toenemende frequentie afnemen.
Dc lagere stroomversterking bij hogere frequenties kan dus rechtstreeks terug
gevoerd worden naar de invloed van de ingangscapaciteit. Deze afsnijfrequentie
ligt voor gangbare laagfrequentie transistors in de grootte-orde van 10 tot 20
£Hz.
Rendement van een RC-koppeling

Het rendement van een RC-koppeling is bepaald door de verhouding van de af
genomen energie en de toegevoerde energie.
De afgenomen energie (bijvoorbeeld voor de ingang van transistor 2) is gegeven door de vergelijking (fig. 260):
("ce)2 • g.

Po =

2

waarin g0 =

1

1

Ro

totaal ingangsweerstand

___

De vanuit de eerste transistor toegevoerde energie is gelijk aan de som van het
in de transistor gedissipeerde vermogen en het in de belastingsweerstand RL gedissipeerde vermogen.
ƒ2

j

Pi = P'ce ' 'c + — waarin gL = —
gL
Rl
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De verhouding van deze twee grootheden levert ons het rendement:
____ Sl ‘ go____

n

fgz. +
\

2

yCE .

yCE

Als het instelpunt midden op de belastingslijn wordt gekozen, is:
VcE

+ g"

Het rendement wordt dan:

>1 =

_______ Su Sl______

2(2gt +

+ g?)

Wij verkrijgen een optimaal rendement als de waarde van de statische belas
ting tweemaal zo groot is als die van de dynamische belasting, dus RL = Ru • 2.
Het bereikbare rendement is dan 8,6%.
De bijbehorende batterijspanning is
Vcc = Vce ■ 2x/2

Een voordeel van de /?C-koppeling is de grote eenvoud. Daarentegen zijn de versterkingsverliezen ten gevolge van onjuiste aanpassing aanzienlijk. Voor een
transformatorkoppeling is dit aanmerkelijk gunstiger zoals wij direct hierna
zullen behandelen. Om een zelfde versterking te verkrijgen zijn bij 7?C-koppeling
drie versterktrappen nodig tegen twee bij transformatorkoppeling.
2.4.2 Transformatorkoppeling

De transformatorkoppeling biedt het grote voordeel van juiste aanpassing van
de impedanties. Indien verschiedene versterktrappen achter elkaar geschakeld
worden, met behulp van transformatoren, kan iedere transistor zo goed mogelijk
met zijn ..spicgclimpedanties” (zie bladzijde 168) worden aangepast.
De grafische oplossing ter bepaling van de statische en dynamische belasting
kan met behulp van de karakteristiekenbundel uit fig. 221 worden uitgevoerd.
Hiermede kan echter de invloed van de transformator op de frequentiekarakteristiek niet worden bepaald.

Minimum frequentie

In fig. 261 geeft np het aantal primaire windingen van de transformator aan en
ns het aantal secundaire windingen. Lp is de primaire zelfinductie.
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De afsnijfrequentie voor de lage te versterken frequenties is bepaald door ae
vergelijking:

1

Fmin _

2nLp

IX

/ gL+h"

Maximum frequentie
De primaire zelfinductie beïnvloedt de frequentiekarakteristiek van de verster
ker voor de lage frequenties.
De lekinductantie (of spreidingsreactantie) beïnvloedt de versterking van de
hoge frequenties.
De afsnijfrequentie voor de hoge frequenties wordt bepaald door:

■Fm.»

2

1
hoe

• Rl

27rL,s

waarin Ls de lekinductantie tussen de primaire en de secundaire wikkelingen
voorstelt.

De aanpassing

Hoewel het moeilijk is om een ideale aanpassing van een transistor te verwezen
lijken, willen wij toch nagaan welke waarden de „spiegel-impedanties” zouden
moeten hebben. De primaire impedantie (of de dynamische collectorbelastingsimpedantie) is gegeven door de vergelijking:
^L(dyn)

■ g,e(2)

_ yi —
gie(2)

De secundaire impedantie (tevens de aanpassingsimpedantie voor de ingang van
de tweede transistor) is:

1
________ hoe( 1)_______

Ri =

waarin

V1 — h/' ■ V • g.e(2>

1

g'“2)"

Rendement
Een transformatorkoppeling van twee versterktrappen heeft bijna altijd een ho
ger rendement dan een /?C-koppeling. Wij gaan dit nauwkeuriger bestuderen in
het hoofdstuk dat handelt over de versterking van grote signalen.
Samenvattend kunnen wij stellen dat de transformatorkoppeling, ondanks de
mogelijkheid voor nagenoeg ideale aanpassing, weinig toegepast wordt.
Voor een goede frequentieoverdracht zijn tamelijk grote afmetingen van de
transformator noodzakelijk, en dit is dikwijls tegenstrijdig met de miniaturisatie
die mogelijk is gemaakt, juist door de transistor.
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2.5 Stabilisatie en instellingsmogelijkheden
Ten einde het transistorgedrag zo constant mogelijk te doen zijn bij wisselende
temperaturen, is het belangrijk te bepalen welke stabilisatieketens, in de meeste
gevallen tevens instelketens, gebruikt moeten worden.
Voor al deze stabilisatieketens kennen wij de zogenaamde „stabilisatiefactor”.
Deze factor wordt niet altijd op dezelfde manier gedefinieerd. Daarom is het
wenselijk nu een kleine berekening te maken om een factor te bepalen die ge
bruikt kan worden voor de toepassingen in dit hoofdstuk. De collectorstroom
van een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling (fig. 263) is:
— ^FE ' IB + IcE

ICE is de reststroom die ten gevolge van de ingangsweerstanden lager is dan
ICEO • Ice *s geheel afhankelijk van de lekstroom ICBO van de collector-basisdiode.
Als de temperatuur stijgt, zal ook de collectorstroom Ic willen gaan stijgen.
Dit willen wij nu juist trachten te vermijden. Het is daarom interessant na te gaan
welke de faktoren zijn die in bovenstaande vergelijking de stijging van de collec
torstroom veroorzaken.
Als vuistregel mogen wij aannemen dat de collector-basislekstroom (van germaniumdiodes) verdubbelt bij een stijging van 10 °C. Deze stijging veroorzaakt
eveneens een sterke toename van de collectorresstroom ICE, die ten opzichte van
de totale collectorstroom niet verwaarloosd kan worden. De basisstroom en de
basisspanning beïnvloeden elkaar direkt. Als de transistor met een spanning
wordt bestuurd, kan een betrekkelijk kleine spanningsvariatie een vrij grote
basisstroomvariatie tot gevolg hebben. Als wij deze stroomvariatie met de
stroomversterkingsfactor van de transistor vermenigvuldigen, vinden wij even
eens een grote variatie in de collectorstroom. Ook de stroomversterking zelf is
temperatuurgcvoelig. De veranderingen behoeven altijd geen stijgingen te zijn,
maar dit is weer afhankelijk van het niveau van de collectorstroom. De sprei
ding van de temperatuurgevoelige eigenschappen kan vrij aanzienlijk zijn.
Geen twee transistors zullen dezelfde stroomversterking hebben (bij één en de
zelfde instelling) als functie van de temperatuur. Hierin spelen de ingangsweerstand, de uitgangsweerstand, enz. een belangrijke rol.
Het doel van stabilisatieketens (die in feite terugkoppelingsketens zijn) is
meer dan alleen maar thermische instabiliteit van de collector-basisgrenslaag te
voorkomen. De kans op deze instabiliteit is bij laagfrequentie transistors voor
kleine signalen overigens gering.
Deze stabilisatieketens hebben eveneens ten doel om de invloed van de varia
ties in de transistorparameters te beperken, ten einde de uitwisselbaarheid
van de transistors in de ketens mogelijk te maken.
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Alle tot nu toe genoemde factoren zullen niet altijd even gemakkelijk in een
stabilisatiefactor ondergebracht kunnen worden.
De transistor zal in vele gevallen door een spanning bestuurd worden. De vervangingsweerstand van alle voor de instelling van de transistor nodige weer
standen zal dikwijls groter zijn dan de ingangsweerstand van de transistor zelf.
In dit geval is het voldoende om variaties in de lekstroom ICBO van de collectorbasisgrenslaag te beschouwen. De stabilisatiefactor kan voor dit geval bepaald
worden uit de verhouding die er bestaat tussen de collectorstroomvariatie en de
verhoging van de collector-basislekstroom, die de collectorstroomvariatie ver
oorzaakt.

s = -^£^^CBO

2.5.1 Berekening van de stabilisatiefactor
Hiertoe gaan wij uit van fig. 264. De stabilisatieketen wordt gevormd door de
weerstand die tussen de collector en de basis is geschakeld.
In een dergelijke keten kan de batterijspanning rcc als volgt worden weer
gegeven :

Vcc = Mc + /b) + RbIB
waarbij wij de basis-emissorspanning opzettelijk verwaarlozen.
De collectorstroom is gelijk aan:

— hFB • IE + leao
(zie het transistorvervangingsschema in fig. 265).
Daar lE = Ic 4- IB kunnen wij deze waarde van IE in bovenstaande vergelijking invoeren:
Ic — hEB(Jc + I b) + IcBO

Door omrekenen verkrijgen wij de waarde voor /B:

1B =

/c(l--- hFB)---- IcBO

Ic<A — hFB)

^FB

^FB

‘cbo
^FB

Wij weten dat
1

lJFB

1

^FB

zodat de voorafgaande formule overgaat in:
,

_

Ib ~

lc_______ CBO

h FE

hpB

Deze uitdrukking voor IB met enkele fundamentele transistoreigenschappen
gaan wij in de vergelijking van de batterijspanning Vcc invoeren:
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Stabilisatie door een weerstand in serie met de basis
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[5Z

Vcc

Fig. 266
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Jc - ~I,BO ) t**-+ *»>

Krc — Rl ■ Ic +

hFE

nFB /

of

Vcc — Ic\Rl +

Rl + Rb
.

^FB

(Rl + rb)

_
"FB

De collectorstroom is dus:

Vcc + 4^- (Rl + «»)
r

_ ___________nFB______________

c

Rl +

rl

+ rb
hrE

De noemer van deze vergelijking is

Rl +

Rl + Rh

I'fE

~RlV+^,

Rb
Iife

^FB

Daar

',FE ~

kunnen wij de noemer na enig rekenen ook als volgt schrijven:
~b ‘*^b(1

^Fs)

hFB

De teller van de vergelijking voor de collectorstroom is:
1/

,

^CBO

/n

.

rcc H— — (kl +

Q '

ku)

^FB ' ^CC + IcBo(Rl +

=--------------------------------------

,lFB

nFB

De nieuwe vergelijking voor de collectorstroom wordt nu:
^fb ' ^cc + Icbq(Rl + Rb)

Ic —

___________ FB_________

Rl + Rb( 1 —
1'fb

^F B ' 1ZCC + IcBq(Rl + R b)

Rl + R0< 1 —

b)

Deze vergelijking splitsen wij in twee gedeelten, waarbij het ons speciaal gaat om
de tweede term met /CDO:

hFB ’ Krc_____ , r
Rl + Rb
lc — Rl + Rb<A ~ hFB) + Icbo
C°° ' Rl + Rb( 1 - /»/ »)
De lekstroom van de collector-basisgrenslaag maakt dus deel uit van de collcctorstroom /c, en wel in een grootte die bepaald wordt door:

Rl + Rb
Rl + ^b(1
^fb)
Een toename van ICBO' bijvoorbeeld door een stijging van de temperatuur, zal
met deze factor moeten worden vermenigvuldigd om de verhoging van de collec
torstroom lc te kunnen bepalen. De stabilisatiefactor wordt dus ook door deze
factor bepaald:

S =

Rl + Rb

Rl + ^b(1 — ^fb)
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Om de invloed van deze collectorreststroom op de totale collectorstroom zo
klein mogelijk te doen zijn, en om dus de best mogelijke stabilisatie voor de transistorparameters te verkrijgen, zal deze stabilisatiefactor zo klein mogelijk moe
ten zijn.
AIc — <S ■ AIEgo

De'in de beschouwde versterktrap aanwezige spreidingen beperken echter de
keuze van een waarde die zo laag mogelijk is. Dit is speciaal het geval als de
transistor is aangepast met de spiegelimpedanties (waardoor dan maximale vermogensversterking wordt verkregen).
In dit geval zal de transistor veel beter gestabiliseerd moeten worden, dan in
dien de transistor belast is met de betrekkelijk lage ingangsimpedantie van
de hierop volgende transistors. Deze redenering is uiteraard alleen geldig voor
versterking van kleine signalen.
De minimale waarde van de stabilisatiefactor
(Optimale stabilisatievoorwaarden)

In de vergelijking:

s=

_____Rl + Rb_____
Rl + Rb — ^fb ’ Rb

kunnen wij teller en noemer delen door (RL + RB)
1
S =-------------Rb
1 ---- ^FB
Rl + Rb

De waarde van S wordt het kleinst als RB/RL + Rb gelijk aan nul wordt (of
Rb = 0), dan is Smin = 1
De maximale waarde van de stabilisatiefactor
(Geen stabilisatie aanwezig)

Wij gaan weer uit van de stabilisatiefactor:
S =

Daar

____ Rl + Rb

Rl + Rb( 1 — ^fb)
__ ^fb
1
— = hFE, kunnen wij ook schrijven:
nagenoeg gelijk is aan
1 — hF1'B
1 — hFB
o _ Rl + Rb
Rl + Rb
= hFE
^fe ’ Rl + Rb
R + Rb

Rl + ^7

Als wij teller en noemer delen door RB, verkrijgen wij:

1+^

S _ hFE _______ Rb

1 + hFE ’
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Stabilisatie door een serieweerstand in de
emissorketen, in combinatie met een
spanningsdeler voor de basis

Vcc

Ce

Fig. 268
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De maximale waarde van de stabilisatiefactor wordt verkregen als de verhou
ding RJRB = 0. Dan is
Smax — ^FE

De transistor is dus niet gestabiliseerd als de collectorbelastingsweerstand ge
lijk aan nul is, of als geen weerstand tussen de collector en basis is geschakeld.
Het is dus niet mogelijk de meest effectieve stabilisatie te verkrijgen. De hier
voor bepaalde minimale waarde van de stabilisatiefactor houdt in, dat de maxi
male collectorstroomvariatie beperkt wordt bij een toename van de collectorreststroom. Het verkleinen van de weerstand RB is dan ook de oorzaak dat de belastingslijn in de ingangskarakteristiek gaat draaien. De hieruit volgende collectorstroomversterking brengt ons meteen bij een tweede stabilisatiefactor,
waarmee wij rekening moeten houden, namelijk:

s = ^k.
In de praktijk is deze basisweerstand RB tevens de instelweerstand. Deze instel
ling bepaalt in de meeste gevallen de waarde van deze weerstand.

Stabilisatie met een spanningsdeler voor de basis en een serieweerstand in de
emissorketen
Wij gaan hier uit van het resultaat van de hiervoor bepaalde stabilisatiefactor
voor de gemeenschappelijke emissorschakeling.
Voor de schakeling in fig. 268 kunnen wij met behulp van de interne transistorelementen (rbb‘ in de basisketen, re in de emissorketen) de volgende stabilisatie
factor vaststellen:

1___________

S = ------

Re + re________
1 +
Rb + Re + rbb + re

Voor vele gevallen zijn de weerstanden rbb' en rc te verwaarlozen ten opzichte
van Rb en RE.
De vergelijking wordt dan eenvoudiger:

s =--1 +

1
Re
Rb + Re

Zoals wij al eerder opgemerkt hebben, bestaan er meerdere stabilisatiesystemen, met telkens een eigen stabilisatiefactor. De keuze van de instel- en stabilisatieketens is afhankelijk van de keuze van het instelpunt in de karakteris
tiekenbundels. Wij zullen daarom nu gedetailleerder nagaan, hoe de verschil
lende ketenonderdelen berekend moeten worden.
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2.5.2 De keuze van het instelpunt
Bij het berekenen van de verschillende versterktrappen van een versterker voor
kleine signalen neemt telkens de keuze van het instelpunt weer een belangrijke
plaats in.

Algemene beschouwingen
In het algemeen zullen wij op vijf punten moeten letten:
- Het signaalniveau: Afhankelijk van het gewenste niveau aan de uitgang van de
versterktrap zal het instelpunt altijd zo moeten worden gekozen dat:
- de vervorming van het signaal zo klein mogelijk is
- het rendement zo hoog mogelijk is.
- De temperatuurvariatie: De collectordissipatie van transistors die ingesteld
zijn voor versterking van kleine signalen is dikwijls klein. Tengevolge hiervan is
de temperatuurvariatie ook klein. Wel moeten wij bedenken dat elke tempera
tuurvariatie de transistorparameters beïnvloedt.
- De maximale collectordissipatie'. Deze gaat in het algemeen een rol spelen bij
de versterking van grote signalen.
- De ingangs- en uitgangsimpedanties: De waarden van deze grootheden zijn af
hankelijk van de collectorstroom en de collector-emissorspanning. Het is dus
wenselijk om de grafieken die het verband tussen de bovengenoemde groothe
den aangeven, te kennen.
- De ruis: Als wij kleine signalen willen versterken, zullen wij ook rekening
moeten houden met de ruis die door de transistor wordt veroorzaakt.
In bepaalde gevallen kan de ruis zelfs groter zijn dan de grootte van het te ver
sterken signaal. Wij achten dit aspect van de versterking dermate belangrijk, dat
wij in een apart hoofdstuk hier dieper op ingaan.

2.5.3 Handleiding om de ketens voor stabilisatie en instelling te be
palen
Het instelpunt wordt gekozen m.b.v. de karakteristiekenbundel uit fig. 269.
1. Bepaal het vermogen dat door de beschouwde transistor aan de volgende
trap of de belasting moet worden geleverd. Voor de versterking van kleine signalen is dit punt minder belangrijk.
2. Bepaal de waarden van - VCE en -Ic, waarbij rekening moet worden gehouden
met het rendement en de vervorming. Voor versterking van zeer kleine signalen
is het wenselijk het instelpunt met zo laag te kiezen dat de stroomversterking erg
laag wordt.
3. Stel de te verwachten maximale omgevingstemperatuur vast. Denk er hierbij
aan dat de grcnslaagtemperatuur altijd hoger is dan de omgevingstemperatuur.
4. Bepaal de stabilisatiemethode. Met nadruk willen wij wijzen op een goede
stabilisatie van het instelpunt voor bepaalde schakelingen, bijvoorbeeld versterktrappen met een grote versterking. Enerzijds moet stabilisering tegen temperatuurvariaties worden verwezenlijkt, anderzijds moet rekening worden gehouden
met de spreiding van de transistorkarakteristieken.

Keuze van het instelpunt

fase 2: Instelpunt op de
stroomversterkingskromme

— Ic
(mAM

Instelpunt op de uitgangskarakteristiek

-VcbM

—In (nA)

topwaarde van
de uitgangsspanning

fase 3: Instelpunt op
de ingangskromme

-M"V)

Fig. 269
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De keuze van de stabilisatiemethode is afhankelijk van:
- de gebruikte schakclmogelijkhcid (gemeenschappelijke basis-, emissor- of
collectorschakeling).
- de gewenste graad van stabilisatie.
5. Voeg alle verdere kelenonderdelcn toe, zoals belastingsweerstanden, enz.
6. Bepaal de waarden van de onderdelen die de stabilisatie- en instelketens vor
men. Er zijn hier twee mogelijkheden:
a. Stabilisatie met behulp van een weerstand tussen de collector en de basis
(fig. 274). Bereken deze weerstand RD, waarbij wij weten dat deze afhankelijk is
van de collcctorruststroom (instelstroom) (de basisslroom is dan ook bekend) en
de batterijspanning Kcc.
b. Stabilisatie met behulp van een spanningsdcler voor de basis en een serieweerstand in de emissorketen (fig. 271). Bereken de waarden van RB en RE, waar
in RB = /?! R2/(Ri 4- R2). Ru wordt bepaald door de basisstroom en de batterij
spanning. RE wordt bepaald door het spanningsverlies dat over deze weerstand
wordt toegestaan en de emissorstroom.
7. Bepaal nu de minimale collectorstroom en de minimale collector-emissorspanning die nog worden toegestaan. Hierbij moeten wij rekening houden met
de variatie van de in- en uitgangsimpedanties en, indien van toepassing, ook met
de maximaal toegestane vervorming evenals het maximaal te dissiperen collectorvermogen.
8. Bereken nu de stabilisatiefactor.
9. Met behulp van deze factor kan nu de laagste en hoogste waarde van de col
lectorstroom berekend worden die kan optreden als de temperatuur over het ge
kozen gebied varieert. Met behulp van de karakteristiekenbundels kunnen dan
de berekeningen gecontroleerd worden. Ook moet worden nagegaan of de collector-cmissorspanning in deze beide uiterste gevallen de juiste waarde heeft.
Denk er bij de berekeningen aan dat de grenslaagtemperatuur altijd hoger dan
de omgevingstemperatuur is (7} = Ta -4- Rth • Pc) waarin:
Tj = grenslaagtemperatuur
Ta = omgevingstemperatuur.
Rlh = thermische weerstand
Pc = het in de transistor gedissipeerde vermogen.
10. Als de berekende laagste en hoogste waarden van de collectorstroom en de
collector-cmissorspanning niet vallen binnen de eerder vastgestelde toleranties
van de gehele versterktrap, kunnen wij het volgende doen:
a. de stabilisatiemethode wijzigen
b. zo mogelijk de stabilisatiefactor verlagen (in fig. 270 de waarde van Ru ver
lagen, of in fig. 271 de waarde van RE verhogen)
c. het instelpunt anders kiezen en de berekeningen opnieuw maken
d. andere waarden van de overige ketenondcrdclcn kiezen, (bedenk daarbij dat
een wijziging van de collectorbclastingsweerstand hel gedrag van de keten be
ïnvloedt).
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2.(). Ruis van een transistor
Zoals wij in het vorige hoofdstuk reeds hebben opgemerkt, speelt de ruis van de
transistor een niet te verwaarlozen rol bij de versterking van kleine signalen.
Het is niet de bedoeling dit verschijnsel diepgaand te bestuderen, maar na te
gaan hoe het ontstaat en hoe wij ermee kunnen werken. Zo zullen wij de gra
fieken behandelen die het verband tussen het ruisgetal en de collectorstroom,
de collector-emissorspanning, de ingangsweerstand en de frequentie weergeven.

2.6.1 Fysische oorsprong van de ruis

Het ontstaan van de ruis kan drie oorzaken hebben (fig. 272):
a. De ruis die ontstaat ten gevolge van het ontstaan en recombineren van vrije
elektronen en gaten.
Bij thermisch evenwicht zal een regelmatige stroom dragers beschikbaar komen
en deze zullen niet met gelijke snelheid recombineren. Hierdoor ontstaan intensiteitsverschillen in de stroom van ladingsdragers en als gevolg hiervan weerstandsvariaties.
b. De ruis ten gevolge van oppervlakteverschijnselen. Aan de zijkanten van de
grenslagen, dus aan de oppervlakte, veroorzaken veranderingen in de recombinatiesnelheid van de minderheidsladingsdragers eveneens ruis.
c. De ruis die het gevolg is van de veldsterkte in de grenslaag.
Tijdens het passeren van een grenslaag (van bijvoorbeeld de collector-basis)
ondervinden ladingsdragers een grote versnelling. Deze versnellingen veroor
zaken vrij grote stroomimpulsen, die ook weer bijdragen tot de totale ruis van de
transistors.
Deze drie oorzaken beïnvloeden elkaar ook weer, zodat het moeilijk is elk van
deze oorzaken in een percentage uit te drukken.
2.6.2 Definitie van ruis

Hoewel het mogelijk is om de ruis weer te geven als een vervangingsweerstand
of een stroom die een maat voor de ruis is, geven wij echter de voorkeur aan een
meer gangbare term: het ruisgetal (NF).
Dit ruisgetal is de verhouding tussen het totale ruisvermogen aan de uitgang en
het ruisvermogen aan de uitgang, dat veroorzaakt is door de aangesloten gene
rator aan de ingang.
2.6.3 Beïnvloeding van het ruisgetal

Het ruisgetal van een transistor is afhankelijk van de collectorstroom, de collector-emissorspanning, de inwendige weerstand van de op de ingang aangesloten
generator en de frequentie van het te versterken signaal.
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Fysische oorsprong van ruis in een transistor
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Ruisafhankelijkheid van de collectorstroom
In fig. 273 is het verband tussen het ruisgetal van een „klein-signaal”-transistor
en de collectorstroom weergegeven. Het valt hierbij op dat een minimale waarde
van het ruisgetal optreedt tussen 0,5 en I mA.
Het verdient dus aanbeveling, om uit een oogpunt van zo laag mogelijk ruis
getal, het instelpunt te kiezen daar waar dit ruisminimum optreedt.
Ruisafhankelijkheid van de collector-emissorspanning
Wij zien uit de kromme van fig. 274, dat de keuze van de spanning niet van de
ruis afhankelijk behoeft te zijn. Het ruisgetal is nagenoeg onafhankelijk van de
collector-emissorspanning. Afhankelijk van het type transistor zal bij spannin
gen die groter zijn dan ongeveer 10 volt, een toename van het ruisgetal plaats
vinden.
Ruisafhankelijkheid van de ingangsweerstand
Om de vele mogelijke waarden van de ingangsweerstand op één schaal te kunnen
weergeven, is de horizontale as in fig. 275 logaritmisch verdeeld. Uit deze krom
me leiden wij af dat een laagste waarde van het ruisgetal wordt gevonden, als de
weerstand van de aangesloten generator (of instelweerstanden) ongeveer gelijk
is aan de ingangsweerstand van de transistor, ongeveer 1000 Q. Hierbij herken
nen wij weer een spiegelimpedantie, en vinden wij dus de maximaal beschikbare
vermogensversterking,
Dit leidt dus automatisch tot een gunstige bijdrage in de berekeningen van een
versterktrap: maximale vermogensversterking bij een minimaal ruisgetal.
Ruisafhankelijkheid van de frequentie
Ook de frequentie van het te versterken signaal beïnvloedt het ruisgetal. Uit de
kromme van fig. 276 kunnen wij het volgende afleiden:
In het gebied tussen 1 kHz en 1M Hz is de transistorruis laag en nagenoeg con
stant.
In het gebied van de lage frequenties neemt de ruis sterk toe naarmate de fre
quentie lager wordt.
Bij hoge frequenties neemt de ruis eveneens toe, bij hoger wordende frequen
ties.
Uit de vele behandelde onderwerpen zullen wij nu een werkschema trachten
op te stellen. Een korte samenvatting van de meest belangrijke punten is zo’n
werkschema. Het lijkt ons echter wenselijk om een meer praktisch overzicht te
geven, met het doel om in een logische volgorde alle stadia te vermelden die voor
de berekening van een versterktrap met transistors nodig zijn.
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2.7. Het ontwerpen van een transistorversterker voor de
versterking van kleine signalen
In eerste instantie willen wij de belangrijkste punten voor het ontwerpen van een
enkele versterktrap aangeven. Het aan elkaar koppelen van de afzonderlijke versterktrappen tot een versterkketen willen wij aan de hand van een voorbeeld be
handelen in het hoofdstuk waar de versterking van grote signalen wordt be
schreven. Voor een enkele versterktrap gaan wij als volgt te werk:
1. Bepaal de vermogensversterking die door de versterktrap geleverd moet wor
den. Daartoe is het nodig om zowel het gemiddelde uitgangsvermogen te kennen
als het aan de ingang beschikbare gemiddelde vermogen.
2. Bepaal de schakelmogelijkheid. Daar de gemeenschappelijke emissorschakelingeen hoge vermogensversterking heeft, zal deze schakelmogelijkheid veelal de
voorkeur verdienen boven de andere twee.
In speciale gevallen echter kunnen bepaalde omstandigheden de keuze op één
van deze laatste twee schakelmogelijkheden doen vallen.
Bij het ontwerpen van een voorversterktrap van een audio-frequentie verster
ker bijvoorbeeld, wordt de keuze van de schakelmogelijkheid voor het grootste
gedeelte bepaald door de inwendige weerstand van de aan te sluiten generator.
Wij kennen dan drie mogelijkheden:
a. lage inwendige weerstand (enkele tientallen ohm)
Om een zo goed mogelijke aanpassing te verkrijgen, heeft de gemeenschappe
lijke basisschakeling met zijn lage ingangsweerstand de voorkeur. Despanningsbesturing kan slechts klein zijn, en daardoor is ook de beschikbare vermogensver
sterking beperkt. Om de grote uitgangsweerstand van een dergelijke versterk
trap te koppelen aan de veel lagere ingangsweerstand van de volgende trap (in de
meeste gevallen een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling) zal tus
senschakeling van een transistor in gemeenschappelijke collectorschakeling de
juiste aanpassing verzorgen. Dit is schematisch in fig. 277a weergegeven.
b. gemiddelde inwendige weerstand (enkele duizenden ohm)
Door de gunstige ingangsweerstand van een transistor in gemeenschappelijke
emissorschakeling, kan deze mogelijkheid goed benut worden voor de voorver
sterktrap (fig. 2776).
c. hoge inwendige weerstand (enkele honderden kilo-ohm)
Ten gevolge van de stroomversterking zal de beschikbare vermogensversterking
van zowel de gemeenschappelijke basis- als -emissorschakeling laag zijn. De ge
meenschappelijke collectorschakeling heeft hier de voorkeur (fig. 277c). Als de
inwendige weerstand van de aangesloten generator in de grootte-orde van en
kele tientallen kilo-ohm is, kan een goede aanpassing ook met een transistor in
gemeenschappelijke emissorschakeling worden verkregen. Het is dan noodzake
lijk de collector-instelstroom laag te kiezen, De ingangsweerstand wordt dan
relatief groot.
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3. Bepaal het instelpunt. In het voorafgaande is dit onderwerp meermalen be
handeld. In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de karaktcristiekenbundelsizoals die in fig. 269 zijn getekend.
Daar bij de bepaling van het instelpunt ook de collectorstroom en de collcctoremissorspanning zijn bepaald, kunnen wij met behulp van de //-parameter afhan
kelijkheden, zoals die in fig. 223 zijn getekend, alle//-parameters bepalen.
4. Bereken nu de stabilisatie- en instclketens. De methode hiervoor is op blad
zijde 207 en volgende omsclïreven.
5. Bereken met behulp van de parameters de gunstigste belastingsweerstand. De
weerstand, die mede bepaald wordt door de inwendige weerstand van de aange
sloten generator, moet zo berekend worden dat de maximale beschikbare vermogensversterking bereikt wordt.
6. Met behulp van deze weerstandswaarde moeten wij nu de gunstigste waarde
voor de dynamische belastingsweerstand trachten vast te stellen.
Hier kunnen zich twee gevallen voordoen:
a. De instelweerstand (statische belastingsweerstand) is tevens de dynamische
belastingsweerstand. Dan kan RL = /?Lop(jmaa| worden gekozen (fig. 278a)
b. De belasting wordt mede gevormd door een tweede transistor met de instelweerstanden hiervoor.
Door enkele berekeningen komen wij dan tot de totale dynamische belastings
weerstand (fig. 278/>).
7. Met behulp van deze belastingsweerstand kan ook de gunstigste ingangsweerstand van de beschouwde trap worden bepaald. In het geval een transfor
mator als koppeling tussen de generator en de ingang dienst doet, moet ook de
transformatieverhouding in rekening worden gebracht, zodat de impedantie die
wij secundair willen zien nagenoeg gelijk moet zijn aan de ingangsimpedantie van
de transistor. Als de generator met behulp van een /?C-keten aan de ingang is
gekoppeld, is de inwendige weerstand van deze generator tevens de aanpassingsweerstand voorde transistoringang.
Voor deze twee gevallen kan de generator bestaan uit:
a. Een aparte generator, die aan de versterker wordt geschakeld met een in
wendige weerstand die tevens de aanpassingsweerstand is (fig. 279a).
b. Een voorafgaande vérsterktrap. De collectorbelastingswcerstand is in dit ge
val de aanpassingsweerstand voor de ingang van de transistor, (fig. 219b).
8. Rekening houdend met de aanpassingsweerstanden kan nu de werkelijke ver
sterking van de versterktrap worden berekend. Tevens kan voor gemiddelde fre
quenties de vermogensversterking worden bepaald.
9. Bereken nu de frequentiekarakteristiek van de versterktrap op de manier als
aangegeven in hoofdstuk 2.4 dat over de koppeling van versterktrappen handelt.
Als geheugensteun noemen wij hier nog de twee mogelijkheden:
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I
a. Bij toepassing van een /?C-koppeling (fig. 280<z) wordt de laagste frequentie
(gedefinieerd met 3dB verzwakking ten opzichte van de versterking van gemid
delde frequenties) bepaald door de koppelcondensator en indien aanwezig ook
door de emissor-ontkoppelcondensator. De hoogste frequentie wordt bepaald
door de ingangscapaciteit van de transistor.
b. Bij een transformatorkoppeling (zoals in fig. 280Z?) wordt de laagste frequen
tie bepaald door de zelfinductie van de primaire wikkeling. De hoogste frequen
tie is afhankelijk van de spreidingszelfinductie tussen de primaire en de secon
daire wikkelingen.
10. Ten slotte kan door afregelen of bijregelen van de diverse onderdelen worden
nagegaan of nog enige verbetering in prestatie van de versterktrap is te verkrij
gen. Bij een juiste berekening zal in het algemeen de berekende prestatie weinig
afwijken van de praktisch gemeten prestatie.
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Instelling voor kleine signalen

Instelling voor grote signalen

—/c
— lc

— VCE

— Vbe

-Vbe

Fig. 281

Fig. 282

— Ib

B

— Ic

tg 8 = Re (grote sign.) 1

1/
tg C = Cc (grote sign.)

-Vb1

Fig. 283

p

— Ib

t
Fig. 284

- 230 -

HOOFDSTUK 3

De transistor en de versterking van grote signalen
In het begin van het voorafgaande hoofdstuk hebben wij gezien, dat de laatste
versterktrap (of- trappen) van een audiofrequentie versterkketen grote signalen
moet kunnen versterken. De berekening van een dergelijke trap is geheel ver
schillend aan die van een voorversterktrap. Aan de hand van de karakteristieken
bundel kan dit worden verklaard. In fig. 281 is de instelling van een transistor
voor kleine signalen in de karakteristiekenbundel weergegeven. Uit de toege
voerde ingangssignalen blijkt duidelijk dat slechts kleine delen van elke karak
teristiek doorlopen worden, als het signaal varieert. Door de raaklijn in elk punt
te tekenen, kunnen wij hiermee vrij gemakkelijk de verschillende parameters be
palen :
In punt A: de uitgangsweerstand; punt B: de stroomversterking; punt C de
ingangsweerstand en punt D : de terugwerkingsverhouding.
In de karakteristiekenbundel van fig. 282 worden grote signalen aan de tran
sistor toegevoerd. Bij variëren van dit signaal zal de raaklijn van de ingangskarakteristiek ook telkens een andere hoek met de horizontale as maken. Ook de
instelpunten op de stroomversterkingskromme en in de uitgangskarakteristieken zullen hierdoor veranderen. Wij kunnen hier dan ook niet de definitie voor
de parameters aanhouden zoals wij hiervoor hebben aangegeven. Als wij de ver
sterking van een versterktrap voor grote signalen zouden berekenen met de para
meters, zoals die voor kleine signalen gelden, dan zouden wij al gauw tot de
ontdekking komen dat de werkelijke versterking geheel anders is. Daarom wordt
veelal aangeraden om te rekenen met parameters die alleen bij grote signalen
gelden, bijvoorbeeld:
a. Een gemiddelde waarde van de ingangsweerstand van de transistor wordt ge
vonden uit de tangens van de hoek die wordt gevormd door de lijn AB en de
horizontale as, zoals in fig. 283 is getekend.
De lijn AB is de verbinding tussen het instelpunt op de ingangskromme en de
oorsprong.
b. In de stroomversterkingskromme kunnen wij iets dergelijks doen (fig. 284).
De tangens van de hoek die gevormd wordt door de lijn CD en de horizontale as,
geeft een gemiddelde waarde van de stroomversterking van deze transistor.
Het is ook mogelijk om de matrixrekenwijze te gebruiken of met behulp van
vervangingsschema’s de verschillende onderdelen te berekenen.
Wij prefereren echter de methode die gebruik maakt van karakteristieken
bundels van de transistors. Met behulp hiervan willen wij alle uitgangstrappen
ontwerpen. Deze methode heeft het voordeel dat tamelijk lange berekeningen
achterwege kunnen blijven, waardoor de kans op vergissingen veel kleiner is.
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In een uitgangstrap kunnen wij de volgende belangrijke punten onderscheiden
het maximaal beschikbare uitgangsvermogen
het in de collector gedissipeerde vermogen
het door de batterij te leveren vermogen
de minimale vervorming
de maximale vermogensversterking

Het maximaal beschikbare uitgangsvermogen

In fig. 285 is de uitgangskarakteristiekenbundel van een transistor in gemeen
schappelijke emissorschakeling getekend. Het beschikbare uitgangsvermogen is
bepaald door het produkt van de collector-emissortopspanning en de collectortopstroom, gedeeld door twee (ten gevolge van de effectieve waarden van de
spanning en de stroom); dus:

P. =

Vctm x
2

Als wij rekening houden met het vermogen dat bij een bepaalde temperatuur
mag optreden, kunnen wij uit deze grafiek eenvoudig de collectorbelastingsweerstand (of impedantie) bepalen.

Het in de collector gedissipeerde vermogen
Dit begrip moeten wij iets nader definiëren. Wij bedoelen hiermee: het in de col
lector-basisgrenslaag gedissipeerde vermogen. Voor audiofrequentie versterkers
zal de transistor altijd zo ingesteld staan, dat de basis-emissorgrenslaag in de
voorwaartsrichting is geschakeld en de collector-basisgrenslaag in de tegenwaartse richting.
Het totaal in de transistor gedissipeerde vermogen is nu:
~ P(B-E) + ?(C-B)

waarin (B-E) dus de basis-emissorgrenslaagen (C-£) de collector-basisgrenslaag
aangeeft. De tegenwaartsspanning op de collector-basisklemmen is groter dan
de spanning van de basis-emissorgrenslaag (dus VCB
VBE). De stromen die
door deze grenslagen vloeien, zijn echter nagenoeg gelijk (/c — hFB ■ /£), zodat

/’to, — P(B-E) + P(C-B) — VEB ■ Ie + K?ö ■ Ic
Als wij de eerste term verwaarlozen ten opzichte van de tweede, is het totale
vermogen van de transistor gelijk aan het in de collector-basisgrenslaag gedissi
peerde vermogen:
P.o, — F\c-b)

waarin VCE = VCB 4-

°f

c — Vce '

voor gemeenschappelijke emissorschakeling.
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Bepaling van de versterkingen met behulp van grafieken

I

r ~4'-—
’ V"m

—Vee

^rem

VBl

*

VbM

—V BE

Fig. 287

^b m

"5
GQ

^cm

Gc=^

-o-

'bm
Vbe m

Veem

Gcr =
Vöa/

Veem

Vbm

Gcc

Gp = Gj/ • Gq

Fig. 288

- 234 -

U.
Ibm

[V

Het door de batterij te leveren vermogen

Het vermogen dat door de voedingsbatterij moet worden geleverd is gelijk aan
het produkt van de batterijspanning en de totale afgenomen stroom:
Pb=Vb- /.o<
In vele gevallen is de totalestroom Itot gelijk aan de emissorstroom Z£, die met
een kleine verwaarlozing ook gelijk is aan de collectorstroom Ic.
Het quotiënt van het gedissipeerde collectorvermogen en het hier omschreven
batterijvermogen is een belangrijke grootheid voor uitgangstrappen. Deze ver
houding noemen wij: het rendement.

n
n

= ~Pb~B

n -

Het berekenen van het rendement is voor nagenoeg elke uitgangstrap zeer be
langrijk.

Vervorming
Van een audiofrequentie versterker verwachten wij dat het aan de ingang toege
voerde signaal zo getrouw mogelijk wordt versterkt. Het is echter niet zo een
voudig om de invloed van een bepaalde versterktrap op de vervorming te be
rekenen. Wij geven daarom de voorkeur aan een grafische methode. Hoewel de
uitkomst iets minder nauwkeurig is, is de grote eenvoud voor bepaling van de
vervorming de doorslaggevende factor voor deze methode;
De vermogensversterking

Bij al onze aandacht voor een zo getrouw mogelijke overdracht van het toege
voerde signaal van onder andere de uitgangstrap, mogen wij niet vergeten dat
de vermogensversterking ook zo goed mogelijk wordt bepaald. De vermogens
versterking kan met behulp van de karakteristiekenbundel uit fig. 287 eenvou
dig worden bepaald. De vermogensversterking kan ook worden berekend met
behulp van de vergelijking, zoals die in het voorafgaande hoofdstuk is toegepast
(fig. 288). In dit laatste geval zal de waarde van de ingangsimpedantie nauw
keurig moeten worden berekend.
Buiten de hier oppervlakkig behandelde fundamentele punten, doen zich ook
nog andere, eigenaardige problemen voor die ook in een ontwerp kunnen wor
den betrokken, zoals tegenkoppeling (vermindering van de vervorming) en
warmte-afvoer (met mogelijke verhoging van de collectordissipatie Pc).
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3.1. Eenvoudige versterktrappen
Wij gaan hier iets dieper in op de problemen die zich voordoen bij het ontwerpen
van audiofrequentie versterktrappen voor de versterking van grote signalen.
De hier behandelde versterktrappen zijn opgebouwd met één transistor per trap.
De instelling

Voor de instelling maken wij gebruik van de uitgangskarakteristieken van fig289.
Als wij de punten van maximale uitsturing langs de belastingslijn projecteren
op de horizontale as, verkrijgen wij de top-tot-top waarde van de uitgangsspanning. Als wij ditzelfde doen op de verticale as verkrijgen wij de top-tot-top
waarde van de uitgangsstroom.
Het is daarom interessant na te gaan, aan welke voorwaarden moet worden
voldaan om het instelpunt tussen deze twee uiterste punten op de belastingslijn
te houden.
Afgezien van de maximale collectordissipatie, waarop wij nog nader terug
komen, zal voor het verkrijgen van een maximaal beschikbaar uitgangsvermogen en minimale vervorming, het instelpunt op de belastingslijn precies tussen de
twee uiterste punten in moeten liggen. Dit noemen wij een klasse A instelling.
3.1.1 Eenvoudige klasse A versterktrap
De belasting van een klasse A versterktrap kan bestaan uit een weerstand (bij
voorbeeld de spreekspoel van een luidspreker) of de primaire wikkeling van een
transformator, met als doel de lage spreekspoel-impedantie aan te passen aan
de uitgangsimpedantie.
Daar waar dat nodig is zullen wij in het vervolg deze twee mogelijkheden met
de bijbehorende eisen behandelen. In het voorafgaande hoofdstuk hebben wij
de belangrijkste punten reeds aangestipt. Wij willen er nu iets dieper op in gaan.

Maximaal beschikbare uitgangsvermogen
Dit vermogen wordt bepaald door het produkt van de effectieve waarden van de
spanning over de belasting van de transistor en de stroom die hierdoor vloeit
(fig. 290). In de praktijk wordt de uitgangswisselspanning bij voorkeur door de
top-tot-top waarde aangegeven. Hoewel dit grafisch niet zo gemakkelijk weer te
geven is, willen wij ter wille van de eenheid het uitgangsvermogen ook uit
drukken in een top-tot-top waarde van de uitgangsstroom.
De vergelijking voor het uitgangsvermogen kunnen wij met behulp van de uitgangsspanning en de -stroom opstellen:
p

_ ^cern

cm __

Kcm

cm

2
In de uitgangskarakteristieken van een transistor (fig. 291) is de top-tot-top
waarde van de uitgangsspanning aangegeven door de twee gelijke afstanden aan
weerszijden van het instelpunt.
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Verbreding van de !
collector-basisgrenjlaag

Als wij gemakshalve de restspanning verwaarlozen, wordt de maximaal be
reikbare uitgangsspanning in dit geval gelijk aan de gelijkspanning die tussen de
uitgangselektrode en de gemeenschappelijke elektrode van de transistor is ge
schakeld. Als wij de reststroom verwaarlozen, kan de maximale collectorstroom ook gelijk worden aan de stroom die bepaald wordt door het quotiënt
van de aangelegde batterijspanning en de belastingsweerstand.

De maximale waarde voor de collector-emissorspanning

Hier maken wij ook weer gebruik van de uitgangskarakteristieken in gemeen
schappelijke emissorschakeling (fig. 292). Wij zien hier dat bij grote collectoremissorspanningen een snelle toename van de collectorstroom optreedt bij
slechts een kleine variatie van de collector-emissorspanning.
Deze spanningen worden echter voor audiofrequentie toepassingen niet ge
bruikt. Daarom zullen wij bij het ontwerpen van dergelijke schakelingen ook
rekening houden met de grenswaarde -Kct-O, die door de fabrikant wordt opge
geven. Deze waarde ligt altijd lager dan de afbuigpunten van de karakteristieken.
De maximaal te gebruiken spanningen zijn afhankelijk van de gebruikte scha
kelmogelijkheid, en daarom willen wij hier de gemeenschappelijke basis- en
emissorschakeling iets nader bestuderen.
Gemeenschappelijke basisschakeling
Zoals wij in deel 1 (Diodes en transistors, algemene grondbeginselen) reeds heb
ben behandeld, zijn er verschillende oorzaken die doorslag van een grenslaag
tot gevolg hebben.
Wij noemen ze hier nogmaals:

- Doorslag door het thermisch effect
- Doorslag door het lawine effect
- Doorslag door het zener effect
Uit fig. 293 blijkt dat alle drie soorten doorslag alleen in de collector-basisgrcnslaag kunnen voorkomen. De tegenwaartse spanning over deze grenslaag
heeft een verbreding van deze grenslaag tot gevolg. Hierdoor wordt de afstand
die de ladingsdragers onder invloed van het elektrisch veld moeten afleggen klei
ner. De grote versnellingen van de ladingsdragers over deze kleinere afstand kan
voldoende zijn om doorslag ten gevolge van het lawine effect te verkrijgen. Dit is
dus wat anders dan doorslag door het zener effect. De doorslag door het ther
misch effect kan worden voorkomen, door de aanwijzingen van de fabrikant te
volgen, in de meeste gevallen wordt een grafiek Pc — f(Ta) gegeven (collectordissipatie als functie van de omgevingstemperatuur).
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Gemeenschappelijke emissorschakeling
Hier ligt de zaak wat moeilijker. De ingangsweerstand(en) die voor de instelling
zorgen, beïnvloeden rechtstreeks de waarde van de maximaal te gebruiken col
lector-emissorspanning. Onder bepaalde voorwaarden kan de kromme in fig. 294
als de maximaal bruikbare collector-emissorspanning als functie van de basis
weerstand Rb worden aangenomen.
In fig. 295a is de basis-emissorketen kortgesloten. In dit geval is de stroom die
door de collector-basisgrenslaag vloeit, nagenoeg gelijk aan die van de gemeen
schappelijke basisschakeling, die wij net behandeld hebben, De maximaal aan
te leggen collector-emissorspanning zal maar weinig afwijken van de collectorbasisgelijkspanning van de gemeenschappelijke basisschakeling.
In fig. 295b is de basis-emissorketen open. De collectorreststroom is nu veel
groter. In fig. 296 is het verloop van de collectorreststroom als functie van de
ingangsweerstand getekend.
Een verhoging van de reststroom heeft tot gevolg dat voor een gelijkblijvende
dissipatie (van de reststroom en de tegenwaartse spanning) de toegestane collec
tor-emissorspanning lager zal worden.

Keuze van de belastingslijn voor maximaal beschikbaar uitgangsvermogen
De grenswaarden voor de collector-basisspanning (in gemeenschappelijke basis
schakeling) en de collector-emissorspanning (in gemeenschappelijke emissorschakeling) bepalen één van de twee uiterste punten van de belastingslijn in de
uitgangskarakteristieken. Voor een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling is dit getekend in fig. 297. Deze spanning mag dus niet worden over
schreden.
Hieruit volgt, dat wij punt A (fig. 298) moeten gebruiken als uitgangspunt om
de belastingslijn in de uitgangskarakteristieken van de transistor te tekenen.
Om eventuele extremiteiten op te kunnen vangen, verdient het dikwijls aanbe
veling het punt A iets lager te kiezen dan theoretisch mogelijk is. Aan de zijde van
de hoge collector-emissorspanningen hebben wij nu één uiterste punt van de be
lastingslijn vastgelegd.
Nu moeten wij het andere uiterste punt zodanig trachten vast te stellen dat wij
een belastingslijn vinden waarmee het maximale uitgangsvermogen kan worden
bereikt. Dit punt moeten wij ergens op de verticale as vinden, met andere woor
den hier moeten wij de maximale stroom vaststellen.
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Maximale uitgangsstroom
In zowel de gemeenschappelijke basisschakeling als in de gemeenschappelijke
emissorschakcling is de uitgangsstroom gelijk aan de collectorstroom -Ic. De
grenswaarde van de te gebruiken collectorstroom wordt door de fabrikant vast
gesteld en wordt meestal gegeven als: /CM.
Hoewel dit punt voor een bepaalde schakeling niet de optimale waarde van de
collectorstroom behoeft te zijn, hebben wij in elk geval een tweede punt om de
belastingslijn te kunnen tekenen. Dit is punt B op de verticale as in fig. 298. De
lijn A-B is dus een extreme waarde voor de belasting in de uitgangskarakteristieken.
In dit geval is het beschikbare uitgangsvermogen maximaal.
Zoals wij reeds eerder gezien hebben wordt dit vermogen berekend met de toptot-top waarden van de spanning (OA) en de stroom (OB) en dit delen door 8,
dus:
p
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Of de lijn OA nu wordt verkort (verlaging van de maximale spanning) of de lijn
OB (verlaging van de maximale stroom), beide resulteren in een lagere waarde
van het beschikbare uitgangsvermogen. In fig. 298 is dit achtereenvolgens met
een rode en een groene lijn aangegeven.

De keuze van de voedingsspanning
De voedingsspanning wordt in de eerste plaats bepaald door de maximale
spanning van de transistor maar is ook afhankelijk van de soort belasting.
Belasting met een weerstand (b.v. de spreckspoel van een luidspreker)
In de schakeling van fig. 299« zal de afwezigheid van de collectorstroom
overeenkomen met een collector-emissorspanning die gelijk is aan de voedings
spanning. In theorie kan deze spanning dus dezelfde zijn als de maximale toe
laatbare spanning -VCEM. Een en ander is grafisch in fig. 299b weergegeven.
Belasting met een primaire transformatorwikkeling (fig. 300a)
Wij moeten hier rekening houden met de mogelijkheid dat de polariteit van
de spanning over de primaire wikkeling van de transformator kan omdraaien.
Als gevolg hiervan kan het instelpunt zich tot de dubbele waarde van de batterijspanning bewegen. Om overschrijding van de maximale spanning te voorkomen,
zal de batterijspanning de helft moeten zijn van de top-tot-top waarde van de
spanning over de primaire wikkeling van de transformator, en wel gelijk aan
(fig. 300Z>)
-Vcc =

--- VcEM

2

Om eventualiteiten te kunnen opvangen, zal meestal een iets lagere waarde wor
den gekozen, die dan ook niet mag worden overschreden.
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Maximaal collectorvermogen

Daar het maximale uitgangsvermogen bepaald wordt door de maximale uitgangsspanning en de maximale uitgangsstroom (respectievelijk de maximale
collector-emissorspanning in gemeenschappelijke emissorschakeling en de
maximale collectorstroom), zal dit ook afhankelijk zijn van het maximale ver
mogen dat in de collectorbasisgrenslaag van een transistor wordt gedissipeerd.
Dit vermogen is omgekeerd evenredig met de omgevingstemperatuur waarbij
de schakeling moet werken, zoals de grafiek in fig. 301o laat zien.
Deze grafiek combineren wij nu met de uitgangskarakteristieken van een tran
sistor (fig. 3016). Nu bepalen wij, afhankelijk van de gewenste temperatuur, de
dissipatiehyperbool en trekken een rechte lijn. Deze lijn begint op de horizon
tale as, daar waar de waarde van de batterijspanning is, en moet vervolgens ra
ken aan deze hyperbool. Op deze manier verkrijgen wij een waarde voor de belastingsweerstand waardoor de gehele versterktrap, voor wat betreft het uitgangs
vermogen, zo goed mogelijk wordt benut. Bij een transformatorbelasting ligt het
beginpunt van de belastingslijn (in dit geval dus een dynamische belastingslijn)
op de horizontale as bij de dubbele waarde van de batterijspanning (zie fig. 3016).
Ook hier kan het aanbeveling verdienen de belastingslijn toch iets lager te kiezen
dan theoretisch mogelijk zou zijn.
Het batterijvermogen (fig. 302)

Het door de batterij te leveren vermogen is gelijk aan de som van het in de belastingsweerstand gedissipeerde vermogen en de collector-basisgrenslaag dissipatie. Anders gezegd: dit vermogen wordt bepaald door het produkt van de batterijspanning en de afgenomen stroom zonder uitsturing, dus de instelstroom:
?B ~ ^CC ’ ^C(R)

Zie voor IC(R} fïg. 303.
3.1.2 Het rendement
Het rendement van een eenvoudige klasse A versterktrap wordt gedefinieerd
door het quotiënt van het maximaal beschikbare uitgangsvermogen en het door
de batterij geleverde vermogen. Dus

Met belastingsfeerstand
Uit de uitgangskarakteristieken van een vermogenstransistor die belast is met
een weerstand, kunnen wij het maximale uitgangsvermogen gemakkelijk bere
kenen met de volgende vergelijking:
K?C ' ^CM

8
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^VCE

Het door de batterij geleverde vermogen is gelijk aan
Pb = Vcc ‘ hiK)
De verhouding van deze twee vermogens geeft het maximale rendement van deze versterktrap:
^CC ' ^C(Jt)
Pp max

Pb

Kx ’ ^C(R)

= i = 25%

Dit is dus de theoretisch bereikbare waarde, en hier is geen rekening gehouden
met restspanningen en reststromen. Brengen wij deze wel in rekening, dan krij
gen wij:
De top-tot-top variatie van de uitgangsspanning:
^cem + Kern = ^CEM ~ ^CC

^CEK

De top-tot-top variatie van de uitgangsstroom:
hm + hm = ^CM = 2(Jc(R)

^CEo)

Hierin is dus
de collectorstroom bij het instelpunt zonder uitsturing en
-Iceo de collector-emissorreststroom.
De uitdrukking voor het rendement wordt nu:

n=

(Vcc — Vcek) ' 2 <Jc(R)

Iceo)

8 ’ VcC ' ^C(R)

In de praktijk zal het rendement altijd lager blijven dan 25%. Het rendement is
hier berekend voor de uiterste condities van de transistor,
In vele gevallen zal de transistor echter nooit volledig uitgestuurd worden.
Wel gaan wij nog een versterktrap berekenen voor gemiddeld uitgangsvermogen.

Met transformatorbelasting
Daar de batterijspanning hier ongeveer de helft van de top-tot-top waarde van
de uitgangsspanning is, liggen de zaken toch wel enigszins anders dan bij een
weerstandsbelasting. In fig. 304 is dit getekend. In eerste instantie verwaarlozen
wij de reslspanning en de reststroom,
Het maximale beschikbare uitgangsvermogen is nu:
Po

Krc ‘ hiR)
2

Het batterijvermogen is ook hier weer gelijk aan het produkt van de batterijspanning met de afgenomen stroom, dus de instelstroom.

Pb = Kx ’ h(R)

Het is nu gemakkelijk in te zien dat het rendement hier ongeveer twee maai zo
hoog is als bij een weerstandsbelasting:
Vee ' ^c(R)

Po

2
Kx ‘ ^C(R)

= 1 = 50%

Ook dit rendement geldt weer voor optimale condities, en is dus weer een
theoretisch bereikbare waarde. Hierin spelen dan ook de eerder genoemde verwaarlozingegeen rol.
3.1.3 Vervorming

Wij hebben reeds eerder gesteld dat als wij een audiofrequentie versterktrap
ontwerpen, niet alleen op de maximale vermogensversterking of het maximale
uitgangsvermogen moet worden gelet, maar dat ook de vorm van het toegevoerde
signaal niet mag veranderen ten gevolge van de versterking.
Bij de versterking van kleine signalen zijn wij hieraan voorbij gegaan, daar hier
relatief kleine gedeelten van de karakteristieken worden gebruikt en eventuele
kromming van deze lijnen geen merkbare invloed op de vorm van de te verster
ken signalen heeft gehad. Dit is echter anders bij de versterking van grote sig
nalen. Hier moeten de vervormingsgetallen, die wij gaan berekenen, wel toege
schreven worden aan het niet lineair zijn van de ingangskarakteristiek, en ook de
stroomversterkingskaraKteristiek (/c —
van de transistor. Maatregelen om
deze en andere vervormingen tegen te gaan worden in hoofdstuk 3.3 behan
deld.
Het gebruik van de karakteristiekenbundels

In het kader van dit boek is het niet gemakkelijk om de vervormingsgetallen te
berekenen. Daarom behandelen wij hier een methode, hoewel iets minder nauw
keurig, die in de meeste gevallen voldoende informatie geeft en bovendien een
voudig is. Wij gaan daarbij uit van de karakleristiekenbundels. In fig. 305 zijn de
uitgangskarakteristieken getekend, de stroomversterkingskromme en de ingangskromme. Voor ons geval zijn de twee laatste de belangrijkste.
Wij willen hiermee nagaan welke invloed de kromming van deze lijnen op het
te versterken signaal heeft. Wij gaan daarbij uit van een spanningsbesturing met
grote signalen.
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De top-tot-top waarde van de onbelaste generatorspanning bepaalt de uiter
ste posities van de ingangsbelastingslijncn en legt daarmee tegelijkertijd de punten
B en C op de verticale as vast (fig. 306). De projectie van de snijpunten van deze
ingangsbelastingslijncn met de ingangskromme van de transistor op de hori
zontale as, waar de basisstroom is uitgezet, bepaalt de basisstroomvariaties die
met de ingangsspanning overeenkomen. De punten B{, A\ en C\ op de ingangs
kromme geven de punten B2, B2 en C2 op de -/B-as.
De punten B en C bepalen dus de top-tot-top waarde van de onbelaste generatorspanning. Op dezelfde as kunnen wij ook de punten D en E aanbrengen en
wel zodanig dat:

B/1
DA = —=
%/2

en

CA
EA = —x/2

De lijnen Bt B2, AiA2cn CXC2 kunnen wij nu vanuit de punten B2, A2 en C2 op
de horizontale as verlengen tot deze de stroomversterkingskromme snijden.in de
punten Z?3, A3 en C3. Projectie van deze punten op de verticale as levert ons de
top-tot-top waarde van de uitgangsslromen (de punten B4. A4 en C4).
De punten D4 en E4 op deze collectorstroomas verkrijgen wij op dezelfde ma
nier, namelijk van
en Ex op de ingangskromme via D2 en E2 op de basisstroom-as en D3 en E3 op de stroomversterkingskromme.
Om de 2e en 3e harmonische van het uitgangssignaal te berekenen maken wij
gebruik van de volgende formule:
2e harmonische:
/14B4 — /14C4

d2

Ö<C4 + (D4E4)^/2

• 100%

3e harmonische:

=

.

100%

+ (D4E4)V2

Deze formules gelden uiteraard bij volledige uitsturing van de transistors. Hier
is echter een „maar" bij. Bij verandering van de collector-emissorspanning treedt
een verschuiving van zowel de ingangskromme als de stroomversterkingskromme
op. Bij een lager wordende ingangsspanning (een spanning die gaat van A naar
B) zal de collector-emissorspanning hoger worden (fig. 307). Bij deze nieuwe col
lector-emissorspanning behoort een ingangskromme die dichter bij de basisstroom-as ligt dan de oorspronkelijke. De stroomversterkingskromme ver
schuift eveneens ook in de richting van de basisstroom-as.
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Omgekeerd zal een hoger wordende ingangsspanning (die gaat van punt A
naar C) in fig. 307 een dalende coliector-emissorspanning verpprzaken (punt C$
op de -P'cc-as). De ingangskromme en de stroomversterkingskromme komen nu
in posities te liggen die verder van de -/B-as liggen dan de oorspronkelijke.’
De punten
en C, zullen zich dus op verschillende ingangskrommen bevin
den. Hetzelfde geldt voor de punten B3 en C3 op de stroomversterkingskrommen. Als gevolg van deze verschuivingen zullen de waarden van de 2e en 3e harmonischen iets meer afwijken dan wij hebben berekend met de formules op
de vorige bladzijde, in de praktijk wordt deze methode echter als voldoende
aanvaard. Desalniettemin is het interessant te weten dat bij het besturen van een
transistor de statische krommen worden omgezet in dynamische. In het voor
gaande hebben wij een methode voor het snel berekenen van de vervorming aan
gegeven, waarbij de transistor maximaal is bestuurd. In de meeste gevallen kun
nen wij nu de gunstigste ingangsbelastingslijn kiezen, om zo weinig mogelijk ver
vorming te verkrijgen.
Vermogensversterking

Voor de versterking van grote signalen moeten wij ook nog aandacht schenken
aan de vermogensversterking (en dus ook de spannings-en stroomversterking)
en de in- en uitgangsimpedanties.
Zoals wij al eerder gezien hebben, kunnen wij voor vermogenstransistors geen
gebruik maken van de vierpoolmethode, daar de z-, y- en //-parameters per de
finitie alleen maar geldig zijn bij kleine signalen. Laten wij de ingangskromme
van een vermogenstransistor in fig. 308 eens bestuderen.
De
parameter van deze transistor wordt gedefinieerd bij een kleine variatie
rond het instelpunt.
Het is duidelijk dat bij grote signalen (bijvoorbeeld bij de punten B en C, die
de maximale variaties van het signaal weergeven) de ingangsweerstand een ge
heel andere waarde heeft dan bij het instelpunt:

Het vervangingsschema kan dus hier niet worden gebruikt, daar de waarde van
de elementen waaruit het is opgebouwd niet constant is.
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Wij zullen dan ook met de karakteristiekbundels verder werken, waarbij wij
echter nog opmerken dat behalve deze grafische methode ook een rekenkundige
methode bestaat, die gebruik maakt van ,,groot-signaal parameters”. Hierover
aan het eind van dit hoofdstuk nog iets meer.
Wij gaan weer uit van de zogenaamde „vierkwadrantenkarakteristieken ” van
een transistor, zoals in fig. 309a is getekend. Het instelpunt op de belastingslijn
in de uitgangskarakteristieken is zodanig gekozen dat het maximale uitgangsvermogen met de kleinste vervorming beschikbaar is. Dit betekent dat de varia
ties rond het instelpunt symmetrisch zijn. Het vaststellen van de instelpunten op de
stroomversterkingskrommen en de ingangskromme mogen wij bekend veronder
stellen. De ingangsbelastingslijn wordt door het instelpunt op de ingangskrom
me getrokken en maakt met de horizontale as een hoek, waarvan de tangens ge
lijk is aan de generatorweerstand. Uit deze figuur kunnen wij de volgende ver
gelijkingen opstellen:
Beschikbare spanningsversierking van de versterktrap
Gy max

Kern

Spanningsversierking van de transistor

Gv = -feBeschikbare stroomversterking van de versterktrap.
Gc max

Ij,
1 BM

Stroom versterk ing van de transistor.
‘CM

r

Cc = 7^
Vermogensversterking van de versterktrap
Gp = Gv ■ Gc

In deze formules is:
^bem — de onbelaste generatorspanning
= de generatorstroom die zal gaan vloeien als deze is kortgesloten.
Jbm
De belastingsweerstand van de generator wordt dan gevormd door de inwendige
weerstand van de generator.
Wij moeten hierbij nog wel opmerken dat een meer exacte berekening moge
lijk is door bij volledige besturing van de transistor de verschuiving van de krom
mes ten gevolge van de collector-emissorspanningsvariatie in rekening te bren
gen. Dit is getekend is fig. 309ó.
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Hoewel het voor de versterking van transistorversterktrappen niet nodig is,
zullen wij toch de in- en uitgangsweerstanden van de transistor moeten kennen
om de ingangsbelastingsweerstand en de uitgangsbelastingsweerstand te kunnen
bepalen voor optimale werking van de versterker. Deze twee dynamische groot
heden kunnen gemeten worden, zoals is aangegeven in de figuren 310 en 311. De
ingangsweerstand van de transistor wordt gemeten met behulp van een serieweerstand die gelijk wordt gemaakt aan de ingangsweerstand. De uitgangsweerstand wordt bepaald met een brugmethode. Daar deze metingen niet altijd
wenselijk of mogelijk zijn, maken wij toch bij voorkeur gebruik van de karak
teristieken van de transistor.

Parameters voor grote signalen
Wij beginnen met de parameter voor de ingangsweerstand vast te stellen. Daar
toe gaan wij uit van het instelpunt op de ingangskromme (fig. 312). Wij nemen
aan dat dit instelpunt zodanig gekozen is dat het maximale uitgangsvermogen
wordt bereikt.
Er zijn enkele mogelijkheden om de ingangsweerstand te bepalen. Wij bere
kenen echter die weerstand die betrekking heeft op het instelpunt op de ingangskarakteristiek. De tangens van de hoek die gevormd wordt door de basisstroomas en de lijn die het instelpunt met de oorsprong verbindt, is de gemiddelde
waarde van de ingangsweerstand. Dit noemen wij de ingangsparameter van de
transistor voor grote signalen. Hoewel deze waarde slechts een benadering is,
wordt deze parameter door zijn eenvoud veel gebruikt. Deze methode is ook toe
pasbaar voor de stroomversterking. In fig. 313 is weergegeven dal de tangens van
de hoek die gevormd wordt door de basisstroom-as en de lijn tussen het instel
punt en de oorsprong een gemiddelde waarde voor de stroomversterking is.
Dit noemen wij dus de stroomversterkingsparameter voor grote signalen. De
uitgangsparameter levert minder moeilijkheden op, daar de uitgangskarakteristieken over hel algemeen lineair zijn. De parameter voor grote signalen is dan ook
nagenoeg gelijk aan de //-parameter bij kleine signalen. De uitgangsweerstand
is dus \/hoe (fig. 314). In vele gevallen zijn de parameters voor grote signalen van
belang. Zo kan bijvoorbeeld de berekening van de vermogensversterking van
een versterktrap sterk vereenvoudigd worden door gebruik te maken van de
stroomversterking die gedefinieerd is volgens de parameters voor grote signalen.
In de vergelijking GP = Gc • Gv kunnen wij dus gemakkelijk de vermogens
versterking berekenen en uitdrukken in de stroomversterking, de ingangsweer
stand en de belastingsweerstand.
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GP = Gc Gv = G2c • -£±hIE

waarin

v~h^-Gc'T7
De frequentickarakteristiek van een klasse A versterker
De frequentickarakteristiek van een versterktrap wordt enerzijds bepaald doo •
de transistoreigenschappen en anderzijds ook door onderdelen waaruit de ge
hele schakeling is opgebouwd, zoals transformators, condensators, enzovoort.

De invloed van de transistor zelf
Afhankelijk van de besturingsmethode kunnen de prestaties van een transistor
veel verschillen vertonen. Zo zal de gebruikte schakelmethode voor een groot ge
deelte de frequentie karakteristiek van een transistor bepalen.
Wij beginnen met de besturing te bestuderen.
Bij stroombesturing (met behulp van hoge ingangsweerstand) is de stroomversterking de actieve parameter in de transistor,
Voor een transistor in gemeenschappelijke emissorschakeling is de afsnijfrequentie ƒhfe betrekkelijk laag. Bij toenemende frequenties is dit de frequentie
die wordt gedefinieerd bij een stroomversterking, die 3 dB lager is dandestroomversterking bij gemiddelde frequenties.
Voor een transistor die in eerste instantie bestemd is voor audiofrequentie
versterkers, ligt deze frequentie in de grootte-orde van 8 a 10 kilohertz, waardoor
niet een bijzonder goede prestatie van de versterker kan worden verwacht.
Voor eenzelfde transistor krijgen wij met spanningsbesturing (met een lage
ingangsweerstand) een veel gunstiger resultaat.
De actieve transistorparameter is dan de steilheid. De afsnijfrequentie die
hierbij hoort, ligt ongeveer 20 keer zo hoog als de afsnijfrequentie met stroom
besturing. In de kromme die de beschikbare vermogensversterking als functie
van de generatoringangsweerstand weergeeft (fig. 325) zien wij dat volledige
besturing (met lage /?,) moet worden ontraden, daar dan een lage vermogens
versterking wordt verkregen. Een compromis van spanningsbesturing met een
ingangsweerstand in de grootte-orde van de transistoringangsweerstand lijkt
hier op zijn plaats.
Ook om reden dat de stroomversterkingskromme van een vermogenstransistor niet lineair is, verdient het aanbeveling de generatoringangsweerstand niet te
groot te kiezen. Voor een niet-lineaire ~/c = /(-1b) kromme is de vervorming
als functie van de ingangsweerstand in fig. 316 getekend. De invloed van deze
kromming is vooral merkbaar bij volledige besturing.
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Als wij signalen van gemiddelde grootte willen versterken, zullen wij bij voor
keur gebruik maken van stroombesturing op een lineair gedeelte van de stroomversterkingskromme, waardoor de vervorming zo klein mogelijk blijft (fig. 317).
Bij de behandeling van de tegenkoppeling zullen wij zien dat in de meeste
gevallen een compromis tussen stroom- en spanningsbesturing de beste oplos
sing is.
In een klasse A versterktrap in gemeenschappelijke basisschakeling kan echter
voor versterking van grote signalen wel een beter resultaat worden verkregen.
De afsnijfrequentie van een transistor in een dergelijke schakeling is veel hoger
dan die van de gemeenschappelijke emissorschakeling(fh/b^fh/e)Ook is de stroomversterkingskromme praktisch lineair. Het is dus mogelijk
steeds met stroombesturing te werken. Wij weten echter dat de vermogensversterking van een dergelijke schakeling kleiner is dan die van de gemeenschappe
lijke emissorschakeling. Daarom wordt deze laatste schakeling, ondanks enkele
bezwaren, toch het meest toegepast,

De invloed van de overige ketenonderdelen
De invloed van de overige onderdelen, zoals condensators enzovoort, is reeds
eerder beschreven in het hoofdstuk waarin de versterking van kleine signalen is
beschreven. Het blijft echter nog een vraag of deze onderdelen of de uitgangstransformator de frequentiekarakteristiek van de versterker bepalen.
Om bijvoorbeeld draagbare radio’s te maken willen wij de transformators
liefst zo klein mogelijk hebben. Dit is echter strijdig met de eisen die aan een
transformator worden gesteld om alle frequenties gelijkmatig te transformeren.
Om dit bezwaar te ontlopen bestaan er mogelijkheden om de transformators
weg te laten. De uitgangstrap wordt dan via een /?C-koppeling aan de besturingstrap geschakeld en de luidspreker wordt direct in de collector- of emissorketen
opgenomen.
Versterktrappen zonder uitgangstransformator

Wij willen hier niet ingaan op het weglaten van de ingangstransformator van
een uitgangstrap. In de meeste gevallen wordt deze toch via een /?C-koppeling
op de voorgaande versterktrap aangesloten. Via een dergelijke koppeling van
twee transistors in gemeenschappelijke emissorschakeling zal de uitgangstrap
door stroom bestuurd worden. Immers de uitgangsweerstand van de voorgaande
trap is hoog.
Als wij de luidsprekerspoel rechtstreeks opnemen in bijvoorbeeld de collectorketen, zullen de statische en dynamische belastingslijnen moeten worden opge
teld, zoals in fig. 318 is getekend. Hierbij nemen wij aan dat geen weerstand in de
emissorketen is opgenomen. Zou dit wel het geval zijn dan zou de statische belastingslijn in de richting van de horizontale as draaien. Hierbij gaan wij er weer
van uit dat deze weerstand met een grote condensator is ontkoppeld.
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Een dergelijke schakeling is in fig. 319 getekend. Door de luidsprekerspoel
vloeit ook de gelijkstroom -Zc, dus de instelstroom. Hierdoor krijgt deze spoel
een vooruitslag, waardoor geen goede geluidsweergave van vooral de sterke sig
nalen mogelijk is. Men kan hierin voorzien door luidsprekers te construeren die
voor dit doel geschikt zijn, maar gezien het toch niet hoge rendement van een
dergelijke schakeling (kleiner dan 25%) zal men hiertoe niet gauw overgaan.
Door een condensator in serie met de luidspreker op te nemen, kunnen wij voor
komen dat gelijkstroom door de spoel vloeit. De gelijkstroom vloeit hier door
een weerstand van de voedingsbatterij naar de collector (fig. 320). Doordat nu
door deze weerstand zowel de gelijkstroom als een gedeelte van de wisselstroom
vloeit, heeft deze schakeling meer verliezen dan de voorafgaande.
Wij hebben hiervoor al gewezen op het betrekkelijk lage rendement van der
gelijke schakelingen. Dit is trouwens bij elke uitgangstrap die in klasse A is ge
schakeld het geval. Deze theoretische 25% wordt nooit bereikt. Het rendement
wordt sterk beïnvloed door vooral de reststroom en de reslspanning.
Daar komt nog bij dat het rendement van een dergelijke schakeling daalt naar
mate de grootte van het te versterken signaal afneemt. Op de belastingslijn in de
uitgangskarakteristieken van fig. 321 veroorzaakt een volledige besturing van
de transistor een maximale uitslag aan weerszijden van het instelpunt, dus maxi
male collectorspanning- en colleclorstroomvariaties. Een dergelijke maximale
besturing komt echter zelden voor. Bij verminderde besturing blijft echter toch
het door de batterij geleverde vermogen gelijk. Hierdoor gaat het rendement dus
omlaag, en zal zelfs zeer laag worden bij weinig besturing.
Het zou dus wenselijk zijn om bij kleine besturing het batterijvermogen ook
te verlagen om daardoor het rendement te verhogen. Dit zpuden wij kunnen be
reiken door de transistor op een lagere collectorstroom in te stellen, zoals in fig.
322 wordt aangegeven. Bij maximale uitsturing kan de variatie rond het instel
punt dan echter niet meer symmetrisch zijn. Het is dus zaak om het batterijver
mogen telkens aan te passen aan de grootte van het uitgangssignaal. Het is dan
mogelijk de transistor steeds in klasse A te gebruiken en de spanning- en stroomvariaties aan te passen aan de grootte van het signaal.
Een dergelijke schakeling noemen wij: een glijdende klasse A schakeling.
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3.1.4 Versterktrap in glijdende klasse A schakeling (versterking van
grote signalen)

Het verschil dal tussen een audiofrequentie versterktrap in glijdende klasse A
schakeling en een normale klasse A schakeling bestaat, is dat van de eerste het
instelpunt als functie van dc grootte van het toegevoerde signaal verschuift. Het
principe voor een glijdende klasse A schakeling bestaat hieruit, dat een zodanig
instelpunt wordt gekozen, dat het batterijvermogen zo laag mogelijk is bij af
wezigheid van een te versterken signaal. Nu kan een dergeiijke schakeling wor
den opgebouwd met behulp van een uitgangstransformator of een belastingsweerstand, zoals bijvoorbeeld het geval is met de luidsprekerspoel, als deze in de
collector- of emissorketen is geschakeld. Beide mogelijkheden zullen wij onder
zoeken.

Transformatoruitgang

In fig. 323 is de schakeling getekend. Direct valt hierbij op de diode en de RCketen die zich tussen de uitgang en de ingang bevinden. Voordat wij hier uit
voeriger op ingaan, zullen wij eerst het instelpunt in de uitgangskarakteristieken
van fig. 324 vastleggen.
De gelijkstroomweerstand van de primaire wikkeling van de uitgangstrans
formator veronderstellen wij verwaarloosbaar klein. Ook is geen emissorweerstand aanwezig. In dit geval zal de statische belastingslijn verticaal op de spanningsas staan en wel bij de waarde -Vcc van de batterijspanning.
Om de dynamische belastingslijn te kunnen tekenen, kiezen wij punt A als in
stelpunt. De collectorbelastings-impedantie of de impedantie die aan de primaire
zijde van de transformator gezien wordt, is:
Zp = n2 ■ Rl

waarin n de transformatieverhouding is (// = njn2} en RL is de belastingsweerstand (luidspreker) die aan de secundaire zijde van de transformator is gescha
keld. In de meeste gevallen zal ZP een aanmerkelijk hogere waarde hebben dan
een eventuele gelijkstroomweerstand van de primaire wikkeling van de-transformator. De dynamische belastingslijn zal daarom een kleinere hoek met de hori
zontale as hebben dan de statische, en zal ook door het instelpunt A moeten wor
den getrokken. Om dc helling van de dynamische belastingslijn te kunnen be
palen, zijn wij van een willekeurig gekozen instelpunt A uitgegaan. Hiervoor
zal dus een bepaalde basisstroom nodig zijn.
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Als wij echter nu weer de schakeling uit fig. 323 bestuderen, zien wij dat als
geen signaal aan de basis van de transistor wordt toegevoegd ook geen stroom in
de basisketen zal vloeien. Dit betekent dat de transistor in punt B op de statische
belastingslijn staat ingesteld (fig. 325). Eenvoudigheidshalve verwaarlozen wij de
stroom -ICeo- Doordat er nu geen collectorstroom vloeit, zal het vermogen, dat
door de batterij geleverd moet worden, zeer klein zijn, theoretisch zelfs nul. Als
wij nu een wisselspanningssignaal toevoeren (zoals in fig. 326 is getekend), zal
gedurende de positieve helft van dit signaal geen enkele verandering van het instelpunt plaats vinden. Gedurende de negatieve helft daarentegen, als de basisemissordiode in de voorwaartse richting is geschakeld, zal wel een collector
stroom gaan vloeien. Hierdoor zal een spanning over de primaire transformatorwikkeling ontstaan, die tegelijkertijd ook over de serieschakeling van
en de
T?C-keten aanwezig is.
De diode Dï zal nu ook in de voorwaartse richting worden geschakeld, waar
door de condensator C snel wordt opgeladen. De spanning die over deze Tic
keten aanwezig is, heeft dezelfde waarde als de spanning over de primaire trans
formator wikkeling. Door het toevoeren van een basis-emissorspanning zal ge
durende de negatieve helft van deze spanning het instclpunt dus gaan van B naar
C en terug.
Gedurende de positieve helft van de volgende periode zal zowel de basis-emissorgrenslaag als de diode Z), in tegenwaartse richting zijn geschakeld. De conden
sator C zal zich via de weerstand R ontladen. Wanneer wij nu de tijdconstante
van deze T?C-keten zodanig kiezen dat een relatief langzame ontlading van de
condensator plaats vindt, dat wil zeggen dat de volgende negatieve helft de con
densator weer oplaadt op het tijdstip dat de condensator nog maar weinig ont
laden is, dan verkrijgen wij een nagenoeg constante gelijkspanning over de Tic
keten. En deze spanning stelt de transistor in op het punt C in fig. 326.
De hierbij behorende instelstroom /C(R) is nagenoeg gelijk aan de stroom
die door de primaire wikkeling van de transformator vloeit.
Met deze kennis zien wij nu ook dat bij een verandering van de ingangsspanning het instelpunt zich automatisch zal aanpassen,
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Daar het instelpunt zich langs de verticale statische belastingslijn omhoog zal
bewegen bij een groter wordend ingangssignaal, zal bij een bepaald ingangssig
naal de instelling zodanig worden dat toename van het ingangssignaal niet meer
mogelijk is, daar dan geen symmetrische uitsturing meer mogelijk is. Met het in
stelpunt in C in fig. 327 kan maximale uitsturing worden bereikt bij de gegeven
batterijspanning.
Voordat wij iets dieper ingaan op enkele praktische punten van een dergelijke
schakeling, willen wij de weerstandsbelasting nader bekijken. Dit kan van be
lang zijn, speciaal wanneer de luidsprekerspoel direct de belasting van de
transistor vormt.
Weerstandsbelasting

Een dergelijke schakeling is in fig. 328 getekend.
Eerst gaan wij de te gebruiken batterijspanning -Kcc (punt A) bepalen.
De helling van de belastingsweerstand wordt door RL bepaald, zodanig dat:
tangens A = -J—
Als wij weer de reststroom -Iceo verwaarlozen zal het instelpunt in A zijn als
geen ingangssignaal aanwezig is. Er vloeit dan geen basisstroom en geen collectorstroom. Als een negatief gaand signaal tussen de basis en de emissor wordt
geschakeld, zal de transistor in een normaal werkpunt worden ingesteld. De collectorstroomvariatie die hiervan het gevolg is veroorzaakt weer een spanningsvariatie over RL. Nu zijn wij in dezelfde situatie als bij de transformatoruitgang
beland. De spanningsvariaties over RL laden na geiijkrichting door de diode Dx
de condensator C op. Gedurende de hierop volgende positieve periode van het
ingangssignaal ontlaadt de condensator zich over de weerstand /?.
Evenals dit bij de transformatorbclasting het geval is, ontstaat over de weer
stand /?, en dus tussen basis en emissor, een gelijkspanning. De grootte van deze
spanning hangt af van de grootte van het ingangssignaal.
Het is mogelijk dat ten gevolge van de grootte van de collector-emissorspanning, het instelpunt zodanig komt te liggen dat de nodige symmetrische varia
tie altijd plaats kan vinden.
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Enkele aanwijzigingen voor het ontwerpen van glijdende klasse A uitgangstrappen

Om het maximale nut van dergelijke uitgangstrappen te verkrijgen, willen wij
hier op enkele punten iets dieper ingaan. Voor een aantal grootheden willen wij
de mogelijke verschillen noemen die er bestaan voor een klasse A uitgangstrap
en een glijdende klasse A uitgangstrap.
Maximale beschikbare uitgangsvermogen
Dit vermogen is gedefinieerd door het produkt van de effectieve waarden van de
spanning over RL en de collectorstroom. Zoals wij met behulp van fig. 329 zien
zal bij volledige uitsturing het maximale beschikbare uitgangsvermogen in beide
gevallen gelijk zijn.

Collectordissipatie
In een normale klasse A versterktrap staat de transistor ingesteld bij een bepaal
de waarde van - VCE en een relatief hoge collectorstroom -Ic. Het in de collectorbasisgrenslaag gedissipeerde vermogen is daarom nog al groot.
In een glijdende klasse A versterktrap, daarentegen, variëren de collectoremissorspanning en de collectorstroom met de grootte van het ingangssignaal.
Omdat een uitgangstrap bijna nooit volledig uitgestuurd wordt, zal de collector
dissipatie in een glijdende klasse A schakeling veel lager zijn dan in een klasse A
schakeling. Dit is dus wel een belangrijk voordeel.
Bat terij vermogen
In beide gevallen is het vermogen dat door de voedingsbatterij moet worden ge
leverd afhankelijk van de collectorstroom bij het instelpunt. In een klasse A
schakeling is deze stroom nog al hoog, en dientengevolge ook het vermogen dat
de batterij moet leveren. In een glijdende klasse A schakeling is dit vermogen af
hankelijk van de grootte van het ingangssignaal.
Het rendement van de versterktrap
In een klasse A uitgangstrap zal het rendement bij volledige uitsturing, en met
verwaarlozing van de reststroom -1Ceo en de restspanning -VCek> maximaal 25%
bedragen. Bij kleinere besturing, dan gemiddeld het geval is, is dit rendement
veel lager. In een glijdende klasse A uitgangstrap zal het rendement altijd bijna
25 % zijn omdat het batterijvermogen telkens wordt aangepast.
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Deze uitspraak is echter nogal theoretisch, en is enerzijds gebaseerd op het
feit dat van een klasse B instelling wordt uitgegaan en anderzijds wordt aange
nomen dat de ingangskromme en de stroomversterkingskromme nagenoeg li
neair zijn.
Beide veronderstellingen komen in de praktijk helaas nooit voor. Daarom
zullen bepaalde maatregelen moeten worden genomen die de moeilijkheden van
dit niet-ideaal zijn zullen moeten verkleinen.
Eén van deze maatregelen is dat de transistor in een glijdende klasse A scha
keling toch moet worden ingesteld als geen ingangssignaal aanwezig is.
Laten wij beginnen met de theoretische karakteristieken van fig. 330. Deze
zijn alle lineair, waarbij tevens de reststroom en restspanning verwaarloosd zijn.
Als wij de voedingsspanning -Kcc kennen of hebben vastgesteld, kunnen wij de
belastingslijn (voor een weerstand) op de bekende manier in de uitgangskarakteristieken tekenen. Als er geen ingangssignaal wordt toegevoerd, zal het instelpunt in punt A opde-KC£-as zijn. Ook de diode D in fig. 331 veronderstellen
wij ideaal, zoals in fig. 332 is getekend.
Om één en ander gemakkelijker te kunnen begrijpen, kunnen wij de schake
ling van fig. 331 ook als een blokschema als in fig. 333 weergeven. In de bovenste
rechthoek wordt de versterker aangegeven, en in de onderste de transformatie
van het versterkte uitgangssignaal naar een gelijkspanning of een gelijkstroom,
zoals reeds eerder is uitgelegd.
Als wij daar nu de werkelijke krommes van de transistor (fig. 334) en de diode
(fig. 335) naast leggen, dan zien wij dat deze nogal verschil vertonen met de geï
dealiseerde karakteristieken uit de figuren 330 en 332.
Voor kleine signalen speelt dit allemaal geen rol. Dan wordt een klein gedeelte
van de krommes gebruikt, dat we als lineair mogen beschouwen, zoals bijvoor
beeld in fig. 335 is getekend.
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De gelijkspanning over de 7?C-keten zal tengevolge van een groot ingangs
signaal ook toenemen. Het instelpunt zal dan in de transistorkarakteristieken
van fig. 334 zodanig komen te liggen dat de verplaatsing van dit instelpunt ten
gevolge van de besturing over de kromming van de lijnen plaatsvindt. Hierdoor
zal echter een vervorming van het te versterken signaal optreden.
Wij kunnen nu twee oorzaken aanwijzen:
a. het niet-lineair zijn van de transistoringangskromme met hierbij, hoewel min
der belangrijk, de invloed van de reststroom;
b. het niet-lineair zijn van de karakteristiek van de diode die in de instelketen
is opgenomen.

Invloed van de transistorkarakteristieken
Wij hebben al eerder gezien dat de beste resultaten in een glijdende klasse A versterktrap worden verkregen als er zonder ingangssignaal geen collectorstroom
vloeit. Het instelpunt bevindt zich dan in punt A, zoals in fig. 336a is getekend.
Om dit te kunnen bereiken, zal de basis-emissorgrenslaag dan zodanig in de
tegenwaartse richting moeten worden geschakeld, dat een betrekkelijk klein in
gangssignaal niet meer in staat is om deze grenslaag in de voorwaartse richting
te schakelen. Er zal dan ook geen versterking plaatsvinden en het instelpunt zal
niet langs de belastingslijn verschuiven. Deze instelling is groen gedrukt in fig.
336ó. Van grotere ingangssignalen zullen alleen de toppen van de perioden de
basis-emissorgrenslaag in de voorwaartse richting doen schakelen, waardoor de
transistor als versterker gaat werken. Daar echter maar een gedeelte van het in
gangssignaal zal worden versterkt, zal de collectorstroom, en daarmee ook de
spanning over de belastingsweerstand, meer impulsvormig dan sinusvormig zijn.
De oorspronkelijke sinusvormige spanning is dus wel erg vervormd. Om deze
vervormingen tegen te gaan, zal het instelpunt niet in punt A, doch in punt B (in
fig. 336a), het snijpunt van de reststroom -ICeo en de belastingslijn, moeten zijn.
Zonder ingangssignaal is de basis-emissorgrenslaag neutraal. Eenvoudigheidshalve gaan wij voor verdere bestudering uit van een spanningsbesturing. Dit
betekent dat de ingangsbelastingslijnen in fig. 336Z> nagenoeg horizontaal zijn.
Gedurende de negatieve helft van het ingangssignaal is de basis-emissorgrens
laag in de voorwaartse richting geschakeld. Via de stroomversterkingskromme
zien wij dat de collectorstroom afhankelijk is van de basisstroom.
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Bij een klein ingangssignaal zal ten gevolge van de niet-lineaire ingangskarakteristiek een kleine basisstroom gaan vloeien. Hierdoor zal ook de collectorstroom klein zijn en dus ook de spanning over de belastingsweerstand. De ver
plaatsing van het instelpunt langs de belastingslijn in fig. 337 komt nu echter niet
overeen met de verplaatsing die had moeten gebeuren, gezien het ingangssignaal.
Wij mogen hier echter bedenken dat besturing met kleine signalen van een uitgangstrap slechts zelden voorkomt. Besturing met signalen van gemiddelde groot
te, daarentegen, veroorzaakt wel weer vervorming, waar rekening mee moet
worden gehouden. Deze vervorming kunnen wij echter vermijden door het in
stelpunt zodanig te leggen dat bij besturing van de transistor de verplaatsing van
dit punt (ook voor kleine signalen) niet in het gedeelte van de ingangskromme
komt, waardoor de vervorming ontstaat. Wij kiezen dan punt C in de uitgangskarakteristiek van fig. 337.
Wij moeten bij de keuze van dit instelpunt we! bedenken dat het rendement
snel lager wordt, speciaal bij kleine en gemiddelde ingangssignalen.
De keuze van het instelpunt zal dus een compromis moeten zijn tussen een zo
goed mogelijk rendement en een zo klein mogelijke vervorming.

Invloed van de diodekarakteristieken in de voorw aartse richting
Zoals uit het blokschcma in fig. 338 is te zien, is de diode opgenomen in de instelketen. De stroom-spanningskarakteristiek van deze instelkcten zal ook een
bijdrage in de vervorming van het te versterken signaal leveren. Eén en ander is
met behulp van fig. 339 te bestuderen.
Hieruit is af te leiden dat de variaties van de gelijkspanning over de /?C-keten
sterk afhankelijk zijn van de diodekarakteristiek.
Bij kleine ingangssignalen zal ook de spanningsvariatie over de belastings
weerstand klein zijn. De diode is in de voorwaartse richting geschakeld en de
stroomvariatics door deze diode zijn dan ook klein. Het gevolg is dat er een be
trekkelijk lage gelijkspanning beschikbaar komt om de transistor in te stellen.
Gezien de grootte van het ingangssignaal had deze gelijkspanning een hogere
waarde moeten hebben.
Om deze onvolkomenheid te vermijden, gaan wij de diode een voorinstelling
geven. Dat wil zeggen dat het werkpunt zo wordt gekozen dat een variatie van
het ingangssignaal (ook kleine variaties) een gelijkspanningsvariatie over de
7?C-keten tot gevolg heeft, die hiermee overeenkomt.
Hoewel wij er niet dieper op ingaan, vermelden wij hier de mogelijkheid nog
een transistor in de instelketen op te nemen.
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Als de spanningsvariaties over de belastingsweerstand te klein zijn om de voor
de instelling vereiste gelijkspanning te verkrijgen, kan eerst nog met behulp van
een transistor versterking van de spanningsvariaties plaatsvinden. Een dergelijke
schakeling is vanzelfsprekend mocilijker te maken en in te stellen.
Als wij nu de twee systemen vergelijken, herinneren wij ons dat de bereke
ningen voor het uitgangsvermogen, de vermogensversterking en de vervorming
van een klasse A en een glijdende klasse A versterktrap volkomen gelijk zijn.
In fig. 341 is dit voor een weerstandsbelasting getekend en in fig. 340 voor een
transformatorbclasting.
Wij willen hier nog iets over de vervorming zeggen. Als kleine signalen moeten
worden versterkt zal het niet-lineair zijn van de voorwaartse karakteristiek van
de diode in de instelketen, een niet te verwaarlozen bijdrage in de vervorming
leveren. Hoewel dit een nadeel van de glijdende klasse A versterktrap is, is het
rendement altijd beter dan die van een klasse A schakeling. Bij volledige bestu
ring kan dit bij weerstandsbelasting 25% worden en bij een transformatorbelasting 50%.
Deze enkelvoudige versterktrappen in klasse A en glijdende klasse A schake
ling zijn eenvoudig en met betrekkelijk weinig kosten te maken. Wij zullen hier
na zien dat balans-uitgangstrappen met een relatief kleine uitbreiding van onder
delen een veel groter rendement en uitgangsvermogen bezitten. Daarom gaan
wij de klasse A en glijdende klasse A schakelingen niet verder bestuderen.
Hieruit moet weer niet worden afgeleid dat deze schakelingen nooit gebruikt
zouden worden. Vooral in de besturingstrappen, waar signalen van gemiddelde
grootte moeten worden versterkt, vinden deze schakelingen veel toepassing.
Wij willen dit hoofstuk afsluiten met een samenvatting in de vorm van een
handleiding:

Handleiding voor het ontwerpen van een klasse A versterktrap, voor de versterking
van grote signalen
Daar de eigenschappen van een transistor helaas nogal temperatuurgevoelig
zijn, moeten wij wel de hoogste omgevingstemperatuur weten waarbij het ont
werp moet werken. De batterijspanning moet ook nog bepaald worden, daar de
ze afhankelijk is van de te gebruiken transistor.
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1. Het maximale uitgangsvermogen
Dit vermogen wordt toegevoerd aan een luidsprekerspoel als het een uitgangstrap betreft en dient om de volgende transistor volledig te kunnen besturen in
het geval de transistor is opgenomen in een tussenliggende trap van een versterkketen voor audiofrequenties.
Bij een transformatorbelasting moeten bij wij de bepaling van het uitgangsvermogen wel rekening houden met het rendement (z/7) van de transformator.
Dit is altijd kleiner dan 100%. Het maximale uitgangsvermogen van de transis
tor, dat hetzelfde is als het maximale vermogen tussen de collector en de emissor
van de transistor is:
PO max

_ ‘pCE
HT

waarin:
rj-j het transformator rendement is, dat kleiner dan één is.
POmax het maximale beschikbare uitgangsvermogen is.
PL het vermogen dat aan de werkelijke belasting (luidsprekerspoel of de basisemissorketen van de volgende trap) wordt toegevoerd is.

2. Het vermogen dat maximaal in de collector-basisgrenslaag mag worden gedissipeerd
Als wij de reststroom en de restspanning even verwaarlozen, zien wij uit fig. 342
dat voor een transformatorbelasting het maximale collectorvermogen twee maal
zo groot is als het maximale beschikbare uitgangsvermogen. Als wij de rest
stroom en de restspanning wel in rekening brengen (fig. 343), zal het maximale
beschikbare uitgangsvermogen altijd kleiner zijn dan de helft van het maximale
vermogen dal in de collector-basisgrenslaag wordt gedissipeerd. Een praktische
waarde is:
?Cmax ~ 2,2 Po

3. De keuze van de schakelingsmogelijkheid
De te gebruiken voedingsspanningen hangen sterk af van de toegepaste schakelingsmogelijkheid. De collector-basisspanning (-KCBM) voor de gemeenschappe
lijke basisschakeling is in de meeste gevallen hoger dan de collector-emissorspanning (~VCem) voor de gemeenschappelijke emissorschakeling.
Ook de lineairiteit van de -Ic = f (Z£)-kromme is voor een vermogenstransistor in gemeenschappelijke basisschakeling beter dan de lineairiteit van de -Ic =
f (-/fl)-kromme van dezelfde transistor in de gemeenschappelijke emissorscha
keling.
Een transistor in gemeenschappelijke basisschakeling leent zich, ongeacht de
grootte van het signaal, goed voor een stroombesturing (fig. 344). In fig. 345 is
spanningsbesturing in gemeenschappelijke emissorschakeling getekend. Door
zijn grotere vermogensversterking zal de gemeenschappelijke emissorschakeling
meestal toegepast worden.
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4. De keuze van de transistor
Rekening houdend met de maximale te verwachten omgevingstemperatuur waar
bij de transistor zal moeten werken, zullen wij een transistor moeten kiezen die
het onder 2. berekende vermogen kan dissiperen. Hiertoe kan een grafiek als in
figuur 346 behulpzaam zijn. Door gebruik te maken van koelvinnen kan de hel
ling van de lijn beïnvloed worden, waardoor meer vermogen kan worden gedissipeerd. In hoofdstuk 3.4 gaan wij hier dieper op in.
5. De voedingsspaning
In de praktijk wordt de voedingsspanning veelal bepaald door de spannings
bron die beschikbaar is, zoals batterijen, autoaccu’s en dergelijke. De spanning is
dan 6, 9 of 12, soms nog 24 V. De uitgangstrap wordt dan misschien niet opti
maal gebruikt, voor wat betreft de toelaatbare spanning, maar een standaard
waarde als bovengenoemd heeft toch vele voordelen. Wij noemen alleen maar
de vervanging van de batterij.
Wel moeten wij onderscheid maken voor de soort belasting die zal worden ge
bruikt:
a. In het geval van een weerstandsbelasting (of een luidsprekerspoel) kan de
voedingsspanning nagenoeg gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare spanning
-KCEM (fig. 347).
b. In het geval van een transformatorbelasting mag de maximale voedingsspan
ning gelijk zijn aan de helft van de maximale spanning -^cem van ^e transistor.
Immers, over de primaire wikkeling van de transformator ontstaat een wissel
spanning die twee maal de waarde van de voedingsspanning kan bereiken.

6. De optimale belastingsweerstand of -impedantie
Hiertoe zullen wij gebruik moeten maken van de uitgangskarakteristieken en de
maximale collectordissipatie als functie van de omgevingstemperatuur.
Wij kennen weer twee mogelijkheden:
a. Weerstandsbelasting (fig. 348). De statische en dynamische belastingslijn is
hier dezelfde en zal vanuit punt A (de voedingsspanning) als raaklijn aan de dissipatiehyperbool worden getrokken.
b. Transformatorbelasting (fig. 349). De statische belastingslijn staat bijna verti
caal op de horizontale as in het punt waar -VCe — ~^cc> a*s tenminste geen
emissorweerstand aanwezig is. De dynamische belastingslijn begint evenals on
der a. genoemd in punt A.
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7. Het instelpunt
In een klasse A schakeling zullen wij het instelpunt altijd zo willen kiezen dat een
symmetrische variatie rond dit instelpunt mogelijk is.
Als wij de reststroom en de restspanning verwaarlozen, zal in het geval van
belasting door een weerstand de collector-emissorspanning bij het instelpunt ge
lijk zijn aan de helft van de voedingsspanning (-^c^R) = -^cc/2)- Als transformatorbelasting wordt toegepast zonder emissorserieweerstand, is de collec
tor-emissorspanning bij het instelpunt gelijk aan de voedingsspanning {-VCE(R}
=-VccY
De snijding van de verticale lijnen in deze punten op de horizontale as met
achtereenvolgens de statische en de dynamische belastingslijn geeft ons de instelpunten (figuren 350a en 350ó). Als wij wel rekening houden met de reststroom en
de restspanning, zullen wij met behulp van de uitgangskarakteristieken het in
stelpunt zo moeten kiezen dat toch een symmetrische variatie rond dit instel
punt mogelijk blijft.
8. Bepaling van de ingangskromme en de stroomversterkingskromme van een
transistor
Wij weten dat de stroomversterkingskromme en de ingangskromme van een
transistor, zoals die getekend zijn in de karakteristieken van figuur 351, afhanke
lijk zijn van de collector-emissorspanning. Als deze spanning toeneemt ten op
zichte van de spanning bij het instelpunt, zal de stroomversterkingskromme naar
boven verschuiven en de ingangskromme naar beneden.
Deze verschuivingen zijn echter te verwaarlozen ten opzichte van de normale
spreiding die in deze krommes van meerdere transistors voorkomt. Als de te ge
bruiken krommes bepaald zijn, kunnen wij met behulp van deze transistorkarak
teristieken gemakkelijk de verschillende instelpunten tekenen:
A in de uitgangskarakteristieken
B op de stroomversterkingskromme
C op de ingangskromme

9. Bepaling van de optimale ingangsbelastingsweerstand
Wij weten dat deze ingangsbelastingsweerstand voor twee grootheden bepalend
is: de vervorming en de beschikbare vermogensversterking. In een vorig
boek (Deel 1, Diodes en transistors, theoretische grondbeginselen) hadden wij
reeds vastgesteld dat de vervorming afhankelijk is van de ingangsbelastingsweer
stand. Hierbij konden wij twee situaties onderscheiden:
- een transistor met een lineaire stroomversterkingskromme (fig. 352a)
- een transistor met een niet-lineaire stroomversterkingskromme (fig. 352b).
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In het eerste geval zal de ingangsbelastingslijn nagenoeg verticaal zijn. De be
schikbare vermogensversterking zal hier kleiner worden als /?, toeneemt. In het
tweede geval zal de belastingslijn nagenoeg horizontaal zijn. Ook hier zal de be
schikbare vermogensversterking kleiner worden, maar nu echter als 7?, kleiner
wordt. In fig. 353 zijn de uiterste gevallen getekend.
Met behulp van de ingangsbelastingslijn, die uiteraard door het instelpunt zal
lopen, is nu gemakkelijk de waarde van de ingangsweerstand te berekenen.
10. Bepaling van de harmonische vervorming met behulp van grafieken
De mate van vervorming is afhankelijk van de grootte van het ingangssignaal.
Er is echter geen lineair verband tussen de grootte van dit signaal en het vervormingsgetal. Om een juiste indruk van deze vervorming te verkrijgen, zouden
wij deze moeten bepalen voor verschillende waarden van het ingangssignaal.
Wij willen hier echter alleen de vervorming bij volledige besturing bekijken.
De methode om de vervorming te bepalen, is reeds op bladzijde 251 uiteengezet.
Het resultaat is in fig. 354 nogmaals gegeven. Het verdient wel aanbeveling om
deze bepaling ook nog eens te doen bij besturing met middelmatig grote signalen.

11. De stabilisatie en instelketen
Als de temperatuur hoger wordt, zal het instelpunt langsdestatische belastings
lijn naar hogere collectorstromen verschuiven. Bij besturing met grote signalen
veroorzaakt dit een toename van de vervorming. Om dit te voorkomen, zijn wij
gedwongen een stabilisatieketen te gebruiken, die de toename van de collectorstroom bij een hogere temperatuur tegengaat. De definities hebben wij uitvoe
rig behandeld op bladzijde 207 en volgende.
Wij hebben daar ook gezien dat deze stabilisatieketen gecombineerd kan wor
den met de instelling van de basisstroom. De benodigde basisstroom verkrijgen
wij door projectie van het punt C(fig. 351) op de -ZB-as.

12. De vermogensversterking
Het is mogelijk om de vermogensversterking van een versterktrap te berekenen
met behulp van grootheden, die bij een bepaald instelpunt gelden, uit de verschil
lende transistorkarakteristieken. Deze methode is echter niet nauwkeurig.
Bij voorkeur maken wij gebruik van de methode die uitgaat van de transistor
karakteristieken, zoals in fig. 355 getekend. Bij volledige besturing bepalen wij
hier de spannings- en stroomversterking.
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13. Berekening van de tegenkoppelingskelens
Als wij de vermogensversterking nu kennen en de vervorming en de frequentiekarakteristiek (deze laatste berekend volgens de methode zoals omschreven op
bladzijde 259), kunnen wij tot de conclusie komen dat de vervorming te hoog is
en/of de frequentiekaraktcristiek hogere frequenties moet kunnen doorlaten.
Het is dan mogelijk een tegenkoppelingsketen toe te passen. In het hoofdstuk
„Tegenkoppeling”, gaan wij hier nog nader op in.

14. De ingangs- en uitgangsimpedanties
Om een goede aanpassing aan zowel de ingang als de uitgang van de transistor
te verkrijgen, of dit met een belasting door een weerstand of met een transfor
mator gebeurt doet niet ter zake, zullen wij de waarden van de ingangs- en uit
gangsimpedanties van de transistor moeten kennen.
De gemakkelijkste methode om deze waarden te meten is niet altijd uitvoerbaar.
Met behulp van de transistorkarakteristieken, zoals die in fig. 356 zijn getekend,
kunnen wij echter een goede benadering van de gewenste grootheden verkrijgen.
Glijdende klasse A versterktrap

Om een glijdende klasse A versterktrap te ontwerpen kan dezelfde volgorde en
methode worden aangehouden als hiervoor is behandeld. Wel krijgen wij met
andere waarden te maken voor de vermogensversterking, de ingangs- en uit
gangsimpedanties en de vervorming die nogal sterk afhankelijk is van de grootte
van het te versterken signaal.
Wij herinneren ons ook nog de invloed van de voorwaartse karakteristiek van
de diode. Bij het bepalen van de tijdsconstante van de /?C-keten, zullen wij reke
ning moeten houden met de frequenties die moeten worden versterkt en de snel
heid waarmee de grootte van de te versterken signalen kunnen variëren.
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3.2 Symmetrische versterktrappen
In voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien dat het rendement van een ver
sterktrap met één transistor (in klasse A of glijdende klasse A schakeling) erg
laag is. Het rendement van een complete versterker, die uit dergelijke versterk
trappen is opgebouwd, is dus ook laag. Het is zelfs zo dat de uitgangstransistor
in grote lijn het rendement van de gehele versterker bepaalt.
Het is logisch dat deze ene transistor minder uitgangsvermogen kan leveren
dan twee transistors die in een symmetrische versterkschakeling zijn opgenomen.
3.2.1 De balansuitgangstrap

De balansuitgangstrappen kunnen onderling nog verschillen vertonen ten gevolge
van de instelling van de gebruikte transistors, bijvoorbeeld klasse A, klasse AB,
klasse B en klasse C.
Voor audiofrequentie versterkers kunnen wij echter klasse C niet gebruiken,
daar alleen de toppen van de toegevoerde ingangsspanningen versterkt zouden
worden.
De balansuitgangstrap in klasse B
In het schema van fig. 357 zien wij twee rechthoeken getekend, die elk een tran
sistor voorstellen. Elke transistor wordt bestuurd door de helft van de secun
daire wikkeling van de besturingstransformator. Ook de belasting van elke tran
sistor wordt gevormd door een helft van de primaire wikkeling van de uitgangstransformator.
Daar het gedrag van beide transistors precies gelijk is, en daar wij de twee tran
sistors met de overige ketenonderdelen volkomen gescheiden kunnen denken,
gaan wij transistor T{ aan een nader onderzoek onderwerpen.

Enkele versterktrap in klasse B schakeling (voorgrote signalen)
Transistor T, gaan wij nu met behulp van de transistorkarakteristieken uit fig.
358 behandelen, zoals wij dat eerder al hebben gedaan voor de klasse A ver
sterktrap.
Op de horizontale as is - VCc
voedingsspanning, waarbij deze waarde nage
noeg gelijk is aan de helftvan de maximale collector-emissorspanning-KC£M van
transistor Tx. De statische belastingslijn, die nagenoeg verticaal loopt als wij de
gelijkstroomweerstand van de primaire transformatorwikkeling verwaarlozen
en geen weerstand in serie met de emissor is opgenomen, kan vanuit punt A wor
den getekend.
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Als deze transistor in klasse B wordt ingesteld, wil dat zeggen dat het instelpunt in punt A is, zoals in fig. 359 is getekend. De keuze van de voedingsspan
ning kan worden verklaard uit het feit dat bij een transformatorbelasting de
waarde van de collector-emissor wisselspanning tweemaal zo groot kan worden
als de voedingsspanning.
In de nu volgende berekeningen verwaarlozen wij ook hier de reststroom en de
restspanning.
Wij gaan nu eerst het maximale uitgangsvermogen en het batterijvermogen
van één transistor bepalen. Het totale uitgangsvermogen, het rendement van de
gehele schakeling, de versterking en de vervorming gaan wij bespreken als de
balansschakeling wordt behandeld.
Het maximale uitgangsvermogen
De dynamische belastingslijn, die in fig. 359 is getekend, vormt in punt A een
hoek met de horizontale as, zodanig dat

tg A = 4~
Voor een zo groot mogelijk uitgangsvermogen zal ZL zo klein mogelijk moeten
zijn. De waarde van deze dynamische belastingsweerstand wordt mede bepaald
door hier niet genoemde of verwaarloosde grootheden.
Het batterijvermogen
Als de transistor bij de instelling van fig. 359 niet bestuurd wordt, zal de collec
torstroom nul zijn en dus ook het door de batterij te leveren vermogen.
Als de transistor wel bestuurd wordt is het batterijvermogen gelijk aan het ge
middelde vermogen van het uitgangssignaal. In het geval van sinusvormige sig
nalen is dit:
^cem

Pb =

hm

VCC • hm

n

1t

De collector dissipatie
Het vermogen dat in de collector-basisgrenslaag wordt gedissipeerd is bepaald
door het verschil dat bij een gegeven besturing bestaat tussen het batterijvermogen en het uitgangsvermogen:

Pc = Pb - Po
Het uitgangsvermogen is bepaald door het produkt van de top-tot-top waarden
van de collector-emissorspanning en de collectorstroom, gedeeld door 2:
Veem • Icm _

Po =

2

^CC ’ hm

2

Als wij nu PB en Po in de vergelijking Pc = PB — Po vervangen door de hiervoor
genoemde waarden krijgen wij voor de collectordissipatie:
^CC • Icm

Pc = P„ - Po =

2

VCc( 1

t

waarin:

Icm =

Vcc
ZL

Dit vermogen is maximaal voor een waarde van Vcem die niet gelijk aan de voe
dingsspanning Vcc is.
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Het is daarom interessant om dit collectorvermogen in een waarde van de collectorstroom uit te drukken:
De laatste vergelijking van de voorgaande bladzijde kunnen we dan als volgt
schrijven:
p -

Pc~ zt

1

1 1

zj(i

i2
cm

v4

Zl

omdat

ycc

4. ' Zz.

Deze laatste vergelijking kunnen wij vereenvoudigen tot:
Pc =

' Zt

2

7C

/

In de grafiek van fig. 360, waarin Pc als functie van de collectorstroom Ic is
uitgezet, zien wij dat de maximale collectordissipatie optreedt bij een waarde van
de collectorstroom die niet gelijk is aan de top-tot-top stroom.

Pest = —— • -^7 en dit treedt op bij Ic =
ZL

Ti

n

Wij zien eveneens uit de grafiek Pc = f (Zc) dat de collectordissipatie bij de
maxi Je top-tot-top stroom lager is en wel:

z'A*

2,

Grafische beoordeling
In de transistorkarakteristieken van fig. 361 veroorzaakt de negatieve helft van
de basis-emissorspanning een halfsinusvormige collectorstroom. De maximale
variatie wordt verkregen bij volledige besturing. Gedurende de volgende posi
tieve helf. zal de transistor afgeknepen zijn ten gevolge van het feit dat de basisemissorgi. i slaag in de tegenwaartse richting is geschakeld. Er zal dan dus ook
geen collectorstroomvariatie zijn.
Voor audiofrequentic versterkers produceert een dergelijke schakeling te veel
vervorming en zal daarom als zodanig ook niet toegepast worden.
De balansuitgangstrap in klasse B
In het schema van fig. 362 staat zowel transistor Tx als transistor T2 in klasse B
ingesteld.
Ook de transistor Tz heeft zijn instelnunt (punt P in fig. 363) bij de waarde
die gelijk is aan de voedingsspanning l C(. Op hetzelfde moment dat Je negatieve
helft van een wisselspanning aan de basis-emissorgrenslaag van transistor Ty
wordt toegevoerd, wordt de positie'e helft van dezelfde grootte tussen basis en
emisser van tr:m<j-,tor T, aangelegd. Het instelpunl van de laatste transistor
zal zich dus niet verplaatsen. Gedurende de volgende halve peiiode is dit
precies omgekeerd.

29?

Dan zal de collectorstroom van transistor Tx nagenoeg nul zijn, en zal tran
sistor T2 geleidend zijn. Het instelpunt verschuift dan op de dynamische belastingslijn voor een bepaalde besturing naar bijvoorbeeld punt C.
De bepaling van het maximale uitgangsvermogen, het batterijvermogen en de
collectordissipatie is voor deze transistor (T2) precies gelijk aan de methode die
voor de eerste transistor is uitgelegd. In de uitgangskarakteristieken van tran
sistor T2 (fig. 364ó) zien wij een collectorstroomvariatie (Icm) die veroorzaakt is
door een negatieve basis-emissorspanning. Aangezien dit ook het geval is voor
de eerste transistor (Tx), moet er een mogelijkheid zijn om deze karakteristieken
met elkaar in verband te brengen. Dit is in fig. 365 getekend. Links boven zien
wij de uitgangskarakteristieken van transistor T\ en links onder die van transis
tor T2.
De as waarop de collector-emissorspanningen zijn uitgezet, is nu gemeen
schappelijk voor beide karakteristieken en wel zodanig dat de voedingsspanning
-KCc (tevens de instelpunten) samenvallen.
Op het tijdstip bereikt de collectorstroom van T\ de maximale waarde -ICM
Het instelpunt is dan langs de dynamische belastingslijn verschoven naar punt
D. Hier is de collector-emissorspanning van Tx : — VCE = 0. Wij zijn hierbij
uitgegaan van volledige besturing met verwaarlozing van de reststroom en de
restspanning.
Op het tijdstip t2 is het instelpunt weer in A gearriveerd en zal in geen van bei
de transistors collectorstroom vloeien.
Op het tijdstip /3 bereikt de collectorstroom van T2 de maximale waarde. Het
instelpunt beweegt zich dan langs de dynamische belastingslijn van T2 naar punt
E. Hier zal voor transistor T2 ook de collector-emissorspanning nul zijn.
In fig. 366 zijn deze collectorstroomvariaties op één as getekend en de collector-emissorspanningsvariaties op een as loodrecht hierop. Wij zien dat elke af
zonderlijke variatie van Tx en T2 elkaar aanvullen en weer een compleet signaal
vormen.
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Voor de berekening van de verschillende vermogens van een dergelijke balansversterktrap maken wij gebruik van de gecombineerde uitgangskarakteristieken^
zoals die nogmaals in fig. 367 zijn getekend.
Het maximale uitgangsvermogen
Ook hier verwaarlozen wij weer de reststroom en de restspanning van elke tran
sistor. Bij volledige besturing kan de maximale top-tot-top spanning gelijk wor
den aan de voedingsspanning (Kcrm = Kcc). De maximale top-tot-top collectorstroom kan gelijk worden aan de maximale toelaatbare collectorstroom van één
van de twee transistors (/cm = ICm)Het maximale beschikbare uitgangsvermogen van de balansversterktrap is nu:
hem . hm

Po =

^CC

hm
hm

htm

V2V2-

2

“

CM

2

Het batterijvermogen
Het vermogen dat door de batterij geleverd moet worden is afhankelijk van de
grootte van het toegevoerde ingangssignaal, en is gelijk aan het gemiddelde ver
mogen van het signaal in de uitgangsketen.
Bij volledige besturing met een sinusvormig signaal is het batterijvermogen
dat voor één transistor beschikbaar moet zijn gelijk aan:
PB(Ti) ~

Vcc • /cm

n
Ditzelfde vermogen moet ook voor transistor T2 beschikbaar zijn, zodat het to
tale vermogen wordt:
__ 2KCC • IcM

P

n

B
Het rendement van een klasse B-balanstrap

Ook hier is het rendement weer gelijk aan de verhouding van het maximale be
schikbare uitgangsvermogen van de balanstrap en het batterijvermogen, en is
dus:
^CC ' ‘cM

„ - Ëo_

n

Pb

2
2 Vcc ■ ‘cm

n
■ 100% = ongeveer 80%
4*

• 100% =

n
Hier vinden wij nu één van de belangrijkste voordelen van een balansversterk
trap: het bijzonder hoge rendement. Daar komt nog bij dat dit rendement voor
zowel kleine als grote ingangssignalen constant blijft, omdat het batterijvermo
gen ook afhankelijk van de grootte van het ingangssignaal is.

De collectordissipatie
Of de versterktrap nu één of twee transistors bevat, de dissipatie in de collectorbasisgrenslaag van de in klasse B geschakelde transistor is precies gelijk aan
die van een enkele transistor die in klasse B geschakeld is, namelijk:
Pc =

■ ZL\

hm____ I cm |

n

2 )

Hierbij herinneren wij ons dat de collectordissipatie maximaal is bij een toptot-top waarde van de collectorstroom van elke transistor, die gelijk is aan:

, _2/‘c~~
De collectordissipatie is dan:

1

PcM - T. T2
Bepaling van een klasse B balanstrap met behulp van grafieken
Wij hebben reeds eerder gezien hoe de uitgangskarakteristieken van de twee tran
sistors van een balanstrap kunnen worden samengevoegd zoals in fig. 368 is ge
tekend. De kleur van een gedeelte van deze totale grafiek correspondeert met
één van de twee transistors.
Ook weten wij dat de verplaatsing van het instelpunt langs de belastingslijn
samenhangt met de collectorstroomvariaties, die weer het gevolg zijn van basisstroomvariaties in elke transistor. Daarom zijn in fig. 368 ook stroomversterkingsgrafieken van elke transistor getekend. Bij een maximale collectorstroomvariatie kan de bijbehorende basisstroomvariatie worden bepaald. De basisstroomvariaties op hun beurt zijn weer een gevolg van de variaties van de ingangsspanning van elke transistor, zodat ook de ingangskrommes kunnen wor
den getekend, zoals in fig. 368 is aangegeven.
Bij besturing van de beide transistors zal het instelpunt zich langs de belastings
lijn bewegen van de transistor die op dat moment in geleiding is. Dat wil zeggen
er vloeit dan collectorstroom. De andere transistor wordt op dat moment met
een positieve spanning bestuurd, waardoor deze transistor in de afgeknepen toe
stand staat. Er zal dan geen collectorstroom vloeien.
Gedurende de volgende halve periode zal de eerste transistor zich in de afge
knepen toestand bevinden, en zal de tweede transistor geleidend zijn. Een en an
der kan uit fig. 368 duidelijk worden afgeleid.
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Met behulp van de verschillende belastingslijnen kunnen in fig. 368 de basisstroomvariaties en de stroom- en spanningsvariaties die door de generator ge
leverd moeten worden, worden bepaald.
Doordat in balansuitgangstrappen meestal vermogenstransistors worden toe
gepast, zullen de stroomversterkingskarakteristieken niet altijd lineair zijn. Wij
weten echter ook dat de gevolgen van dit niet-lineair zijn voor een groot gedeelte
teniet worden gedaan door het niet-lineair zijn van de ingangskromme. Om hier
gebruik van te maken, zullen we zoveel mogelijk spanningsbesturing toepassen.
In fig. 368 betekent dit dat de ingangsbelastingslijnen nagenoeg horizontaal zul
len lopen.
Hoewel dit misschien enigszins tegenstrijdig is met het verkrijgen van de maxi
male beschikbare vermogensversterking, dat een ingangsbelasting vraagt die ge
lijk is aan de transistoringangsweerstand, zal een compromis tussen deze groot
heid en de vervorming moeten worden gevonden.
Bepaling van de vervorming met behulp van grafieken
Hiervoor hebben wij niet de gehele grafiek nodig zoals die in fig. 369 is getekend.
De beide collectorstroomassen is voldoende zoals die zijn samengevoegd in fig.
370. Voordat wij nu verder gaan om de vervorming te bepalen, moeten wij wel
stellen dat wij ervan uitgaan, dat twee volkomen gelijke transistors met iden
tieke grafieken in de balanstrap worden gebruikt.
Onder vervorming verstaan wij de verhouding van de amplitudevariatie van
het niet-lineaire uitgangssignaal en de daarbij behorende variatie van het ingangssignaal.
Vervorming veroorzaakt door even harmonischen
Voor een klasse A versterktrap hebben wij gezien dat de 2e harmonische met be
hulp van grafieken als volgt berekend kan worden?
^4^4

d2 =

^4^4

B4C4 + (D4£4) V2

• ioo%

Vervorming veroorzaakt door oneven harmonischen
We maken weer gebruik van de gemeenschappelijke collectorstroomas van fig.
370. Ook hier kunnen wij weer de vergelijking schrijven, zoals die voor de klasse
A trap is gebruikt:
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d3

B4C4 —(D4E4) 72

54C4 + (D4E4)

■ 100%

Zoals wij ook bij de klasse A trap reeds hebben opgemerkt, is deze vergelijking
slechts geldig voor statische grafieken. Een nauwkeuriger bepaling is mogelijk
door ook de variaties van de stroomversterkingskromme en de ingangskromme
ten gevolge van de collector-emissorspanningsvariaties, in rekening te brengen.

Bepaling van de dynamische grootheden
Hieronder verstaan wij de spannings-, stroom- en vermogensversterkingen en de
ingangs- en uitgangsimpedantie.
Spannings-, stroom- en vermogensversterking
De grootheden die voor de berekening van de verschillende versterkfactoren no
dig zijn, willen wij ook uit de grafieken, zoals die in fig. 371 zijn getekend, bepa
len.
Voor de spanningsversterking hebben wij de variaties van de ingangs- en uitgangsspanning nodig. Uitgaande van fig. 371 willen wij graag de uitgangsspanningen van de twee transistors op een gemeenschappelijke as, getekend zien,
evenals de ingangsspanningen. In fig. 372 zijn deze spanningen getekend. Met
behulp hiervan is zowel de versterking van de transistor in een bepaalde schake
ling als de beschikbare spanningsversterking van de gehele versterktrap met zui
vere spanningsbesturing te berekenen:
/^ccm
'-,K(T1 of Ti)------- r/
' bem

/—
Cr(max)
K(max) ~
U

^cem
,,
'BEM

Voor het berekenen van de stroomversterking gaan wij ook weer zowel de uitgangs- als de ingangsstroom van beide transistors op één as plaatsen.
Door de verschillende stroomvariaties van de gemeenschappelijke assen uit
fig. 373 op elkaar te delen, kunnen wij de stroomversterking van elke transistor
berekenen, maar ook de beschikbare stroomversterking van de gehele versterktrap, indien volledige stroombesturing wordt toegepast. De maximale ingangs
stroom die mogelijk is, wordt bepaald door de kortsluitstroom van de generator.
^c(Tt of r2> = ~ï~~

z-'
__
'JC(max)

1 bm

cm
r
1 BM

De vermogensversterking van een dergelijke trap kan nu worden berekend met
behulp van de vergelijking:
Gp = Gy • Gc
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Bepaling van de verschillende versterkfactoren
van een balanstrap met behulp van grafieken
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Fig. 373

Bepaling van de ingangsweerstand van elke
transistor met behulp van grafieken
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Bepaling van de uitgangsweerstand met behulp van grafieken
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tg B = 1/R9|t4I
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tg O = 1/RS,Ï'.||
'ï
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Ingangs- en uitgangsimpedanties
De ingangsbelastingsweerstand is afhankelijk van de ingangsweerstand van elke
transistor, maar ook van de belastingsimpedantie, zoals in het hoofdstuk over
versterking van kleine signalen reeds is uiteengezet.
Om de ingangsbelastingsweerstand te kunnen bepalen, zullen wij eerst de in
gangsweerstand van een transistor, moeten kennen. Ook dit willen wij met be
hulp van grafieken doen. Voor dit doel voegen wij de ingangsgrafieken van de
twee transistors samen zoals in fig. 374 is getekend.
De punten A en B, achtereenvolgens op de ingangskrommes voor de tran
sistors 7'j en T2, geven de uiterste posities van het instelpunt weer bij een bepaal
de besturing.
Als wij de punten A en B met de oorsprong verbinden, verkrijgen wij een rech
te lijn, die twee gelijke hoeken C met de horizontale as maakt. De tangens van
deze hoek geeft de gemiddelde waarde van de ingangsweerstand voor elke tran
sistor, waarbij wij moeten bedenken dat deze methode een benadering is en al
leen voor grote signalen geldig is. Het is in elk geval niet minder nauwkeurig dan
voor deze berekening gebruik zou worden gemaakt van de hie parameter, die
slechts voor kleine signalen gebruikt kan worden. Het berekenen van de uitgangsweerstand is in verhouding tot het voorafgaande iets moeilijker. Als wij de
uitgangskarakteristieken van één transistor bekijken, zien wij dat het instelpunt
de éne keer in punt A is, waar de uitgangsweerstand groot is, en de andere keer
in punt C, waar een lage uitgangsweerstand het geval is. Ook hier zullen wij
daarom genoegen nemen met een gemiddelde waarde, die bepaald wordt in een
punt dat nagenoeg midden tussen de punten A en C ligt (punt B, en voor tran
sistor T2 in punt Z>).
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De belangrijkheid van de ingangsimpedantie
Met behulp van deze grootheid is het mogelijk de vermogensversterking van de
trap te berekenen, zonder de spanningsversterking te kennen. Bovendien kan
met behulp van deze grootheid de transformator worden berekend die de uitgangstrap met de besturingstrap verbindt.
Het berekenen van de vermogensversterking
Met behulp van fig. 376, waarin de twee stroomversterkingskrommes in een gra
fiek zijn getekend, kan de gemiddelde stroomversterking per transistor worden
bepaald. Hiertoe verbinden wij de uiterste punten op elke kromme met een rech
te lijn. De hoek die deze lijn (die door de oorsprong gaat) met de horizontale as
maakt, bepaalt de gemiddelde stroomversterking van elke transistor. De vermo
gensversterking van een transistor is gegeven door:
Gp = Gy • Gc

of ook

De ingangsimpedantie Zt hebben wij op de vorige bladzijde behandeld. Wij moe
ten nu dus nog de uitgangsimpedantie van de transistor weten.
In fig. 377 is de uitgangsketen van de twee transistors getekend. De impedantie
die tussen de twee collectors aanwezig is, is:
Zcc = n2 ■ Rl

waarin n = njn2, en RL is de belastingsweerstand.
De impedantie per transistor is:
_ Zcc
^O(Ti) ~

4

De vermogensversterking van een transistor met stroombesturing is nu eenvou
dig te berekenen.

Het berekenen van de koppelingstransformator tussen de besturingstrap en de
uitgangstrap
Voor deze berekening gaan wij gebruik maken van een balanstrap die in klasse
A is geschakeld. In fig. 378 gaan wij de versterking gedurende een halve periode
bestuderen.
Gedurende deze halve periode noemen wij de ingangsimpedantie van de gelei
dende transistor Ze en de transformatieverhouding n' (n' =
De impe
dantie die aan de primaire zijde van deze ingangstransformator aanwezig is, is
bepaald door:
Zo = 4 • ZB • (n')2
waarin:
zz/ is het aantal windingen aan de primaire zijde
n2' is het aantal windingen aan de secondaire zijde.
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Bepaling van de stroomversterking met behulp

van grafieken
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De belastingsimpedantie die secundair aanwezig is, dus de impedantie tussen
de basisaansluitingen van de transistor is:
Zbb — 4 Zc

Nadelen van het niet gelijk zijn van de twee transistors in een klasse B balanstrap
In het voorafgaande hebben wij aangenomen dat de beide transistors gelijke
eigenschappen hebben. Als de eigenschappen niet gelijk zijn, is het vooral het
verschil in stroomversterking dat een grote invloed op het gedrag en de goede
werking van een dergelijke balanstrap heeft.
In fig. 379 hebben wij in één grafiek de stroomversterking van twee gelijke
transistors getekend. In fig. 380, daarentegen, de stroomversterking van twee
ongelijke transistors. De asymmetrie van deze karakteristieken veroorzaakt:
a. een ernstige vervorming van het uitgangssignaal;
b. een overbelasting qua vermogen van de transistor met de laagste stroomver
sterking.

Toename van de vervorming
Volgens de krommes van fig. 379 zal een sinusvormige ingangsstroom ook een
sinusvormige uitgangsstroom tot gevolg hebben. Wij hebben dan ook te maken
met een bij elkaar gezocht paar transistors. Er zal dus geen vervorming optreden.
Een zelfde ingangsstroom voor een paar transistors, die eigenschappen vol
gens fig. 380 bezitten, zal een aanzienlijk hogere vervorming van de collectorstroom tot gevolg hebben.
De vervorming ten gevolge van de 2e harmonische kunnen wij nu als volgt
weergeven:
A4B4 — A4C4
■ 100%
d2 =
b4c4 + (D4E4) 72

In het geval van fig. 379 is A4B4 gelijk aan A4C4 en daarom is de teller dan nul,
en dus ook d2 — 0.
Volgens de krommes van fig. 380 is er wel een groot verschil tussen deze twee
termen, en zal de 2e harmonische dan ook vrij belangrijk zijn. Het gevolg is van
zelfsprekend een sterk vervormde uitgangsstroom.
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Overbelasting qua vermogen van één van de twee transistors
Op bladzijde 292 hebben wij gezien dat het maximale collectorvermogen in een
transistor die in klasse B is geschakeld, optreedt bij een collectorstroom die niet
gelijk is aan de maximale collectorstroom.
Op het moment dat de transistor met de grootste stroomversterking volledig
uitgestuurd is, is het collectorvermogen van deze transistor:
?C(T2) ~

1

‘ ^CM

1

Als hFE(T2) > hFE(Ti) zal het collectorvermogen van de transistor met de laag
ste stroomversterking zijn:
PC(T.) -

1
~ 4"

‘ ^c2

De basisstroom van beide transistors is echter gelijk, maar de collectorstromen
zullen niet gelijk zijn. Hiertussen bestaat een verhouding die evenredig is met de
stroomversterking van elke transistor
^C(Ti)

_ J_C1_ _

^FE(Ti1

lC(Tt)

JCM

fjFE(Tt)

= K

Deze factor geeft dus het verschil tussen de stroomversterking van de toegepaste
transistors.
Het is nu ook mogelijk om het collectorvermogen van de transistor met de
laagste stroomversterking in lCM en K uit te drukken
^C(T.) —

• Icm ■ K2(--T
\ 71
4

De verhouding tussen het collectorvermogen in elke transistor is:

= K2

KPc =
rC(Tt)

In fig. 381 is deze verhouding als functie van de gelijkheid van de karakteristieken van de twee transistors uitgezet.
Uit het voorafgaande kunnen wij concluderen dat de karakteristieken van de
transistors in een balansschakeling vrijwel gelijk moeten zijn.
Het niet-gelijk zijn veroorzaakt een vrij grote mate van vervorming. Bovendien
treedt een bovenmatig groot vermogen in de transistor met de laagste stroom
versterking op. waarde warmte-afvoer niet op is berekend. Het gevolg hiervan is
weer, dat de maximale temperatuur van de transistor wordt overschreden.
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— Vbe

Klasse AB-balansschakeling

De keuze van het instelpunt in de uitgangskarakteristiekenbundel van de twee
transistors bepaalt voor een groot deel de vervorming die optreedt bij kleine sig
nalen en bij signalen van gemiddelde grootte. In fig. 382 is een balansschakeling in
klasse C getekend. Zonder ingangssignaal staan de transistors in de „afgekne
pen” instelling. De emissor-basisdiodes van beide transistors staan in tegenwaartse richting geschakeld. Een collectorstroom zal pas dan gaan vloeien als de
toegevoerde emissor-basisspanning groter dan de instelspanning tussen basis en
emissor en van omgekeerde polariteit is. In fig. 383 zien wij getekend dat ten
gevolge van de toegevoerde ingangsspanning een sterk vervormde collector
stroom ontstaat. Daarom is de klasse C versterker' voor toepassing in het audiofrequentiegebied ook niet bruikbaar.
In fig. 384 zijn twee transistors in klasse B getekend. In deze schakeling zal
geen collectorstroom vloeien zolang geen spanningen op de ingang aanwezig
zijn. Om echter ook hier een goed resultaat te krijgen, is het aan te bevelen de
basis-emissordiode in de tegenwaartse richting te schakelen. De klasse B schake
ling lijkt dus erg veel op de klasse C schakeling.
Het is echter niet zo dat bij afwezigheid van enig ingangssignaal in het geheel
geen collectorstroom behoeft te vloeien. Er zal altijd een lekstroom aanwezig
zijn. Deze lekstroom ontstaat dus zonder dat de basis-emissordiodes zijn inge
steld.
Hoewel dit klasse B systeem enkele voordelen bezit (hoger rendement, groter
beschikbaar uitgangsvermogen, geen vervorming door even harmonischen), kan
toch nog een aanzienlijke vervorming optreden bij de versterking van kleine sig
nalen.
Als eèn kleine wisselspanning aan de ingang van een transistor in klasse B wordt
toegevoerd (fig. 385), heeft dit in vele gevallen een kleine collectorstroom tot ge
volg.
Om de vervorming die hierdoor ontstaat te vermijden, zullen wij het instel
punt zodanig verplaatsen dat ook bij de versterking van kleine signalen het
werkpunt niet te dicht bij de oorsprong komt. Dit noemen wij dan een klasse
AB instelling (fig. 386a en b).

- 315 -

In de uitgangskarakteristieken van een klasse B balanstrap zoals die in fig. 387
zijn getekend, zien wij dat het instelpunt van elke transistor verschuift van:
- een collector-emissorspanning die de dubbele waarde heeft van de voedings
spanning (punt B) naar:
- punt C, waar de maximale collectorstroom van dezelfde transistor optreedt.
Wat hier voor één transistor is vermeld, geldt uiteraard ook voor de andere,
doch dan in spiegelbeeld.
Als wij de gelijkstroomweerstand van de primaire wikkeling van de uitgangstransformator verwaarlozen, mogen wij de statische belastingsweerstand van de
ze versterktrap voorstellen door een rechte lijn, die in het punt -Kcc loodrecht
op de horizontale as staat. Voor een klasse AB instelling moeten wij de ruststroominstelling zodanig kiezen, dat het instelpunt langs de statische belastingslijn verschuift naar bijvoorbeeld de punten D en E. Voor een klasse B instelling
verkrijgen wij de gunstigste belastingsweerstand (voor maximaal uitgangsvermogen) door het punt waar de collectorstroom maximaal is te verbinden met
het punt voor de ruststroominstelling.
Dit geldt ook voor een klasse AB instelling. Wij zien dan dat de weerstand
groter wordt, maar dat het beschikbare uitgangsvermogen ook kleiner wordt.
In fig. 388 is dit getekend. Hier kunnen wij ook uit afleiden dat,als de ruststroom
instelling groter wordt, het rendement kleiner zal worden.
Ondanks deze nadelen, vindt toch deze instelling veel toepassing, vooral daar,
waar een grotere kwaliteit voor kleine signalen, door minder vervorming, de
voorkeur verdient boven een groot uitgangsvermogen.

De klasse A balansschakeling (fig. 388)
Deze schakeling zal weinig worden toegepast, daar hier dezelfde nadelen op
treden als bij de enkele klasse A versterktrap, zoals een laag rendement en een
klein uitgangsvermogen.
Daarentegen heeft deze schakeling wel het voordeel om weinig vervorming
ten gevolge van even harmonischen te veroorzaken. Ook treedt hier nagenoeg
geen overnamevervorming op. (Er wordt hier immers geen gebruik gemaakt
van de bocht in de ingangskarakteristiek.)
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Stelling in kl3sse B schakeling
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3.2.2 Handleiding voor het ontwerpen van een balanstrap
Met opzet wordt in de aankondiging van dit hoofdstuk niet gesproken over een
instelling, daar deze bepaald wordt door eisen die voor elke trap weer anders
kunnen zijn. De methode van ontwerpen van een balanstrap is nagenoeg gelijk
aan de methode, die wij reeds eerder bij de enkelvoudige klasse A versterktrap
hebben bestudeerd. Wij gaan nu als volgt te werk:
1. Bepaal het benodigde nuttige vermogen
2. Bereken nu het totale uitgangsvermogen dat door de twee transistors geleverd
moet worden
Hier moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het rendement van de
uitgangstransformator. Met nog enkele aanpassingsverliezen bepalen wij het
uitgangsvermogen op ongeveer 1,5 maal de waarde van het benodigde nuttige
vermogen, dus:
^OmaxCTi.Ti)

1’^

^OCnuitig)

3. Bepaal het uitgangsvermogen, dat door een transistor moet worden geleverd
Dit is vrij eenvoudig te berekenen, daar dit de helft is van het vermogen dat in
de vorige alinea is berekend:
Ppmax(.Ti.Ti)

P()max(T i)

2

4. Bepaal de instelling
Wij nemen aan dat wij voor ons ontwerp de klasse B instelling hebben gekozen (fig. 390),
5. Bepaal het maximale collectorvermogen per transistor
Met behulp van de vergelijkingen voor het maximale uitgangsvermogen en het
maximale collectorvermogen kunnen wij vrij eenvoudig het collectorvermogen
berekenen:
^Cmax(Ti)

^2

^Omox(Ti)

^,4

^Omax(Ti)

Met een kleine marge voor meer zekerheid, ronden wij dit af naar een praktische
vergelijking:
^*Cfnax(ri)

0,5

ó. Bepaal de maximale omgevingstemperatuur
Om van een goede werking van de te ontwerpen trap verzekerd te zijn, moe
ten wij de schakeling ontwerpen voor ten minste de maximale omgevingstempe
ratuur.
7. Kies een transistor die het vereiste collectorvermogen kan verwerken
Met behulp van een grafiek waarin het maximale collectorvermogen als func
tie van de omgevingstemperatuur gegeven is, kan een transistor worden gekozen
die aan de gestelde eisen voldoet.
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In een aantal gevallen kan bij dezelfde omgevingstemperatuur meer collectorvermogen worden toegestaan. Hier moeten dan koelvinnen worden toegepast.
Hiervoor verwijzen wij echter naar bladzijde 348 en volgende.
8. Bepaal de voedingsspanning
Bij de veel toegepaste transformatoruitgang van een balansversterktrap zal de
voedingsspanning in het algemeen niet groter kunnen zijn dan de helft van de
toegestane maximale collector-emissorspanning. Als wij deze maximale span
ning aanduiden met - VCem ^an *s '
-Vcc = 0,5 (-KC£M)

9. Bereken de belastingsimpedantie voor de collector (fig. 391)
Wij kennen twee manieren om de gunstigste belastingsimpedantie te bepalen:
a. Door het punt van de maximale collectorstroom -ICM met het punt voor
-Kcc op de horizontale as te verbinden.
b. Door met behulp van het maximale uitgangsvermogen een belastingsweerstand te berekenen, waarbij de spanningsvariaties gelijk zijn aan de voedingsspanning.
Uit de vergelijking:
Romax(Tt)

4R

kunnen wij RL berekenen, namelijk:
Rl =

Vcc
Omax(T i)

10. Bepaal de top-tot-top waarde van de collectorstroom
Als wij de gunstigste belastingsweerstand volgens de tweede methode uit de
voorgaande alinea hebben bepaald, moeten wij deze top-tot-top stroom kennen,
en letten op de volgende punten:
a. Deze top-tot-top stroom moet kleiner dan of hoogstens gelijk zijn aan de
maximaal toegestane collectorstroom -ICM.
b. Met behulp van deze top-tot-top stroom wordt de benodigde basisstroom be
rekend.
De nu volgende grootheden gaan wij behandelen met behulp van de grafieken
van fig. 392.
11. Het bepalen van de top-tot-top waarde van de basisstroom
In vele gevallen is het grafisch bepalen van de basisstroom de eenvoudigste me
thode. Dit is speciaal het geval als slechts één transistor wordt gebruikt. Met be
hulp van de zogenaamde ,,vierkwadranten”-grafiek kan dan eenvoudig de basisstroomvariatie worden bepaald, die ten grondslag ligt aan de variatie van de
collectorstroom.
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De verhouding tussen deze twee stromen, die de stroomversterking van de
transistor is, is nodig om de vermogensversterking van de versterktrap te bere
kenen.
12. Het bepalen van de gunstigste ingangsbelastingsweerstand
De ingangsbelastingsweerstand bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijk
heden van de versterktrap, met name wat betreft de vervorming en de beschik
bare vermogensversterking. Om de vervorming ten gevolge van het niet-lineaire
gedeelte van de ingangskromme zo klein mogelijk te houden, kiezen wij bij voor
keur spanningsbesturing. Dit vraagt een ingangsweerstand waarvan de lijn na
genoeg horizontaal zal lopen. Anderzijds zal deze lijn altijd een bepaalde hoek
met de horizontale as moeten maken om voldoende vermogensversterking te
behouden (fig.392)
13. Het berekenen van de vermogensversterking van de versterktrap
Met behulp van de spanningsversterking van de versterktrap (de verhouding van
-Ycem en - Vbem in fig. 393) en de stroomversterking (de verhouding van -Icm en
~/bm in fig. 394) kan de vermogensversterking worden berekend.
Deze-waarde verkrijgen wij door de spanningsversterking en de stroomver
sterking te vermenigvuldigen.
14. Het bepalen van de vervorming met behulp van grafieken
Hoewel in een balanstrap geen vervorming ten gevolge van even harmonischen
optreedt, willen wij wel de vervorming ten gevolge van de derde harmonische we
ten.
Deze kunnen wij met behulp van verhoudingen van de collectorstromen berekenen met de vergelijking:
d = B4C4-(D4E4) -,/2
’
B4C4 + (D4E4) ■ V2

100%

15. Het berekenen van de ingangsweerstandper transistor
Wij verbinden in de ingangskarakteristiek de oorsprong met dat punt op de
kromme waarbij de transistor volledig bestuurd is. De tangens van de hoek die
deze lijn met de horizontale as maakt bepaalt de ingangsweerstand van één tran
sistor.
16. Het bepalen van de ingangsimpedantie van de gehele versterktrap
Dit is hetzelfde als de weerstand die tussen de basisaansluitingen van de twee
transistors aanwezig is. Bij een transformatarkoppeling van de besturingstrap
aan de balanseindtrap is deze impedantie gelijk aan:
ZBB = 4Zr

waarin Ze de ingangsweerstand van een transistor is.
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17. Het berekenen van de ingangs- en uitgangstransformator
Om de uitgangstransformator te kunnen berekenen, moeten wij de impedantie
van de luidsprekerspoel kennen en de uitgangsimpedantie van de versterktrap.
Deze laatste impedantie kennen wij uit de uitgangskarakteristieken, zoals hier
voor behandeld is.
De transformatieverhouding en daarmee hel aantal windingen van de pri
maire en secondaire wikkeling is bepaald door de vergelijking:

= n' = ^cc =
n2

ZL

ZL

waarin: nx is het aantal windingen aan de primaire zijde
n2 is het aantal windingen aan de secondaire zijde
Zcc is de uitgangsimpedantie van de versterktrap
Zo (7\) is de uitgangsimpedantie van één transistor
ZL is de weerstand van de luidsprekerspoel.
De transformator tussen de besturingstrap en de uilgangstrap wordt op dezelfde
manier berekend. De transformatieverhouding is hier:

n> _

1 _ Zo _ Zo
n2

^BB

waarin : nx' is het aantal windingen aan de primaire zijde
n2' is het aantal windingen aan de secondaire zijde
Zo is de uitgangsimpedantie van de besturingstransistor
ZBB is de ingangsimpedantie van de versterktrap.
Zc is de ingangsweerstand van één transistor.
Bij alle voorgaande beschouwingen hebben wij nog geen rekening gehouden
met de invloed van stabilisatie en van het nict-symmetrisch zijn van de gebruikte
transistors. Deze kunnen echter op betrekkelijk eenvoudige wijze in deze bere
keningen worden opgenomen. De warmteafvoerproblemen, die optreden bij
uitgangstrappen voor grote signalen, behandelen wij op bladzijde 348 en vol
gende. Eenvoudigheidshalve hebben wij hier ook de meest toegepaste gemeen
schappelijke cmissorschakeling gebruikt. Uiteraard zijn ook andere schakelin
gen mogelijk.
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Berekening van de transformators
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3.2.3 Transformatorloze balansuitgangstrappen(Single-ended push-pull)

Met de normale balansuitgangstrap als uitgangspunt, kunnen wij ook een sym
metrische schakeling opbouwen, die geen uitgangstransformator meer bevat.
Weliswaar kennen wij reeds enkele schakelingen die geen urtgangstransformator
hebben, maar deze hebben toch wel enkele nadelen:
a. In de schakeling van fig. 396 vloeit de gelijkstroom door de luidsprekerspoel.
b. In de vereenvoudigde schakeling volgens fig. 397 treedt een aanzienlijk energie-verlies op in de collector-belastingsweerstand Rx.
c. Het overzetten van een symmetrische uitgang naar een asymmetrische belas
ting, dat bij nagenoeg alle uitgangstrappen het geval is.
Het loont daarom de moeite te zoeken naar een symmetrische uitgangstrap zon
der uitgangstransformator.
Enkele algemene punten
Uit de klasse B balansschakeling in fig. 398 kunnen wij twee conclusies trekken:
1. Ten opzichte van de voedingsspanning zijn de twee transistors parallel ge
schakeld (fig. 399a)
2. Ten opzichte van de wisselstroom die door de helft van de primaire transformatorontwikkeling vloeit, staan dezelfde twee transistors in serie geschakeld
(fig. 399Ó).
In de eerste conclusie wordt het statisch aspect van de schakeling tot uitdruk
king gebracht en in de tweede conclusie het dynamische aspect. Als wij nu het
principeschema van de transformatorloze symmetrische uitgang bestuderen
(fig. 400), zijn de conclusies juist het tegenovergestelde:
1. Ten opzichte van de voedingsspanning zijn de twee transistors in serie ge
schakeld (fig. 401a) en
2. Ten opzichte van de wisselstroom die door de belastingsweerstand vloeit,
staan de twee transistors parallel geschakeld.
Het verschil dat bij het bestuderen van deze twee schakelingen opvalt, is dat
de voedingsspanning bij de transformatorloze uitgang twee maal zo hoog moet
zijn om dezelfde resultaten te verkrijgen als bij de uitgang met transformator.
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Ten opzichte van de normale balansuitgangstrap kunnen wij vier voordelen
van de transformatorloze uitgang noemen:
1. Als de positieve pool van de voedingsspanning met het chassis (aarde) wordt
verbonden, is de uitgang van een dergelijke schakeling asymmetrisch (fig. 402).
2. De spanningsverdubbeling tengevolge van de transformator vindt niet meer
plaats, daar beide transistors dezelfde belasting hebben.
3. Het is mogelijk om de belasting met behulp van slechts een condensator aan
de uitgangstrap te schakelen (fig. 405).
4. De uitgangsimpedantie van een dergelijke schakeling is veel lager dan die van
de normale balansuitgang, en is ongeveer een vierde gedeelte daarvan. Het grote
voordeel hiervan is dat in vele gevallen een luidspreker rechtstreeks aan de uit
gang kan worden geschakeld.
De w erking van een transformatorloze uitgang
Om de werking zo duidelijk mogelijk te verklaren, gaan wij een transformator
loze balansversterktrap en een normale klasse B balansversterktrap vergelijken.
In fig. 403 zijn de transistors 7\ en T2 in klasse B ingesteld.
In fig. 404 is de transformatorloze uitgang getekend. Ook hier zijn de twee
transistors
en 7\) in klasse B ingesteld.
Op het moment dat de negatieve helft van een wisselspanningssignaal aan de
transistors 7\ en T3 wordt toegevoerd, is het ingangssignaal van de transistors
T2 en Ti positief. De basis-emissordi.ode van Tx in fig. 403 is nu in de voorwaart
se richting geschakeld, met hel gevolg dat een collcctorstroom ICI door de bo
venste helft van de uitgangstransformator zal vloeien.
Ook de basis-emissordiode van transistor T3 in fig. 404 is in de voorwaartse
richting geschakeld. Ook hier zal een collcctorstroom (/C1) het gevolg zijn, die
door de gemeenschappelijke belastingsweerstand vloeit.
Gedurende de volgende halve periode vindt het tegenovergestelde plaats. Tx
en Ty zijn dan in de tegenwaartse richting geschakeld. De transistors T2 en T4
zijn dan geleidend en zullen een collectorstroom tot gevolg hebben, zodat /C2
door de onderste helft van de uitgangstransformator in fig. 403 vloeit, en /C4
vloeit door de gemeenschappelijke belastingsweerstand in fig. 404.
Het gedrag van deze twee schakelingen is dus vrijwel gelijk. De transistors
ontvangen een signaal van tegenovergestelde faze, zodat slechts één van de tran
sistors geleidt en een collcctorstroom veroorzaakt die de maximaal toegestane
waarde ~/Cm mag bereiken.
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De karakteristieken van een transformatorloze balansuitgang
Daar het gedrag van een dergelijke schakeling volkomen gelijk is aan dat van de
normale balansuitgang, mogen wij ook dezelfde karakteristieken gebruiken, zo
als die in fig. 405ó zijn getekend. In deze karakteristieken is bij punt A de totale
voedingsspanning - VCc aangegeven. Het is nu wel de vraag waar de ruststroominstelling zal zijn.
In fig. 404 hebben wij gezien dat wij om de totale voedingsspanning - VCc te
bereiken gebruik maken van twee batterijen. Volgens de schakeling van fig.
405a kan echter met één batterij, die dus de totale voedingsspanning -VCc levert,
worden volstaan. De voedingsspanning die nu per transistor aanwezig is (zon
der ingangssignaal), is gelijk aan de helft van deze voedingsspanning:
---- *CC(T,>----------

De dynamische en de statische belastingslijn zijn hier dezelfde, omdat degelijkstroomweerstand van de luidsprekerspoel nagenoeg gelijk is aan de impedantie
hiervan.
Het maximale uitgangsvermogen, het batterijvermogen, het collectorvermogen en het rendement kunnen op dezelfde wijze uit deze karakteristieken worden
bepaald als reeds eerder is behandeld voor de normale uitgangstrap. Ook de
stroomversterking, de spanningsversterking, de vermogensversterking en de
ingangs- en uitgangsweerstand kunnen op dezelfde wijze worden bepaald.
De vervorming laat zich ook op dezelfde wijze bepalen. Ook hier zal het niet
gelijk zijn van de twee transistors, vooral van de ingangs- en stroomversterkingskromme, een vrij grote vervorming tot gevolg hebben. Goed bij elkaar passende
transistors*echter zullen ook in een transformatorloze uitgangstrap nagenoeg
geen vervorming veroorzaken. Om een ontwerp te maken met deze schakeling,
kan de handleiding worden gebruikt, die ook voor de normale klasse B balansuitgangstrap is opgesteld.
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3.2.4 Complementaire uitgangstrappen
Tot nu toe hebben wij de verschillende typen balansschakelingen aangeduid met
de instelling van de transistor, en steeds gebruik gemaakt van één soort tran
sistor, namelijk die van het PNP type. Bij de tot nu toe gebruikte schakeling was
het nodig om altijd twee ingangssignalen met tegenovergestelde faze gelijktijdig
aan de twee transistors toe te voeren. Schematisch is dit in fig. 406 getekend. Dit
werd meestal bereikt door gebruik te maken van een transformator. Wij willen
nu echter nog een schakeling bestuderen waarmee wij met behulp van één of
meer transistors hetzelfde resultaat bereiken.
Het is echter niet alleen ons doel een nieuwe fazedraaier te ontwikkelen, maar
een geheel nieuwe balanstrap waarin twee transistors met tegenovergestelde po
lariteit worden toegepast.
In de schakeling van fig. 407 is transistor T, van het PNP type en transistor T2
van het NPN type. In fig. 408 is de vierkwadrantengrafiek van de NPN transis
tor en in fig. 409 die van de PNP transistor getekend. Verder zijn de dynamische
eigenschappen van de beide transistors, zoals ingangs- en uitgangsweerstanden
en de stroomversterking, volkomen gelijk. Alleen de aangelegde spanningen heb
ben verschillende polariteit.
Zolang geen signaal aan de ingang wordt toegevoerd zijn beide transistors in
klasse B ingesteld (tijdstip
in fig. 410). Op het tijdstip t2 wordt de positieve
helft van het ingangssignaal tussen de basis en de emissor van elke transistor
geschakeld. Nu zal de NPN transistorgeleidend zijn, daar de basis-emissordiode
in de voorwaartse richting is geschakeld. Het gevolg is dat in de uitgangsketen
een collectorstroom IC2 vloeit. Het is duidelijk dat de PNP transistor (7,) in de
„afgeknepen” instelling staat. Op het tijdstip /3 zijn beide transistors weer in
klasse B geschakeld. Er is immers geen ingangssignaal meer. Op het tijdstip z4 is
de situatie juist tegenovergesteld ten opzichte van tijdstip t2.
Het negatieve ingangssignaal maakt de PNP transistor geleidend zodat nu de
collectorstroom /C1 in de uitgangsketen vloeit. De NPN transistor T2 is nu in de
„afgeknepen” instelling. In feite is de werking dus gelijk aan de reeds eerder om
schreven schakelingen, namelijk, de ene transistor is geleidend terwijl de andere
niet geleidend is.
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Afgezien van de polariteit kunnen wij dan ook dezelfde grafieken als die van
een normale klasse B schakeling gebruiken om de verschillende grootheden te
bepalen. In fig. 412 zijn links boven de uitgangskarakteristieken van de NPN
transistor T2 getekend en rechts onder die van de PNP transistor T\. De belasting
voor deze trap wordt gevormd door de luidsprekerspoel (zie fig. 411).
De voedingsspanning is nagenoeg gelijk aan de maximale collector-emissorspanning van de transistors:
Kx ~ K?em(Ti) — K?£M(T2)-

Hierbij wordt verondersteld dat twee transistors gelijke eigenschappen hebben,
dus ook

K:em(Ti) — ^c£m<t2)*
Instelling in klasse B van deze transistors vraagt om een ruststroominstelling
op de horizontale as. Dit punt ligt dan ook bij een spanningswaarde van VCCI2.
Bij gelijke karakteristieken van de twee transistors zullen deze punten in de ge
combineerde grafiek volgens fig. 412 in punt A samenvallen. Dit punt verschuift
langs de belastingslijn naar een hogere -ZC1 waarde als de collectorstroom van
transistor
gaat variëren. Omgekeerd verschuift het instelpunt naar hogere
/c2 waarden bij een collectorstroomvariatie van 7'2. De collectorstroomvariaties moeten vanzelfsprekend wel een zodanige polariteit hebben, dat deze hogere
collectorstromen kunnen gaan vloeien. De maximale collectorstroom voor tran
sistor T{ is-IcM(Ti) en voor transistor T2 is deze ICm(T2) , waarin |/cm<ti)I =
! ^CM(T2)

•

Het maximaal beschikbare uitgangsvermogen van deze trap, het collectorvermogen per transistor en het batterijvermogen kunnen op dezelfde wijze worden
berekend, zoals reeds in het vorige hoofdstuk is uiteengezet. Wel willen wij nog
enige aandacht schenken aan de invloed van de lekstroom en de restspanning.
Het maximale beschikbare uitgangsvermogen
Uit de karakteristieken van fig. 412 kunnen wij aflezen dat de topwaarde van de
uitgangsspanning is:

Kem —

--- ^CEK
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Hierin is VCEK de restspanning.
Op dezelfde manier vinden wij ook de topwaarde van de collectorstroom. zo
als in fig. 41 3 is getekend :
1 cm — ‘CM ----

CEO

Hierin is lCEO de reststroom. Theoretisch is een nog iets lagere reststroom moge
lijk, doch praktisch kan met ICEO rekening worden gehouden.
Het maximaal beschikbare uitgangsvermogen is nu :
1 ccm

POmax

x/2

cm

1 cem

72 ~

cm

2

Als wij Kfffflen lcm vervangen door de hiervoor genoemde waarden vinden wij de
vergelijking:
- K-EX) • ('«
Poma*

IcEo)

2

Als wij de lekstroom en de restspanning verwaarlozen, is het maximaal beschik
bare uitgangsvcrmogcn gelijk aan:
Po,• max

4

Hier vinden wij dus dezelfde waarde die wij ook berekend hebben voor de klasse
B balansschakcling met twee gelijke transistors.
Het batterijvermogen
Ook hier kunnen wij weer uitgaan van de vergelijkingen voor de klasse-B.balansschakeling.
Het batterijvermogen, rekening houdend metdc lekstroom en de restspanning.
is gegeven door de vergelijking:
— ^cc

p
B

^CM — Iceq)
n

Met verwaarlozing van de lekstroom en de restspanning wordt het batterijvermogen:
^cc '

Pb =

CM

n

In bovenstaande vergelijkingen is 1CM de maximale collectorstroom. Wordt op
een gegeven moment geen gebruik gemaakt van deze maximaal toegestane col
lectorstroom /C1V, dan moet in deze vergelijking de wél gebruikte topwaarde
voor de collectorstroom worden ingevuld.

Het collector vermogen
Zoals wij in vorige hoofdstukken hebben gezien, is het collectorvermogen
(of juister gedefinieerd : het vermogen dat in de collector-basisgrenslaag gedissipeerd wordt) afhankelijk van de maximale collector-emissorspanningsvariaties.
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Ook hier wordt het rendement weer bepaald door het quotiënt van het maximale
uitgangsvermogen en het batterijvermogen.
Afgezien van de onderdelen waarmee de statische instelling wordt verkregen,
willen wij ook graag de dynamische grootheden, zoals de stroomversterking, de
spanningsversterking, de vermogensversterking en ook de ingangs- en uitgangsweerstand kennen.
Aan de hand van de karakteristieken uit fig. 414 kunnen deze grootheden vrij
eenvoudig worden bepaald.
Het is duidelijk dat een schakeling met twee transistors van verschillende
polariteit een andere voeding nodig heeft dan een normale klasse B schakeling.
Theoretisch hebben wij voor de ATW-transistor T2 een positieve spanning
^cc(T2) nodig en voor de PNP transistor 7\ een negatieve spanning -VCc(T\y
Met een iets gewijzigde schakeling, zoals in fig. 411 is getekend, kan echter
met één voedingsspanning worden volstaan.
Ook bij de complementaire uitgangstrappen kan de vervorming ten gevolge
van de kromming in de ingangskarakteristiek verminderd worden door de versterktrap in klasse AB in te stellen. Om een versterker met een complementaire
uitgangstrap te ontwerpen, kan dezelfde handleiding worden gebruikt die ook
voor de klasse B schakeling geldt. Wij mogen er nogmaals met nadruk op wij
zen dat het van groot belang is, dat de karakteristieken van de twee transistors
zo gelijk mogelijk zijn.
Ook mogen wij hier tenslotte nog noemen, dat een complementaire uitgangs
trap geen fazedraaiing van het ingangssignaal nodig heeft.
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3.3. Tegenkoppeling
Nu wij bijna aan het einde van de studie betreffende toepassing van transistors
in audio-frequentieversterkers zijn gekomen, willen wij nog het principe van de
tegenkoppeling behandelen, zoals dat in transistorversterkers wordt toegepast.
Daar tegenkoppeling een aspect is, dat niet specifiek bij halfgeleiders thuis
hoort, willen wij hier enkele algemene punten noemen en de invloed hiervan op
de gedrag van een versterktrap nagaan.
In volgorde van belangrijkheid willen wij de volgende punten noemen:
Niet-lineaire vervorming
Het niet-lineair zijn van de ingangskromme (fig. 415) en soms ook van de stroomversterkingskromme (fig. 416) is er de oorzaak van dat de uitgangsstroom ver
vormd is ten opzichte van het ingangssignaal. In het vorige hoofdstuk is op
verscheidene plaatsen uiteengezet, hoe deze vervorming met behulp van grafie
ken kan worden berekend.
Het is mogelijk deze vervorming met behulp van tegenkoppeling aanzienlijk
te verminderen.

Defrequentiekarakteristiek kan lineaire vervorming veroorzaken (fig. 417)
De prestaties van een versterker zijn ook afhankelijk van de frequentie van het
ingangssignaal. Wij hebben hier al eerder op gewezen in het hoofdstuk waar de
versterking van kleine signalen werd behandeld.
De lineaire vervorming kan ook hier met tegenkoppeling kleiner worden ge
maakt.
Spreiding in de dynamische transistorkarakteristieken
Daar er in de transistorkarakteristieken nogal vrij veel spreiding kan voorko
men, zullen wij toch bij het ontwerpen van schakelingen hiermee rekening moe
ten houden. Reeds eerder hebben wij op de noodzakelijkheid gewezen om het
instelpunt tegen temperatuursvariaties te stabiliseren.
Zo heeft tegenkoppeling eenzelfde soort effect op de dynamische eigenschap
pen van de transistor, namelijk het mogclijk maken, dat de ene transistor door
de andere kan worden vervangen, ondanks de spreiding in karakteristieken.

- 340 -

Invloed op het te versterken signaal door het niet-lineair zijn
van:
de ingangskarakteristiek

de stroomversterkingskarakteristiek
— lc

— Ib

— Ib

— Vbe

Fig. 416

Fig. 415

Vermindering van de vermogensversterking bij
Gp

lage
frequenties

kT

hoge
frequenties

freq. (Hz)

100

1000

10 000 100 000

Fig. 417

- 341

energie
^verdracht

energie
versterking

energie

ƒ

\

1^2^ ove-Mt.

,'2

Q—
*1

versterker

versterker

V1

^2

s—

-Ó

Ó-

Fig. 418

•»/

—y

Fig. 419

stroomtegen koppeling
parallel met het ingangssignaal

tegenkoppeling
= f (■-.)

'1 = f(M

versterker

spanningstegen koppeling
parallel met het ingangssignaal

□e

tegenkoppeling
=f(vj

versterker

(b)

(a)

stroomtegen koppeling
in serie met het ingangssignaal

stroomtegen koppeling
in serie met het ingangssignaal
tegenkoppeling

y,l =f (>J

I v, = f(<e)

tr

versterker

(c)

(d)

Fig. 420

- 342 -

De invloed op de dynamische versterkeigenschappen
Zonder tegenkoppeling worden de eigenschappen van een versterktrap bepaald
door een aantal grootheden: de stroomversterking, de spanningsversterking, de
vermogensversterking en de ingangs- en uitgangsweerstand.
Bij gebruik van tegenkoppeling zullen al deze grootheden van waarde veran
deren. Deze waarden kunnen berekend worden. Voor versterkers voor kleine
signalen bijvoorbeeld met behulp van de vierpooltheorie.

3.3.1 Principe van tegenkoppeling
Om de vier verschillende tegenkoppclingsméthodes goed te kunnen begrijpen,
gaan wij eerst iets vertellen over het algemene principe.
Het vierkantje in fig. 418 stelt een transistorversterktrap voor, met twee in
gangs-en twee uitgangsklemmen. Ten gevolge van een ingangsspanning v, zal in
de ingangsketen een stroom ix gaan vloeien. Nu zal over de uitgangsklemmen
een spanning v2 ontstaan. Hierdoor zal de stroom i2 in de uitgangsketen gaan
vloeien.
In fig. 419 is een tegenkoppelingsketen door een tweede rechthoek voorge
steld, tussen de uitgang en de ingang van de versterker geschakeld.
Wij kennen nu vier mogelijkheden om energie van de uitgang naar de ingang
terug te voeren:
1. stroomtegenkoppeling, parallel met het ingangssignaal (fig. 420cz). Hier wordt
naar de ingang een stroom teruggevoerd die afhankelijk is van de uitgangsstroom, dus i\ = ƒ (z2).
2. spanningstegenkoppeling, parallel met het ingangssignaal (fig. 420ó). Hier
wordt een stroom naar de ingang teruggevoerd, die afhankelijk is van de uitgangsspanning; i\ = /(v2).
3. stroomtegenkoppeling, in serie met het ingangssignaal (fig. 420c). Naar de in
gang wordt een spanning teruggevoerd die afhankelijk is van de uitgangsstroom,
dusv'j = /(z2).
4. spanningstegenkoppeling, in serie met het ingangssignaal (fig. 420c/). Naar de
ingang wordt een spanning teruggevoerd die afhankelijk is van de uitgangsspanning, dus v' — /(v2).
Met behulp van deze definities gaan wij nu de verschillende schakelingen uit
werken voor een transistorversterker. Bij elke schakeling zullen wij eveneens
aangeven, welke eigenschappen van de versterker door tegenkoppeling verbe
terd worden.
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Stroomtegenkoppeling, parallel met het ingangssignaal
In fig. 421a wordt de transistor in de gemeenschappelijke emissorschakeling ge
bruikt. Een gedeelte van de uitgangswisselstroom i'x wordt naar de ingangsketen teruggevoerd. Uit het blokschema van fig. 4216 zien wij dat het vierkant
dat de versterker voorstelt in feite de stroomversterking van de transistor is, dus

TDoor nu een gedeelte van de uitgangsstroom naar de ingang terug te voeren,
verkrijgen wij een stabilisatie van stroomversterking van deze versterktrap.
Spanningstegenkoppeling, parallel met het ingangssignaal
In het schema van fig. 422a is de teruggevoerde stroom i'x afhankelijk van de
uitgangsspanning. Het quotiënt van de uitgangsspanning en de ingangsstroom
van een transistorvierpool (fig. 4226) geeft de impedantie-overdracht in de voor
waartse richting van de versterktrap weer:

t=-

bij

i2 = 0.

Met deze tegenkoppeling wordt de steilheid van de transistor gestabiliseerd,
waarbij de mate van tegenkoppeling wordt bepaald door de verhouding: Zzi/v2.

Stroomtegenkoppeling, in serie met het ingangssignaal
De spanning (v,) die over de niet-ontkoppelde weerstand in de emissorleiding
ten gevolge van de hierdoor vloeiende stroom ontstaat, wordt teruggevoerd naar
de ingang van de schakeling, zoals die in fig. 423a is getekend. De mate van te
genkoppeling wordt bepaald door het quotiënt v'Ji2. Uit de transistorvierpool
van fig. 4236 kunnen wij afleiden dat het verband tussen de variaties van de uit
gangsstroom en variaties van de ingangsspanning, bij kortgesloten uitgang is:

= v bij

v2 — 0.

De grootheid gfe is de steilheid van de transistor met kortgesloten uitgang. Deze
steilheid ondervindt een stabilisatie door toepassing van stroomtegenkoppeling
in serie met het ingangssignaal.
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Stroomtegenkoppeling, parallel met het ingangssignaal
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Stroomtegenkoppeling, in serie met het ingangssignaal
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Fig. 423

Spanningstegenkoppeling, in serie met het ingangssignaal
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Spanningstegenkoppeling in serie met het ingangssignaal
In de schakeling van fig. 424« wordt een gedeelte van de uitgangsspanning (v'j)
naar de ingang van de versterker teruggevoerd. Ook hier zien wij dat de mate
van tegenkoppeling bepaald wordt door de verhouding
Uit het blokschema van fig. 4246 kunnen wij ook afleiden dat de parameter
van de transistorvierpool de spanningsversterking is, namelijk
V2

bij

i2 = O

(dus met open uitgangsklemmen).
Met deze tcgenkoppeling verkrijgen wij dus een stabilisatie van de spanningsversterking.
In het voorgaande zijn de teruggevoerde spanningen en stromen verkregen
uit de uitgangsspanning of de uitgangsstroom. In het geval van een belasting
door alleen een weerstand staan de uitgangsspanning en -stroom in direct ver
band met elkaar, namelijk:

v2 — R-l ' G-

In de praktijk blijkt het bijna niet mogelijk te zijn van alleen de stroom of al
leen de spanning uit te gaan.
Bij alle hiervoorgenoemde vier mogelijkheden zal bijna altijd een combinatie
van stroom- en spanningstegenkoppeling optreden.
Ondanks dat het niet mogelijk is één van de vier theoretische mogelijkheden
toe te passen, zal men toch een indruk kunnen verkrijgen omtrent het gedrag
van een versterker met tegenkoppeling.
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3.4. Warmteontwikkeling en warmteafvoer bij
vermogenstransistors
Bij het berekenen van verschillende uitgangstrappen, zowel in klasse-A als balansschakeiingen, hebben wij reeds aandacht geschonken aan het vermogen, dat
in de collector wordt gedissipeerd. Ook het ontstaan van dit vermogen hebben wij
daar reeds behandeld, zodat wij hier willen volstaan met het bestuderen van de
gegevens die de fabrikant in zijn publikaties beschikbaar stelt.
Het vermogen dat in de collector-basisgrenslaag wordt gedissipeerd, ontstaat
ten gevolge van de aangelegde spanning en de stroom die door deze grenslaag
vloeit:
PC — VcB ‘

In de meeste gevallen zal echter de collector-emissorspanning nagenoeg gelijk
zijn aan decollector-basisspanning, zodat wij ook kunnen schrijven:
pc = yCE • ic *)

Zoals in fig. 425 is te zien, is de collector-emissorspanning bij een transistor in
gemeenschappelijke emissorschakeling belangrijk en dikwijls gemakkelijk te be
palen.
De collectorstroom is meestal opgebouwd uit een gedeelte dat gelijk is aan de
stroomversterking maal de basisstroom en voor een ander gedeelte uit de lek
stroom:
— "FE ' IB 4- IcEO

Op bladzijde 269 van het eerste deel (Diodes en transistors, theoretische grond
beginselen) is deze lekstroom uitvoerig behandeld. Hier willen wij de grafiek van
bladzijde 280 nog even in herinnering brengen, namelijk de lekstroom als func
tie van de generatorweerstand. De waarde van de lekstroom zal bij gebruik van
een weerstand tussen de basis en emissor altijd kleiner zijn dan 1CEO. Hoewel de
lekstroom temperatuurgevoelig is zal deze bij vermogenstransistors over het
algemeen zo klein zijn ten opzichte van de totale collectorstroom, dat deze laat
ste slechts weinig temperatuurafhankelijk zal zijn.
Om nu de temperatuur van de grenslaag te kunnen berekenen, maken wij ge
bruik van de volgende vergelijking:
Pj — Pa + Pth ' Pc

Hierin is Tj is de grenslaagtemperatuur
Ta is de omgevingstemperatuur
Rlh is de thermische weerstand.
Uit deze vergelijking constateren wij dat het collectorvermogen een belangrijk
aandeel heeft in de bepaling van de grenslaagtemperatuur.
(•) Ook in de emissor-basisgrenslaag treedt een, weliswaar kleine, dissipatie op. Tegenwoordig
wordt door de fabrikant de som van het emissor- en collectorvermogen als het totale vermogen
Piot opgegeven.
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Het collectorvermogen dat kan worden toegestaan is afhankelijk van het tem
peratuurverschil tussen de collector-basisgrenslaag en de omgevingstempe
ratuur:
Pth(J-a) ' PC ~ Tj--- Ta

Hieruit volgt ook dat het vermogen omgekeerd evenredig door de thermische
weerstand wordt bepaald, dus:
Pc

= Tj-Ta
Rth(J-a)

Uit deze vergelijking kunnen wij ook weer afleiden dat de thermische weer
stand wordt uitgedrukt in °C/W.
RihU-ay

= Tj-Ta

Pc

in

°C

w

Het collectorvermogen kan in zowel watts als milliwatts worden aangegeven.
3.4.1 Verklaring van de thermische weerstand (voor transistors met lage
collectorvermogens)

Wij weten dat het vermogen in de collector-basisgrenslaag daar een warmte
ontwikkeling tot gevolg heeft. Deze warmte wordt nu via een medium, dat in
vele gevallen een bepaald soort vet is, naar de koudere omhulling gevoerd. Uiter
aard zal de warmte hier geen ideale warmtegeleiding ondervinden en zal een
zekere thermische weerstand optreden. Deze weerstand tussen de grenslaag en
de omhulling geven wij aan met Rlh
.
Er is echter nog een uitweg voor de warmte. Zoals in fig. 426 is te zien, kan de
warmte ook via de aansluitdraden wegvloeien. De thermische weerstand die hier
wordt ondervonden noemen wij Rlh (dr). In fig. 427 is een thermisch vervangingsschema getekend in analogie met elektrische schema’s. Hier zijn de weerstanden
Rlh (J.C} en Rlh (dr) parallel getekend, daar er twee wegen voorde warmte-afvoer
zijn. De omhulling zal nu warmte toegèvoerd krijgen, waardoor de omhullingstemperatuur hoger zal zijn dan de temperatuur van de omgevingslucht. Door
dit temperatuurverschil zal de warmte van de omhulling aan de koudere om
gevingslucht worden afgegeven.
Ook dit kan weer door een thermische weerstand Rlh (c.a) (Thermische weer
stand tussen omhulling en omgevingslucht) worden aangegeven.
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Het thermisch vervangingsschema bestaat nu uit:
1. enkele thermische weerstanden tussen de grenslaag en de omhulling, namelijk:
a. de weerstand Rlh {J.e} naar de omhulling zelf,
b. de weerstand waarlangs de warmte via de aansluitdraden wordt afgevoerd
R/h (dr)'

2. Tussen het gemeenschappelijk punt van deze weerstanden naar de omgevings
lucht is de thermische weerstand van de omhulling naar de omgevingslucht ge
schakeld, Rlh (c.ay
Voor een transistor, die zonder verdere koeling in de omgevingslucht
wordt gebruikt is het schema van fig. 428 dus het thermisch vervangingsschema.
Nu kunnen wij nog twee mogelijkheden onderscheiden, namelijk een transis
tor voor klein vermogen en cermogenstransistors.
3.4.2 Transistors voor kleine vermogens

In dit verband willen wij onder een transistor voor kleine vermogens verstaan
een transistor waarvan de montage plaatsvindt door opname in de bedrading, of
met één of ander klemmetje aan het chassis wordt bevestigd. Een dergelijke tran
sistor is in fig. 426 getekend.
Als de transistor met behulp van de aansluitdraden in de bedrading wordt op
genomen is het vervangingsschema, zoals in fig. 428 getekend, van toepassing.
Als de transistor met één of andere metalen klem wordt bevestigd, zal de warmte-afvoer vanuit de omhulling via deze klem naar de omgevingslucht groter en
gemakkelijker worden. Dit vervangingsschema moet dan ook aangepast worden.
De warmtegeleiding van de metalen klem zal wellicht ook groter zijn dan die
van de omgevingslucht. Dit kan in het vervangingsschema worden aangegeven
met een thermische weerstand R,h (h.a) die parallel aan Rlh (c,a) wordt geschakeld,
zoals in fig. 439 is getekend. Doordat de noemer van de vergelijking Pc =
(Tj — Ta)IRth (j.a) kleiner is geworden, kan het maximale collectorvermogen nu
groter worden dan zonder klem het geval zou zijn. Dat de noemer kleiner is ge
worden, is te berekenen uit het samenstel van de vier weerstanden.
Dat het collectorvermogen groter is geworden, kunnen wij ook in de grafiek
van fig. 430 constateren. Het toepassen van een koelklem veroorzaakt een draai
ing van de lijn die het verband tussen de omgevingstemperatuur en het collec
torvermogen aangeeft, zodanig dat bij eenzelfde omgevingstemperatuur meer
vermogen mogelijk is.
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Rth ( mb-h)

3.4.3 Vermogenstransistors

Doordat de constructie van een vermogenstransistor meestal verschillend is van
die op de vorige bladzijde is behandeld, zal ook een ander vervangingsschema nodig zijn. Een doorsnede van een vermogenstransistor is in fig. 431 ge
tekend.
De transistor zelf is hier op een metalen bodem bevestigd. De warmte die zich
in de collector ontwikkelt kan nu betrekkelijk gemakkelijk naar de metalen bo
dem worden afgevoerd en van hieruit naar de omgevingslucht. De warmteweerstand van de junction naar de metalen bodem geven wij aan met het symbool
(J-mb)’

Deze grootheid is echter opgebouwd uit drie onderdelen (fig. 432):
a. een thermische weerstand ten gevolge van de warmtediffusie,
b. een thermische weerstand ten gevolge van de bevestiging van de collector op
de metalen bodem,
c. een thermische weerstand tengevolge van de warmteverspreiding in de bodem.
Deze drie waarden worden echter nooit afzonderlijk gespecificeerd, maar de
fabrikant geeft het totaal van deze drie als Rlh{j.mby
In de meeste gevallen zullen dergelijke transistors op een koelplaat worden
gemonteerd. Ook nu is weer een vervangingsschema samen te stellen (fig. 433).
De inwendige warmteweerstand is uiteraard dezelfde als die in fig. 432 is ge
tekend.
Voor een goede warmtegeleiding is de collector direct met de metalen bodem
verbonden. Daardoor zal de omhulling dezelfde spanning hebben als de collec
tor en zal de transistor elektrisch geïsoleerd ten opzichte van het chassis (dat
dikwijls als koelplaat dient) moeten worden gemonteerd.
In de praktijk wordt deze isolatie verkregen door tussen de bodem en het meta
len chassis (of koelplaat) bijvoorbeeld een plaatje mica te leggen. Door de be
trekkelijk lage spanningen die bij transistors gebruikelijk zijn, kan worden vol
staan met een zeer dun plaatje mica. Hoewel dit plaatje erg dun is, zal het
toch een zekere warmteweerstand opleveren die in fig. 434 met Rlh(mb.h) >s aangegeven.
Opmerking: De waarde voor Rth[mb.h} kan bij gebruik van verschillende isolatie
materialen ook verschillend zijn.

- 355 -

De warmte die in de transistorbodem aanwezig is, kan nu op twee manieren
worden weggevoerd:
a. Enerzijds overdracht van deze warmte via het micaplaatje naarde koelplaat.
b. Anderzijds zal een gedeelte van de warmte door de transistoromhulling zelf
aan de omgevingslucht worden afgegeven.
In het eerste geval zal in serie met de overgangsweerstand Rlh(mb.h) tengevolge
van het micaplaatje, de weerstand van de koelplaat Rlh
worden opgenomen,
zoals in fig. 436 is getekend. Ook de warmteafvoer die direct door de omhulling
plaatsvindt, kan met een weerstand Rth(lr} worden aangegeven. Deze weerstand
is parallel aan de hiervoor genoemde twee weerstanden geschakeld.
Uit fig. 436 kan nu het vervangingsschema en dus de totale thermische weer
stand worden berekend:
Rthlj-a)

Rth(j-mb) 4"

(Rth(mb-h) 4~ Rth(h-a)) Rfh(tr)
Pth(mb-h) “h Rth(h-a) 4" ^rh(rr)

Ook hier geldt weer dat, hoe kleiner deze warmteweerstand is, hoe groter het
vermogen mag zijn dat bij een bepaalde omgevingstemperatuur in de transistor
gedissipeerd mag worden, en wel volgens de vergelijking
Pc

= Tj-Ta
Rth(J-a)

Het door de fabrikant opgegeven maximale vermogen mag echter nooit worden
overschreden.
Dikwijls wordt deze vergelijking gegeven in de vorm van een grafiek waarin
het collectorvermogen als functie van de omgevingstemperatuur is uitgezet.
Alle problemen die wij hiervoor hebben behandeld, zijn zowel voor transistors
als voor diodes van toepassing.
3.4.4 Het berekenen van een koelplaat
Om het door ons berekende vermogen in een bepaalde vermogenstransistor toe
te kunnen staan, zullen wij de grootte van de koelplaat moeten kennen, daar deze
veelal een belangrijk deel van de totale warmteweerstand is. Het is dan noodza
kelijk om de oppervlakte en de dikte van de koelplaat te weten.
Het is in het bestek van dit boek niet mogelijk een volledige theoretische ver
handeling omtrent het berekenen van koelplaten te geven. Wij volstaan daarom
met het aangeven van de belangrijkste vergelijkingen waarmee de oppervlakte en
de dikte van de koelplaat kunnen worden berekend.
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Het berekenen van een vlakke koelplaat
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Wij beginnen met op te merken, dat de opstelling van de koelplaat, maar ook
de afwerking van het oppervlak, een soms vrij belangrijke rol in de waarde van
de warmteweerstand spelen. Hier zullen wij dus ook rekening mee moeten hou
den. Ook het materiaal waarvan de koelplaat vervaardigd is, speelt een heel
grote rol. Om een bepaalde warmteweerstand (in °C/W/) te verkrijgen, kan het
oppervlak van de koelplaat (fig. 437) als volgt worden berekend:

o =

3/4
Rth(h-a)

Hierin is O in cm2 uitgedrukt en Rlh lh.a) in °C/W/, terwijl de term A een constan
te is die volgens onderstaande tabel moet worden ingevuld:

stand van de koelplaat

oppervlakte afwerking

verticaal
verticaal
horizontaal
horizontaal

blank
gezwart
blank
gezwart

°C • cm2

,n ~~w~
350
260
410
290

De dikte van de koelplaat wordt met de volgende vergelijking berekend:
d =

4,5/4
' ^rh(A-o)

d is dan uitgedrukt in cm en 2 is de geleidbaarheid van de warmte in het ma
teriaal waarvan de koelplaat is gemaakt. Van enkele veel gebruikte materialen
is in onderstaande tabel de geleidbaarheid gegeven.

materiaal

geleidbaarheid in

W
°C • cm • 103

3880
2100
1200
450

koper
aluminium
messing
plaatijzer

Uit deze laatste tabel blijkt dat voor een bepaalde waarde van de thermische
weerstand de koelplaat het dunst kan zijn als koper wordt gebruikt.
Voor het berekenen van oppervlakte en dikte zijn de twee bovenstaande verge
lijkingen voldoende nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken.
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Hierbij verkrijgen wij dan een optimale koeling bij een minimaal gewicht van
de koelplaat.
3.4.5 Het berekenen van de koelplaat

Om de oppervlakte en de dikte van de te gebruiken koelplaat te berekenen, zul
len wij eerst de benodigde thermische weerstand moeten kennen.

Berekening van de thermische weerstand
In fig. 438, waar het collectorvermogen als functie van de omgevingstemperatuur
is uitgezet, zien wij dat bij een bepaalde omgevingstemperatuur een daarbij be
horend collectorvermogen mag worden toegestaan, bijvoorbeeld volgens de pun
ten A, Ben C.
De thermische weerstand van de transistor is omgekeerd evenredig met de
hoek die deze lijn met de horizontale as maakt, ook weer volgens de vergelijking:
Rih(j-a)

= Tj—Ta
Pc

Om nu bij dezelfde temperatuur (A) een groter vermogen te kunnen toestaan,
moet deze lijn worden gedraaid, zodat een grotere hoek ontstaat, wat overeen
komt met een kleinere thermische weerstand. Wij vinden nu de punten A, B' en

Als wij het nieuwe, grotere collectorvermogen P'c noemen, kunnen wij dedaarbij behorende thermische weerstand als volgt berekenen:
= Tj - Ta

P'c
R/hlj-a)
*S nu evenredig met de verhouding tussen
De verhouding van Rth(j-a)
Rlh(j.a) en R'
htJ.a} is
Pc en P'c. In vele gevallen wordt de inwendige thermische weerstand Rlh
door de fabrikant opgegeven, en met behulp hiervan en de verhouding van de
twee vermogens Pc en P'c, kan de R'lh (j.a} worden berekend.
Met behulp van de in het voorgaande hoofdstuk behandelde methode kan nu
de warmteweerstand van de koelplaat worden berekend.
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Fig. 439
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Berekening van de koelplaat
Nu kunnen wij overgaan om de oppervlakte en de dikte van de koelplaat te bepalen.
Wij zullen nu wel een keuze moeten maken uit de beschikbare materialen om
de warmtegeleidingsfactor 2 te kunnen gebruiken.
Zoals wij reeds in het vorige hoofdstuk hebben uiteengezet, kan met behulp
van de daar gegeven vergelijkingen gemakkelijk de benodigde oppervlakte en de
dikte worden berekend. Ook de montagestand en de afwerking van de opper
vlakte moeten in rekening worden gebracht.
Dikwijls worden ook koelplaten met koelribben gebruikt, zoals in fig. 439 is
getekend. In een betrekkelijk klein volume wordt een kleine thermische weer
stand (grote warmte afvoer) bereikt. Hoewel de bepaling van de benodigde op
pervlakte op nagenoeg gelijke wijze gaat als hiervoor omschreven is, is het wel
moeilijker om de verhoudingen van lengte en breedte van de ribben, en de af
stand onderling goed te bepalen. De behandeling hiervan valt echter buiten het
bestek van dit boek.

3.5. Hulpschakelingen in audiofrequentieversterkers
Teneinde het gebruik te vergemakkelijken of het nuttig effect te vergroten, be
staan er nog enkele schakelingen die tot nu toe nog niet behandeld zijn.
Wij noemen hier de volgende:
1. fazedraaiingstrappen
2. toonregelingen.
3. versterkingsregeling.
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3.5.1 Fazedraaiingstrappen

Wanneer wij een audiofrequentie versterker bouwen, met een balans-uitgangstrap, met of zonder uitgangstransformator, dan zullen wij aan de ingang van de
ze balanslrap altijd twee spanningen met tegenovergestelde polariteit nodig heb
ben. Hiertoe staan ons de volgende methoden ter beschikking.
1. met een ingangstransformator (ook wel besturingstransformator genoemd);
2. met een transistor, die een gesplitste belastingsweerstand heeft, wanneer één
helft in de collectorleiding en de andere helft in de emissorleiding is opgenomen
(kangoeroeschakeling);
3. met twee transistors, die in cascade zijn geschakeld.
Transformators
De uitgangsschakelingen die wij tot nu toe bestudeerd hebben, werden telkens be
stuurd door een transformator, waarvan de secundaire wikkelingen aan de in
gangen van de transistors werden geschakeld. Door een middenaftakking op
deze secundaire wikkeling verkrijgen wij twee spanningen van gelijke grootte
doch tegengestelde polariteit, zoals is toegepast in een balansuitgangstrap, die
in fig. 440 is getekend.
Wij mogen veronderstellen dat de werking van deze schakeling bekend is, en
dat daarom hier wordt volstaan met het principeschema. Wij hebben reeds eer
der gewezen op het nadeel van een transformator op deze plaats, namelijk dat
niet alle frequenties in gelijke mate worden versterkt.
Een transformator die dit wel zou kunnen vraagt zeer veel ijzer van uitsteken
de kwaliteit. Hierdoor ontstaan twee nadelen:
a. een hoge prijs,
b. een grote omvang en daardoor erg zwaar.
Het is duidelijk dat wij door de nadelen van een transformator, tenzij men met
een slechtere weergavekwaliteit genoegen neemt, dikwijls aan een ander systeem
de voorkeur zullen geven.

De kangoeroeschakeling

Het principe van deze schakeling is betrekkelijk eenvoudig. De collector- en
emissorstroomvariaties zijn nagenoeg gelijk aan elkaar, en zijn het gevolg van
het ingangssignaal, dat bij een gemeenschappelijke emissorschakeling tussen de
basis en de emissor wordt geschakeld. Zowel in de collectorleiding als in de emis
sorleiding schakelen wij twee gelijke weerstanden; in fig. 441 aangegeven door
Rl en Re.
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Fasedraaiing met behulp van een transformator
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De wisselspanningen die over deze twee weerstanden ontstaan, zullen dan ook
nagenoeg gelijk zijn, maar wel tegengesteld in faze. De fazedraaiing kan ver
klaard worden door het feit dat de spanning over
ontstaat door het verschil
van de voedingsspanning en de topwaarde van de spanning die ontstaat ten ge
volge van de hierdoor vloeiende wisselstroom Ic. De spanning over RE daaren
tegen is direct een afhankelijke van de emissorstroom. Wij weten dat de emissorstroom en de collectorstroom nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. Hoewel deze scha
keling nogal eenvoudig te verwezenlijken is, ontstaan toch wel enkele problemen
als deze trap aan de uitgangstrap wordt gekoppeld.
De transistor kan met zowel spanning als stroom of een combinatie hiervan
worden bestuurd. Bij de versterking van grote signalen onderscheiden wij twee
gevallen:
a. De stroomversterkingsgrafiek van de transistor is lineair. Voor minimale ver
vorming zullen wij dan bij voorkeur stroombesturing toepassen.
b. De stroomversterkingsgrafiek is niet lineair. Hier zal beter spanningsbesturing kunnen plaatsvinden.
Als twee transistors met behulp van een /?C-keten gekoppeld worden, zoals in
fig. 442 is getekend, kan de ingangsweerstand van de tweede transistor als een
bclastingsweerstand voor de eerste transistor worden beschouwd, die parallel
aan de collectorweerstand is geschakeld.
Als wij nu weer de schakeling van fig. 441 beschouwen, zien wij dat de basis
van de transistor 7\ via de condensator aan de collector van transistor T3 is ge
schakeld, en de basis van T2 via een condensator aan de emissor van transistor
T3 is verbonden.
De ingangsweerstand van de transistor T{ wordt gevormd door de parallel
schakeling van de collector-belastingsweerstand RL en de uitgangsweerstand
R(ie (*n gemeenschappelijke emissorschakeling) van T3 ; dus:
Ri(Tl) ~

RL • Roe
RL + Roc

De ingangsweerstand van de transistor T2 wordt gevormd door de weerstand in
de emissorleiding RE, parallel met de uitgangsweerstand Rl( (in gemeenschappe
lijke collectorschakeling) van T3; dus:
Ri(T2) ~

Re • Roe
Re + Roe
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In fig. 443 is één en ander getekend. In deze schakeling bepaalt de grootte van
Rl voor een belangrijk gedeelte het gedrag van de uitgangstrap.
Voor een lage waarde van RL (dus RL < Roe) wordt de waarde van de ingangsweerstanden voor Tx en T2 voornamelijk door de belastingsweerstanden van T3
bepaald en is
= Re

in de praktijk zal men echter voor RL een waarde kiezen die niet veel van de
uitgangsweerstand zal afwijken. Dit houdt dan gelijkertijd in, dat ook 7?£deze
waarde zal krijgen.
Als wij nu de ingangsweerstanden voor Tx en T2 weer berekenen, zien wij dat
deze voor Tï vrij groot is, ongeveer de helft van de waarde van de uitgangsweer
stand. Voor T2 is deze ingangsweerstand echter vrij klein, daar deze nu voorna
melijk wordt bepaald door de lage uitgangsweerstand van een transistor in een
gemeenschappelijke collectorschakeling.
De transistor Tx wordt dan bestuurd door een generator met een grote inwen
dige weerstand, dus stroombesturing, terwijl de transistor T2 wordt bestuurd
door een generator met een kleine inwendige weerstand, dus spanningsbesturing.
Dit verschil in besturing veroorzaakt uiteraard een minder goede werking van
de uitgangstrap.
Afhankelijk van de vorm van de stroomversterkingskarakteristiek zullen wij
daarom de volgende maatregelen moeten nemen:
a. Als de stroomversterkingskarakteristiek lineair is, moet stroombesturing wor
den toegepast. De besturing van transistor Tx is hiermee dus reeds in overeen
stemming. De ingangsweerstand van T2 moet dus verhoogd worden, en dit doen
wij door een weerstand Rs tussen de emissor van T3 en de basis van T2 te scha
kelen, zoals in fig. 444 is getekend. Wel is het nu noodzakelijk enkele waarden
van andere elementen in deze fazedraaiingstrap te wijzigen.
b. Als de stroomversterkingskarakteristiek niet lineair is, zullen wij spannings
besturing willen toepassen, dus besturing door een generator met een lage in
wendige weerstand.
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Vcc

Transistor T2 heeft reeds spanningsbesturing, maar Tx daarentegen heeft
stroombesturing. Hier kunnen wij ook spanningsbesturing benaderen door de
ingangsweerstand van Tx te verlagen. Hiertoe zijn twee mogelijkheden:
1. Een verlaging van de waarde van de collectorbelastingswcerstand van tran
sistor Tj, waarmee gepaard gaat een verlaging van de waarde van de weer
stand RE.
2. Een verlaging van de uitgangsweerstand van transistor T3, door bijvoorbeeld
een tcgenkoppeling tot stand te brengen. Dit kan worden verwezenlijkt door een
weerstand met de juiste waarde tussen de collector en de basis te schakelen.
Deze laatste methode is in fig. 445 weergegeven.
Een dergelijke schakeling kan met behulp van de uitgangskarakteristieken wor
den berekend op de manier die beschreven is bij de behandeling van de klasse A
versterker voor de versterking van grote signalen.
Fazedraaiingsschakcling met twee transistors
In fig. 446 is de eerste transistor Tx in gemeenschappelijke emissorschakeling
geschakeld, waarvan de eigenschap is, dat de wisselspanning over de collectorbelastingsweerstand een tegengestelde faze heeft als het ingangssignaal. Voor
een balansuitgangstrap hebben wij echter twee even grote signalen, doch met
tegengestelde faze nodig. Als wij nu het uitgangssignaal van Tx nogmaals ver
sterken met behulp van een transistor, waarvan de versterking één bedraagt, dan
hebben wij aan deze eis voldaan. Is de versterking groter dan één dan moet het
uitgangssignaal van T2 verkleind worden tot dezelfde waarde als het uitgangs
signaal van Tx alvorens het wordt toegevoerd aan de ingang van de balansuit
gangstrap.
Een spanningsdeler heeft echter het nadeel, dat veelal de symmetrie in de ingangsbelastingsweerstanden voor de balansuitgangslransistors wordt verstoord.
Dit kan evenwel weer worden gecorrigeerd volgens de methode die in de vorige
paragraaf is beschreven.
Een dcrgclijke schakeling is echter niet gemakkelijk realiseerbaar, daar, om een
goede balans van de signalen te verkrijgen, dikwijls tegenkoppcling nodig is.
waardoor de inwendige weerstanden worden beïnvloed. De instelling van een
dergclijkc fazedraaiingsschakcling is niet eenvoudig.
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Het beste resultaat met de schakeling van fig. 446 wordt verkregen als beide
transistors een versterking gelijk aan één hebben. Daar dit echter zeer moeilijk
te verwezenlijken is, zal men de voorkeur geven aan fazedraaiing met behulp
van een transformator, of met behulp van de kangoeroe-schakeling, waarbij
slechts één transistor nodig is.

Toonregelingen
In de meeste gevallen wordt een toonregelingsschakeling in serie met de ingang
van een versterktrap opgenomen. Over het algemeen wordt daarvoor een trap
in het midden van de hele versterkketen gekozen.
Het doel van een dergelijke schakeling is om de lage of hoge frequenties te
versterken of te verzwakken. Wij willen hier niet een dergelijke schakeling be
rekenen, maar meer de werking behandelen in samenhang met transistors.
Zoals in fig. 447 is getekend, bevindt een dergelijke schakeling zich tussen de
ingangsbelastingsweerstand en de ingang van de transistor.
De werking van een toonregelingsschakeling is niet zo moeilijk te verklaren.
Als wij de frequentiekarakteristiek van een versterktrap van fig. 448 bestuderen,
zien wij, dat de versterking maximaal is voor een vrij breed frequentiegebied.
Buiten een bepaalde lage en een bepaalde hoge frequentie daalt de versterking
zeer snel.
Om nu toonregeling te verkrijgen, worden niet de lage en hoge frequenties
extra versterkt om een lineaire frequentiekarakteristiek te verkrijgen, maar wordt
het ingangssignaal van de frequenties in het middengebied veel kleiner gemaakt
zonder de versterking van de trap te wijzigen (fig. 449).
Nu hebben wij de mogelijkheid verkregen om voor de hoge en lage frequenties
een relatief groot signaal aan de versterktrap toe te voeren, daar de signalen met
deze frequenties niet verzwakt zijn. De grootte van deze signalen kan met potentiometers worden geregeld, één voor de lage frequenties en één voor de hoge
frequenties. Door een dergelijke toonregelingsschakeling in de versterkketen
op te nemen, zal de totale versterking aanzienlijk teruglopen. Om het gewenste
uitgangsvermogen toch te verkrijgen, zal dikwijls een extra versterktrap nodig
zijn.
Wij willen nu nog iets dieper ingaan op het principe van de toonregeling voor
zowel de lage als de hoge frequenties.
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Toonregeling van signalen met lage frequenties
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Regeling bij lagefrequenties
De stroom die door de generator in fig. 450 wordt geleverd, wordt voor de fre
quenties in het middengebied in twee gedeelten gesplitst, namelijk:
a. de stroom door de weerstand R{ en de basis-emissorketen (dit is de actieve
stroom).
b. een stroom die via de weerstand R2 weer terugvloeit naar de generator.
De verhouding van deze twee weerstanden bepaalt de verhouding van de twee
stromen. Als R2 klein is ten opzichte van Rlt zal het grootste gedeelte van de generatorstroom de ingang van de transistor niet bereiken, doch via R2 terugvloei
en naar de generator. In fig. 451 is dezelfde schakeling getekend, echter tussen
Ri en R2 is de parallelschakeling van de potentiometer Pi en de condensator C,
opgenomen. De condensator heeft een waarde van 10.000 a 30.000 pF.
Afhankelijk van de stand van het glijcontact van de potentiometer willen wij nu
nagaan wat de invloed van deze schakeling op de twee stromen heeft voor de
frequenties in het middengebied en de lage frequenties.

Het glijcontact in de laagste stand (fig. 452a)
Voor de frequenties in het middengebied mogen wij de impedantie van de con
densator C{ verwaarlozen, maar voor de lage frequenties zal deze wel een be
paalde impedantie betekenen, en wel groter naarmate de frequentie lager wordt:
Zc‘

o>C,

Voor de frequentie in het middengebied blijven de stromen dus zoals deze waren
in de schakeling van fig. 450. Voor de lage frequenties betekent de condensator
Ci echter een toename van de totale weerstand in de basisleiding waardoor de
stroom door R2 groter wordt en de stroom door R{ kleiner, zodat de signalen
met lage frequentie een extra verzwakking ondergaan.

Het glijcontact in de hoogste stand (fig. 452b)
Voor de frequenties in het middengebied blijft de toestand zoals die in de scha
keling van fig. 450 was. Immers, de condensator C, vormt nog steeds een kort
sluiting tussen Ri en R2.
Ook hier zal de condensator Cx voor de lage frequenties een grote impedantie
vormen, waardoor de weerstand in serie met R2 groter wordt, zodat voor lage
frequenties minder stroom via R2 naar de generator wordt toegevoerd. Door de
basis zal nu een grotere stroom vloeien, waardoor de signalen met lage frequen
ties een extra versterking ten opzichte van de signalen met frequenties in het mid
dengebied ondervinden.
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Regeling bij hoge frequenties
Wij gaan weer uit van de schakeling van fig. 450, die wij gemakshalve in fig. 453
nogmaals hebben getekend. Nu gaan wij echter een keten, die bestaat uit de serieschakeling van twee condensators en een potentiometer aanbrengen, zoals in fig.
454 is getekend. De waarde van condensator C2 is kleiner dan die van C3. Ook
nu gaan wij weer na, wat de invloed van deze keten is op het gedrag van de versterktrap voor de frequenties in het middengebied en de hoge frequenties.

Het glijcontact in de laagste stand (fig. 455a)
De impedantie van C3 is groot voor signalen met de frequenties in het midden
gebied en de lage frequenties, maar heeft een kleine waarde voor signalen met
hoge frequenties. Daar C2 kleiner is dan C3, geldt dit uiteraard zeker ook voor
deze condensator.
De verhouding tussen de weerstanden is:
P2>

*2

Evenals dit in de voorgaande beschouwingen het geval was zal voor de frequen
ties in het middengebied geen enkele beïnvloeding plaatsvinden van de stromen
of R2.
Voor hoge frequenties wordt de impedantie van C3 steeds kleiner, waardoor
ook de basisstroom kleiner wordt. Dit betekent dus een extra verzwakking van
signalen met hoge frequenties.

//er glijcontact in de hoogste stand (fig. 4556)
De impedantie van C2 is voor de frequenties in het middengebied vrij groot, zo
dat de basisstroom normaal is.
Voor hogere frequenties wordt de impedantie van C2echter wel klein, waardoor
de weerstand R{ kortgesloten wordt door deze lage impedantie. Hierdoor zal
een grotere bassistroom naar de transistor kunnen vloeien, zodat de signalen
met hoge frequenties een versterking ondervinden.
In een kwaliteitsversterker brengt men in het algemeen beide toonregelingsschakelingen aan, dus één voor de lage frequenties en één voor de hoge frequen
ties.
Hoe één en ander praktisch verwezenlijkt kan worden is in fig. 456 getekend.
Door deze schakeling goed te bestuderen, zullen wij de beide hiervoor behandel
de schakelingen weer terugvinden.
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Toonregeling van signalen met hoge frequenties
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De waarden van de verschillende onderdelen van een toonregelingsschakeling
zijn afhankelijk van een aantal grootheden:
- de waarde van de ingangsbelastingsweerstand.
- de waarde van de ingangsimpedantic van de versterktrap,
- de gewenste breedte van het te versterken frequentiegebied,
- de gewenste versterking van de lage en de hoge frequenties,
Toch zal in het algemeen gelden:
p, > p2

> R2

en

R, > R'

en voor de condensators:

C, > C3 > C2
In deze vergelijkingen is Rt de inwendige weerstand van de generator en Rc de
ingangsweerstand van de versterktrap. Wel wijzen wij er nog op dat deze alge
mene regels slechts dan geldig zijn als de transistor met stroom bestuurd wordt,
dus Ri > Rc. Dit is echter meestal het geval bij dergelijke toonregelingsschakelingen.

3.6 Schakelingen voor vérsterkingsregeling (volumeregeling)
Tot slot van dit hoofdstuk over audio-frequentieversterkers willen wij nog en
kele schakelingen noemen waarmee de grootte van het te versterken signaal
wordt geregeld. Afhankelijk van de besturingsmethode kennen wij twee schake
lingen.

De transistor w ordt met spanning bestuurd
Hier is de inwendige weerstand van de generator veel lager dan de ingangsweerstand van de versterktrap. De transistor wordt dus met spanning bestuurd. De
gebruikte potentiometer die de grootte van het ingangssignaal regelt, wordt dan
ook als een spanningsdeler geschakeld (fig. 457a).
De transistor wordt met stroom bestuurd
De transistor wordt in fig. 457Z? met stroom bestuurd omdat de inwendige weer
stand van de generator nu veel groter is dan de ingangsweerstand van de ver
sterktrap. Nu wordt de potentiometer ook toegepast als een stroomverdeler.
In de praktijk worden beide systemen toegepast, als de regeling voor de ingangstrap plaatsvindt. Als de versterking tussen twee trappen (in gemeenschap
pelijke emissorschakeling bijvoorbeeld) wordt geregeld, is alleen de tweede me
thode bruikbaar.
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HET ONTWERPEN VAN EEN LAAG FREQUENTIE
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