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Woord vooraf
De transistortechniek heeft niet alleen een ware revolutie
in de elektronika teweeggebracht, maar ook het ama
teurisme - vroeger radioknutselarij genoemd - een totaal
nieuwe dimensie gegeven. Transistorschakelingen ge
bruiken weinig stroom en werken met lage spanningen,
waardoor ze uit batterijen gevoed kunnen worden. De
schakelingen zijn klein en bijzonder eenvoudig te ver
wezenlijken: we brengen ze meestal onder op gedrukte
schakelingen, welke tegelijk als drager fungeren en de
verbindingen tot stand brengen tussen de aansluitingen
van de verschillende componenten. Het moeizaam con
strueren van chassis en het werken met aluminium be
hoort tot het verleden; de amateur kan schakelingen en
apparaten maken, die vroeger met buizen bijzonder om
vangrijk zouden zijn geweest.
In dit boekje worden niet alleen afzonderlijke schake
lingen, maar wordt ook de praktische toepassing daarvan
beschreven. Opdat men niet slaafs en „blind" namake,
wordt in het kort het principe van de schakeling behandeld
zodat duidelijk wordt hoe hij funktioneert en hoe we hem
eventueel naar wens kunnen wijzigen.
De amateur die schakelingen met transistoren maakt,
heeft veel minder gereedschap en materiaal nodig dan
vroeger, toen er nog met buizen werd gewerkt. Schrijver
heeft 20 jaar geleden zijn eerste radio-ontvanger op
sigarenkistjes getimmerd en soldeerde met een bout

welke op het gasfornuis werd verhit. Het ging, maar mooi
was het niet. Ik zou mij veel werk en ergernis bespaard
hebben als ik direct de beschikking had gehad over een
elektrische soldeerbout. Zoiets was toen echter nog niet
te koop. Behalve dit belangrijke stuk gereedschap is voor
de transistortechniek geen ander bijzonder gereedschap
noodzakelijk, al wil ik wel met klem adviseren ook eens
met een pincet te leren werken, welke bij het tere materiaal
de tang vervangt.
We kunnen het zelfs wel zonder meetinstrument stellen,
omdat dit meetinstrument in eenvoudige gevallen routine
en kennis kan vervangen, maar als het enigszins mogelijk
is moeten we ons toch een meetinstrument aanschaffen,
omdat stroom en spanning en alle processen in de elektronika nu eenmaal niet zo met het blote oog kunnen
worden waargenomen. Onthoud: meten is weten.
Anderzijds moet ik wel bekennen, dat men sneller
„routine" verkrijgt als men geen spanning en stroom kan
meten.
Elke transistorschakeling, ook de eenvoudigste, monteren
we op een soort gedrukte bedraging. Elke radiohandelaar
kan een overvloedige keus bieden aan zg. gaatjespertinax, met koperen geleidingsbanen, welke onder de
naam Veroboard, Montaprint en Amrohboard bekend zijn.
Bij dit materiaal worden de aansluitdraden van de com
ponenten aan de zijden van het pertinax in de gaatjes ge
stoken en aan de andere zijde vastgesoldeerd. Ter
plaatse, waar in de banen een onderbreking moet komen,
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boren we een putje in het koperen stripje. Montaprint
kent in haar assortiment ook plaatjes, waarin reeds om de
drie gaatjes onderbrekingen voorkomen. Er zijn ook
plaatjes waarop alleen koperen punten voorkomen, welke
alle met behulp van stukjes koperdraad moeten worden
doorverbonden, op de wijze zoals dit bij echte gedrukte
bedrading gebeurt. Op dit soort materiaal worden voor
namelijk schakelingen ondergebracht, die later in veel
voud op echte gedrukte bedradingen gerealiseerd wor
den. Er is gemakkelijker mee te experimenteren.
Voor zeer gangbare schakelingen levert de industrie ook
kant en klare gedrukte bedradingen, waarmede een bij
zonder mooie kleine constructie gemaakt kan worden,
welke nauwelijks van fabrieksapparaten te onderscheiden
is. Ik zou echter altijd een onbekende schakeling eerst op
een experimenteerplaatje maken en pas als deze goed
functioneert op de gekochte gedrukte schakeling mon
teren.
Gedrukte schakelingen kan men ook zelf maken. Dat
gaat heel gemakkelijk: de loop van de verbindingsbanen
tussen de verschillende aansluitpunten van de compo
nenten wordt met een penseel en afdeklak op de koperen
zijde van een maagdelijk stuk pertinax aangebracht. Ver
volgens wordt de plaat in een oplossing van water met
ijzertrichloride ondergedompeld, waarna de oplossing het
koper op die plaatsen, die niet met de lak zijn bedekt, in
ca. 20 minuten wegetst. De afgedekte geleidingsbanen
blijven zitten; het is juist om hier van ge-etste bedrading

te spreken. De plaat wordt vervolgens goed gespoeld en
met zeep afgewassen en de afdeklak wordt tenslotte in
spiritus opgelost. Op de plaats waar de componenten
aangebracht worden, moeten dan nog gaatjes met een
diameter van 1 mm in de geleidingsbanen worden ge
boord. De gehele procedure neemt bij een eenvoudige
schakeling slechts 30 minuten in beslag.

De drie basisschakelingen
van de transistor
De transistor is, net als een radiobuis, een versterker: met
kleine stromen en spanningen kan men aanzienlijk grotere
stromen en spanningen sturen. Een geringe stroom door
de ingang van de transistor heeft aan de uitgang daarvan
een beduidend grotere stroom tot gevolg. Het verloop van
de stroom aan de uitgang van de transistor is de nauw
keurige, echter sterk vergrote kopie van het verloop van
de stroom van de ingang.
Elke transistor heeft drie aansluitingen: een collector-,
emitter-, en basisaansluiting. Soms is er een vierde
aansluiting, welke dient om het metalen huisje van de
transistor bij wijze van statische afscherming te aarden.
Tussen de collector- en emitteraansluiting kan alleen
stroom lopen als tussen de basis en de emitteraansluiting
eveneens een, zij het dan aanzienlijk kleiner, stroompje
loopt.
De kleine stroom tussen basis en emitter bij zeer geringe
spanning heeft een sterke stroom tussen collector en
emitter tot gevolg. Er zijn drie verschillende basisschake
lingen, waarin de transistor kan worden toegepast: de
geaarde emitterschakeling, de geaarde basisschakeling
en de geaarde collectorschakeling, al naar gelang welke
van de drie aansluitingen voor de in- en de uitgang ge
meenschappelijk wordt gebruikt.
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De geaarde emitterschakeling
De geaarde emitterschakeling is de meest toegepaste
schakeling. Hierbij wordt de emitter van de transistor ge
meenschappelijk voor de ingang en de uitgang gebruikt;
hij ligt aan de massa-aansluiting van de schakeling. In de
geaarde emitterschakeling geeft de transistor zowel
stroom- als spanningsversterking. De vermogensversterking is het produkt van de stroomversterking en de
spanningsversterking; al naar gelang de schakeling kan
men met stroomversterkingen tussen 20 en 300 en span
ningsversterking rond 100 rekenen. Dienovereenkomstig
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is een vermogensversterking rond 10.000 te verkrijgen,
aangezien immers de vermogensversterking de spanningsversterking x de stroomversterking is. De ingangsweerstand- van de geaarde emitterschakeling is relatief
laag en ligt tussen de 500 en 2000 Ohm bij een hoogohmige uitgangsweerstand, welke tussen 5 en 100 kQ
ligt. In- en uitgangsweerstand zijn zeer belangrijke fac
toren bij de samenstelling van transistorschakelingen,
vooral als het op maximale gemeenschappelijke ver
sterking aankomt.

De geaarde basisschakeling
Schakeling 2
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Bij deze schakeling ligt de basisaansluiting van de transis
tor aan massa. Op deze wijze is geen stroomversterking
mogelijk, hij is steeds kleiner dan 1, doch er treedt spanningsversterking tussen het tien- en ongeveer honderd
voudige op.
De instabiliteit van transistoren is in het algemeen in de
geaarde basisschakeling groter dan in de geaarde
emitterschakeling. Derhalve wordt de geaarde basis
schakeling vaak voor hf-oscillatoren en hf-versterkers
toegepast. Er zijn tegenwoordig echter talrijke transistortypen, die ook in de geaarde emitterschakeling tot ver in
het UHF-gebied grote versterking geven. De ingangsweerstand van de geaarde basisschakeling is bijzonder
laag, hij kan minder dan 10Q zijn.
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De geaarde collectorschakeling
Schakeling 3
In tegenstelling tot de geaarde emitterschakeling heeft de
geaarde collectorschakeling een hoge ingangsweerstand,
welke tussen 50 en 500 k£2 ligt en een zeer lage uitgangsweerstand, ongeveer tussen 50 en 500Q. Bij de geaarde
collectorschakeling vindt geen spanningsversterking
plaats, echter wel een 200-300-voudige stroomversterking.
De geaarde collectorschakeling wordt vaak als impedantietransformator of als scheidingselement toegepast, als
bijvoorbeeld de ingangsweerstand van de opvolgende
schakeling te laag is voor de signaalbron. Naar analogie
van de katodevolger uit de buizentechniek wordt de ge
aarde collectorschakeling altijd met emittervolger aange
duid.

t
i
in

♦
♦

uit

+9

Laagfrequent-versterkers
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Voor de versterking van laagfrequente trillingen, dus
elektrische trillingen in het hoorbare gebied tussen
ca. 20-20.000 Hz, werden voor het eerst na 1950
transistoren toegepast. De laagfrequent-versterking is het
eenvoudigste toepassingsgebied van de transistor.
De toepassingsmogelijkheid van laagfrequent-versterkers
is bijna onbegrensd. De door de microfoon of het pick-upelement afgegeven signaalspanning is zo zwak, dat deze
aanzienlijk versterkt moet worden om in een hoofdtele
foon of een luidsprekersysteem hoorbaar gemaakt te
worden. Ook elke radio-ontvanger heeft een laagfrequentversterker om de door het hoogfrequent ontvangerdeel
afgegeven trillingen te versterken tot een voor de luid-

sprekers gewenste waarde.
Laagfrequent-versterkers heeft men derhalve voor alle
soorten ontvangers, microfoons, platenspelers, band
recorders, huistelefoons en omroepinstallaties e.d. nodig.
Transistoren bieden de mogelijkheid om met de minste
onderdelen zeer goede versterkers te maken, welke
minder ruimte innemen en minder stroom gebruiken dan
met buizenversterkers mogelijk is.
Fig. 4a toont de bijna klassieke schakeling van een laagfrequentversterkertrap in de geaarde emitterschakeling.
De schakeling heeft een stabiele instelling, welke nauwe
lijks door de temperatuur wordt beïnvloed. Aangezien bij
een pnp-transistor de basis steeds een weinig negatief
moet zijn ten opzichte van de emitter, opdat in de tran
sistor stroom kan lopen, is de basis op een spanningsdeler
met R, en R2 aangesloten. Een basisspanningsdeler
vinden we in deze vorm in de meeste transistorschakelingen terug, zeker indien gebruik wordt gemaakt van
pnp-germanium transistoren. De laagfrequent-spanning,
welke we willen versterken, de stuurspanning, komt via
C, binnen en wordt op de door R, en R2 gevormde basis
spanning gesuperponeerd.
R 3 is de collectorweerstand. Over deze weerstand valt als
gevolg van de stroom door de transistor een spanningsval op. Doordat de stroom door de transistor varieert als
gevolg van de sturing door het ingangssignaal, treedt
over de collectorweerstand een variërende spanning op,
welke spanningsvariaties via C2 worden afgenomen.

r

De emitterweerstand R4 dient voor de stabilisatie van de
schakeling. Zonder deze weerstand zou de instelling van
de schakeling zeer kritisch zijn; een geringe temperatuurs
verandering zou de instelling zoveel doen veranderen, dat
de transistor niet meer goed kan versterken. Door de
aanwezigheid van R4, waarover een spanning van enkele
volts valt, is de instelling van de basisvoorspanning in het
geheel niet kritisch en temperatuurverschillen, welke in
vloed op de stroomversterking van de transistor hebben,
worden tengevolge van de spanningsval over R4 volledig
gecompenseerd. Een nadeel is alleen dat de beschikbare
voedingsspanning over de transistor en zijn collectorweerstand kleiner is geworden, waardoor het uitsturingsgebied minder groot is. Bovendien kan over R4 een zo
danige tegenkoppeling ontstaan, dat de versterking van
de trap aanzienlijk afneemt. Door R4 evenwel te over
bruggen met een grote condensator (C3) wordt het
laatste bezwaar geheel opgeheven. R4 dient onverwijld in
combinatie met R, en R2 te worden toegepast.
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Schakeling 4a: Transistorversterker voor zwakke
signalen (voorversterker)
Stabilisatie
Met een eenvoudige proef kan de werking van de
stabilisatie door de emitterweerstand worden aange
toond. De schakeling wordt volgens het schema van
fig. 4b gemaakt, echter zonder emitterweerstand - de
emitteraansluiting komt direct aan massa (de positieve

Weerstanden:
Rn = 50kQ
R2 = 10kD
R3 = 3.3 kfl
R4 = 1,5 kfi

Elektrolitische condensatoren (elco's):
C, = 10/*F/15V
C2 = 10 /iF/15V
C3 = 25 /zF/15V
Transistor:
T = AC 122, AC 107. enz.
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aansluiting van de voedingsspanning). In plaats van R2
nemen we een instelpotmeter van 15 kQ op. Aan de uit
gang van de versterker, dus tussen C2 en massa, sluiten
we een hoogohmige hoofdtelefoon aan. De ingang van
de versterker sluiten we aan op een signaalbron, waartoe
we bijv. een pick-up-element gebruiken. Als signaalbron
kan ook eenvoudig een radio-ontvanger benut worden.
Als men de schakeling op een voedingsspanning van ca.
6V aansluit en de instelpotmeter R2 langzaam en voor
zichtig verdraait, zal men bij een bepaalde instelling van
de potmeter een aanzienlijke versterking van het laagfrequent-signaal kunnen vaststellen. Wanneer echter de
potmeter een weinig wordt verdraaid vanuit de optimale
instelling, zal de weergave direct beginnen te vervormen.
Anderzijds is het mogelijk een aanzienlijke vervorming te
bewerkstelligen door bij een optimaal ingestelde pot
meter de transistor een weinig te verwarmen. We zullen
dus ontdekken dat de instelling kritisch en onstabiel is.
Wanneer men nu in de emitterleiding R4 en parallel daar
aan C3 opneemt, kan men de potmeter over een groot
draaigebied verdraaien, zonder dat een aanmerkelijke
verslechtering van de weergave optreedt. Dank zij de
aanwezigheid van R 4 is de waarde van de basisspanningsdeler niet kritisch; zal bijv. R2 9kQ of 11 kQ bedragen, dan
zal er geen verschil optreden. Zowel de weerstanden van
de basisspanningsdeler als de overige weerstanden in de
schakeling mogen een tolerantie van tien procent bezit
ten. Met iets andere waarden verandert weliswaar ook

de versterking iets, maar dat is nauwelijks te bemerken: in
de onderhavige schakeling wordt de versterking alleen
door de eigenschappen van de transistor bepaald. We
kunnen vaststellen, dat door de aanwezigheid van R4 ook
verwarming of afkoeling van de transistor nauwelijks in
vloed op de functie heeft. Over R4 treedt stroomtegenkoppeling op: als de ruststroom door de transistor om een
of andere reden — bijv. door verwarming — groter zou
willen worden, dan zal over R4 een grotere spanningsval
optreden; de spanning aan de emitter wordt groter.
Nu is echter de stroom door de transistor afhankelijk van
de negatieve spanning op de basis t.o.v. de emitter. De
basisspanning wordt door de basisspanningsdeler con
stant gehouden. Als nu de emitterspanning als gevolg van
de grotere stroom door de transistor negatiever wil wor
den, betekent dat, dat het spanningsverschil tussen basis
en emitter kleiner zal worden. Met andere woorden: de
effectieve basisvoorspanning wordt kleiner en dit redu
ceert de stroomtoename door de transistor. De stroomtoename remt zichzelf af. Dit samenspel gaat in zekere zin
op dezelfde manier als de reminrichting van een aanhang
wagen, welk remsysteem in werking treedt als de aan
hanger door het remmen van de vrachtwagen op zijn
trekstang duwt. Het is duidelijk dat waar R4 er de oorzaak
van is dat de stroomveranderingen door de transistor vrij
wel geheel gecompenseerd worden, zonder speciale
voorzorgsmaatregelen ook de stroomveranderingen als
gevolg van het ingangssignaal tegengewerkt worden. Er

zou praktisch geen versterking plaats vinden. De ontkoppelcondensator C3 zorgt er echter voor dat de laagfrequente trillingen buiten R4 om worden geleid; voor
wisselspanning ligt de emitter a.h.w. aan massa. Zou C3
een betrekkelijk geringe waarde hebben van enkele dui
zenden pF, dan zou hij in eerste instantie alleen de hoge
frequenties doorlaten, waardoor in een dergelijk geval de
hoge frequenties meer versterkt worden dan de lage. Een
waarde van 25 /*F is in een laagfrequenttrap min of meer
een standaardwaarde, waarmede een gelijkmatige ver
sterking van alle frequenties wordt gegarandeerd.
De waarden van de afzonderlijke weerstanden, in het bij
zonder van de basisspanningsdeler, hangen onder andere
af van de voedings-spanning. De waarden in de schake
ling van fig. 4a en 4b, welke schakelingen met vrijwel alle
transistoren kunnen worden uitgevoerd, gelden voor een
voedingsspanning van 6V. De voedingsspanning is echter
niet kritisch.
Het koppelen van twee versterkertrappen
Een enkele versterkertrap volgens de schakeling van fig. 4a
is voldoende om bijv. het signaal van een microfoon zo
danig te versterken, dat in een hoofdtelefoon een krach
tige weergave mogelijk wordt gemaakt. Willen we echter
meer versterking hebben, bijv. om een luidspreker te
sturen, dan is één versterkertrap niet voldoende: we zullen
verschillende versterkertrappen achter elkaar moeten
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Schakeling 4b: Transistorversterker voor middel
grote signalen

Weerstanden:
R,' = 20 kQ
R2' = 5kfi
R3' = 1,5 kQ
R4' = 470 Cl

Elektrolitische condensatoren:
C2' = 10/iF/15V
C3' = 50/*F/15V
Transistor:
T = AC 125. AC 128. enz.
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schakelen. De totale versterking is gelijk aan het produkt
van de versterking van de afzonderlijke trappen. Met bijv.
twee versterkertrappen, die elk 100.x versterken, is een
totale versterking van 10.000 mogelijk.
In ons voorbeeld kunnen we de schakeling van fig. 4b
direct achter die van fig. 4a aansluiten. Terwijl de schake
ling van fig. 4a slechts kleine signalen heeft te verwerken,
worden in de daaropvolgende trap van fig. 4b aanzienlijk
grotere signalen versterkt, want deze tweede trap wordt
immers door een signaal gestuurd, dat in de eerste trap
reeds versterking heeft ondergaan. Derhalve moet het
werkpunt van de transistor van fig. 4b, waarvoor een
type van middelgroot vermogen wordt toegepast, anders
gekozen worden dan in fig. 4a, hetgeen wordt bereikt
door een andere verhouding van de basisspanningsdeler
en door de lagere emitterweerstand R4.
Aan de uitgang van de tweede versterkertrap kan bij toe
passing van een niet te zwakke signaalbron ook reeds
een luidspreker worden aangesloten, als in plaats van R3
een luidspreker uitgangs-transformator met een luid
spreker wordt toegepast. Voor het instellen van het werk
punt kan in plaats van R2 ook een instelpotmeter van
10kQ worden toegepast. Dank zij deze potmeter is het
dan tevens mogelijk voor de transistor zeer uiteenlopende
typen, mits van middelgroot vermogen, te nemen.

14

Voortrap met hoge ingangsweerstand
Sommige signaalbronnen, zoals een kristal PU-element
en een kristal-microfoon, mogen niet met een lage weer
stand worden afgesloten, d.w.z. dat de ingangsweerstand
van de versterkertrap niet te laag mag zijn. Voo‘ een goede
aanpassing aan een versterker kan het daarom nodig zijn
aan de ingang van de versterker een trap op te nemen,
welke een hoge ingangsweerstand heeft. Een andere
mogelijkheid is voor.de koppelcondensator C, in fig. 4a
een hoogohmige weerstand op te nemen van 100 è
300 kD, maar dat is niet erg aantrekkelijk, omdat hierin
een aanzienlijk signaalspanningsverlies optreedt. In die
gevallen dat men over een grote versterkingsreserve zou
beschikken, kan men wel van een voorschakelweerstand
gebruik maken.
Wil men geen signaalverlies, dan zullen we een schake
ling volgens fig. 5 moeten toepassen. Deze trap kunnen
we in plaats van fig. 4a vóór de schakeling van fig. 4b op
nemen. De ingangsweerstand van de schakeling van
fig. 5 is hoog, omdat in deze schakeling de emitterweer
stand niet ontkoppeld is,.waardoor een zeer sterke stroomtegenkoppeling plaats vindt. Door deze krachtige tegenkoppeling wordt weliswaar de versterking aanzienlijk ge
reduceerd, doch we hebben het voordeel dat ook de ver
vorming beduidend kleiner is geworden.
Een geringe vervorming wordt uitsluitend verkregen door
tegenkoppeling over één of verschillende versterkertrap -
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J uitgang
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pen aan te brengen. Om de ingangsweerstand niet nade
lig te beïnvloeden, moet ook de basis-spanningsdeler
hoogohmig blijven. In plaats van een basisspanningsdeler treffen we in fig. 5 slechts een enkele hoogohmige
basisweerstand R, aan. Door de grote stroomtegenkoppeling wordt op deze wijze reeds een zeer goede
stabilisatie verkregen. De schakeling van fig. 5 gedraagt
zich bijna gelijk aan de geaarde collectorschakeling (zie
fig. 3), doch de onderhavige schakeling geeft een iets
grotere vermogensversterking.
De balans-eindtrap

r2

Schakeling 5: Voorversterker met hoge
ingangsweerstand

Weerstanden:
R, = 100 kQ
R2 =
1 kD
R3 = 2,2 kQ

Elektrolitische condensatoren:
C, = 1 jiF/15V
C2 = 10 /rF/15V
Transistor:
AC 122. AC 152. AC 107, enz.

Voor vermogensversterkers, d.w.z. versterkers die een
relatief groot vermogen aan een luidspreker moeten af
geven, worden enkelvoudige eindtrappen zoals in de
voorgaande schakeling nauwelijks toegepast. Bij een
enkelvoudige eindtrap moet namelijk een aanzienlijke
ruststroom vloeien, onverschillig of er nu vermogen aan
de luidspreker wordt afgegeven of niet. Deze grote rust
stroom zal de voedingsbron (dus de batterij) snel uitput
ten en bovendien zal het opgenomen vermogen door de
eindtransistor in warmte worden omgezet.
Aanzienlijk grotere uitgangsvermogens kunnen met een
zogenaamde balans-eindtrap worden verkregen, waarin
slechts een geringe ruststroom behoeft te lopen. Het uit de
voedingsbron opgenomen vermogen hangt bij een derge
lijke trap af van het signaal: hoe groter de afgegeven
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geluidssterkte is, hoe groter het opgenomen vermogen.
Derhalve is het rendement van een balans-eindtrap aan
zienlijk groter dan dat van een enkelvoudige eindtrap. In
de balans-eindtrap komen twee transistoren voor; de ene
transistor versterkt alleen de positieve signaalperioden
en de andere transistor alleen de negatieve. Een derge
lijke instelling van een transistor-eindtrap wordt met
klasse B aangeduid.
In de schakeling van fig. 6 wordt de balans-eindtrap door
T3 en T4 gevormd. Alleen de negatieve signaalperioden
doen deze transistoren sterker in geleiding brengen, de
positieve signaalperioden doen deze transistoren geheel
sperren. De sturing van de balanseindtrap geschiedt door
middel van een balans-ingangstransformator Tr1f waar
van de secundaire wikkeling een middenaftakking heeft.
Het aan de bases van T3 en T4 toegevoerde signaal is in
tegenfase, d.w.z. dat als de basis van de ene transistor
positief wordt, de basis van de andere transistor negatief
wordt. De door de bovenste en onderste transistor ver
sterkte halve signaalperioden worden door de uitgangstransformator gestuurd. De primaire wikkeling van deze
transformator heeft ook weer een midden-aftakking,
waardoor tijdens de sturing telkens een van beide wikkelingshelften met stroom wordt doorlopen. In de uitgangstransformator worden de halve signaalperioden derhalve
weer tot een compleet signaal samengevoegd.
De versterker volgens de schakeling van fig. 6 kan een
uitgangsvermogen van 1,8W afleveren. Het is een con-

ventionele schakeling, die we in kleine varianten kunnen
aantreffen. Een dergelijke versterker is zeer goed bruik
baar voor eenvoudige omroepinstallaties en kleine pla
tenspelers.
Tegenkoppeling
In fig. 6 zien we een mooi voorbeeld van de toepassing
van tegenkoppeling. Geen enkel versterker-element, of
dat nu een radiobuis of de uitsluitend in dit boekje be
handelde transistor is, werkt zonder vervorming. Onder
vervorming verstaan we deformatie, d.w.z. letterlijk ver
vorming, die het uitgangssignaal na versterking heeft
ondergaan. Een vervormd signaal is dus niet de nauw
keurige vergrote kopie van het ingangssignaal, waarmede
de versterker werd gestuurd. Door deze vervorming klinkt
het geluid minder echt, is de vervorming aanzienlijk dan
zal het geluid erg lelijk klinken. In het bijzonder verster
kers, waarin transformatoren voorkomen, zoals in fig. 6,
kunnen aanzienlijk vervormen. In sommige gevallen, bijv.
bij gebruik als omroepinstallatie, hebben deze vervor
mingen geen ernstige betekenis. Gaan we echter met een
dergelijke versterker muziek versterken, dus bij toepassing
in een radio-ontvanger of platenspeler, dan is de ver
vorming echt niet om aan te horen. De vervorming kan
echter door tegenkoppeling aanzienlijk gereduceerd
worden.
Bij tegenkoppeling wordt een meer of minder groot deel
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Schakeling 6: Transistor-balansversterker
met voorversterker en stuurversterker

Weerstanden:
R, = 220 k Q
R2 = 68 kQ
R3 = 10 kQ
R4 = 10 kQ
R5 = 3,3 kQ
R6 = 2,2 kQ
R7 = 100 kQ
R8 = 12 kQ

R9 = 560 Q
R10 = 220Q
R,, = 56 Q
R12 = 1 kQ
R13 = 500 Q instelpotmeter
R14 = 50 Q NTC
R15 = 1 Q weerstandsdraad
R1 a = 100Q
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tegenkoppeling

Elektrolitische
condensatoren:
C, = 10//F/15V
C2 = 50//F/15V
C3 = 50//F/6V
C4 = 25 //F/15V
C6 = 250 //F/6V
Condensator:
C6 = 0.1 //F/65V

Transistoren:
T, = AC 122, AC 107. enz.
T2 = AC 123, AC 128. enz.
Ï3-T4 = AC 124, AC 128, AC 180 enz. gepaard
Tr, = 'balansingangstransformator voor AC 128 e.d.'
Tr2 = 'balansuitgangstransformator voor AC 128 e.d.'
Voor Tr, en Tr2 kan men elk type nemen, dat voor de toe
gepaste transistoren door de handelaar wordt geadviseerd.
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van het uitgangssignaal naar de ingang van de versterker
teruggevoerd. Aangezien we niet over een groot aantal
versterkertrappen kunnen tegenkoppelen, daar dit instabi
liteit veroorzaakt, wordt in de schakeling van fig. 6 de
tegenkoppeling niet op T1f doch op ï2 aangebracht. Dat
betekent dat T2 door het vervormde uitgangssignaal ge
stuurd wordt, maar aangezien het uitgangssignaal met
tegengestelde faze weer in de versterker wordt terugge
voerd, compenseren de vervormingsprodukten de ver
vorming, zoals die verder in de versterker ontstaat.
Tegenkoppeling gaat altijd gepaard met een vermindering
van een versterking, want behalve dat de vervorming
wordt tegengewerkt, werkt het signaal ook zichzelf
tegen. Het aanbrengen van een tegenkoppeling wordt
dus merkbaar door het afnemen van de geluidssterkte. Is
dat niet het geval, dan moet men de secundaire aanslui
ting van de uitgangstransformator verwisselen. Als de
aansluiting verkeerd wordt gemaakt, zal het tegengekoppelde uitgangssignaal het ingangssignaal bij T2 niet
tegenwerken, doch meewerken. We spreken dan niet van
tegenkoppeling, maar van terugkoppeling. Door terug
koppeling zal de schakeling gaan oscilleren, hierop ko
men we later nog terug.
De mate van tegenkoppeling kan veranderd worden door
R7 groter of kleiner te nemen. Verkleinen we R7 tot bijv.
50 kQ, dan wordt de tegenkoppeling sterker, waardoor
de vervorming nog meer afneemt, maar tevens de versterking minder wordt. Als in eerste instantie een ver-

vormingarme weergave wordt nagestreefd, zoals bijv. bij
platenspelers, dan kan men het verlies aan versterking
compenseren door een extra versterkertrap aan de ingang
van de versterker. Men neme dan bijv. de schakeling van
fig. 5.
Omroepinstallatie met een versterker volgens
fig. 6
Fig. 6a laat de mogelijkheid zien hoe een eenvoudige
omroepinstallatie met een transistorversterker volgens
fig. 6 kan worden samengesteld. In fig. 6a zijn twee pos
ten getekend, maar er kunnen eventueel meer worden
aangesloten. Elke post heeft een druktoets, welke in rust
stand de luidspreker met de uitgang van de versterker
doorverbindt. De voedingsspanning van de versterker is
uitgeschakeld, aangezien het relaiscontact in de voedingsleiding open staat.
Drukt men nu de spreektoets op één van de posten in, dan
wordt de desbetreffende luidspreker met de versterkeringang doorverbonden: hij fungeert dan als microfoon.
Tegelijkertijd krijgt de basis van de npn-transistor T via de
potmeter P2 een positieve basisstroom, waardoor de
transistor in geleiding komt en het relais Rel wordt be
krachtigd.
De afzonderlijke posten zijn allemaal hetzelfde. De instal
latie kan dus vanuit elke post in bedrijf worden genomen.

Schakeling 6a: Eenvoudige omroepinstallatie met
de versterker volgens schakeling 6

Potentiometers:
Transistor:
T = AC 175, AC 127,
P, = 10 kQ log.
P2 = 10 kfï instelpotmeter ^ 181, enz.
Condensatoren:
Relais Rel - 300f2
Luidspreker = 100 1W
C, = 1 /iF polyester
C2 = 100 ;iF/15V
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10 Watt transistor-eindtrap
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Fig. 7 laat een balans-eindtrap zien met vermogenstransistoren voor een uitgangsvermogen tot ca. 10W. Een
dergelijke eindtrap behoeft een niet onaanzienlijke stuurenergie. Deze kan worden betrokken van de balanseindtrap van de versterker volgens fig. 6. De uitgang van
de versterker van fig. 6 kan dus rechtstreeks met de ingang
van de hier beschreven eindtrap worden doorverbonden.
We moeten ons realiseren dat het afgegeven vermogen
uit de voedingsbron wordt betrokken. Een dergelijke
eindtrap zal bij uitsturing dan ook een aanzienlijke stroom
trekken, welke niet zo maar door een batterijtje kan wor
den geleverd: hij zal uit een accu moeten worden gevoed.
De 10W-eindtrap wordt dan ook in eerste instantie ge
bruikt voor luidsprekerweergave in de auto of in de
openlucht. Een vermogen van 10W is voldoende voor
zeer luidruchtige auto's of voor een klein dansvloertje
bij een tuinfeestje.

Weerstanden:
R, = 100 O instelpotmeter
R2 = 250Q instelpotmeter (ontbrompotmeter)
R3 = 4 Q NTC
R4 = 3-5 Q draadgewonden weerstand 2W
Transformatoren:
Tr, = balansingangstransformator, kern M 55/20
dyn. blik’ IV. blikjes om en om
W, =100 wdg. 0,3 mm Cul
W2-W3 = 180 wdg. 0,3 mm Cul
Tr2 = uitgangstransformator, kern M 55/20 dyn. blik IV,
blikjes om en om
W1-W2-W3-W4 50 wdg. 0,8 mm Cul
Transistoren:
T, en T2 = AD 149 enz.

Schakeling 7:10W-balans-eindtrap
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Versterker met
complementaire eindtrap
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Door de lage aanpassing van bepaalde transistorschakelingen is het mogelijk de luidspreker rechtstreeks uit de
versterker te sturen, zonder gebruikmaking van een aanpassingstransformator. Directe koppeling is ons ook uit
de buizentechniek wel bekend, waarbij het de ontwerpers
gelukte door een bijzondere schakeling op een uitgangsimpedantie van 800 O te komen. Door de ontwikkeling
van speciale luidsprekers met een impedantie van 8000
bestond de mogelijkheid deze luidsprekers rechtstreeks
op de versterkeruitgang aan te sluiten. De van nature
lage impedantie van transistoren, met name de impedan
tie aan de emitter, staat ons toe normale luidsprekers van
ca. 4-16 O direct op de versterkeruitgang aan te sluiten.
Dit is van veel betekenis, omdat in transformatoren steeds
een aanzienlijke vervorming optreedt, als aan de construc
tie geen bijzondere aandacht wordt geschonken.
Bij de zogenaamde transformator-loze transistorversterkers wordt in de eindtrap gebruikt gemaakt van com
plementaire transistoren of van gelijke transistoren, die
door een complementair stel gestuurd worden: men
spreekt dan van versterkers met resp. complementaire of
semi-complementaire eindtrap.
Een complementair transistor-paar bestaat uit een pnpen een npn-transistor, waarvan de overige eigenschappen, d.w.z. stroomversterking, dissipatie, toelaatbare col-

Weerstanden:
R, = 100 k O
R2 = 3,9 kO
R3 =1 kfi
R4 = 15 kO
R5 = 25 k O instelpotmeter
R6 = 6.8 k O
R7 = 100
Ra = 1,5 k O
R9 =39 0
R, o = 470
R„ = 1.5 kO
R, 2 = 130 O NTC
R13 = 2,2 kO
R14 = 4700
Transistoren:
T, = AC 122, AC 107, enz.
T2 = AC 127
T3 = AC 128
T4 = AC 128
T5 = AC 127
Elco's:
C, = 5//F/15V
C2 = 5//F/15V
C3 = 100 nF/15V
C
500 //F/15V
C5 = 250 //F/6V
C6 = 500 //F/15V
Condensator:
C7 = 10 nF/65V

Schakeling 8: Balansversterker met complemen
taire eindtransistoren
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lectorstroom en -spanning en grensfrequentie dezelfde
zijn.
De tot nu toe besproken schakelingen waren alle met
pnp-transistoren samengesteld, pnp-transistoren zijn
voornamelijk germaniumtransistoren, omdat met germanium als grondstof het best pnp-transistoren gefabriceerd
kunnen worden, npn-transistoren treffen we voorname
lijk onder silicium-transistoren aan. Omdat echter door
het combineren van npn- en pnp-transistoren bijzonder
mooie schakelingen kunnen worden samengesteld, wor
den in de germaniumreeks ook wel npn-transistoren, en
omgekeerd in de silicium-reeks ook wel pnp-transistoren
vervaardigd. We kunnen met pnp- en npn-transistoren
hetzelfde doen en dezelfde schakelingen maken, met dit
ene verschil dat de aangesloten spanning en de in de
schakeling lopende stromen tegengesteld zijn. Terwijl bij
de pnp-transistor de collector aan - en de emitter aan +
wordt aangesloten en de transistor stroom trekt, als de
basis negatief is ten opzichte van de emitter, wordt bij de
npn-transistor de emitter aan min en de collector aan plus
aangesloten en de transistor geleidt, als de basis positief
ten opzichte van de emitter is.
De serieschakeling van een npn- en een pnp-transistor in
de eindtrap van fig. 8 vormt een balans-eindtrap. Aange
zien steeds één van deze beide transistoren, overeen
komstig het type, door het signaal wordt gestuurd, en wel
de pnp-transistor door de negatieve sinus-periode (T4)
en de npn-transistor door de positieve signaal-periode

(T5), wordt automatisch een fasedraaiing verkregen.
Het complementaire stel T4-T5 wordt uit de collector
van ï3 gestuurd. Als collectorweerstand van deze trap
fungeert Rn. Neemt de stroom door T3 toe, dan neemt de
collectorspanning af, d.w.z. dat de collectorspanning
positiever wordt. Dit heeft tot gevolg dat T5 gestuurd
wordt. Neemt de stroom door T3 af dan wordt de collec
torspanning negatiever, waardoor T4 sterker in geleiding
zal komen. Op de emitteraansluiting van T4 en T5 treedt
nu een wisselende spanning op, die afwisselend door
T4 of T5 wordt gestuurd. Op deze plaats worden de af
zonderlijk versterkte negatieve en positieve signaalperioden weer samengevoegd en via C6 aan de luidspreker
doorgegeven.
Opdat T4 goed gestuurd kan worden, moet tijdens de
negatieve signaalperiode toch nog een vrij aanzienlijke
stuurstroom door R 11 naar de basis van T4 kunnen toe
vloeien. Opdat R 11 niet een te kleine waarde behoeft te
hebben, waardoor hij een ongunstige belasting op T3 zou
vormen, ligt R,, niet rechtstreeks aan de negatieve voe
dingsspanning, doch via de luidspreker. De weerstand
van de luidspreker is zo laag, dat deze geen invloed op de
stroom door Rn 1 en T3 heeft. Doordat echter op het
knooppunt Cg-luidspreker-R,: de spanning overeen
komstig het signaal op en neer gaat, precies zoals de
spanning aan de bases van T4 en T5 op en neer gaat, zal
de stroom door R 11 nauwelijks variëren, waardoor deze
een schijnbaar veel hogere waarde heeft. Door deze mee-

koppeling - in het Engels 'boot-strap' genoemd - kan
T4 tijdens de negatieve signaalperiode volledig gestuurd
worden.
De complete versterker heeft behalve de stuurtransistor
nog twee voortrappen. De tweede daarvan is galvanisch,
d.w.z. elektrisch met ï3 doorverbonden. T2-T3-T4-T5
vormen tezamen een complete versterker waarover een
aanzienlijke tegenkoppeling is aangebracht. T, is slechts
een voorversterker, waarvan men ook zou mogen afzien.
Indien de schakeling van fig. 8 met een voorversterker
volgens fig. 10 wordt gecombineerd, bezit men een zeer
goede versterker voor een platenspeler of radiotoestel.
Twee van dergelijke versterkers, elk met een eigen luid
spreker, maken het mogelijk stereo-weergave te verkrij
gen. Het uitgangsvermogen van één versterker bedraagt
ongeveer 1 W, bij stereo totaal dus 2 W, en dat is voldoen
de voor kleine ruimten. Deze schakeling werd door
Philips ontwikkeld.

Complementaire eindtrap met
kunstmatige zelfinductie
Fig. 9 laat de schakeling zien van een goede transistorversterker, welke in de Grundig Musik-boy, een draag
bare AM-FM ontvanger, wordt toegepast. Zo als reeds bij
de bespreking van voorgaande versterker werd aange
haald, moet een bijzondere voorziening worden getroffen
om de bovenste transistor van het complementaire paar
goed te kunnen uitsturen: de voorziening bestond uit
de meekoppeling, welke wordt verkregen door R11 in
fig. 8 via de luidspreker op de voedingsspanning aan te
sluiten.
In de Grundig-schakeling van fig. 9 is deze meekoppeling
iets meer geperfectioneerd. Men greep terug op een
schakeltechniek die in aanzienlijk eenvoudiger vorm in de
begintijd van de buizentechniek veelvuldig werd toege
past: de toepassing van een zelfinductie als anodeweerstand.
Om ons tot de transistortechniek te beperken, willen we
een voorbeeld van deze oude techniek aan de hand van
fig. 9a geven: de collectorweerstand bestaat hier uit een
zelfinductie Dr. De gelijkstroom, d.w.z. de collectorstroom, kan vrijwel ongehinderd door de spoel lopen,
doordat de weerstand van het koperdraad relatief zeer
laag is. Voor wisselstroom echter, d.w.z. het laagfrequentsignaal, heeft de smoorspoel een zeer hoge weerstand.
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Als gevolg hiervan is de versterking van een dergelijke
trap aanzienlijk groter dan wanneer een collectorweerstand wordt toegepast. De hoge wisselstroomweerstand
wordt veroorzaakt door de zelfinductie van de spoel:
iedere verandering van de stroom veroorzaakt een tegenspanning, die de stroomverandering tegenwerkt.
De reactantie, d.w.z. wisselstroomweerstand, van de
spoel is echter afhankelijk van de frequentie; voor hoge
frequenties bezit de spoel meer weerstand dan voor lage,
waardoor geen gelijkmatige frequentiekarakteristiek over
een groot frequentiegebied kan worden verkregen, zoals
voor een goede weergave-kwaliteit noodzakelijk isv
De werking van de zelfinductie kan men ook verkrijgen
met een transistor in de schakeling volgens fig. 9b. T,
fungeert hier als kunstmatige zelfinductie, zonder echter
de nadelige werking van een echte zelfinductie te bezit
ten. T, fungeert als collectorweerstand van T. Tussen de
collector van T en de emitter van T, treffen we de weer
stand R aan, waarover een grotere spanningsval zal op
treden zodra T meer stroom gaat trekken. Via de elco C
wordt deze spanningsverandering t.o.v. de emitter van
T, aan de basis van T, doorgegeven, hetgeen tot gevolg
heeft dat T} minder stroom zal gaan trekken. Omgekeerd,
als over R minder spanning zal vallen wanneer T minder
in geleiding komt, zal het spanningsverschil via C ook
weer naar de basis van T, worden doorgegeven, die daar
door meer stroom gaat trekken. Dit is precies dezelfde
werking als van een zelfinductie; het betekent een aan-

Schakeling 9a

Schakeling 9b

zienlijke vergroting van de wisselstroomweerstand.
Op deze wijze is het mogelijk de wisselstroomweerstand
oneindig groot te maken en - aangezien een transistor
een actief element is - kunnen we de wisselstroomweer
stand zelfs negatief maken. De bovenste transistor draagt
dan tot de versterking bij. Dit geschiedt geheel onafhanke
lijk van de frequentie.
Dit principe vinden we terug in de schakeling van fig. 9.
Hierin is T2 de stuurtransistor, T3 de actieve collectorweerstand van T2. T2 en T3 sturen samen de complemen
taire eindtrap met T4 en T5. De ruststroom door T4 en T5
moet ongeveer 4mA bedragen en kan met R14 worden
ingesteld. De ruststroom wordt gestabiliseerd door de
NTC-weerstand R15.
De schakeling ziet er nogal onoverzichtelijk uit, omdat ten
behoeve van de stabiliteit verschillende correctie-netwerken zijn aangebracht. Tegenkoppeling vindt plaats
vanaf de uitgang via R, 6 en C, op de emitter van T,. De
gehele versterker is gelijkstroom gekoppeld. Voor een
goede stabilisatie van de instelling van het werkpunt
vindt gelijkstroom-tegenkoppeling plaats via R,, en R2
naar de basis van T, en via R 3 naar de emitter van T,.
Om de ingangsweerstand te verhogen, vindt meekoppe
ling plaats vanuit de emitter van T, via C3 naar het knoop
punt van R 2 en R,,, waardoor de ingangsweerstand bijna
uitsluitend door R, wordt bepaald. Ten behoeve van de
stabiliteit is de collector van T, niet rechtstreeks met de

basis van T2 verbonden, maar via de parallelschakeling
van R7 en C6. C4 dient om de stabiliteit bij zeer hoge
frequenties te behouden c.q. om hoogfrequent oscilleren
te voorkomen.
De versterker maakt kwaliteitsweergave mogelijk, voorop
gesteld dat een goede luidspreker wordt gebruikt en een
goede voorversterker. Wat betreft de luidspreker moeten
we er op letten dat deze in een niet al te kleine ruimte is
ondergebracht, omdat door een te kleine kast de weer
gave van de lage frequenties in het geding komt.
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Weerstanden:
Transistoren:
R, = 39 kf2
T, = AC 151. AC 125, enz.
R2 = 5,6 kf2
T2 = OC 305, AC 125, enz.
R3 = 12kf2
T3 = OC 305, AC 125, enz.
T4 = AC 127, AC 179, enz.
R4 = 10 kf2
R5 =210.
T5 = AC 128, AC 178
R6 = 2,2 k 12
Elco's:
R7 =56 0
C, = 100 /iF/6V
R8 = 8,2 k ft
C2 = 1 /iF/15V
R9 = 12kf2
C3 = 25 /iF/6V
C5 = 10/iF/15 V
R,0 = 15 kf2
R,, = 6,8 kf2
C7 = 50 /iF/6V
R12 = 12012
C8 = 1000 /iF/15V
R13 = 15012
C9 = 1000 /iF/15V
R14 = 50012 instelpotmeter
R1S = 500 f2 NTC
Condensatoren:
R,6 = 6,8 kf2
C4 = 390 pF
R,7 = 3912
C6 = 0,33 /iF/65V
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Schakeling 9: Transistorversterker met kunst
matige zelfinductie
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Regeling van de geluidssterkte
en de klank

Rv
*
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Om de sterkte van de weergave bij de behoefte aan te
passen, treffen we op een versterker een sterkteregelaar
aan. Regeling van de geluidssterkte geschiedt zeer een
voudig door tussen de signaalbron (microfoon, platen
speler) en de ingang van de versterker een potentiometer
volgens schakeling van fig. 10a op te nemen. In een
potentiometer wordt de signaalspanning over een koolbaantje verdeeld en via een sleepcontact, dat over het
koolbaantje bewogen kan worden, in meer of minder
sterke mate afgenomen. Hebben we te maken met een
hoogohmige signaalbron (kristalmicrofoon, kristal pickup), dan wordt vóór de potentiometer een voorschakelweerstand Rv van 50 è 200 k Q opgenomen.

Schakeling 10a: Sterkteregelaar

Rv = 0-200 k Q
P = 10 k O log.

Wordt de versterker benut voor de weergave van muziek,
dan is een klankregelaar wel aan te bevelen, met behulp
waarvan een optimale weergeefkwaliteit kan worden in
gesteld. Met een klankregelsysteem zijn we in staat om de
sterkte van de hoge en de lage frequenties apart te regelen
ten opzichte van het middengebied van het frequentie
spectrum, waardoor we de klank van het geluid bij onze
smaak kunnen aanpassen en eventueel een gebrek van
de signaalbron of de weergever (luidspreker) kunnen
compenseren. Geeft de signaalbron bijv. in het lage frequentiegebied te weinig signaal af, dan kunnen we dit
tekort aanvullen door de lage-tonen-regelaar meer open
te draaien.
In een klankregelversterker komen drie regelaars voor:
één voor het regelen van lage tonen, één voor het regelen
van hoge tonen en één voor het regelen van de gezamen
lijke geluidssterkte. Elk van de beide klankregelaars is op
de keper beschouwd een sterkteregelaar voor een be
paald frequentiegebied. Het regelgebied van de hoge- en
lage-tonen-regelaar overlapt elkaar een beetje.
De regeling van de hoge en lage tonen is mogelijk door
het gehele frequentiegebied te verzwakken en deze ver
zwakking dan met behulp van de regelaars voor een be
paald frequentiegebied groter of kleiner te maken. Om de
verzwakking te compenseren, gaat aan het regelnetwerk
een extra transistortrap vooraf.
Het in de transistor versterkte signaal komt via C5 op de
hoge-tonen-regelaar, die alleen via C6 met de uitgang

van het netwerk is doorverbonden. C6 heeft voor de
lage- en midden-frequenties een hoge weerstand; wordt
derhalve het sleepcontact van de hogetonen-regelaar
omhoog gedraaid, dan worden via C7 alleen hoge fre
quenties aan de uitgang doorgegeven.
Via C5 wordt het signaal ook naar R7 gevoerd en via het
lagetonen-netwerk aan de uitgang doorgegeven. Het
signaal passeert echter het sleepcontact van de hoge
tonen-regelaar; wordt dit sleepcontact omlaag gedraaid,
dan wordt de condensator C7 parallel aan de signaalleiding geschakeld. C7 vormt een kortsluiting voor de
hoge frequenties, zodat de hoge frequenties worden
verzwakt als het sleepcontact van de hoge-tonenregelaar omlaag wordt gedraaid.
Het signaal wordt via R7, P, en R5 naar de uitgang van
het netwerk geleid. Indien het sleepcontact van P, om
hoog is gedraaid zal een aanzienlijke verzwakking voor de
midden - en hoge-tonen blijven bestaan, doordat via C4 en
R 6 met R 7 een spanningsdeler voor deze frequenties blijft
bestaan. De lage frequenties echter worden door C4 niet
doorgelaten, zodat deze onverzwakt de uitgang bereiken.
Wordt het sleepcontact omlaag bewogen, dan komt het
signaal via R7 en C3 op de uitgang. C3 vormt echter een
weerstand voor de lage frequenties, zodat deze worden
verzwakt. In de middenstand van P, wordt voor de lage
frequenties een zelfde verzwakking verkregen als voor
de middenfrequenties.
Bij elke stand van de potmeters Pt en P2 kan een natuur-
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lijk klankbeeld worden ingesteld, waarbij een onvol
komen frequentiekarakteristiek van goedkope microfonen
rechtgetrokken kan worden.
De sterkteregeling volgt met P3 aan de uitgang van het
klankregelnetwerk.
Er moet op gelet worden, dat de transistor T voor het
klankregelnetwerk door het laagfrequent-signaai niet
overstuurd kan worden. De volle signaalsterkte komt
immers op de ingang van de transistor, zonder dat we in
staat zijn de sterkte van het signaal te regelen. Vooral
^kristal pick-up-elementen kunnen aanzienlijke span
ningspieken opwekken: indien'wordt gebruik gemaakt
van een kristal-element, kunnen we een voorschakelweerstand van enkele honderden kilo-ohms opnemen,
hetgeen tevens gewenst is om de ingangsweerstand van
de versterker te verhogen. Anderzijds is het mogelijk om
de emitterweerstand van T niet te ontkoppelen, zoals in
schakeling 5 werd gedaan.

■A

Weerstanden:
R, = 68 kQ
R2 = 10 kQ
R3 = 8,2 kQ
R„ = 3,3 kQ
R5 = 4.7 kQ
R6 = 470Q
R7 = 15 kQ
R8 = 470Q
Potentiometers:
P, = 25 kQ lin.
P2 = 25 kQ lin.
P3 = 10 k Q log.
Transistor: AC 107, AC 122, enz.
Elco's:
C, = 5^F/15V
C2 = 50 /iF/6V
C5 = 10 //F/15V
C8 = 100 //F/15V
C9 = 10//F/15V
C10 = 10//F/15V
Condensatoren:
C3 = 0,05|/F/65V
C4 = 0,5^F/65V
C6 = 4,7 nF/65V
C7 = 0,05 //F/65V
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Schakeling 10: Klankregelnetwerk voor
transistorversterkers
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Schakeling 11

Oscillatoren
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Met een oscillator kan men elektrische trillingen opwek
ken. Bij een oscillator wordt de versterking van een buis
of transistor gebruikt om een trillingskring in trilling te
brengen. Door een vorm van terugkoppeling kan een ver
sterker bewust instabiel worden gemaakt, waardoor het
versterker-element eveneens wisselspanning kan af
geven. Terugkoppeling vindt bij alle soorten oscillatoren
plaats.

Fig. 11 laat een transistorschakeling zien. In de collectorleiding van een transistor treffen we een trillingskring aan,
bestaande uit
en C2. L2 is de zogenaamde terugkoppelspoel, welke vast met L, gekoppeld is en waarvan het
windingaantal 1/5 è 1/3 van het windingaantal van L, is.
De terugkoppelspoel is met de basis verbonden, de basisvoorspanning wordt van de spanningsdeler R1-R2 via de
terugkoppelspoel op de basis gebracht.

Wordt de voedingsspanning aangesloten, dan zal de
transistor door de basis-voorspanning in geleiding ko
men. Als gevolg van de onregelmatige stroomdoorgang
in de transistor, waarbij we ons moeten realiseren dat
zelfs de geringste ruis reeds bestaat uit stroomveranderingen, zal de trillingskring aangestoten worden. In de
trillingskring ontstaat nu een zeer zwakke gedempte tril
ling. Een deel van de energie wordt via L2 naar de basis
gevoerd en zal de transistor sturen, waardoor deze
spanning versterkt zal worden en de trillingskring krach
tig zal aanstoten.
Doordat de versterkte trilling de transistor nog sterker zal
sturen, zal de trillingskring nog krachtiger in trilling ge
raken. Door de versterking van de transistor worden de
verliezen van de trillingskring opgeheven, er ontstaat nu
een ongedempte trilling. De frequentie van de trillingen
wordt door de resonantie-frequentie van de trillingskring
bepaald: al naar gelang de dimensionering van L, en C2
kunnen de frequenties laag of hoog zijn.
De schakeling van fig. 11 moeten we als principeschakeling beschouwen:* men kan weliswaar bij juiste
dimensionering een goede oscillator verkrijgen, doch in
de praktijk hebben andere schakelingen getoond beter
te functioneren.
Fig. 12 toont een gangbare schakeling voor zeer hoge
frequenties. De transistor werkt in geaarde basis-schakeling: de terugkoppeling gaat van de collector, resp. de
trillingskring, via C4 naar de emitter.

Om het signaal op de emitter te kunnen terugkoppelen, is
voorzien in de emitterweerstand R3. Om de trillingskring
door de lage emitter-impedantie niet te veel te dempen,
kan het gunstig zijn de terugkoppelcondensator C4 niet
aan de collector aan te sluiten, maar aan een aftakking van
de oscillatorspoel.
Een stabiele hoogfrequent-oscillator met variabele fre
quenties toont fig. 13. Het is een oscillatorschakeling, die
veelvuldig in zelf-oscillerende mengtrappen van middenen kortegolf transistorontvangers wordt toegepast. De
terugkoppeling vindt hier eveneens op de emitter plaats,
echter niet via een condensator, maar via een terugkoppelspoel. De koppeling via de terugkoppelspoel biedt de
mogelijkheid dat de oscillator zich beter kan instellen.
Voor een zo gering mogelijke demping van de trillings
kring is ook de collector op een aftakking aangesloten. De
oscillator werkt des te stabieler, naarmate de koppeling
met de terugkoppelspoel zwakker is. Dat betekent echter
ook dat de oscillator niet erg stabiel is als men er een
groot vermogen van wil betrekken. Een oscillator moet
derhalve zo ingesteld worden, dat hij net voldoende
oscilleert om de opvolgende trap van signaal te voorzien.
Het signaal wordt het best via een tweede koppelspoel
afgenomen, welke zoals hier een deel van de terugkoppel
spoel kan zijn.
De schakeling van fig. 13 is bijzonder geschikt als oscilla
tor voor een voorzet-apparaat, waarmede een middengolfontvanger voor kortegolf-ontvangst geschikt kan
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Schakeling 12: Oscillator voor 25-30 Mhz
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Weerstanden:

R, = 10kn
R2 = 1kfi
R3 = 330 £2
Keramische condensatoren:
C, = 4,7 nF
C2 = 4,7 nF
C4 = 12-20 pF
C5 = 1 nF
C3 = afstemcondensator 50 pF
Transistor: T = AF 115,
C4 AF 118, enz.
H L = 8 wdg. 0,4 mm Cul
op spoelvorm 0 5 mm
met kern.
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worden gemaakt. Voor een goede werking is het beslist
noodzakelijk de oscillator geheel af te schermen. Dat
geldt niet voor oscillatoren waarbij de oscillator-frequentie door een kwarts-kristal wordt bepaald. Het
kristal, dat we als een resonantiekring met een onver
anderbare frequentie mogen beschouwen, wekt een zeer
stabiele frequentie op. Ze zijn derhalve ook stabiel als de
oscillator op een stukje printmateriaal wordt onderge
bracht. De frequentie van de oscillator kan alleen worden
veranderd als men het kristal verwisselt. Het is zeer een
voudig een kristal-oscillator te verkrijgen, als men in
plaats van C3 een kwarts-kristal opneemt. Het kristal
werkt dan in serieresonantie en laat alleen zijn eigen
resonantiefrequentie naar de emitter door. De resonantie
kring in de collectorleiding, die nu natuurlijk niet met een
afstemcondensator behoeft te zijn samengesteld, moet
slechts ongeveer op de kwartsfrequentie worden afge
stemd. Bij nauwkeurige afstemming op de frequentie van
het kristal houden de oscillaties op. Dit is belangrijk te
weten, omdat elke kristaloscillator des te krachtiger
oscilleert naar mate de trillingskring meer op de frequentie
van het kristal is afgestemd. Wanneer men derhalve door
het afstemmen van de kring meer vermogen uit de
kwarts-oscillator wil halen, kan het gebeuren dat de
oscillator op een gegeven ogenblik ophoudt. Deze instel
ling moet men vermijden: ook bij kwartsoscillatoren is het
niet gunstig als ze zwaar worden belast.

De schakeling van fig. 13 wordt met een kwarts-kristal
vaak in transistor-zenders toegepast, maar de schakeling
van fig. 14 treffen we ook vaak aan. De laatste jaren treffen
we deze schakeling vaak aan in zenders voor afstandsbesturing, walkie-talkies e.d. Het kristal ligt hier tussen
collector en basis; hij werkt.in parallel-resonantie en zorgt
voor de noodzakelijke fase-draaiing van 180° naar de
basis. Een pluspunt van deze schakeling is dat hij weinig
kritisch is: men kan uiteenlopende transistortypen toe
passen, zowel als kristallen en boventoon-kristallen voor
bijzonder hoge frequenties. De voedingsspanning mag
tussen 6 en 12V liggen. Het oscillatorsignaal kan men,
zoals in fig. 14, aan de emitter afnemen, maar het is ook
mogelijk het signaal via een kleine koppelspoel van de
resonantiekring af te nemen en naar de opvolgende trap
van de zender te voeren.

i
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Schakeling 13: Oscillator voor mengtrappen in de
10 m-amateurband:
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Weerstanden:
R, = 10 kO
R2 = 1 kft
R3 = 330 ft
Keramische condensatoren:
C, = 4.7 nF
C2 = 4,7 nF
C3 = 1 nF
Afstemcondensator: C4 = 25 pF
Transistor T = AF 115,
AF 118, enz.
Spoelvorm 0 ca. 5 mm
met ferritkern
Li
L, =16 wgd. 0,4 mm Cul
L2/L3 = 3 wdg. 0,4 mm Cul
L2/L3 over L, gewikkeld
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Schakeling 14: Kristaloscillator voor
27 MHz
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Weerstanden:
R, = 100 kO
R2 = 10 kQ
R3 = 150n
R4 = 1 kn
Keramische condensatoren:
C, = 4,7 nF
C 3 — 1 nF
Trimmer C2 = 30 pF
Transistor T = AF 115 e.d.
X-tal = Kristal:
frequentie 27,125 MHz
L = 12 wdg. 0,4 mm Cul
op een spoelvorm
0 6 mm met kern.
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Eenvoudige transistorzender
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Fig. 15 toont een schakeling van een eenvoudige kristal
gestuurde zender. Deze schakeling kan in een behuizing
ter grootte van twee lucifersdoosjes worden onderge
bracht. De transistoren moeten een grote bandbreedte
bezitten tot minimaal 100 MHz of hoger, om welke reden
gebruik wordt gemaakt van siliciumtransistoren. Doordat
siliciumtransistoren aanzienlijk hogere temperaturen kun
nen verdragen dan germanium-typen, nl. ca. 150°C, is
het met normale, kleine hoogfrequent-typen mogelijk
toch nog een aanzienlijk vermogen uit dit ontwerpje te
halen: ca. 200 mW in het frequentiegebied rond 27 MHz.
Het is met siliciumtransistoren eveneens mogelijk de
zendereindtrap in de basis te moduleren, omdat een
siliciumtransistor een hogere basis-emitterspanning heeft
dan een germaniumtransistor. De laagfrequent-modulatie wordt via de transformator Tr, waarin een ferritkern

wordt toegepast, op de bases van de beide parallel ge
schakelde eindtransistoren gekoppeld. De bases worden
eveneens met de in de oscillator opgewekte hoogfre
quente draaggolf gestuurd. De eindtransistoren worden
derhalve zowel met de hoogfrequente trilling als de laagfrequente trilling gestuurd, d.w.z. gemoduleerd. Indien de
modulatie van het laagfrequente signaal niet te groot is,
wordt een zuivere, sinusvormige modulatie verkregen.
De zender is bij uitstek geschikt voor afstandbesturing, in
dien de eindtrap via een versterker met een oscillatorsignaal wordt gemoduleerd. De schakeling kan echter ook
goed worden toegepast voor gesprekken, dus bijv. in een
'walkie-talkie' of 'handie-talkie', indien in de voor radiomicrofonen bestemde band 36,7 MHz of 37,1 MHz wordt
uitgezonden. Dat is heel eenvoudig door een ander kristal
toe te passen en C2 tot 10 pF te verlagen. Voor modulatie
van de eindtrap maken we dan gebruik van de microfoonversterker, zoals in het eerste hoofdstuk werd be
schreven. Het is in dat geval wel noodzakelijk een sterkteregelaar aan te brengen om de juiste modulatiediepte in
te stellen. De zender kan in dezelfde behuizing worden
gemonteerd als de ontvanger.
Nadrukkelijk willen we er op wijzen dat het bezit van een
zender als deze door de wet niet wordt bestraft, maar het
gebruik zonder geldige machtiging wel. Die machtiging
kan men aanvragen bij de PTT, die het apparaat wel even
op deugdelijkheid wil beproeven en de reden wil weten
waarvoor het ding zal worden gebruikt.

Schakeling 15: Transistorzender 200 mW voor
ca. 30 MHz
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R2 = 10 kft
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C, = 0,02 nF
Voor alle weerstanden
C2 = 20 pF
en condensatoren
C3 = 10 nF
kunnen de kleinste
C4 = 10 nF
uitvoeringen worden
toegepast.
C5 = 150 pF
C6 = 150 pF
L, = 15 wdg. 0,15 mm Cul op een spoelvorm 0 5 mm met
kern. De koppelwikkeling telt 3 wdg. 0,2 mm Cul midden
over de andere spoel.
L2 = 8 wdg. 0,2 mm Cul op een spoelvorm 0 6 mm met
kern.

Dr = hoogfrequentsmoorspoel. bestaande uit ca. 30 wdg.
0,1 mm Cul op V4 W weerstand van ca. 1 M ft gewikkeld.
X-tal = kwartskristal voor 27,12 MHz of 37,1 MHz 0,6%
Tr = modulatietransformator
Kern: ferritpotkern 014 mm
primaire = 250 wdg., secundaire = 150 wdg. 0,8 mm Cul
Het laagfrequentsignaal kan uit een gewone laagfrequentversterkertrap worden betrokken, door de primaire wikke
ling in de collectorleiding van de transistor op te nemen.
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Laagfrequent-oscillatoren
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Laagfrequent-oscillatoren brengen trillingen voort in het
hoorbare frequentiespectrum, dus in het gebied onder
20.000 Hz. Ze worden gebruikt als signaalbron bij me
tingen aan laagfrequente apparatuur, als signaalbron bij
telegrafiezenders, toonbron in orgels, enz. Bij draadloze
besturing wordt van verschillende oscillatoren gebruik
gemaakt, die elk een andere toon voortbrengen om een
bepaalde opdracht aan het besturingsmechanisme door
te geven.
Zoals het met hoogfrequent-oscillatoren mogelijk is om
gebruik te maken van trillingskringen, dus combinaties
van een zelfinductie (een spoel) en een capaciteit (een
condensator), is het ook wel mogelijk om bij laagfre
quent-oscillatoren met deze componenten te werken. Het
nadeel is echter dat van aanzienlijke zelfinducties en
capaciteiten gebruik moet worden gemaakt, die groter
worden naarmate de frequentie lager is. Aangezien er
echter ook andere manieren zijn om min of meer zuivere
trillingen op te wekken, nl. uitsluitend met gebruik
making van weerstanden en condensatoren, zien we voor
laagfrequent-doeleinden veelvuldig RC-oscillatoren toe
gepast. Fig. 16 laat een schakeling van een RC-oscillator
zien.
Aangezien het voor het ontstaan van oscillaties noodza
kelijk is dat de faze van het teruggekoppelde signaal aan
de ingang en de uitgang van het versterkerelement gelijk

is, moet de faze van het teruggekoppelde signaal altijd
gedraaid worden. Immers: in een versterkerelement vindt
altijd fazedraaiing plaats, waardoor het uitgangssignaal
in tegenfaze is met het ingangssignaal. Bij toepassing van
een zelfinductie kan gemakkelijk fazedraaiing worden ver
kregen door de koppelwikkeling tegengesteld aan te
sluiten. Bij RC-oscillatoren wordt de faze omgekeerd door
het uitgangssignaal via enkele RC-leden terug naar de
ingang te voeren. In een RC-lid vindt bij bepaalde fre
quentie immers een fazeverschuiving plaats, die maximaal
90° bedraagt als de verzwakking volledig is. Twee
RC-leden achter elkaar draaien het signaal 180° als de
verzwakking maximaal is.
Doordat de verzwakking van het teruggevoerde signaal
volledig is, zal de oscillator bij toepassing van twee RCleden nog niet kunnen werken. In een RC-oscillator tref
fen we drie RC-leden aan, die elk een aandeel in de totale
fazeverschuiving hebben. Aangezien de schakeling alleen
oscilleert bij een frequentie waarbij de faze-verschuiving
precies 180° is, zal een RC-oscillator een nauwkeurige
frequentie produceren, die alleen te veranderen is door de
tijdconstante van één van de RC-leden of alle RC-leden te
wijzigen.
Bij toepassing van weerstanden en condensatoren met de
aangegeven waarden wordt met de schakeling van fig. 16
een frequentie van 1000 Hz opgewekt. Bij gelijke waarden
van de RC-leden vindt in elk RC-lid een fazeverschuiving
van 60° plaats en enige verzwakking. De totale ver-
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Schakeling 16: RC-oscillator met faze-verschuivend netwerk
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Bij de gegeven waarden van weerstanden en con
densatoren is de oscillatorfrequentie ca. 1000 Hz.
Weerstanden:
Condensatoren:
R, = 1.5 kD
C2 = 0.1 /iF
R2 = 1,5 kQ
C3 = 0.1 /iF
R3 = 1.5 kQ
C< = 0.1 /iF
R
10 k D
Elco's:
R5 = 33 kQ
C, = 1 /iF/15V
Re = 3.9 kQ
C6 = 1 /iF/15V
R7 = 250 kfi instel potmeter
Transistor: AC 122, AC 125 enz.

zwakking van het teruggekoppelde signaal is ongeveer
30, zodat de transistor minimaal 30 maal moet verster
ken, wil de oscillator aanslaan.
Een bijzonderheid van de RC-oscillator is dat deze een
vrijwel onvervormde sinusspanning afgeeft. Daardoor
leent deze oscillator zich goed voor metingen, te meer
daar 1000 Hz daarvoor een gunstige frequentie is, waarbij
ons gehoor de grootste gevoeligheid bezit. Willen we de
oscillatorfrequentie veranderen, dan moeten de weer
standen en condensatoren in de terugkoppelkring worden
gewijzigd: hoe kleiner de waarden, hoe hoger de fre
quentie.
Weliswaar is het mogelijk door verandering van één van de
weerstanden (bijvoorbeeld door R2 als potmeter uit te
voeren van ca. 2 k Q) de frequentie binnen een klein ge
bied te veranderen, doch als de waarde van de weerstand
te veel van de waarde van de andere afwijkt, neemt de
amplitude (grootte) van het oscillatorsignaal snel af.
Voor grote frequentieveranderingen moeten derhalve alle
drie de weerstanden en condensatoren worden geva
rieerd.
Een aanzienlijk eenvoudiger manier om de frequentie te
veranderen, biedt de Schumacher-schakeling volgens
fig. 17. Hiervan is de frequentie binnen een groot gebied
door één potmeter regelbaar. Het is geen zuivere RCoscillator, aangezien een deel van de fazeverschuiving
wordt bewerkstelligd door een zelfinductie, welke in de
collector-leiding van de transistor is opgenomen: in de
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Schakeling 17: Oscillator voor 1000-1500 Hz
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Weerstanden:
R, =4,7kQ
R2 = 2,5 kil
R 3 10k Cl
R4 = 6,8kfl
R5 = 1 kQ
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Condensatoren:
C, = 10 nF/65V
C2 = 10 nF/65V
Elco's:
Transistor:
C3 = 100/iF/15V
T = AC 125 enz. Tr: transformator T 232 fabrikaat Reuter.

praktijk kunnen we hiervoor een miniatuur laagfrequenttransformator toepassen. De secundaire wikkeling dient
dan om het signaal af te nemen.
De rest van de fazeverschuiving wordt door C, en C2 ver
zorgd in samenwerking met de ingangsweerstand van de
transistor en R, resp. R2. De grootte van de weerstand
tussen C, en C2 is bepalend voor de frequentie. Men kan
eenvoudig voor R, en R2 instelpotmeters nemen en het
aantal weerstanden eventueel uitbreiden, waardoor dan
m.b.v. een druktoetsenschakelaar steeds één van deze
weerstanden in de keten kan worden opgenomen. Aldus
kunnen verschillende frequenties geproduceerd worden.
In deze schakeling is het mogelijk gebruik te maken van
goedkope transistoren met een n\atige versterkingsfactor,
ofschoon betere transistoren natuurlijk te prefereren zijn.
Met echte hoogfrequent-transistoren wordt bovendien
een groter afstemgebied verkregen, dan met typische
laagfrequent-transistoren. De uitgangsspanning is niet
zo onvervormd als bij de vorige schakeling. Evenmin is de
afgegeven frequentie bijzonder constant, vooral niet als
de voedingsspanning niet erg stabiel is. Voor een goede
stabiliteit moet de oscillator daarom uit een gestabiliseer
de voedingsspanning worden gevoed.
Dank zij deze gevoeligheid voor veranderingen in de
voedingsspanning kunnen we de oscillator benutten om
draadloos spanningsveranderingen over te seinen. We
sturen daartoe een zender met het oscillatorsignaal en
koppelen aan de ontvanger een frequentiemeter.
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LC-oscillatoren voor lage
frequenties

Een aanzienlijk betere frequentiestabiliteit wordt met
LC-oscillatoren verkregen, ondanks grote veranderingen
in de voedingsspanning of de temperatuur. Zoals reeds
opgemerkt bij de RC-oscillatoren, is de toepassing van
LC-schakelingen voor lage frequenties niet interessant,
doch indien de frequentie niet al te laag is en een zeer

grote stabiliteit gewenst is, passé men ze bij voorkeur toe.
Voor de beste resultaten is het wel gewenst in de LCketen verliesarme condensatoren toe te passen.
Er bestaan verschillende uitvoeringen van LC-oscillatoren, die in wezen overeenkomen met hoogfrequentoscillatoren. In fig. 18 zien we een oscillator in de geaarde
collectorschakeling. Hij komt overeen met de elektronisch
gekoppelde buis-oscillator, de bekende ECO in telegrafie-ontvangers.
De trillingskring is in de emitterleiding opgenomen. De
emitter is op een aftakking aangesloten, waardoor de
emitterstroom slechts door een deel van de trillingskring
gaat. De basis krijgt een veel groter deel van de trillingen
toegevoerd, waardoor de transistor voldoende gestuurd
wordt om de kring in trilling te houden. Omdat de emitterimpedantie erg laag is en de kring zo weinig mogelijk
moet worden gedempt, is het gewenst de aftakking zo
laag mogelijk te nemen. Het signaal kan van dezelfde af
takking worden afgenomen.
De schakeling werd voor het eerst gepubliceerd in
Funkschau 7/62. Behalve voor laagfrequent-generatoren
leent de schakeling zich ook goed voor hoogfrequentdoeleinden, vooropgesteld dat men dan andere trillingskringen toepast. In dat geval moet een hoogfrequenttransistor worden toegepast en voor de parallelcondensator een variabele condensator, terwijl het dan tevens
nuttig is om te proberen voor Cj een zo klein mogelijke
waarde te nemen.

!
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Schakeling 18: LC-oscillator in geaarde collectorschakeling
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Weerstanden:
Elco's:
R, = 27 kf2
C, = 10/xF/15V
R2 = 27 kfl
C3 = 5/iF/15V
R3 = 1 kfl
Condensator:
Transistor:
C2 = 0,068 /iF voor ca. 1000 Hz
T = AC 122, AC 125 voor andere frequenties groter
L = 1100 wdg.
of kleiner nemen
0,05 mm Cul met
aftakking op 370 wdg.
van af de aardzijde
Kern: potkem 7 x 11 AL 260

Een andere LC-oscillator is weergegeven in fig. 19, welke
schakeling overeenkomt met de bekende driepuntsschakeling uit de buizentechniek. De trillingskring ligt
hier tussen collector en basis, waardoor direct 180 ° fazedraaiing ten behoeve van de terugkoppeling is verkregen.
De voedingsspanning wordt aan een middenaftakking
van de spoel toegevoerd. De basisspanningsdeler, be
staande uit R2 en R3, treffen we aan tussen de onderzijde
van de trillingskring en massa. De oscillatorspanning
wordt via een sterkteregelaar van de collector afgenomen.
Deze schakeling wordt toegepast in modelbesturingsapparatuur van Engel en Reuter.
Weer een andere schakeling toont fig. 20, waarin de
terugkoppeling via een capacitieve spanningsdeler wordt
verzorgd. De transistor werkt hier in de geaarde basis
schakeling; het oscillatorsignaal wordt van de emitter af
genomen. Ten behoeve van de capacitieve spanningsdeling is de parallelcondensator van de trillingskring in
tweeën gesplitst. Deze schakeling biedt de mogelijkheid
gemakkelijk de oscillatorfrequentie om te schakelen door
steeds andere zelfinducties in de trillingskring op te
nemen. Dat kan, zoals in de figuur duidelijk blijkt, een
voudig met behulp van enkelvoudige schakelcontacten
geschieden.
Vanzelfsprekend moet de zelfinductie van elke spoel zo
danig worden ingesteld, dat de juiste frequentie wordt op
gewekt, want de parallelcapaciteit is niet zo eenvoudig te
wijzigen.

Schakeling 19: LC-oscillator in geaarde emitterschakeling
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Bij de beide voorgaande schakelingen is het niet een
voudig om verschillende zelfinducties in de schakeling op
te nemen, omdat die spoelen aftakkingen bezitten en
extra omschakelcontacten nodig zijn. Bij de schakelingen
van fig. 18 en 19 moet men derhalve voor elke frequentie
andere oscillatoren toepassen.
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Weerstanden:
Condensatoren:
C, = 0,068 nF voor een
R, = 1 kO
R2 = 27 kil
frequentie van ca. 1000 Hz;
R3 = 3,9 kil
andere frequenties grotere
R4 = 470n
of kleinere waarde
R5 = 27 k Q
C2 = 0.1 n?
Potentiometer:
C3 = 1 jrF/15V elco
P, = 50 kil instelpotmeter
Transistor T = AC 122, AC 125 enz.
L = 1300 wdg. 0,05 mm Cul met middenaftakking
Kern: potkern 7><11 AL 160
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Schakeling 20: LC-oscillator in geaarde basis
schakeling
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Weerstanden:
Condensatoren:
C, = elco 1 /iF/15V
R, = 47 Jen
R2 = 47 kfl
C2 = 0.1 /iF
R3 = 180Q
C3 = 0.1 //F
C4 = elco 1 /iF/15V
R4 = 1.5 k«
Transistor T = AC 128, enz.
L, = 1200 wdg. 0,06 mm Cul (frequentie ca. 1080 Hz)
Lj = 1080 wdg. 0,06 mm Cul (frequentie ca. 1320 Hz)
Kern: potkem 8 * 14 AL 250
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Frequentie-afhankelijk relais

Een bijzonder interessante schakeling is die van fig. 21.
Het is een zg. frequentie-afhankelijk relais, dat is dus een
elektronisch gestuurde schakelaar, welke slechts op één
bepaalde frequentie reageert. We zien in de schakeling
dan ook een resonantiekring, gevormd door L en C, die
één bepaalde frequentie doorlaat en alle andere signalen
blokkeert.
Indien aan de schakeling een zwak signaal van de juiste
frequentie wordt toegevoerd, zal dit signaal door de trillingskring worden doorgelaten en de transistor op de
basis sturen. In rust is de transistor op een minimale
ruststroom ingesteld, hetgeen wordt bewerkstelligd door
een bepaalde waarde van de basisspanningsdeler.
Het signaa’l wordt een weinig versterkt en via C2 terugge
voerd naar de ingang van de trap. Het relais in de collectorleiding vormt voor het signaal geen kortsluiting, omdat
het relais een voldoende hoge gelijkstroomweerstand

heeft om als collectorweerstand te fungeren, terwijl het
relais ook nog een bepaalde zelfinductie heeft, waardoor
de weerstand voor wisselspanningen (de stuurfrequentie)
vrij hoog is.
Het teruggekoppelde signaal komt op de onderzijde van
de resonantiekring terecht en versterkt aldus de trillingen
in de kring. Bovendien wordt het teruggekoppelde signaal
door de diode D gelijkgericht en wel zodanig, dat de basis
op een negatiever potentiaal komt te liggen. De transistor
gaat dus meer stroom trekken, waardoor de versterking
toeneemt en via de terugkoppelketen de trillingskring nog
sterker in resonantie wordt gebracht. Uiteindelijk zal de
schakeling optimaal functioneren, waarbij de collectorstroom zo hoog is, dat het relais wordt bekrachtigd en het
contact ARM wordt omgeschakeld.
Wanneer de toegevoerde frequentie te veel van de resonantiefrequentie van de trillingskring afwijkt, zal de scha-

;
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Selectieve versterker voor
telegrafie-ontvangst
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Uit de schakeling van fig. 21 werd een selectief filter ont
wikkeld, dat in communicatie-ontvangers kan worden
toegepast om de seinen uit te filteren uit het detectorsignaal, dat in vele gevallen rijk is aan storingen. Met de
schakeling van fig. 22 is het mogelijk om een sterk ge
stoord signaal, dat normaliter niet te ontcijferen zou zijn
door de kraak- en piepgeluiden en het geruis, zeer scherp
te selecteren, terwijl storingen effectief worden onder
drukt.
Frequenties die ca. 3 kHz van de afgestemde frequentie
afwijken, zijn al niet meer hoorbaar, en storingprodukten,
die buiten het afstemgebied vallen, maar een veel grotere
amplitude bezitten, worden tot een onschadelijk laag
niveau onderdrukt.
In de schakeling wordt een resonantiekring toegepast
welke op ca. 600 Hz is afgestemd, daar dit de minst on
aangename toon is om naar te luisteren. Het relais uit
fig. 21 werd vervangen door een laagfrequenttransformator, waarvan de overbrengingsverhouding ongeveer

4:1 is; aan de secundaire wikkeling kan een hoofdtele
foon worden aangesloten.
Bij ontvangst wordt de BFO van de ontvanger zodanig in
gesteld, dat het signaal dezelfde frequentie heeft als die
van de resonantiekring. Door de versterker worden dan
alleen de frequenties van ca. 600 Hz versterkt; de overige
produkten van de detector worden effectief onderdrukt.
Opdat de grootste selectiviteit wordt verkregen, mag het
ingangssignaal niet te sterk zijn, om welke reden aan de
ingang een sterkteregelaar is opgenomen.
Aangezien alle achtergrondgeruizen door de versterkertrap worden onderdrukt, moet hij uitgeschakeld kunnen
worden wanneer we op een zender trachten af te stem
men. Om die reden is aan de uitgang een omschakelaar
opgenomen, waarmede de hoofdtelefoon rechtstreeks op
de detector kan worden geschakeld. Komt het gewenste
station door, dan kan de filtertrap worden ingeschakeld,
zo daartoe de behoefte bestaat. Het hulpapparaatje kun
nen we wellicht uit de ontvanger voeden: is het een
buizentoestel, dan kan een voedingsspanning van 6V ge
makkelijk uit de gloeistroomleiding worden betrokken.
De aan-uitschakelaar kunnen we vanzelfsprekend ge
makkelijk met de filter-omschakelaar combineren.
De schakeling wordt door zendamateurs veelvuldig toege
past. De bandbreedte tussen de-6 dB punten bedraagt
30 Hz. Desondanks werkt het filter zeer stabiel en treden
geen oscilleerneigingen op, omdat de schakeling princi
pieel niet tot oscilleren neigt.
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Schakeling 22: Selectieve versterker
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Uit de schakeling van fig. 21 werd een selectief filter ont
wikkeld, dat in communicatie-ontvangers kan worden
toegepast om de seinen uit te filteren uit het detectorsignaal, dat in vele gevallen rijk is aan storingen. Met de
schakeling van fig. 22 is het mogelijk om een sterk ge
stoord signaal, dat normaliter niet te ontcijferen zou zijn
door de kraak- en piepgeluiden en het geruis, zeer scherp
te selecteren, terwijl storingen effectief worden onder
drukt.
Frequenties die ca. 3 kHz van de afgestemde frequentie
afwijken, zijn al niet meer hoorbaar, en storingprodukten,
die buiten het afstemgebied vallen, maar een veel grotere
amplitude bezitten, worden tot een onschadelijk laag
niveau onderdrukt.
In de schakeling wordt een resonantiekring toegepast
welke op ca. 600 Hz is afgestemd, daar dit de minst on
aangename toon is om naar te luisteren. Het relais uit
fig. 21 werd vervangen door een laagfrequenttransformator, waarvan de overbrengingsverhouding ongeveer

4:1 is; aan de secundaire wikkeling kan een hoofdtele
foon worden aangesloten.
Bij ontvangst wordt de BFO van de ontvanger zodanig in
gesteld, dat het signaal dezelfde frequentie heeft als die
van de resonantiekring. Door de versterker worden dan
alleen de frequenties van ca. 600 Hz versterkt; de overige
produkten van de detector worden effectief onderdrukt.
Opdat de grootste selectiviteit wordt verkregen, mag het
ingangssignaal niet te sterk zijn, om welke reden aan de
ingang een sterkteregelaar is opgenomen.
Aangezien alle achtergrondgeruizen door de versterkertrap worden onderdrukt, moet hij uitgeschakeld kunnen
worden wanneer we op een zender trachten af te stem
men. Om die reden is aan de uitgang een omschakelaar
opgenomen, waarmede de hoofdtelefoon rechtstreeks op
de detector kan worden geschakeld. Komt het gewenste
station door, dan kan de filtertrap worden ingeschakeld,
zo daartoe de behoefte bestaat. Het hulpapparaatje kun
nen we wellicht uit de ontvanger voeden: is het een
buizentoestel, dan kan een voedingsspanning van 6V ge
makkelijk uit de gloeistroomleiding worden betrokken.
De aan-uitschakelaar kunnen we vanzelfsprekend ge
makkelijk met de filter-omschakelaar combineren.
De schakeling wordt door zendamateurs veelvuldig toege
past. De bandbreedte tussen de -6 dB punten bedraagt
30 Hz. Desondanks werkt het filter zeer stabiel en treden
geen oscilleerneigingen op, omdat de schakeling princi
pieel niet tot oscilleren neigt.
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Een transistor-ontstekingsinrichting volgens fig. 23 kan
in elke auto met benzinemotor en normaal ontstekings
systeem worden ingebouwd. De onderhavige schakeling
werd in een Mercedes 220 S getest en honderden malen
nagemaakt. Hij vindt toepassing in veel auto's en onder
scheidt zich nauwelijks van de andere merk-ontstekingssystemen, die men in de gespecialiseerde winkels voor
autobenodigdheden kan kopen.
Wat de leveranciers van transistor-ontstekingsinstallaties
zo graag beklemtonen, namelijk een betere werking van
de motor bij hoge toerentallen, d.w.z. bij hoge snelheden,
terwijl ook het benzineverbruik daarbij gunstiger zou zijn,

is in de praktijk nauwelijks te merken. De reden daarvan is
simpel: met een normale auto, of dit nu een Mercedes 600
of een Goggomobiel is, heeft men nauwelijks gelegenheid
om meer dan 5% van het totale in een jaar afgelegde aan
tal kilometers met maximale snelheid te rijden. In deze 5%
kan een besparing nauwelijks te merken zijn.
De transistor-ontsteking brengt echter iets heel anders,
dat voor de normale automobilist van veel groter be
tekenis is, nl. een mooiere loop bij lage toerentallen en
beter stationair draaien. En een transistor-ontstekingssysteem zal altijd optimaal ingesteld blijven, omdat in
tegenstelling tot normale systemen de contactpunten niet
inbranden.
Bij een normaal ontstekingssysteem is een bobine, wat
niets anders is dan een hoogspanningstransformator, in
serie met het onderbrekercontact op de boordspanning
van de auto aangesloten. De stroom door de primaire wik
keling van de bobine veroorzaakt een krachtig magnetisch
veld in de kern van de bobine. Op het moment dat het
onderbrekercontact wordt geopend, valt het magne
tisch veld weg, waardoor in de hoogspanningsspoel van
de bobine een zeer hoge spanning van ca. 15.000 V wordt
geïnduceerd. Via de verdeler wordt deze spanning naar de
verschillende bougies geleid.
Doordat ook over de primaire van de bobine een aanzien
lijke spanningsstoot optreedt in een orde van grootte van
300 V, branden de contactpunten van het onderbreker
contact langzaam maar zeker in.
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Bij transistor-ontsteking is het principe vrijwel hetzelfde,
met dit verschil dat de stroom niet door het onderbreker
contact wordt onderbroken, maar door een transistor. De
transistor werkt als contactloze schakelaar. De transistor
wordt geopend en gesloten, gestuurd zegt men, door de
basisstroom, die even zovele malen kleiner is dan de collectorstroom als de versterkingsfactor van de transistor.
De basisstroom wordt gestuurd door het gebruikelijke
onderbrekercontact en het is dus duidelijk dat dit niet
meer aan slijtage onderhevig is, wat tot gevolg heeft dat
het ontstekingstijdstip altijd juist zal blijven.
De vonkboog, die bij normale ontsteking altijd over het
onderbrekercontact optreedt, vertraagt het afvallen van de
primaire stroom door de bobine. Hierdoor zal vooral bij
lage toerentallen, als de contacten langzaam van elkaar af
bewegen, het ontstekingstijdstip onduidelijk zijn en
bovendien geen optimale vonkvorming plaats vinden.
Bijgevolg lopen motoren met normale ontsteking bij lage
toerentallen niet zo goed.
Transistor-ontsteking heeft dit nadeel niet. Bovendien
kan men door de in aanmerking komende vermogenstransistoren een aanzienlijk grotere stroom sturen dan door
het onderbrekercontact. Dit laatste verdraagt geen gro
tere stroom dan ca. 4A als we de levensduur niet ernstig
willen bekorten, terwijl de vermogenstransistor op zijn
minst het dubbele of viervoudige kan schakelen. De
grotere ontstekingsstroom betekent meer energie en
krachtiger vonkvorming.

Bij transistorontsteking kan men de elektrodenafstand
van de bougies zonder gevaar tot 1 mm openbuigen, wat
het nuttige gevolg heeft dat de verbranding beter wordt
ingeleid.
Uit fig. 23 blijkt dat de transistor op dezelfde plaats in de
keten is opgenomen als het onderbrekercontact bij con
ventionele ontsteking. De weerstand R tussen basis en
emitter dient om de basisstroom snel af te breken als het
onderbrekercontact wordt geopend. De weerstand moet
een waarde van ca. 100 Q hebben; in de praktijk bleek bij
een AUY 22 een waarde tussen 50 en 200 Q goed te vol
doen. De transistor werkt in de geaarde collectorschakeling. Dat heeft het voordeel dat de transistor, waarvan de
metalen omhulling ten behoeve van een betere warmte
afvoer direct met de collector is doorverbonden, recht
streeks op een koelplaat kan worden gemonteerd. Hier
door behoeft geen gebruik te worden gemaakt van isola
tiemateriaal, wat de warmte-afvoer en de montage ten
goede komt.
De zenerdiode tussen collector en emitter dient ervoor om
spanningspieken boven 70V te dempen, zodat de maxi
maal toelaatbare collector-emitterspanning van de transis
tor niet wordt overschreden.
De kleine condensator parallel aan de zenerdiode dient
om oscilleerneigingen de kop in te drukken, maar van veel
belang is hij niet.
Het prototype van deze schakeling werd op een stukje
aluminium gemonteerd, waarop de transistor ten behoeve
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van de koeling werd vastgeschroefd. Dit geheel werd
onder de motorkap op de carrosserie vastgezet en ge
durende geruime tijd, waarin meer dan 1000 km werd af
gelegd, uitgeprobeerd. Er is geen gevaar dat de transistor
door oververhitting defect zal raken, als de primaire
stroom door de bobine maar niet groter wordt dan ca. 7A
en de transistor niet wordt blootgesteld aan de stralingshitte van de motor.
De stroom door de primaire van de bobine wordt begrensd
door de gelijkstroomweerstand van de primaire wikke
ling. Indien deze weerstand te klein is en de stroom te
groot wordt, moeten we een weerstand in de keten op
nemen: de gestippelde weerstand RV.
De weerstand is in ieder geval gewenst bij 12 V-installaties. De waarde van de weerstand is zeer laag, nl. onge
veer V3 Q. We maken hem van een stuk ijzerdraad, dat we
op het weerstandslichaam van een 12W-weerstand wik
kelen. We wikkelen zoveel draad op de vorm, dat de pri
maire stroom net 7A bedraagt.
Een nauwkeurige afstand van de contactpunten van het
onderbrekercontact behoeft niet te worden nagestreefd.
Het is bij hoge toerentallen echter wel gewenst dat het
contact zo lang mogelijk gesloten blijft, d.w.z. zo kort
mogelijk geopend is, en dit wordt bereikt door de con
tactpunten slechts weinig te laten openen. De condensa
tor parallel aan het onderbrekercontact heeft geen functie
bij het transistor-ontstekingssysteem. Daar hij het afvallen
56 van de basisstroom vertraagt, kan hij een schadelijke

werking hebben, om welke reden de condensator moet
worden verwijderd.
Doordat als gevolg van de zenerdiode over de vermogenstransistor de spanningspiek een weinig wordt gedempt,
is het gewenst het vonkvermogen extra op te voeren bui
ten de verhoging om, die we wensen om een betere ont
steking te verkrijgen. Voor dit doei moet de primaire wik
keling van de bobine een kleinere weerstand bezitten en
bovendien moet de overbrengingsverhouding groter zijn,
nl. 1:250 è 1:400. Transistor-ontsteking heeft dan ook
alleen zin als een speciale bobine voor transistor-ontste
king wordt gebruikt. Ze zijn verkrijgbaar in winkels voor
autobenodigdheden.
Anderzijds kan men met Lukas-bobines experimenteren,
die olievulling bezitten en gemakkelijk te openen zijn. De
primaire wikkeling ligt buitenop en men kan gemakkelijk
ongeveer twee-derde van het aantal windingen verwij
deren. Nog beter is het om de gehele primaire te verwij
deren en daarbij het windingaantal te tellen. Men legt dan
vervolgens een geheel nieuwe primaire wikkeling met een
windingaantal, gelijk aan een-derde van de oorspronke
lijke wikkeling, maar dan met dikker draad.
Het is niet aan te bevelen transistor-ontsteking aan te
brengen in auto's met bijzondere ontstekingssystemen,
zoals in de drie-cilinder DKW, die met drie onderbrekercontacten en drie bobines werkt. Een plezierige bijkom
stigheid van transistor-ontsteking is dat hij minder storing
veroorzaakt, zodat ontstoring gemakkelijker is.
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Gestabiliseerd netvoedingsdeel
voor transistorschakelingen
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Het is tegenwoordig niet meer zo dat het begrip transistor
aan draagbare apparatuur wordt gekoppeld: de transistor
heeft in het algemeen de radiobuis verdrongen en ook in
stationaire apparatuur worden zeer veel transistoren toe
gepast. Logisch dat dergelijke schakelingen uit het net
worden gevoed, zeker als de schakelingen betrekkelijk
grote vermogens opnemen. Batterijen zijn zeer onecono
misch en de kosten van een netvoedingsdeel heeft men er
snel uit.
Fig. 24 toont een netvoedingsdeel, waarvan de uitgangs
spanning gestabiliseerd is. Een stabiele voedingsspan
ning komt de werking van de apparaten altijd ten goede en
is vaak een voorwaarde voor de toepassing van de schake
ling. De uitgangsspanning kan tussen 6 en 18 V worden
ingesteld. De maximale stroomafname kan 0,5 A bedra
gen.
We zien in de schakeling een nettransformator toegepast,
die aan de secundaire 24 V-wisselspanning afgeeft en
waarop een bruggelijkrichter is aangesloten. Achter de
bruggelijkrichter treffen we de reservoircondensator C,
aan en het elektronische circuit.
Stroomafname geschiedt via T3, welke met T2 als emittervolger is geschakeld. ï3 kan alleen geleiden als er basisstroom loopt en dat gebeurt via R,. Die basisstroom is in

principe zo groot, dat de transistor volledig geleidt.
Tussen de basis van T2 en massa treffen we echter T3 aan,
welke een deel van de stroom door R, naar aarde kan
doen afvloeien. Dat gebeurt als T3 in geleiding is en dat
vindt plaats als de basisspanning groter is dan de emitterspanning. De basisspanning wordt via een spanningsdeler uit de uitgangsspanning verkregen. De emitterspanning kan maximaal 4V bedragen als gevolg van de
aanwezigheid van de 4 V-zenerdiode in de emitterleiding.
Afhankelijk van de stand van P, zal de basisspanning ook
ca. 4V bedragen als de uitgangsspanning aan de emitter
van T3 tussen 6 en 18V ligt. Doordat de voedingsspan
ning over C, aanzienlijk hoger is en ook aan de emitter
van T3 deze hoge spanning zal willen optreden, zal T,
door de basisspanningsdeler in geleiding worden ge
bracht. T, zal nu een zo sterke belasting over R, gaan
vormen, dat de basisspanning van T2 en dus ook de span
ning aan de emitter van T3 niet tot aan het maximum kan
oplopen. De schakeling zal zich zo instellen dat op de
basis van T, een spanning staat, gelijk aan de spanning
van de zenerdiode plus de spanning over de basis-emitterovergang van T,. De spanning op de emitter van T3, d.w.z.
de uitgangsspanning van het apparaat, wordt nu bepaald
door de stand van P,.
Indien de uitgangsspanning zou willen afnemen als ge
volg van een toenemende belasting, zal ook de basis
spanning van T, geneigd zijn af te nemen, waardoor T,
minder gaat geleiden en aan het paar T2-Ï3 meer basis-
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Schakeling 24: Gestabiliseerd netvoedingsdeel
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Weerstanden V2W:
R, = 3,3 kO
R2 =47 0
R3 = 220
Elco's:
C, = 1000 //F/35V
C2 = 250 /*F/35V
C3 = 1000 aiF/35V
ZD = zenerdiode Z4
La = 6V 0.05A gloeilampje
Transistoren:
y
T, = TF 78. AC 122, AC 125, enz.
T2 = TF 80. AC 128, enz.
T3 = AUY 22
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O +
Tr = voedingstransformator,
24V 1 A

Gl = bruggelijkrichter;
25 V 1.5A

P, = 250 0 potmeter
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stroom wordt toegevoerd. T3 zal nu sterker gaan geleiden
en aldus een afname van de uitgangsspanning tegen
gaan.
De schakeling leent zich vanzelfsprekend niet alleen voor
experimentele doeleinden, maar ook voor continu bedrijf
in bijv. alarmtoestellen of omroepinstallaties, waarbij het
stroomverbruik sterk varieert al naar gelang het apparaat
in bedrijf is of niet.
Een gestabiliseerd netvoedingsdeel leent zich ook bij
zonder goed voor het opladen van accu's. De gewenste
laadspanning kan eenvoudig worden ingesteld, of het nu
om bijv. een 4V of een 12V accu gaat. Doordat de span
ning constant blijft, zal het niet kunnen gebeuren dat de
accu wordt overladen. Men stelt eenvoudig de hoogst
toelaatbare spanning in, welke bij de meest gangbare
loodaccu's 2,6 V per cel bedraagt. Voor het opladen van
een 6V-accu stellen we de uitgangsspanning dus in op
een spanning van 7,8 V.
In de toevoerleiding moeten we wel een weerstand op
nemen om de laadstroom bij het begin van de lading te
begrenzen. De waarde van de weerstand zal tussen 5 en
100 Q mogen liggen.
Als de lege accu op het voedingsapparaat wordt aange
sloten, zal eerst een relatief hoge laadstroom lopen, tot de
accu een bepaalde lading heeft opgeslagen en daardoor
een hogere klemspanning heeft gekregen. Hoe hoger de
klemspanning echter zal worden, hoe kleiner de laad
stroom. Het zij terloops vermeld, dat dit nu juist precies

de manier van laden is, die voor loodaccu's is voorge
schreven en die ook nikkel-ijzer accu's niet schaadt.
Overladen is niet mogelijk, omdat er geen laadstroom zal
vloeien als de klemspanning zijn maximale waarde van
7,8 V zal hebben bereikt, omdat de uitgangsspanning van
het voedingsdeel immers niet zal toenemen bij afwezig
heid van belasting.
Indien in servicewerkplaatsen een 6V-accu wordt ge
bruikt om bijv. autoradio's op te laten werken, kan het net
voedingsdeel continu op de accu aangesloten blijven. Het
is niet nodig het voedingsdeel pas in te schakelen als de
accu ontladen is, het kan continu in werking zijn en de
accu steeds op peil houden. Zou op een gegeven ogen
blik het opgenomen vermogen groter zijn dan door het
voedingsdeel kan worden bijgeleverd, dan kan de accu
zich gedurende de nacht opladen. Een dergelijke combi
natie kan in al die gevallen uitkomst bieden, als gedurende
korte tijd aanzienlijke stromen van 8A of meer moeten
worden afgenomen. Men vervalt dan niet in een peper
duur netvoedingsdeel, dat deze hoge stroom moet kun
nen leveren.
Voor een continu of wisselend stroomverbruik van niet al
te grote transistorapparaten behoeft echter geen gebruik
te worden gemaakt van een bufferaccu. In ieder geval is
het gestabiliseerde netvoedingsdeel een schakeling,
waarvan het loont hem na te maken, als men herhaalde
lijk de beschikking moet hebben over een voedings
spanning voor de beproeving van transistorapparatuur.
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In dit deeltje van de serie Transistorschakelingen, bestemd voor ama
teurs, is een groot aantal momenteel bijzonder betrouwbare, goed door
dachte ontwerpen bijeengebracht, zoals deze her en der werden ont
wikkeld.
In het kort worden de drie basisschakelingen - de geaarde emitter-, de
geaarde basis- en de geaarde collectorschakeling - behandeld, waarna
een reeks schakelingen van eenvoudig tot meer ingewikkeld de revue
passeert.
We treffen enkele l.f.versterkertrappen aan, enkele balansversterkers
mét en zonder transformatoren, een klankregeltrap, enkele oscillatorschakelingen voor uiteenlopende frequentiegebieden, een eenvoudige
zenderschakeling,

laagfrequent generatorschakelingen,

afgestemde

schakeltrappen, een transistor-ontsteking en een gestabiliseerd netvoedingsapparaat.
Een goede en nuttige handleiding voor de amateur die geen bepaald
onderwerp zoekt maar graag met enkele ontwerpen experimenteert.

