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Technische perfektie in elektronica. Dat is de basis voor de
goede naam van Pope beeld
buizen, elektronenbuizen en
halfgeleiders. Pope is het
vertrouwde kwaliteitsmerk,
waar u als vakman op bouwen
kunt. Achter die naam staat
een wereldorganisatie, welke
u kan en wil steunen bij uw
verkoop! Pope: voor kwaliteit, sortering en... service!
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Na het succes van de uitgave ”Het ontwerpen van versterkers” lag het,
gezien de stormachtige ontwikkeling van de transistoren sinds 1948,
voor de hand, een soortgelijk boek het licht te doen zien waarbij de
schakelingen, die hierin voorkomen, gebaseerd zijn op de toepassing
van halfgeleiders (transistoren, dioden, etc.).
Deze grote groep halfgeleiders, welke aan de ontwerper ter beschikking
staan, biedt zoveel aantrekkelijke mogelijkheden ook voor de amateur,
dat een ieder, die met het werken met transistoren vertrouwd geraakt
is, niet meer aan de "klassieke” elektronenbuizen denkt, doch zich ge
heel op halfgeleiders instelt. De prestaties van de huidige transistoren
doen in genen dele voor die van buizen onder, doch overtreffen deze
in vele opzichten; de mogelijkheid om met deze laagohmige elementen
direct aan de luidsprekerimpedantie aan te passen heeft een reeks van
aantrekkelijke schakelingen in het leven geroepen.
De geringe afmetingen, het uiterst kleine energiegebruik, de afwezig
heid van gloeistroomgeleidingen, de vrijwel onbeperkte levensduur en
de lage spanningen hebben voor de ontwerper tal van nieuwe facetten
geschapen welke ook voor het audiogebied uitermate aantrekkelijk zijn.
De versterkerelementen kunnen nu op de constructief meest aantrekke
lijke plaats ingebouwd worden zonder dat daarbij problemen betreffende
warmte-ontwikkeling, gewicht en ruimte een grote rol spelen. De
robuustheid en het geringe energiegebruik maken transistorversterkers
voor transportabele doeleinden tot een vanzelfsprekende keuze; de snelle
beschikbaarheid (geen opwarmtijd) geeft een zeer aanzienlijke energie
besparing en maakt in- en uitschakeling met de schakelaar van de
grammofoonmotor zeer goed uitvoerbaar.
De bezwaren, welke aanvankelijk nog de algemene toepassing van
transistoren in de weg stonden, zoals een hoog ruisniveau een grotere
vervorming, sterke temperatuurafhankelijkheid e.d. zijn door de moderne
technologische ontwikkelingen nagenoeg achterhaald; vrijwel alle wensen
op het gebied van de weergave op een breed frequentiespectrum met
een zeer lage vervorming zijn vervuld. De grote bedrijfszekerheid
(afwezigheid van huishouders met kraakmogelijkheden) en de lange
levensduur maken een langdurig genot van een eenmaal perfecte in
stallatie mogelijk; voor een langzame doch gestadige achteruitgang van
de prestaties behoeft geen angst meer te bestaan.
De opzet van het boek is zodanig gekozen, dat dit speciaal voor de ont
werper en voor de amateur zoveel mogelijk profijt afwerpt; na een
algemene inleiding worden de verschillende onderwerpen in de volgorde,
zoals deze bij versterkers voorkomen, behandeld, waardoor een snel
overzicht in de problemen kan- worden verkregen. Aangezien het gedrag
van de transistor ten nauwste samenhangt met de technologie van de
halfgeleiders kan een theoretische beschouwing niet gemist worden;
hierdoor kan het boek ook gebruikt worden bij opleidingsinstituten
zoals de U.T.S., E.T.S., H.T.S., opleidingen voor de examens Radio-

monteur- en technicus, middelbare en hogere radio-technici- en elektronici e.d.
Evenals bij ”Het ontwerpen van versterkers” is ook hier de nadruk
gelegd op de zelfwerkzaamheid van amateur en ontwerper; in plaats
van het publiceren van meestal uit tijdschriften overgenomen schake
lingen, waarvan de werking dubieus is en de onderdelen meestal onverkrijgbaar zijn (deze schakelingen worden vaak gepubliceerd om een
speciaal soort transistoren te pousseren!) worden hier de middelen ver
strekt om, met gebruikmaking van vlot verkrijgbare onderdelen, schake
lingen met alic vereiste eigenschappen te ontwerpen. Indien men zich
eenmaal goed van de fundamenten van het werken met transistoren op
de hoogte heeft gesteld, schuilt hierin niets geheimzinnigs meer; de
resultaten zijn even goed, of vaak nog beter voorspelbaar dan bij het
ontwerpen van buizenversterkers. De schakelingen, die als voorbeeld
zijn opgenomen, zijn terdege beproefd en door een ieder gemakkelijk
na te bouwen.
Rest mij nog de N.V. Philips Gloeilampen Fabrieken te Eindhoven (in
het bijzonder Philips Nederland N.V. afd. Elonco en de Uitg. Mij.
N.V. "Centrex”) te danken voor de royale wijze, waarop zij onderdelen
ter beproeving en gegevens ter publicatie hebben afgestaan alsmede de
"Muiderkring N.V.” te Bussum voor de grote zorg, welke zij aan deze
lang niet eenvoudige uitgave hebben besteed.
Laren Nh.

Ir. S. J. Hellings

HOOFDSTUK I

THEORETISCHE BESCHOUWINGEN
1. Algemene inleiding
Alhoewel het in de praktijk zeer goed mogelijk is om zonder diepgaande
kennis van de verschijnselen, welke aan de werking van de transistor
ten grondslag liggen, versterkers te ontwerpen en te bouwen, is het voor
de vakman en voor de amateur toch wel van belang iets van deze grond
slagen af te weten. In tegenstelling met de elektronenbuis, waar met een
vrij simpel vervangingsschema het merendeel van de verschijnselen ver
klaard en berekend kan worden, is dit bij een transistor niet zonder meer
mogelijk; in tal van gevallen moet naar de fundamentele eigenschappen
van de stof, waaruit de transistor is opgebouwd, worden verwezen; uit
eindelijk zal het ook veel meer bevrediging schenken indien de hiermede
gepaard gaande verschijnselen begrepen en verklaard kunnen worden.
Mocht het doorwerken van deze theorie voor de lezer echter te tijd
rovend zijn, dan is er geen enkel bezwaar tegen, indien hij de studie
bij het praktische deel vanaf hoofdstuk IV aanvangt; bij latere ver
dieping in de stof kan deze theorie altijd nog worden bestudeerd.
Wat betreft de theoretische inleiding was het ook mogelijk geweest
te verwijzen naar de reeds hierover bestaande werken in het Nederlandse
taalgebied; het is echter onaangenaam zijn kennis steeds weer uit ver
schillende boeken te moeten putten, waarbij verschillen in behandeling,
nomenclatuur, indeling, notatie’s e.d. een grote rol spelen.
Bij ontwerpen van versterkers met elektronenbuizen is het mogelijk
terug te grijpen op een goed gefundeerde theoretische ondergrond en
een groot aantal degelijk beproefde standaard schakelingen; bij transistortoepassingen is dit een gebied, dat nog voortdurend in beweging is.
Wat betreft de in de literatuur gepubliceerde schakelingen is er zeer
veel kaf onder het koren; vele schakelingen blijken öf niet, óf slechts
onder zeer bepaalde omstandigheden te werken, öf uitgezóchte transistoren te behoeven, terwijl het aantal typen transistoren verbijsterend
groot is. Zelfs voor de vakman is het wanhopig om ook maar bij be
nadering op de hoogte van de stand van zaken te blijven; iedere dag
verschijnen er nieuwe typen en verdwijnen de oude, die hij nu juist
voor zijn ontwerp had willen toepassen. Het aantal typen is bij benade
ring niet te schatten en loopt zeker in de vijf- tot tienduizend. In de
Verenigde Staten heeft men maar eenvoudig doorgenummerd; er is
hoegenaamd geen verband tussen het transistor nummer en de eigen
schappen hiervan. Gelukkig heeft men in het oude Europa de zaken
beter aangepakt en is Philips voorgegaan in een normalisatie van typen
en typennummering, zodat uit het typenummer direct al veel van de
eigenschappen te vinden zijn. Hierdoor is ook een veel betere aansluiting
aan het buizenprogramma verkregen; normalisatie is voor transistoren
een kwestie van ”to be or not to be”. Immers, geen zinnig mens zal het
gebruik van transistoren propageren indien voor iedere schakeling
7

andere typen noodzakelijk zouden zijn. De kunst van het ontwerpen is
juist, om met een beperkt assortiment alle gewenste resultaten te kunnen
verkrijgen.
In dit werk is het streven erop gericht het aantal nodige typen zoveel
mogelijk te beperken en wel tot typen, waarvan verwacht kan worden,
dat deze zeer lang in de produktie zullen blijven. Uiteraard zijn dit geen
"experimenteer-transistoren” (want dit stadium is alweer voorbij) doch
fabrieksmatige produkten, waarvan de eigenschappen ons in ruime mate
worden verstrekt. Daar met opzet typen met zeer goede eigenschappen
zijn gekozen, zijn deze voor vele doeleinden bruikbaar, zodat hieruit
ook een financieel voordeel resulteert.
2. Vergelijking van de conventionele en de moderne technieken
Een van de vragen, die bijna steeds naar voren komt als het gaat over
het met transistoren uitrusten van audioversterkers, is de al dan niet
vermeende noodzaak van het overgaan van buizen- op transistortechnieken met alles, wat daarmede samenhangt. Vaak wordt van de ge
dachte uitgegaan, dat de buizenversterkers toch goed genoeg zijn voor
het doel waarvoor deze zijn bestemd; de voordelen van de transistortechniek zijn echter zo evident, dat bij nadere kennismaking met dit
medium de buizentechniek geheel op de achtergrond raakt. Vele be
zwaren, welke aanvankelijk aan de transistortoepassingen kleefden, zijn
inmiddels door technische verbeteringen achterhaald. De voordelen van
de toepassing van transistoren in audioschakelingen kunnen als volgt
worden samengevat:
a) Een vrijwel onbeperkte levensduur bij juiste toepassingen. Een een
malig uitgevoerde schakeling behoudt zijn eigenschappen; een langzame
achteruitgang als gevolg van buizenslijtage treedt hier niet op.
b) Het ontbreken van de verhitte katode met gloeidraadvoeding e.d.
maakt mogelijk, dat de transistor in iedere configuratie gebruikt kan
worden; het aantal schakelmogelijkheden is veel groter dan met buizen.
c) De warmte-ontwikkeling van een transistorversterker is onverge
lijkelijk veel kleiner dan die van een gelijkwaardige buizenversterker. Dit
maakt het mogelijk, deze versterkers op allerlei plaatsen in te bouwen,
waardoor technisch en esthetisch zeer bevredigende resultaten te be
halen zijn.
d) In samenhang met c) is het energieverbruik maar een fractie van een
gelijkwaardige buizenversterker; dit bedraagt ca. 1/10 tot 1/100 van
laatstgenoemde. Versterkers kunnen zeer gemakkelijk uit batterijen en
accumulatoren worden gevoed, waardoor bromproblemen niet meer op
treden en de mogelijkheid van transport veel groter wordt.
e) De afmetingen van transistoren zijn maar een fractie van die van
buizen, zodat miniatuurbouw goed mogelijk is. Ook hierdoor ontstaat
een veel grotere vrijheid in de vormgeving.
f) De constructie van de transistor is veel robuuster dan die van de
elektronenbuis; de kans op beschadiging is eveneens veel geringer.
g) Microfonisch effect is hier afwezig; de versterker kan in de Iuid8

sprekerkast worden gebouwd zonder dat er terugwerking op kan treden.
Ook hierdoor ontstaat weer een grotere vrijheid in de vormgeving van
versterkers.
h) Er bestaan bijzondere transistorconfiguratie’s, welke het mogelijk
maken, schakelingen te ontwerpen welke met elektronenbuizen niet uit
voerbaar zijn (z.g. complementaire transistoren).
i) De lage spanningen, welke hier over het algemeen worden toegepast
(van 6-34 V) maken de versterker extra veilig tegen aanraking van onder
spanning staande delen, terwijl ook de levensduur van de overige compo
nenten (condensatoren e.d.) als gevolg van de lage spanning zeer groot
kan zijn.
j) Lage impedanties, zodat directe koppeling met de lsp mogelijk is.
Ook de nadelen van transistorversterkers mogen niet onvermeld blijven,
ofschoon door de snelle technische ontwikkeling van de transistor vele
aanvankelijk zwaar wegende argumenten zijn komen te vervallen.
a) De transistor is gevoelig voor de omgevingstemperatuur; bij het
ontwerp moet dan ook steeds gerekend v/orden met de grenzen van de
omgevingstemperatuur, waarin de versterker gebruikt moet worden. Dit
geldt in het bijzonder voor extreem hoge temperaturen; voor normaal
huiskamergebruik is dit nimmer een probleem. Door een goed ontwerp
echter is aan deze moeilijkheid zeer ver tegemoet te komen.
b) De versterking per trap is in het algemeen wat kleiner dan met
buizen is te bereiken, hetgeen wil zeggen, dat we meer transistoren nodig
hebben om eenzelfde versterking te bereiken. Met uitzondering van de
vermogenstransistoren is dit nadeel echter grotendeels achterhaald.
c) De frequentiekarakteristiek van de transistor valt in het algemeen
sneller af aan de hoge zijde dan dit bij buizen het geval is. Indien we
ons tot het audio-gebied beperken (tussen 30 en 15.000 Hz) dan stelt dit
voor de transistoren in de voorversterker geen enkel probleem; band
breedten tot 100.000 Hz zijn met normaal gangbare typen gemakkelijk
te verkrijgen. Voor de eindtransistoren ligt dit iets moeilijker, ofschoon
ook hier door het toepassen van tegenkoppeling en door het gebruik
maken van nieuwere typen transistoren de moeilijkheden snel verdwijnen.
d) Daar de transistoren maar tot een beperkte spanningswaarde kunnen
worden toegepast (de max. toelaatbare waarde ligt tussen 20 en 80 V)
zal de wisselspanning, die een dergelijke schakeling kan leveren, in het
algemeen kleiner zijn dan die bij buizen, welke uiteraard met veel hogere
anodespanningen werken. Daartegenover staat echter, dat een transistor
de voedingsspanning veel beter "benut” dan een elektronenbuis, omdat
de transistor tot zeer lage spanningswaarden (kleiner dan 1 V) kan
worden gestuurd. Ook kan een transistor grote stromen afgeven aan een
schakeling met een kleine weerstand (aan een kabel b.v.).
e) Bij het overschrijden van de toelaatbare spanning aan de transistor,
bijvoorbeeld als gevolg van sterke variaties van de voedingsspanning,
sterke variaties in de belasting e.d. kan deze zeer snel defect raken;
normale smeltveiligheden vormen hiertegen geen beveiliging. De door de
fabrikant opgegeven toelaatbare waarden dienen dan ook met zorg ge9

handhaafd te worden, terwijl in de schakeling de nodige voorzorgen
moeten worden genomen.
f) De ingangsweerstand van transistoren is laag en bovendien nog sterk
afhankelijk van de aangelegde spanning. Bij het aansluiten van opnemers
aan de versterker (microfoon, grammofoon e.d.) moet met deze lage
weerstand terdege rekening worden gehouden. Ook het ontwerpen is,
daar steeds met deze weerstand gerekend moet worden, gecompliceerder
dan bij buizenversterkers; terwijl de denkwijze bij buizenversterkers ge
richt is op spanningsversterking, dient bij transistorversterkers steeds de
stroomversterking te worden bezien. Door de toepassing van bijzondere
schakelingen is het echter mogelijk, hoge ingangsweerstanden te ver
krijgen; alleen in het geval van extreem hoge eisen zullen we onze toe
vlucht tot elektronenbuizen moeten nemen.
Overigens is deze lage ingangweerstand niet steeds een bezwaar; zo zal
hierdoor een schakeling bijzonder ongevoelig worden voor bedradingscapaciteiten, voor brominductie e.d.
TABEL I, HOOFDSTUK II
AANTAL VALENTIE-ELEKTRONEN IN DE BUITENSCHIL
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HOOFDSTUK II

EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN, WAARUIT DE
TRANSISTOR IS OPGEBOUWD
1. De eigenschappen
De eigenschappen van een transistor worden voor een groot deel bepaald
door het materiaal, waaruit deze is opgebouwd en eveneens voor een
belangrijk deel door de mechanische uitvoering.
Voor de toepassing in transistoren (en dit geldt eveneens voor dioden)
komt uitsluitend de catagorie van de halfgeleiders in aanmerking en wel
de stoffen germanium en silicium. Germanium is een bros, hard metaal
met een smeltpunt van 936° C; silicium is eveneens een hard, bros metaal
met een smeltpunt van 1420° C. Beide materialen worden voor de
transistorfabricage gebruikt; germanium wordt voor algemene toepas
singen gebruikt, silicium veel in professionele apparaten (rekenmachines
e.d.), terwijl ook de mogelijkheid bestaat silicium transistoren tot veel
hogere temperaturen te gebruiken. Bij toepassing van germanium mag
de temperatuur in de transistor in het algemeen niet boven de 75 a 95° C
stijgen, bij toepassing van silicium mag deze temperatuur echter tot ca.
150° C toenemen; voor gelijkrichtdioden worden dan ook nagenoeg
uitsluitend siliciumdioden gebruikt. Germanium en silicium bezitten beide
een z.g. kristallijne structuur; ten einde een goede diode- of transistorwerking mogelijk te maken, dient in het gehele materiaal deze structuur
gelijkvormig te zijn. De grondstoffen voor de fabricage worden daarom
uit één groot kristal gesneden.
De halfgeleiders houden, wat het geleidingsvermogen betreft, het midden
tussen de isolator (met een zeer grote weerstand) en de geleider (met
een zeer lage).De soortelijke weerstand wordt uitgedrukt in ohm/cm/cm2,
hetgeen zeggen wil de weerstand van een blokje met een dwarsdoorsnede
van 1 cm2 en een lengte van 1 cm; (een kubusje met een inhoud van 1 cm3
derhalve); ook wordt deze wel uitgedrukt in ohm-cm, wat op hetzelfde
neerkomt. In de groep isolatoren is de waarde van de soortelijke weer
stand tussen 1018 en 106 ohm-cm, voor halfgeleiders ligt deze tussen
106 en 10-2 ohm-cm en voor de geleiders tussen 10-2 en 10-5 ohm-cm.
Het geleidingsvermogen van germanium en silicium is zeer sterk afhanke
lijk van de temperatuur en van de aanwezigheid van bepaalde veront
reinigingen in het materiaal. Zeer zuiver materiaal is bij het absolute nul
punt een volmaakte isolator; bij hogere temperatuur echter komen er
elektronen "beschikbaar” zodat het geleidingsvermogen steeds toeneemt.
Zeer geringe hoeveelheden van bepaalde bijmengsels (b.v. 1 deel arseni
cum op 108 delen germanium) vergroten het geleidingsvermogen zeer
sterk (ca. 500-voudig). Een van de grote problemen bij de fabricage is
dan ook wel het verkrijgen van zeer zuiver germanium en silicium; dank
zij geraffineerde technieken is men daar zeer goed in geslaagd.
Bij toenemende temperatuur neemt het geleidingsvermogen steeds verder
toe en gaan de typische eigenschappen van een halfgeleider meer en
11

meer verloren, totdat bij het smeltpunt de gehele kristalstructuur ver
loren gaat en het geleidingsvermogen dat van de goede geleiders gaat
evenaren. Hierbij valt het op, dat het gedrag van de halfgeleiders, met
betrekking tot de temperatuur, juist tegengesteld is aan dat van metalen;
bij metalen immers neemt de weerstand toe bij toenemende temperatuur,
terwijl deze bij halfgeleiders afneemt. Zoals wel algemeen bekend, vormen
de elektronen de dragers van de elektrische lading en bepalen daardoor
min of meer de weerstand.
Beschouwen we het geleidingsvermogen van een metaal, dan bevinden
zich hierin een zeer groot aantal vrije elektronen, die voor de geleiding
kunnen zorgdragen; de weerstand en daarmede ook de warmte-ontwikkeling worden veroorzaakt door botsingen van het elektron tegen het over
gebleven restant van het metaalatoom (het z.g. ion). Bij toenemende
temperatuur neemt de beweeglijkheid van deze ionen steeds meer toe,
het aantal botsingen met de vrije elektronen neemt toe en daarmede ook
de elektrische weerstand. Bij zeer lage temperaturen liggen de atomen
stil; er treden geen botsingen meer op en de weerstand verdwijnt vrij
plotseling (z.g. supra-geleiding).
Geheel anders gaat echter de geleiding bij halfgeleiders; hier beschikken
we maar over een beperkt aantal vrije elektronen, die voor het elektrisch
transport kunnen zorgdragen. Het aantal vrije elektronen is in sterke mate
afhankelijk van de temperatuur, vandaar, dat het geleidingsvermogen
met de temperatuur sterk toeneemt.
Zoals reeds in de aanhef is vermeld gaan de eigenschappen van de
transistor of diode hand in hand met het gebruikte basismateriaal; ook
de schakeling om de transistor wordt voor een groot deel bepaald door
de materiaaleigenschappen; teneinde de typische eigenschappen van dit
basismateriaal wat nauwkeuriger te leren kennen is het noodzakelijk, dat
we ons wat verder in de atoomtheorie verdiepen.
2. De opbouw van de materie
Iedere bekende stof is opgebouwd uit een aantal elementen, waarvan er
een 92-tal in de natuur voorkomen en waarvan ook nog een aantal langs
kunstmatige weg (met behulp van radioactiviteit) wordt verkregen;
deze elementen zijn a.h.w. de bouwstenen van de materie. Veel materialen
bestaan zelf uit een element (ijzer, koper, zuurstof, stikstof) terwijl andere
stoffen bestaan uit een samenstelling van elementen (water, dat uit een
samenstelling van waterstof en zuurstof bestaat, zand, steen, glas, orga
nische materialen als plastics, hout, eiwitten, cellulose e.d.). Alle ele
menten zijn samengebracht in het z.g. Periodiek Systeem der Elementen,
waarbij gelijksoortige elementen ook gelijk gegroepeerd zijn. (tabel 1).
Hierbij is niet alleen de samenstelling bepalend voor de eigenschappen
van het materiaal, ook de "nabehandeling” speelt een belangrijke rol;
ook voor de elementen worden de eigenschappen in belangrijke mate
bepaald door de wijze, waarop deze worden nabehandeld. Zo is koolstof
(rij 2, kolom IV) bekend in de vorm van het potlood (amorfe of nietkristallijn gedaante) en in de vorm van het zeer kostbare en harde
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diamant! In wezen is dit de kristallijne vorm van koolstof.
De hoeveelheden van deze elementen kunnen we niet willekeurig klein
kiezen; de kleinste hoeveelheid, die nog dezelfde eigenschappen bezit als
het element zelf, wordt een molecule genoemd. Deze hoeveelheden zijn
onvoorstelbaar klein; 1 cm3 germanium zal ca. 1023 moleculen bevatten.
Gaan we het molecule nog verder ontleden, dan blijkt dit vaak opgebouwd
uit twee of meer gelijke atomen, die tezamen het molecule vormen; deze
atomen kunnen niet afzonderlijk bestaan doch verenigen zich tot hel
molecule. Zo bestaat het bekende gas waterstof uit moleculen, die ieder
uit twee atomen zijn opgebouwd. In vele andere gevallen (bijvoorbeeld
bij germanium en silicium) bestaat het molecule slechts uit één atoom,
zodat deze gelijk zijn.
Zeer veel materialen bestaan echter uit verschillende soorten atomen; zo
bestaat één molecule water uit twee atomen waterstof (symbool H,
atoomnr. 1), verenigd met één atoom zuurstof (symbool O, atoomnr. 8);
tezamen vormen deze één molecule water (symbool H-H-O of wel H20).
Gaan we de atomen verder uiteenrafelen, dan blijken deze te bestaan uit
een atoomkern, met daaromheen in min of meer cirkelvormige banen
draaiende elektronen; we kunnen dit enigermate vergelijken met een
zonnestelsel en de planeten, die hieromheen draaien. De kern kunnen
we dan vergelijken met de zon, in het midden van het planetenstelsel
geplaatst, terwijl de planeten min of meer met elektronen te vergelijken
zijn. Deze vergelijking is nuttig voor een eerste oriëntatie; er bestaan
echter grote verschillen met betrekking tot de krachten, welke tussen de
elektronen en de kern werkzaam zijn; deze zijn van een veel gecompli
ceerdere aard dan die, werkzaam tussen de zon en de planeten.
De eigenschappen van het element (de "bouwstof”) worden nu vrijwel
geheel bepaald door de opbouw van de atomen en daarmede door de kern
met de daaromheen cirkelende elektronen. In fig. 1 is dit nader weer
gegeven.
(a)

Fig. la. Atoom-model voor Silicium.
Atoom-nummer 14, atoom-gewicht 28

\ alektren
jaltnlit•liktronen

buitentchil

M

Om de kern Ke cirkelen de elektronen in verschillende banen en wel op
nauwkeurig bepaalde afstanden van de kern; op iedere baan kan slechts
een beperkt aantal elektronen voorkomen. Deze banen worden met de
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Fig. lb. "Ruimtelijk” Atoom-model
Germanium. Atoom-nummer 32,
atoom-gewicht 72,60
naam "schillen” betiteld, omdat een dergelijke baan als een "schil” om
de kern ligt. In fig. la zijn de elektronen gemakshalve in een plat vlak
weergegeven; dit is in werkelijkheid beslist niet het geval (zie ook fig. lb).
Het gehele atoom is in rust elektrisch neutraal; er bevinden zich evenveel
elektrisch negatief geladen deeltjes (elektronen) als positief geladen
deeltjes (protonen) in het atoom. Aangezien de schil elektrisch negatief
is (elektronen) zal de kern elektrisch positief zijn (protonen); het aantal
elektronen en protonen zal derhalve gelijk zijn; hoewel de ladingen gelijk
zijn, is het proton veel zwaarder dan het elektron en wel 1850 maal zo
zwaar. Ook kan de atoomkern nog een of meer neutronen bevatten,
elektrisch ongeladen deeltjes, welke eenzelfde gewicht bezitten als het
proton.
Samenvattende krijgen we het volgende staatje:

Atoomkern:
Atoomschil:

naam:
proton
neutron
elektron

lading in Coulomb:
1,6X10-19
1,6X10-19

gewicht in gram:
1,66X10-24
1,66X10-24
9X10-28

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat het bestaan van een groot aantal
andere deeltjes bekend is, die hier echter niet ter zake doen.
De opbouw van de elektronen"wolk" om de kern in schillen vertoont
een bijzondere structuur, welke in fig. la aangegeven is. De verschillende
schillen worden achtereenvolgens met K-schil, L-schil, M-N-O-P- en
Q-schil aangeduid; slechts in deze schillen kunnen de elektronen hun
banen beschrijven; hiertussenin kunnen ze zich niet (blijvend) bevinden.
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Wel kunnen de elektronen overgaan van de ene schil naar de andere of
van de schil van het ene atoom naar die van het andere.
De schillen zijn ook genummerd; hierbij draagt de K-schil het nummer 1,
de L-schil het nummer 2, enz.; de afstanden van deze schillen tot de
atoomkern verhouden zich onderling als de kwadraten van deze getallen.
Zo is de L-schil 22 = 4 maal zo ver van de kern verwijderd als de K-schil,
de M-schil 32 = 9 enz., zodat de verst afgelegen schil, de Q-schil 72 = 49
maal zo ver weg ligt. Deze afstanden zijn in absolute maatstaven gemeten
onvoorstelbaar klein; de K-schil is b.v. ca. 5X10-9 cm van de kern ver
wijderd.
Het getal in het periodiek systeem (tabel 1), bij ieder element vermeld,
geeft aan hoeveel elektronen dit in de gehele schil bezit; dit noemt men
het atoomnummer. Het getal, onder ieder element vermeld, geeft aan
het z.g. atoomgewicht, hetgeen zeggen wil hoeveel maal zwaarder een
dergelijk atoom is als het lichtste atoom dat wij kennen, nl. het atoom
waterstof.
Beschouwen we eerst eens even het allereenvoudigste element waterstof,
(H), waarvan het atoomnummer 1 is en het atoomgewicht uiteraard ook
(de kleine afwijkingen hiervan laten we buiten beschouwing). In fig. 20
is dit nader weergegeven.

H —* HOHmHjO

Het atoommodel van waterstof is een kern, bestaande uit een proton,
(waarin derhalve de massa van het atoom is geconcentreerd met de
positieve lading) met daaromheen cirkelend één enkel elektron in de
K-schil.
Het volgende element met het atoomnummer 2 is helium, een edelgas,
dat in zeer kleine hoeveelheden in de atmosfeer voorkomt. Al de elemen
ten onder de kolom "O” vermeld, zijn trouwens van dergelijke edel15

gassen, zo genoemd, omdat deze zich niet met andere elementen kunnen
verbinden.
De kern van het helium-atoom bestaat uit twee protonen, welke het ge
wicht vertegenwoordigen (het atoomgewicht is derhalve ca. 2) en een
positieve lading vertegenwoordigen, welke twee maal zo groot is als die
van waterstof; om de kern cirkelen twee elektronen in de K-schil, waar
door het geheel elektrisch neutraal wordt; het atoomnummer bedraagt
derhalve 2 (fig. 2b).
Het aantal elektronen, dat zich op een bepaalde schil kan bevinden,
is aan een maximum gebonden; het aantal is gelijk aan 2Xn2, waarin n
het rangnummer van de schil is. Voor de K-schil met rangnummer 1 is
het aantal 2, voor de L-schil met het rangnummer 2 is het aantal
2X22 = 2X4 = 8, voor de M-schil met het rangnummer 3 is dit
2X32 = 18, enz. Dit spel gaat echter niet onbeperkt door; de laatste
schil, die nog volledig bezet wordt is de N-schil (32 elektronen), doch
voor de O-, P- en Q-schillen wordt het theoretisch maximum nooit
bereikt.
Bij de opbouw van het atoom zal als regel eerst een bepaalde schil geheel
"gevuld” worden, voordat een volgende aan de beurt komt; dit geldt,
strikt genomen, alleen voor de K-, L- en M-schillen. Voor de verder
liggende schillen is het heel goed mogelijk, dat een nieuwe schil "gevuld”
wordt voordat een dichter bij de kern gelegene "compleet" is.
Het atoom zal er nu steeds naar streven, de K- en L-schillen geheel
"compleet” te maken door elektronen te "lenen” van eigen atomen of
van andere atomen, waarmede het dan een chemische binding aangaat.
Een bijzonder geval doet zich voor, zodra er zich 8 elektronen op de
buitenste schil bevinden; deze schil is dan "verzadigd" en zal geen neiging
meer hebben om elektronen af te staan, c.q. op te nemen. Aangezien
deze toestand zeer veel bij de edelgassen voorkomt spreekt men van de
"edelgasconfiguratie”; in deze toestand zal het element geen neiging
hebben zich met andere te binden.
Beschouwen we nog eens een atoom waterstof, dan bezit dit slechts één
elektron in de K-schil; de neiging zal dus bestaan, er nog een bij te
krijgen, teneinde deze schil compleet te maken. Twee waterstof atomen
zullen zich daarom paarsgewijs verenigen, waarbij ieder atoom een elek
tron uit de baan van het andere "leent": ieder proton heeft nu twee
elektronen in de K-schil, zodat het geheel stabiel is geworden.
Het gedrag van een element berust vooral op het aantal elektronen in
de buitenste schil, omdat deze voor het aangaan van bindingen met andere
atomen het gemakkelijkst toegankelijk is; de meer naar binnen gelegen
elektronenbanen zijn zeer moeilijk bereikbaar.
In wezen kunnen we twee stabiele toestanden onderscheiden, nl. waarbij
de buitenste baan geheel gevuld is, of waarbij de buitenste baan 8 elek
tronen bevat (edelgasconfiguratie). Het eerst genoemde geval zal op
treden, zodra er minder dan 8 elektronen op de buitenste baan mogelijk

zijn.
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Nemen we eens als voorbeeld het bekende gas zuurstof (symbool O),
dan staat dit in de kolom VI, rij 2. Het atoomnummer is 8; hetgeen
zeggen wil, dat er zich, behalve 2 elektronen op de K-schil nog 6 op de
L-schil bevinden; voor een gevulde L-schil kunnen er nog 2 bijkomen
(fig. 2d). Het atoomgewicht is 16; daar er zich weer 8 protonen in de
kern bevinden om het geheel elektrisch neutraal te maken moeten er
zich in de kern ook 8 neutronen bevinden om het vereiste atoomgewicht
te verkrijgen.
Het atoom zuurstof zal er naar streven, nog 2 atomen op de L-schil te
verkrijgen; evenals bij waterstof kan dit geschieden door van een naburig
zuurstofatoom weer 2 elektronen te lenen en omgekeerd; iedere kern
ziet zich nu omringd met 2 elektronen in de K-schil en 8 in de L-schil,
zodat een stabiele toestand is bereikt. Het zuurstofgas, zoals dit gemengd
met stikstof in de lucht voorkomt, bestaat dan ook steeds uit moleculen,
opgebouwd uit twee atomen zuurstof.
Door het gebrek aan twee atomen op de L-schil kan daarom een zuurstof
atoom twee atomen waterstof opnemen, welke ieder immers maar één
elektron op de K-schil bezitten; men noemt daarom zuurstof ook wel
twee-waardig. Aangezien alle elementen, verenigd in een bepaalde kolom
(b.v. kolom I, II, III enz.) eenzelfde aantal elektronen in de buitenste
schil bezitten, zullen deze ook eenzelfde waardigheid bezitten.
Neemt 1 atoom zuurstof 2 atomen waterstof op, dan krijgen we de
configuratie als in fig. 2e is weergegeven. Dit nieuwe atoom is samen
gesteld uit twee atomen waterstof (symbool H2) en 1 atoom zuurstof
(symbool O), waarbij het alom aanwezig water (symbool H20) wordt
gevormd.
Het element natrium b.v. in kolom I, rij 3, bezit het atoomnummer 11,
hetgeen zeggen wil, dat er 2 elektronen zijn op de K-schil, en 8 op de
L-schil en er derhalve maar 1 voor de L-schil overschiet; het atoom
natrium zal deze ene graag kwijt willen raken ten einde een stabiele
configuratie met 8 elektronen in de L-schil te bereiken; het natrium is
derhalve 1-waardig. Het volgende element uit deze kolom, kalium, bezit
het atoomnummer 19; hierbij is de opbouw: K-schil 2, L-8, M-8 en N 1;
ook dit element is 1-waardig. Hier blijkt ook, dat een nieuwe schil zich
opbouwt, alvorens de voorafgaande volbezet is. Dit geldt in het bijzonder,
indien de voorafgaande schil reeds de "edelgasconfiguratie” (8 stuks)
heeft bereikt.
De waardigheid van een element wordt ook wel met de naam "valentie”
aangeduid; de voor deze valentie "verantwoordelijke” elektronen op de
buitenschil worden daarom ook met "valentie-elektronen" aangeduid.
Hierbij diene men wel te bedenken, dat het niet van belang is, of de
buitenschil daarbij elektronen "over" heeft of "te kort” komt; van belang
zijn slechts de aantallen "over” of "tekort".
Globaal kunnen we zeggen, dat het aantal elektronen in de buitenste
schil overeenkomt met het nummer van de kolom (I, II) van het periodiek
systeem der elementen (tabel I). Zo zullen de elementen uit de kolom
VII, fluor en chloor, resp. een opbouw bezitten van K-2, L-7 en K-2, L-8,
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M-7; deze zijn derhalve éénwaardig. Aangezien de elementen uit de
kolom I juist 1 valentie-elektron bezitten, zal hiermede een zeer hechte
binding gevormd kunnen worden.
In het algemeen kan worden gesteld dat, zolang het aantal valentieelektronen kleiner is dan 4, de neiging bestaat deze af te staan, terwijl bij
een aantal groter dan 4, de neiging bestaat de buitenste schil op te vullen
tot 8. Op deze regel bestaan echter vele uitzonderingen; zo kan een
element met 5 elektronen in de buitenschil, zowel 5- als 3-waardig zijn.
Het element stikstof bijvoorbeeld (kolom V, rij 2) kan een-, twee-, drie
ën vierwaardig optreden.
Een bijzondere plaats nemen de elementen van kolom IV in, welke derhalve
4 elektronen op de buitenschil bezitten; ook hier bestaat de neiging zich
te "omringen” met 8 elektronen door er 4 op te nemen van een "naburig”
atoom; dit geschiedt in het bijzonder bij de voor ons zeer belangrijke
elementen germanium (atoom nr. 32) en silicium (atoom nr. 14) door
van vier naburige atomen steeds één valentie-elektron te lenen. Zodoende
ontstaat er een toestand, waarbij ieder germanium- resp. silicium-atoom
zich omringd ziet door vier andere, regelmatig gerangschikt en met behulp
van valentie-elektronen aan elkaar "verbonden”. Het gehele patroon lijkt
veel op dat van een kristal, vandaar dat we spreken van een kristalstruktuur of een kristalrooster. Deze regelmatige struktuur is van essen
tieel belang voor de goede werking van een transistor of diode.
Hoewel het basismateriaal van de transistorfabricage steeds silicium of
germanium is (tot op heden tenminste), zijn de elementen uit kolom III
(drie elektronen op de valentieschil) en kolom V (vijf elektronen op
de valentieschil) van bijzonder belang voor het verkrijgen van de ge
wenste eigenschappen; we kunnen deze elementen in het volgende staatje
verenigen:

Naam v.h.
element:
aluminium
silicium
gallium
germanium
arsenicum
indium
antimoon

atoomnr.:
13
14
31
32
33

49
51

symbool
Al
Si
Ga
Ge
As
In

Sb

Aantal elektronen op
een bepaalde schil:
K
L
M
N O
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8

3
4
18
18
18
18
18

3
4
5
18
18

3
5

Het aantal elektronen op de buitenschil, dat verantwoordelijk is voor
de valentie, is vet gedrukt. Wat de eigenschappen betreft komt ger
manium met silicium overeen, gallium met indium en arsenicum met
antimoon.
De structuur van germanium of silicium bestaat uit een regelmatige rang
schikking van atomen, waarbij ieder atoom omringd is door vier andere,
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waarbij de binding door de 4 valentie-elektronen wordt verzorgd. In
fig. 3 is dit nader aangegeven.
De rangschikking van de germaniumatomen in de ruimte is zodanig
opgebouwd, dat er steeds vier atomen gelegen zijn op de tegenoverelkaar liggende hoekpunten van een kubus ABCD-EFGH, en wel op de
hoekpunten ACHF; in fig. 3d is dit nader aangegeven. In het midden
van de kubus (het zwaartepunt) bevindt zich een vijfde germaniumatoom (Z).

tt

<d>

A'

Fig. 3d
F

ft

Het atoom Z is nu door middel van een viertal valentiebindingen (de
z.g. covalente bindingen) verbonden aan de vier in de hoekpunten ge
legen atomen ACFH; voor het atoom Z is hiermede een stabiele toestand
verkregen. De op de hoekpunten van de kubus gelegen atomen ACFH
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f.\iu op hun Iwiirl weer met drie andere germaniumatomen ver\vwdvo, *od«U ook hiervoor een stabiele toestand is verkregen. Deze
nUx'WaUuv(uur (mi z.g. laibisch gecentreerd kristalrooster) vindt men
vui dwv hel gohrlr germaniumkristal heen. Rechts van de kubus uit
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Fig. 3e

ng. 3a ligt de kubus, in fig. 3b getekend; hierbij komen de atomen C'
en H' resp. met C en H uit fig. 3a overeen. In het middelpunt van deze
kubus bevindt zich weer een germaniumatoom Z', dat resp. met de
aromen C', D', K en L verbonden is; er ontstaat weer een stabiele con
figuratie. Onder de kubus uit fig. 3a ligt de kubus 3c, waarbij de atomen
F en H overeenkomen met F en H uit fig. 3a. Zodoende is de kubus uit
fig. 3a omringd door nog 6 andere kubussen, ieder met soortgelijke
structuur en grenzend aan een zijvlak van de kubus. Ook kunnen we
zeggen, dat het germanium is opgebouwd uit regelmatige viervlakken
(tetraëders, AFHC) met in het zwaartepunt hiervan een vijfde ger-

Fig. 3f

mHniumnUKUn. In fig. 3f is dit nader aangegeven.
('tC/icn <lc moeilijkheden, deze kristalstructuren steeds weer ruimtelijk
v/eer te geven, wordt als regel een ietwat vereenvoudigde voorstelling in
hit platte vlak gegeven volgens fig. *i.
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Het germaniumatoom Ge is omringd door vier Ge-atomen 2, 3, 4 en 5,
daaraan gebonden door de vier valentie-elektronen e1} e2, e3 en e4. In
fig. 4b is de opbouw in het platte vlak weergegeven.
3. De stroomgeleiding in zuiver germanium, resp. silicium.
Zoals reeds in de inleiding is vermeld, geschiedt de geleiding in deze
halfgeleiders op een principieel andere wijze dan dit bij metalen het geval
is. Geheel zuiver germanium is bij het absolute nulpunt een isolator;
neemt de temperatuur toe, dan komt er een aantal vrije elektronen be
schikbaar voor de stroomgeleiding; dit zuivere germanium wordt ook
wel "intrinsiek” germanium genoemd. Het aantal vrije elektronen is bij
kamertemperatuur nog uiterst gering (ca. 2 op de 109 stuks!), zodat het
geleidingsvermogen eveneens gering is. Deze "warmtegeleiding" wordt
ook wel intrinsieke geleiding of intrinsieke geleidbaarheid genoemd.
Overigens bestaan er ook nog andere middelen om een elektron uit het
kristalrooster "vrij te maken”. Dit kan ook door belichting geschieden.
Aangezien deze intrinsieke geleiding bij transistoren een ongewenst ver
schijnsel is te noemen, wordt het inwendige hiervan zorgvuldig van het
licht afgeschermd. Soms wordt ook van deze eigenschap een nuttig ge
bruik gemaakt; dergelijke typen heten fototransistoren.
Een dergelijk "vrijgekomen” elektron beweegt zich met een tamelijk
beperkte snelheid door het kristal heen (deze bedraagt ca. 105 m/sec);
door de vele botsingen met de overige atomen verwijdert een dergelijk
elektron zich maar weinig van zijn uitgangspunt. Verlaat nu een elektron
een germaniumatoom, dan zal er een elektron uit de schil ontbreken, er
is a.h.w. een ”gat” achtergebleven. Een dergelijk atoom met één elektron
te kort wordt daarom een "gat” genoemd. Alhoewel een dergelijk atoom
zichzelf niet kan verplaatsen, daar het aan het kristalrooster is gebonden,
kan een gat zich toch wel verplaatsen. Zodra het elektron de schil heeft
verlaten, zal er uit een naburig atoom een ander elektron opgenomen
worden, om dit gat "te vullen"; dit atoom heeft op zijn beurt weer een
elektron te kort, en is daarmede gat geworden en zo gaat dit spelletje
door. In fig. 5 is dit nader aangegeven
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In het atoom I was een elektron "ontsnapt”, zodat er een gat was gevormd.
Nu leent atoom I een elektron van atoom II, zodat nu atoom II een gat
geworden is en atoom I weer compleet is. Op zijn beurt leent het atoom II
weer een elektron van atoom III; we zien het elektron naar links ver
plaatsen, het gat naar rechts. De snelheid, waarmede een gat zich ver
plaatst is ca. de helft van de snelheid van het vrije elektron.
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Zolang er alleen sprake van warmtebeweging is, zal er geen voorkeur
voor de bewegingsrichting bestaan; elektron en gat bewegen willekeurig,
terwijl de levensduur van het elektron, resp. het gat, maar vrij gering is.
Na korte tijd zal het elektron weer recombineren met een gat, zodat er
weer een compleet germaniumatoom ontstaat, terwijl het gat op zijn
beurt weer met een elektron combineert tot een atoom; dit recombineren
behoeft echter volstrekt niet met het oorspronkelijke elektron, resp. gat
te geschieden; dit kan op iedere willekeurige plaats optreden.
Geheel anders wordt de situatie, indien aan een blokje germanium een
(gelijk) spanning wordt gelegd volgens fig. 5b. Hierbij dienen de con
tacten Kx en K2 zodanig met het blokje germanium te worden verbonden
dat er geen "gelijkrichteffect” optreedt, daar anders de verschijnselen
veel gecompliceerder van aard worden.
Onder invloed van de aangelegde gelijkspanning zullen de elektronen
zich naar de pos. pool begeven, terwijl de gaten juist naar de neg. pool
worden getrokken; hierbij zijn de elektronen met een minteken aange
geven, de gaten met een plusteken. De snelheid, waarmede de elektronen
zich onder invloed van het elektrische veld tussen Kj en K2 bewegen,
is maar zeer klein en wel 3,8 cm/sec voor een veldsterkte van 1 V/cm;
deze snelheid is wel zeer gering vergeleken bijvoorbeeld met die van
elektronen in een radiobuis, waarbij met snelheden van duizenden kilo
meters per sec. wordt gerekend.
De elektronen en gaten zullen, gaande in de richting van de contacten,
zich voortdurend recombineren, terwijl er ook weer steeds nieuwe worden
gevormd. De elektronen, die uiteindelijk op de positieve pool terecht
komen, worden door de aldaar aanwezige positieve lading geneutraliseerd,
terwijl hetzelfde geschiedt met de gaten, die aan de negatieve pool aan
komen. Door de contactvlakken worden weer nieuwe gaten, resp. elek
tronen in het materiaal gebracht, zodat de kringloop in stand blijft.
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Zouden we de polariteit van de aansluitingen verwisselen, dan gaat de
gehele kringloop juist andersom; er treedt eenzelfde stroom van tegen
gestelde richting op. Een bepaalde voorkeursrichting, een "gelijkrichtereffect”, is hierbij derhalve niet aanwezig.
4. De geleiding in "gedoopt” germanium, resp. silicium
Zolang we werken met een blokje zuiver germanium, is hiermede geen
gelijkrichting, resp. versterking te bereiken (althans, met zuiver ohmse
aansluitingen). Hiertoe gaan we nu een brokje zuiver germanium com
bineren met germanium, waaraan bepaalde stoffen (een z.g. doping) is
toegevoegd. Deze toevoegingen veranderen de eigenschappen van het
zuivere germanium zeer sterk en in de voor ons doel gewenste richting.
Teneinde deze effecten te bereiken, laten we een drie-waardig element
(drie valentie-elektronen in de buitenschil) of een element met vijf
valentie-elektronen in de buitenschil in het germanium diffunderen.
Wat betreft de drie-waardige elementen kunnen we een keuze maken
uit een der elementen aluminium, gallium of indium; hierbij wordt het
laatstgenoemde element het meeste toegepast.
De hoeveelheden, die van dergelijke materialen in het basismateriaal
germanium worden gediffundeerd, zijn maar uiterst gering; hierbij moet
men denken in een verhouding van 1 indium atoom op 105 a 108
germanium atomen.
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Aangezien indium slechts drie valentie-elektronen op de buitenschil bezit
en germanium vier, zal er van het germanium één valentiebinding ont
breken; het germaniumatoom zal nu weer trachten dit ontbrekende
valentie-elektron van een ander atoom te "lenen”; dit raakt op zijn beurt
een atoom kwijt en zo gaat dit door; door de diffusie van het indium is
er een "gat" geschapen, dat voor het elektrisch transport geschikt is. Een
kleine toevoeging van het driewaardige element zal derhalve een zeer
sterke toename van de geleidbaarheid ten gevolge hebben.
In fig. 6 is dit nader aangegeven.
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Aangezien het ”gat” gaarne een elektron opneemt of "accepteert”, wordt
een dergelijke toevoeging ook wel een acceptor genoemd; de drie-waardige
toevoegingen (aluminium, gallium en indium) fungeren als acceptoren.
Een dergelijk blokje germanium wordt ook wel P-germanium (van
acceptor of positief germanium) genoemd.
(e)
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Fig. 6b
Ondanks deze vrije gaten is het blokje als geheel elektrisch "neutraal”,
omdat een gat als een ontbrekend elektron kan worden beschouwd. Tegen
over ieder gat staat een atoom indium, waarvan de kern een proton
(positieve lading) minder bevat dan die van germanium; zodoende staat
tegenover ieder ontbrekend elektron (negatief) een evengrote ontbreken
de positieve lading (proton).
In fig. 6b is dit nader geschetst; in dit blokje bevindt zich een groot
aantal gaten glf afkomstig van de toevoeging, terwijl er tevens een zeer
klein aantal, door warmte opgewekte vrije elektronen ex en gaten g2
aanwezig zijn. In wezen zijn de vrije gaten
en de door warmte op
gewekte g2 niet van elkaar te onderscheiden; ze verrichten eenzelfde
functie.
Opgemerkt dient nog te worden dat, zodra het ontbrekende valentieelektron van het indium door dat van een nabijgelegen germanium-atoom
wordt aangevuld, het indium atoom een negatieve lading zal krijgen,
daar het aantal elektronen in de schil nu één groter is geworden dan het
aantal protonen (positieve lading) in de kern. Deze negatieve lading is
echter aan de materie "gebonden" en kan zich derhalve niet verplaatsen;
voor de elektrische verschijnselen spelen deze "vaste" of "niet-mobiele”
ladingsdragers echter nauwelijks een rol. Voorts zal, als gevolg van de
toevoegingen van het P-materiaal (drie-waardig) de concentratie van de
"vrije" elektronen sterk afnemen. Het produkt van beide concentraties
is constant; wordt de concentratie van de vrije gaten verdubbeld, dan zal
die van de thermisch opgewekte gaten worden gehalveerd.
De stroomgeleiding in dit P-materiaal wordt nagenoeg geheel bepaald
door de vrije gaten; de situatie wordt zoals deze in fig. 6c is weergegeven.
De positieve gaten zullen zich onder invloed van het elektrische veld naar
de negatieve elektrode Kx begeven en aldaar door de negatieve lading
geneutraliseerd worden; de enkele vrije elektronen zullen zich naar de
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positieve pool K2 begeven. Aan de positieve elektrode K2 worden steeds
weer nieuwe gaten in het materiaal "geïnjecteerd” waardoor de gatenstroom in stand blijft.
Wordt de polariteit van de aansluitingen omgedraaid, dan zal eenzelfde
stroom in tegengestelde richting vloeien; er treedt derhalve geen gelijkrichting op.
Terwijl er in het voorafgaande geval een drie-waardig element werd toe
gevoerd, is het ook mogelijk een element met vijf valentie-elektronen
(arsenicum, antimoon, fosfor) in het germanium te diffunderen. Hierbij
wordt een situatie verkregen zoals deze in fig. 7 is voorgesteld.
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Ook hierbij moet gedacht worden aan zeer kleine hoeveelheden van deze
toevoeging; de vier valentie-elektronen van het germanium gaan bin
dingen aan met vier van de vijf valentie-elektronen van het arsenicum;
één valentie-elektron zal nu "over” zijn en voor de elektrische geleiding
beschikbaar; voor ieder ingediffundeerd atoom staat een elektron ter
beschikking. Zodra het elektron "vertrokken" is zal het arsenicumatoom
positief achterblijven, daar de kern nu één proton meer bevat dan
elektronen in de schil aanwezig zijn. Het gehele blokje is echter elektrisch
neutraal, daar tegenover ieder vrijgemaakt elektron een extra positieve
lading (proton) in de arsenicumkern aanwezig is.
Wat betreft de mobiele (beweeglijke) ladingsdragers ontstaat de situatie,
zoals deze in fig. 7b is aangegeven. Tegenover een groot aantal vrije
elektronen ex staat een gering aantal thermisch opgewekte paren gaten
gx en elektronen e2. Ook hier zullen de vrije elektronen en de thermisch
opgewekte weer als één geheel werkzaam zijn. Naarmate de toevoegingen
sterker worden (de doping toeneemt) zal ook de concentratie van de
25

vrije elektronen toenemen, (van deze toevoeging afkomstig) terwijl,
aangezien het produkt van de concentraties constant blijft, de concentratie
van het aantal thermisch opgewekte gaten-elektronen paren afneemt.
Dit produkt is alleen maar constant voor een bepaalde temperatuur;
neemt de temperatuur toe, dan neemt het aantal thermisch opgewekte
elektronen-gaten paren snel toe, terwijl het aantal door de toevoegingen
opgewekte elektronen constant blijft. Bij toenemende temperatuur wordt
deze verhouding steeds ongunstiger; bij germanium zal boven ca. 90 °C
en bij silicium boven 150 °C het aantal thermisch opgewekte elektronengaten-paren zo groot worden, dat de specifieke eigenschappen van het
P-, resp. N-materiaal grotendeels verloren gaan.
De toevoeging van een materiaal met vijf valentie-elektronen zal aan
leiding geven tot het ontstaan van vrije elektronen; deze materialen
worden daarom met "donors” (gevers) betiteld. Het aldus behandelde
germanium wordt door zijn elektronengeleiding met N-germanium (van
donor of negatief) aangeduid.
De elektrische geleiding verloopt volgens fig. 7c: hierbij bewegen zich
de elektronen ex resp. e2 naar de positieve pool, terwijl de (thermisch
opgewekte) gaten gt zich naar de negatieve pool bewegen. Ook hier
worden weer voortdurend nieuwe elektronen, resp. gaten opgewekt. Bij
omkering van de polariteit zal de stroom in fig. 7c eveneens van richting
omkeren en gelijk van grootte blijven; er treedt derhalve geen gelijkrichting op.
Bij injectie met een element met drie valentie-elektronen zal de stroomgeleiding in hoofdzaak plaats vinden met behulp van gaten (fig. 6);
hierbij zijn de gaten verre in de meerderheid t.o.v. de thermisch opgewekte
elektronen; de gaten worden hier de meerderheidsladingsdragers ge
noemd, terwijl de elektronen in dit geval als minderheidsladingsdragers
fungeren (majority and minority carriers).
Bij injectie met een element met vijf valentie-elektronen zal juist het
tegengestelde het geval zijn (fig. 7); hierbij fungeren de elektronen
als meerderheidsladingsdragers, terwijl de gaten hier als minderheids
ladingsdragers optreden.
Zoals we reeds in het kort hebben vermeld, zijn er nog andere oorzaken
voor het optreden van minderheidsladingsdragers; behalve door warmte
kunnen deze worden opgewekt door licht (foto-emissie) en door uit
wendige bestraling met stralen van zeer kleine golflengte (röntgen
straling, gammastraling, elektronen- en neutronen-bombardement enz.).
Dit verschijnsel kan een ernstige beperking van de gebruiksmogelijk
heden van de transistor in satellieten, ruimteschepen e.d. betekenen, daar
hierbij met sterke straling, vooral in de z.g. Van Allen-gordels, gerekend
moet worden.
Uit het voorafgaande volgt, dat bij een grotere concentratie van toe
voegingen de weerstand van het materiaal steeds kleiner wordt, terwijl
ook de verhouding tussen de meerderheids- en minderheidsladingsdragers
steeds gunstiger wordt. Bij N-germanium met een weerstand bij kamer26

temperatuur van 2 ohm/cm (2 ohm/cm/cm2) zullen er 1015 elektronen
per cm3 aanwezig zijn, terwijl er thermisch 1011 paren elektronen-gaten
aanwezig zijn; verminderen we daarentegen de concentratie van de toe
voegingen, dan zal die van de minderheidsladingsdragers toenemen en
die van de meerderheidsdragers afnemen; dit gaat door, totdat bij een
weerstand van 600 ohm-cm de concentraties bij kamertemperatuur gelijk
geworden zijn; hierbij gaan de specifieke eigenschappen van het P- resp.
N-germanium verloren. Het opvoeren van de concentraties kan niet
onbeperkt geschieden, daar er anders ongewenste neveneffecten kunnen
optreden.
Minderheidsladingsdragers kunnen ook opgewekt worden door b.v. in
het P-materiaal elektronen vanuit het N-materiaal te injecteren; dit is bij
de nog te behandelen P-N overgang het geval. Het gedrag van de minder
heidsladingsdragers is zeer belangrijk en zal in vele gevallen aanleiding
geven tot ongewenste nevenverschijnselen; dit zal zich te sterker mani
festeren, naarmate de concentratie van de minderheidsladingsdragers die
van de meerderheidsladingsdragers begint te benaderen.
Aangezien er steeds een neiging bestaat de concentratie van de ladings
dragers door de stof constant te houden, zal er een neiging bestaan, om
vanaf de plaatsen met hoge concentraties (b.v. ontstaan door plaatselijke
belichting of bestraling) weg te diffunderen naar plaatsen met een lagere
concentratie (diffusiestromen).
Uit het voorafgaande kunnen we de volgende samenvatting maken:
Germanium; Silicium in zuivere toestand. Bij kamertemperatuur is een
betrekkelijk gering aantal vrije elektronen en gaten aanwezig om voor het
elektriciteitstransport zorg te dragen; de weerstand is hoog.
P-germanium.
Idem met toevoeging van een element met drie valentie-elektronen
Bij kamertemperatuur is er een groot aantal vrije gaten aanwezig, (meer
derheidsladingsdragers) welke in hoofdzaak aansprakelijk zijn voor het
elektriciteitstransport; de weerstand is laag. Voorts is er nog een be
trekkelijk gering aantal paren vrije elektronen en gaten aanwezig (min
derheidsladingsdragers) .
N-germanium
Idem met toevoeging van een element met vijf valentie-elektronen
Bij kamertemperatuur is er een groot aantal vrije elektronen aanwezig,
(meerderheidsladingsdragers) welke in hoofdzaak aansprakelijk zijn voor
het elektriciteitstransport; de weerstand is laag. Voorts is er-nog een
betrekkelijk gering aantal paren vrije elektronen en gaten aanwezig
(minderheidsladingsdragers).
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HOOFDSTUK III

DE HALFGELEIDERDIODE
1. De P-N overgang
Uit het voorafgaande hoofdstuk hebben we met de belangrijkste eigen
schappen van het germanium (silicium) met hun toevoegingen kennis
kunnen maken; hierbij is ook naar voren gekomen, dat met een blokje van
één bepaald materiaal geen gelijkrichting is te verkrijgen; hiervoor is
steeds een combinatie van twee verschillende materialen noodzakelijk.
Oorspronkelijk werd als kristaldetector (gelijkrichter) gebruik gemaakt
van een stukje halfgeleidermateriaal, waarop een metaaldraadje werd
aangebracht; met dit draadje werd het kristal afgetast, totdat een goed
werkende positie werd gevonden. Dergelijke kristallen worden in meer
geperfectioneerde vorm voor de ontvangst van zeer hoogfrequente
trillingen gebruikt (radar, straalzenders, UHF-televisie e.d.) terwijl deze
ook zeer veel voor detectie- en gelijkrichterdoeleinden in ontvangers toe
gepast worden. Hierbij wordt onder het puntje waarop het aansluitdraadje
op de halfgeleider rust, door formering een klein gebiedje van ander
materiaal geschapen, waardoor gelijkrichting mogelijk is. Dergelijke
dioden worden punt-contact dioden genoemd; dit in tegenstelling met
dioden, waarbij twee laagjes van verschillend materiaal tegen elkaar ge
drukt worden; deze heten laagjes dioden.
Eenzelfde ontwikkeling heeft zich ook bij transistoren voorgedaan; de
oorspronkelijke transistor, in 1948 min of meer bij toeval ontdekt door
Bardeen en Brattain in het laboratorium van de Bell Telephone Co., was
een blokje halfgeleider materiaal, met daarop twee punt-contacten aan
gebracht. In tegenstelling tot de diode is dit type transistor vrijwel ver
dwenen en vervangen door de Iaagjestransistor.
In fig. 8 zijn de verschijnselen getekend, welke optreden bij het samen
brengen van een blokje P- met een blokje N-germanium.
Het gebied, gelegen rond het grensvlak van het P- met het N-germanium
is voor deze beschouwingen bijzonder belangrijk; dit gebiedje heet het
overgangs- of grensgebied (de junction). De dikte van dit gebiedje is
zeer klein; hierbij moeten we denken in de grootte-orde van 1/1000 mm.
Zoals bekend bevinden zich in het P-germanium een overmaat van gaten;
op de grenslaag met het N-germanium zullen de gaten uit het P-gebied
worden aangetrokken door de elektronen uit het N-gebiedje dichtbij de
overgang; deze gaten combineren zich met de elektronen uit het N-gebied,
zodat er in het P-germanium een gatenstroom naar de overgang gaat, in
het N-germanium een elektronenstroom naar de overgang. Dit kan uiter
aard niet onbeperkt doorgaan.
Zodra er gaten uit het P-gebied verdwijnen, zal dit een negatieve lading
verkrijgen, daar er positieve ladingen verdwenen zijn; evenzo zal het
N-gebied een positieve lading verkrijgen, daar er nu elektronen ver
dwenen zijn; in feite is er een soort element tot stand gebracht, waarvan
het potentiaalverschil in de grootte-orde van 0,5 V is gelegen. Hierbij
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zij nog opgemerkt, dat we van dit potentiaalverschil niet kunnen profi
teren, omdat bij het aanbrengen van verbindingen aan het P-N-blokje
juist weer tegengestelde spanningen ontstaan, die het potentiaalverschil
teniet doen. Slechts door verwarmen (c.q. afkoelen) of door bestraling
van de P-N overgang krijgen we een bruikbaar potentiaalverschil.
De aanwezigheid van de verschilspanning tussen het P- en N-gebied kan
symbolisch worden voorgesteld door de batterij B, over de grenslaag
aangebracht. Het gedrag van de P-N-overgang wordt nu voor een groot
deel bepaald door de polariteit van een uitwendig aangesloten spanning
t.o.v. de "inwendige” batterij B.
Het spanningsverloop van het P-gebied en het N-gebied is in fig. 8a-I
weergegeven; de spanningsverandering vindt zeer snel in het grensgebied
plaats.
Als gevolg van het spanningsverschil tussen het P- en N-gebied zal er
een toestand ontstaan, waarbij er gaten uit het N-materiaal (de minderheidsladingdragers) en elektronen uit het P-materiaal (idem) naar de
overgang worden getrokken; er ontstaat een stroom, welke tegengesteld
gericht is aan de oorspronkelijke, zodat de totale stroomovergang over
de grenslaag nul wordt en er een evenwichtstoestand intreedt. De eerst
genoemde stroom, welke veroorzaakt wordt door diffusie van gaten vanuit
het P-gebied (meerderheidsladingdragers) in het N-gebied, waar deze
de minderheidsladingsdragers vormen, heet diffusiestroom; de grootte
van deze stroom wordt bepaald door het verschil van de gatenconcentratie
in het P-gebied (waar een grote concentratie aanwezig is) met die in het
N-gebied (kleine concentratie). Geheel dezelfde redenering geldt ook
voor de elektronen, die vanuit het N-gebied naar het P-gebied diffun
deren, deze stroom van het P- naar het N-gebied noemt men daarom de
diffusiestroom.
De stroom in omgekeerde richting is afhankelijk van het spanningsverschil
tussen het N- en P-germanium of, juister uitgedrukt, van de veldsterkte
(het potentiaalverschil per cm lengte). Hiertussen; deze stroom wordt
daarom met "veldstroom” aangeduid. In de evenwichtstoestand is de som
van het aantal gaten, dat in een bepaalde richting de overgang passeert,
gelijk nul; ditzelfde geldt ook voor de elektronen. Eenvoudigheidshalve
kunnen we zeggen, dat, als gevolg van het ontstane potentiaalverschil
tussen het P- en N-deel, de gaten van het P-materiaal van de grenslaag
af worden getrokken; ditzelfde geldt voor de elektronen in het N-materiaal. Door deze ladingsverschuiving zullen zich in de grenslaag geen
vrije ladingsdragers meer bevinden; de diffusiestroom houdt op.
Dit laagje zonder vrije ladingsdrager wordt wel de "uitputtingslaag"
(depletion layer) genoemd; de grootte van dit laagje is zeer belangrijk
voor de transistorwerking.
In fig. 8a-II is het verloop van de ruimtelading in de omgeving van de
grenslaag uitgezet; onder ruimtelading wordt verstaan het aantal geladen
deeltjes (de lading) per cm3. Aanvankelijk is er geen ruimtelading aan
wezig, daar het aantal positieve en negatieve deeltjes gelijk is. Verder
gaande vanuit het P-materiaal naar de grenslaag neemt de gatenconcen29
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tratie steeds verder af (door de diffusie naar het N-gebied) zodat er een
negatieve ruimtelading overblijft. Op de grenslaag zelf is de ruimtelading
weer nul, terwijl er in het N-gebied juist een tekort aan elektronen heerst
door diffusie in het P-gebied; het resultaat is een positieve ruimtelading;
verder van de grenslaag wordt deze ruimtelading weer nul. Het gebied,
tot waar de ruimtelading zich uitstrekt, is een belangrijke factor voor de
transistorwerking. Zolang het P- resp. N-gebied eenzelfde hoeveelheid
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toevoegingen bezitten (een gelijke "doping”) zal het ruimteladingsgebied
zich evenver aan weerszijden van de grens uitstrekken; in vele gevallen
is echter de concentratie van de toevoegingen aan beide zijden ongelijk;
in het gebied van de grootste concentratie zal de ruimtelading aan de
grenslaag groot zijn, doch zich over een klein gebied uitstrekken. Is de
concentratie van de toevoeging daarentegen betrekkelijk gering, dan zal
het gebied, waarover de ruimtelading zich uitstrekt, groot zijn, doch de
waarde van de ruimtelading gering. In vele gevallen zullen we te maken
krijgen met ongelijke concentraties van toevoegingen in het P- resp.
N-materiaal. In fig. 8a-IV zijn deze gebieden met Rlf resp. R2 aan
gegeven.
Ten slotte is in fig. 8a-III het verloop van de concentraties in het P-, resp.
N-materiaal na de samenvoeging van de beide materialen weergegeven.
Hierbij stelt P(p) de concentratie van de gaten (acceptors) in het Pgebied voor, N(p) de concentratie van de elektronen (minderheidsladingsdragers) in het N-gebied; P(n) de concentratie van de gaten in
het N-gebied (minderheidsladingsdragers) en N(n) de concentratie van
de elektronen (donors) in het N-gebied. Indien we bedenken, dat de
voorstelling in fig. 8a-III voor wat betreft de meerderheidsladingsdragers
het aantal gaten per cm3 aangeeft, zoals dat in de "kruisjesdichtheid" in
fig. 8a is weergegeven, dan is het concentratieverloop wel zonder meer
duidelijk — we gaan van een grote gatenconcentratie in het P-materiaal
(P(p)) naar een zeer kleine (P(n)) in het N-materiaal. Het omgekeerde
geldt voor de elektronenconcentratie, gaande van het N-materiaal naar
het P-materiaal. De grootte van de diffusiestroom van het P- naar het
N-materiaal en omgekeerd is nu afhankelijk van de "snelheid", waar
mede de concentratie van de gaten in het P-gebied overgaat in die van
de gaten in het N-gebied; dit zelfde geldt ook voor de elektronen, die
vanuit het N-gebied naar het P-gebied diffunderen. Hierbij zij nog op
gemerkt, dat de gaten, die vanuit het P-gebied in het N-gebied diffun
deren, als minderheidsladingsdragers dienst doen; evenzo de elektronen,
die vanuit het N-gebied in het P-gebied diffunderen.
Reeds is vermeld, dat bij toename van de concentratie van de meerder
heidsladingsdragers, die van de minderheidsladingsdragers afneemt en
omgekeerd; het produkt P(p) N(p) is constant, evenzo N(n) P (n);
dit bij een bepaalde temperatuur althans. Bij toenemende temperatuur zal
ook de waarde van het produkt toenemen.
We kunnen dit als volgt verklaren: in een bepaald materiaal (zuiver P of
N) worden per sec. steeds een gelijk aantal thermische elektronen-gaten
paren geschapen, terwijl er ook evenveel door recombinatie verdwijnen.
De "gemiddelde" levensduur van zulk een ladingsdrager is maar heel
kort; deze bedraagt ca. 25 microsec. Is het materiaal nu zwaar "gedoopt”,
dan is de kans, dat er recombinatie optreedt met een meerderheidsladingsdrager zeer groot; hoewel er eenzelfde aantal geschapen wordt per tijds
eenheid is de gemiddelde levensduur maar kort, zodat de concentratie
afneemt. Deze levensduur is van belang voor de transistorwerking (hierop
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berust voor een groot deel de werking), terwijl juist bij de diode deze
levensduur een groot nadeel is (hole-storage effect).
Geheel anders wordt de situatie, zodra we een uitwendige klemspanning
aan de P-N-overgang aansluiten. Leggen we een negatieve spanning aan
het P-gebied en een positieve aan het N-gebied, dan ontstaat de situatie,
zoals deze in fig. 8b is weergegeven.
Als gevolg van de negatieve spanning, gelegd aan het P-germanium,
zullen de gaten hierin de neiging vertonen zich naar de aansluitzijde te
begeven (de gaten vertegenwoordigen immers positieve ladingen, welke
door de negatieve spanning worden aangetrokken); de gaten bewegen
zich derhalve van de grenslaag af. Hetzelfde geldt ook voor de elektronen
in het N-materiaal; ook deze bewegen zich naar de positieve aansluitzijde,
van de grenslaag af.
Het reeds aanwezige negatieve potentiaal tussen het P- en N-materiaal
wordt nu vergroot door de uitwendig aangelegde spanning; dit is in
fig. 8b-I weergegeven; de "barrière” tussen het P- en N-materiaal is hier
door toegenomen.
Als gevolg van de toename van deze "barrière” zal de diffusiestroom van
gaten naar het N-materiaal afnemen (meerderheidsladingsdragers) ter
wijl eveneens de elektronenstroom vanuit het N-materiaal naar het Pgebied afneemt.
Het wegtrekken van de vrije gaten, resp. vrije elektronen uit de grenslaag
heeft tot gevolg, dat de breedte van het ruimteladingsgebied toeneemt,
daar in een groter gebied een "ladingsoverschot" blijft bestaan; zoals
bekend is dit een negatief overschot in het P-gebied en een positief over
schot in het N-gebied. Deze situatie is in fig. 8b-II en 8b-IV weerge
geven. De "snelheid”, waarmede de concentratie verandert, zal door het
breder worden van de grenslaag eveneens kleiner worden (fig. 8-III),
zodat de diffusiestroom afneemt. De breedte van de grenslaag hangt
blijkbaar af van de polariteit van de aangelegde spanning; bij "tegenspanning” (zoals in fig. 8b) neemt deze toe, bij "meespanning” (zoals
in fig. 8c) neemt deze af. Daar dit grenslaagje zich gedraagt als een
isolator, hebben we hier te maken met een condensator, waarvan de
capaciteit verandert, afhankelijk van de polariteit en de grootte van de
aangelegde spanning; hiervan wordt in sommige toepassingen (modulatieschakelingen, parametrische versterkers e.d.) een zeer nuttig gebruik
gemaakt.
Met de toename van het ruimteladingsgebied zal ook het gebied zonder
mobiele ladingsdragers groter worden; de "uitputtingslaag” wordt breder.
Geheel anders echter gedraagt zich de "veldstroom", welke in wezen een
stroom is van minderheidsladingsdragers. De elektronen in het P-gebied
worden aangetrokken door de positieve spanning in het N-gebied, terwijl
de gaten in het N-gebied juist naar het P-gebied worden getrokken; als
gevolg van de aangelegde spanning neemt deze veldstroom toe. Zodra
een elektron, afkomstig van het P-gebied, in het N-materiaal is gekomen,
wordt het daar meerderheidsladingsdrager, zodat de resterende weerstand
zeer gering is. Ieder elektron, dat er in geslaagd is de grenslaag te be32

reiken, zal derhalve aan de stroomgeleiding deelnemen; ditzelfde geldt
ook voor een gat in het N-materiaal, dat naar de grenslaag wordt ge
trokken.
De effecten van de aangelegde spanning in "tegenrichting” zijn der
halve drieërlei:
a) de diffusiestroom neemt af
b) de veldstroom neemt toe

Als gevolg hiervan zal er een
(kleine) stroom gaan lopen door de
P-N-overgang, daar beide stromen
niet langer gelijk zijn.

c) de capaciteit tussen het P- en N-gebied neemt af.
De grootte van de totale stroom tussen de + en — aansluiting (we
rekenen de stroomrichting gaande van -f- naar —, terwijl de richting van
de elektronen juist tegengesteld aan deze richting is) is vrijwel geheel
een minderheidsladingsstroom, welke derhalve zeer sterk van de tempe
ratuur afhangt; bij een temperatuursverhoging van slechts 8 a 9 °C zal
deze waarde van de tegenstroom bij een constant aangelegde spanning
verdubbelen; dit verschijnsel is ook voor een groot deel aansprakelijk
voor de grote invloed van de temperatuur op de werking van de transistor
en bepaalt voor een groot deel het bruikbare temperatuurstraject en de
soort van schakeling, die we kunnen toepassen.
Aangezien de stroom vrijwel geheel wordt bepaald door de beschikbare
thermische ladingsdragers (waarvan er maar een eindig aantal aanwezig
is) zal de stroom eerst bij een kleine tegenspanning vrijwel lineair met
de aangelegde spanning toenemen, om daarna slechts weinig met de
aangelegde spanning toe te nemen. Grafisch is dit voorgesteld in fig.
8c-V met de lijn OA; de waarde van deze tegenstroom zal als regel slechts
enkele micro-ampère bedragen. Daar de tegenstroom slechts weinig toe
neemt met de spanning, zal de weerstand in tegenrichting (de z.g. sperweerstand) vrijwel evenredig met de spanning toenemen.
Het silicium bezit nog een aanzienlijk grotere weerstand in tegenrichting
dan het germanium; dit is dan ook een van de redenen, waarom silicium
bij voorkeur wordt toegepast voor gelijk richters voor grote vermogens;
de temperatuurafhankelijkheid is echter veel groter bij het germanium,
terwijl bij germanium de tegenstroom bij een stijging van de temperatuur
van ca. 8-9 °C verdubbelt, zal dit bij silicium reeds bij een temperatuur
stijging van ca. 4 °C het geval zijn; daar echter de tegenstroom bij silicium
zoveel kleiner is, betekent dit toch, dat silicium tot veel hogere tempera
turen bruikbaar is alvorens een ontoelaatbaar grote tegenstroom wordt
bereikt.
In fig. 8c is de situatie weergegeven, indien er een positieve spanning
aan het P-gebied en een negatieve spanning aan het N-gebied wordt
gelegd; de spanning werkt nu in de voorwaarts-richting. De spanningsbarrière tussen het P- en N-gebied zal nu door de aangelegde spanning
verkleinen, zodat het grensgebied kleiner wordt. Als gevolg hiervan zal
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de diffusiestroom van de vrije gaten naar het N-gebied, resp. van de
elektronen naar het P-gebied, sterk toenemen; deze stroom wordt veel
groter dan de veldstroom, afkomstig van de minderheidsladingsdragers.
Het ruimteladingsgebied neemt eveneens sterk af, terwijl ook de ruimtelading afneemt.
Naarmate de aangelegde spanning toeneemt, zal de stroom toenemen als
gevolg van de afname van "tegenspanning” over de grenslaag; steeds
meer vrije gaten en elektronen kunnen de grenslaag passeren; de stroom
neemt snel (exponentieel) toe.
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Wordt de aangelegde spanning hoger dan de tegenspanning (ca. 0,5 V),
dan verdwijnt de grenslaag vrijwel geheel; de weerstand in het circuit
wordt nagenoeg alleen bepaald door die van het P- resp. N-germanium,
welke weerstand onder invloed van de toevoegingen, gering is. Het
exponentiële karakter van de stroomtoename verdwijnt min of meer, om
plaats te maken voor een evenredige toename. Veel hoger dan 0,5 V mag
de spanningsval over de diode als regel niet worden om de stroom binnen
de perken te houden; deze kleine spanningsval is een groot voordeel, in
vergelijking met een vacuum-diode.
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Het punt, waar de Id-Vd karakteristiek door de oorsprong gaat (waarbij
de aangelegde spanning en de doorgaande stroom nul zijn), is voor de
werking van de diode geen bijzonder punt; de karakteristiek loopt
vloeiend door dit punt heen. Dit houdt tevens in, dat er voor heel kleine
signalen (kleiner dan ca. 0,5 V wisselspanning) de gelijkrichtende
werking gering zal zijn.
De invloed van de temperatuur op de doorlating van de diode is eveneens
in fig. 8c-V aangegeven; bij toenemende temperatuur zal het spanningsverlies in doorlaatrichting afnemen. Dit ligt ook voor de hand indien
we bedenken, dat bij toenemende temperatuur de beweeglijkheid van de
gaten, resp. elektronen, sterk toeneemt; de kans, dat deze in de nabijheid
van de grenslaag komen en deze passeren zal daarom eveneens toenemen.
Bovendien zal ook de weerstand van het N- resp. P-materiaal afnemen.
Gebruiken we de diode als gelijkrichter, dan zal dit effect geen belang
rijke rol spelen; zouden we echter de diode voeden vanuit een lage
spanning (b.v. 0,5 V), dan zou de invloed van de temperatuur zeer sterk
merkbaar zijn. Bij germanium neemt de spanning (bij sturing met een
vrij kleine stroom) af met 2,6 mV/°C, bij silicium met 4 mV/°C; voor
een temperatuurverhoging van 40° C bedraagt de totale verandering
bij germanium 104 mV, bij silicium zelfs 160 mV. Bij de transistoren
bedraagt dit spanningsverlies bij 25 °C ca. 160 mV, zodat er bij 65 °C
nog slechts 56 mV overblijft, een zeer aanzienlijke variatie; hiermede
moeten we bij het ontwerp van de schakeling terdege rekening houden.
2. Bijzondere verschijnselen in de P-N-overgang
Indien de tegenspanning over de P-N-overgang langzaam wordt opge
voerd (waarbij er maatregelen moeten worden genomen om de lekstroom
te beperken), dan zal aanvankelijk de lekstroom vrijwel constant blijven;
deze waarde wordt de "verzadigingswaarde” van de stroom genoemd,
waarbij dus alle beschikbare thermische ladingdragers gebruikt worden
voor de stroomgeleiding. Voor gelijkrichterdiode voor klein vermogen
zal deze waarde zeer klein zijn; bij germanium enkele micro-ampère, ter
wijl bij silicium deze waarde zelfs nog een millioen maal kleiner is; de
geleiding in tegenrichting is wel uitermate gering. Uiteraard geldt dit bij
kamertemperatuur; bij 60° C zal de lekstroom reeds 32 maal zo groot
geworden zijn. Bij een hoge tegenspanning zal er toch reeds een noemens
waardig vermogen aan de P-N-overgang ontwikkeld worden (het produkt
van de tegenspanning maal de lekstroom), waardoor verwarming van
deze overgang optreedt; deze verwarming geeft weer aanleiding tot ver
groting van de lekstroom, hierdoor neemt de verwarming weer toe enz.;
dit kan leiden tot vernietiging van de diode, indien geen maatregelen
ter beperking van de stroom zouden worden genomen. Deze ”warmtedoorslag” als gevolg van dit lawine-effect is een factor, die ook bij
transistoren een grote rol kan spelen.
In fig. 9 is het verloop van de tegenstroom, afhankelijk van de aangelegde
tegenspanning, uitgezet.
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Zolang de tegenspanning kleiner is dan die, welke met het punt A over
eenkomt, is de stroom gelijk aan de verzadigingsstroom. Neemt de
spanning nog verder toe, dan neemt de stroom eerst geleidelijk af, (AB)
en daarna zeer snel toe (BC); de spanning over de diode blijft vrijwel
constant. Bij normale dioden zal deze instelling zonder speciale maat
regelen echter leiden tot onmiddellijke vernieling hiervan, als gevolg
van de grote 'ontwikkelde warmte aan de PN overgang; deze warmte kan
niet snel genoeg worden afgevoerd. Hierbij hebben we te maken met
twee effecten; welke van de twee overheerst hangt af van de concentratie
van de toevoegingen in het P- resp. N-materiaal.
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Het eerste effect wordt ook wel genoemd het "lawine-effect”; bij toe
name van de spanning over de P-N-laag zal de kinetische energie van de
gaten, resp. de elektronen, die de grenslaag oversteken (de minderheidsladingsdragers) steeds groter worden; botst nu een dergelijk elektron
tegen een germanium atoom, dan is de energie hiervan voldoende groot
om een of meer valentiebindingen te verbreken; zodoende worden er
extra gaten- en elektronen vrijgemaakt, welke op hun beurt weer nieuwe
kunnen vormen enz.; er treedt een lawine-effect op. De stroom wordt
alleen nog maar begrensd door de serieweerstand van het materiaal en
een uitwendig aangebrachte weerstand. Dit verschijnsel komt in wezen
overeen met de stroomgeleiding in een geïoniseerd gas (stabilisatorbuis,
fluorescentieverlichting, neonbuizen, e.d.).
Het tweede effect zal in het bijzonder optreden, indien er sprake is van
een hoge concentratie van toevoegingen aan het P-, resp. N-materiaal
(zwaar gedoopt). Zoals bekend zal de breedte van het ruimteladingsgebied afhangen van de concentratie van de toevoegingen; is deze concen
tratie groot, dan zal de laag aan weerszijden van de grenslaag, waarin zich
geen mobiele gaten, resp. elektronen bevinden, maar heel smal zijn (zie
ook fig. 8-IV); het ruimteladingsgebied zal daarom smal zijn, doch wel
een grote waarde bezitten; omgekeerd zal bij een geringe concentratie
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van de toevoegingen het ruimteladingsgebied breed zijn, doch niet groot
van waarde. In fig. 9b is dit nader uitgezet; hierbij is er van uitgegaan,
dat we te maken hebben met een zwaar "gedoopt” P-gebied en een licht
"gedoopt” N-gebied; deze combinatie komt vaak bij transistoren voor.
Zijn beide materialen zwaar "gedoopt”, dan zal zoals vermeld, de grens
laag zeer dun zijn, zodat de veldsterkte (het spanningsverschil per cm)
ter plaatse zeer groot is; op deze overgang nu wordt door de hoge veld
sterkte "overslag” of "doorslag” veroorzaakt van de grenslaag; hierbij
worden weer valentiebindingen "uiteengerukt”, en elektronen-gaten
paren worden opgewekt. Van deze paren gaan de elektronen naar het
N-gebied en worden daar meerderheidsladingsdragers (zie ook fig. 8b);
ditzelfde geldt navenant ook voor de hierbij vrijgekomen gaten. De
spanning over de diode blijft verder zeer goed constant, onafhankelijk
van de stroom; we hebben hiermede een spanningsstabilisator verkregen,
welke zeer vaak wordt toegepast. Uiteraard moeten ook hier maatregelen
genomen worden om de stroom te beperken; dit tweede effect wordt het
”zener”-effect genoemd.
De spanningen, welke wij met deze z.g. zenerdiode kunnen stabiliseren,
liggen als regel tussen ca. 4 en 13 V, ofschoon er ook wel zener-dioden
voor hogere spanningen bestaan (tot ca. 80 V). Het "grondmateriaal”
voor deze dioden is steeds silicium, wat een veel scherpere knik bezit dan
germanium. Zolang we te maken hebben met doorslag als gevolg van
het lawine-effect, zal de spanning over de diode toenemen bij toenemende
temperatuur, terwijl dit bij het zener-effect juist andersom is; hierin
schuilt een mogelijkheid, de te stabiliseren spanning onafhankelijk van
de temperatuur te maken. Dit wordt dan ook bij een zenerspanning van
6 V bereikt.
3. De capaciteit van de grenslaag
In het voorgaande hebben we reeds gezien, dat bij een diode, welke in
sperrichting is geschakeld, de grenslaag min of meer als een isolator met
veranderlijke dikte fungeert; bij hogere sperspanning wordt deze laag
dikker, waardoor de capaciteit afneemt en omgekeerd. Bij puntcontactdioden is deze waarde zeer gering door het zeer kleine oppendak van het
aanrakingspunt op de halfgeleider; deze dioden zijn dan ook bruikbaar
tot de allerhoogste frequenties. Bij laagjesdioden is deze capaciteit uiter
aard veel groter, doch als regel geen beletsel voor de goede werking als
gelijkrichter. Veel belangrijker echter, in het bijzonder bij de transistor,
is de capaciteit, waarmede we in doorlaatrichting rekening moeten
houden; deze capaciteit hangt ten nauwste samen met het verschijnsel
van de "gatenopslag" (hole storage).
Bij de stroomdoorgang in doorlaatrichting hebben we gezien, dat uit het
P-germanium een groot aantal gaten via de grenslaag oversteken naar het
N-germanium, waar ze minderheidsladingsdragers worden; in de om
geving van de grenslaag zal de gatenconcentratie in het N-materiaal (aan
gegeven met Pn) veel groter zijn dan de kleine gatenconcentratie, welke
in de rest van het materiaal aanwezig is; deze gatenconcentratie zal ge37

leidelijk afnemen totdat deze de "rustwaarde” P
fig. 10b).
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Het gearceerde oppervlak stelt nu voor het "gatenoverschot” in het
N-materiaal. (P01 - A - Pn)
Stel nu, dat de spanning plotseling omdraait in sperrichting; de positieve
gaten worden over de grenslaag naar het P-materiaal getrokken door het
elektrische veld (veldstroom), zodat er gedurende korte tijd een grote
stroom in sperrichting door de diode gaat (gatenopslag-effect); de diode
keert dus niet direct om van richting, doch heeft hiervoor enige tijd nodig
(deze ligt in de grootte-orde van 3,5 microsec). Ditzelfde verschijnsel
doet zich ook voor indien de spanning over de grenslaag varieert; hierbij
zal er steeds een stroom optreden, welke "voorijlt” t.o.v. de spanningsveranderen, m.a.w. we hebben hier te maken met een extra capaciteit.
Deze capaciteit kan liggen in de grootte-orde van enkele duizenden
picofarad, waardoor een belangrijke beperking van het frequentiegebied
van de transistor kan ontstaan. Bij gebruik als gelijkrichtdiode zal dit
verschijnsel van belang zijn bij serieschakeling van dioden, zoals dit voor
het gelijkrichten van hoge spanningen noodzakelijk is. In fig. 11 is dat
nader weergegeven.
Dl

D2

D3

W--M—W
II-1 II

IH
i ±
c

Fig. 11

Zolang de dioden D1-D2-D3 in doorlaatrichting stroom geleiden, zullen
er geen moeilijkheden optreden; keert nu echter de wisselspanning aan
de secundaire zijde van de transformator T van richting om, dan zal de
weerstand van deze dioden niet plotseling zeer groot worden, doch als
gevolg van het gatenopslageffect nog enige tijd klein blijven. Zouden
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nu b.v. twee van de drie dioden een veel langere gatenopslagtijd hebben
dan de derde, dan zal er een hoge spanning in sperrichting over de derde
diode kunnen komen, met de mogelijkheid van doorslag. Ten einde deze
gatenopslagtijd gelijkmatig over de verschillende dioden te verdelen, zijn
de condensatoren C aangebracht.
Aangezien ook de weerstand in sperrichting sterk kan verschillen, loopt
men het gevaar, dat over de diode met de hoogste sperweerstand de gehele
”peak-inverse” spanning komt te staan, met doorslag als dreigend gevaar.
Teneinde deze tegenspanning gelijkmatig over de verschillende dioden te
verdelen, zijn de weerstanden R aangebracht.
Ten slotte is in fig. 12 de karakteristiek van een "echte" kristaldiode
weergegeven; hierbij dient terdege op het verschil van de stroom, resp.
spanningschaalwaarden in doorlaat-, resp. sperrichting gelet te worden.
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Duidelijk is te zien, dat in het gebied van de "voorwaartse" stroom een
vrijwel constante spanning optreedt, waarbij het spanningsverlies met de
temperatuur afneemt; deze "spanningsstabiliserende" eigenschap wordt
in transistorschakelingen nuttig gebruikt.
In het gebied van de "tegenstroom” treedt een stabilisering van deze
stroom op, welke in sterke mate van de temperatuur afhangt; wordt deze
sperspanning nog groter, dan komen we in het "avelanche" (lawine)resp. zener gebied terecht, waarbij we weer met een constante spanning
te maken krijgen.
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HOOFDSTUK IV

DE TRANSISTOR
1. ALGEMEEN:
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien, hoe de transistor ont
staan is uit experimenteren met een brokje halfgeleidermateriaal, waarbij
op dit brokje twee dunne draadjes werden bevestigd. Een van de draadjes
was verbonden met een spanningsbron in sperrichting, waarbij er uiter
aard slechts een heel kleine stroom vloeide; de bedoeling was om met het
andere draadje het veld over het brokje materiaal af te tasten. Toen men,
min of meer bij toeval, dit aftastdraadje met een positieve spanning in
voorwaarts richting verbond, bleek de stroom door het draadje in sper
richting sterk toe te nemen; hiermede was in wezen de transistor ge
boren. Er moest echter nog een lange weg worden afgelegd voordat de
technische perfectie van de huidige tijd werd bereikt en nog is het einde
lang niet in zicht.
Deze "puntcontacttransistor” wordt nagenoeg niet meer gebruikt; ze is
vervangen door de "laagjestransistor”, waarbij een sandwich is ontstaan
van een laagje N-materiaal, dat aan weerszijden geklemd zit tussen twee
laagjes P-materiaal; gaande van links naar rechts verkrijgen we op deze
manier een P-N-P transistor; symbolisch is dit in fig. 13 voorgesteld:
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In fig. 13a is de PNP-transistor weergegeven; het meest linkse P-materiaal
wordt de emissor (uitzender) genoemd, het daaropvolgend N-materiaal
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de basis en het meest rechts gelegen P-materiaal de collector (de ver
zamelaar).
Omgekeerd kunnen we ook uitgaan van het gebruik van P-materiaal voor
de basis; hierbij bestaan zowel de emissor als de collector uit N-materiaal,
zodat een NPN-transistor wordt verkregen. In Europa wordt de PNPtransistor het meest gebruikt, in de V.S.A. daarentegen komen beide
typen vrijwel evenveel voor; voorlopig zullen wij ons tot de PNPtransistor bepalen. De symbolen voor de PNP, resp. de NPN-transistoren
zijn in (fig. 13g en h) schematisch aangegeven. Het linker symbool wordt
zowel in de V.S.A. als in Europa gebruikt; het rechter symbool daaren
tegen vrijwel alleen in Europa.
De twee PN-overgangen in fig. 13a kunnen ook door twee dioden D 1
en D2 voorgesteld worden, welke met de N-zijden aan elkaar verbonden
zijn (fig. 13b).
Zolang er geen uitwendige spanning aan het geheel wordt gelegd, ontstaat
de elektronen- en gatenverdeling, zoals deze is afgebeeld in fig. 13a.
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De beide P-gebieden zullen een negatieve spanning t.o.v. het N-gedeelte
verkrijgen; hierbij zij nog opgemerkt, dat het N-gebied veel lichter
"gedoopt” is (een kleinere elektronenconcentratie bezit) dan de P-ge
bieden. Hierdoor zullen de ruimteladingseffecten van het P-gebied zich
veel verder in het N-gebied uitstrekken dan die van het N-gebied in de
P-gebieden.
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Nu gaan we allereerst een negatieve spanning tussen de basis en collector
aanbrengen (de diode D2 komt hierdoor in sperrichting te staan). De
sperspanning tussen de basis en collector zal nu nog groter worden; er
vloeit slechts een geringe stroom van de basis in de collector, welke ver
oorzaakt wordt door thermische ladingsdragers; deze stroom wordt Ico
genoemd (de collectorstroom bij "open” emissor) en speelt een zeer
belangrijke rol in het temperatuurgedrag van de transistor. Dit vindt
weer zijn oorzaak in de grote temperatuurafhankelijkheid van deze Ic0;
bij germanium zal deze bij iedere 8 a 9° C verdubbelen. De absolute
grootte van deze stroom zal bij kamertemperatuur slechts enkele microampère bedragen.
In fig. 13 zijn de beide dioden Dx en D2 op enige afstand van elkaar
getekend; in deze positie zullen zij elkaar niet beïnvloeden. Geheel anders
wordt de situatie echter, indien deze twee dioden zo dicht bij elkaar
gebracht worden, dat de beide N-materialen tot één gebied versmelten;
in wezen wordt hierdoor de transistor verkregen.
In fig. 13a is de situatie voorgesteld welke wordt verkregen indien de
emissor een (kleine) positieve spanning verkrijgt t.o.v. de basis; de diode
Dx wordt nu in ”meerichting” gebruikt. Het aanwezige spanningsverschil
tussen emissor en basis wordt verkleind, waardoor er een aanzienlijke
stroom over de grenslaag tussen emissor en basis gaat vloeien; hierbij
begeven zich gaten vanuit het P-gebied in het N-gebied (de basis) en
omgekeerd ook elektronen vanuit het N-gebied in het P-gebied. Daar
de emissor veel zwaarder "gedoopt” is dan de basis zal deze stroom in
hoofdzaak een gatenstroom zijn van de emissor naar de basis. Was de
basis nu zeer "breed” van afmetingen, dan zou dit aan de stroom (Ic0)
die liep tussen de basis en collector, niets af doen; in werkelijkheid is
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deze basis zeer dun (ca. 25 micron) en bovendien tamelijk "licht" ge
doopt; de gaten, welke vanuit de emissor in de basis terecht komen, zullen
slechts voor een zeer gering deel recombineren met de aldaar aanwezige
elektronen, doch grotendeels aan de grenslaag tussen de basis en collector
terechtkomen (ca. 95 a 99%). Aangezien de collector een negatieve
potentiaal t.o.v. de basis bezit, welke negatieve spanning nog extra ver
groot wordt door de uitwendige batterij, zullen de gaten, afkomstig van
de emissor, in de buurt van de grenslaag sterk worden aangetrokken door
het negatieve veld, afkomstig van de collector; deze zullen vrijwel alle
de grenslaag kunnen passeren en in de collector terechtkomen, waar de
gaten weer meerderheidsladingsdragers worden. De collector ontvangt
zodoende een sterke "gateninjectie”. Daar het aantal gaten, dat in de
collector terecht komt, nagenoeg even groot is als het aantal gaten, dat de
emissor verlaat, zal in de collector-basisovergang een stroomverandering
optreden, welke nagenoeg even groot is als de stroom, welke tussen
de emissor en basis loopt; bedraagt deze stroom b.v. 1 mA, dan zal ook
de collectorstroom, welke aanvankelijk zeer gering was, met nagenoeg
1 mA veranderen en wel nagenoeg onafhankelijk van de collector-basisspanning. Op deze eigenschap berust de mogelijkheid om de transistor als
versterker te gebruiken; we kunnen nl. tussen de collector en de batterij
een grote weerstand opnemen, zonder dat er aan de situatie iets verandert.
De weerstand tussen de emissor-basis overgang is maar klein (b.v. 50 O),
daar deze sterk geleidend is; bij een spanning van 0,5 V zal er derhalve
een stroom lopen van 10 mA. Nemen we nu aan de collectorzijde een
weerstand op van b.v. 5000 n, dan zal hierdoor ook nagenoeg 10 mA
vloeien; er ontstaat hier echter een spanning van ca. 50 V, zodat de
spanningsversterking 100-voudig is. Dit is echter een sterk vereen
voudigde voorstelling van de gang van zaken.
Dat er zoveel gaten vanuit de basis in de collector terecht komen vindt
mede zijn oorzaak in het lichte "dopen” van de basis; hierdoor zal het
gevaar van het recombineren van het gat met een in de basis aanwezig
elektronenoverschot gering zijn; de "levensduur" van het gat is derhalve
groot, terwijl het ruimteladingsgebied van de collector zich ver in de
basis uitstrekt.
De fractie van de emissorstroom Ic, welke de collector bereikt, noemt
men a; de waarde hiervan ligt tussen 0,95 en 0.995; de kleine afwijking
van de 1 is voor de versterking in bepaalde schakelingen zeer belangrijk;
de stroom Ic wordt derhalve gelijk aan a Ic.
Aangezien er reeds een minderheidsladingsdragerstroom Ico vloeide,
wordt het totaal gelijk aan:
I0 = a X I0 + Ico
Op deze eenvoudige betrekking zijn de meeste transistorberekeningen
gebaseerd.
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De schakeling van fig. 13e wordt wel de geaarde-basis schakeling ge
noemd, daar de basis het "aardpunt” vormt van de beide batterijen; ook
wordt wel de naam gegeven van "gemeenschappelijke basis-schakeling”,
daar de basis hier het gemeenschappelijke element is van de stroomkring
naar de collector en naar de emissor. Aangezien de transistor over drie
aansluitingen beschikt, kunnen we deze stuk voor stuk als gemeen
schappelijk element van de in- en uitgang gebruiken; we onderscheiden
derhalve gemeenschappelijke (of geaarde-) basis, -emissor en -collectorschakeling; later zullen we hierop uitvoerig terug komen.
De benamingen emissor, basis en collector zijn nu ook wel duidelijk; de
emissor zendt gaten uit in de basis, terwijl de collector deze verzamelt
uit de basis; de basis vormt het "fundament” van de transistor.
Dat de waarde van a steeds kleiner dan 1 is (bij puntcontacttransistoren
bestaat de mogelijkheid, dat deze waarde groter dan 1 wordt, doch dit
zullen we hier niet nader beschouwen) vindt zijn oorzaak in twee, min
of meer ongewenste verschijnselen:
a) We hebben tot nu toe aangenomen, dat de stroomovergang over de
grenslaag emissor-basis vrijwel uitsluitend uit gaten, gaande van de
emissor naar de basis, bestaat; dit verschijnsel wordt ook in de hand
gewerkt door het zwaarder "dopen” van de emissor t.o.v. de basis. In
werkelijkheid gaan er echter ook elekuronen van de basis naar de emissor,
waardoor het "inspuitrendement” van de emissor gatenstroom in de basis
afneemt.
b) Een deel van de gaten, die van de emissor naar de collector willen
oversteken, zullen in de basis recombineren met het aldaar aanwezige
overschot aan elektronen; teneinde de aldus "ingevangen" elektronen
weer aan te vullen vloeit er een elektronenstroom naar de basis.
Deze basisstroom bestaat uit het verschil van de emissorstroom Ie en de
collectorstroom Ic (dit, afgezien van de zeer kleine stroom Ico)
Ib = Je — lc en> daar lc = a X Ie:
Ib = I0(l_a) ............... (1)
Daar de waarde van a ligt tussen 0,95 en 0,995 zal de waarde van de
basisstroom maar een kleine fractie zijn van de emissor-, resp. collec
torstroom:
(1—a)
(2)
Ib = Ic
Het verloop van de gatenconcentratie, welke voor de transistor van veel
belang is, wordt in fig. 13e-IV voorgesteld. In de basis bevindt zich de
gatenconcentratie Pp; gaande over de grenslaag zal deze concentratie niet
onmiddellijk dalen tot de gatenconcentratie in de basis (Pni), doch als
gevolg van de "gateninspuiting” vanuit de basis zal de gatenconcentratie
min of meer geleidelijk afnemen tot de uiteindelijke waarde. Gaande
over de grenslaag verandert de concentratie snel van Pp tot Pll0; hierna
neemt de concentratie volgens de lijn AB geleidelijk af tot de evenwichtswaarde Pnl is bereikt.
De "steilheid" van de lijn AB is nu een maat voor de diffusiestroom van
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de emissor naar de basis; het beginpunt A (Pn0) hangt af van de aan
gelegde spanning tussen emissor en basis; bij toenemende spanning gaat
het punt A verder omhoog (de concentratie van de gaten aan de grens
laag neemt toe), zodat ook de "steilheid” van de lijn AB toeneemt. Het
oppervlak van het driehoekje ACB is direct een maat voor de recombinatiestroom, welke in de basis vloeit; aangezien het streven is deze stroom
zo klein mogelijk te maken zal ook het oppervlak van dit driehoekje zo
klein mogelijk moeten worden. Onder invloed van het "tegenveld” van
de basis-collectorovergang zullen zich in het ruimteladingsgebied BD
geen vrije ladingsdragers meer bevinden; dit is weer een "uitputtingslaag”. Over de collectorgrenslaag heen stijgt de gatenconcentratie weer
snel van Pnl in de basis tot Pp in de collector.
Neemt het tegenveld in de grenslaag tussen basis en collector toe, (toe
name van de uitwendig aangelegde negatieve spanning tussen basis en
collector) dan zal de dikte van de uitputtingslaag BD toenemen; de
"steilheid” van de lijn AB neemt eveneens toe, zodat er, als gevolg van
de toename van de collectorspanning, een grotere emissorstroom en daar
mede ook collectorstroom zal gaan vloeien. Er treedt dus enige "terug
werking" van het collectorcircuit in het emissorcircuit op; erg groot is
deze als regel niet. De uitgangsweerstand van het collectorcircuit (de
weerstand, die men van buiten af in het collectorcircuit "ziet") is heel
hoog en ligt in de buurt van 500.000 Q; hiermede komt het gedrag van
de transistor, voor wat het uitgangscircuit althans betreft, met dat van
een pentode overeen. Ook de karakteristieken hebben daarmede veel
gemeen.
2. Eigenschappen
Resumerend kunnen we de kenmerken van de PNP-transistor, waarbij de
basis het gemeenschappelijke element tussen emissor en collector vormt,
als volgt samenvatten:
a) De ingangsweerstand van de emissor-basis overgang is zeer laag; deze
komt overeen met die van een diode, welke in de doorlaatrichting geleidt.
Deze ingangsweerstand bedraagt voor niet te grote stroomvariaties
25
Re = —
Ie

waarbij R0 wordt uitgedrukt in ohm en Ie in mA; bij een emissorgelijkstroom van 1 mA behoort derhalve een ingangsweerstand van 25 0.
b) De uitgangsweerstand van de basis-collector overgang is zeer hoog
en is gelegen tussen 100.000 Qenl Mn (106 o). Het is mogelijk aan de
collectorzijde vrij grote weerstanden op te nemen, ten einde van een grote
spanningsversterking te kunnen profiteren.
c) Er treedt steeds "verzwakking" op van de stroom door de collector,
vergeleken met die door de emissor; zoals behandeld bedraagt deze fac
tor a 0,95-0,995. Het achter elkaar schakelen van verschillende trappen
met gemeenschappelijke basis heeft geen nut, indien we weerstand45

versterking toepassen, omdat iedere volgende transistor ten hoogste met
dezelfde stroom als de voorafgaande kan worden gestuurd.
d) Tussen emissor en basis moet een positieve spanning worden gelegd,
terwijl tussen collector en basis een negatieve spanning aanwezig moet
zijn. Bij NPN-transistoren is dit juist omgekeerd.
e) De spanningsversterking van de schakeling is nagenoeg gelijk aan
waarbij a de stroomversterkingsfactor is, Rc de weerstand aan

aX
Re

de uitgangs(collector) zijde en
de weerstand aan de ingangs(emissor)
zijde. Dit is gemakkelijk in te zien door te bedenken, dat beide weer
standen door eenzelfde stroom doorlopen worden. Hierbij moet er voor
gezorgd worden dat de weerstand R0 groot is t.o.v. de ingangsweerstand
van de emissor-basisovergang (10-100 Cl) en de weerstand Rc klein is
t.o.v. de uitgangsweerstand van de collector-basisovergang (0,1-1 Mü).
f) De invloed van de temperatuur is gering, mits aan bovenstaande voor
waarden wordt voldaan. De weerstand tussen de emissor-basis overgang
zal bij toenemende temperatuur afnemen; indien aan de voorwaarde voor
Re is voldaan zal deze afname op de emissorstroom geen invloed hebben.
Zoals bekend neemt de collector-basis lekstroom Ico sterk toe met de
temperatuur; daar de basis echter is geaard zal de invloed van deze toe
name op de collectorstroom zeer gering zijn, daar deze stroom slechts
een zeer kleine fractie (ca. 1/1000) van de normale collectorstroom
uitmaakt.
g) Als additionele bijzonderheid van deze schakeling is nog te ver
melden, dat het te versterken frequentiegebied groot is; daarom wordt
een dergelijke schakeling veel in r.f. versterkers toegepast.
In fig. 14 is een schakeling met PNP-transistor en weerstandversterking
volgens de hierboven aangegeven principes weergegeven.

Aan de ingang bevindt zich de gelijkspanningsbattenj Ueb, welke via de
weerstand Re de nodige gelijkstroom door de emissor-basis overgang
stuurt. Deze weerstand vervult in feite twee functies; in de eerste plaats
begrenst deze de gelijkstroom tot de juiste waarde, terwijl tevens de
wisselstroom in de emissor evenredig wordt aan de wisselspanning, welke
aan de ingang van het circuit wordt gelegd. Aangezien de weerstand
tussen de emissor-basisovergang zeer sterk van de aangelegde spanning
afhangt, zou bij weglating van Re een sterk vervormde stroom in de
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emissor-basis overgang vloeien; nagenoeg dezelfde stroom zou ook in het
collectorcircuit vloeien en daar een sterk vervormde wisselspanning
geven.
De max. waarde van de aangelegde wisselspanning aan de emissorzijde
mag niet groter zijn dan die van de gelijkspanning Ueb, daar anders
afsnijding van de toppen optreedt; ditzelfde geldt ook voor de collectorzijde. Ook hier moet de gelijkspanning Ucb groter zijn dan de grootste
waarde, die de wisselspanning over de uitwendige weerstand Rc kan
krijgen.
In fig. 14 b en 14 c is de schakeling van fig. 14 a symbolisch voorgesteld.
3. De gemeenschappelijke emissorschakeling
In deze schakeling vormt de emissor het gemeenschappelijke element
tussen de in- en uitgangskring; dit is in fig. 15 nader aangegeven:
-B2

*c

'V'J

V'

(c)

Fig. 15

Deze schakeling kunnen we uit de voorgaande verkrijgen door de emissor
aan aarde te leggen, in plaats van de basis; in fig. 14 b betekent dit, dat
nu het punt e van de transistor wordt geaard in plaats van het punt b.
Zodoende verkrijgen we de schakeling van fig. 15a, welke overigens ge
heel gelijk is aan die van fig. 14b, ook wat de opstelling van de batterijen
Bj^ en B2 betreft. In fig. 15b is de batterij B2 vervangen door een ge
meenschappelijke voeding; er is nog een aparte batterij B1 aanwezig in
het basiscircuit, wat uiteraard ongewenst is. Dit euvel is in fig. 15c ver
holpen; hierbij wordt de stroom door de basis geleverd via de (grote)
weerstand Rb, welke aan de gemeenschappelijke voeding is gelegd.
In de gemeenschappelijke emissorschakeling wordt in de basis gestuurd
(de wisselspanning wordt tussen basis en aarde gelegd), terwijl de uitgangsspanning van het collectorcircuit wordt afgenomen. Verwaarlozen
we in eerste instantie de Ico (die in deze schakeling echter een belangrijke
rol speelt) dan vinden we volgens de uitdrukking (2):
Ic =

X Ib

(5)

1—a

De stroom door de collector wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de
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stroom in de basis Ib. De stroom door de emissor zal iets groter zijn en
wel gelijk aan:
1
X Ib
(6)
Ie =
1—a
-, die aangeeft hoeveel maal groter de collector1—a
stroom is, vergeleken bij de basisstroom, wordt de stroomversterking
in gemeenschappelijke emissorschakeling a’ genoemd:
De uitdrukking

a’

(7)

1—a
De uitdrukking van (5) wordt nu:
en:

I„ = *' h
Ie = I0 + Ib = (1 + a1) Ib

(8)

(9)

Aangezien de waarde van a gelegen is tussen 0,95 en ca. 0,995, zal de
waarde van a’ liggen tussen 19 en 200; hierbij moeten we nog opmerken,
dat de waarde van a’ bij eindtransistoren in het algemeen lager ligt, voor
versterkertransistoren hoger. Ook zal de waarde van a’ van siliciumtransistoren in het algemeen wat lager liggen dan voor overeenkomstige
germaniumtransistoren.
De waarde van a’ is bepalend voor de stroomversterking van de transis
tor, welke factor we geheel zouden kunnen vergelijken met de versterkingsfactor g (of p) van een elektronenbuis. Terwijl men bij de toe
passing van elektronenbuizen gewend is in spanningen te rekenen, dient
bij transistoren juist met stromen gerekend te worden.
Ten einde een zo groot mogelijke stroomversterking te bereiken is het
noodzakelijk, a’ zo groot mogelijk te maken, hetgeen inhoudt, dat a zo
dicht mogelijk bij 1 moet komen. Bij een toename van a van 0,99 tot
0,995 neemt de a’ toe van 100 tot 200!
Evenals bij elektronenbuizen kunnen we ook bij transistoren twee in
stellingen onderscheiden, nl. de gelijkstroom- of rustinstelling, welke de
instelling van de transistor aangeeft zonder uitwendig aangelegde wissel
spanningen (uitsluitend met inachtname van de voedingsbronnen) en de
wisselstroominstelling, welke het gedrag van de uitgaande wisselstroom
aangeeft met betrekking tot de in de basis gestuurde wisselstroom. In
wezen vormen de gelijk- en wisselstromen, c.q. spanningen één bepaalde
stroom- of spanningswaarde, daar de aangelegde wisselspanning in wezen
niets anders doet dan een verandering in de gelijkstroominstelling te
weegbrengen. Zodra we met specifieke wisselspannings- of stroomgrootheden werken, zullen we deze onderscheiding met kleinere letters ^ en i
aangeven met welke letters zonder verdere aanduiding de effectieve
waarden van de wisselspanning, resp. stroom worden aangeduid. Voor
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de wisselstroomversterking vinden we naar analogie van (8):
ic = a’ ib
(9)
Wensen wij een onvervormde wisselstroom aan de uitgang, dan zal het
wel duidelijk zijn, dat de maximale waarde van deze wisselstroom nooit
groter kan worden dan de ingestelde gelijkstroom Ic, daar anders af
platten van de toppen van de wisselstroom optreedt. Met deze factor
moet bij de instelling van de transistor terdege rekening gehouden
worden.
Het grote voordeel van de gemeenschappelijk emissor schakeling (afge
kort tot g.e.s.) is wel, dat we nu niet meer in de emissor, maar in de
basis sturen en wel in de veel kleinere basisstroom. Aangezien het be
nodigde spanningsverschil in beide gevallen nagenoeg gelijk is (bij g.b.s.
en bij g.e.s.) zal de benodigde stuurenergie bij g.e.s. veel kleiner zijn
dan bij de g.b.s.
We kunnen ook zeggen, dat de ingangsweerstand van een g.e.s. een
factor a’ groter is dan bij de g.b.s., hetgeen in de meeste versterkerschakelingen een groot voordeel is. Deze ingangsweerstand bedraagt
tussen 1000 en 2500 ohm; hierdoor is het aanpassen van de ingangstrap
aan de uitgang van de voorafgaande trap veel gemakkelijker dan bij de
g.b.s. Aangezien het nu ook mogelijk is met een weerstandskoppeling
een goede versterking te verkrijgen, wordt in audiofrequentie versterkers
de g.e.s. dan ook vrijwel steeds toegepast.
De g.e.s. heeft evenwel enige nadelen t.o.v. de g.b.s. en wel op het gebied
van de frequentieweergave en op het gebied van de temperatuurstabiliteit.
Onder gelijke omstandigheden zal de weergave van de hoogste frequentie’s bij een g.e.s. een factor a’ slechter zijn dan die van de g.b.s. We
kunnen het zodanig formuleren, dat de winst aan versterking bij de g.e.s.,
ten koste gaat van de versterking van de hoogste frequentie’s. Gelukkig
is de fabricage van de transistoren zodanig verbeterd, dat de weergave
van de hoge frequentie’s in g.e.s. geen probleem meer is, terwijl met
behulp van (frequentie-) afhankelijke tegenkoppeling met normale
transistoren gemakkelijk frequentie’s van 100 kHz en hoger bereikt
kunnen worden.
De grotere temperatuursafhankelijkheid blijft echter een nadeel en een
factor, waarmede wij bij het ontwerp terdege rekening moeten houden;
in wezen bepaalt deze temperatuursafhankelijkheid voor een groot deel
het ontwerp van de schakeling.
In het voorafgaande hebben we gezien, dat er twee oorzaken zijn aan te
wijzen welke de temperatuur beïnvloeden:
a) Het kleiner worden van de spanning tussen emissor en basis bij toe
nemende temperatuur (deze spanning neemt af van ca. 160 mV bij
kamertemperatuur tot ca. 60 mV bij 65° C).
b) De toename van de collectorlekstroom Ico bij toenemende temperatuur.
Vooral deze laatstgenoemde factor speelt in de g.e.s. een zeer belangrijke
rol en wel om de volgende reden:
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Bij de g.b.s. kan de Ico zonder meer bij de collectorstroom Ic worden
opgeteld; deze Ico zal over de basis-collector overgang vloeien en verder
geen invloed op de transistorinstelling uitoefenen. Slechts bij de aller
hoogste temperaturen zal de Ico een belangrijk deel van de Ic uitmaken
(b.v. 10%); voor een transistor met weerstandskoppeling in de collector
betekent een toename van de Ico een ongewenste verlaging van de span
ning tussen collector en aarde, waardoor de spanningsuitsturing kleiner
wordt.
Bevindt zich tussen de collector en de batterij echter een smoorspoel of
een transformatorwikkeling met een kleine eigenweerstand, dan zal bij
toename van de Ic ook de warmteontwikkeling van de transistor toe
nemen (deze warmteontwikkeling is evenredig met het ontwikkeld
vermogen (Uc X Ic); door deze toename van de warmte neemt de
Ico weer toe, waardoor de Ic weer groter wordt en de warmte nog meer
toeneemt, enz.; in zeer korte tijd kan de transistor vernield worden.
Vooral bij eindtransistoren moeten we uitgebreide maatregelen tegen
deze uiteraard ongewenste mogelijkheid nemen.
Bij de g.e.s. zal de Ico een geheel andere rol spelen dan bij de g.b.s.; het
geen als volgt is in te zien: Volgens fig. 15c bevindt zich bij de g.e.s. een
grote weerstand tussen de basis en de bron, welke de gelijkstroom Ib
voor de basis moet leveren. Deze weerstand Rb kan liggen tussen 100 kn
en 1 Mïl voor versterkertransistoren; deze hoge waarde is noodzakelijk,
daar de basisstroom slechts het a’ (b.v. 100e) deel is van de collector
stroom.
Is de transistor b.v. ingesteld op een collectorstroom van 1 mA, dan zal
de benodigde basisstroom in dit geval slechts 1/100 mA of 10 gA be
dragen; bij een voedingsspanning van 9 V zal de basis weerstand dan
gelijk worden aan 9/10 = 0,9 Mft.
In fig. 14a komt het er op neer, dat tussen de basis en het gemeen
schappelijk aardpunt een weerstand van ca. 1 Mn aanwezig is, welke zeer
groot is t.o.v. die van de basisemissor overgang in voorwaartsrichting.
De Ico zal nu niet via de basis naar aarde afvloeien, doch over de basis
emissor overgang. Nu ontstaat er stroomversterking, zodat de versterkte
Ico (nl. a’IC0 bij de collectorstroom Ic gevoegd wordt, waardoor de oor
spronkelijk zeer kleine waarde van de Ico een factor 100 groter wordt.
Bovendien zal deze extrastroom iedere 8 a 9° C nog eens twee maal zo
groot worden, zodat de transistor instelling bij hogere temperaturen
totaal gewijzigd wordt. De schakeling volgens fig. 15c met een hoge
basisweerstand naar de voeding zal dan ook voor praktische toepassingen
in vele gevallen onbruikbaar zijn.
Een tamelijk veel voorkomende waarde voor de collectorlekstroom Ico
is 5 fiA; in vergelijking met een normale instelling voor Ico van 0,5-5 mA
is deze Ico geheel te verwaarlozen. Zodra echter de Ico de basis-emissor
overgang doorloopt, zal deze b.v. 100 maal zo groot worden; de hieruit
resulterende toename van de Ic bedraagt derhalve 100 X 5 = 0,5 mA,
welke waarde iedere 8 a 9° C verdubbelt zodat de normale instelling
geheel wordt verstoord. Een dergelijke schakeling is vaak beter als
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thermometer dan als versterker geschikt!
De invloed van de Ico in de g.e.s. kunnen we ook als volgt nagaan:
In hoofdstuk 4.1 hebben we voor,de totale collectorstroom Ic gevonden:
Ic = a. Ie + Ico, hetgeen wil zeggen, dat de collectorstroom bestaat uit
twee delen, nl. het deel ale, dat ontstaat uit de overgestoken gaten van
de emissor-basisovergang en de Ico, als gevolg van de thermische lek
tussen de collector-basis overgang.
Ook geldt nog steeds dat Ie = Ic + Ib; daar we bij de g.e.s. het verband
willen weten tussen de verandering van de collectorstroom als gevolg
van een verandering in de basisstroom, zullen we Ie uit de voorgaande
vergelijking elimineren:
Ic — a* (Io + ^b) + Ico
Ic C1 — a) = a.Ib + Ico
Ico

Ic =

Ib +

(1-a)
(1
a)
(10)
Ic — a’ Ib + (1 + a’) Ico
Dit is een zeer belangrijke uitdrukking om het gedrag van een g.e.s. bij
verschillende temperaturen (verschillende waarden van Ico) na te kunnen
gaan. Houden we de waarde van Ib constant (voeding over een grote
weerstand Rb vanaf de pool van de batterij), dan is de verandering van
Ic als gevolg van een verandering van de Ico (A Ico) gelijk aan
(1 + a). Wordt Ico als gevolg van temperatuurtoename verdubbeld, dan
zal de Ic toenemen met de factor (1 + a’) Ico; bij een Ico van 5 /xA en a’
van 99 wordt dit een verandering van 0,5 mA. In het algemeen mogen
we stellen dat:
AIC
= (1 + o
(11)
A Ic
We zullen nu de schakeling zodanig moeten ontwerpen, dat de variatie
van de Ic als gevolg van de variatie van de Ico zo klein mogelijk is; de
grote variatie uit (11) voortkomend is als regel ontoelaatbaar.
Met nadruk zij hier op gewezen, dat deze beschouwing alleen dan opgaat,
indien in de uitdrukking (10) de waarde van Ib inderdaad constant blijft
bij variatie van Ic?. Dit zal alleen het geval zijn, indien de stroom Ib
geleverd wordt via een grote weerstand naar een betrekkelijk hoge
spanning. Voeden we de basis echter vanuit een vrij lage spanning met
een betrekkelijk kleine weerstand, dan zal de variatie van de I0 als gevolg
van die in de Ico veel kleiner worden. Dit kunnen we echter niet te ver
doorvoeren, daar anders juist de tweede oorzaak, nl. de variatie van de
spanning tussen de basis-emissor-overgang bij toenemende temperatuur,
een rol gaat spelen (zie ook punt a). Als gevolg van deze afname zou
bij een lage uitwendige spanning de basisstroom toenemen, waardoor
weer een a’ grotere stroomverandering in de collector zou ontstaan; in
het bijzonder bij eindtransistoren en bij siliciumtransistoren moeten we
met dit verschijnsel rekening houden.
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Al met al blijkt wel dat deze temperatuurskwestie, welke bij het ont
werpen van buizenversterkers als regel wel kan worden verwaarloosd,
hier een uiterst belangrijke rol speelt. Vooral bij eindversterkers moeten
we vaak uitgebreide voorzorgen nemen om de instelling als gevolg van
veranderingen in de omgevingstemperatuur of als gevolg van de eigenverwarming redelijk constant te houden. Hierbij speelt de toepassing van
niet-lineaire elementen en het toepassen van gelijkstroom-tegenkoppeling een belangrijke rol.
Resumerend kunnen we van de gemeenschappelijke emissor-schakeling
het volgende vermelden:
a) Vrij hoge ingangsimpedantie (ca. 1000-2500 n), waardoor een grote
energieversterking en goede aanpassing op de voorgaande trappen
mogelijk, geschikt als weerstandsversterker en veelvuldig toegepast in
audioversterkers.
b) Vrij hoge uitgangsimpedantie (ca. 10.000 12), waardoor goede
spanningsversterking mogelijk.
c) Gemakkelijk toepasbaar in schakelingen met slechts één enkele
voeding, zoals dat in de meeste gevallen voorkomt.
d) Meer terugwerking van het uitgangscircuit op de ingang dan bij de
g.b.s.; dit speelt een rol bij radiofrequente versterkers.
e) Grotere temperatuurafhankelijkheid dan bij g.b.s.; hiertoe moeten
vrijwel steeds bijzondere maatregelen genomen worden.
f) Kleinere frequentieband dan bij de g.b.s.: dit bezwaar is echter door
de toepassing van moderne transistoren en tegenkoppeling vrijwel over
wonnen; bij eindtransistoren blijft dit echter een belangrijke factor.
g) Bij de PNP-transistor in g.e.s. wordt de neg. voedingsspanning
tussen de collector en emissor gelegd, terwijl de instelstroom voor de
basis via een weerstand naar de neg. voedingsspanning wordt verzorgd.
Bij een NPN-transistor is de polariteit van de voeding juist tegengesteld;
hierbij werken we met pos. voedingsspanningen, evenals dat bij electronenbuizen het geval is.
In het algemeen kunnen we zeggen dat bij de g.e.s. de spanningsver
sterking vrijwel gelijk is aan die bij de g.b.s., de stroomversterking is
echter a’ maal zo groot, evenals de energieversterking en de ingangsweerstand. De uitgangsweerstand is ca. a’ maal zo klein, de temperatuurs
afhankelijkheid a’ maal zo groot en het frequentiegebied a’ maal zo klein.
4.5 De schakeling met gemeenschappelijke collector
De derde en laatste mogelijkheid is het gebruiken van de collector als
gemeenschappelijk (aard)punt tussen de in- en uitgangskring waarbij
de spanning wordt toegevoerd tussen de basis en aarde en wordt af
genomen tussen de emissor en aarde. Vanwege deze schakeling wordt het
geheel wel een emissor-volger genoemd, naar analogie met de kathodevolger in de buizentechniek. (fig. 16)
Aangezien de spanning tussen de basis en emissor bijzonder klein is (van
de grootte-orde van 150 mV) zal de ingangsspanning Ub vrijwel geheel
gelijk zijn aan de spanning over de emissor-weerstand Ue hetgeen geldt
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zowel voor de gelijkspanning als voor de wisselspanningsinstelling. Daar
de basisstroom zeer klein is (deze bedraagt slechts het a’-ste deel van
de collectorstroom) zal de gelijkspanning Ub vrijwel gelijk zijn aan
R2
. U0; waarin U0 de voedingsspanning voorstelt. De spanning
Rj +R2
over Re is hier nagenoeg gelijk aan, zodat de emissorstroom (en deze is
vrijwel gelijk aan de collectorstroom) gelijk is aan:

r2

U0

(12)
R,
Ri + R-2
Hiermede is de gehele schakeling berekend! Deze g.c.s. of emissor-volger
bezit de volgende kenmerken of eigenschappen:
a) De ingangsimpedantie is zeer hoog en nagenoeg gelijk aan die van
de parallelschakeling van Rt met R2; deze schakeling wordt daarom
toegepast in die gevallen, dat het voorafgaande circuit niet belast mag
worden (voltmeter, kristalmicrofoon of -opnemer e.d.).
b) De uitgangsimpedantie is zeer laag — de schakeling is in staat over
een lage belastingsimpedantie toch nog een redelijke spanning te ont
wikkelen.
c) De uitgangsspanning volgt nauwkeurig de ingangsspanning — waar
door een dergelijke schakeling zich zeer goed voor het gebruik in meet
instrumenten leent (sturing van een draaispoelmeter), in tegenkoppelingscircuits e.d.
d) Er treedt geen spanningsversterking, doch wel stroomversterking op
(de factor a’); de energieversterking is derhalve niet groot en nagenoeg
gelijk aan a’.
e) Indien de basisstroom met behulp van een spanningsdeler volgens
fig. 16 wordt toegevoerd, is de temperatuurstabiliteit zeer groot. In wezen
worden de g.e.s. volgens fig. 15 gestabiliseerd op de methode zoals deze
in fig. 16 is aangegeven waarbij de basisstroom ook via een spannings
deler wordt toegevoerd en in de emissorleiding een weerstand is opge
nomen voor de temperatuursstabilisatie.
I. =

-s
PI

—Dl

liHj

A/) R2

Fig. 16

Dit laatste is aan de hand van fig. 16 als volgt in te zien: Zou, als gevolg
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van de toename van de Ico, de collectorstroom en daarmede ook de
emissorstroom toenemen, dan wordt het punt e in fig. 16 meer negatief.
Aangezien de basis echter aan een vaste spanning ligt wil dit zeggen,
dat de basis meer positief wordt ten opzichte van de emissor. Gezien de
zeer geringe spanning tussen basis en emissor neemt nu de basisstroom
sterk af, waardoor de oorspronkelijke toename van de emissorstroom
nagenoeg geheel wordt gecompenseerd.
f) Het frequentiegebied van de schakeling van fig. 16 is eveneens zeer
breed. Daar de emissorspanning de basisspanning vrijwel geheel volgt
zal de grote capaciteit tussen basis en emissor nagenoeg geen invloed
hebben; ook de capaciteit tussen basis en collector speelt geen rol.
De emissorvolger volgens fig. 16 wordt ook veel als een stabiliserende
schakeling in voedingsapparaten e.d. toegepast — de spanning over Rc
zal nl. over een groot gebied gelijk zijn aan de spanning over R2, on
afhankelijk van de belasting over Re. De nominale spanning kan met R2
ingesteld worden, waarbij Rx-R2 als potentiometer wordt uitgevoerd,
de basis wordt aan de loper van de potentiometer aangesloten. Zorgen
we er bovendien voor, dat de stroom door de potentiometer Rx-R2
constant blijft (b.v. met behulp van een Zener-diode) dan stabiliseert de
schakeling ook nog tegen variaties van de voedingsspanning U0. De lage
‘ voorwaartsweerstand van transistoren maakt deze bij uitstek geschikt tot
spanningsregelaars, welke in serie of parallel met de voedingsspanning
worden geschakeld.
In fig. 17 zijn de drie mogelijke schakelingen nog even afzonderlijk aan
gegeven.
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Fig. 17a, b, c
Fig. 17a.
Zi laag.
Zu zeer hoog.
Span.verst. groot.
Stroomverst. ca.1.
In- en uitgangssp. in
faze.
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Fig. 17b
Zi tamelijk hoog.
Zu tamelijk hoog.
Span.verst. vrij groot.
Stroomverst. groot.
Energieverst. zeer groot.
In- en uitgangsspan. in
tegenfaze.

Fig. 17c
Zi zeer hoog.
Zu zeer laag.
Span.verst. ca 1.
Stroomverst. groot.
Energieverst. vrij groot.
In- en uitgangsspan. in
faze.

HOOFDSTUK V

KORTE NETWERKTHEORIE
5. Enkelvoudige netwerkjes
Bij het rekenen met transistorschakelingen wordt zeer veel van de net
werktheorie gebruik gemaakt; daar ook de fabrikant zijn gegevens in
netwerkvorm verstrekt is het nuttig, nog even de hoofdzaken van deze
theorie te herhalen. We zullen beginnen met de allereenvoudigste net
werkjes, zoals deze in fig. 18 zijn voorgesteld.
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Fig. 18

Het netwerkje van fig. 18a is wel het eenvoudigste dat we ons kunnen
indenken: het is geheel in zichzelf gesloten; het bevat slechts één "maas”
en wordt daarom een enkelvoudig netwerk genoemd. Dit netwerk bevat
een spanningsbron U en een weerstand R de spanningsbron is hier een
gelijkspanning gedacht, ofschoon dit volstrekt niet essentieel is. Volgens
de wet van Ohm is het spanningsverlies over een weerstand R gelijk
aan I X R, terwijl in een gesloten "maas” de som van de werkzame
spanningen gelijk is aan de som van de spanningsverliezen. De spanningsrichting rekenen we van de negatieve naar de positieve pool van de
batterij, terwijl de positieve stroomrichting buiten de batterij van de
positieve naar de negatieve pool gerekend wordt; in de batterij is de
positieve stroomrichting juist van de negatieve naar de positieve pool
gericht.
In de maas ABCD van fig. 18a kunnen we op twee manieren de stroom
berekenen, welke uiteraard tot hetzelfde resultaat leiden:
a) gesteld kan worden dat UAB gelijk is aan UDC, daar beide delen
parallel geschakeld zijn; dit levert op: U = I X R;
b) eveneens kan gesteld worden dat de som van alle spanningen gelijk
moet zijn aan de som van de spanningsverliezen of wel, dat de som van
alle spanningen en spanningsverliezen nul moet zijn. Dit levert op:
U — IxR = OofU = IxR.
Het —teken van het spanningsverlies ontstaat doordat, rechtsomgaande
in de maas (dus langs BCDA) het spanningsverschil over de weerstand R
tegengesteld is aan de stroomrichting volgens de pijl.
Hetzelfde principe kunnen we ook in het meer gecompliceerde geval
van fig. 18b toepassen. Beschouwen we het netwerk als twee parallel55

takken volgens (a): Ux = I X R-i + U2 + IR2; de + tekens wijzen
er op, dat alle uitwendige spanningsverliezen, resp. spanningen, in de
zelfde richting staan als de uitwendig aangelegde spanning
De tweede beschouwingswijze (b) levert op:
ui — U2 — I X Rx — I X R2 = O of: Ui — U2 = I (Rx + R2)
Vaak hebben we te maken met een batterij met een elektro-motorische
kracht (emk) of open spanning van U volt, terwijl de batterij een in
wendige weerstand van Rj ohm bezit. Dit verschijnsel is niet tot batterijen
beperkt, maar komt algemeen, ook voor bij een wisselstroomgenerator
(b.v. een buisversterker). Vrijwel iedere spanningsbron bezit een zekere
inwendige weerstand.
In fig. 8c is een dergelijk geval weergegeven; de uitgangsspanning Uu
zal gelijk zijn aan:

u.=

K

. ui

Rj 4- R„
Hierbij zijn we uitgegaan van een bron met een constante spanning Uj,
een spanningsgenerator. Het gedeelte, links van de lijn A-B, kunnen we
ook vervangen door een stroomgenerator, welke een constante stroom
levert aan de inwendige weerstand Rjj in fig. 8d is dit nader aangegeven.
Hierbij zijn we uitgegaan van een bron met een constante spanning Uj,
in fig. 8c is dit in wezen ook het geval, omdat de inwendige weerstand
van de batterij tussen C en A gedacht is; de punten C en D kunnen, wat
de weerstanden betreft, wel doorverbonden gedacht worden.
De grootte van de stroom Ik welke door de parallelschakeling vloeit van
de in- en uitwendige weerstand, is gelijk aan de kortsluitstroom van
fig. 8c, hetgeen zeggen wil die stroomwaarde, waarbij de uitwendige
Ui

■. De uitgangs-

weerstand Ru nul gedacht is; deze waarde is gelijk aan
Ri

RiXRu
spanning is derhalve gelijk aan Ik X
Ru + Ri
Vullen we hierin de waarde van Ik in, dan houden we weer voor Uu over:
Ru

Ui
Ru + Ri
In fig. 18d betekent dit, dat de kortsluitstroom Ik zich verdeelt over de
twee weerstanden Rj en Ru, omgekeerd evenredig met de waarde van deze
weerstanden; de stroom door de weerstand Ru is daarom gelijk aan
Ri
Ui
X Ik of: I2 =
I2 =
Ri + Ru
Ri + Ru
Dit is geheel dezelfde stroom als in het geval van fig. 18c.
Hierbij zij nog naar voren gebracht, dat de vervanging van de schakeling
van fig. 18c door die van fig. 18d uitsluitend geldt voor het gedeelte
Uu =
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van de schakeling, dat rechts van de lijn AB ligt; de stroom, die in het
geval van fig. 18d door de inwendige weerstand Rj gaat is een geheel
andere, dan die in werkelijkheid volgens fig. 18c vloeit. We moeten
dergelijk vervangschema’s dan ook met enige voorzichtigheid hanteren.
Zodra we te maken krijgen met netwerkjes met meer "mazen”, komen
we steeds knooppunten tegen, waarin de stroom zich vertakt. Nu kan
de stroom onderweg nergens verdwijnen, zodat we, geheel overeen
komstig de definitie van de spanningen, kunnen stellen, dat de som van
de stromen, gaande naar een knooppunt, gelijk is aan de som van de
stromen, die het knooppunt verlaat. Ook kunnen we zeggen dat de som
van de stromen, naar een knooppunt gericht, of de som van de stromen,
gaande vanaf een knooppunt, nul is, hetgeen geheel overeen komt met
de voorgaande definitie. In fig. 19 zijn de verschillende gevallen weer
gegeven:
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Fig. 19

In een doorgaande draad zal op ieder punt K de stroom Ix gelijk zijn
aan de stroom I2; Ii = I2 of Ii — I2 — 0- (Hierbij heeft I2 een min
teken, omdat deze van het knooppunt K af gericht is). In fig. 19b is het
geval weergegeven, waarbij een aftakking op de draad aanwezig is;
volgens de bovenstaande principes zal Ix gelijk zijn aan I2 -f I3 of wel
It — (I2 + I3) = 0. Het min-teken voor I2 en I3 ontstaat weer doordat
deze stromen van het knooppunt K af gericht zijn. In het geval van
fig. 19c is Ij -f I3 = I2, in fig. 19d is Ix + I3 = I2 en *n
*9e is
Ix -f I3 = I4 + I2. De stroomrichting in een dergelijk knooppunt zal
als regel al bepaald zijn door het restant van de schakeling. Een toe
passing hiervan is in fig. 19f weergegeven; in het knooppunt K vertakt
de stroom Ix zich in twee delen I2 en I3. Voor het punt K geldt derhalve:
Ij — I2 — I3 = 0 of Ij = I2 + I3.
Gaan we rond in de onderste maas, dan vinden we:
I3 x R3 — I2 X R3 = 0, daar er geen spanningsbronnen in de maas
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aanwezig zijn. Het min-teken voor I2 ontstaat, omdat we in een richting,
tegengesteld aan die van I2, in de maas rondgaan.
In het geval van fig. 19f is het gemakkelijk, de juiste stroomrichting in
de onderste maas te vinden. Bij meer samengestelde systemen is dit als
regel niet mogelijk, zodat we een stroomrichting moeten aannemen;
of deze in overeenstemming met de werkelijkheid is zal blijken bij de
uitkomst van de berekening. Bij een positief teken zal de stroomrichting
inderdaad overeenkomen met de gekozen richting, bij een negatief teken
is de richting juist tegengesteld.
Tot nu toe hebben we aangenomen, dat de voeding met behulp van een
gelijkspanningsbron plaats vond, dit behoeft echter absoluut niet het
geval te zijn. Al deze beschouwingen gelden voor de meest willekeurige
spanningsvormen (wisselspanning, zaagtandspanning, impulsvormige
spanning) mits voor de stroom- en spanningswaarden steeds de momen
tele- (ogenbliks)waarden worden genomen. Is het netwerk alleen maar
uit zuivere weerstanden opgebouwd, dan mogen de effectieve waarden
(of maximale waarden) van sinusvormige (zuivere) wisselspanningen
en stromen met gelijke frequentie en fase bij elkaar geteld worden, mits
hierbij de richtingen van de in het circuit werkzame wisselspanningen
goed in acht genomen worden. Hierbij kunnen de in het circuit werk
zame wisselspanningen van gelijke frequentie met elkaar in fase (deze
bezitten dan eenzelfde teken) of met elkaar in tegenfase zijn (deze be
zitten dan een tegengesteld teken). Dit is in fig. 19g en 19h nader aan
gegeven. Op één bepaald tijdstip zal de spanning tussen de klemmen
A en B positief zijn en wel zo groot mogelijk; de spanningspijl heeft dan
de aangewezen richting.
Nu kan de andere spanning óf in fase zijn, waarbij deze dus een gelijke
richting krijgt, of in tegenfase (volgens fig. 19h) waarbij op dit moment
de spanningspijl juist tegengesteld gericht is. Indien zich echter in de
netwerken zelfinducties, condensatoren e.d. bevinden of, indien de aan
wezige spanningsbronnen niet zuiver in fase, of in tegenfase zijn, dan
gelden deze beschouwingen slechts, indien de fasehoeken in acht ge
nomen worden: hierbij biedt het gebruik van de complete rekenwijze
grote voordelen.
In fig. 20 is een meer samengesteld netwerkje, (een z.g. T-netwerk)
weergegeven; dergelijke voorstellingen zullen we dikwijls bij transistor
berekeningen tegenkomen. We zullen hier verder met wisselstroomgrootheden werken, aangegeven met kleine letters; deze beschouwingen gelden
echter precies zo voor de gelijkstromen.
Gaan we nu in de maas (I) rond in de aangegeven richting, dan geldt:
ux = ix X Ri + i3 X R3> en, daar i3 = ix + i2:
Uj = ij (Ri + R2) + i2 X R3
Evenzo vinden we in de maas (II):
u2 = li (R3) + l2 (®*2 + ^3)
De som van de weerstanden Rx en R3 is de impedantie die we zien als
we vanaf de spanning ux in het netwerkje kijken, waarbij dit aan de zijde
van u2 open is; we noemen dit de open impedantie aan de zijde 1 of
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wel Z01. Volgens eenzelfde redenering kunnen we de som van de weer
standen (R2 + R3) de open impedantie noemen aan de zijde 2 of wel
Z02. De weerstand R3 bevindt zich gemeenschappelijk in de beide
stroomkringen en wordt daarom de gemeenschappelijke impedantie Zm
genoemd. Dit ingevuld levert:
ui — ji X Z01 + i2 X Zm
(13)
u2 = *1 X Zm + i2 X z02
Ten einde een zo algemeen mogelijk geldende uitdrukking te verkrijgen,
schrijven we voor Z01 de uitdrukking Zn, hetgeen zeggen wil dat de
impedantie Z is, welke behoort bij de spanning Uj (Zx) en ook behoort
bij de stroom i1} zodoende wordt de uitdrukking Zlt verkregen.
Voor Zm wordt dan geschreven Z12, hetgeen zeggen wil de impedantie
Z, welke behoort bij de spanning ux en bij de stroom i2; zodoende wordt
de uitdrukking Z1>2 of Z12 verkregen.
Voor de vergelijking van u2 begint de uitdrukking van Zmet een 2;
voor Zm schrijven we Z21 en voor Z02 de uitdrukkingZ22.Zodoende
krijgen we voor de uitdrukking (13):
ui — ji X Zn + j2 X Z12
(14)
u2 — ii X Z2i + i2 X Z22
Deze uitdrukkingen gelden, met de hierbovengenoemde beperkingen,
voor ieder zwart kastje K, zoals dat in fig. 20b is afgebeeld.
In deze vergelijkingen is: Z1X = Z01 = Rx + R3
(15)
Zi2 + ^21 =
= ^3
z22 — Z02 — R2 + R3
Zolang we te maken hebben met passieve elementen (weerstanden, con
densatoren, smoorspoelen e.d.) in het netwerk, zal steeds Z12 gelijk zijn
aan Z21, hetgeen echter absoluut niet het geval behoeft te zijn indien er
zich in het zwarte kastje ook actieve elementen, zoals dioden, transistoren,
buizen e.d. bevinden.
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Een netwerkje, zoals in fig. 20 is afgebeeld, wordt met een lelijk ger59

manisme veelal als vierpool aangeduid, omdat er sprake is van twee aan
sluitingen aan de ingang en twee aan de uitgang. Aangezien een transis
tor ook een dergelijke vierpool genoemd kan worden, zijn deze verge
lijkingen zeer geschikt om het gebeuren rondom de transistor te be
schrijven.
In sommige gevallen wordt de stroomrichting door R3 juist andersom ge
nomen, alle stromen zijn nu naar het knooppunt gericht, (fig. 20c) In de eerste
maas krijgen we de volgende vergelijking: ux = ij X Ri — i3 X R3Daar de som van alle stromen, naar het knooppunt gericht, gelijk aan
nul is, zal i3 = —it —i2 zijn. Vullen we dit in deze vergelijking voor
vx in, dan verkrijgen we precies hetzelfde resultaat als in het geval van
fig. 20a; het is derhalve onverschillig, welke richting we voor i3 aan
nemen.
In vele gevallen hebben we te maken met een vierpool, waarvan de
voeding maar aan één kant (aan de ingang) plaats vindt, terwijl de uit
gang met b.v. een weerstand is afgesloten, hetgeen o.a. bij een transfor
mator en bij een verzwakkernetwerkje b.v. het geval is. De richting van
i2 in fig. 20a zal dan niet erg logisch gekozen zijn, daar de enige span
ningsbron zich links aan de ingang bevindt zodat de stroom steeds naar
rechts gaat; evenzo is het logisch, de stroomrichting voor i3 van boven
naar beneden te kiezen, (fig. 20d)
In dit geval vinden we voor ux:
ui — *1 X Zjj — i2 X Z12
u2 = ii X Z21 — i2 X Z22
Het —teken voor de i2 ontstaat doordat we de maas II in tegengestelde
richting aan de stroom i2 doorlopen. Zouden we de uitgang van het
netwerkje kortsluiten, dan kunnen we u2 = o stellen; nu wordt:
Z2i
l2 — *i X
Z22
Het teken van de i2 wijst erop, dat de gekozen richting in fig. 20d
inderdaad overeenstemt met de werkelijke stroomrichting. Een verdere
voortzetting van het netwerkje van fig. 20d is de ladder-verzwakker van
fig. 20e, waarbij een groot aantal van deze T- of L-sectie’s achter elkaar
zijn opgenomen. Dergelijke netwerkjes worden veel in regeltafels voor
studio’s gebruikt om het geluidsvolume nauwkeurig in gelijke stapjes
(b.v. van 1 db) te kunnen regelen.
Daar het weerstandsnetwerkje uit fig. 20 de gedaante van de letter T
bezit, wordt dit ook wel een T-netwerkje genoemd. Is een der weer
standen Ri of R2 gelijk aan nul, dan valt een van de horizontale benen
van de T weg — we spreken van een L-netwerk.
De drie weerstanden, welke het T-netwerkje bepalen, kunnen we ook in
een rechthoek schakelen volgens fig. 21; aangezien deze vorm veel over
eenkomt met de letter ?r (pi) uit het Griekse alfabet, wordt dit wel een
schakeling genoemd.
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Aangezien de meeste weerstanden hier parallel staan aan de voedings
bronnen ux en u2 werken we met admittanties Y. Een admittantie is het
omgekeerde van een impedantie; is b.v. een impedantie Z gelijk aan
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10 Q, dan zal de admittantie gelijk zijn aan 1/10 Mho of 1/10 S
(Siemens). De bewerkingen met admittanties gaan precies tegengesteld
aan die met impedanties; terwijl we impedanties, in serie geschakeld,
mogen optellen, is dit bij de parallelschakeling van admittanties niet het
geval. De waarde van een impedantie wordt uitgedrukt in het aantal
volts, dat over de impedantie staat bij een bepaalde storom (U/I geeft
Ohm). Bij een admittantie is dit juist het aantal amperes, dat bij een
bepaalde spanning over de admittantie vloeit (I/U geeft Mho of
Siemens). In het kort kunnen we zeggen, dat alle bewerkingen met
spanningen, die bij het werken met impedanties plaats vinden, bij ad
mittanties juist met stromen plaats vinden en omgekeerd. Daar we bij
transistoren veel met stromen moeten werken is het gebruik van ad
mittanties daar in vele gevallen van voordeel.
Zolang we te maken hebben met zuivere weerstanden zal de admittantie
Y gelijk zijn aan de geleidbaarheid B voor gelijkstroom; deze geleidbaar
heid wordt ook wel de conductantie genoemd en is feitelijk het om
gekeerde van de ohmse weerstand R.
De wet van Ohm voor een admittantie wordt:
i=uX Y
voor gelijkstroom I = U X B
Voor de stromen i1 en i2 vinden we:
11 = ux X YX1 + u2 X Y12
(16)
12 = ui X Y2j + u2 X Y22
Hierin stelt Yn de som van de beide admittanties (Yx -f Y3) voor
(of ook 1/RX + 1/R2), Y22 de som van de beide admittanties
(Y2 + Y3), (of ook 1/R2 + 1/R3), terwijl Y12 = Y21 — Y3 of
ook — I/R3).
We zien, dat de vergelijkingen (14) en (16) geheel eenzelfde gedaante
bezitten, indien we de spanningen door de stromen en de impedanties
door de admittanties vervangen.
De som van de admittanties Y1 + Y3 wordt gevormd door de admittan
tie, die we vanuit de ingang zien, indien we de uitgang (en daarmede Y2)
kortsluiten. De admittanties komen dan parallel te staan. We noemen dit
de kortsluitadmittantie, gezien vanaf de ingang Y^ evenzo is de som
van de admittanties Y2 + Y3 gelijk aan de kortsluitadmittantie, gezien
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vanaf de uitgang Yok. De admittantie Y3 stelt ook voor de gemeen
schappelijke of koppeladmittantie Ym.
5.2. h-parameters
Bij transistorschakelingen voor radiofrequenties maken we noch van
impedanties, noch van admittanties gebruik, doch van een stelsel van z.g.
h-parameters wat in feite een mengsel is van impedanties en admittanties.
Een parameter is een factor in een formule, welke als regel in een bepaald
gebied constant blijft en waarmede een veranderende grootheid (b.v.
stroom of spanning) wordt vermenigvuldigd. Buiten dit gebied
kunnen we echter aan deze parameter weer een andere waarde toekennen.
Als voorbeeld kunnen we eens de roosterspanning —U beschouwen in
het Ia—Ua diagram van een elektronenbuis. Voor een bepaalde waarde
van de neg. rooster spanning kan de anodestroom bij veranderlijke
anodespanning worden uitgezet, waardoor één grafiek ontstaat; ver
volgens kunnen we de —Ug weer een andere waarde toekennen (b.v.
1 V meer), weer een nieuwe lijn opnemen enz. In dit geval fungeert de
negatieve roosterspanning als parameter, zo zal in het Ia—Ug diagram
de anodespanning als parameter fungeren.
In fig. 22 is de transistor schematisch in g.b.s. weergegeven; in principe
gelden deze beschouwingen voor alle drie de mogelijke schakelingen.
Over de juiste richtingen van de stromen en spanningen zullen we ons
in eerste instantie niet bekommeren — deze richtingen vinden we vanzelf,
zodra we ons in het werkelijke gedrag van de transistor gaan verdiepen.
Nu was bij het opnemen van de grafieken van de verschillende stromen
in de transistor geconstateerd, dat de collectorstroom i2 in hoge mate
afhankelijk was van de emissorstroom ix en ook nog iets van de collectorspanning u2; hieruit kon nu de volgende evenredigheid opgesteld
worden:
(18)
*2 = ^21 X ii -f h22 X U2
Het ongelukkige van deze formulering is wel, dat nu de betekenis van
deze h-parameters in de verschillende termen geheel ongelijk is; soms
is deze een getal, soms een weerstand, soms een steilheid, enz.
De parameter h21 geeft aan hoeveel maal zo groot de stroomverandering
van de collectorstroom is, vergeleken bij de emissorstroom ix; dit gedacht
bij u2 = 0 (uitgang kortgesloten); deze factor komt vrijwel overeen
met de reeds eerder gevonden stroomversterking a, welke gelegen is
tussen 0,95 en 0.995.
De parameter h22 geeft aan de terugwerking, welke de uitgangsstroom
ondervindt als gevolg van de verandering van de uitgangsspanning; bij
verkleining van de uitgangsspanning zal deze stroom iets afnemen. Houden
i2
deze h22 wordt
we ix constant, dan mogen we zeggen, dat h22 =
u2

uitgedrukt in A/V en heeft daarmede het karakter van een admittantie
(te vergelijken met het omgekeerde van een weerstand of de steilheid
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van een elektronenbuis). De waarde van h22 is in g.b.s. heel klein en
ca. 1,6 fxA/V; het omgekeerde hiervan zouden we de inwendige weer
stand van de transistor, gezien vanaf de collectorzijde kunnen noemen;
deze is zeer hoog en in dit geval gelijk aan 625.000 Q.
De ingangsspanning ux is weer afhankelijk van de ingangsstroom ix en
de uitgangsspanning u2; hieruit resulteert:
ui = hxl X ii + h12 X u2
(19)
De vergelijkingen (18) en (19) bepalen in wezen het hele gedrag van
de transistor voor de versterking van (kleine) wisselspanningen voor
niet te hoge frequenties.
Houden we de u2 constant, dan wordt de verandering van de emissorstroom alleen bepaald door de aangelegde ingangsspanning ux;
ui

hu =

, zodat hn het karakter van de ingangsweerstand R; bezit;

zoals we reeds gezien hebben is deze weerstand zeer laag en is gelijk aan
25
ohm, waarbij I de emissor (gelijk) stroom in mA is.
Ie
De waarde hiervan is laag en zal als regel voor kleine transistoren liggen
tussen ca. 5 en 100 fi.
De parameter h12 geeft aan de beïnvloeding van de uitgangsspanning
op de ingangsspanning bij een constante ingangsstroom ix; mede door
de zeer hoge inwendige weerstand van de collectorzijde is deze terug
werking zeer gering. De factor h12 zal daarom zeer gering zijn en wel
gelijk aan ca. 8.10-4.
Zoals reeds vermeld gelden de beide betrekkingen (18) en (19) zowel
voor de g.b.s., voor de g.e.s. en voor de g.c.s., zij het ook, dat de waarden
van h nu geheel verschillend zijn.
In het voorafgaande hebben we de g.b.s. behandeld; ten einde nu ver
warring met andere schakelingen te voorkomen, geven we in een derge
lijk geval de h-parameter de index "b”; in de volledige uitdrukking
krijgen we dan hllb, h12b, h21b, h22b; in de veel voorkomende g.e.s.
verkrijgen de parameters de index e, in de g.c.s. de index c.
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HOOFDSTUK VI

HET VERBAND TUSSEN DE H-PARAMETERS EN DE
TRANSISTOREIGENSCHAPPEN
6.1. De h-parameter in de gemeenschappelijke basisschakeling
Ten einde met de h-parameters een schakeling te kunnen doorrekenen
is het gewenst, dat we iets meer weten van het verband tussen de funda
mentele transistoreigenschappen, zoals we deze tot nu toe behandeld
hebben en deze h-parameters. In fig. 23 is nog even de schakeling van
de transistor met gemeenschappelijke basis weergegeven.
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De in deze schakeling getekende stromen zijn afkomstig van de gelijkspanningsbronnen Ueb en Ucb; deze spanningsbronnen geven de instelstromen of de polarisatie aan. We zijn echter geïnteresseerd in de ver
sterking, die een (kleine) spannings- of stroomvariatie (dit kan ook een
wisselspanning zijn) verkrijgt van de ingang tot de uitgang van de
schakeling. Het is wel zonder meer duidelijk, dat deze spannings- c.q.
stroomvariaties nooit groter kunnen zijn dan de reeds aanwezige gelijk
spanningen of -stromen, op straffe van vervorming.
De in fig. 23 aangegeven spannings- c.q. stroomrichtingen hebben be
trekking op de instelwaarden; deze richtingen behoeven echter niet over
een te komen met de richting van de spannings, c.q. stroomvariaties, die
we aan de transistor leggen. Gemakshalve kiezen we voor de richting
van deze stroomvariaties (of wisselspanningen) de richting, zoals deze
in het T-netwerk van fig. 20a is aangegeven; in de literatuur wordt ook
de stroomrichting van fig. 20c vaak aangetroffen.
Het vervangschema voor de g.b.s. van fig. 23a wordt in fig. 23b weer
gegeven, dit schema is uitsluitend geldig voor kleine spanningsvariaties
of kleine wisselspanningen. Overigens gelden voor al deze vervang64

schema’s dezelfde beperkingen, als die ook bij elektronenbuizen optreden;
men verkrijgt uitsluitend een indruk over de versterking, doch niet over
zeer belangrijke zaken als de uitsturing, de vervorming, de frequentieweergave (in dit eenvoudige schema althans), de gelijkstroomniveaus
enz. Het is dus een hulpmiddel, dat met de nodige voorzichtigheid moet
worden gehanteerd.
In het vervangschema van fig. 23b zijn de weerstandswaarden met kleine
letters aangegeven ter onderscheid van de uitwendig aan de transistor
aangesloten (stoffelijke) weerstanden. Zo betekent re de in de transistor
aanwezige emissorweerstand, Re daarentegen de uitwendige aangebrachte
25
•, waarin Ic de ingestelde emissorenz. De weerstand r0 is gelijk aan
I,
gelijkstroom voorstelt, uitgedrukt in mA; voor een Ie van ImA wordt
re gelijk aan 25 ohm.
De weerstand rb stelt voor de basisweerstand, welke voor een deel ge
vormd wordt door de echte ohmse weerstand van de basis, voor een groot
deel is dit echter een denkbeeldige weerstand, die aansprakelijk is voor de
terugwerking van het uitgangs(collector) circuit op het ingangs (emissor) circuit, welke ontstaat door beïnvloeding van de diffusiesnelheid
van de gaten van de emissor-basis overgang als gevolg van de veldsterkte
over de collector-basis grenslaag (zie ook fig. 13eIV). De grote weer
stand rc stelt voor de grote weerstand van de collector-basis grenslaag
veroorzaakt door de in sperrichting werkende spanning over deze over
gang.
Een netwerk, zoals dat in fig. 20, 21 en 23b is afgebeeld, noemt men een
passief netwerk, daar hierbij geen echte versterking aanwezig is. In deze
gevallen is nooit energieversterking te verkrijgen! (In sommige bij
zondere schakelingen is voor wisselstroom wel versterking te bereiken
in een netwerk, uitsluitend samengesteld uit weerstanden en condensa
toren; dit is uitsluitend mogelijk indien men begint met een lage impe
dantie en eindigt met een hoge; er kan nimmer energieversterking op
treden). Indien de transistor zich gedroeg volgens het vervangschema
van fig. 23b zouden we hiervan niet veel nut hebben.
Uit de physische eigenschappen volgt echter, dat er in de collector een
stroomvariatie optreedt, welke a maal zo groot is als die in de emissor
(ic = a.i.e). Nu is er wel spannings- en energieversterking mogelijk.
In overeenstemming met fig. 18d kunnen we deze stroom voorstellen
als de kortsluitstroom a.ie, welke over de inwendige (collector) weer
stand rc werkt. Hierbij zal het grootste deel van deze stroom door het
uitwendige circuit vloeien, terwijl er maar een zeer klein deel door de
grote collectorweerstand rc verloren gaat. Deze kortsluitstroom vloeit
derhalve niet door, maar om de collectorweerstand heen.
Het vervangschema, dat hiermede overeenkomt, is in fig. 23c weerge
geven. Hierbij levert de stroombron S de kortsluitstroom a.i0 over de
collectorweerstand rc. De stroomrichting is zodanig gekozen, dat een
stroomtoename in positieve zin aan de ingang (emissor), overeenkomt
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met een stroomtoename aan de collectorzijde a.i.e, eveneens in positieve
zin. Brengen we op de plaats van uu de uitgangsweerstand Ru aan, dan
zal ook de spanningsrichting aan de uitgang overeenstemmen met die
aan de ingang. De richting van de kortsluitstroom is tegengesteld aan de
aangenomen richting van de collectorstroom ic; de inwendige weerstand
van de stroombron S moet als oneindig hoog beschouwd worden.
Nu is het werken met spannings- en stroombronnen door elkaar als regel
niet erg overzichtelijk; veel eenvoudiger is het daarom de stroombron,
die werkt over de parallelschakeling van rc met een uitwendige weerstand
(zie ook fig. 18c en d) weer te vervangen door een spanningsbron met
een klemspanning van a X i0 X rc of ie X a X rc. De waarde van
a.rc wordt nu met de uitdrukking rm aangeduid, welke weerstand iets
kleiner is dan de collectorweerstand rc. In fig. 23e is dit nader aange
geven, hierbij zijn ook de stromen ie, ic en ib vervangen door ix, i2 en
(*1 + i2)'
Met dit vervangschema kunnen we, geheel analoog aan de berekeningen
bij fig. 20 en 21 te werk gaan. Hierbij bestaat nog steeds de mogelijk
heid, de transistor van twee zijden te sturen, nl. vanaf de in- en vanaf
de uitgang. Als regel echter zal er alleen vanaf de ingang gestuurd
worden in welk geval de uitgangsbelasting dan meestal uit een weerstand
in de plaats van Uy bestaat.
Ten einde het verband tussen de h-parameters en de weerstand waarden
re, rb, rc en rm te vinden, bepalen we de spanningsvergelijking in de
maas I:
U1 = ‘1 (re + rb) + ‘2 X rb
Insgelijks geldt voor de maas II:
u2 = >1 (rm + rb) + *2 (rc + rb)
De laatste vergelijking voor u2 kunnen we als volgt schrijven:
(rm + rb)

+

i2 — — ij. •

u2
rc + rb

rc + rb
Hieruit volgt:
rm + rb
^21b — —

rc + rb

(20)

1
^22b

rc + rb
Het —teken voor de h 21b ontstaat door de spanningsrichting van
rm X i266

De vergelijking voor ux kunnen we als volgt schrijven:
rb (rm + rb)
U1

1

Cre + rb) —

rb

+ u2

rc + rb

rc + rb

Hieruit volgt:
rb (rm + rb)

h 11b = (re + rb) —

rc + rb

(21)

rb
hi2 —

rc + rb
Hiermede zijn de h-parameters geheel bepaald. De waarde van deze
parameters is beslist niet constant, doch afhankelijk van de instelling
van de transistor — hierbij moeten we de door de fabrikant gegeven
waarden aanhouden.
Voor de OC 71 gelden de volgende weerstandswaarden:
Hieruit volgt voor de h-parameters:
hllb = 16,5 Q,
hl2b = 8.10-4
^21b = — 0,979
^22b = 1,6 ftA/V

rm = 611 kft
re = 6,5 Q
500 Q
rb
rc = 625 kn
Ie = 3 mA

Deze waarden komen geheel overeen met die door de fabrikant worden
verstrekt.
Nu ziet dit er wellicht wat gecompliceerd uit, doch het rekenen hiermede
zal in de praktijk zeer eenvoudig zijn. De waarden van h12b en van h22b
zijn zo klein, dat wij deze vrijwel steeds kunnen verwaarlozen. De vierpool vergelijkingen van i2 en ux gaan dan over in:
U1 = ^llb X ii

(22)
^2 = ^21b X ii

Met deze twee eenvoudige vergelijkingen kunnen we vrijwel alle g.b.s.
berekenen.
Uit deze vergelijkingen kunnen we nog de ix elimineren:
^2ib
*2 —

X

(23)

h ïib
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We hebben nu een volmaakte analogie met een buis versterker, en wel
h2i

kunnen

een buis in roosterbasisschakeling verkregen. De breuk
hu

we geheel met de steilheid van een elektronenbuis vergelijken; deze steil
heden zijn bij transistoren zeer groot; voor de OC 71 vinden we:
0.979
(i2 in mA).
X ux
16,5
De steilheid bedraagt derhalve ca. 60 mA/V; deze zeer hoge steilheid
kunnen wij vrijwel nimmer in versterkers gebruiken door de zeer kromme
diodekarakteristiek van de basis-emissor overgang in de doorlaatrichting
(zie ook fig. 12). Ten einde een enigszins lineaire versterking te ver
krijgen moet er in serie met de emissor een weerstand van ca. 10 X hu
opgenomen worden, zodat de steilheid hierdoor sterk afneemt.
Indien de transistor als spanningsversterker wordt gebruikt, zal er als
regel een weerstand aan de uitgang worden aangebracht. Daar deze
weerstand zich in het collectorcircuit bevindt, wordt deze met
aan
gegeven. De uitgangsspanning is dan: uu = i2 X Rc- Vullen we hier de
waarde van i2 in:
l2 —

Uu

h2i

Ru = S X Ru
hu
In fig. 23f is een versterker in g.b.s. gegeven. Indien we aannemen, dat
de extra emissorweerstand Re groot is ten opzichte van de ingangsweerui

ui

stand hu, dan zal de stroom ix gelijk zijn aan:
R.
De stroom i^ = h21b X ii = a-ix; de uitgangsspanning
a X Rc
uu = i2 X Rc = Uj •

(24)

R0
Daar de waarde van a ligt tussen de 0,95 en 0,995 (een vrij normale
Uu

Rc

waarde is 0,99) zal de versterking zijn:
% ..
R=
, .
Maken we Rc gelijk aan 10.000 ohm en Re gelijk aan 100 ohm, dan is de
versterking 100-voudig.
Gezien de vele voordelen van de schakeling van fig. 23f (de g.b.s.),
(grote versterking, brede frequentie band, zeer temperatuursstabiel)
wordt deze nog wel gebruikt in combinatie met opnemers met zeer lage
weerstand, waardoor een goede aanpassing mogelijk is (bandmicrofoon,
sommige magnetodynamische pick-ups). Het grootste nadeel is wel, dat
deze schakeling als weerstandversterker met meer trappen onbruikbaar
is, daar er dan geen spanningsversterking meer kan optreden (de stroomvariatie zal na iedere trap iets afnemen!).
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6.2. De gemeenschappelijke emissorschakeling
Bij de g.e.s. wordt de wisselspanning tussen de basis en de geaarde of
gemeenschappelijke emissor gelegd (zie ook fig. 15a). Hierbij blijven
de transistorweerstanden re, rb en rc gelijk, doch de wijze, waarop deze
aan elkaar verbonden zijn, is nu anders geworden. Deze schakeling is in
fig. 24 schematisch weergegeven:

rb

1

‘2

1 ^ U-

1

u2

(a)

Fig. 24

(b)

Aan de ingangszijde gedraagt de schakeling zich anders dan de schake
ling van fig. 23c; de (vrij grote) basisweerstand rb bevindt zich nu direct
in het ingangscircuit, terwijl de (kleine) emissorweerstand re gemeen
schappelijk is aan beide stroomkringen. Alhoewel in de schakeling van
fig. 23c de basisweerstand rb zich ook in het ingangscircuit bevindt, zal
de spanning over rb zo laag zijn, (nl. 1/(1 — a) van de ingangsspanning) dat de ingangsweerstand in de g.b.s. van fig. 23 toch zeer
laag is nl.: { re + rb (1 — a) } = h 11b*
In de g.e.s. is de ingangsweerstand hllo dan ook nagenoeg gelijk aan de
basisweerstand rb -f- de getransformeerde emissorweerstand (1 + a')re.
Ook het uitgangscircuit gedraagt zich anders dan bij de g.b.s. van fig. 23;
terwijl de stroomversterking h21e veel groter is (nl. a’), zal de uitgangsweerstand rc bij de g.e.s. aanzienlijk kleiner (ca. 1/a’ maal) zijn dan bij
de g.b.s. Ook is de polariteit van de uitgangsstroom i2 juist tegengesteld
aan die van de g.b.s.: wordt de ingangsspanning in de g.e.s. meer posi
tief, dan zal de ingangsstroom ix juist afnemen, waardoor ook de uit
gangsstroom i2 afneemt en daarmede ook de uitgangsspanning u2. De
uit- en ingangsspanningen zijn derhalve met elkaar in tegenfase.
In fig. 23e was de in het collectorcircuit opgewekte spanning gelijk aan
rm x ii, waarbij ij de emissorstroom voorstelde; bij eenzelfde emissorstroom zal ook in fig. 24a eenzelfde spanning in het collectorcircuit ont
staan. In fig. 24a is de stroom ij echter de basisstroom, welke veel kleiner
is dan de emissorstroom uit fig. 23e.
Algemeen geldt dat: ib = i0 + ic of: ie = ib — ic (dit klopt met de
gekozen stroomrichting in fig. 23e). De term ij X rm uit fig. 23e wordt
nu gelijk aan:
*i X rm = i0 X rm — (*b

*c) rm — *b X rm

ic X rm
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Het eerste deel van deze uitdrukking nl. ib X rm kunnen we beschouwen
als de spanning, die door de basisstroom ib (= ix) in het collectorcircuit
wordt opgewekt; het tweede deel (—ic X rm) stelt voor het spanningsverlies, veroorzaakt door de (denkbeeldige) weerstand rm. Daar in het
collectorcircuit reeds een weerstand rc aanwezig was, zal het totale
spanningsverlies i2 (rc — rm) bedragen. De weerstand in het collector
circuit, welke aanvankelijk gelijk was aan rc, is nu verminderd tot
rc — rm = rc (1 — a). De inwendige weerstand van de uitgang is bij
een g.e.s. aanzienlijk lager dan bij een g.b.s.; de terugwerking is dien
tengevolge aanzienlijk groter.
In fig. 24b is het vervangschema voor de g.e.s. weergegeven; aangezien
in de literatuur vaak zonder meer met deze vervangschema’s gerekend
wordt, is de kennis hiervan wel aanbevelenswaardig.
Op geheel indentieke wijze, als verricht, in par. 1 kunnen we deze
schakeling weer omzetten voor de toepassing van h-parameters.
De spanningsvergelijking in maas I levert:
“1 = ‘1 X r„ + (ii 4- i2) r„ = it (rb + re) + i2 X r0
De spanningsvergelijking in maas II levert:
u2 + >1 X rm = i2 (r0 — rj + (ib + i2) re
u2 = il (re — rm) + ‘2 (rc ~ rm + r„)

Uit deze laatste vergelijking volgt direct:
(rm

re)

U2

+

l2 — h
rc — rm + re
= il X h2ie
rm

h 21e

rc
+

rm d" ro

u2 X h22o

ro

rc--- rm + ro

(25)

1
^22e

rc

“i" re

Voor de spannigsvergelijking voor ux vinden we na enige omzetting:
(rm + re)

Ul =

<rb + *0 +re

re

+ U2
(r0

rm “i" re)

= h X ^lle + u2 X h12e
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(rc

rm “i“ ro)

rm + ro

^llo — (rb + ro) + ro
(rc

rra

ro)

(26)
ro
^12o —

(rc — rm + rc)
Vullen we voor rc, rb, rc en rm weer de waarden uit par. 1 in, dan
vinden we voor:
h llo
790 ft
(fabrikant 800 ft)
h 12o
4,65.10-4
(fabrikant
5,4.10-4)
h 21c
43,5
(fabrikant 47)
h 22c
71 ,xA/V
(fabrikant 80 /xA/V)
De verschillende tussen de berekende en de door de fabrikant opgegeven
waarden zijn van geen enkel belang, daar de spreiding in deze h-parameters veel groter is dan deze verschillen. Zo kan de hlle liggen tussen
400 ft en 1500 ft, de h21e tussen de 30 en de 75, enz. Bij het ontwerp
moeten we met deze grote spreidingen terdege rekening houden. Door
het toepassen van tegenkoppeling (negatieve terugkoppeling) dient de
invloed van deze spreiding sterk verkleind te worden. De grootte van
deze parameters is sterk afhankelijk van de instelling (de emissorgelijkstroom), van de temperatuur en van elke transistor afzonderlijk; er is
genoeg variatie!
Vergelijken we de h-parameters van de g.b.s. met die van de g.e.s., dan
valt op, dat bij de g.e.s. de ingangsweerstand (hn) veel groter is en de
stroomversterkingsfactor (h21) eveneens. Voorts is bij de g.e.s. de h22
veel groter dan bij de g.b.s., hetgeen zeggen wil dat de terugwerking
van de uitgangsspanning op de uitgangsstroom (het omgekeerde van de
inwendige weerstand) bij een g.e.s. veel groter is dan bij een g.b.s.: de
g.b.s. gedraagt zich vrijwel als een ideale pentode.
De spreiding in de h-parameters zal bij de g.e.s. veel groter zijn dan bij
de g.b.s., omdat in vrijwel alle parameters van de g.e.s. de factor a’

a
voorkomt, welke factor bij slechts zeer geringe veranderingen
1—a
van de stroomversterkingsfactor a grote veranderingen ondergaat.
In de meeste gevallen kunnen de h-parameters voor de g.e.s. sterk
worden vereenvoudigd indien we in aanmerking nemen, dat re zeer klein
is t.o.v. rc en rra. We houden dan over:
a.Rc
rm
kilo — (rb + rc) + re
= ('o + rb) + ro
re

ro—a*rc

rm

= rb + re (1 + a’)

... (27)
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1
re

ro

h 12e
rc

rm

rc C1 — a)

re

(1 + O'

rc

a

rm

h 21e

= a’
rc

rm

1

(1 + O

h 22c
rc

ux — ^ïio X

1—a

rm

rc

"F hi20 X u2 — 0,8.ii 4" 5,4.10*4 x U2

.... (28)

l2 =- ^2ic X ii + h22c X u2 — 47.ij + 8O.IO-3 X u2
Deze getalwaarden gelden voor de OC 71 bij een emissorgelijkstroom
van 3 mA; deze twee vergelijkingen bevatten alles, wat we nodig hebben
voor het berekenen van de g.e.s. voor kleine wisselspanningen. Soort
gelijke vergelijkingen kunnen we ook opstellen voor de g.b.s. en de g.e.s.,
dit gaat geheel identiek.
Bij een weerstandsversterker bevindt zich aan de uitgang van de transistor
een weerstand als koppelelement met de volgende trap. Behalve weerstandskoppeling onderscheiden we nog smoorspoel- en transformator
koppeling; deze systemen worden echter vrijwel uitsluitend in het eindversterkerdeel toegepast, wat later nog uitvoerig wordt behandeld. Voor
lopig zullen we ons tot de weerstandsversterker bepalen. In fig. 25a is
de theoretische opzet hiervan weergegeven, terwijl fig. 25b de uitvoering
in de praktijk weergeeft.
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Aan de uitgang is nu geen actieve spanning u2 meer aanwezig; dé
spanning u2 wordt gevormd door het spanningsverlies van de stroom i2
over de weerstand Rc waarbij u2 = — i2 X Rc is. Dit ingevoerd levert:
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!

^21

i2 (1 + h22 X Rc) — h21 X ii of: i2 —

• h

(29)

1 + ^22 X Rc
Ui —

X ij — hi2 X l2 X Rc ~hu (1 + h22 X Rc) — h12 X h21 X Rc
(30)

= »i

l + h22 X Rc
De gang van zaken gaat nu als volgt: Bij een gegeven waarde van de
ingangsspanning kunnen we met behulp van (30) de hiermede overeen
komende stroom ix berekenen. Deze kunnen we dan in (29) invullen
teneinde i2 te vinden. De uitgangsspanning is weer i2 X RcHet is ook mogelijk, de uitgangsspanning u2 direct in de ingangs
spanning ux uit te drukken:
u2

^21 X Rc

(31)
bn (1 + h22 X Rc) —b2i X Rc X hi2
Hierbij wordt de Rc in kn uitgedrukt, de stroom in mA en de spanning
in volt.
h2i X Rc
u2
ui

(32)

bn + Rc (bn X b22
h12 X b22)
ui
Ten einde de invloed van de diverse parameters eens na te kunnen gaan,
onderstellen we een transistor met de volgende eigenschappen:
hn — 1 kjl
5.10-4
(Uiteraard zijn dit de parameters voor de gemeen
h 12
h 21
schappelijke emissorschakeling)
50
h22 = 0,1 mA/V
De term tussen haakjes in de noemer van uitdrukking (32) heeft be
trekking op de terugwerking van de uitgangskring op de ingang; indien
deze terugwerking niet aanwezig was, zou uitsluitend hn (de ingangsweerstand) in de noemer overblijven.
Vullen we deze waarden (32) in, dan houden we over:
50 X Rc
50 X Rc
u2
- (33)

1 +RC (0,1—0,025)
1 + R0.0,075
Voor een vrij algemeen voorkomende waarde van de Rc van 5 kïi wordt
de spanningsversterking gelijk aan:
250
u2
= 182 voudig.
1 + 0,375
«ï
Ondanks de vrij lage waarde van h21 (bij moderne transistoren ligt de
waarde hiervan tussen 100 en 200) en de ook betrekkelijk geringe
waarde van de Rc, is de bereikte versterking aanzienlijk. Als regel echter
zullen we zoveel tegenkoppeling toepassen, dat de in de praktijk bereikui
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bare versterkingen, met uitzondering van ingangstrappen voor heel
kleine signalen (microfoon) aanzienlijk kleiner zijn. Toch zijn de buizen
en transistoren, wat de versterkingsmogelijkheid betreft, volledig met
elkaar vergelijkbaar.
In vele gevallen kunnen we de h12 X h21 verwaarlozen t.o.v. de
hu X h22; formule (33) wordt dan nog eenvoudiger:
h2i X Rc

u2

(34)
hu (1-f Rc X h22)
Zodra we te maken krijgen met meer versterkertrappen in cascade (en
dat zal meestal het geval zijn) dan zal de weerstand Rc bestaan uit de
parallelschakeling van de eigenlijke collectorweerstand met de ingangsweerstand van de volgende trap, deze weerstand zullen we de totale
weerstand Rt noemen. Zouden we een aantal van deze emissorvolgers
achterelkaar schakelen, dan krijgen we als belastingsweerstand nagenoeg
uitsluitend te maken met de ingangsweerstand van de volgende trap
(ca. hn), welke veel kleiner is dan de collectorweerstand van de voor
afgaande trap; deze ingangsweerstand is ca. 1 kQ.
De uitdrukking (34) kunnen we nog verder vereenvoudigen:
ui

u2

b2i X Rt

, en daar de waarde van Rt nagenoeg gelijk is aan
hu
hu (bij eenzelfde soort transistoren althans) houden we over:
ui

u2

= h21 = 50-voudig

ui

Voor kleine waarden van Rj, zoals deze zich in de praktijk vaak voor
doen, is de berekening van de versterking dan ook wel uitermate een
voudig, dit in tegenstelling met de tamelijk gecompliceerde theorie,
welke hieraan ten grondslag ligt. De kennis van deze theorie is daarom
zo belangrijk om te kunnen beoordelen of de bovenstaande benaderingen
al dan niet geoorloofd zijn.
6.3.

Het algemene vervangschema van de drie transistorschakelingen,
gebaseerd op de h-parameters
In het voorafgaande is gebleken, dat zowel voor de g.b.s. en voor de
g.e.s. de volgende vergelijkingen kunnen worden opgesteld:
Ui = hu X ji + h12 X u2
i2 = h21 X '12 + h22 X u2
Eenzelfde systeem van vergelijkingen, wat algemeen is voor een vierpool,
geldt uiteraard ook voor de g.e.s.; daar deze schakeling echter met veel
eenvoudiger middelen te berekenen is, zullen we ons beperken tot de
g.b.s. en de g.e.s.
Bekijken we eerst de vergelijking voor u1} dan zien we, dat deze bestaat
uit twee delen, nl. het deel hu X ij., wat in wezen niets anders voorstelt
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dan het spanningsverlies over de weerstand hn door de stroom ij en
het tweede deel h21 X u2 wat een spanning voorstelt welke in de ingangskring werkzaam is en afkomstig is van de uitgangsspanning u2.
Deze spanning is in faze met de ingangsspanning (zolang de uitgangs
spanning in faze is met de ingangsspanning althans) en zal de stroom
ix verminderen.
De stroom i2 is afkomstig van de stroombron h21 X ii waarbij erop
gelet dient te worden, dat bij de g.b.s. h21 een negatief teken heeft, de
stroomrichting van i2 is hierbij juist andersom aan die in de g.e.s.
Parallel aan de stroombron h21 X ii staat de inwendige of collector
1
weerstand

■. Bij een collectorspanning van u2 zal de stroom, die
b22
u2

hierin verloren gaat, gelijk zijn aan:

i3 =

— u2 X h22,
1
h22

hetgeen klopt met de oorspronkelijke vergelijking; h22 is in wezen de
collectorgeleidbaarheid, het omgekeerde van de collectorweerstand.
In fig. 26a is het ingangsdeel van het vervangschema weergegeven, terwijl
in fig. 26b het uitgangsdeel is afgebeeld. De ingangsspanning ux wordt
als regel geleverd door een spanningsbron met een inwendige weerstand
van R . In de meeste gevallen zal er geen uitwendige wisselspanning u2
aangelegd worden, zoals dat in fig. 26b is aangegeven, deze spanning zal
geleverd worden indien we de uitgang met de collectorweerstand Rc
afsluiten. De eigenlijke stroomgenerator h21 X ii levert stroom aan de
parallel schakeling van de collectorweerstand l/h22 (de verliesstroom)
en aan de uitwendige weerstand Rc.
Aangezien bij twee parallelgeschakelde weerstanden de stromen door
deze weerstanden zich omgekeerd evenredig verhouden tot die weer
standen, zal de stroom door de nuttige weerstand Rc gelijk zijn aan:

, '2

*11

R9

«;

©

!'•

*22

/V

(a)

basis

collector

(b)

Fig. 26
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1
h2i X ii
h22
. h21 X ii —

*2 —
1

1 + h22 X Rc
+ Rc
h22
Deze uitdrukking komt geheel overeen met de onder (29) gevonden
waarde.
Het tweeslachtige karakter (of hybrid-karakter, vandaar de uitdrukking
h(ybrid) parameters) van de h-parameters blijkt uit van vervangschema
van fig. 26; het ingangsdeel is een halve T-sectie (L-sectie) terwijl het
uitgangsdeel feitelijk een onvolledige 7r-sectie voorstelt. Door het twee
slachtige karakter en door het aanwezig zijn van zoveel spannings- en
stroombronnen in één schakeling, wordt er zeer weinig met dit vervang
schema gewerkt.
Voor de h-parameters worden ook nog wel andere aanduidingen ge
bruikt. Zo betekenen de h-parameters zonder meer die, behorende bij de
g.b.s., terwijl de parameters voor de g.e.s. een accent verkrijgen, deze
heten dan h’n, h’12 enz. In de Engelse literatuur treft men wel de be
naming hj aan voor de ingangsimpedantie hn, hf voor de stroomversterkingsfactor h21, h0 voor de collectorgeleidbaarheid h22 en hr voor
de beïnvloeding van de ingangsspanning door de uitgang h12. Ten einde
aan te duiden, dat we te maken hebben met een g.e.s. of een g.b.s.,
komt er dan nog de letter 0 of b bij, waardoor de aanduiding hoe,
hic, hro, en hfc wordt verkregen.
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HOOFDSTUK VII

DE TRANSISTORKARAKTERISTIEKEN
7.1

De karakteristieken van de g.e.s.

De transistorkarakteristieken zijn voor de transistoren wellicht nog belangrijker dan die voor elektronenbuizen, het volledig gedrag van de
transistor in een bepaalde schakeling is alleen exact aan de hand van de
verschillende karakteristieken te bepalen. Daaruit kunnen we alle be
nodigde gegevens verkrijgen betreffende de instelstromen, de span
ningen, de versterking, de spannings- en stroomuitsturing, de ver
vorming, de dissipatie en wat niet al. De vervangschema’s, zoals we die
tot nu toe behandeld hebben, zijn dan uitsluitend als een wiskundig
hulpmiddel te beschouwen, waarbij we ons de beperkingen goed moeten
realiseren. Geschiedt dit niet in voldoende mate, dan kunnen uit deze
schakelingen de meest dwaze conclusie’s getrokken worden.
Hierbij komt nog, dat we bij de vervangschema’s uitgaan van bepaalde,
constante h-parameters. Zoals we reeds gezien hebben, is dit absoluut
niet het geval, deze parameters kunnen over het werkgebied zeer grote
variaties vertonen (in verhoudingen van 1 : 2 of nog meer); ook in dit
opzicht is het gebruik van de karakteristiekenscharen verre te preferen.
Bij de toepassing van eindtransistoren voor grote signalen is het gebruik
van vervangschema’s van zeer weinig waarde door de grote variaties van
de parameters over het te bestrijken gebied; ook hierbij zijn de karak
teristiekenscharen onmisbaar.
Bij elektronenbuizen hebben we te maken met drie grootheden, nl. de
aangelegde anodespanning Ua, de anodestroom Ia en de roosterspanning
Ug; de roosterstroom Ig laten we als regel buiten beschouwing. Hieruit
volgen drie mogelijke karakteristiekenscharen nl. de Ia-Ua karakteri
stieken met Ug als parameter, de Ia-Ug karakteristieken met Ua als para
meter en de Ua-Ug karakteristieken met Ia als parameter; aangezien deze
laatste karakteristiekenschaar in de praktijk weinig nut heeft (deze
situatie komt eigenlijk nooit voor) en weinig nieuwe aspecten biedt,
wordt deze karakteristiekenschaar vrijwel nooit gebruikt.
Wat de transistor betreft is de situatie veel gecompliceerder, daar hierbij
de ingangsstroom Ib wel een zeer grote rol speelt en wel min of meer
dezelfde als de roosterspanning bij elektronenbuizen; de collectorstroom
(anodestroom) wordt nagenoeg geheel bepaald door de basisstroom
(roosterspanning). Naar analogie met de Ia-Ua karakteristieken bij
buizen, waarbij de Ug als parameter fungeert, is bij de transistor het
I?-Uco diagram, met Ib als parameter het meest belangrijke diagram. In
fig. 27a is een dergelijke karakteristiekenschaar weergegeven:
77

(ë)

(ë)
B

-Ib =140 >jA

10'

-Ic

■5V

E

Tomg ■ 25°C
9

(mA)

120 >j A

L

\
^S,6
P

\
\

c
150

OjjA

V

H
100

9

50

10
-Uci«V)

-Ib C>iA»
Uc2

-uct(V)

-15 (>iA)
150

0.2
0

20

60 50

100

1

2

3

Twr>g.» 25*C

5

6

7

8

10
B

— I b = 0 >jA

/

L

/
O

-uee*o V

9

G

L

A

4

L

*

H'

y" t

40>jA
60,pA

0.162

80 pA

I
-0.2. I

-Uce«5V

20>iA

2

100 >JA
120 pA

-ub.

P

(V)

(dl

(cl

Fig. 27c-d

Langs de horizontale as OA wordt de negatieve collectorspanning —Uc0
uitgezet, terwijl langs de verticale as de negatieve collectorstroom —10
wordt uitgezet. De basisstroom wordt op een bepaalde constante waarde
ingesteld (b.v. 100 /xA), de collectorspanning wordt gevarieerd van
0-10V, waarbij steeds de collectorstroom wordt opgenomen. De metode,
waarop deze karakteristieken worden opgenomen, is in fig. 27b afgebeeld. Met behulp van de spanningsdeler Px wordt de basisstroom in
gesteld (—Ib) welke op een /xA meter afleesbaar is. Tevens kan de
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spanning tussen de basis en emissor op een voltmeter (Ui) afgelezen
worden.

Fig. 27b
(b)

De collectorspanning wordt ingesteld door middel van de spanningsdeler
P2, waarbij de collectorstroom op een mA meter kan worden afgelezen.
Is er een IcUce lijn opgenomen, dan wordt de Ib weer op een andere
constante waarde ingesteld (b.v. 80 fiA) waarbij weer een nieuwe karak
teristiek wordt verkregen, doen we dit voor een groot aantal waarden
van Ib, dan wordt hiermede het karakteristieken veld BOA verkregen.
Een tweede karakteristiekenveld, wat ten nauwste met het eerste samen
hangt, kunnen we verkrijgen door de Uco constant te houden op een
bepaalde waarde (b.v. —5V) en daarbij de Ib te variëren van b.v. 0 tot
150 /xA, waarbij steeds de waarde van Ic kan worden afgelezen. Deze
karakteristiek, welke typisch is voor de stroomversterking van de transis
tor, kan geheel vergeleken worden met de IaUg-karakteristieken van een
elektronenbuis; het IcUco-karakteristiekenveld heeft juist betrekking op
de spanningsversterking van de schakeling (de variatie van de uitgangsspanning, afhankelijk van de basisstroom Ib). Indien we bedenken, dat
bij een transistor de Ib eenzelfde rol speelt als de Ug bij een elektronen
buis, is de overeenkomst vrijwel volkomen.
In het Ic-Ib diagram (BOC) kunnen we ook weer een aantal karak
teristieken vinden door de waarde van de —Uce te kiezen van af —1,
—2, —3, enz. en bij iedere waarde van de Uce de Ic, afhankelijk van de
Ib, op te nemen. Deze karakteristieken zijn zeer gemakkelijk uit het
IcUco-veld te verkrijgen, zodat het weinig nut heeft deze apart op te
nemen; bovendien liggen al deze karakteristieken zeer dicht bij elkaar,
zodat als regel met een enkele lijn voor de meest gebruikelijke waarde
van —Uce kan worden volstaan.
Hoe of dit karakteristiekenveld uit de IcUc0-karakteristieken kan worden
verkregen, is in fig. 27a afgebeeld; voor de bepaalde waarde van de Uc0
(hier —5V) trekken we de hulplijn DE vanaf het punt Uc0 = —5V
loodrecht omhoog, welke lijn in wezen het stroomverloop —Ic van een
transistor voorstelt, welke gevoed wordt met een collectorspanning van
—5V over een collectorweerstand van nul Q. In feite doen we dit bij
het opnemen van de karakteristieken volgens fig. 27b.
We bepalen nu de diverse snijpunten met de —Ib grafieken, (bv. punt F)
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en halen de bijbehorende stroomwaarde (hier 5,5 mA) over naar links.
Aangezien de bijbehorende basisstroom gelijk was aan 100 /xA, zullen
we vanaf het punt H op de —Ib-as een loodlijn trekken. Daar waar de
beide lijnen elkaar snijden, zal een punt van de nieuwe-Ic-I5 grafiek
gevonden worden (punt G). Doen we dit voor een reeks snijpunten met
de —Ib lijnen, dan verkrijgen we een aantal punten waaruit de —1?—Ibgrafiek wordt gevonden door de snijpunten met een vloeiende lijn te
verbinden (KL). De lijn KL gaat niet door nul, hetgeen zeggen wil,
dat er nog collectorstroom vloeit, indien de basisstroom nul geworden
is; deze toestand komt in wezen overeen met een open basis. Door de
collector-basis-emissor overgang zal nu de versterkte lekstroom a’IC0 (of
wel Ico’) vloeien.
Uit het karakteristiekenveld van fig. 27a kunnen we veel over de eigen
schappen van de transistor concluderen; we zien, dat de invloed van de
collector-spanning op de -stroom gering is; we kunnen deze eigen
schappen in grote trekken vergelijken met die van een pentode, de in
wendige weerstand is hoog. Voorts kunnen we de collectorspanning tot
zeer lage waarden omlaag sturen (tot ca. 0,2 V), zodat de voedings
spanning (welke hier, mede door de veel voorkomen batterij voeding
als regel laag is) zeer goed wordt benut, het rendement is hoog.
Terwijl bij een triode in klasse A een maximaal rendement van ca. 25%
wordt verkregen, is dit bij een transistor het dubbele; nog afgezien
natuurlijk van het grote gloeistroomvermogen, dat bij een transistor
wordt uitgespaard. Ook zien we dat de transistor met uiterst lage
voedingsspanningen en -stromen kan worden gebruikt (1 V en 1 mA
collectorstroom), zodat deze bij uitstek geschikt zijn voor het gebruik
in geleide projectielen, satellieten, ruimtevaartuigen e.d. waar de stroomafname tot het uiterste beperkt moet worden of met behulp van bronnen
met lage spanning (zonnencellen, isotopen of thermogeneratoren) moet
geschieden.
De karakteristieken zelf zijn zeer goed recht, terwijl ook de onderlinge
afstanden slechts weinig variatie vertonen, het is dan ook te verwachten,
dat we over een groot gebied met zeer weinig vervorming kunnen uit
sturen. Dit is ook inderdaad het geval. Het vaak gehoorde verhaaltje
dat transistoren zulk een grote vervorming zouden opleveren door de
kromme karakteristieken berust dan ook op een volslagen gebrek aan
kennis op dit terrein.
Ook de —Ic—Ib-karakteristiek van fig. 27a toont een zeer gunstig beeld:
de kromming is veel kleiner dan we met de overeenkomstige IaUg
karakteristieken van buizen gewend zijn. Slechts voor grote uitsturingen,
zoals deze bij eindtransistoren voorkomen, zal de lijn KL gaan afbuigen
en wel in benedenwaartse richting; de stroomversterkingsfactor a’ zal
dan ook afnemen.
Uit de grafieken van fig. 27a kunnen we ook de diepere zin van de
h-parameters vinden; de keuze hiervan was tot nu toe vrij willekeurig.
Bekijken we de driehoek FMN in het Ic-Uco karakteristieken veld eens,
dan zien we, dat de afstand FM overeenkomt met een spanningsvariatie
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aan de collectorzijde van A Uco ( = 2V) overeenkomt. Houden we hier
bij de Ib constant, dan ontstaat er een toename van de collectorstroom Ic
AlJce
MF
ter grootte van MN ( = 0,5 mA). De verhouding
MN
Alc
kunnen we nu beschouwen als de inwendige of collectorweerstand rc’:
de waarde hiervan is 2/0,0005 = 10.000 fi. We verkrijgen zodoende:
A Uco = rc’ . A Ic. Nu kunnen we de Uc0 gelijk stellen aan de (kleine)
verandering uce of u2; evenzo kunnen we Ic gelijk stellen aan de
(kleine) verandering ic of i2. Hieruit volgt:
1
X u2. Nu was bekend, dat:
u2 = rc’ X i2 of »2 =
rc’

l2 —- f*2i X ii + h22 X u2
Zolang we Ib constant houden (hier 100 /xA) zal de variatie hiervan nul
zijn, de waarde van ib is derhalve nul; voor de waarde van h22 vinden
1
. Aangezien de waarde van rc’ gelijk was aan
we derhalve: h 22 —
rc’

10.000 ü, vinden we h22 = 1/10.000 A/V of 100 /xA/V: dit klopt zeer
goed met de door de fabrikant opgegeven waarde van 80 /xA/V.
MN
; hoe
De waarde van h22 in fig. 27a vinden we uit de verhouding
MF
kleiner deze verhouding, hoe kleiner ook h22 wordt en hoe groter daar
mede de inwendige weerstand; de waarde van de h22 is direct een maat
van de helling van de IcUce-lijnen; we kunnen ook zeggen, dat de tangens
van de hoek a gelijk is aan h22Tot nu toe hebben we de Ib constant gehouden en de Uc0 gevarieerd,
in de -Ic-Ib grafiek echter wordt de Uce ( = U2) constant gehouden en
de -Ib gevarieerd. Houden we Ucó weer op —5V dan verkrijgen we de
lijn KL, voor Ib = 100 /xA komen we in het punt G. Gaan we hiervanuit de waarde van Ib 40 /xA opvoeren (A Ib = 40) tot 140 /xA, dan
komt dit overeen met het lijntje GP. De hiermede overeenkomende
variatie in de collectorstroom Ic (of I2) is gelijk aan PL, de waarde van
deze toename is —2,3 mA. De stroomversterking a’ welke gelijk is aan
LP
2,3
AIC
= 51-voudig; ook dit is zeer goed
■), bedraagt hier
(=
0,4
PG
Alb
in overeenstemming met de door de fabrikant opgegeven waarde.
Bij constante U2 wordt de variatie u2 hiervan gelijk aan nul, zodat we
voor de i2 overhouden:
i2 — h2i X Ij — 51 X ij
LP
ofwel
De waarde van h21 komt weer overeen met de verhouding
PG
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met de tangens van de hoek (3, dit gaat geheel identiek met de waarde
van h 22> welke gelijk is aan tangens a.
Gaan we nu zowel de basisstroom iA variëren alsmede de collectorspanning U2, dan krijgen we de totale variatie van de i2 door de beide
afzonderlijke variaties op te tellen (het principe van de lineaire super
positie). De totale stroomvariatie i2 wordt derhalve:
i2 = h21 X ii + h22 X u2 = 51 ii + 0,1 u2, waarbij de spanningen
in Volt, de stromen in mA uitgedrukt worden.
Uit de grafieken van fig. 27a blijkt nu de logica van de keuze van de
h-parameters veel duidelijker; beide parameters hebben een direct ver
band met de karakteristieken, beide stellen nl. de hellingen voor die deze
karakteristieken maken met de horizontale assen Uce, resp. Ib. In de
-Ic-Uc?-grafieken verkrijgen we de stroom i2 afhankelijk van de collectorspanning u2 bij een constante basisstroom Ib (ib = 0), zodoende ont
staat i2 = h22 X u2; in de linkergrafiek daarentegen verkrijgen we i2
bij een variërende Ix (= ij) en een gelijkblijvende U2 (u2 = 0): hier
uit volgt weer: i2 = h21 X ij.; de totale variatie van I2 (nl. i2) vinden
we door beide variaties van de i2 te sommeren.
Zoals reeds vermeld lopen de grafieken voor constante Ib zeer ver door
en wel tot Vc0 == 0,2V; daarna lopen deze grafieken steil naar het nul
punt terug.
Uit de -Ic-Uco grafieken kunnen we vrijwel al onze benodigde gegevens
verkrijgen, in de meeste gevallen zullen we in de voorversterkertrappen
althans, te maken krijgen met weerstandversterkers, waarvan we aan de
hand van deze grafieken alle gegevens kunnen bepalen.
Stel, dat we in het collectorcircuit een weerstand opnemen van 2 kQ,
bij een batterijspanning van 10V. Evenals bij de IaUa karakteristieken
van elektronenbuizen kunnen we ook hier een belastingslijn voor Rc =
2 kn in de grafiek tekenen. (Zie ook Het ontwerpen van versterkers,
hfdst. 1.2). Deze lijn geeft aan de collectorspanning, afhankelijk van de
collectorstroom bij een bepaalde batterij spanning. Bij één punt van de
lijn (het punt A) zal de collectorstroom gelijk aan nul zijn, waarbij de
collectorspanning gelijk is aan de voedingsspanning Ub. Een tweede
punt van de lijn vinden we, waarbij de collectorspanning nul geworden
is (zo dit mogelijk was); dit punt ligt op de Ic-as en wel met een waarde
van 5 mA (het punt S). Deze 5 mA kunnen we vinden door te bedenken,
dat als Uq gelijk is aan nul, de I? gelijk aan Vb/Rc wordt. Aangezien
de Ub gelijk aan 10V en de Rc gelijk aan 2000 Q is, zal de bijbehorende
waarde van de Ic gelijk zijn aan 10/2 = 5 mA. Verbinden we de punten
A en S dan krijgen we de z.g. belastingslijn voor de collectorweerstand
van 2000 Q.
Nu stellen we de transistor bij voorkeur zodanig in, dat bij de gebruikstemperatuur de rustspanning Uce ca. de helft is van de voedingsspanning
Ub. Dit doen we, omdat het nu mogelijk is zowel de spanning als de
stroom in de negatieve en in de positieve richting evenver uit te sturen
en wel aan iedere zijde bijna tot de halve voedingsspanning c.q. de halve
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Ub
kortsluitstroom

; in dit geval tot 5V piek of 5/1,4 = 3,52 Veff;
Rc

dit is het maximale, wat we met 10V voedingsspanning ooit kunnen
bereiken. Daar we niet geheel tot 0-V omlaag kunnen sturen, zal de max.
bereikbare spanning zonder veel vervorming ca. 3Veff kunnen zijn.
In vele gevallen zal deze trap gevolgd worden door een trap met een
vrij lage ingangsweerstand, waarbij dus in hoofdzaak stroom gestuurd
moet worden. Aangezien de maximale stroom hier 5mA bedraagt (waar
bij dan de collectorspanning tot OV uitgestuurd wordt, wat niet mogelijk
is) moeten we dan de transistor op de halve stroom (ca. 2,5 mA) in
stellen; hierbij is de stroomuitsturing in beide richtingen even groot.
In fig. 27a betekent dit dat we op het punt R terecht komen, waarbij
de rustspanning Uce gelijk is aan 5V; de collectorstroom is hier gelijk
aan 2,5 mA, wat uiteraard moet kloppen, daar 5V gelijk is aan 10 —
2,5 X 2 (kQ); we hebben hier de meest gunstige instelling bereikt. De
instelwaarde van de basisstroom bedraagt hier ca. 45 /*A, in de praktijk
echter meten we de collectorspanning en regelen de basisstroom af, tot
de waarde van 5V wordt verkregen.
De basisstroom kunnen we nu ten hoogste met 45 /iA variëren en wel
van 0—90 ^A; in fig. 27a komt dit overeen met punt V, resp. punt T.
De spanningsuitsturing bedraagt aan de ene zijde 4,2 aan de andere zijde
3,6V; de gemiddelde waarde is 3,8V. De vervorming door tweede har
monische bedraagt voor deze zeer grote uitsturing:
4,2 —3,6
= 3,8%
d2 —
2(4,2 + 3,6)
De uitkomst voor de spanningsuitsturing kunnen we ook door bereke
ning controleren. Uitgaande van vergelijking (29) vinden we:
h2i X Rc
(35)
• h
1 + b22 X Rc
Vullen we hierin de waarde voor h2i van 51, h22 — 0,1 en Rc = 2 kn,
terwijl ix gelijk is aan 45 /xA, dan vinden we voor u2 = 3,8V, hetgeen
dus geheel overeenstemt met de grafische bepaalde waarde.
Verreweg het grootste deel van onze berekeningen kunnen we met het
karakteristiekenveld van fig. 27a uitvoeren, welk veld overeen komt met
de vergelijking voor i2 in h-parameters volgens uitdrukking (28). De
eerste vergelijking voor ux is als regel veel minder belangrijk, de hierop
betrekking hebbende karakteristiekenscharen zullen we volledigheids
halve ook nog vermelden.
Onder de linkergrafiek van fig. 27a kunnen we nog een grafiek van de
nog niet eerder gebruikte basis-emissorspanning—Ub0 uitzetten (fig. 27c);
gebruiken we dezelfde horizontale assen als in fig. 27a, dan verkrijgen
we in fig. 27c de basisstroom —Ib, afankelijk van de basis-emissoru2 = —
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spanning —Ubc, bij een constante waarde van —Uce, terwijl in fig. 27d
de invloed van de uitgangsspanning —UC(J op de ingangsspanning —Ub0
bij een constante waarde van de basisstroom —Ib is weergegeven.
Dit ziet er wat gecompliceerd uit doch wordt sterk vereenvoudigd indien
we bedenken, dat de variatie van de ingangsspanning ux (uitgezet langs
de as OC) moet voldoen aan: ux = hn X ii + h12 X u2.
Bij het eerste deel van deze uitdrukking is de u2 gelijk aan nul, terwijl
bij het tweede deel juist de i1 gelijk aan nul wordt.
Het eerste deel van deze uitdrukking is in fig. 27c uitgezet; hierbij
hebben we twee grafieken, nl. bij een Ucc waarde van OV en van —5V
weergegeven. Uit het horizontale verloop van de grafieken uit fig. 27d
volgt, dat voor spanningen van Uce, groter dan ca. —1 V, de grafieken
van de Ib, afhankelijk van de —Ube, samenvallen met de getekende lijn
voor —Uco = 5V.
Bij een bepaalde waarde van de basisstroom (b.v. 20 pA, punt L) behoort
een basisspanning LD van 0,122V; laten we nu vanuit dit punt D de
basisstroom met 40
tot 60 fiA toenemen, dan komen we in punt E.
De daarbij behorende toename van de basisspanning is dan gelijk aan
het stuk EF: de waarde hiervan is 0,04V. De ingangsweerstand hn
EF
40 mV
ui
= 1 ka Dit komt
■)
wordt
derhalve
gelijk
aan
(=
ED
40
[iA
h
zeer goed overeen met de door de fabrikant opgegeven waarde van
800 a
In het tweede deel van de uitdrukking voor ux blijft de Ib constant
(ix = 0); zodoende worden de grafieken van fig. 27d verkregen; de
grafieken van fig. 27c en d hebben weer eenzelfde verband als dat we
in fig. 27a ontmoet hebben, daar beide karakteristiekenscharen de
-Ubo-as (lijn OC) gemeenschappelijk hebben. Voor een -Uce van 5V en
een basisstroom van 20 pA verkrijgen we het punt H; trekken we hier
vandaan een horizontale lijn, dan snijden we de lijn LD voor eveneens
een basisstroom van 20 fxA in het punt D: zo is D een punt van de
-Ub0-Ib grafiek van fig. 27c. Herhalen we deze bewerking voor ver
schillende snijpunten van de lijn GH uit fig. 27d, dan kunnen we de
overeenkomstige punten in fig. 27c vinden; verbinden we deze punten
door een vloeiende lijn, dan worden de karakteristieken uit fig. 27c
verkregen.
EF
en daarmede
In fig. 27c zal de tangens van de hoek y gelijk zijn aan
ED
gelijk aan hn; evenzo zal de waarde van h12 overeenkomen met de
tangens van de hoek 8 in fig. 27c.
Uit de figuren 27c en d zijn weer belangrijke conclusies over het gedrag
van de transistor te trekken; een blik op fig. 27c leert ons, dat het ver
band tussen de basisstroom en de basisspanning verre van lineair is; in
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wezen hebben we hier te maken met een diode-karakteristiek in voorwaartsrichting die in wezen een exponentieel karakter bezit — een kleine
toename van de aangelegde spanning zal een naar verhouding grote
stroomtoename tot gevolg hebben.
De waarde van de ingangsweerstand hn is zeer sterk afhankelijk van
de waarde van de basisstroom en daarmede van de basisspanning; voor
zeer kleine waarden van Ib is de waarde van hu gelijk aan ca. 5000 o,
om bij grote waarden hiervan te dalen tot ca. 300 Q, waarbij de -Ube
nog maar gelijk is aan 0,2V.
Zouden we nu aan de transistor tussen basis en emissor een sinusvormige
spanning leggen (in fig. 25b) dan zal de basisstroom voor een enigszins
grote uitsturing sterk vervormd zijn en daarmede ook de uitgangsstroomc.q. spanning; slechts bij zeer kleine uitsturingen, afkomstig van een
microfoon bijvoorbeeld, is dit systeem toelaatbaar. In alle andere ge
vallen zullen we er naar streven, de ingangsstroom te sturen, waarbij wel
een onvervormde versterking van redelijk grote signalen mogelijk is.
u2
bij
Uit fig. 27c blijkt ook duidelijk, dat de spanningsversterking
ui

sturing in de basis in sterke mate afhankelijk is van de instelling van de
basisstroom; bij een zeer kleine basisstroom zal de ingangsweerstand
hoog zijn, de basisstroom klein en de versterking daarmede laag en bij
een grote basisstroom zal de ingangsweerstand laag zijn, de basiswissel
stroom groot en de versterking eveneens groot. Wensen we een transistor
vanuit een spanningsbron te sturen, dan verdient het aanbeveling, in
serie met de basis een zodanig weerstand op te nemen, dat de variatie
van de basisweerstand zelf nog maar een kleine rol speelt. Dit gaat
uiteraard ten koste van de versterking. Een betere metode is de toe
passing van tegenkoppeling, waarmede ook nog andere voordelen
(bredere frequentieband, temperatuurcompensatie) kunnen worden verkregen.
In fig. 27d kunnen we waarnemen, dat de invloed van de uitgangsspanning op de ingangsspanning bij een constante basisstroom zeer ge
ring is; de waarde van h22 is dan ook wel erg klein en kan vaak ver
waarloosd worden. Een zeer kleine variatie van de basisspanning zal
een grote variatie van de basisstroom met zich mede brengen. Teneinde
deze variatie weer te niet te doen (en daarmede de basisstroom weer op
de oorspronkelijke waarde te brengen) hebben we een zeer grote variatie
van de uitgangsspanning nodig.
Daar de horizontale assen van fig. 27a, c en d samenvallen, kunnen we
in alle grafieken weer eenzelfde instelpunt aantreffen. Gaan we uit van
een collectorspanning van -5V en een basisstroom van 100 gA, dan
vinden we dit instelpunt F in de grafiek van fig. 27a rechts. Hiermede
komt de collectorstroom HG van 5,5 mA overeen; de stroomversterkingsfactor a' voor gelijkstroom is derhalve 55-voudig. Vanaf het punt G
gaan we omlaag met een constante basisstroom van 100 gA, totdat we
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in punt Y op de IbUbe grafiek van fig. 27c gekomen zijn. Hierbij kunnen
we de spanning tussen de basis en emissor voor deze gelijkstroominstelling van -0,188V aflezen, waarna we vervolgens weer naar rechts
gaan tot het punt Z op de Ib = 100 pA lijn. Hiermede zijn we de vier
grafieken rond geweest. De punten FGYZ komen derhalve met elkaar
overeen.
7.2. De karakteristieken van de g.b.s.
Voor de g.b.s. kunnen we een soortgelijk karakteristiekenveld opzetten
als we dat in fig. 27 gedaan hebben. Daar deze schakeling in audioversterkers weinig wordt toegepast en de karakteristieken zeer weinig
nieuwe gezichtspunten opleveren (de Ic-Uce en de Ic-Ic karakteristieken
bestaan nl. uit welhaast volmaakt rechte, evenwijdige lijnen) zullen we
deze hier niet nader behandelen.
De keuze van de op het eerste gezicht wat willekeurige h-parameters is
nu wel duidelijk: in de rechtergrafiek van fig. 27a vinden we de h22
aan de hand van de helling van de IcUce karakteristieken, evenzo vinden
we de h21 aan de hand van de helling van de IcIb karakteristieken. De
waarde van de hlx bepalen we uit de helling van de -UbeIb karakteri
stieken uit fig. 27c, terwijl de waarde van h12 bepaald kan worden uit
de helling van de -Ub0-Uc0 karakteristieken uit fig. 27d: de keuze van de
parameters hangt dus ten nauwste samen met de keuze van de vier
karakteristiekenvelden. Steeds is de verticale as (-Ic of -Ube) de uitgangs
waarde van de vergelijkingen waarin de h-parameters gebruikt worden
(i2 of ux). Op de horizontale assen worden de waarden uitgezet, waar
van de i2, resp. ux afhankelijk zijn, (dit zijn de u2 en de i2); zodoende
komen we tot de uitgangsvergelijkingen:
l2 = ^21 X ii + 1*22 X u2
ui = ^11 X ii + h12 X u2
Overigens zijn de grafieken van fig. 27 bij lange na niet de enig moge
lijke, we kunnen nog een groot aantal andere combinaties bedenken.
Daar deze echter geen voordelen opleveren en uit deze grafieken afgeleid
kunnen worden, zullen we hier niet verder op in gaan.
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HOOFDSTUK VIII

DE BEREKENING VAN EENVOUDIGE
TRANSISTORSCHAKELINGEN (G.E.S.)
8.1. Algemeen
Bij de berekening van transistorschakelingen dienen we goed onderscheid
te maken tussen de gelijkstroominstellingen (de polarisatie) en de wisselstroominstellingen. Zoals uit het voorafgaande hoofdstuk gebleken is,
kunnen beide instellingen uit de karakteristiekenvelden verkregen
worden. In vele gevallen is dit echter een tamelijk omslachtig werk ter
wijl vaak met een vrij eenvoudige berekening kan worden volstaan. De
hierna volgende berekeningen zijn uitsluitend geldig voor de versterking
van kleine wisselspanningen, c.q. stromen. Bovendien zijn deze uit
sluitend geldig voor die waarde van de h-parameters, welke overeen
komen met de gelijkstroominstellingen van de transistor en bij de nomi
nale temperatuur (meestal 25°C).
Ook bij de nominale instelling van de emissorstroom zullen de h-para
meters van transistor tot transistor grote verschillen kunnen vertonen,
waarmede terdege bij het ontwerpen rekening gehouden moet worden.
De oorzaak hiervan is, dat in de h-parameters voor de g.e.s. vrijwel steeds
de stroomversterkingsfactor a’ vertegenwoordigd is, welke factor bij
zeer kleine variaties van de a grote verschillen zal vertonen. Bij een
a
variatie van a van 0,98 tot 0,99 zal een variatie in de a' (==
1—a
van 50 tot 100 optreden!
Bij een moderne audiofrequente transistor van het type AC 126 komen
we bij een Ucb van -5V, een I0 van 2 mA en een meetfrequentie van
1000 Hz tot de volgende grenzen van de h-parameters:
max.
min.
nom.
3800 fl
1700
2400
hu
13.10-4
8.10-4
hi2
300
180
130
h2i
0,17 mA/V
0,1
h22
Bij deze toleranties komen nog die, welke veroorzaakt worden door af
wijkingen van de Ucb, de I0 en de temperatuur; ook deze afwijkingen
hebben weer een zeer aanzienlijke spreiding! Willen we een enigszins
verantwoord ontwerp maken, waarbij b.v. zonder meer transistoren
kunnen worden uitgewisseld voor gelijkwaardige typen zonder dat de
eigenschappen noemenswaardig veranderen, dan moeten we terdege met
deze grote spreidingen rekening houden.
Teneinde de berekeningen overzichtelijk te houden, gaan we weer uit
van een transistor met de volgende denkbeeldige parameters:
hjj — 1 kl2
h12 = 5.10-4
h 21 = 50
(37)
h22 = 0,1 mA/V
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8.2. De berekening van de transistor in de g.e.s. zonder tegenkoppeling
In fig. 28 is de algemene schakeling van de g.e.s. weergegeven, waarbij
de gelijkstroominstellingen met hoofdletters zijn aangegeven.
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Fig. 28

De basis is via de weerstand Rb aan de negatieve voedingsspanning ge
legd. Aangezien de spanning tussen basis en emissor heel klein is, zal de
basisstroom nagenoeg gelijk zijn aan de batterij spanning Ub, gedeeld
door de basisweerstand Rb,

U„
Rb

Deze basisstroom zal de collectorstroom Ic ten gevolge hebben, welke de
collector-emissorspanning (Vce = Vb — Ic X Rc) op ongeveer de halve
voedingsspanning dient in te stellen (zie ook fig. 27); we zouden fig. 28a
de grondvorm van de g.e.s. kunnen noemen, welke in de praktijk echter
niet zonder meer bruikbaar is.
Aan de ingang leggen we (wissel)spanning ux; de uitgangsspanning
u2 wordt afgenomen over de collectorweerstand Rc; aangezien een
stroomtoename van de i2 in de gekozen richting een afname van de u2
veroorzaakt, moeten we voor u2 = — i2 X Rc invoeren. De beide grondvergelijkingen voor ux en i2 kunnen we nu als volgt schrijven:
ui = hA1 X ii — h12 X i2 X Rc

(38)

l2 = ^21 X ii

(39)

h22 X i2 X Rc

Met behulp van deze twee eenvoudige vergelijkingen kunnen we al de
benodigde gegevens berekenen:
Het verband tussen ix en i2 kunnen we direct uit de laatste vergelijking
bepalen:
h21
(40)
ii
i2 —
1 + h22 X Rc
Door de term (1 + h22 X Rc) wordt de stroomuitsturing van de collec
torstroom i2, als gevolg van de basisstroom ix, verkleind. Deze term is
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te wijten aan de terugwerking van de uitgangsspanning i2 X Rc op de
collectorstroom i2.
Lossen we ix op uit de verg. (39) en vullen we deze in verg. (38) in,
dan houden we voor het verband tussen de collectorstroom i2 en de
basisspanning ^ over:
h2i

l2

(41)
hu + Rc (hu X h22 h12 X h21)
De verhouding tussen uit- en ingangsspanning vinden we door in de
ui

bovenstaande formule voor i2:

— u2

in te vullen:

Rc
u2

— h21 X Rc

(42)
hu + Rc (hu X h22 h32 X h21)
De verhouding tussen de ingangsspanning en de ingangsstroom vinden
we door de waarde van i2 uit (40) in te vullen in (38):
ui
hi2 X h21
(43)
— hxl
Rc
(1 + h22 X Rc)
h
Deze formules lijken op het eerste gezicht tamelijk gecompliceerd, doch
er komen steeds bepaalde uitdrukkingen gemeenschappelijk in de for
mules terug (1 + h22 X Rc), (htl X h22 — h12 X h21), terwijl in
vele gevallen aanzienlijke vereenvoudigingen aangebracht kunnen
worden; dit hebben we in par. 6.2 reeds eerder behandeld.
Voeren we de h-parameters, als gegeven in (37) in, dan verkrijgen we
voor de twee grondvergelijkingen:
i2 = 50 X ij — 0,1 X i2 X Rc
ut = 1 X ii — 5 X 10-4 X i2 Rc
De stroomversterking i2/li wordt nu gelijk aan:
50
2
. Zolang 0,1 X Rc klein is t.o.v. 1, mogen we
1 + 0,1 X Rc
>i
deze verwaarlozen; de stroomversterking wordt dan gelijk aan 50-voudig,
hetgeen geldt voor een maximale totale belastingweerstand van ca. 1 kïl.
De spanningsversterking u2/u1 wordt gelijk aan:
- 50 X Rc
u2
— 50 X Rc
ui

1 + 0,075 X Rc
1 + Rc (0,1 — 0,025)
ui
Zolang Rc kleiner is dan ca. 2 kn wordt de versterking zonder meer ge
lijk aan 50 X Rc, waarbij Rc in ka uitgedrukt moet worden.
ui

De ingangsweerstand

— wordt gelijk aan:
i:
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z; =

0,025

Ui

= i — Rc x

(ta)

(i + 0,1 X Rc)
De afwijking van de ingangsweerstand, c.q. impedantie van hlx is zo
gering, dat deze voor de in de praktijk voorkomende waardes van Rc
wel te verwaarlozen is; de ingangsimpedantie Z; mag dan wel op hu
gesteld worden.
De algemene uitdrukking voor de ingangsimpedantie vinden we uit de
formule (43); deze ingangsimpedantie is van belang voor de belasting
op de voorafgaande trap.
Onder het begrip uitgangsimpedantie verstaan we die impedantie, die
we zien als we van de uitgangszijde in de transistor kijken. Het is in
wezen geheel hetzelfde begrip als de ingangsweerstand, c.q. impedantie,
die we zien als we vanaf de ingang in de transistor kijken. Deze uit
gangsimpedantie zal als regel overeenkomen met de parallelschakeling
van de belastingsweerstand Rc met de inwendige weerstand van de
transistor, wat in fig. 28b nader is toegelicht. Daar is getekend een bron
met een (wissel)spanning ua en een inwendige weerstand van Rj; kijken
we van buiten af (de klemmen A-B) in de schakeling, dan zien we als
uitgangsimpedantie de parallelschakeling van de belastingsweerstand Rb
met de inwendige weerstand Ri} we kunnen dit ook direct zien, als we
de schakeling terugtransformeren tot een stroombronschakeling, fig. 18d.
De uitgangsimpedantie is van veel belang voor het gedrag van de
schakeling bij belasting door een uitwendige weerstand, zodra deze
weerstand gelijk is geworden aan de uitgangsimpedantie, dan zal de uitgangsspanning tot de helft gedaald zijn. Een lage uitgangsimpedantie
is steeds een prettige factor, daar de afgegeven spanning dan onafhanke
lijk geworden is van de hieropvolgende trap.
De uitgangsimpedantie kunnen we steeds bepalen door aan de uitgang
een spanningsbron aan te sluiten; nu variëren we de aangelegde spanning
met een bedrag A U, waarbij de stroom, die de uitwendige spanningsbron
in de schakeling stuurt, verandert met het bedrag AI. Onder de uitAU
gangsimpedantie nu verstaan we het bedrag
Al
Aan de ingangszijde is nu geen uitwendige spanning werkzaam; als ge
volg van de terugwerking van de uitgang op de ingang zal er (als ge
volg van de spanningsvariatie aan de uitgang) een stroom i1 tussen
basis en emissor vloeien. Deze stroom zal aan de basis een spanningsverlies van -ix X Rg veroorzaken, waarbij Rff de totale weerstand tussen
de basis en de emissor voorstelt (de parallelschakeling van de bronweerstand met de polarisatieweerstand Rb). Dit is in fig. 28c weergegeven.
Voor de spanning aan de basis ux krijgen we nu de volgende vergelijking:
0 = (hn + Rg) *1 + hj.2 X u2
Hieruit kunnen we de ix oplossen en invullen in de vergelijking voor
de i2:

h
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^12^21

i2 — u2 • (h22 —
^11 + Rg

De uitgangsimpedantie Zu =

U2

wordt gelijk aan:

*2

1
Zu =
hi2 h21
^22 S 1 —

h22 O1!! + Rg)
Voor Rg = o wordt Zu:
1
(44)

Zu =
^12 h21

h22

1 —
Rn X h22

Vullen we de waarde van de h-parameters in, dan verkrijgen we:
10.000
= 13.333 ohm.

Zu =
1 — 0,25

Deze weerstand is groter dan l/h22; de oorzaak van dit verschijnsel is
aan de hand van het vervangschema van fig. 26 gemakkelijk te verklaren.
Zodra de uitgangsspanning u2 verandert, zal er een spanningsbron ter
grootte van h22 X u2 in de basis optreden, welke bron via de inwendige
basisweerstand hn en Rg stroom zal leveren in het basiscircuit (vandaar,
dat de hXi en Rg in de formule voor Zu in serie staan). Deze basisstroom
zal nu in het collectorcircuit een stroom ter grootte van h21 X ii op
wekken, welke de stroomverandering i2 tegenwerkt; de resulterende
stroomverandering, veroorzaakt door de uitwendige aangelegde spanning
u2 zal hierdoor kleiner worden, zodat de uitgangsweerstand toeneemt.
Is de weerstand in het basiscircuit zeer groot, dan zal de stroom it heel
klein zijn; (de richting van deze stroom is tegengesteld aan die, in fig. 26
getekend!), waardoor de in het collectorcircuit opgewekte stroom
h2i X ii afneemt, zodat de totale stroom i2 vrijwel alleen bepaald
wordt door de collectorweerstand l/h22. Hiermede wordt ook Zu gelijk
aan l/h22. Voor zeer kleine waarden van de bronweerstand R? zal de
stroom ix in het basiscircuit betrekkelijk groot worden, de uitgangs
impedantie neemt toe tot de in (44) vermelde waarde.
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8 3 De keuze van het instelpunt en de bepaling van de grootte van de
gebruikte weerstanden in de g.e.s. zonder tegenkoppeling.
Zoals we reeds in het voorafgaande behandeld hebben, is de keuze van
het instelpunt in sterke mate afhankelijk van de gebruikte voedings
spanning. Als regel zullen we er bij een weerstandskoppeling naar
streven, de collectorgelijkspanning de helft te maken van de voedings
spanning waardoor we het voordeel bereiken, dat zowel de spannings- en
de stroomuitsturing naar beide zijden even groot kan zijn. Tevens is dan
in het instelpunt de warmteontwikkeling aan de collector (de dissipatie,
welke gelijk is aan Uce X Ic) zo groot mogelijk, bij elke verschuiving,
veroorzaakt door temperatuursverandering b.v., zal de dissipatie af
nemen. In voorversterkers, waar de uitsturing gering is en bij "stroomuitsturing” in trappen met lage impedantie wordt vaak van instelling
op y2 Ub afgeweken.
De keuze van de voedingsspanning zal bij batterijvoeding als regel be
perkt blijven tot 12 a 24 V, bij netvoeding zijn we als regel tamelijk vrij
in de spanningskeuze. Aangezien de fabrikant als maximaal toelaatbare
waarde van de collector-emissorspanning b.v. — 30V opgeeft, zal de
voedingsspanning bij volledige uitsturing van de transistor althans, niet
hoger gekozen mogen worden. Bij transformator- of smoorspoelkoppeling mogen we zelfs niet verder gaan dan de helft hiervan, daar de topspanning het dubbele van de voedingsspanning kan worden. Aangezien
juist het voordeel van de transistor is, dat deze tot zulk een lage spanning
omlaaggestuurd kan worden (tot ca. 0,2V) zal de beperking van de
voedingsspanning als regel geen bezwaar zijn.
Ook wat betreft de keuze van de collector, c.q. basisstroom zijn we aan
bepaalde grenzen gebonden, die we niet mogen overschrijden — zo geeft
de fabrikant op voor de maximale collectorgelijkstroom 15 mA, voor de
maximale basisgelijkstroom 5 mA.
Voor de piekwaarden hiervan worden veel hogere waarden opgegeven
(4 a 5 maal); deze mogen echter alleen gedurende korte tijd bereikt
worden.
De belangrijkste beperking is wel, dat de warmteontwikkeling aan de
collector een bepaalde waarde niet mag overschrijden op straffe van
vernietiging van de transistor; terwijl bij de toepassing van elektronen
buizen gedurende korte tijd wel een forse overbelasting toegelaten kan
worden, is dit bij transistoren absoluut niet geoorloofd. Vooral bij eindtransistoren geraken we gemakkelijk in een noodlottige cirkel. Zodra de
collectorstroom stijgt, zal de warmteontwikkeling aan de collectorbasisovergang toenemen, als gevolg waarvan de collector-lekstroom (Ico)
sterk zal toenemen, waardoor de collectorgelijkstroom weer toeneemt.
Hierdoor neemt de temperatuur weer toe evenals de Ic , zodat een derge
lijke temperatuursonstabiliteit gemakkelijk tot vernietiging van de transis
tor aanleiding geven kan.
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Bij het ontwerpen van transistorschakelingen zal deze temperatuurskwestie dan ook steeds veel aandacht vragen, iedere schakeling moeten
we op het gedrag bij temperatuursvariaties bezien. Bij weerstandsversterkers zal een dergelijke cirkelgang als regel niet op kunnen treden,
daar bij een toenemende collectorstroom de collectorspanning afneemt,
waardoor de warmteontwikkeling juist weer afneemt — er treedt een
soort stabilisatie effect op. Wel is het echter zeer goed mogelijk, dat bij
toenemende temperatuur het werkpunt zodanig verschuift, dat de ver
sterker toch onbruikbaar wordt. In vrijwel alle transistorschakelingen
zullen we dan ook een vorm van temperatuurstabilisatie aantreffen
(waarmede dan niet bedoeld wordt het stabiliseren van de temperatuur
zelf — ofschoon dit bij transistorapparaten wel degelijk voorkomt —
doch het zoveel mogelijk tenietdoen van de invloed van temperatuur
schommelingen op het instelpunt). De gelijkstroomtegenkoppeling is
een zeer werkzaam middel voor stabilisatie van het instelpunt.
Het ligt voor de hand, dat de temperatuursstijging groter wordt, naar
mate het elektrisch vermogen aan de collector toeneemt — dit laatste
noemen we naar analogie met de buizentechniek de collectordissipatie
(letterlijk verspilling, daar deze energie verloren gaat). Deze wordt bij
kleine transistoren uitgedrukt in mW, (bij grote in W); de temperatuurverhoging in °C. Neemt bij een toename van de collectordissipatie van
1 mW de temperatuur toe met 1°C, dan zeggen we dat de warmteweerstand K gelijk is aan l°C/mW. Een lage waarde van K is steeds gunstig,
want dit betekent, dat de temperatuursverhoging per mW ontwikkelde
warmte zo klein mogelijk is.
Voor de transistor is de uiteindelijk bereikte temperatuur maatgevend,
welke temperatuur bepaald wordt door de hoogste omgevingstempera
tuur en door de eigenverwarming van de collector; de totale temperatuur
mag een bepaalde waarde (voor een germaniumtransistor is dit 75 a
90°C) niet overschrijden. Als regel wordt een schakeling ontworpen
voor een maximale omgevingstemperatuur van 40-45°C; voor een moge
lijke temperatuursstijging blijft er dan nog ca. 35-45°C over als gevolg
van de eigenverwarming.
Is de waarde van K gelijk aan b.v. 0,5°C/mW, dan betekent dit dat,
bij een toelaatbare temperatuursstijging van 30°C, er een vermogen van
30/0,5 = 60 mW aan de collector ontwikkeld mag worden. Hierbij
blijft de transistor onbeschadigd functioneren, er dient echter met een
zeer aanzienlijke verschuiving van het instelpunt rekening gehouden te
worden; hetgeen we later meer gedetailleerd zullen behandelen.
In fig. 29 zijn de ICUC0 karakteristieken van fig. 27 nogmaals weerge
geven, waarbij de grenslijn ABCD voor een maximaal collectorvermogen
van 50 mW is aangegeven. Het instelpunt van de transistor mag niet
rechts van deze lijn in het gearceerde gebied komen, op straffe van over
belasting. Ook dit gebied vormt een grens van de transistorinstelling.
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Resumerend kunnen we stellen, dat er de volgende grenzen bestaan voor
de instelling:
a)
b)
c)
d)
e)

Maximale
Maximale
Maximale
Maximale
Maximale

collector-spanning
collectorstroom
basisstroom
collectordissipatie
temperatuur.

De eisen b en c zijn als regel met elkaar gekoppeld. Alleen in sterk nietlineaire schakelingen (schakeltransistoren, multivibratoren, e.d.) moeten
we hiermede afzonderlijk rekening houden.
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Kiezen we als voedingsspanning eens de waarde van -12 V (een span
ning, die we gemakkelijk aan een (auto) accu of droge batterijen kunnen
ontlenen), dan kunnen we aan de hand van het bovenstaande het instelpunt in fig. 29b bepalen; -UB = 12 V.
De dissipatielijn ABCD in fig. 29 verkrijgen we als volgt: voor een
dissipatie van 50 mW mag bij een collectorstroom van 10 mA de collectorspanning niet groter zijn dan 5V (punt B): bij een collectorstroom
van 5 mA mag de collectorspanning niet groter zijn dan 10 V (punt C).
Langs deze weg kunnen we een groot aantal punten van de lijn AD
bepalen; verbinden we deze punten tot een vloeiende kromme, dan
wordt hiermede de gelijkzijdige hyperbool AD verkregen.
Bij een instelling voor Uce = Yz UB = 6V zal de maximale collectorgelijkstroom gelijk zijn aan 50/6 = 8,3 mA (punt E); we dienen hier
onder te blijven.
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Indien we met de schakeling van fig. 25b in een hoge impedantie sturen,
dan zullen we de waarde van Rc groot kiezen, ten einde een zo groot
mogelijke versterking te bereiken. In vele gevallen echter is de ingangsimpedantie van de hieropvolgende trap laag, in welk geval de ingestelde
ruststroom-Ic vrij groot gekozen moet worden, teneinde een voldoend
grote waarde van de stroomuitsturing te kunnen bereiken — in derge
lijke gevallen zal de Rc als regel vrij laag gekozen worden. Ook hangt
de keuze uiteraard samen met de voedingsspanning. Bij hogere voedings
spanning zal de waarde van Rc groter gekozen kunnen worden, waardoor
een grotere versterking en een grotere spanningsuitsturing mogelijk is.
Ook dient hierbij de waarde van Rc tenminste zo groot gekozen te
worden, dat de maximum toelaatbare collectordissipatie niet wordt over
schreden.
In fig. 27a hebben we gezien, hoe de belastingslijn AS vanaf het punt
van de batterijspanning A wordt getrokken met een helling, welke met
de waarde van de belastingsweerstand overeenstemt; in fig. 29 betekent
dit, dat deze weerstand overeenkomt met de tangens van de hoek a. Ten
einde de toelaatbare collectordissipatie niet te overschrijden, moet de be
lastingsweerstand groter zijn dan met de hoek a (de lijn FE) overeen
stemt; de minimale waarde van Rc is derhalve gelijk aan FG/EG =
6/8,3 = 720 ohm.
Stel dat we te maken hebben met een schakeling voor het werken in een
hoge impedantie, dan kiezen we voor Rc b.v. 5 kQ waardoor we tot de
belastingslijn FN komen. De halve voedingsspanning van 6V bereiken
we in het punt K, waarbij een basisstroom van 20 /xA behoort. De
collectorstroom K is nu gelijk aan 1,2 mA: dit volgt ook uit de be
trekking:
Uce = UB — Ic X Rc; voor Ic X Rc blijft nu over 6V: bij een Rc
waarde van 5 ka wordt I0 = 1,2 mA.
Aangezien de benodigde basisstroom gelijk was aan 20 pA en de
voedingsspanning 12V, zal de basisweerstand gelijk worden aan 12/20
Ma = 0,60 Ma. Hiermede zijn de weerstanden in fig. 25b bepaald. De
collectordissipatie is gelijk aan 6 X 1,2 = 7,2 mW, ruimschoots aan de
veilige kant derhalve.
De maximum spanningsuitsturing is iets kleiner dan 6V piek (ca. 5Vp)
terwijl de maximum stroomuitsturing iets kleiner is dan 1,2 mA (aan
de hoge zijde van de stroom (punten) zal de collector-emissorspanning
te laag worden, terwijl we aan de lage zijde (bij M) steeds de Ico’ over
houden.
De waarde van deze 1^’ is, zoals we gezien hebben, sterk afhankelijk
van de temperatuur; bij een temperatuurverhoging van 30°C zal deze
toenemen met een factor 15! De oorspronkelijke Ico’ van 150 /xA zal
hierdoor toenemen tot 15 X 150 = 2,25 mA: deze waarde is veel groter
dan de oorspronkelijk ingestelde 1,2 mA! De collectorspanning is nu
vrijwel tot nul gedaald, van de oorspronkelijke instelling blijft niets
meer over. Dit maakt, dat de eenvoudige schakeling van fig. 30a zonder
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temperatuursstabilisatie vrijwel niet bruikbaar is.
De spanningsversterking bedraagt volgens par. 8.2:
u2/u1 = 182 voudig.
De stroomversterking i2/ix = 33,2 voudig.
De ingangsimpedantie Zj = 1 — 0,02 ka = 980 Q.
De uitgangsimpedantie bij open basis is l/h22 — 10 000 Q; hieraan staat
de belastingsweerstand van 5000 a parallel.
De juiste gedaante van de collectorspanning c.q. stroom vinden we uit
de grafieken van fig. 29. Hierbij gaan we uit van het instelpunt K,
terwijl de basisstroom over de grootst mogelijke waarde (+ en — 20
ixA) wordt uitgestuurd, we nemen aan, dat deze uitsturing sinusvormig
verloopt. In de -Ic-Uce-karakteristiek betekent dit, dat we vanuit het in
stelpunt K gaan naar het ene uiterste punt L, waarbij de stroom zo groot
mogelijk is en de spanning zo klein mogelijk, tot het andere uiterste
punt M, waarbij juist het tegengestelde het geval is. De gemiddelde
stroomuitsturing is hier 0,8 mA; de stroom zelf varieert van min. 0,4
tot max. 2 mA en de gemiddelde spanningsuitsturing is 0,8 X 5 = 4V.
De collectorspanning varieert tussen 2 en 10V.
Uit fig. 29 kunnen we ook concluderen, dat de spanningsuitsturing af
neemt bij grotere belastingsweerstanden, daar de steeds aanwezige Ico’
de collectorspanning omlaag brengt, ook zonder dat er in de basis ge
stuurd wordt, dit stelt ook een grens aan de toepasbare waarden
van de Rc.
De grafieken van fig. 29a zijn opgenomen bij een temperatuur van
25°C; bij toenemende temperatuur zullen al deze grafieken omhoog
schuiven door de toename van de Ico’: hierdoor schuift het instelpunt K
steeds verder naar de richting van L, zodat de uitsturing van de spanning
in negatieve richting steeds kleiner wordt. Deze opschuiving is voor
hogere temperaturen (boven 40°C) zo groot, dat deze schakeling daar
door onbruikbaar wordt.
In fig. 30a is de gehele schakeling nog even apart weergegeven, na het
voorafgaande is dit wel duidelijk. De ingangscondensator C heeft een
dubbele functie, de eventueel aanwezige gelijkspanning van de vooraf
gaande trap wordt hiermede van de basis afgehouden, terwijl nu de
basisstroom door de weerstand van 0,60 Ma ook werkelijk in de basis
vloeit en niet in de voorafgaande schakeling. Gezien de lage ingangs
impedantie van de schakeling (ca. 1000 a) moet de condensator C vol
doende groot zijn voor het doorlaten van de laagst voorkomende fre
quenties. Stellen we deze op 20 Hz, dan zal een minimumwaarde van
C van 8 (10) ju,F vereist zijn, welke als regel een elektrolytische conden
sator zal zijn. Hierbij dient er goed op gelet te worden, dat de lekstroom
van deze condensator niet zo groot is, dat daardoor de gehele instelling
wordt gewijzigd, deze lekstroom moet aanzienlijk onder de basisstroom
van 20 [xA liggen om geen moeilijkheden te veroorzaken.
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Een van de grote bezwaren van de schakeling van fig. 30a is de grote
spreiding van de versterking, die ontstaat door de grote variatie in de
transistorparameters. Vooral de grote variaties in de h21, de stroomversterkingsfactor, zijn belangrijk. Volgens (36) kan de h21 voor de AC
126 liggen tussen de 130 en de 300, een variatie, die groter is dan 1:2;
bij een nominale waarde van de h21 van 50 kan deze liggen tussen de
30 en de 75-voudig.
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In het laatste geval zal de stroomversterking bij de minimale waarde van
h2i gelijk zijn aan 20-voudig, bij de maximale waarde 50 maal. Dit ver
schil tussen de ene- en de andere uiterste toestand is liefst 2,5-voudig;
bij twee transistoren in cascade zou dit een factor (2,5)2 = 6,25 worden.
Zouden we in een bestaande versterker transistoren moeten uitwisselen,
is het mogelijk, dat de eigenschappen totaal veranderen, het geheel zou
zelfs instabiel kunnen worden. Ook bij de fabricage van een aantal
gelijke versterkers zouden de eigenschappen dusdanig kunnen verschillen,
dat er een onaanvaardbare situatie zou ontstaan.
Gelukkig bezitten we door de toepassing van tegelijkkoppeling een
machtig wapen om deze onderlinge verschillen drastisch te reduceren.
In fig. 30b is een versterker afgebeeld met twee trappen in cascade,
waarbij de ingangsweerstand van de ene transistor de belasting van de
voorafgaande vormt; aangezien deze ingangsweerstand veel kleiner is
dan de uitgangsweerstand van de voorafgaande trap, zullen we hier
vrijwel geheel met stroomsturing in de basis te maken hebben.
De berekening wordt nu wel uitermate eenvoudig; we kunnen zonder
meer stellen, dat de stroom i2 gelijk is aan h21 (a’) maal i*; bij een h21
van 50 wordt i2 = 50 X ij.- De uitgangsspanning u2 bij de stroom
sturing van i2 in de basis kunnen we geheel analoog aan het vooraf
gaande berekenen.
*) De weerstand 240 k (220 k) in fig. 30a moet zijn 600 k (560 k). De beide
220 k weerstanden in fig. 30b zijn 560 k.
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HOOFDSTUK IX

DE TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING IN
TRANSISTORSCHAKELINGEN
9.1 Algemeen
In het voorafgaande hebben we hier en daar reeds belicht, welk een
2eer belangrijke rol de tegenkoppeling in transistorschakelingen ver
vult; veel meer nog dan in buizenversterkers is hier tegenkoppeling een
kwestie van ”to be or not to be”! Het doel van de tegenkoppeling is
velerlei:
a) Om de invloed van de spreiding tussen de transistoren te verminderen.
b) Om de vervorming in de afgegeven spanning, c.q. stroom, te ver
minderen.
c) Om een lineair verband tussen de in- en uitgangsgrootheden te ver
krijgen.
d) Om de ingangsimpedantie te verhogen, c.q. de uitgangsimpedantie
te verlagen.
e) Om de frequentieband te verbreden.
f) Om een bepaalde frequentie karakteristiek te verwezenlijken.
g) Om, door toepassing van gelijkstroom tegenkoppeling, de temperatuurinvloeden drastisch te beperken.
Vooral de laatste factor is zeer belangrijk, in de meeste schakelingen
komen we deze vorm van tegenkoppeling tegen.
Hierbij kunnen we opmerken, dat we de tegenkoppeling kunnen aan
leggen aan één transistor of aan een cascadeschakeling van een aantal;
vaak worden beide metodes toegepast. Voorlopig zullen we ons tot de
tegenkoppeling over één transistor beperken.
Onder tegenkoppeling in het algemeen verstaan we negatieve terug
koppeling, hetgeen zeggen wil, dat we een deel van het uitgangssignaal
naar de ingang terugvoeren en dit in tegenfase met het ingangssignaal
aan de transistor leggen. Dit uitgangssignaal kan afkomstig zijn van de
uitgangsspanning, in welk geval men spreeekt van spanningstegenkoppeling. Ook is het mogelijk, dat dit signaal afkomstig is van de uitgangsstroom, in zulke gevallen wordt van spanningstegenkoppeling gesproken,
(zie ook ”Het ontwerpen van versterkers”, hfdst. 2).
9.2 De spanningstegenkoppeling
In fig. 31a is het "prototype” van de spanningstegenkoppeling weer
gegeven.
In fig. 31a sturen we de stroom it in de basis waardoor de collectorspanning zal dalen (in negatieve richting). Aan het ene einde is de
tegenkoppelweerstand R* verbonden met de ingang (welke in positieve
richting gaat), aan de andere zijde met de collectorspanning, welke zich
juist in tegengestelde richting beweegt. Een vrij groot deel van de ingangsstroom ix vloeit door Rt naar de collector, terwijl er maar een
betrekkelijk klein deel over blijft voor de basis (i^). De ingangsstroom
ix is groot, derhalve zal de ingangsimpedantie Ux/ij. laag zijn.
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Indien we de basisspanning ux eens verwaarlozen t.o.v. de uitgangsspanning u2 (over Rc) en de basisstroom ib veel kleiner stellen dan de
totale ingangsstroom ix, dan mogen we zeggen dat de stroom door Rt
gelijk is aan il9 terwijl de uitgangsspanning u2 gelijk is aan de spanning
over Rt en derhalve gelijk aan ij X Rt.
-ub

~UB

*c

*c

•2

k

h

~uco

I

r-

«/

,3I

-(/g

I

o-

o-

(a)

(b)
Fig. 31 a-b

Dit geldt onafhankelijk van de transistoreigenschappen en ook onaf
hankelijk van de waarde van de collectorweerstand Rc (binnen zekere
grenzen althans). De uitgangsimpedantie is eveneens laag, zodat de ver
sterking binnen ruime grenzen onafhankelijk is van de belasting van de
volgende trap.
De spanning u2 = i2 X Rc, daar deze spanning ook gelijk was aan
ix X Rt, zal de stroomversterking ig/i^ gelijk zijn aan Rc/Rt. Ook deze
waarde is niet afhankelijk van de transistoreigenschappen. De schakeling
van fig. 31a biedt tal van mogelijkheden en wordt daarom ook tamelijk
vaak toegepast. Zo kunnen we de basisgelijkstroom -Ib ook via de tegenkoppelweerstand Rt verkrijgen, waarbij de zozeer gewenste stabilisatie
van het instelpunt optreedt, zowel tegen de temperatuursvariaties als
mede ook tegen variaties van de voedingsspanning. Deze schakeling biedt
met een minimum aantal onderdelen vele mogelijkheden. De waarde
van Rt in fig. 31a is gemakkelijk te bepalen door te bedenken, dat de
Vl UB
en
spanningsval over Rc nl. Ic X Re = Vl
terwijl Ib =
R,
I0 = a’ Ib; hieruit volgt dus (hierbij zijn de — Ube en de Ico in eerste
aanleg verwaarloosd): Rt = a’. Rc.
De voornaamste eigenschappen van de spanningstegenkoppeling volgens
fig. 31a zijn als volgt samen te vatten:
a) Bij sturing met constante stroom komt er een constante spanning uit.
b) De ingangsimpedantie en de uitgangsimpedantie zijn laag.
c) De schakeling is tevens gestabiliseerd tegen temperatuurs- en spanningsvariaties.
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Deze schakeling zal uitsluitend dan goed werken, indien de ingang met
stroom gestuurd wordt. Zouden we aan de ingang een spanningsbron
met een zeer lage inwendige weerstand opnemen, dan zou de gehele
schakeling werken als een niet-tegengekoppelde versterker (zie fig. 25b).
Bij sturing vanuit de spanningsbron moet in serie hiermede een grote
weerstand Rx opgenomen worden, teneinde een stroomsturing mogelijk
te maken, deze weerstand moet groot t.o.v. de transistoringangsweerstand (ca. hn) zijn (fig. 31b).
Zodra aan deze voorwaarde voldaan is, zal de stroom ix gelijk worden
aan de spanning ux, gedeeld door Rx; ij_ = ux : Rx. Aangezien de
stroom ix tevens door de tegenkoppelweerstand Rt loopt, zal de uitgangsspanning u2 gelijk worden aan ix X Rt. Voor de verhouding van
in- en uitgangspanning u2/ux houden we over:
u2

Rt

U1

R1

De spanningsversterking is uitsluitend afhankelijk van de verhouding
van de twee weerstanden Rj/Rj^ en niet meer van de transistor eigen
schappen. Kiezen we voor Rt een waarde van b.v. 200 kft en voor Rt
de waarde van 10 kQ, dan is de versterking constant gelijk aan 20-voudig.
~UB

~ub
'c

*c

Fig. 31 c-d

"l. "
(C)

(d)

De ingangsweerstand is nu veel groter geworden; terwijl deze oor
spronkelijk gelijk was aan ca. 1 ka, is deze nu gelijk aan 10 ka, waar
door het aanpassen aan een voorafgaande trap veel gemakkelijker is
geworden. Ook is deze schakeling voortreffelijk geschikt voor het aan
brengen van frequentie-correcties, deze hebben in hoofdzaak ten doel
het bereik naar de hoge frequenties uit te breiden. Ook aan de lage zijde
ligt de frequentie-weergave veel gunstiger — de capacitieve waarde van
C behoeft nu niet langer bemeten te worden naar de lage ingangsimpedantie van de transistor, doch naar de veel hogere weerstand Rx.
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9.3 De stroomtegenkoppeling.
De stroomtegenkoppeling is schematisch in fig. 31c weergegeven waarbij
in de emissorleiding een weerstand Re is opgenomen, waarover een
spanning ontstaat in fase met de wisselstroom, die hier doorheen vloeit.
De spanning tussen basis-emissor ube, welke maatgevend is voor het ge
drag van de transistor, is nu gelijk aan de ingangsspanning Ui ver
minderd met de spanning over de emissorweerstand Re. De versterking
van de schakeling zal als gevolg van deze tegenkoppeling afnemen.
Aangezien de spanning tussen basis en collector maar heel klein is t.o.v.
de ingangsspanning ux, mogen we bij benadering Uj gelijk stellen aan:
uc = ie X Rc. Daar het verschil tussen de emissor en de collectorstroom
maar heel gering was (nl. ib) mogen we ook stellen dat ux = ic X Re
ui

of ic =
Re

Sturen we de schakeling met de constante spanning ux, dan zal de stroom
door de collector constant zijn, onafhankelijk van de belasting (binnen
zekere grenzen, althans); de spanningsversterking is nu gelijk aan:
Uo

Rc

R.
ui
De versterking is eenvoudig gelijk aan de verhouding tussen collector
en emissorweerstand en niet meer afhankelijk van de transistoreigenschappen. Is b.v. Re gelijk aan 500 Q en Rc gelijk aan 10.000 Q, dan zal
de spanningsversterking steeds 20-voudig zijn.
Hierbij hebben we te maken met een schakeling waarbij een constante
ingangsspanning een constante uitgangsstroom oplevert; de verdere
eigenschappen zijn:
a) De ingangsimpedantie is hoog, evenals de uitgangsimpedantie.
b) De voeding moet geschieden vanuit een bron met lage impedantie,
anders is de tegenkoppeling onwerkzaam.
c) Indien de basisruststroom Ibo via een spanningsdeler met een lage
weerstand aan de basis wordt gevoerd, ontstaat tevens een zeer goede
stabilisatie tegen temperatuursvariaties.
De voor dit doel gebruikelijke schakeling is in fig. 3ld weergegeven.
De basisstroom wordt via de spanningsdeler RiR2 toegevoerd, aangezien
de ruststroom door de spanningsdeler veel groter moet zijn (b.v. 5 maal)
dan de aftakstroom Ibo.
De spanningsval over de emissorweerstand Re zal dan nagenoeg gelijk
zijn aan de gelijkspanning over R2 nl. UR2- De emissorgelijkstroom —
en daarmede nagenoeg ook de collectorgelijkstroom zal derhalve gelijk
zijn aan Ur2/R0.
De schakeling van fig. 3ld heeft enkele nadelen t.o.v. die van fig. 31b;
de aanvankelijk hoge ingangsweerstand, welke veroorzaakt werd door
de grote waarde van de ingangsspanning ux en de normale basisstroom
ix wordt nu min of meer te niet gedaan door de spanningsdeler Rj^;
een belangrijk voordeel is hierdoor verloren gegaan. Alhoewel de tempe101

ratuursstabiliteit van fig. 31d beter te maken is dan die van fig. 3lb
zal de stabilisatie tegen variaties van de voedingsspanning juist in fig.
31d veel effectiever zijn. Het aantal onderdelen in fig. 31d is groter, de
waarde van de koppelcondensator moet eveneens groter worden, terwijl
ook het stroomgebruik van fig. 31d aanzienlijk groter is dan in de schake
ling van fig. 31b; dit laatste speelt een rol bij batterij versterkers- en
ontvangers (gehoorapparaten e.d.).
Bij de berekening van deze schakeling gaan we uit van het schema van
fig. 31c waarbij we moeten bedenken, dat de spanning tussen de basis
en emissor ube (= ux) gevormd wordt door het verschil van de ingangsspanning Uj en de tegengekoppelde spanning over de emissorweerstand
uo = Oi + *2) ReDe ingangsspanning Uj = ux + (ii + i2) ReAlgemeen: ux = hlx X 4 + h12 X u2
*2 = ^21 X ii + ^22 X u2

9.3.1 Vereenvoudigde rekenwijze
De volledige berekening van dit soort schakelingen voert al ras tot grote,
onoverzichtelijke vergelijkingen, welke vrijwel geen inzicht meer geven
over het feitelijke gedrag van de schakeling. In de meeste in de praktijk
uitgevoerde schakelingen kunnen we met de vereenvoudigde rekenwijze
volstaan, daar het verschil met de volledige rekenwijze meestal veel
kleiner is dan de spreiding in de transistoreigenschappen.
De terugwerking van u2 op de uitgangsstroom i2 en op de ingangs
spanning ux zullen we in eerste instantie verwaarlozen. Aangezien de
uitgang van de ene trap zeer dikwijls belast wordt met de ingang van
de volgende en de u2 waarden dan betrekkelijk klein zijn, is deze ver
waarlozing daarom wel geoorloofd. De vergelijkingen voor ux en i2
worden nu als volgt:
ux = hn X \i
*2 “ h21 X ii

(45)

Wat voor ons van belang is, is het verband tussen de uitgangsstroom i2
en de ingangsspanning Uj. Uit (45) volgt, dat ix =

l2
h2i

levert:
Uj

_ ix (hn + R0) + i2 X Re
ui

i2

(Ru + Re)
Re +
h2i
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; dit ingevuld

l2

1

h2i

hu + Rc

Re C1 + ^2l)

(46)
Ui

Rc +

hu
h2i

1 +
hli

Uit de formules (46) kunnen we enige belangrijke conclusies trekken.
Stel, dat h11 gelijk is aan 1 kn en h21 gelijk aan 50 kn, dan houden
1
l2
we over voor
, waarbij de tegenkoppelweerstand Rc
1 + 0,04
ui
hn + R0
is nu veel kleiner
gelijk aan 1 kn wordt genomen. De term
^21
dan R0 (0,04 tegenover 1) zodat we deze wel kunnen verwaarlozen.
1
l2
■, wat weer
Voor (46) kunnen we daarom wel schrijven:
Re
ui
een zeer verheugend resultaat te noemen is; hiermede is de uitgangsstroom (en daarmede ook de uitgangsspanning i2 X Rc) zuiver lineair
met de ingangsspanning en onafhankelijk van de transistor eigen
schappen h^ en h21 geworden.
Uit (46) zien we ook, dat zonder tegenkoppeling (Re = 0) de ver1*21
houding i2/uj gelijk was aan -----, een welbekende uitdrukking. De
hu
R0 C1 + ^21)
■) welke
versterking is verminderd met de factor (1 +
hu
factor wij hier de tegenkoppelfactor b zouden kunnen noemen.
De schakeling met een niet-ontkoppelde emissorweerstand zouden we
geheel kunnen vergelijken met de niet-ontkoppelde kathodeweerstand
in de buizentechniek; daarbij was de tegenkoppelfactor gelijk aan
(1 + S X Rk).
1
i2
-, dan mogen we
Indien we mogen schrijven dat
gelijk is aan
Re
ui
u2
R0
-, wat uiteraard
gelijk is aan
ook stellen, dat de versterking
R.
ui
een heel plezierige situatie oplevert. De stroom i2 is nu onafhankelijk
geworden van de belastingsweerstand R0; de schakeling bezit een zeer
hoge uitgangsimpedantie en is daardoor zeer geschikt als stroomleverancier voor een volgende schakeling (b.v. voor de schakeling van fig. 31b).
De ingangsimpedantie wordt door deze vorm van tegenkoppeling sterk
verhoogd:
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‘l (^11 + ^e) +'l X h21 *

U«
Zi =

ii

*1

(47)
— hll + Rc (^21 + l)
De oorspronkelijk aanwezige ingangsweerstand hn wordt verhoogd met
de factor Re (1 + h21); vullen we hiervoor weer Rc = 1 kQ, hlx =
1 kQ en h21 = 50 kQ in, dan zal de ingangsweerstand gelijk worden
aan: Zj = 1 + 1 (1 -f- 50) = 52 kQ. Dit is wel een groot verschil met
de oorspronkelijke waarde van 1 kQ.
De formule (47) kunnen we ook zonder enige wiskunde uit de schake
ling van fig. 31c afleiden. Tussen de basis en emissor treffen we allereerst
de weerstand hu aan. Afgezien van het spanningsverlies over hxl mogen
we zeggen, dat de ingangsspanning Uj gelijk is aan de spanning over de
emissorweerstand u0 = (ij + ic) Re. Indien we nu bedenken, dat de
i2 = ic = h21 X ii, wordt dit spanningsverschil uc = (1 -f h21) X RcBedenken we voorts, dat het verschil tussen Uj en u0 het spanningsverlies
ui

ii X hu is, dan blijft er voor de verhouding

— Zj _ h^ +

h

(1 + h21) Rc over.
De uitdrukking (47) kunnen we ook schrijven als:

(! + h21)
. Re) hetgeen zeggen wil, dat de oor
hn
spronkelijke ingangsweerstand hn verhoogd wordt met de tegenkoppelfactor b.
Zi — hu (1 +

9.3.2 De emissorvolger
De emissorvolger vervult in de transistorschakelingen dezelfde nuttige
rol als de katodevolger in de buizentechniek — deze transformeert een
zeer hoge ingangsimpedantie in een lage uitgangsimpedantie. In wezen
is de emissorvolger een impedantietransformator met een transformatieverhouding van vrijwel 1:1.
In fig. 32 is de schakeling in principe weergegeven.
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Fig. 32
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(b)

4#
"i -1
*’

*

(c)

Het gedrag van deze schakeling komt geheel overeen met de stroomtegengekoppelde transistor van fig. 31c, waarbij de collectorweerstand
gelijk nul genomen wordt. Daar we in de vereenvoudigde rekenwijze de
terugwerking van het collectorcircuit reeds verwaarloosd hebben, kunnen
we de resultaten zonder meer overnemen. De waarde van de emissorweerstand kunnen we nog aanzienlijk hoger kiezen dan dat in fig. 31c
het geval was, ook de ingangsimpedantie is dan nog aanzienlijk groter:
Zj = hn + R0 (1 + h21)
Een gebruikelijke waarde voor de Re in deze schakeling is b.v. 5 ka.
Hierbij wordt de ingangsimpedantie 256 ka! Alhoewel zich in de prak
tijk enige complicaties voordoen, welke het bereiken van zeer hoge ingangsimpedanties bemoeilijken, (de Ico b.v.) kunnen toch reeds impedanties van enkele honderden Megaohms bereikt worden.
Voor de verhouding tussen de uit- en ingangsspanning vinden we in de
vereenvoudigde rekenwijze:
u.i
(1 + h21) Re
(48)
ui

hu + h21 (Rc + hn)

De uitkomst hiervan is vrijwel gelijk aan 1, nemen we weer Rc rz 5 ka,
251
dan vinden we voor deze verhouding
= 0,85-voudig.
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Bij de bepaling van de ingangsimpedantie hebben we de terugwerking
van de uitgang op de ingang verwaarloosd; bij grote waarden van de
emissorweerstand is dit echter niet meer geoorloofd. Een meer exacte
berekening voor de Zj levert op:
hii + R0 C1 + h2l)
Zi =....................................... ...............m
1 4" Rc X h22
De oorspronkelijk gevonden waarde voor de Zj moet gedeeld worden
door de terugwerkingsfactor (1 + Rc X h22); bij een R0 van 5 ka wordt
deze term gelijk aan (1 +0,1 X 5) = 1 +0,5 = li/2. De oorspronke
lijk gevonden waarde van 256 ka dient derhalve gedeeld te worden door
256
iy2; het juiste resultaat voor Zj =
= 170,5 ka.
1,5
De uitgangsimpedantie Zu van de emissorvolger is zeer laag — deze
vinden we in fig. 32 uit het quotiënt van een kleine verandering van de
uitgangsspanning Uu, gedeeld door de daardoor geleverde stroomAU„
verandering Iu; Zu =

Aï„'

Nu is A Uu gelijk aan de (wissel)spanning uu, terwijl de aan de transistor
geleverde stroomverandering A Iu gelijk is aan (ij + i2), waarbij dan
echter nog de aan de emissorweerstand geleverde stroom geteld moet
worden. We kunnen echter in eerste instantie de waarde van deze weer105

stand oneindig hoog veronderstellen en daarna, bij het eindresultaat, de
emissorweerstand zelf weer parallel aan de aldus gevonden uitgangsUu

weerstand denken. Afgezien van de R0 wordt Zu gelijk aan
Oi + ‘2)
waarbij uu nu de tussen emissor en basis aangelegde spanning voorstelt.
Dit is in fig. 32b nader aangegeven, waarbij is aangenomen, dat de
basis via een lage impedantie aan aarde ligt, hetgeen noodzakelijk is,
aangezien bij een open basis juist een zeer hoge uitgangsimpedantie
wordt verkregen.
De spanning uu is in fig. 32b op tweeërlei wijze werkzaam; deze bevindt
zich zowel in het basiscircuit als in het collectorcircuit. In de verge
lijking u± = hn X ii + h12 X u2 worden nu Uj en u2 beide gelijk
aan -uu, waaruit de waarde van ij is te berekenen. De waarde van i2
berekenen we weer uit de tweede transistorvergelijking: i2 = h21 X ii
+ h22 X u2 waarbij u2 weer gelijk is aan -uu; is hiermede de som
Uu

(ii + 12) bepaald, dan kan hieruit de Zu =
worden. Voor deze waarde vinden we:

hu
Zu =

bepaald

(h + *2)
(50)

1 + h21
1
Voor hn van 1 kn en h21 gelijk aan 50 vinden we voor de Zu =
51
kn = 19,6 n, waaraan dan nog de Re van 5000 n parallel staat.
Deze lage uitgangsimpedantie is bij uitstek geschikt voor het voeden over
coaxiale- of afgeschermde kabels, waarbij ook een grote stroom uitge
stuurd kan worden, het rendement van een transistor is onvergelijkelijk
veel beter dan van een buis voor een dergelijke toepassing. Stel eens,
dat bij een coaxiale kabel van 50 n impedantie, uitgestuurd moet worden
tot + en — 5V; dit komt neer op een ruststroom van 100 mA, daar
aan weerszijden ook tot 100 mA moet kunnen worden uitgestuurd.
Bij een buis zal de anodespanning hiervoor ca. 200 V bedragen, zodat
er voortdurend 200 X 0,1 = 20W gedissipeerd wordt. Het vermogen
in de kabel bedraagt slechts 5 X 0,1 r: 0,5 W zodat het rendement
2,5% bedraagt, een nogal bedroevend resultaat. Bij een transistor zal een
collectorspanning van 11V toereikend zijn, de dissipatie zal hier slechts
11 X 0,5 = 1,1 W bedragen, waardoor het rendement 45% bedraagt!
Hierbij is het gloeistroomvermogen nog buiten beschouwing gelaten.
Dit zal voor een dergelijke buis ca. 5W bedragen, zodat de totale be
sparing, door het gebruik van transistoren, liefst ca. 24 W bedraagt!
De emissorvolger transformeert derhalve een impedantie van 170 kn
tot 20 n, welke zeer lage impedanties het mogelijk maken, lange niet
afgeschermde kabels te gebruiken, daar deze lage impedantie het op
pikken van storingen (althans capacitief) vrijwel onmogelijk maakt.
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Ook is het mogelijk, met dergelijke schakelingen direct laag-ohmige luid
sprekers zonder tussentransformatoren te voeden.
Door de grote mate van tegenkoppeling is de temperatuurbeïnvloeding
uitermate gering, terwijl ook de frequentieband zeer breed is. Het toe
voeren van de basisstroom brengt helaas enige problemen met zich mede.
Evenals bij de stroom-tegengekoppelde g.e.s. wordt ook hier de basis
polarisatiestroom via een laag-ohmige spanningsdeler toegevoerd worden;
dit is in fig. 32c nader aangegeven. De parallel-weerstand van R2 met Rl
bederft nu de hoge ingangsimpedantie, daar de dwarsstroom Ix veel
groter moet zijn dan de basisstroom Ib teneinde een goede temperatuursstabiliteit te bereiken. In vele gevallen echter kunnen we door het ont
werpen van goede schakelingen hieraan tegemoetkomen, de benodigde
basisstroom kan dikwijls door gelijkstroom koppeling met de vooraf
gaande of volgende trap verkregen worden. Ook is het mogelijk de
weerstand R2 weg te laten; de temp.stabilisatie komt dan met die van
fig. 31b overeen.
9.3.3 De volledige berekening van de g.e.s. met stroomtegenkoppeling
Voor het bepalen van de uitgangsimpedantie van de schakeling uit
fig. 31c is het uiteraard niet nteer geoorloofd, de invloed van de uitgangsspanning u2 te verwaarlozen, daar we hier juist de verhouding
u2

Z„ =

moeten berekenen. De weerstand in het basiscircuit wordt

l2

weer nul gesteld; de spanning tussen de basis en emissor wordt gelijk
aan het spanningsverschil over de emissorweerstand — (it + i2) Re. De
eerste transistorvergelijking wordt: — (ix + i2) Re = hn X ii +
h12 X u2. Hieruit moet nog ix geëlimineerd worden. De waarde van i1
te berekenen uit: i2 = h21 X ii + h22 X u2; en in de eerste verge
lijking in te vullen.
Zodoende vinden we voor de uitgangsimpedantie Zu:
h2i X Re

1+
Ro + hll
(51)

Zu =
hi2h2i
^22

t —
^22 O1!! + Re)

Voor Re - 0 nadert deze uitdrukking weer tot de bekende term l/h22.
Nu is de term tussen () in de noemer vrijwel gelijk aan 1, zodat we bij
benadering mogen stellen, dat als gevolg van de tegenkoppeling door de
R2i X Re
emissorweerstand, de uitgangsimpedantie met een factor 1 +
Ro +
is toegenomen. Stellen we weer R0 gelijk aan 1 kf2, hu = 1 kf2 en h21
gelijk aan 50, dan vinden we voor Zu = 300.000 f2; deze waarde ligt
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wel veel hoger dan normale waarde van ca. 10.000 o! Van buitenaf
gezien zal de Rc hieraan steeds parallel liggen; in de meeste gevallen
kunnen we daarom de invloed van de transistor wel verwaarlozen t.o.v.
Rc. Deze hoge uitgangsimpedantie wil ook zeggen, dat we met een
constante stroom in de uitgang sturen, zodat de ontwikkelde spanning
(binnen bepaalde grenzen) evenredig is met de totale weerstand tussen
collector en batterij.
9.3.4 De cascadeschakeling van de g.e.s. met stroomtegenkoppeling
In fig. 33 is een cascadeschakeling van twee trappen met stroomtegen
koppeling weergegeven.

Fig. 33

Indien we aannemen, dat de ingangsweerstand van de tegengekoppelde
trap veel groter is dan de belastingsweerstand RL mogen we stellen, dat
rl

de versterking per trap gelijk is aan ---- . De berekening van de verRo

sterking van het tweetrapsversterkertje uit fig. 33 wordt nu wel uitermate
rli X RL2
eenvoudig, deze is gelijk aan
Rel X Ro2
De trapversterking van deze schakeling kan niet bijzonder hoog zijn en
wel om de volgende reden: ten einde de grote variatie van de h21 op te
kunnen vangen moet de waarde van h21 X RP> welke bij benadering
de ingangsimpedantie voorstelt, veel groter zijn dan RL en wel ten
minste tien maal zo groot, in welk geval bij een afname van h21 tot de
helft toch altijd nog een weerstand van 5 X rl parallel aan R^ zal staan.
De vervangweerstand van deze parallelschakeling zal gelijk zijn aan ca.
0,8 Rl, zodat de versterking van de voorafgaande trap met 20% gedaald
is, hetgeen in het algemeen wel toelaatbaar zal zijn.
Indien in fig. 33 de h21 van de tweede trap b.v. tot de helft zou afnemen
(door uitwisseling met een gelijksoortig type), dan zullen er in de
tweede trap twee effecten optreden, nl. een afname van de versterking
van de tweede trap en een verkleining van de ingangsweerstand, waar
door de versterking van de eerste trap afneemt. Beide effecten hebben
tot gevolg, dat de versterking van de twee trappen afneemt.
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Het eerstgenoemde effect zal betrekkelijk gering zijn door de grote mate
van tegenkoppeling over de emissorweerstand Rc2. Stel, dat, indien RL
gelijk is aan 10 ka, R0 gelijk aan 1 ka en h2j = 50, zal de trapversterking volgens (46) gelijk zijn aan 9,6 voudig. Neemt nu h21 toe tot
100-, dan zal deze versterking toenemen tot 9,8-voudig, welke toename
slechts 2% bedraagt.
Het tweede effect zal echter veel meer invloed uitoefenen. Indien de h21
van de tweede trap gelijk was aan 100, dan zou de ingangsweerstand
hiervan bij benadering gelijk zijn aan 100 X 1000 = 100 ka. Deze
staat parallel dan de uitgangsweerstand RL1 van de voorafgaande trap,
(10 ka) waardoor de versterking met 10% afneemt. Daalt nu de h21
van de tweede trap tot 50, dan zal de ingangsweerstand nog maar
50.000 a zijn, zodat de versterking met 20% gedaald is. De variatie ten
opzichte van de vorige toestand bedraagt derhalve 10%.
Stellen we dit als een maximaal toelaatbare variatie, dan volgt uit het
bovenstaande, dat de ingangsweerstand h21 X Re tenminste 10 X Rl
moet zijn. Aangezien de versterking per trap gelijk is aan Rl/R^ zal
deze waarde ten hoogste gelijk worden aan h21/10; we kunnen slechts
1/10 deel van de beschikbare versterking (h21/h11) benutten.
De cascadeschakeling van fig. 33 is dan ook uit dit oogpunt verre van
gunstig. Wenst men een goed reproduceerbare versterking te verkrijgen,
dan is een afwisseling van stroomtegengekoppelde trappen met de
spanningstegengekoppelde trappen uit fig. 31b veel gunstiger, bij de
spanningstegenkoppeling hebben we nl. te maken met een vrijwel
constante ingangsweerstand, welke nagenoeg uitsluitend bepaald wordt
door de weerstand in de basis Rx.
De tot nu toe uitgevoerde berekening voor de versterking van fig. 33
is tamelijk "academisch”, aangezien rekening gehouden moet worden
met de spanningsdeler, welke de basisstroom voor de tweede transistor
moet leveren (zie fig. 3ld). Deze weerstand zal als regel veel lager zijn
dan h21 X R0 van de tweede transistor teneinde een effectieve stabili
satie mogelijk te maken. De versterking van de voorafgaande trap wordt
nu niet meer bepaald door RL1 met Zj parallel, doch door RL1 met
R-i X

parallel; de versterking wordt hierdoor verminderd, de invloed
Ri + ^2
van de variatie van de h21 eveneens.
De stroom tegenkoppeling van fig. 3 ld wordt ook toegepast (in zeer
veel gevallen) uitsluitend voor stabilisatie van het instelpunt, in welk
geval de R0 overbrugd zal zijn door een grote elektrolytische conden
sator, zodat er voor de wisselspanning geen, voor de gelijkspanningsinstelling echter wel tegenkoppeling optreedt. De versterking zal daar
door aanzienlijk groter worden, de vervorming eveneens, de bandbreedte
veel kleiner en de reproduceerbaarheid van transistor tot transistor
slechter.
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De bandbreedte van de schakeling van fig. 31 d is nog aanzienlijk te
vergroten door over Re een kleine condensator te plaatsen waardoor de
tegenkoppeling voor hoge frequenties teniet wordt gedaan. Hierdoor
vloeit er een extra stroom in het collectorcircuit met als gevolg, dat het
afvallen bij de hogere frequenties pas veel later geschiedt. Deze metode
wordt in versterkers voor hoge kwaliteit dikwijls toegepast (zie ook
fig. 49d).
9.4 De transistorschakeling met spanningstegenkoppeling
In fig. 34 is de principiële g.e.s. met spanningstegenkoppeling weer
gegeven:

»L

i

o- ■

Fig. 34

;

o-

Aan de ingang wordt de spanning ux gelegd, terwijl hierdoor een stroom
i0 naar de schakeling vloeit; een deel van deze stroom zal in de basisemissorovergang van de transistor vloeien, terwijl een ander deel i3,
welke in tegenfase is met de basisspanning, vanaf de basis naar de
collector vloeit. Het grote verschil met de overeenkomstige elektronenbuisschakelingen is wel, dat hier de ingangsstroom ix niet verwaarloosd
mag worden, hetgeen de berekening veel gecompliceerder maakt. We
gaan hierbij weer uit van de vereenvoudigde rekenwijze, waarbij:
ui = hlx X ji
l2 = ^21 X A1»

de totale stroom i0 = ix + i3.
Hierbij kunnen we voor ix:

ui

ui + *2 X Rl

hu
l2

Voor de stroomversterking------vinden we:
lQ
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invoeren.

en voor i3:
R<p

h2i

l2

(51a)

K

^11 + ^21 X Rl

i +
Rrjl

Zonder de tegenkoppeling zou de stroomversterking i2/i0 gelijk zijn
aan h2^.
Als regel zal de term h21 X Rl groter zijn dan h11, zodat we voor (51a)
mogen schrijven:
Rt
h2i
x2
(52)
*0
h2i X Rl
Rl
—j

1 +

Rt
Hiermede hebben we hetzelfde resultaat als in par. 9.2 verkregen.
De mate, waarin de stroomuitsturing i2 wordt verkleind, zouden we
dat tegenkoppelfactor kunnen noemen; deze is volgens (51a) gelijk aan:
hu + h21 X Rl
b =
1 +
Rt
De uitgangsspanning uu = i2 X RL’
h2i X Rl
(53)

Uu = *0

hu + h2j X Rl

1+
Rt
Volgens eenzelfde benadering als in (52) kunnen we voor de verhouding
van de verhouding uu/i0 schrijven:
(54)
Uu = K X Rt
Hieruit blijkt al, dat binnen wijde'grenzen de uitgangsspanning onaf
hankelijk is van de belastingsweerstand, m.a.w. de uitgangsimpedantie is
zeer laag wat als regel een groot voordeel is.
ui

■; vullen we hier de bekende voor-

De ingangsimpedantie Zj =

waarden in, dan houden we voor Zj over:
hu

hu
(55)

Zi =

hu + h2j X Rl

b

1 +
Rip

De normale ingangsimpedantie hn wordt nu gedeeld door de tegen
koppelfactor b. Dit maakt de berekeningen zeer eenvoudig; als regel
wordt de ingang gevoed over een weerstand Rb. De stroom i0 zal nu
gelijk worden aan Ui/Rb, waarbij Ui de aangelegde spanning voorstelt.
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De versterking wordt nu volgens (54) gelijk aan:
Uu

Rt

ui

Rb

(56)

De spanningsversterking is hiermede geheel onafhankelijk van de
transistoreigenschappen geworden.
Voor de berekening van de uitgangsimpedantie gebruiken we het vervangschema van fig. 35, waarbij we de collectorspanning met een bedrag
AU = u2 vergroten.

Uiteraard moeten we hierbij weer uitgaan van
de volledige transistorvergelijkingen: i2 =
h2i X
+ h22 X u2. De waarde van ix
stellen we gelijk aan u2/RT, waarbij de varia
tie van de basis-emissorspanning ux verwaar
loosd wordt.

Fig. 35

u2

Rt

Voor Zu =

(57)
*2

^21 "b ^22 X Rt

Vanuit de uitgang gezien zal de waarde van RL nog hieraan parallel
staan.
Stel, dat we een trapje met spanningstegenkoppeling volgens fig. 31b
moeten ontwerpen met een -UB van 12V. De collector emissorspanning
wensen we weer op -6V te brengen, terwijl de collectorweerstand gelijk
aan 5 ka wordt genomen.
De stroom door de transistor wordt dan 6/5 = 1,2 mA: bij een h21
van 50 moet de basis (gelijk)stroom gelijk worden aan 1,2/50 = 24 fiA.
Ten einde deze stroom te kunnen leveren, moet de waarde van de tegenkoppelweerstand RT gelijk worden aan 6/24 = 250 ka. Wensen we nu
een tienvoudige versterking, dan moet Rx bij benadering gelijk worden
aan 250/10 = 25 ka; hiermede is de gehele schakeling van fig. 3lb
doorgerekend! (zie voor exacte bepaling van Rx de formule 58)
De ingangsimpedantie van de schakeling (gemeten tussen de basis
en emissor) wordt gelijk aan hn/b; de waarde van b is gelijk aan
1 + 50 X 5
= 2; de ingangsimpedantie wordt derhalve 500 a.
1 +
250
250
De uitgangsimpedantie Zu =

= 3,33 ka.
50 + 0,1.250
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9.4.1

De cascadeschakeling van de g.e.s. met spanningstegenkoppeling.

Bij de cascadeschakeling van verschillende trappen met spanningstegen
koppeling treden soortgelijke problemen op als in par. 9.3.4. voor de
stroomtegenkoppeling is behandeld, in fig. 36 is een dergelijke cascade
schakeling in principe weergegeven:

Fig. 36

Zolang de ingangsimpedantie van de trap II (deze is nagenoeg gelijk
aan Rb2) veel groter is dan de uitgangsimpedantie van de trap I, mogen
we schrijven, dat voor de totale versterking van beide trappen gelijk
is aan:
Rti X ^T2
^1.2

—

Rbi X Rb2
Terwijl bij de g.e.s. met stroomtegenkoppeling de moeilijkheden ont
stonden door de koppeling van een hoge uitgangsimpedantie met een
eveneens hoge ingangsimpedantie, is hier juist het omgekeerde het geval.
De in- en uitgangsimpedantie zijn allebei laag, zodat er een sterke
terugwerking van de tweede trap op de eerste plaatsvindt. In tegen
stelling met die gevallen, waarbij een optimale energieoverdracht plaats
moet vinden en waarbij de in- en uitgang aan elkaar aangepast moeten
worden, zullen we hier juist een hoge uitgangsimpedantie combineren
met een lage ingangsimpedantie teneinde zo min mogelijk van de
transistoreigenschappen (in hoofdzaak de h21 en hn) afhankelijk te zijn.
We werken dus met een sterke misaanpassing.
De aanwezigheid van Rb2 in fig. 36 is dan ook uitsluitend noodzakelijk
om de ingangsimpedantie van de tweede trap (welke gelijk is aan
hn/b) groot te maken ten opzichte van de uitgangsimpedantie van de
voorafgaande trap, welke bij benadering gelijk is aan de parallelschake113

RTi
. Wat betreft de optimale spanningsversterking
h2i
van beide trappen zouden we Rb2 zo klein mogelijk willen maken.
Teneinde de invloed van de variatie van de uitgangsimpedantie van de
le trap voldoende te onderdrukken, kiezen we Rb2 zodanig, dat deze
gelijk is aan tien maal de uitgangsimpedantie. Hieruit volgt, dat:
RTi
RTi
b2i
of
Rb2 = 10 X
^21
10
Rb2
Maken we gebruik van identieke trappen en stellen we h21 weer op 50,
dan is de maximaal bereikbare trapversterking onder deze omstandig
heden slechts vijf maal, wat niet erg veel is. Bij een halvering van de h21
zal de versterking, als gevolg van de toename van de uitgangsimpedantie
van de eerste trap, met 10% afnemen. Nu valt dit in de praktijk wel wat
mede, omdat steeds de weerstand Rcl parallel aan de uitgangsweerstand
staat. Maken we Rb2 gelijk aan 10 X Rci dan kan de versterking onder
invloed van de h21 ten hoogste met 10% variëren. Kiezen we Rcl =
5 ka, Rb2 = 50 ka, en RT2 = 500 ka dan hebben we hiermede een
zeer stabiele trapversterking van tien maal bereikt.
Terwijl bij de g.e.s. met stroomtegenkoppeling de impedantie van de
spanningsbron klein moet zijn teneinde een effectieve tegenkoppeling
te bereiken, dient bij de g.e.s. met spanningstegenkoppeling de bronimpedantie juist hoog te zijn ten opzichte van de ingangsimpedantie
hn/b. Aan deze voorwaarde is door de serieweerstand Rb in de basis
gemakkelijk te voldoen. De scheidingscondensatoren Cx en C2 in fig. 36
dienen er voor om te voorkomen, dat de basisstroom van de transistoren
beïnvloed zou worden door het hieraan voorafgaand circuit. Vooral bij
grote waarden van de Cj is de kans groot, dat de gelijkstroominstelling
van de transistor wordt beïnvloed door de lekstroom van deze electrolytische condensator, wat dit betreft is het circuit van fig. 36 zeer
gunstig, daar de capaciteit van de condensator bij aanwezigheid van de
tamelijk grote basisweerstand niet groot behoeft te zijn om een voldoende
weergave van de lagere frequenties te verzekeren.
ling van Rcl met

9.4.2 De invloed van de variatie in de parameters in de g.e.s met
spanningstegenkoppeling
Zoals we reeds eerder gezien hebben is een van de grote voordelen van
de toepassing van tegenkoppeling de vermindering van de invloed van
de grote variatie in de transistorparameters en wel in hoofdzaak in
de hn en h2^«
Indien de ingangsspanning via de basisweerstand Rb wordt aangesloten
ui

(zie fig. 31b) dan wordt de basisstroom i0 =
kunnen we de formule (53) gebruiken:
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■. Voor de versterking
Rb

rt

^21 X RL

Uu

h2i XRl
X

hu + h21 X Rl

(hu -f R^ + h2l XRl)

Rb

1 +
R-nNu kunnen we de waarde van hn geheel verwaarlozen ten opzichte van
Rt en h21 X Rl: we houden zodoende over:
Rt
1
“u
(58)
X
rt
Rh
ui

1 +
h2i X Rl
Terwijl bij niet-tegengekoppelde schakelingen de versterking vrijwel
evenredig is aan h21, is de invloed hier nog maar gering; zodra b.v.
hoi X Rl gelijk is aan 10 X Rt mogen we de versterking zonder meer
gelijk stellen aan RT/Rb. Stellen we RT gelijk aan 100 kn, h21 aan 100
en Rl gelijk aan 5 kn, dan vinden we voor (58):
Rrp
1
Rt
Uu
= 0,83.
X
1,2
Rb
Rb
ui
Zou de h21 afnemen tot 50-voudig, dan vinden we voor de versterking:
Rt
Uu
. De afname van de versterking bedraagt slechts
= 0,715
ui

..

Rb

15,5% bij een afname van de h21 tot 50%!
(b)

(»)
*L
'2

rlH=i*6

rr

CC

I

Fig. 37 a en b
!
Uit fig. 31b kunnen we waarnemen, dat de tegenkoppelweerstand R^.
een dubbele functie heeft, nl. het leveren van de basisgelijkstroom en
het tot stand brengen van de tegenkoppeling. Nu is het zeer wel moge
lijk, dat de benodigde tegenkoppelweerstand kleiner is dan de benodigde
weerstand voor de basisgelijkstroom. In dat geval kan een der schake
lingen van fig. 37 toegepast worden.
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De basisstroom wordt steeds via de weerstand R, toegevoerd, terwijl de
tegenkoppelingsweerstand bepaald wordt door de parallelschakeling van
Rx en R2.

(c)

HF
Fig. 37c
*2

Het gebeurt wel eens, dat we alleen tegenkoppeling voor de basisgelijk
stroom willen toepassen en niet voor de wisselspanning; dit kan het geval
zijn indien er een tegenkoppeling over de gehele schakeling wordt toe-

(d)

HH

S

Fig. 37d

gepast, wat dikwijls het geval is. Teneinde dit te bereiken, kunnen we
de weerstand Rx in twee gelijke delen splitsen en het middelpunt hiervan
via een condensator aan aarde leggen (fig. 37d).
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9.4.1

De cascadeschakeling van trappen met stroom- en spanningstegenkoppeling

Uit de voorafgaande paragrafen hebben we gezien, dat bij de cascade
schakeling van versterkertrappen het afwisselend gebruik van stroom- en
spanningstegenkoppeling aanzienlijke voordelen biedt; in fig. 38a is een
dergelijke schakeling weergegeven:
-°a
*c 3

VI
uf

u,

V2

V3

■.

»e2\
*2

U2

Fig. 38a
(a)

In de eerste trap is stroomtegenkoppeling toegepast; de basisstroom wordt
verkregen via de spanningsdeler Ri/Rg’ Is de basisgelijkspanning gelijk
aan -Ux, dan zal de emissorstroom nagenoeg gelijk zijn aan Uj/Re. De
uitgangsimpedantie van de eerste trap is hoog en wel nagenoeg gelijk
aan Rcl> aangezien de ingangsweerstand van de tweede trap juist zeer
laag is, zal de wisselstroom, afkomstig van de eerste trap, vrijwel geheel
in de basis van de tweede trap vloeien. De wisselstroom 4, welke in de
eerste transistor vloeit, zal nagenoeg gelijk zijn aan Uj/Re, waarbij Uj de
ingangswisselspanning voorstelt.
De stroom i1 vloeit in hoofdzaak door de weerstand RT, waardoor de
wisselspanning over Rc2 gelijk wordt aan ij X Rf»
tota^e versterking
van de eerste twee trappen is derhalve gelijk aan RT/RC. De uitgangsimpedantie van de tweede trap is laag, deze werkt in de hoge ingangsimpedantie van de derde trap. De versterking van de derde trap is
Rc3/Re2, waarbij Re2 de niet-ontkoppelde katodeweerstand van de derde
trap voorstelt. De hoge ingangsimpedantie van de derde trap zal na
genoeg geen terugwerking geven op de lage uitgangsimpedantie van de
tweede trap. De totale versterking van de drie trappen is gelijk aan:
Uu

Rt x Ro3

Roi X Rc2
In dit verband is het wel interessant te constateren, dat de lage ingangs
impedantie van de tweede trap het de eerste trap mogelijk maakt de
volledige stroom(uitsturing (u/Re) te bereiken en deze ook geheel ten
ui
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nutte te maken; er gaat vrijwel geen wisselstroom verloren in de collectorweerstand Rcl. We kunnen ook zeggen, dat de eerste trap de constante
stroom ix levert aan de parallelschakeling van de collectorweerstand Rcl
met de ingangsweerstand van de daarop volgende trap.
Anderzijds fungeert de Rci als serieweerstand in de basis van trap II;
een aparte basisweerstand is hiervoor niet nodig, zodat onnodig spanningsverlies wordt voorkomen. Dit kunnen we ook nagaan aan de hand
van fig. 18c en d; de kortsluitstroom ik, welke hier gelijk is aan it en
welke vloeit door de parallelschakeling van twee weerstanden Rcl en de
ingangsweerstand van de tweede trap, kunnen we vervangen denken door
een spanningsbron ter grootte van i1 X Rci, welke via Rcl stroom levert
aan de tweede trap; zodoende vormt Rcl in feite de ingangsweerstand
van de tweede trap van II; de spanningsversterking vanaf de collector
van trap I tot aan die van trap II is derhalve gelijk aan RT/clJ waarbij
de aangelegde spanning gelijk is aan ij X Rci; dit leidt weer tot een
zelfde resultaat als boven is verkregen.
De hoge ingangsweerstand van de derde trap zorgt ervoor, dat de aan
de collectorweerstand Rc2 ontwikkelde spanning geheel wordt overge
dragen aan die trap.
Bij de koppeling tussen de trappen onderling zullen we trachten, de
koppelcondensatoren zoveel mogelijk te vermijden want dit geeft tal
van voordelen. De onzekere factor van de lekstroom is geëlimineerd, de
versterking gaat tot de gelijkspanning door, er treedt een besparing van
onderdelen, ruimte en energiegebruik op, terwijl het ontwerp van de
tegenkoppeling, door het ontbreken van fasedraaiing bij de lage
frequenties, sterk wordt vereenvoudigd. Ook de temperatuursstabilisatie
kan door deze gelijkstroomkoppeling worden verzorgd.
De tweede trap moet hiertoe met een vrij lage collector-emissor ge
lijkspanning worden ingesteld hetgeen over het algemeen weinig bezwaar
zal opleveren. Deze gelijkspanning U2 levert tevens de voorinstelling
van de collectorstroom van de derde trap; bij benadering mogen we
weer stellen, dat U2 = I0 X Ro4, waarbij Re4 bestaat uit de som van
de beide emissorweerstanden Ro2 en Re3; het deel Ro2 wordt uitsluitend
voor de (wissel)spanningstegenkoppeling gebruikt, daar anders de ge
hele tegenkoppeling te groot zou worden. Stel dat de spanning U2 gelijk
was aan -4V, dan zal de spanning tussen emissor en aarde van de
transistor V3 ook nagenoeg gelijk zijn aan 4V; bij een voedingsspanning
van -12V blijft er voor de som van de transistor- en de collectorspanning
8 V over; delen we dit weer in twee gelijke delen, dan blijft er voor de
transistor en voor de spanningsval over de collectorweerstand 4V over.
Stellen we de transistor op 1 mA in, dan wordt de collectorweerstand
4 kQ terwijl de totale emissorweerstand eveneens gelijk wordt aan 4 kfi.
Hierbij kunnen we Rel gelijk maken aan 400 O zodat er voor Ro2 de
waarde van 4000 — 400 = 3600 O overblijft.
De temperatuursstabilisatie kan bij de stroomtegenkoppeling van fig. 3ld
hoger opgevoerd worden door een juiste keuze van de weerstanden Rx
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en R2 dan bij de spanningstegenkoppeling volgens fig. 31b; er is geen
enkel bezwaar tegen de beide schakelingen te combineren; in fig. 38b
en c zijn een tweetal voorbeelden gegeven.
’ua

'c
*t

üi

*2

*c

i
Ce

Fig. 38b en c
(b)

(c)

In fig. 38b is de emissorstroom weer gelijk aan Uj/R,,; ook bij tempera
tuursveranderingen zal dit instelpunt maar weinig verschuiven. Daar de
emissorweerstand R0 geheel ontkoppeld is door de grote elektrolytische
condensator Cc zal er geen stroomtegenkoppeling optreden. Onder in
vloed van Rt zal er echter wel spanningstegenkoppeling optreden. De
gelijkstroom, welke nog door RT vloeit, zal voor de transistorinstelling als regel van vrijwel geen belang meer zijn, daar deze via de
kleine weerstand R2 naar aarde gaat. Voor de werking van de spannings
tegenkoppeling is de spanningsdeler Rx/R2 van geen belang, daar deze
parallel staat aan de kleine (wisselstroom) ingangsweerstand van de
basis van de transistor.
In fig. 38c is een iets afwijkende metode weergegeven; hierbij is de
tegenkoppelweerstand RT in twee delen gesplitst, nl. het deel R^, wat
als tegenkoppelweerstand dienst doet en het deel RT2, wat de spanning
tussen de basis en aarde op een constante spanning houdt. Noemen we
deze spanning Ulf dan is de emissorstroom Ie weer gelijk aan Ux/Re;
hierdoor wordt de instelling van de transistor bepaald. In vele gevallen
wordt Rt1 gelijk aan RT2 gekozen, stellen we de transistor weer zodanig
in, dat Uc gelijk is aan de halve voedingsspanning UB, dan zal Ui weer
hier de helft van zijn of te wel gelijk aan UB; hieruit is direct de stroom
I0 te bepalen.
De stabilisatie tegen temperatuurswisselingen is in fig. 38c zeer effectief
en wel om de volgende reden: bij toename van de temperatuur zal het
werkpunt van de transistor zodanig verschuiven, dat de Ic en Ie toenemen
en de basisspanning U* afneemt, waardoor de gelijkspanning Uc zal
afnemen, terwijl de gelijkspanning over R0 toeneemt. Als gevolg hiervan neemt de spanning over de basisemissorovergang sterk af, zodat de
stroom Ie en daarmede ook Ic afneemt en de aanvankelijke toename weer
te niet doet.
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HOOFDSTUK X

DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE
TRANSISTORINSTELLING
10.1

Algemeen

De grote afhankelijkheid van de transistorinstelling van de omgevings
temperatuur hebben we al enige malen te berde gebracht. Gezien het
grote belang van een goede stabilisatie zullen wij deze nu meer in detail
behandelen.
De temperatuursafhankelijkheid is in wezen terug te voeren tot de con
centratie van de minderheidsladingsdragers welke, zoals in de hoofd
stukken 2 en 3 uitvoerig is behandeld, in zeer sterke mate van de
temperatuur afhankelijk is. Bij een temperatuursverhoging van 10°C
zal bij germanium deze concentratie 2,5 maal zo groot worden, bij
silicium zelfs 4,6 maal!
Nu is bij de transistor de spanningsrichting tussen basis en collectorovergang zodanig, dat deze zich in tegen of sperrichting bevindt, welke
toestand overeenkomt met die, welke in fig. 8b of 13e is weerge
geven. De stroom in tegenrichting wordt nagenoeg geheel bepaald door
het aantal beschikbare minderheidsladingsdragers en slechts in beperkte
mate van de collector-basisspanning. Deze temperatuursafhankelijkheid
treedt bij een elektronenbuis in veel mindere mate op, daar de gloeidraad
zich op een temperatuur van ca. 900° bevindt. Kleine variaties in de
omgevingstemperatuur zullen derhalve op de emissie van de katode
geen invloed hebben. Bij de transistor echter spelen alle verschijnselen
zich af bij kamertemperatuur, zodat variaties hiervan direct hun invloed
op de instelling doen gelden.
In fig. 8c is de invloed van de temperatuur op de geleiding in tegen
richting van de diode gegeven. We zien dat deze invloed zeer groot is.
Gelukkig is de waarde van de geleiding bij kamertemperatuur zo gering
(bij kleine diodes in de orde van enkele gA) dat ook bij een temperatuurstoename met 40°C (waarbij de tegenstroom met een factor (2,5)4
= ca. 40 toeneemt), de diode nog bruikbaar is. Bij een siliciumdiode
bedraagt de toename van de tegenstroom zelfs (4,7)4 = ca. 500 voudig.
De beginwaarde van de concentratie van de minderheidsdragers is echter
bij silicium zo klein (ca. 1/1.000.000 deel van die bij germanium) dat
we silicium tot veel hogere temperaturen (tot ca. 150°C) kunnen ge
bruiken.
In par. 4.1 hebben we voor de totale collectorstroom Ie gevonden:
Ic = a X Ic + Ico, waarbij Ico de stroom is welke vanaf de basis in
de collector vloeit, onafhankelijk van de emissorstroom I0. (zie ook fig.
13e). Deze stroom Ico gedraagt zich geheel gelijk aan die van een diode
in tegenrichting volgens fig. 8cV en fig. 12.
Zolang de basis van de transistor aan aarde ligt (fig. 13 en 14) zullen
we van deze Ico zeer weinig hinder ondervinden, de stroom vloeit uit120

sluitend tussen de basis en collector, zodat er geen stroomversterking
plaats vindt. Zolang de basis zich via een lage impedantie aan het ge
meenschappelijke punt van de emissor en collector bevindt, zullen er
generlei moeilijkheden optreden. De stroom tussen basis en emissor
wordt hierdoor niet beïnvloed, wel echter de totale basisstroom, welke
gelijk is aan j (1 — a) . Ic — Ico j ; juist omdat de totale basisstroom
kan veranderen bij variatie van de Ico zullen er, wat betreft de basisemissorovergang, generlei gevolgen optreden.
Neemt bij de g.b.s. de temperatuur toe, dan zal de I?0 eveneens stijgen.
Aangezien deze stroom slechts een zeer kleine fractie uitmaakt van de
collectorstroom, zal de stroomtoename hiervan vrijwel te verwaarlozen
zijn, het werkpunt verschuift niet noemenswaardig.
Voor de versterkertransistor voor kleine vermogens zal de waarde van
de Ico kleiner zijn dan ca. 5 /xA bij 25°C; bij 65°C zal deze waarde toe
genomen zijn tot 200 [xA. Slechts, indien de collectorruststroom kleiner
is ingesteld dan 1 mA, zal er een noemenswaardige verschuiving van het
werkpunt optreden. Bij een collectorweerstand van 5 ko zal het spanningsverlies in rust gelijk zijn aan 5V, bij de hoogste temperatuur zal
deze spanningsval toenemen tot 1,25.5 = 6,25V. Was de voedings
spanning gelijk aan -12V, dan zal de spanning tussen collector en
emissor dalen van —7 tot —5,75V. Hierbij dienen we steeds reke
ning te houden met twee effecten, nl. de temperatuursvariaties als ge
volg van wisselingen van de omgevingstemperatuur en de verwarming
als gevolg van de stroomdoorgang van de collector-basisovergang. De
warmteontwikkeling aan de emissor-basisovergang zal maar uitermate
gering zijn door het kleine spanningsverschil hiertussen (van 160-60
mV). De collector moet dan ook het beste gekoeld worden en is bij
vermogenstransistoren met het metalen huis verbonden. Beide temperatuurseffecten tellen zich bij elkaar op; nemen we als maximum van de
omgevingstemperatuur 45°C aan, dan blijft er voor de eigenverwarming bij een eindtemperatuur van 75°C slechts 30°C over. Deze be
trekkelijk geringe toelaatbare temperatuursverhoging is, speciaal bij ver
mogenstransistoren, voor een groot deel bepalend voor het ontwerp en
de constructie van de versterker.
Een belangrijk gegeven voor de temperatuursstabilisatie is de z.g.n.
stabiliteitsfactor, welke aangeeft hoe of de collectorstroom Ic verandert
bij een bepaalde verandering van de collectorlekstroom A Ico:
aic

s = ............. ............ (59)
A ïco

In de g.b.s. is deze stabilisatiefactor gelijk aan 1, daar de verandering
van de collectorstroom juist even groot is als die van de collectorlek
stroom. Neemt deze lekstroom toe met 100 /xA, dan zal ook de collector
stroom toenemen met 100 /xA. De naam stabilisatiefactor is niet erg ge
lukkig gekozen, deze factor zou beter de onstabiliteitsfactor kunnen heten,
want hoe hoger de waarde van S is, hoe onstabieler de schakeling wordt.
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In de g.e.s., waarbij de basis via een grote weerstand aan de voedings
spanning is verbonden, is de situatie veel ongunstiger. Zodra daar de
collectorlekstroom toeneemt, zal de totale basisstroom niet veranderen,
daar deze vrijwel geheel bepaald wordt door UB/Rb. Een verandering
van de collectorlekstroom heeft nu een vrijwel even grote verandering
van de stroom tussen basis en emissor ten gevolge, (zie ook figuren 13e
en 15c). De oorspronkelijke Ico komt derhalve versterkt en wel na
genoeg als a’ Ico in de collectorstroom terecht.
In par. 4.3 hebben we de volgende betrekking (10) afgeleid voor de
totale collectorstroom voor de g.e.s.:
Ic = a’ Ib + (1 + a’) Ico
De waarde van a’ =
1 —a
Alc
— bij gelijkblijvende Ib gelijk aan (1 + a’):
Nu is de verandering
Aïco
AI0
(60)
S =
= (1 + O
Aïco
We kunnen ook stellen, dat de verandering van Ic gelijk is aan S-maal
de verandering van Ico. (A Ico)
De waarde van a’ zal voor de versterkertransistoren in het algemeen
liggen tussen 50 en 200; de verandering van de collectorstroom is liefst
50 tot 200 maal zo groot als die van de collectorlekstroom. Bij kamer
temperatuur zal de waarde van de toename van Ic gelijk zijn aan (1 -f a’)
Ico; deze waarde wordt ook wel de I’co of de Iceo genoemd. De waarde
hiervan zal bij de AC 126 kleiner zijn dan 550 jxA; een normale waarde
is ca. 300 /xA. Dezelfde waarde vinden we ook in het Ic-Uce-diagram van
fig. 27a voor de lijn Ib = 0. Maken we gebruik van dit diagram voor het
bepalen van de transistorinstelling, dan wordt de waarde van I’co mee
genomen.
Veel erger wordt de situatie bij opwarming van de collector-basis overgang. Deze waarde van 300 fiA zal bij opwarming over een traject van
40°C ca. 40-voudig toenemen, zodat de collectorstroom (theoretisch
althans!) zou toenemen tot 15 mA.
In een weerstandsversterker zal een dergelijke toename uiteraard nooit
kunnen voorkomen, daar de collector-emissorspanning dan al lang nul
geworden is, de grootste stroom die hier ooit kan vloeien, is gelijk aan
—Uh/Rj.. Is de collector echter via een smoorspoel of transformatorwikkeling met een lage eigenweerstand aan de voedingsspanning ver
bonden, dan zou een dergelijke toename wel kunnen plaatsvinden; voor
die tijd echter is de transistor als regel al overleden. In het voorafgaande
hebben we het al even gehad over de noodlottige cirkelgang, waarin
de transistor kan geraken. Door de toename van de collectorstroom
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neemt de warmteontwikkeling eveneens toe — hierdoor neemt de collectorstroom weer toe, de warmteontwikkeling eveneens, en, indien er geen
beperking van de collectorstroom aanwezig is, zal de transistor door dit
lawine-effect zeer snel vernield worden.
De temperatuursstabilisatie heeft zodoende twee doeleinden:
a) Het stabiliseren van het instelpunt, teneinde te beletten, dat de in
stelling zodanig verandert, dat hiermede de versterker onbruikbaar
wordt.
b) Teneinde te voorkomen, dat de transistor vernield wordt als gevolg
van de steeds toenemende eigenverwarming.
Teneinde de temperatuurverhoging als gevolg van de eigenverwarming
zo gering mogelijk te houden, is het van belang de aldus ontstane warmte
zo snel mogelijk af te voeren.
In par. 8.3 hebben we al even de ”Wet van ohm” voor de warmteont
wikkeling vermeld:
(61)
T = K X W
waarin K de warmteweerstand, uitgedrukt in °C per W (of mW) en
W de energieontwikkeling aan de collector-basis overgang (in W of
mW) voorstelt; deze warmte-ontwikkeling is gelijk aan Ucb X Ic. Voor
kleine versterkingstransistoren wordt K uitgedrukt in °C/mW, voor
grotere vermogenstransistoren wordt K uitgedrukt in °C/W. Een zo
laag mogelijke waarde van K is steeds gunstig, daar de temperatuursverhoging dan zo klein mogelijk is, zodat de toegestane warmteontwikke
ling aan de collector groot is.
Indien er maar weer weinig vermogen aan de collector wordt ontwikkeld
(enkele milliwatts) dan kan de transistor zonder meer gemonteerd
worden, hetgeen in fig. 39a schematisch is aangegeven.
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De eigenlijke warmteweerstand zal in dit geval uit twee delen bestaan,
nl. de weerstand van de collector-overgang tot aan het transistorhuis Kx
en de weerstand van het huis t.o.v. de vrije lucht K2. Voor de AC 128
vinden we voor de som van de beide waarden 0,3°C/mW. Stellen we
de max. toelaatbare temperatuurverhoging op 30°C, dan mogen we
100 mW in de transistor dissiperen.
Zou dit vermogen te gering zijn, dan kunnen we nog een koelvleugel
volgens fig. 39b monteren, waardoor de warmteafgifte naar de vrije
lucht aanzienlijk verbetert. De totale warmteweerstand K daalt hier tot
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de helft en wel tot 0,15°C/mW, het toelaatbare vermogen onder deze
omstandigheid is gelijk aan 200 mW.
Een nog betere warmteoverdracht wordt verkregen, indien de koelvleugel op een koelplaat (heat-sink) wordt gemonteerd, de opper
vlakte van de koelvleugel zal hierdoor kunstmatig vergroot worden,
zodat de warmteweerstand weer kleiner wordt. Bij een oppervlak van ten
minste 12,5cm2 wordt de totale waarde van K gelijk aan 0,09°C/mW,
zodat nu een vermogen van ca. 330 mW toelaatbaar is.
De eigenlijke warmteweerstand van de collectorovergang naar het huis
is ook nog gegeven en bedraagt 0,05 °C/mW; zouden we het collectorhuis thermisch goed geleidend met een zeer grote koelplaat verbinden,
dan mogen we zelfs 600 mW toelaten.
Uit het voorafgaande zien we, hoe belangrijk deze warmteoverdracht is:
bij een zeer goede warmteafleiding mogen we zelfs zes maal zoveel
vermogen in de transistor dissiperen dan indien geen bijzondere maat
regelen getroffen worden.
Bij typische vermogenstransistoren ontmoeten we vaak de situatie van
fig. 39c; hierbij is de transistor, al dan niet onder toevoeging van een
mica-isolatieplaatje, op de koelplaat gemonteerd. Dit mica plaatje zal
nodig zijn, indien men de transistor elektrisch wenst te isoleren van
de koelplaat, hetgeen nodig kan zijn, omdat als regel de collector elek
trisch met het uitwendige van de transistor is verbonden, teneinde een
zo goed mogelijke warmteoverdracht te verkrijgen. Soms is er nog een
exra loodplaatje tussen de transistorbodem en het mica plaatje aange
bracht teneinde de warmteoverdracht nog te verbeteren.
Hierbij valt de warmteweerstand K uiteen in drie delen, nl. het deel K ï
dat zich tussen de collectorovergang en het transistorhuis bevindt, het
deel K2, dat zich tussen de transistorbodem en de koelplaat bevindt, en
het deel K3, dat de warmteweerstand tussen de koelplaat en de om
ringende lucht voorstelt; de totale temperatuurtoename AT zal gelijk
zijn aan:
(62)
AT = (K, + K2 + K3) W.
Bij een vermogenstransistor vinden we voor
de waarde 1,2°/W,
voor K2 0,5°/W, terwijl de waarde van K3 geheel afhangt van de eigen
schappen van de koelplaat (oppervlakte, dikte, kleur). In fig. 39e zijn
een tweetal krommen weergegeven voor een aluminium plaat, 3 mm dik
waarbij de curve 1 voor blank, de curve 2 voor gezwart aluminium geldt.
Teneinde een lage K-waarde te bereiken, moet het oppervlak van de
koelplaat vaak onhandig groot worden. Constructief lost men dit vaak
op door de vermogenstransistoren buiten tegen de kast te monteren,
op het chassis, e.d.
Voor een K3-waarde van 4 moeten we bij een blanke plaat een oppervlak
van ca. 160 cm2, bij een gezwarte plaat ca. 100 cm2 toepassen, in welk
geval de totale K-waarde gelijk wordt aan (1,2 + 0,5 -f 4) = 5,7°C/W.
Bij een toelaatbare temperatuursstijging van 30°C mag er dus niet meer
dan ca. 5,3 W in gedissipeerd worden.
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De warmteafgifte van de koelplaat aan de omringende lucht geschiedt
door stroming (convectie) van de lucht langs de koelplaat (deze moet
ook ongehinderd kunnen plaatsvinden). Ook treedt er bij de hogere
temperaturen reeds een aanzienlijke mate van straling (radiatie) op, het
geen verklaart, waarom een gezwarte koelplaat een grotere warmte af
gifte bezit dan een blanke. Ook is het van belang de koelplaat te mat
teren (zandstralen of schuren, etsen) voor verbetering van de koeleigenschappen. In sommige gevallen kan voor de koelplaat een zeer groot
oppervlak gevonden worden (automobielcarroserie, scheepswand e.d.)
terwijl in extreme gevallen ook wel water- of vloeistofkoeling wordt
toegepast.
Zouden we in bovengenoemd voorbeeld een vermogen van 5W
dissiperen, dan zou de temperatuurverhoging tussen de collectorovergang
en de transistorbodem 5 X Kt r= 6°C bedragen, de temperatuurver
hoging tussen transistorbodem en koelplaat 5 X K2 = 2,5°C en de
temperatuurverhoging tussen de koelplaat en omringende lucht 5 X K3
= 20°C. De totale verhoging zal in dit geval gelijk zijn 28,5°C.
Tot nu toe zijn we steeds van een maximum omgevingstemperatuur van
45°C uitgegaan, waardoor de toelaatbare temperatuurverhoging tot ca.
30°C beperkt blijft. Voor apparaten, bestemd voor het gebruik in de
koude of gematigde klimaatzones of voor het gebruik in geklimatiseerde
ruimtes kan met een lagere omgevingstemperatuur volstaan worden (3035°C), zodat een groter vermogen gedissipeerd mag worden.
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In fig. 39d is het verband tussen de omgevingstemperatuur en de maxi
mum toelaatbare collectordissipatie nog grafisch voorgesteld, waarbij een
K-waarde van 5°C/W is aangenomen. Bij een omgevingstemperatuur
van 25°C kan een vermogen van 50/5 = 10W gedissipeerd worden,
bij 45 °C is dit nog maar 30/5 = 6W. Bij iedere omgevingstemperatuur
T1 kan nu direct het maximaal toelaatbare vermogen, dat in warmte
wordt omgezet (de dissipatie), worden afgelezen.
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Een groot oppervlak van de koelplaat heeft niet alleen als voordeel, dat
de collectortemperatuur betrekkelijk laag blijft, waardoor de werkpuntsverschuiving betrekkelijk klein is, doch voorkomt ook, dat temperatuursinstelling onstabiel wordt, waarbij de transistor in de noodlottige cirkel
gang kan geraken van toenemende Ic, toenemende temperatuur, toe
nemende Ic, totdat de transistor vernield wordt.
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10.2 De stabilisatie van het instelpunt tegen temperatuursveranderingen
In het voorafgaande hebben we gezien, dat de temperatuursinvloed op
de transistor van tweeërlei aard is:
a) De toename van de collectorlekstroom Ico.
b) De afname van de (gelijk) spanning Ube tussen basis en emissor.
Het eerste effect treedt op bij een gelijkrichter, welke in tegenrichting
gebruikt wordt, het tweede, indien de gelijkrichter in voorwaartsrichting
gebruikt wordt. Deze effecten zijn in fig. 8c5 uiteengezet. De toename
van de Ico bedraagt bij germanium 2,5 voudig per 10°C temperatuurverhoging, terwijl de Ube afneemt van ca. 165 tot ca. 60 mV. Het eerst
genoemde verschijnsel zal van belang zijn, indien we de basis voeden
vanuit een vrij hoge spanning via een tamelijk grote weerstand, het
tweede verschijnsel daarentegen zal juist een rol gaan spelen bij voeding
vanuit een lage spanning over een kleine weerstand, zoals dit wel bij
126

vermogenstransistoren geschiedt. Ook bij siliciumtransistoren, waarbij
de afname van de Ub0 veel groter is dan bij germanium, zal dit ver
schijnsel een belangrijke rol kunnen spelen. In de voorversterker-trappen
zullen we als regel uitsluitend met de toename van de collectorlekstroom
te doen hebben.
Evenals bij de stabilisatie van de wisselstroomversterking zal ook de
tegenkoppeling van veel belang zijn voor de stabilisatie van het instelpunt. Als aanvulling hierop worden, in het bijzonder bij eindtransistoren,
niet-lineaire elementen toegepast (NTC weerstanden, dioden, gloei
lampjes e.d.) voor stabilisatie tegen temperatuursfluctuaties en tegen
veranderingen in de voedingsspanningen.
Ook hier onderscheiden we de spanningstegenkoppeling (volgens fig.
31b) en de stroomtegenkoppeling (volgens fig. 3ld).
10.2.1 De stabilisatie met behulp van spanningstegenkoppeling
In principe kunnen we hiervoor de schakeling van fig. 31b zonder meer
gebruiken, hier is zowel gelijkstroom als wisselstroomtegenkoppeling
aanwezig. Het is echter heel goed denkbaar, dat men de mate van tegen
koppeling voor beide doeleinden ongelijk wil maken — dit kan op een
vrij eenvoudige wijze tot stand gebracht worden.
De stabiliserende werking van fig. 31b berust op de tegenkoppeling van
de collectorspanning naar de basisstroom. Bij toename van de tempera
tuur zal de collectorstroom toenemen, waardoor de collectorspanning
daalt en eveneens de basisstroom afneemt en de toename van de collector
stroom weer (gedeeltelijk) te niet wordt gedaan.

Fig. 40

Aangezien we hier in eerste instantie belang hebben bij de gelijkstroominstellingen, is de schakeling van fig. 3lb nog even in fig. 40 weerge
geven. Hierbij veronderstellen we steeds, dat de basisstroom zeer klein
is t.o.v. de collectorstroom, zodat we voor de stroom, welke door Rc
gaat, uitsluitend Ic in rekening brengen.
De koppeling van de collector met de volgende trap geschiedt hier via
de collectorweerstand Rc, voor smoorspoel- en transformator koppeling
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geldt geheel dezelfde berekening, indien daarbij voor de Rc de weerstand
van de smoorspoel, resp. die van de primaire van de transformator, in
rekening wordt gebracht. Aangezien deze weerstanden als regel klein
zijn, zal deze vorm van stabilisatie weinig effectief zijn.
Uitgaande van de bekende vergelijkingen:
IC — a

d* Ico

u ce

en Ie = Ib + Ic terwijl Ib =

Rip

a x Uce
Ic (1-0 =

rt

+ Ico

Ucc = UB - Ic X Rc

Als eindresultaat wordt verkregen:
a X UB
Ico
+
Ic =
|a X Rc + (1—a) Rt |
(Rt-Rc)
1 —
rt
De stabilisatiefactor S =

1

AIC
Aloo

(63)

(64)
a(RT-Rc)
1 —
Rip

1
Zonder de tegenkoppeling was de stabilisatiefactor gelijk aan
1—a
(1 + a’).; deze factor is nu aanzienlijk verkleind.
Stel, dat Ry = 10 Rc en a = 0,98:
10
1
= 8,5 voudig.
S =
1,18
1—0,98 X 9/10
Deze factor was zonder tegenkoppeling gelijk aan (1 + a’) = 51; de
instabiliteit is teruggebracht van 51-voudig tot 8,5-voudig. Bij een
temperatuurverhoging van 20°C zal de Ico met een factor 7 toenemen.
Was deze oorspronkelijk gelijk aan 5 /xA, dan zal deze toenemen tot 35
lxAy een toename van 30 pA. In het niet-gestabiliseerde geval zal de toe
name van de Ic gelijk aan (1 + 50) Ico = 1,53 mA zijn, terwijl in het
gestabiliseerde geval de toename beperkt zal blijven tot 8,5 X 30 =
0,255 mA, een aanzienlijke verbetering derhalve.
Alhoewel de temperatuursstabilisatie met behulp van de spanningstegenkoppeling bij weerstandsversterkers goede diensten kan bewijzen, zal als
regel bij vermogensversterkers, waarbij veelal transformatorkoppeling
wordt toegepast, een meer effectieve stabilisatie noodzakelijk zijn, waarbij
de stroom door de transistor op de manier, zoals geschetst in fig. 31d
wordt gestabiliseerd.
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10.2.2

De stabilisatie van het instelpunt met behulp van stroomtegenkoppeling

Fig. 41
In fig. 41 is de vereenvoudigde schakeling van fig. 31d weergegeven,
waarbij alleen de voor de berekening belangrijke onderdelen getekend
zijn; aangezien we de collectorterugwerking verwaarlozen, is dit gedeelte
niet verder weergegeven.
Het principe, waar de stabilisatie op berust, is in wezen zeer eenvoudig.
Denken we de weerstand Rb even weg, dan zal de spanningsval over Re
vrijwel gelijk zijn aan Ub, daar de spanning tussen emissor en basis zeer
klein is (ca. 150 mV); zal, om welke reden dan ook, de stroom Ic toe
nemen, dan neemt de spanning Ubo af, daar de spanning Ub constant
blijft. Een kleine afname van de Ube heeft een zeer sterke invloed op
emissorstroom, zodat het evenwicht weer hersteld wordt. We kunnen
ook zeggen, dat de basisstroom Ib in fig. 41, welke gelijk is aan het
verschil tussen de vaste spanning Üb en de variabele spanning Ie X R0>
gedeeld door de basisweerstand Rb, bij toename van Ie sterk afneemt.
De emissorstroom neemt dan nog eens (1 + a’) maal zo sterk af, zodat
de oorspronkelijke stroomtoename zeer sterk wordt "tegengekoppeld.”
Zou de emissorstroom, om welke reden dan ook, afnemen, dan treedt
juist de omgekeerde werking in actie.
Zolang de batterijspanning Ub hoog is t.o.v. de spanning Ube kunnen
we variatie hiervan (ca. 160-60 mV) wel verwaarlozen. We gaan weer
uit van de bekende vergelijkingen:
Ic — a X Ie + ^co
Ic (1 — a) = a X Ib + ^co

Ie — *o + *b
— Ib X R = Ie X Re = (^b

^c)

Ub-lcXRe
•; dit invullen:

Ib =
Re + Rb
a X Ub

a X I0 X R0

Re + Rb

Re + Rb

+ Ico

Ic (!-a) =
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Wat ons interesseert is het verband tussen Lc en Ico •
aX Vb
Ico

+

Ic =

a X Rb

Re + (1 — a) Rb
1 —-

Re + Rb
Ico

(65)

*c — *o +

aX Rb
1 —

Re + Rb
De eerste term I0 geeft de collectorstroom aan, welke veroorzaakt wordt
door de basisstroom Ib. Volgens fig. 41 zal de spanning over de emissorweerstand bij benadering gelijk zijn aan Ub; de stroom Ie is derhalve
gelijk aan Ub/Re. Daar Ic gelijk is aan a X Ie vinden we voor Ic = I0 =
a X Ub
; hetgeen vrijwel overeenkomt met de in (65) gevonden
Re

waarde.
Uit de tweede term kunnen we het verband tussen A Ic en A Ico bepalen:
1
Aio
(66)
Alco
aX Rb
1—

Re + Rb
De invloed van de Ico wordt nu sterk verkleind; aangezien we basis
stroom van een bron van tamelijk lage spanning kunnen betrekken
(b.v. 2V) kan de weerstand Rb hier veel kleiner gekozen worden dan
bij de spanningstegenkoppeling volgens fig. 40. Een zeer effectieve
stabilisatie bereiken we voor Rb = Re:
1

S =

2.

1—
De invloed van de Ico is nu maar twee maal groter dan die in de g.b.s.:
neemt de Ico over het temperatuurstraject van 20° toe van 5 tot 35 /xA,
dan zal de toename van de Ic slechts gelijk zijn aan 2 X 30 = 60 /xA;
een dergelijke schakeling kan over een groot temperatuursgebied ge
bruikt worden.
Een dergelijke lage waarde van de Rb zal echter in de praktijk vaak op
bezwaren stuiten. Zouden we nl. in fig. 41 de emissorweerstand Re voor
wisselstroom ontkoppelen met behulp van een grote condensator, dan
is de ingangsweerstand nagenoeg gelijk aan Rb + hn; zeer laag der
halve. Zouden we Re niet ontkoppelen, dan wordt de ingangsimpedantie
wel groter, doch dan treedt er zoveel stroomtegenkoppeling op, dat de
versterking sterk afneemt, vaak zal de emissorweerstand daarom ge
deeltelijk ontkoppeld zijn, zoals dat ook in fig. 38a is aangegeven.
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In de praktijk zal de hierboven aangegeven situatie nog ongustiger uit
vallen, omdat de Rb niet in serie, maar parallel aan de ingang komt
(de wisselstroom door Rb is dus een verliesstroom); dit teneinde de
noodzaak van een afzonderlijke batterij, als in fig. 41 getekend, te ver
mijden. De hiervoor toegepaste schakeling is in fig. 42 weergegeven:
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De batterijspanning Ub uit fig. 4l wordt hier gevormd door de spanningsdeler Rj/R,,, terwijl de basisweerstand Rb gevormd wordt door de
parallelschakeling van Rx met R2, hetgeen in fig. 42b nader is aan
gegeven.
Volgens het theorema van de Thevenin immers mogen wij het gedeelte
links van de lijn AB in fig. 42a vervangen door één enkele spannings
bron, waarvan de spanning gelijk is aan de open spanning
deze
r2
is gelijk aan
Ub, welke spanningsbron in fig. 42b is weerRi +
gegeven. De inwendige weerstand van deze denkbeeldige spanningsbron
is die weerstand, die we vanaf de basis van de transistor zien, als we in
de richting van de lijn AB kijken, terwijl de aldaar aanwezige spannings
bronnen kortgesloten gedacht moeten worden. Dit betekent, dat we in
fig. 42a de spanningsbron Ub even aan aarde moeten denken. Vanaf de
basis gezien naar links houden we de weerstand Rx met R2 parallel over.
Het totale vervangschema vinden we derhalve in fig. 42b, waarbij de
basis van de transistor gevoed wordt door een spanningsbron ter grootte
Ri R2
r2
van Ub
over een weerstand ter grootte van
Rl + ^2
Ri + R2
Vergelijken we fig. 41 met fig. 42b, dan zal de basisweerstand Rb gelijk
worden aan Rx met R2 parallel, terwijl de spanning Ub gelijk is aan
R2
UBX
Ri + R2
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Teneinde een goede stabilisatie te bereiken, zal als regel R2 in dezelfde
erootte-orde liggen als R0. De ingangsimpedantie is dan hoog t.o.v.
R met R2 parallel, zodat de belasting van de transistor op de spannings
ein heel klein is. De spanning van de basis t.o.v. aarde is dan ook
r2

terwijl de basisweerstand Rb vrijwel

vrijwel gelijk aan Ub
Ri + R2

gelijk is aan de kleinste weerstand R2 van de spanningsdeler. De ingangsweerstand van de schakeling van fig. 42a bestaat uit de parallelschakeling
van Rx met R2 met daaraan parallel de ingangsweerstand van de tran
sistor. Is Re niet ontkoppeld, dan bepalen Rx en R2 samen de ingangs
weerstand, is daarentegen Rc alleen werkzaam voor de gelijkstroom
instelling (overbrugd door een grote condensator) dan zal de ingangsweerstand gevormd worden door de parallelschakeling van Rls R2
en hn.
Kiezen we R2 ongeveer gelijk aan Re, dan zal de stroom door de
spanningsdeler ongeveer even groot zijn als die door de transistor zelf,
ongeveer gelijk is aan I0 X Re. Het stroomgebruik van de
aangezien
schakeling is daarmede verdubbeld, wat voor batterij toestellen (gehoor
apparaten, portables e.d.) een groot bezwaar is. Aangezien de basisstroom
slechts l/h21 deel is van de collectorstroom, zal de basisstroom zeer klein
zijn t.o.v. de stroom Ix welke door de spanningsdeler vloeit. Een variatie
van de basisstroom zal derhalve zeer weinig invloed op de spanning
uitoefenen.
In fig. 42c is een in de praktijk uitgevoerde schakeling weergegeven.
Aangezien de waarde van R2 hier veel groter is dan die van Re, zal de
temperatuursstabiliteit niet erg goed zijn. Voor de berekening van de
spanning
zullen we in eerste instantie de basisstroom verwaarlozen,
10
voor welke spanning we dan

. 12 =: 0,63 V vinden. Trekken
10 -f 180

we hier de spanning tussen basis en emissor van ca. 150 mV af, dan
houden we voor de spanning over de emissorweerstand ca. 0,5 V over,
zodat de emissorstroom (en daarmede nagenoeg ook de collectorstroom)
gelijk is aan 0,5/1 = 0,5 mA. Het spanningsverschil tussen collector en
emissor bedraagt 12 — 0,5 (10 + 1) = 6,5V, waarmede vrijwel voldaan
is aan de eis, dat de collector-emissor spanning gelijk is aan de halve
voedingsspanning.
Bij het bepalen van de temperatuursstabiliteit moeten we rekening hou
den met twee factoren, nl. de toename van de Ico en de afname van de
Ube. Daar de batterij spanning
van waaruit de basis gevoed wordt,
hier klein is (ca. 0,5V) zal de verandering van de Ube reeds een merk
bare invloed kunnen hebben.
Aan de hand van (66) kunnen we de stabilisatiefactor S bepalen; deze
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1
is gelijk aan:

= 10,5 voudig.
9,5
1 — a.

i

\

10,5
Bij een temperatuurverhoging van 30°C zal de Ico toenemen van ca. 5
tot (2,7)3 X 5 = 16.5 = 80 /xA. Met een stabilisatiefactor van 10,5
zal deze stroom toenemen met (80—5) . 10,5 = 0,8 mA, terwijl de ruststroom ingesteld was op 0,5 mA. Deze temperatuursstabilisatie is daarom
maar voor een beperkt temperatuursbereik bruikbaar.
Overigens diene men zich wel goed te realiseren, dat niet alleen de
temperatuurverhoging een rol speelt, doch ook de absolute waarde van
de temperatuur zeer belangrijk is. Weliswaar is de toename van de Ico,
in procenten uitgedrukt, alleen maar afhankelijk van de temperatuur
toename, maar de absolute toename hiervan (in /xA uitgedrukt) is wel
degelijk afhankelijk van de beginwaarde hiervan. Zo ligt het traject van
0-30°C heel wat gunstiger als dat van 25-55°C; in het eerste traject zal
de Ico b.v. toenemen van 0,5-10 /xA, terwijl in het tweede traject de Ico
zal toenemen van 5-100 /xA, de verhouding is steeds 1:20. Bij een appa
raat, dat bestemd is voor het werken bij zeer lage temperaturen, behoeven
derhalve lang niet die uitgebreide stabilisatiemaatregelen genomen te
worden vergeleken bij een apparaat, bestemd voor de tropische regionen.
De spanning tussen basis en emissor neemt af, naarmate de temperatuur
stijgt, welke afname vrijwel lineair is en — 2,6 mV/°C bedraagt. Bij
een temperatuurtoename van 50°C neemt de spanning af met 130 mV,
terwijl de uitgangswaarde bij kamertemperatuur gelijk is aan ca. 160 mV.
In fig. 42 c wil dit zeggen, dat de spanning over de emissor bij kamer
temperatuur gelijk is aan 630—160 = 470 mV, de stroom door de
emissor is derhalve gelijk aan 0,47 mA. Bij de hoogste temperatuur zal
deze spanning gelijk zijn aan 630 — 30 = 600 mV, de stroom zal der
halve toegenomen zijn tot 0,6 mA. Alhoewel de toename van de stroom
in absolute zin niet erg groot is, zal hierdoor toch reeds een vrij aan
zienlijke verandering in de transistorinstelling optreden. De spanning
tussen collector en emissor, welke bij kamertemperatuur gelijk was aan
6,83V, zal nu afnemen tot 5,4; de invloed van de verandering van de
Ico is echter veel groter dan deze verandering. Slechts bij de eindtransistoren, waarbij kleine weerstanden in het collector-, resp. emissorcircuit aanwezig zijn, dient de variatie van de —Ube terdege in acht ge
nomen te worden, hetgeen ook geldt bij siliciumtransistoren, waarbij de
Ico zeer laag is, zodat de variatie hiervan in het gebruikelijke temperatuursgebied (20-70°C) nauwelijks een rol speelt. Pas bij hogere tempera
turen zal ook daar de invloed van de Ico gaan overheersen.
Vergelijken we de weerstandsversterker met stroomtegenkoppeling (fig.
42c) met de versterker, uitgerust met spanningstegenkoppeling volgens
fig. 36, dan zal de laatstgenoemde schakeling vele voordelen bieden; de
ingangsweerstand is veel hoger, terwijl de uitgangsweerstand juist laag
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is, wat altijd een prettige combinatie oplevert. In de schakeling van
fig. 42c zal in vele gevallen de ingangsweerstand zo laag zijn, dat een
extra serieweerstand aan het knooppunt van Rx/R2 noodzakelijk is. De
wisselstroom' welke door de weerstand R2 naar aarde vloeit gaat ver
loren, zodat dit een zeer onvoordelige schakeling is, vooral aan de ingang
van een versterker, waarbij er, met het oog op de transistorruis, zo weinig
mogelijk verloren mag gaan.
In al deze opzichten is de schakeling van fig. 31b veel gunstiger, de
weerstand Rb vervult hier een tweevoudige functie, nl. die van ingangs
weerstand en tegenkoppelweerstand, welke in sterke mate tot een lineaire
versterking bijdraagt, hetgeen in fig. 42c met R8 niet het geval zal zijn.
Tegenover vijf weerstanden in fig. 42c zijn er in fig. 31b per trap slechts
drie nodig, terwijl het stroomverbruik ook geringer is. De schakeling
volgens fig. 31b is ook uitermate geschikt voor het aanbrengen van
frequentie-afhankelijke tegenkoppeling (klankregeling, uitbreiding van
het frequentiegebied, correctiefilters e.d.). In die gevallen echter, waarbij
een lage weerstand tussen collector en voeding aanwezig is (trans
formator- of smoorspoelkoppeling) zal voor de temperatuursstabilisatie
de stroomtegenkoppeling volgens fig. 42c toegepast moeten worden.
Bij het ontwerpen van de schakelingen zal men zich steeds af dienen te
vragen, of de benodigde basisstroom niet door gelijkstroom koppeling
met de voorafgaande trappen verkregen kan worden, welk systeem tal
van voordelen biedt. Is de voorafgaande trap behoorlijk gestabiliseerd,
dan zal dit ook voor de volgende gelden. Een aanzienlijk aantal onder
delen wordt uitgespaard, het stroomverbruik wordt verminderd, de weer
gave gaat door tot zeer lage frequenties, de tegenkoppeling kan verder
opgevoerd worden enz. Dit alles maakt het ontwerpen van een transistorversterker veel meer een kunst dan een wetenschap, waarbij volgens een
bepaald recept steeds weer eenzelfde resultaat te verwachten is. De ont
werper kan zich meer uitleven, mede door de veel grotere vrijheid die
transistorschakelingen hem verschaffen door het ontbreken van gloeidraden en warme katodes.
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De mogelijkheid van gelijkstroomkoppeling geldt in het bijzonder voor
de emissorvolger, waarbij een hoge basis-gelijkspanning noodzakelijk is
voor het verkrijgen van een voldoend grote ruststroom. In fig. 43 is dit
nader aangegeven.
De voorspanning voor de basis moet geleverd worden door de spanningsdeler Rj/R^, waarbij de emissorstroom weer gelijk is aan U1/Re. Eén
van de zeer grote voordelen van de emissorvolger, nl. de hoge ingangsweerstand h2i X Rc, gaat verloren door de lage waarde van de spanningsdeler aan de ingang. In fig. 43b is de gelijkstroomkoppeling met de
voorafgaande trap aangegeven, waarbij alle voordelen van de emissor
volger behouden zijn gebleven. Bedraagt de spanning tussen collector
en aarde in fig. 43b de halve voedingsspanning, dan zal de emissorvolger
voor wat betreft de optimale spanningssturing in het meest gunstige
werkpunt zijn ingesteld.
10.3 De maximale collectordissipatie bij een weerstandversterker
De warmteontwikkeling aan de collector zal gelijk zijn aan de collectorspanning, vermenigvuldigd met de collectorstroom- we beschouwen hier
alleen de gelijkstroominstellingen: Wc = Uc X Ic. Nu zal de spanning
Uc bestaan uit de voedingsspanning Ub, welke verminderd wordt met
het spanningsverlies over de collectorweerstand (en over de eventueel
ook aanwezige emissorweerstand); Uc = UB — Ic X Rc- Ue collector
dissipatie zal gelijk zijn aan:
Wc = (UB — Ic X Rc) X Ic = UB X Ic — Ic2 X Rc •
Zolang Ic erg klein is, zal de dissipatie nagenoeg gelijk zijn aan UB X Ic>
daar de collectorspanning nagenoeg gelijk is aan de voedingsspanning.
Bij toenemende Ic zal daarom ook de warmteontwikkeling toenemen.
Neemt Ic steeds verder toe, dan zal de term Ic2 X Rc ook een rol spelen,
waardoor de invloed van de eerste term UB X Ic wordt verkleind. De
spanning tussen collector en emissor neemt weer af, waardoor de dissi
patie weer kleiner wordt. Naarmate de stroom toeneemt, zal nu de
dissipatie juist afnemen. Indien de stroom gelijk geworden is aan
Ub
lc =

zal de collectorspanning gelijk geworden zijn aan nul (alle

Rc
spanning valt over de collectorweerstand) zodat de dissipatie van de
transistor nul geworden is.
Bij toenemende temperatuur zal ook de Ic (als gevolg van de toename
van de Ico) toenemen; zolang de Ic betrekkelijk klein is, zal de dissipatie
toenemen, de Ico eveneens enz.; er treedt een soort lawineverschijnsel
in, totdat de maximale waarde van de dissipatie bereikt is. Zou de Ic nu
nog verder toenemen, dan neemt de dissipatie juist af, waardoor een
soort stabilisatie optreedt.
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In fig. 44 is het verloop van de Wd bij verschillende waarden van de
collectorstroom weergegeven; van Ic = 0 tot Icl zal de dissipatie toe
nemen, daarna weer afnemen. Bij de instelling zullen we derhalve trach
ten, juist op de top van de berg van fig. 44 in te stellen, waarbij de Ic
gelijk is aan de helft van de maximale waarde UB/RC.
UB
UB
(67)
;uc = ub-icxrc =
Icl =
2
2.RC
De instelling op halve voedingsspanning, resp. op halve kortsluitstroom
is, zoals we in het voorafgaande gezien hebben, tevens zo gunstig
mogelijk om de zo groot mogelijke spannings-, resp. stroomuitsturing
te bereiken; optimale temperatuursstabilisatie en uitsturing gaan hier
hand in hand. Hierbij zij nog opgemerkt, dat het zinloos is de collectorweerstand zeer hoog te kiezen, daar men dan vrijwel steeds een te grote
verschuiving van het instelpunt, als gevolg van de toename van I’co,
zal aantreffen.
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Indien de collectorweerstand een zekere minimale waarde bezit, zullen
we de toegestane collectordissipatie nimmer kunnen overschrijden. Bij
de collectorspanning van y2 UB zal de collectorstroom gelijk zijn aan
U2 B
UB
. Stellen we dit
, zodat de dissipatie gelijk wordt aan
4
X
Rc
2 X Rc
gelijk aan de waarde van W c max> dan volgt voor de minimale waarde
van Rc:
UtB»2

(68)
4XWa max
Stel, dat er bij de hoogste omgevingstemperatuur nog een vermogen van
200 mW gedissipeerd mag worden (zie ook fig. 39d) dan zal bij een
voedingsspanning van 12V, Rc gelijk of groter moeten zijn dan:
Rc
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144
= 180 n
4 X 0,2
Uit deze lage waarde van Rc blijkt wel, dat we bij weerstandsversterkers
vrijwel altijd aan de veilige kant blijven, wat de dissipatie betreft. Ook
bij een transformator, resp. smoorspoelkoppeling zullen geen moeilijk
heden optreden, indien tenminste deze weerstand in het collector, resp.
emissorcircuit aanwezig is. Slechts bij vermogensversterkers, waarbij deze
weerstanden zo klein mogelijk moeten zijn, kunnen we de instelling
volgens fig. 44 niet aanhouden daar de helft van het beschikbaar ver
mogen in deze weerstand verloren gaat. Ten einde een zo hoog mogelijk
rendement in de eindtrap te bereiken (welke verreweg het grootste deel
van het vermogen opneemt) zal deze veelal in klasse-B ingesteld worden,
hetgeen wil zeggen, dat de ruststroom maar zeer klein is en de uitsturing
maar één kant op gaat. Zouden we hierbij een weerstand in het collectorcircuit opnemen, waardoor de rustspanning gelijk was aan de halve
voedingsspanning, dan zou er bij de volle uitsturing vrijwel geen ver
mogen meer overblijven.
Is de weerstand in het collector-emissorcircuit zeer klein, dan zal de
collectorgelijkspanning vrijwel gelijk blijven aan de voedingsspanning;
met de toename van de collectorstroom neemt de collectordissipatie
Ub X Ic voortdurend toe, totdat de maximaal toelaatbare waarde be
reikt is.
Rc =

10.4 Thermische onstabiliteit
In het voorafgaande hebben we de mogelijkheid van het optreden van de
thermische onstabiliteit reeds enige malen vermeld: bij temperatuurtoe
name zal de collectorstroom toenemen, waardoor de dissipatie toeneemt
en waardoor op zijn beurt ook de temperatuur weer toeneemt, zodat zeer
snel het einde van de transistor wordt bereikt. Een goede koeling (lage
K-waarde) en een goede temperatuurstabilisatie (lage S-waarde) zijn
zeer belangrijk om buiten deze noodlottige cirkelgang te blijven.

*wc r

~] *T=K.iWc

i'r
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In fig. 45 is het gebeuren schematisch weergegeven; hierin is K het
gedeelte van de transistor, wat voor de warmte-afleiding zorg draagt,
terwijl X het gedeelte is, dat aansprakelijk is voor de toename van de
dissipatie. Het geheel is in feite te vergelijken met een teruggekoppelde
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versterker, waarbij een deel van de uitgang (in fase) teruggevoerd wordt
naar de ingang. Zodra de rondversterking gelijk of groter dan 1 is ge
worden zal het geheel onstabiel worden (genereren).
Het punt A stelt de collector voor; zou de dissipatie hiervan toenemen
met A W, dan neemt de temperatuur hiervan toe met A T = K X A W
(zie hiervoor hoofdstuk 10.1), waarmede we dan op het punt B zijn
aangeland. Deze temperatuursverhoging AT zal nu terugwerken in de
transistor (de weg A), zodat hieruit weer een toename van de dissipatie
A X A T = A W’ voortvloeit. De waarde van A W’ is volgens fig. 45
gelijk aan K X X A W.
Nu is het criterium voor het al of niet stabiel zijn de grootte van A W’
t.o.v. de oorspronkelijk A W. Zolang A W’ kleiner is dan A W, zal er
wel een verschuiving van het werkpunt optreden, doch geen instabiliteit,
zodra echter A W’ gelijk of groter wordt dan A W, is er een instabiele
toestand ontstaan en er is nu geen uitwendige oorzaak meer nodig om
tot een voordurende temperatuurstijging te komen.
Voor stabiliteit was de eis, dat A W’ kleiner is dan A W, of wel:
A.AT. <AW
K. X. A T < A T, waaruit volgt dat: .
K. X < 1 moet blijven.
1
worden; we zullen
Daar K vaak een gegeven waarde is, moet X <
K
de schakeling zodanig moeten ontwerpen dat aan deze voorwaarde
wordt voldaan.
Zodra we met enig vermogen te doen krijgen, is het zeer aanbevelens
waardig, de waarde van K (de warmte-weerstand) zo klein mogelijk te
maken, teneinde de transistortemperatuur zo laag mogelijk te houden —
dit bevordert de stabiliteit van het instelpunt, het bruikbare temperatuurstraject en de levensduur van de transistor ten zeerste. Zolang aan
de voorwaarde van (69) wordt voldaan, zal het instelpunt van de transis
tor stabiel zijn; is de waarde van K laag (goede warmteafvoer) dan zal
het evenwichtspunt (waarbij de warmtetoevoer gelijk is aan de warmte
afvoer) bij een lagere temperatuur komen te liggen met de voordelen,
zoals die hierboven zijn weergegeven.
De waarde van X hangt nu ten nauwste samen met de schakeling; deze
kunnen we splitsen in twee delen:
AW' AW'
Mc

m

X =

X

(70)

Alc
AT
at
Het eerste deel van deze uitdrukking geeft de verandering van de dissi
patie, afhankelijk van de collectorstroom, aan. Deze invloed is reeds in
Par. 10.3 behandeld.
Het tweede deel van deze uitdrukking geeft de verandering van de
collectorstroom, afhankelijk van de temperatuur, aan; deze invloed is
reeds in de par. 10.1 t/m 10.3 besproken.
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Volgens par. 10.3 is de collectordissipatie W gelijk aan:
W = UbXIc-Ic2XRc ............ (71)
Nu gaat het om de verandering van de dissipatie A W bij verandering
van de collectorstroom A Ic. De verhouding hiervan is gelijk aan:
AW
= UB —2XIcXRc
Alc
AW
ook direct terugvinden uit
In fig. 44 kunnen we de uitdrukking
Alc

de helling, die de lijn OAB met de horizontale as OB maakt. Voor
kleine waarden van Ic zal deze helling groot zijn, voor Ic = Icl is de
helling nul geworden, terwijl voor grotere waarden van Ic de helling
zelfs negatief wordt. De dissipatie neemt weer af met toenemende
collectorstroom. We bereiken zodoende steeds een stabiel punt zij het
dan, dat hierbij de instelling zover verlopen was, dat de versterker toch
onbruikbaar is.
Is de weerstand Rc klein (transformator- of smoorspoelversterker), dan
zal het punt A in fig. 44 zover naar rechts liggen, dat we steeds op het
deel OA, dus met toenemende collectordissipatie werken. In het punt A
zou de toelaatbare dissipatie al lang overschreden zijn. In (71) betekent
dit, dat we Rc gelijk nul mogen stellen, zodat W = UB X Ic en de ver
andering van W, afhankelijk van Ic:
AW
= UB
AIC
In fig. 44 betekent dit, dat de lijn OA een rechte geworden is met een
hellingshoek van UB t.o.v. de horizontale Ic-as.
Nu moeten we het tweede deel van (70) nog bezien. Hierbij zullen we
in eerste instantie alleen rekening houden met de verandering van de Ic
als gevolg van de verandering van de Ico, de invloed van de Ube is in het
bijzonder van belang bij eindversterkers en we zullen deze nader bezien.
De collectorstroom Ic bestaat uit twee delen, nl. de eigenlijke collector
stroom Ic (= a X I„) en de invloed van de temperatuursafhankelijke Ico.
Deze invloed is S-maal zo groot, zie (59) en (60). Bij een temperatuursverhoging van A T t.o.v. de oorspronkelijke temperatuur T0 zal de col
lectorstroom gelijk worden aan:
!c (T + AT) - *c (T) + S X *co (T + AT)

De verandering van de collectorstroom A Ic = Ic ^ ^
— Ic (t)
;
delen
we
dit
door
de
temperatuursverandering
- S x lw> (T + AT)
AT, dan houden we over:
I co (T + A T)
AIC
(72)
=SX
at
at
In wezen wil dit niet anders zeggen dan dat de verandering van de
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collectorstroom (bij een bepaalde temperatuursverandering AT) gelijk
is aan S maal de verandering van de collectorlekstroom Ico, hetgeen in
wezen direct volgt uit de definitie van S volgens (59).
Uit het voorafgaande hebben we gezien, dat bij een temperatuursverhoging van 10°C de waarde van Ico 2,7 maal zo groot wordt; in
formule luidt dit:
*00 (T + AT) “ ^(T) X e- Cl AT

(73)

Hierin stelt e het grondtal van de natuurlijke logaritmen voor
( = 2,71828...) en Cx een materiaalconstante, welke voor germanium
gelijk is aan 0,09; hoe groter de waarde van Cx is, hoe meer de collector
lekstroom toeneemt met A T. In fig. 46 is de verhouding
I co(T + AT)
in een grafiekje uitgezet:
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In fig. 46a is deze verhouding op een lineaire schaal uitgezet, waarbij we
van de temperatuur van 25°C uitgegaan zijn. De hierbij optredende
collectorlekstroom noemen we Ico, na 10°C temperatuursverhoging is
deze stroom toegenomen tot het 2,5-voudige, na 20° tot het (2,5)2voudige enz.; de waarde neemt zo snel toe, dat we zeer snel van de gra
fiek "aflopen”. Een betere metode is in fig. 46b weergegeven, waarbij
de verhouding van de collectorlekstroom op logaritmische schaal is aan
gegeven.
De verandering van de collectorlekstroom A Ico afhankelijk van de tem
peratuursverandering AT, vinden we uit (73):
- ci x Ico (T) XeClAT_
AT
= Ci X IC0(T + AT)
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........

(74)
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Fig. 46b

In fig. 46a wil deze uitdrukking zeggen, dat de hellingshoek van de
karakteristiek evenredig toeneemt met de toename van de collectorlekstroom, behorende bij het punt, waar we de helling bepalen. We zien
hieruit, waarom het lawine-effect, wanneer dit eenmaal inzet, zo snel
gaat. Bij toename van de temperatuur neemt de Ico toe, waardoor de
temperatuur weer toeneemt enz., de snelheid, waarmede de Ico toeneemt
bij een bepaalde temperatuursverandering, zal steeds groter worden, naar
mate de Ico zelf ook groter wordt.
De gevonden uitdrukkingen moeten we nu in de betrekking (70) in
vullen:
A = (UB — 2 X Ic X Rc) X Cx X Ico X S
(75)
Teneinde thermische stabiliteit te bereiken, moet deze uitdrukking klei
ner dan 1/K zijn. In vele gevallen zal bij eindversterkers de weerstand in
het collector-emissorcircuit laag zijn; we houden dan over:
(76)
A =UBXC1XIC0XS
Drukken we K uit in °C/mW, dan zal 1/K gelijk zijn aan mW/°C;
aangezien Cx en S getalwaarden zijn, moeten we UB in volts en Ico in mA
uitdrukken. Bij eindtransistoren zal K veelal in °C/W uitgedrukt wor
den, de Ico zal dan ook in A uitgedrukt moeten worden. De Ico moet
volgens (73) bij de hoogst toelaatbare temperatuur genomen worden
teneinde aan de veilige kant te blijven. Dit zal als regel een toename zijn
met ca. 40-50°C, waarbij de collectorlekstroom met een factor 100 is
toegenomen t.o.v. de waarde bij 25°C. De waarde van Cx is gelijk aan
0,09 voor germanium.
Teneinde eens een voorbeeld te geven, onderstellen we een transistor
OC 26, welke gebruikt wordt met de voedingsspanning —UB van 12V,
terwijl de basis direct via een weerstand aan de voeding is gelegd, er is
geen enkele temperatuursstabilisatie aanwezig. De S-factor zal derhalve
volgens (60) gelijk zijn aan (1 + a’) of te wel 31.
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De Ico zal bij 25°C ten hoogste gelijk zijn aan 0,1 mA, zodat de Ic0 bij
de hoogste temperatuur gelijk zal zijn aan 100 X 0,1 = 10 mA. Vullen
we deze gegevens in de betrekking voor A in (76):
A = 12 X 0,09 X 0,01 X 31 = 0,335
De waarde van K moet nu kleiner zijn dan l^A of wel 3; een dergelijke
lage K-waarde is vrijwel niet te bereiken, daar de K-waarde van de
collectorovergang tot aan de koelplaat reeds gelijk is aan 1,7. Voor de
koelplaat zou derhalve 3 — 1,7 = 1,3 overblijven, wat nagenoeg on
mogelijk is. Volgens fig. 39e kunnen we een redelijk oppervlak van de
koelplaat een K-waarde van 4 verwachten, zodat de instelling thermisch
onstabiel is.
Nu is het hierboven gegeven voorbeeld ongunstiger dan hetgene, wat
zich in de praktijk zal voordoen. We hebben nl. ondersteld, dat de Ic0
met een factor 100 toeneemt en dat daarop de stabiliteit is gebaseerd.
Dit zal alleen dan nodig zijn, indien ook inderdaad de collectorovergang
de hoogste temperatuur kan bereiken, hetgeen zeggen wil, dat de
transistor tot het maximale is belast. Dit behoeft echter lang niet altijd
het geval te zijn, vooral bij de klasse-B versterkers werken we als regel
verre onder de maximaal toegestane collectordissipatie. Het is best
mogelijk, dat in het lagere temperatuurgebied de schakeling wel stabiel
is, daar de Ico veel kleiner is. In fig. 46a wil dit zeggen, dat de helling
A ICo
bij lagere temperaturen veel minder steil verloopt dan bij hogere
AT
temperaturen. Een schakeling kan dus in een lager temperatuurgebied
volledig stabiel en acceptabel zijn, neemt de omgevingstemperatuur
echter toe of wordt de versterker volledig uitgestuurd, dan is het zeer
wel denkbaar, dat de Ico zodanig toeneemt, dat het geheel thermisch
instabiel wordt. We zouden in het laatstgenoemde geval kunnen spreken
van een marginale stabiliteit; zulks in tegenstelling met een absolute
stabiliteit, waarbij wel over het gehele temperatuursgebied aan het
stabiliteitscriterium wordt voldaan.
Wellicht is het nog interessant te vermelden dat het, ondanks het vooraf
gaande rekenwerk, niet mogelijk is de transistoreindtemperatuur en daar
mede ook de uiteindelijke instelling (invloed van Ico) precies te be
rekenen; we kunnen alleen maar benaderingsmetoden toepassen. Dit
vindt zijn oorzaak in het gedrag van de Ico, waarbij volgens (73) de
factor T in de exponent van de e-macht voorkomt.
Volgens (61) is de temperatuursverhoging AÏ = K.W, nemen we het
eenvoudigste geval, waarbij geen weerstand in het collector-emissor
circuit aanwezig is, dan zal W gelijk worden aan UB X IcDeze Ic bestaat weer uit twee delen, nl. het deel I0, wat vast is en het
deel S X Ico, wat variabel is (zie ook 65).
De uiteindelijke temperatuurverhoging t.o.v. de omgeving wordt dan
gelijk aan:
AT = K X UB. (I0 + S X Ico X e Cl AT)
(77)
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Uit deze formule zou de T opgelost moeten worden, waarbij dan ook
de totale collectorstroom I0 + I’co is te vinden. Helaas is de vergelijking
(77) in deze gedaante niet oplosbaar, wel kunnen we het linker- en het
rechterdeel in een grafiek voorstellen. Het linkerdeel zal een rechte lijn
worden, het rechterdeel een kromme als in fig. 46a; uit het snijpunt
van deze twee lijnen is het uiteindelijke instelpunt te vinden. In de prak
tijk echter zullen we door het proberen van een paar waarden van de
A T snel tot het gewenste resultaat geraken.
10.5

Het stabiliseren van het instelpunt tegen temperatuurs
veranderingen van buitenaf

De tot nu toe behandelde stabilisatiemiddelen met behulp van spanningsof stroomtegenkoppelingen stabiliseren in een bepaalde mate de veran
deringen van de collectortemperatuur, die zowel door inwendige oorzaken
(het toenemen van de dissipatie) alsmede door uitwendige oorzaken (het
toenemen van de omgevingstemperatuur) kunnen worden veroorzaakt.
Nu is het mogelijk om in het bijzonder tegen veranderingen in de
omgevingstemperatuur de schakeling te stabiliseren met behulp van nietlineaire, temperatuurafhankelijke elementen. Als regel zal dit een element
zijn, waarvan de weerstand in bepaalde mate afhankelijk is van de
omgevingstemperatuur. Bekend zijn de weerstanden met een negatieve
temperatuur-coefficient, de zgn. NTC-weerstanden of thermistors, waar
van de weerstand afneemt bij toenemende temperatuur. Een andere
categorie vormt de zgn. PTC-weerstanden met een positieve temperatuurscoefficient, welke weerstand toeneemt met de temperatuur.
In fig. 47 is het principe van een dergelijke stabilisatie weergegeven.
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Fig. 47 a en b
Hierbij is de schakeling van een eindtransistor gegeven, welke gevoed
wordt door de ingangstransformator Tlf terwijl in het collectorcircuit
de uitgangstransformator T2 is opgenomen. De basisstroom wordt door
de spanningsdeler Rx, R2 en R3 via de secundaire van de ingangs143

transformator aan de transistor gelegd, gelijkstroomtegenkoppeling
wordt veroorzaakt door de emissorweerstand Rc.
De weerstand R2 is de niet-lineaire weerstand of N.T.C. weerstand; zodra
de temperatuur van de omgeving toeneemt, zal de weerstandswaarde
hiervan dalen, waardoor de spanning over het knooppunt U-l eveneens
afneemt. De aan de transistor geleverde basisstroom zal nu afnemen,
waardoor de aanvankelijke toename van de Ico weer wordt gecompen
seerd. Door een juiste keuze van de verschillende onderdelen kan over
een vrij groot temperatuursgebied een goede compensatie verkregen
worden.
Deze N.T.C.-weerstand wordt ook door een deel van de stroom door Rx
doorlopen. Als gevolg van de verwarming hierdoor zal de weerstand
afnemen; hiermede moet bij de instelling van deze weerstand rekening
gehouden worden. Ook zal deze N.T.C.-weerstand bijdragen tot het
stabiliseren van de schakeling tegen variaties van de voedingsspanning;
bij toenemende spanning zal de stroom door de N.T.C. toenemen, waar
door de spanningstoename van het punt V1 wordt tegengegaan.
Een interessante mogelijkheid is ook het bevestigen van de N.T.C.-weer
stand op het huis van de transistor, resp. op de koelplaat hiervan, nu
zullen ook veranderingen in de transistortemperatuur worden gecompen
seerd. Bij toename van de voedingsspanning zal de transistortemperatuur
toenemen, waardoor de weerstand van de N.T.C. afneemt, zo ook met
de basisstroom, waardoor de temperatuurtoename wordt gecompenseerd.
Tegen langzame veranderingen van de transistorinstelling is deze metho
de zeer effectief, bij snelle temperatuurtoename van de collectorovergang
is het systeem echter te traag om voor een absoluut zekere beveiliging
te zorgen.
-ue

Fig. 47c

(c)

Een andere mogelijkheid, welke ook wel in combinatie met de vorige
wordt gebruikt, is de toepassing van een diode in voorwaartsrichting,
volgens fig. 47b. Over de serieweerstand Rx wordt een stroom in de
geleidende richting van de diode D gestuurd. De spanning over de diode
zal nu afhankelijk zijn van de temperatuur en de stroom, die door de
diode gaat. Zodra de stroom een bepaalde, minimale waarde overschrijdt,
zal de spanning bij kamertemperatuur ongeveer gelijk zijn aan 0,3V.
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Neemt nu de temperatuur van de omgeving toe, dan zal de spanning over
de diode afnemen, de basisstroom naar de transistor zal ook afnemen
en de toename van de collectorstroom tegengaan. De diodespanning
zal bij kamertemperatuur in de buurt van 250 mV liggen, bij 60°C zal
deze afgenomen zijn tot ca. 200 mV. Door het opnemen van parallel- of
serieweerstanden kan de invloed van de diodeweerstand op de transistor
geregeld worden (fig. 47c).
Ook zal de diode stabiliserend werken op variaties in de voedings
spanning, daar de spanning hierover slechts zeer weinig toeneemt bij
toenemende stroom1, de diode werkt als een soort spanningsstabilisator.
Voor een effectieve stabilisatie tegen variaties in de voedingsspanning
worden ook veel z.g. Zener-dioden toegepast (zie ook par. 3.2), welke
dioden de spanning constant houden, onafhankelijk (binnen zekere gren
zen althans) van de stroom, die hierdoor gaat. Gebruiken we een dergelijke diode om de basisstroom van te betrekken, dan zal deze stroom
niet veranderen bij toe- of afname van de voedingsspanning, waardoor
de stroom door de transistor vrijwel constant zal blijven. Zou men dit
niet doen, dan moet er rekening gehouden worden met de sterke toename
van de collectordissipatie bij toename van de voedingsspanning (span
ningsfluctuaties in accubatterijen tijdens het opladen, e.d.), daar zowel de
collectorspanning en de collectorstroom toenemen. Bij 10% spanningstoenamen zal de dissipatie met 20% toenemen (in wezen nog iets meer)
waardoor het mogelijk is, dat de transistor in het instabiele gebied ge
bracht wordt met de noodlottige gevolgen van dien. Bij het ontwerpen
van de eindtrappen moeten deze spanningsfluctuaties dan ook terdege
bezien worden.
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HOOFDSTUK XI

DE FREQUENTIE-BEPERKINGEN VAN DE TRANSISTOR EN DE
KOPPELING TUSSEN DE VERSTERKERTRAPPEN
11.1 Algemeen
In tegenstelling met de electronenbuis zou bij de toepassing van transistoren steeds rekening gehouden moeten worden met het gedrag van de
transistor bij de hogere frequenties. Wanneer deze hogere frequenties
een beperkende factor worden, zal geheel afhangen van de transistor en
de schakeling, waarin deze wordt toegepast. Bij de normale I.f. versterkertransistoren voor klein vermogen zal in de g.b.s. zonder enige speciale
maatregel tot ca. 250 kHz versterkt kunnen worden, waarbij de ver
sterking gedaald is tot —3db (0,7 deel) van de beginwaarde bij 1000 Hz.
Voor de g.e.s. zal dit tot ca. 15 kHz zijn, daar we als regel toch reeds
tegenkoppeling zullen toepassen (stroom- of spanningtegenkoppeling)
zal het door het toepassen van een eenvoudige compensatie mogelijk zijn
een bandbreedte van 100 kHz en meer te bereiken, zij het, dat dit ten
koste gaat van de versterking. Voor het audio-gebruik zullen de voorversterkertransistoren dan ook geen wezenlijk probleem vormen. De
grensfrequenties liggen voor de moderne versterkertransistoren veel
hoger; voor h.f. versterking en het opwekken van hoge frequenties be
schikken we thans over transistoren met bruikbare versterking op 500
MHz en hoger.
Voor de vermogenstransistoren, zoals deze thans voor audiodoeleinden
beschikbaar zijn, ligt de grensfrequentie voor de g.b.s. bij ca. 100 kHz,
voor de g.e.s. bij 10-15 kHz. Teneinde een voldoende rechte karak
teristiek te verkrijgen is tegenkoppeling van de eindtrap zeer ge
wenst. Overigens moeten we er wel rekening mee houden, dat in
het algemeen het beschikbare vermogen in dit frequentiegebied kleiner
is dan in het lagere gebied omstreeks 1000 Hz; een groot bezwaar zal dit
overigens niet zijn, omdat het benodigd vermogen in dit hoge frequentie
gebied als i£gel maar een fractie is van dat in het middengebied. Aller
eerst zijn er maar weinig muziekinstrumenten, die enig vermogen in dit
gebied produceren, voorts is de kans, dat vele instrumenten gelijktijdig
zich in dit hoge register bewegen, zeer gering, zodat het gevraagde
muziek-vermogen maar beperkt is. De meeste instrumenten, welke zich
in hoofdzaak in het middengebied bewegen (viool, piano e.d.) zullen in
dit hoge gebied maar een klein vermogen kunnen ontwikkelen. Overi
gens kunnen we voor de eindtransistoren ook speciale typen gebruiken,
welke ontwikkeld zijn voor het gebruik in korte-golf zenders, waarbij
de grensfrequentie op enkele tientallen MHz ligt, zodat we ruimte ge
noeg hebben. Helaas is de prijs van deze typen vooralsnog een bezwaar
voor algemene toepassing.
De frequentie-beperking ontstaat, evenals bij electronenbuizen, door de
aanwezigheid van capaciteiten in de transistor. Hierbij hebben we voor146

namelijk te maken met twee soorten, nl. de capaciteit van de geleidende
grenslaag tussen de emissor en basis en die van de in tegenrichting
staande grenslaag tussen de basis en collector. Hierbij gaan we uit van de
g.b.s.; later kunnen we deze transformeren tot de g.e.s.
Het aanwezig zijn van de frequentie-beperking kunnen we fysisch als
volgt verklaren; de spanning tussen emissor en basis zal bestaan uit een
combinatie van een gelijkspanning (voorspanning) en een wisselspan
ning, welke versterkt aan de collector dient te verschijnen. Stel, dat de
spanning toeneemt in de geleidende richting, er zullen nu per tijds
eenheid meer gaten over de grenslaag in de basis terechtkomen, die door
het versnellend veld naar de collector getrokken worden — ogenschijnlijk
geschiedt dit geheel volgens de regels.
Zouden alle gaten, welke corresponderen met een bepaalde emissor-basis
spanning, gelijktijdig de collector bereiken, dan zou er uitsluitend sprake
zijn van een naijlen van de collectorspanning t.o.v. de emissorspanning.
In werkelijkheid is slechts de gemiddelde snelheid constant, de in
dividuele gaten vertonen grote verschillen in snelheid, waarmede deze
aanvankelijk over de grenslaag emissor-basis diffunderen, alvorens aan
het versnellende veld van de collector-basis grenslaag te worden bloot
gesteld. De snelle gaten zullen, in de collector aangekomen, hierin de
spanningsverandering in een bepaalde richting teweegbrengen.
Verandert de emissor-basisstroom in een snel ritme, dan is het zeer wel
denkbaar, dat de langzame gaten op een ogenblik aan de collector komen,
dat de bijbehorende spanningsrichting alweer van teken is omgekeerd;
m.a.w. de langzame gaten komen in tegenfase aan met de snelle gaten.
Het zal wel duidelijk zijn, dat deze langzame gaten de versterking doen
afnemen, totdat er bij een bepaalde hoge frequentie geen sprake meer
van versterking is.
Onder de grensfrequentie verstaan we die frequentie, waarbij de ver
sterking tot V2V2 (0»7-maal of —3db) van de uitgangswaarde is gedaald.
Hierbij wordt meestal van de frequentie 1000 Hz uitgegaan. De grens
frequentie is afhankelijk van de constructie van de transistor en van de
schakeling, waarin deze wordt gebruikt.
De capaciteit van de grenslaag in geleidende richting hangt ten nauwste
samen met het gaten-opslag effect, zoals dat in fig. 10a en b is weer
gegeven. Zodra de stroom toeneemt van de emissor naar de basis, zal de
concentratie van de gaten in de basis toenemen van P02 tot P01; deze
concentratie-toename komt overeen met een ladingstoename, zodat de
grenslaag als een condensator werkt met daaraan parallel een (vrij
kleine) weerstand. Dit verschijnsel zal niet optreden in een geleider,
daar er dan geen verandering van de concentratie optreedt bij stroomdoorgang, het verschijnsel is zuiver Ohms. De waarde van deze emissorbasiscapaciteit kan enkele duizenden picofarad bedragen.
De capaciteit van de basis-collectorovergang ontstaat door het verschil
in ruimtelading ter weerszijden van de grenslaag. Zoals we in fig. 9
en 10 gezien hebben is de grootte van deze capaciteit in sterke mate
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afhankelijk van de spanning tussen collector en basis; een hogere tegenspanning brengt de gaten en electronen verder uit elkaar en zal de capaci
teit doen verminderen. Deze capaciteitsvariatie vervult een zeer nuttige
rol bij frequentiemodulatoren, (f.m. zenders), bij frequentiebijregel
systemen, bij frequentievermenigvuldigers, parametrische versterkers
enz. Daar de waarde van deze capaciteitsvariatie slechts enkele picofarads bedraagt, zal de invloed hiervan niet groot zijn.
Voor een hoge waarde van de grensfrequentie moet de looptijd van de
gaten in de basis klein zijn, terwijl ook de kans op recombinatie met
elektronen klein moet zijn, waardoor het wenselijk is, de basis zo dun
mogelijk te maken, terwijl de emissor zwaar, de basis licht gedoopt
wordt. De dikte van de basis kan door een speciale techniek (alloydiffused techniek) tot 25 micron (0,025 mm) teruggebracht worden.
Gaan we uit van de g.b.s., dan kunnen we in fig. 23c de beide capaciteit
Cbe en Ccb intekenen; we krijgen zodoende fig. 48a.
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De cap Cbc (= Cx) staat nu parallel aan de ingangsweerstand re van de
emissor-basis overgang. Sturen we in de emissor een stroom ie, dan zal
deze zich verdelen in twee takken, n.1 de nuttige tak i0’, welke door
re vloeit en in het collectorcircuit de stroom a X ie’ opwekt en de
onnuttige tak ie”, welke door de parallelcapaciteit vloeit. Hierbij gaan
we uit van de constante stroomsturing in de emissor, gaan we uit van
een constante spanningssturing, dan wordt de situatie gunstiger, daar nu
de totale stroom ie toeneemt bij toenemende frequentie, hierdoor wordt
de stroomafname in de weerstand re enigszins gecompenseerd. De waarde
25
van re was, voor kleine stroomuitsturing, gelijk aan
-, waarbij Ie de
Ie
emissorgelijkstroom in mA voorstelt.
De collectorcapaciteit vervult een soortgelijke rol in het collectorcircuit.
Deze komt parallel te staan aan de (grote) weerstand rc (500-1000 kft),
een deel van de nuttige stroom (a X ie’) zal nu verloren gaan in de
parallelcapaciteit Ccb (= C2). Daar de meeste stroom van a X i0’ door
het uitwendige circuit vloeit, waarvan de weerstand veel kleiner is dan
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die van rc, zal de invloed van C2 zeer gering zijn t.o.v. Cv
Bij toenemende frequentie aan de ingang zal de stroom i0” door de con
densator steeds groter worden t.o.v. die door de weerstand r0; zijn beide
stromen gelijk geworden, dan zijn deze 0,7 X ic geworden, waarbij de
versterking tot 0,7 maal of —3db gedaald is; hierbij is de grensfrequentie bereikt. Hierbij dienen we er wel rekening mede te houden,
dat we nog wel aanzienlijk verder dan de grensfrequentie een bruikbare
versterking kunnen krijgen, alleen bestaat er een aanzienlijke faseverschuiving tussen in- en uitgang, wat zich bij tegenkoppeling wel eens
hinderlijk manifesteert. Ook wordt de frequentie gegeven, waarbij de
versterking h21 in de g.e.s. tot 1 gedaald is (de afsnijfrequentie fx);
deze komt vrijwel overeen met die waarde van de frequentie, waarbij
h21 in g.b.s. tot 0,7e deel van de nominale is gedaald (fab).
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Fig. 48b en c

In fig. 48b is de verhouding van de nuttige stroom ie’ t.o.v. de totale
stroom i0 uitgezet, bij de grensfrequentie is deze waarde tot het 0,7- deel
van de oorspronkelijke gedaald, er bestaat dan tevens een faseverschil
van 45° tussen de in- en uitgangsstroom.
De waarde van de stroom i0’ kunnen we gemakkelijk bepalen:
>0

v = 1 + j X o X Cob X re

... (78)

Zodra de waarde van w X rc X Ceb gelijk aan 1 geworden is, is de grens
frequentie bereikt;
1

1

(79)
rc X Ceb
2 X tt X r0 X Ceb
De uitdrukking fab wil zeggen de ”cut-off” frequentie in de gemeen
schappelijke basis-schakeling. In de g.b.s. ligt deze grensfrequentie zelfs
voor normale a.f. transistoren al zo hoog (enkele MHz), dat de frequentiebeperkingen van de transistoren nauwelijks een rol speelt. Deze scha
keling heeft in het bijzonder voor h.f. versterkers vele voordelen en
ü) ----

of f«b =
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wordt daarom daar ook veel toegepast. Door de aanwezigheid van de
geaarde basis tussen de emissor en collector is de invloed van het
uitgangs- op het ingangscircuit uitermate gering, zodat er weinig vrees
voor ongewenst oscilleren zal bestaan. De temperatuurstabiliteit is uit
stekend, terwijl de zeer hoge uitgangsweerstand weinig demping op het
uitgangscircuit uitoefent. Door het aanbrengen van een inductieve of
capacitieve transformator kan de lage ingangsimpedantie gemakkelijk
aangepast worden aan het voorafgaand circuit. Zodoende is, in tegen
stelling met een weerstandsversterker, wel degelijk stroomversterking
mogelijk.
In de g.e.s. is de situatie, wat betreft de frequentieweergave, heel wat
ongunstiger, daar de weerstand rc zich nu manifesteert als een veel
hogere weerstand (1 + a’) X re. In combinatie met dezelfde capaciteit
geeft dit een tijdconstante T=(l+a’)rcX Cob, waarbij de bij
behorende waarde van de grensfrequentie is:
1
(79b)

f«c =
2.7T. (1 + a’) re X Ccb

In een overigens gelijkblijvende situatie is de grensfrequentie liefst
(1 + a’) maal zo laag geworden! Terwijl deze voor de g.b.s. ligt tussen
1 en 2 MHz, zal nu de grensfrequentie liggen tussen 10 en 20 kHz voor
kleine a.f. transistoren, voor vermogenstransistoren kan de fa0 nog wel
aanzienlijk lager liggen (2000-5000 Hz). Bij het ontwerpen van transistorschakelingen voor werkelijkheidsweergave zullen we dan ook ter
dege met deze frequentiebeperkingen rekening moeten houden. Door het
toepassen van — al dan niet frequentieafhankelijke — tegenkoppeling
kan echter aan zeer hoge eisen voldaan worden.
In fig. 48c is een nadere toelichting van het voorafgaande weergegeven.
Hierbij zijn rb, rc en r0 de inwendige weerstanden in de transistor vol
gens fig. 48a. De ingangsimpedantie Zj aan de basiszijde is nu gelijk aan
rb + (1 + a’) re. Het vervangschema hiervan met C0 parallel is in
fig. 48d weergegeven. Voeden we de basis vanaf een hoge weerstand,
waarbij de basisstroom constant blijft, dan zal het gedrag van de fre
quentie bepaald worden door de parallelschakeling van C0 met r0 X

(1 + 0.
1 «•'«
rb
rb

Jc_

rc

•b
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Uitgaande van het basisschema van de g.b.s. volgens fig. 48a kunnen we
hetzelfde schema gebruiken voor de g.e.s. indien we de ingang van de
transistor (tussen E en B) doorverbinden en de spanning (of stroom)
toevoeren in serie met de basisweerstand rb. Zodoende komen we tot de
g.e.s. van fig. 48e. Ook hier zal uitsluitend de stroom i0, gaande door
de weerstand rc, bijdragen tot de nuttige stroom in het collectorcircuit a X i0.
*./#
'6,

a>-,
'•ID..T t'“
Fig. 48f

(1)

Indien de uitgang van de collector via een niet al te hoge impedantie
geaard is (klein t.o.v. rc) dan zal de stroom in het collectorcircuit vrij
wel gelijk zijn aan a X ie> de kortsluitstroom. Wordt nu de basis gevoed
door een constante stroom ib, dan houden we het uitermate eenvoudige
schema van fig. 48f over. We krijgen nu voor de stromen in de Tschakeling:
i, + >c = ‘b + a X i„
‘b = ‘C + (1—a) >e
De spanning over de weerstand r6 is gelijk aan die over de condensator C:
*0

of i0 = i„ X r0 X j«C

>o X r, =
j XoX C

Dit ingevuld levert:
‘b = \ ‘o i<*>Cro + (!—a) i
ib
(80)

‘o =

jwCre
(!-»)

1 +

1—a
Uit deze uitdrukking kunnen we enige interessante gegevens verkrijgen.
Voor lagere frequenties zal de waarde van w klein zijn, zodat we de wel
bekende uitdrukking overhouden:
= (l+a')ib; i0 =i6-ih = a'Xib
(1-a)
De tijdconstante is nu gelijk geworden aan:
•o =

re-c

T=

= (1 + a') r,XC
(l-a)
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De tijdconstante is (1 + a’) maal zo groot geworden en daarmede wordt
de grensfrequentie fae (1 + a’) maal zo klein als de hiermede over
eenkomende grensfrequentie f«b van de gemeenschappelijke basis scha
keling.
Wordt de transistor gevoed met constante spanning op de basis, dan
wordt de situatie iets gunstiger, daar met het afnemen van de ingangsimpedantie de ingangsstroom ib zal toenemen, waardoor de achteruitgang
van de collectorstroom a X ib enigszins wordt gecompenseerd. Dit kan
slechts zeer ten dele, daar de vrij grote basisweerstand rb toch nog altijd
aanwezig blijft; deze vormt steeds een beperking voor een volledige com
pensatie van het verlies van de hoge frequenties. Bij een lage ingangsimpedantie kunnen we de weerstand rb parallel denken aan de parallel
schakeling van re (1 -f- a’) en Ce (zie fig. 48d).
De waarde van r0 is, zoals we in het voorafgaande gezien hebben, sterk
25
afhankelijk van de ingestelde emissorstroom (rc =
■); een grote
waarde van de emissorgelijkstroom zal een kleine waarde van de re tot
gevolg hebben en daarmede een brede frequentieband.
De collectorcapaciteit zal weinig invloed hebben op de weergave van de
hoge grequenties, daar de uitgangsweerstand van de collector (de parallel
schakeling van de collectorweerstand met de ingangsweerstand van de
volgende trap) als regel zo laag is, dat de kleine collectorcapaciteit
(enkele tientallen picofarads) wel verwaarloosd mag worden. Wel dient
er rekening mede gehouden te worden, dat door deze capaciteit, vooral
in het hoge frequentiegebied, terugwerking van de uitgang op de ingang
optreedt; welke terugwerking zich gelijk de anode-rooster capaciteit in
een elektronenbuis manifesteert. Ook treedt hier weer een soortgelijk
Miller effect op; versterkt de transistor A0 maal, dan zal de capaciteit
Ccb zich als een (A0 + 1) maal zo grote capaciteit op de ingang mani
festeren.
11.2 De compensatie van het afnemen van de versterking van de
hogere frequenties
In de voorversterker is deze frequentiecompensatie betrekkelijk een
voudig uit te voeren. We maken daarbij als regel gebruik van frequentieafhankelijke tegenkoppeling, teneinde een rechte frequentieweergave tot
de hoogste nuttige frequenties te verkrijgen.
In principe kunnen we weer spanningstegenkoppeling volgens fig. 49a of
de stroomtegenkoppeling volgens fig. 49d toepassen; de metode zal
afhangen van de reeds aanwezige schakeling.
De spanningstegenkoppeling volgens fig. 49a komt geheel overeen met
de in fig. 31 a en b behandelde schakelingen. Onderstellen we, dat de
spanning ub erg klein is, zodat er geen noemenswaardige stroom in de
basis vloeit (dit is een toestand, welke in de praktijk nooit voor kan
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komen, omdat juist de stroom in de basis aanleiding tot de versterking
geeft!) dan zal de stroom, gaande door de parallelschakeling van C met
R1} gelijk zijn aan de stroom i2, welke door de weerstand R2 vloeit.
De uitgangsspanning uu is gelijk aan i2 X R2.
stroom ix zal ge
lijk zijn aan:
(1 -f- jöjRi X C)
h = ui
ri

De uitgangsspanning, welke gelijk is aan i2 X R2 of ix X R2:
Uu
r2
(1 + jcüRiC)
(81)
ui

Rl

In het lage gebied zal de versterking bepaald worden door de verhouding
R2/Rx zodra w.RjC gelijk wordt aan 1, zal de versterking evenredig
met o) toenemen, welke frequentiekarakteristiek in fig. 49b is weer
gegeven. Hierin is het deel OA het rechte deel voor de lagere frequen
ties, terwijl vanaf het kantelpunt A de karakteristiek oploopt met 6 db/
octaaf (zie ook "Het ontwerpen van versterkers”, hfdst. III-l en -2).
Dit oplopen kan uiteraard maar niet onbeperkt doorgaan, zodra de fre
quentie voldoende gestegen is, zal de weerstand van de condensator C
vrijwel nul geworden zijn, de ingangsspanning Uj staat dan rechtstreeks
tussen de basis en emissor. De stroom, welke nu in de basis vloeit, is
gelijk aan Uj/h^, aangezien de uitgangsspanning uu dan gelijk is aan
X R(j en i2 — h2i X Uj volgt hieruit, dat de maximum te bereiken
versterking bij benadering zal zijn:
h2i
u«
X Rc
ui
hu
Indien deze versterking is bereikt, zal deze niet langer toenemen, waar
mede we het tweede kantelpunt B bereikt hebben. De frequentiekarak
teristiek zal dan verder recht lopen.
Bij deze beschouwing zijn de frequentiebeperkingen van de transistor
nog niet in aanmerking genomen; zoals bekend zal de frequentie
karakteristiek van de transistor, indien deze met een constante basisstroom wordt gevoed, (dus via een grote weerstand in het basiscircuit) de
gedaante van fig. 49c vertonen en wel volgens OAB waarbij A het
kantelpunt is, waarbij de versterking tot het 0,7e deel van de nominale
is gedaald.
Combineren we nu de karakteristiek OAB van die van fig. 49b met die
van fig. 49c en zorgen we ervoor, dat het kantelpunt A van fig. 49b
samenvalt met het kantelpunt A van fig. 49c, dan zal er een nieuwe
frequentiekarakteristiek ontstaan in fig. 49c en wel OCD, waarbij het
kantelpunt van A verschoven is naar C, een aanzienlijk hogere frequentie
derhalve. Bedraagt de maximum bereikbare versterking b.v. 100 maal en
is de versterking in tegengekoppelde toestand b.v. 10 maal, dan zal het
nieuwe kantelpunt C ook 10 maal zover weg komen te liggen. Was aan153

vankelijk de grensfrequentie in g.e.s. gelijk aan 15 kHz, dan zal deze,
door de tegenkoppeling, tezamen met de frequentiecorrectie, 10 X15 =
150 kHz geworden zijn, wat voor alle audiotoepassingen ruimschoots
toereikend is.

Fig. 49a
Hen geheel soortgelijke beschouwing kunnen we opzetten voor de stroomtegenkoppeling van fig. 49d, welke schakeling in fig. 31c en d reeds is
behandeld. Nemen we aan, dat de spanning tussen de basis en de emissor
gering is, dan zal de ingangsspanning in fig. 49d vrijwel geheel over
de emissorweerstand Rj staan. Aangezien (nagenoeg) eenzelfde stroom
door de emissor- en door de collectorweerstand gaat, zal de versterking
gelijk zijn aan R2/Ri- In het algemeen kunnen we zeggen, dat de ver
sterking gelijk is aan de verhouding van de impedantie in het collectorcircuit, gedeeld door die in het emissorcircuit. We krijgen zodoende de
volgende uitdrukking:
“o

r2

r2

ui

Ri

Ri

(1 + jojRiC)

(1 + jwRiC)
Voor de lage frequenties zal wRjC kleiner dan 1 zijn, de versterking
wordt derhalve gelijk aan R2/R!-voudig, hetgeen voor de lijn OA in
fig. 49e geldt.
Zodra ©RjC gelijk aan 1 geworden is, hebben we het punt A bereikt.
Vanaf dit punt stijgt de frequentiekarakteristiek weer met 6db/octaaf,
totdat we het punt B bereikt hebben, waarbij maximaal mogelijke verh2i
sterking

X Rc bereikt is. De tegenkoppeling door Ri en C is dan

hu
nul geworden — de karakteristiek zal dan verder recht lopen.
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In dit hierboven weergegeven geval is geen rekening gehouden met de
frequentiebeperkende elementen in de transistor; zonder de frequentieafhankelijke tegenkoppeling zouden we de frequentiekarakteristiek AB
verkrijgen in fig. 49f. Combineren we weer de frequentiekarakteristieken
van fig. 49e en f en laten we de beide kantelpunten A weer samenvallen,
dan wordt de nieuwe karakteristiek OCD verkregen: de frequentieweergave is van OA tot OC opgeschoven.

«»•
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c
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*

Fig. 49d
Uit het bovenstaande is de waarde van de compensatiecondensator C
gemakkelijk te berekenen. Stel, dat de transistor een grensfrequentie
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bezit van 15 kHz, dan zal het kantelpunt A ook op 15 kHz moeten lig
gen; de waarde van u = 2 X irX 15.000 = 94.200. De hiermede over
eenkomende tijdconstante T zal gelijk zijn aan 1/94.200 = 10,6 /±s. Bij
een waarde van Rx van 150 kl2 wordt C gelijk aan 10,6/0,15 = 71 pF.
In de in fig. 49a uitgevoerde schakeling zal men door het proberen van
een paar waarden in de praktijk snel tot het gestelde doel kunnen komen.
11.3 De gelijkspanningskoppeling tussen de trappen
In vele gevallen zal het mogelijk zijn, de koppelcondensator tussen de
trappen weg te laten, waarvan de voordelen in het voorafgaande ai even
naar voren zijn gebracht. Deze zijn: een betere weergave van de lagere
frequenties, de mogelijkheid van het toepassen van een grotere mate van
tegenkoppeling zonder de kans op instabiliteit aan de lage zijde, een
betere overbelastingskarakteristiek (sneller herstel bij oversturing), een
besparing van geld en ruimte (de condensator is nl. relatief groot t.o.v.
de andere onderdelen) en het elimineren van de onzekerheid van de
lekstroom door de condensator. Vooral bij de g.e.s. moeten we met deze
factor terdege rekening houden, aangezien de normale basis-gelijkstroom
in de buurt ligt van 5-15 pA. Het zal wel duidelijk zijn, dat een lek
stroom door de electrolytische koppelcondensator een belangrijke ver
andering van de transistor instelling kan veroorzaken — lekstromen van
enkele micro-ampères kunnen al ontoelaatbaar zijn. Deze lekstroom zal
sterk afhangen van de toestand, waarin de condensator zich bevindt. Bij
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een nieuwe condensator zal de lekstroom na het inschakelen aanvankelijk
groot zijn, doch snel tot de rustwaarde dalen. Deze kleine resterende
lekstroom kan door een juiste keuze van de basisweerstanden gecompen
seerd worden.
Indien de condensator echter ouder wordt, c.q. geruime tijd buiten ge
bruik wordt gesteld (b.v. één jaar), dan zal het aanzienlijk langer duren,
aleer de lage waarde van de lekstroom wordt bereikt: deze condensator
moet daarom opnieuw geformeerd worden. Er dient voor gezorgd te
worden, dat deze grotere lekstroom geen schade in de schakeling kan
aanrichten. Ook een temperatuurverhoging zal een toename van de lek
stroom ten gevolge hebben, waardoor de basisgelijkstroom toeneemt en
de collectorspanning daalt, welk effect zeer ongunstig werkt, daar bij
hogere temperatuur eveneens de Ico toeneemt, zodat de collectorspanning
nogmaals afneemt.
De gelijkstroomkoppeling is bij transistoren in het algemeen veel ge
makkelijker uitvoerbaar dan bij electronenbuizen, daar de anodespanning
van de voorafgaande trap en de negatieve roosterspanning van de vol
gende trap zeer ver uit elkaar liggen. Aangezien de transistor echter tot
zeer lage waarden van de collectorspanning is uit te sturen, zal het
betrekkelijk eenvoudig zijn de collectorspanning van de voorafgaande
trap in overeenstemming te brengen met de benodigde basisspanning,
c.q. stroom, van de volgende trap.
-J2V
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Fig. 50a
Alhoewel niet strikt noodzakelijk, wordt de gelijkstroomkoppeling
meestal gecombineerd met tegenkoppeling, waarbij zowel gelijkstroomtegenkoppeling kan worden toegepast voor stabilisatie van het instelpunt
als wisselstroomtegenkoppeling voor het verminderen van de vervor
ming, vergroten van de bandbreedte, verbetering van de uitwisselbaar
heid etc.
157

I fis 50a is een dergelijke schakeling weergegeven, stroomtegenkoppeüne wordt toegepast vanaf de emissorweerstand Re2.
De eerste trap is geschakeld als een normale g.e.s.; de collector is ge
koppeld met de basis van een g.e.s. De wisselspanning over de emissor
weerstand Re2 is vrijwel gelijk aan die over de collectorweerstand Rcl,
terwijl ook de gelijkspanningen nagenoeg gelijk zijn. In wezen komt de
ehele schakeling nauwkeurig overeen met de spanningstegenkoppeling
8
van fig. 31b, waarbij echter de tegenkoppelweerstand RT niet direct van
af de collector van de eerste transistor wordt aangesloten, maar via een
emissorvolger. Hiermede wordt een zeer lage uitgangsimpedantie bereikt,
terwijl de waarde van de tegenkoppelingsweerstand veel kleiner kan
worden, zonder dat daarmede het collectorcircuit ontoelaatbaar wordt
belast.
Deze schakeling is geschikt voor het versterken van zeer lage frequenties
(de enige beperking hiervan is de aanwezigheid van de ingangscondensator C1} waarvan de capaciteit echter in serie staat met de tamelijk grote
weerstand Rx, zodat de onderste grensfrequentie laag ligt) tot zeer hoge
frequenties. Dit laatste als gevolg van de aanwezigheid van de tegenkoppeling via R2 welke bovendien nog gemakkelijk frequentie-afhankelijk gemaakt kan worden ter compensatie van het verlies van de hogere
frequenties. Door de zeer hoge ingangsimpedantie van de tweede tran
sistor V2 kan de waarde van de voorafgaande collectorweerstand Rcl
betrekkelijk groot gekozen worden, zodat de versterking zonder tegenkoppeling (de z.g. lus- of openloop versterking) hoog opgevoerd
kan worden.
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Aangezien de ingangsspanning aan de basis van V* (ube) heel klein is,
zal het spanningsverlies over de weerstand Rx vrijwel gelijk zijn aan
de ingangsspanning Ujj de stroom ix is derhalve gelijk aan Ui/R}. De
stroom door de weerstand R2 is derhalve gelijk aan Uu/R2. Nemen
we nu tevens aan, dat de stroom, welke in de basis van V1 gestuurd
moet worden, klein is t.o.v. de stromen ix en i2 (deze benadering gaat
echter in de praktijk lang niet altijd op) dan mogen we zeggen, dat:
Uu

R2

ui

Ri

Vri = uu/R2 of:
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Dit is een uitermate prettig resultaat, daar de schakeling hiermede
onafhankelijk van de transistoreigenschappen is geworden. In wezen is
dit hetzelfde resultaat als in par. 9.1 en fig. 31b is verkregen.
In fig. 50b is deze gang van zaken schematisch afgebeeld: hierbij zijn de
transistoren door een enkele versterker vervangen, waarvan de uitgangsspanning via R2 naar de ingang wordt teruggevoerd.
De temperatuursstabiliteit zal overeenstemmen met die van de eerste
transistor, daar de versterking van de tweede vrijwel gelijk aan 1 is. De
stabilisatiefactor S vinden we uit (64); daar we hier een grote waarde
van Rc kunnen kiezen en een betrekkelijk kleine waarde van R2 kan de
temperatuurstabiliteit zeer goed zijn.
Wensen wij de temperatuurstabilisatie nog verder te verbeteren dan kan
stroomstabilisatie in de emissor van Vx opgenomen worden, welke be
staat uit de parallelschakeling van Re met Ce, de werking hiervan hebben
we reeds uitvoerig in par. 10.2.2 behandeld. In wezen hebben we hier
te maken met een combinatie van spannings- en stroomtegenkoppeling,
waardoor de werking zeer effectief is. Bij de bepaling van R2 in fig. 50c
moeten we er nu rekening mede houden, dat de spanning van de basis
t.o.v. aarde gelijk is aan Ie X Re’> v00r eenzelfde basisstroom zal der
halve de waarde van R2 lager gekozen moeten worden. Met behulp van
de extra weerstand R3 kan de gelijkspanning tussen basis- en aarde ”vastgelegd” worden; hiermede is een zeer goede stabilisatie volgens fig. 38c
verkregen.
Voor het bereiken van een effectieve temperatuurstabiliteit is het ge
wenst, de waarde van R2 laag te kiezen, welke waarde echter bepaald
is door de gewenste basisstroom van de eerste transistor Vx (Ibl =
Uc2/R2) — deze stabilisatie en instelstroom zijn steeds aan elkaar ge
koppeld. Zouden we b.v. voor het bereiken van een betere stabilisatie R2
de halve waarde geven, dan wordt ook de basisstroom twee maal zo
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groot; ten einde eenzelfde instelling te behouden moet nu Rcl de helft
gekozen worden, waardoor het aanvankelijk verkregen voordeel teniet
wordt gedaan. Een hogere voedingsspanning biedt wel de mogelijkheid
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een betere stabilisatie te verkrijgen door vergroting van Rcl. De com
binatie van stroom en spanningsstabilisatie van fig. 50c biedt wel de
mogelijkheid van een betere stabilisatie, vooral, indien de spanning over
R0 ongeveer gelijk wordt aan die over Rcl; de transistor V1 werkt dan
met een zeer lage Uce, wat een kleine uitsturing oplevert.
De berekening van de verschillende onderdelen in fig. 50a is zeer een
voudig. Hierbij gaan we weer uit van het halve spanningsprincipe. De
eerste trap stellen we in bij een lage collectorstroom (0,5 mA) en een
hoge collectorweerstand (deze wordt derhalve gelijk aan 12 kfi, daar
12V — 0,5 X 12 = 6V is). Lager dan 0,5 mA gaan we bij voorkeur niet,
omdat dan de invloed van de Ico’ op het instelpunt te groot wordt. De
tweede transistor, welke als emissorvolger werkt, stellen we in op 1 mA;
deze kan dan een voldoende stroomsturing aan de volgende trappen
afgeven. Aangezien ook hier de emissorgelijkspanning voor symmetrische
uitsturing gelijk aan 6V moet worden, zal de emissorweerstand gelijk
worden aan 6V/lmA = 6000 Q (5600 0). De waarde van R2 wordt be
paald aan de hand van de benodigde basisstroom van de eerste trap. Voor
een Ic van 0,5 mA zal bij een h21 van 50 de basisstroom bij benadering
gelijk worden aan 10^A; hierbij behoort een weerstand R2 van 6V/10
/xA = 600kO (560 ko). Hiermede is de schakeling in principe bepaald.
De waarde van Rt hangt af van de versterking, die we willen bereiken,
bij een 10-voudige versterking wordt deze bij benadering gelijk aan
R2/10=56kO.
Aangezien het aandeel van de Ico’ op de collectorstroom Ic van de eerste
trap niet te verwaarlozen is, zal de waarde van R2 in de praktijk zodanig
bepaald worden, dat bij de heersende omgevingstemperatuur de collectorspanning de helft is van de voedingsspanning.
Tot nu toe hebben we aangenomen, dat de spanning aan de basis van Vl
te verwaarlozen klein is, terwijl ook de in de basis gestuurde stroom
uitermate klein is. Deze benadering zal echter bij deze grote waarden
van R2 (welke bepaald worden door de basisgelijkstroom van Vi) niet
meer opgaan. In wezen moeten we in nagenoeg alle schakelingen reke
ning houden met de (vrij lage) ingangsimpedantie van de transistor,
hetgeen het ontwerpen aanzienlijk gecompliceerder maakt dan bij de toe
passing van electronenbuizen.
Rekening houdende met de ingangsweerstand hn van V1 en stellen we
de versterking van V2 op 1-maal, dan houden we over:
^21 X Rci

Uu
Ri

ui

hn (1 -f

(82)

^2i X Rci

) + Ri C1 +

r2
r2
Voor een kleine waarde van de ingangsweerstand (hn = 0) en een
grote versterking j (h21 X Rci) veel groter dan R2 j krijgen we voor
uu/uj de bekende uitdrukking R2/^-v De waarde van hn kunnen we
als regel wel verwaarlozen t.o.v. Rx zodat we overhouden:
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r2

Uu

(83)
r2

ui

Ri (1 +
h2i X Rci
Stellen we hn gelijk aan 1 kft, h21 = 50, Rcl = 12 ko, Rx = 56 kQ en
Uu

R2 gelijk aan 560 kQ, dan wordt
Uu

gelijk aan:

600
= 5,1 voudig
600

ui

1 (1 + 0,1) + 56 (1 +
560
Terwijl volgens de vereenvoudigde theorie de versterking gelijk moest
zijn aan 560/56 zr 10-voudig, is deze slechts gelijk aan 5-voudig. Wen
sen wij inderdaad een 10-voudige versterking te bereiken, dan moet Rx
ongeveer de helft van de berekende waarde (ca. 27 kfi) gekozen worden!
De fout blijkt al direct uit de uitdrukking (83); de waarde van R2 is
ongeveer gelijk aan h21 X Rc (560 kQ vergeleken bij 600 kn), hierdoor
wordt de versterking de helft van de berekende waarde.
Deze afwijking hangt uitsluitend samen met de absolute grootte van R2;
is deze klein t.o.v. h21 X Rci, dan gaat de benaderingsformule R2/Ri
wel op.
In de schakeling van fig. 50a betekent dit, dat de helft van de door R2
geleverde stroom in de basis van Vj verdwijnt, ten einde de stroom nu
gelijk te kunnen maken aan i2, moet de dubbele waarde via Rx geleverd
worden, zodat de weerstand Rx de helft moet worden. Hierbij dient op
gemerkt te worden, dat dit verschijnsel steeds zal optreden, zodra er
stroomsturing noodzakelijk is — immers dan kan niet langer gesteld
worden, dat ix = i2, doch dat ix = ib + i2. Zodra ib in dezelfde orde van
grootte komt als i2 (en dat is hier inderdaad het geval) zal ook ix veel
groter moeten worden en nagenoeg de dubbele waarde. Aangezien dit
soort schakelingen zeer veel toegepast wordt in combinatie met vrij hoogohmige tegenkoppelelementen zullen we met dit verschijnsel terdege
rekening moeten houden. In wezen kunnen we fig. 50a beschouwen als
een voorbeeld van spanningstegenkoppeling (de tegenkoppeling wordt
vanaf de uitgangsspanning genomen), waarbij de ingaande- en terug
gevoerde spanningen aan een gemeenschappelijk punt gelegd worden.
Het feitelijke ingangssignaal bestaat uit de som van twee in tegenfase
verkerende signalen, we zouden dit het additieve (optel) systeem kunnen
noemen (zie ook ”Het ontwerpen van versterkers, hfdst. II). Ook zouden
we het verschil van twee in fase verkerende signalen kunnen nemen; dit
noemen we dan het substractieve (aftrek) systeem; dit geldt onafhanke
lijk van de toepassing van stroom- of spanningstegenkoppeling.
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Bij frequentie-afhankelijke tegenkoppeling kunnen de hiervoor benodigde
elementen aangebracht worden tussen A en B (dus parallel aan R2),
tussen C en A (waarbij Rx meestal overbodig is) of in beide takken.
Noemen we de impedantie tussen A en B : Zx en die tussen C en A : Z2,
dan is de verhouding tussen uit- en ingangsspanning gelijk aan 2.2/Zv
zulks onder inachtneming van de hierboven beschreven beperkingen.
In de schakeling van fig. 50a zijn we niet gebonden aan eenzelfde mate
van tegenkoppeling voor het gelijkstroomcircuit (stabilisatie van het
instelpunt) en voor het wisselspanningcircuit (stabilisatie van de ver
sterking). Wensen wij de waarde van R2 voor het verkrijgen van een
grotere mate van tegenkoppeling te verkleinen zonder daarbij de basisstroom van Vx aan te tasten, dan kunnen we tussen A en B een weer
stand in serie met een scheidingscondensator opnemen; de totale tegenkoppelweerstand bestaat uit de parallelschakeling van de weerstand met
R2. Door een juiste dimensionering van de scheidinsgcondensator is ook
de invloed van de ingangscondensator Cx voor een groot deel te com
penseren.
In andere gevallen zal men wel de gelijkstroomstabilisatie wensen te be
houden, doch niet de wisselstroomtegenkoppeling; in zulke gevallen kan
de weerstand R2 in twee delen gedeeld worden en het aansluitpunt hier
van via een condensator geaard worden. De weerstand Rt heeft dan nog
uitsluitend ten doel de voorafgaande schakeling met de juiste impedantie
te belasten.
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In vele gevallen is de zeer lage uitgangsimpedantie van de tweede trap
geen vereiste. Wordt bovendien wat meer versterking gewenst, dan kan
door het opnemen van een collectorweerstand in de tweede trap een
grotere versterking bereikt worden (fig. 51).
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In tegenstelling met fig. 50a is hier nu sprake van stroomtegenkoppeling,
daar de stroom in de tweede transistor constant wordt gehouden. De uitgangsimpedantie van V2 is zeer hoog, zodat we achter deze trap weer
een trap met een zeer lage ingangsimpedantie (spanningstegenkoppeling)
plaatsen. Zodoende gaat er geen stroom onnuttig in de collectorweerstand Rc2 verloren. Een nadeel van dit soort schakelingen is, dat nu de
beschikbare spanningsuitsturing van V2 sterk verkleind is; daar de
emissor zich reeds op —6V bevindt, blijft er voor de som van de emissorcollector spanning en de collector-voedingsspanning slechts 6V over; bij
gelijkmatige verdeling bedraagt de uitsturing nog maar 3V positief en
negatief. Bij een niet-ontkoppelde emissorweerstand wordt de situatie nog
slechter, doordat bij grotere uitsturing de emissorspanning toeneemt en
de collectorspanning afneemt; voor de transistor blijft er zodoende maar
weinig over.
Ten einde een redelijk compromis te bereiken, zal de eerste transistor V1
laag ingesteld moeten worden (b.v. —3V); nemen we de stroom door de
transistor V2 weer 1 mA, dan wordt de totale emissorweerstand 3 kQ.
Verdelen we de resterende 9V over de collectorweerstand en over de
transistor, dan houden we voor ieder 4,5V over, zodat Rc2 gelijk wordt
aan 4,5 kQ. Nu moeten we nog Rel gedeeltelijk ontkoppelen, daar er
anders nagenoeg geen versterking zou overblijven. Kiezen we Rlc 1 kQ
en R2e 2 kQ, dan zal V2 nog ca. vier maal versterken, terwijl nagenoeg
de gehele tegenkoppeling in de gelijkstroomweg naar V1 aanwezig blijft.
Gezien de in het algemeen vrij lage beschikbare voedingsspanning zijn
de mogelijkheden van deze gelijkspanningskoppeling vrij gering. Het
aantal trappen waarover men deze koppeling kan toepassen, zal als regel
tot twee of drie beperkt blijven, bij hogere voedingsspanning, of de aan
wezigheid van een —12V en een +12V t.o.v. aarde, zal het aantal moge
lijkheden sterk toenemen. Sluiten we nl. de onderzijde van de emissor
weerstand aan op de + 12V en de bovenzijde van de collectorweerstand
op — 12V, dan kunnen we de basis op aardpotentiaal houden. De stroom
door de transistor wordt dan bepaald door -f- 12V, gedeeld door de
emissorweerstand Re.
Een andere interessante mogelijkheid voor de gelijkstroomkoppeling is
wel de toepassing van Zenerdioden tussen de verschillende trappen; zoals
bekend geven deze dioden een zeer constante spanningsval (b.v. 6V) ter
wijl de wisselstroomweerstand zeer gering is. Een dergelijke diode maakt
gelijkstroomkoppeling met de volgende trap mogelijk, zonder dat daarbij
ernstige beperkingen in de instelling hiervan worden ondervonden.
Een voorbeeld van subtractieve spanningstegenkoppeling is in fig. 52a
weergegeven.
De schakeling is geheel conventioneel, met uitzondering van de tegenkoppelweerstand Rt, welke de uitgangsspanning over Rc2 tegenkoppelt
naar de emissorweerstand Rel van de eerste trap. Stel, dat de versterking
van de schakeling zeer groot is, dan zal de spanning over Rel vrijwel
constant blijven en wel gelijk aan de ingangsspanning Uj, daar het spanningsverlies tussen basis- en emissor zeer klein is.
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Stel nu eens, dat de ingangsspanning Uj met 1 V toenam; zonder tegenkoppeling zou ook de stroom door Rel met 1 mA toenemen, teneinde
IV extra spanningsverlies op te wekken. Is de versterking van de schake
ling groot, dan behoeft de collectorstroom vrijwel niet toe te nemen.
Deze extra stroom van 1 mA wordt derhalve niet geleverd door de
transistor, maar via de tegenkoppelweerstand Rtl. Zodoende blijft vol
daan aan de voorwaarde, dat de spanning over Rel gelijk is aan de
ingangsspanning. Deze 1 mA over de tegenkoppelweerstand van 100 kft,
geeft een spanningsverlies van 100V, zodat tegenover een ingangs
spanning van IV een uitgangsspanning van 100V staat, de versterking
is derhalve gelijk aan Rt/Rel, een uitermate eenvoudig resultaat derhalve.
Hierbij wordt echter steeds als voorwaarde gesteld, dat de versterking,
zonder de tegenkoppeling, veel groter moet zijn dan de waarde Rt/Rel,
daar anders de bovenstaande, ietwat simpele, redenering niet meer
opgaat.
Deze schakeling bezit aantrekkelijke eigenschappen; de ingangsimpedantie is zeer hoog, daar, als gevolg van de toegepaste tegenkoppeling,
bij een grote spanningsvariatie aan de ingang slechts een uiterst beschei
den basisstroom geleverd behoeft te worden om de noodzakelijke uit
gangsspanning op te brengen. In wezen wordt de ingangsspanning wel
ten volle tegengekoppeld, de ingangsstroom in het geheel niet; deze
verschijnt na versterking ten volle in het collectorcircuit van V2.
Stel, dat hgjXi) = h21(2) = 50 X, dat de ingangsspanning IV bedraagt
en de uitgangsspanning derhalve 100V (alles theoretisch genomen!).
Voor deze 100V zal een stroom nodig zijn van 20 mA (Rc2 = 5kft),
20

mA. Dit, gevoegd
2500
bij een ingangsspanning van IV, zal een ingangsweerstand veroorzaken
2500
van
= 125 ka
welke overeenkomt met een ingangsstroom van

20
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Een tweede zeer aantrekkelijk aspect is de lage uitgangsimpedantie, die
een vrijwel constante spanning over de collectorweerstand Rc2 met zich
mede brengt, onafhankelijk van de volgende belasting. Achter deze trap
kan, via een scheidingscondensator, weer een dergelijke trap opgenomen
worden, daar de hoge ingangsimpedantie juist weer goed samenwerkt
met de lage uitgangsimpedantie. Variaties in deze hoge impedantie, als
gevolg van spreiding in de fabricatie, zullen geen terugwerking geven op
de voorafgaande trap.
Ook hierbij treedt weer eenzelfde beperking van de uitsturing op; over
de ontkoppelde basisweerstand Re2 staat nagenoeg de collectorspanning
van de voorafgaande trap, welke laag gehouden dient te worden. Er
dient nog voor de basisgelijkstroom voor Vt gezorgd te worden.
Teneinde de hoge ingangsweerstand te behouden wordt deze via de
serieweerstand Rj toegevoerd en daar de spanning Ue2 nagenoeg gelijk
is aan de collector-aarde spanning van de Vl, zal er weer spanningstegenkoppeling voor de instelstroom van Vl optreden. Tevens zal door
de aanwezigheid van Rcl ook nog stroomtegenkoppeling optreden.
De berekening van de verschillende onderdelen in fig. 52a is alweer zeer
simpel: de waarde van Rcl kiezen we groot (12 kn), die van Rel klein
t.o.v. Rcl, doch w'eer niet te klein voor een goede tegenkoppeling. Hier
is een waarde van 1 kn gekozen. In de eerste trap is de stroom ingesteld
op 0,6 mA, waardoor de collectorspanning 12 — 0,6.12 = 4,8V bedraagt;
de spanning over Rol wordt derhalve 0,6V. De tweede trap is ingesteld
op 0,7 mA door de keuze van Re2 (4,8/0,7 = 6800 Q). Verdelen we de
resterende spanning (ca. 7V) gelijkmatig over de transistor en over de
collectorweerstand, dan blijft er voor de collectorweerstand de waarde
van 3,5/0,7 = 5 kn over. De waarde van de tegenkoppelweerstand Rt
hangt af van de gewenste uiteindelijke versterking. Zoals gezien is deze
bij benadering gelijk aan RT/Rol, deze benadering is des te beter, naar
mate de versterking zonder tegenkoppeling groot is t.o.v. die in tegengekoppelde toestand.
Bij al deze berekeningen (en, trouwens bij het merendeel van de transistorschakelingen) spelen de specifieke transistorparameters (de h- para
meters) geen of ternauwernood enige rol. De schakelingen zijn zodanig
opgezet, dat vrijwel alle transistoren met redelijke eigenschappen hierin
gebruikt kunnen worden. De schakeling bepaalt in wezen het gedrag,
of wij hierbij een buis, een transistor of een ander actief element in
zouden toepassen, is volkomen secundair. Men kan over transistorschakelingen de meest gecompliceerde, bladzijden vullende, berekeningen
opzetten. In werkelijkheid bepaalt men globaal de voornaamste waarden
en "retoucheert" deze aan de hand van praktijkmetingen.
De enige weerstand in fig. 52a, welke in wezen iets met de transistor
te maken heeft is Rx, welke de basisstroom voor Vl levert. Bedraagt de
a’ voor Vl b.v. 50, dan zal voor een collectorstroom van 600 /xA een
basisstroom van ca. 12 pA geleverd moeten worden. Het spanningsverlies
over Rx zal gelijk zijn aan 4,8 — 0,6 = 4,2V; de waarde van Rl wordt
derhalve gelijk aan 4,2/12 = 0,35 Mn.
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De schakeling van fig. 52a leent zich, evenals die van fig. 50a, voor
treffelijk voor de toepassing van de frequentie-afhankelijke tegenkoppeling. Wordt in plaats van RT de impedantie Z aangebracht, dan zal de
versterking gelijk aan Z/Rol worden; door de keuze van Z is het
frequentie-afhankelijke karakter bepaald.
Ook is het mogelijk, op de plaats van Rei het frequentie-afhankelijke
element op te nemen, waardoor de toepassingsmogelijkheden nog meer
toenemen, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de noodzaak
van een lage gelijkstroomweerstand tussen de emissor en aarde. De toe
passing blijft hierdoor beperkt tot netwerken met lage impedanties. Een
veel toegepaste methode voor het compenseren van het verlies van de
hogere frequenties is het overbruggen van de emissorweerstand met een
(vrij kleine) condensator. Zodra de reactantie van de condensator klein
wordt t.o.v. de weerstand, zal de tegenkoppeling afnemen en de ver
sterking toenemen met 6 db/octaaf, totdat de versterking zonder tegen
koppeling is bereikt.
In par. 9.4.1 hebben we reeds de mogelijkheid van de gelijkstroomkoppeling van ongelijksoortige trappen besproken, waarbij iedere trap
is tegengekoppeld, doch de stabilisatie van het instelpunt wordt ver
kregen door gelijkstroomtegenkoppeling van de tweede trap naar de
eerste. In fig. 52b is een dergelijke schakeling weergegeven. Hierbij is
de eerste trap ingesteld op 1,2 mA, de tweede op 1 mA. Volgens par.
9.4.1 zal de totale versterking gelijk zijn aan RT/Rcl = 47/0,5 = 94voudig. Het gedrag van de schakeling vertoont veel overeenkomst met
de schakeling van fig. 52a. Ook hier is de ingangsimpedantie tamelijk
hoog en de uitgangsimpedantie tamelijk laag en daar de tegenkoppeling
hier echter steeds over één trap geschiedt zal deze niet zo effectief zijn
als in fig. 52a. De hoge uitgangsimpedantie van de eerste trap kan weer
goed gecombineerd worden met de lage ingangsimpedantie van de
tweede. Vrijwel de gehele collectorstroom van Vx vloeit nu in de basistegenkoppelweerstand Rt; een variatie van de ingangsweerstand van de
tweede trap door variaties in de h21 hiervan zal geen invloed hebben
op de stroomversterking van de eerste trap. Door deze "misaanpassing”
treedt er een goede isolatie tussen de trappen op.
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HOOFDSTUK XII

DE TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING IN
VERSTERKERSCHAKELINGEN
12.1 Algemeen
Gezien de grote rol, die de tegenkoppeling in transistorschakelingen
speelt en de veelvuldige toepassingsmogelijkheden hiervan, is het wel
licht nuttig, hier eens wat meer op in te gaan. Alhoewel de hoofdlijnen
in ”Het ontwerpen van versterkers”, hfdst. II geheel zijn vastgelegd,
doen zich bij transistorschakelingen toch typische problemen voor, welke
bij buizenschakelingen als zodanig niet optreden; door de lage ingangsimpedantie van de transistorversterker moeten we in vele gevallen van
het oorspronkelijke spanningsconcept afstappen en overgaan op het
stroomconcept.
In de meest algemene vorm is tegenkoppeling een bijzondere vorm van
terugkoppeling. Onder terugkoppeling verstaan we het terugvoeren van
(een deel van) het uitgangssignaal naar de ingang. Is de fase van het
teruggevoerde signaal in het beschouwde gebied zodanig, dat hierdoor
het ingangssignaal wordt verkleind, dan spreken we van negatieve terug
koppeling of tegenkoppeling.
Tegenkoppeling is een verschijnsel, dat we ook in de natuur zeer veel
vuldig ontmoeten; iedere reactie op een actie is een vorm van tegen
koppeling. Zonder deze tegenkoppeling zou zelfs het menselijk leven
niet kunnen bestaan; de meest simpele handeling vertegenwoordigt in
wezen een geraffineerd samenspel van een aantal tegengekoppelde
systemen.
In fig. 53a is een dergelijke gang van zaken zeer vereenvoudigd voor
gesteld:
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Fig. 53a
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De hoofdelementen zijn de verschiltrap T, welke als uitgangssignaal het
verschil geeft tussen de beide ingaande signalen (het foutsignaal), de ver
sterker A0, welke het foutsignaal versterkt en omzet in de gewenste
grootheid en de trap B, welke het teruggekoppelde signaal, al of niet
verzwakt of vervormd, aan de verschiltrap T legt. Het ingangssignaal Sj
kan ieder soort signaal zijn: een spanning, stroom, temperatuur, druk,
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vochtigheid e.d.; dit ingangssignaal Sj gaat naar de verschiltrap T; het
verschil stuurt nu de versterker A0 (het ingangssignaal hiervan is der
halve Sg). Het uitgangssignaal van de versterker is nu A0 X Sg = Su.
Dit uitgangssignaal wordt weer teruggevoerd naar de trap B, waarvan op
zijn beurt het uitgangssignaal gelijk is aan B X Su = A0 X B X Sp. Het
verschil tussen Sj en dit signaal is nu juist het aan de versterker ge
legde signaal Sg:
S,
Si A0 X B X S, = Sg of: Sg =
1 + A.XB
Het uitgangssignaal is gelijk aan A0 X Sg:
Su
Ao
1 + A.XB
S5
Deze uitdrukking komt nauwkeurig overeen met die van een tegengekoppelde versterker (zie "Het ontwerpen van versterkers”, hfdst. II.I).
In vele gevallen zal de waarde van A0 X B veel groter zijn dan 1, zodat
we voor de versterking Su/Sj overhouden:
1
Su
B
Si
Dit is wel een uitermate simpel resultaat; de verhouding tussen uit- en
ingaand signaal wordt uitsluitend bepaald door het gedrag van de trap
B. Brengen we hierin een bepaald frequentie-afhankelijk element, dan
zal dit juist in omgekeerde zin in de verhouding tussen in- en uitgangs
signaal verschijnen.
De trap T is hier een verschiltrap genaamd, deze is hier noodzakelijk,
daar het teruggevoerde signaal via B als regel in fase is met het uitgangs
signaal en daarmede ook met het ingangssignaal. Ten einde nu tegenkoppeling te bereiken dient het verschil genomen te worden tussen het
ingangssignaal en het teruggekoppelde signaal. Hierbij wordt het uit
eindelijke signaal verkregen door aftrekken; (subtractieve metode). Zou
het uitgaand signaal in tegenfase zijn met het ingaande (wat eigenlijk
alleen maar in de electronica zinvol is) dan dienen we de beide signalen
juist op te tellen; T is dan een sommator geworden.
Bij de electronica hebben we in wezen de keuze uit het terugvoeren van
tweeërlei soort signalen, nl. een spanning, welke vanaf de uitgang wordt
teruggevoerd of een stroom; dit staat geheel los van de toepassing van
spannings- of stroomtegenkoppeling.
Gaan we met een spanning tegenkoppelen, dan dient de spanning een
zelfde richting te bezitten als de ingangsspanning U;j dit is in fig. 53b
nader weergegeven. Hierbij hebben we te maken met drie spanningen,
nl. de ingangsspanrting Uj, welke tussen de punten O en A is gelegd,
de teruggevoerde spanning ut, welke tussen O-B ligt, terwijl de resul
terende spanning, welke aan de versterker wordt gelegd, gelijk is aan
ug = B-A; in fig. 53c zijn deze spanningen aan de ingang van de versterker nog even apart weergegeven.
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Kiezen we de stroom als terugvoerend element (en dit zal bij transistorversterkers vaak het geval zijn) dan ligt de zaak geheel anders. Stel, dat
in fig. 53b de ingangsstroom gelijk is aan ix en de teruggevoerde stroom
i2, het verschil van beide stromen (nl. i3) zal nu uiteindelijk de ver
sterker moeten sturen. Daar deze stroom de kleinste van de twee moet
worden en in fase met ix zal de ene stroom naar het knooppunt K ge
richt moeten zijn, de andere stroom echter van dit knooppunt af, het
geen impliceert, dat, indien de ingangsspanning in positieve zin gaat, de
uitgangsspanning juist negatief moet worden. In- en uitgangsspanning
dienen derhalve een fase-draaiing van 180° te vertonen. Hierbij is uit
gegaan van de veronderstelling, dat er in het element B in het be
schouwde gebied een beperkte faseverschuiving optreedt, wordt deze
groter dan 180°, dan zal de tegenkoppeling in terugkoppeling overgaan!
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In fig. 53d is een voorbeeld van een zuivere spanningstegenkoppeling
weergegeven; waarbij een deel van de uitgangsspanning wordt terug
gevoerd naar de ingangsspanning. Dit zou een spanning-spanningtegenkoppeling genoemd kunnen worden; het eerste deel van deze uit
drukking verwijst naar de ingangsschakeling, terwijl het laatste deel op
de uitgangsschakeling betrekking heeft. In fig. 53e is nog een voorbeeld
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van een v eel gebruikt netwerk B weergegeven, de overdrachtsverhouding
B is gelijk aan
Zk
Z*
., daar Zj als regel veel groter is dan de (vrij
Zi
zx + zk
kleine) koppelimpedantie Zk. Deze Zk is in vele gevallen een niet-ontkoppelde emissorweerstand, de vorm van de frequentiekromme wordt
dan bepaald door 1/Zt.
In fig. 54 is een voorbeeld van een zuivere stroomtegenkoppeling weer
gegeven, waarbij een deel van de uitgangsstroom i2 (nl. B X
wordt
teruggevoerd naar de ingang en daarbij gevoegd bij de ingangsstroom iv
Voor de stroom, welke in de versterker vloeit, blijft derhalve de waarde
i = ix — B X ^ over- Daar
stroomversterking gelijk is aan A0 X ig>
krijgen we de volgende vergelijking:
l2
A0
*2
— ix — B X ^2 °f;
1 + B X A0
A0
1
Deze uitdrukking komt geheel overeen met de versterking bij toepassing
van spannings-spanningstegenkoppeling. (fig. 53) De zuivere spanningsen stroomtegenkoppelingen gedragen zich volkomen gelijksoortig. Zodra
de factor B X A0 groot t.o.v. 1 wordt, zal de stroomverhouding een
voudig bepaald worden door 1/B en verder onafhankelijk zijn van de
eigenschappen van de versterker. De belasting Zu is hierbij in serie met
de uitgangsstroom gedacht, bij een constante ingangsstroom zal derhalve
ook een constante uitgangsstroom behoren. Deze schakeling kan met
stroom-stroom tegenkoppeling aangeduid worden.
Ten einde deze vormen van tegenkoppeling mogelijk te maken, moeten
de versterkers wel aan bijzondere eisen voldoen. Bij de spanningsspanningstegenkoppeling dient de ingangsweerstand zeer hoog, de uitgangsweerstand zeer laag te zijn en bij de stroom-stroom tegenkoppeling
is uiteraard het tegengestelde het geval. Hierbij zij nog opgemerkt, dat
zowel bij een versterker met een zeer hoge ingangsweerstand als bij een
versterker met een zeer lage ingangsweerstand het energieverlies gering is.
Het netwerk B in fig. 54a, waarin een deel van de stroom verloren gaat,
kan de gedaante hebben als in fig. 54b is aangegeven.
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Fig. 54a en b
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De totale stroom i2 vloeit allereerst in de koppelweerstand Rk en het
nog overblijvende deel gaat via de serieweerstand Rx terug naar de
ingang van de versterker. Aangezien we aangenomen hebben, dat de
ingangsweerstand van de versterker zeer gering is, zal de stroom i2 in
wezen vloeien in de parallelschakeling van Rk met Rx. De resterende
stroom door Rx zal nu gelijk zijn aan:
X i2 =

B X <2 —

Rk
X ^2»

Ri
Rx + Rk
daar Rx als regel veel groter zal zijn dan Rk. Is de versterking groot,
dan zal ig heel klein zijn, zodat we ix gelijk mogen stellen aan B X 12De stroomversterking wordt dan eenvoudig gelijk aan 1/B; de span
ning over de uitgangsimpedantie Zu zal derhalve gelijk worden aan:

*1 X zu
Uu “ l2 X Zu _
B
Nu kunnen zowel voor Zu en voor B frequentie-afhankelijke elementen
gekozen worden (zelfinducties, condensatoren e.d.), zodat een grote
variatie in de uitgangsspanning bij ’n bepaalde ingangsstroom mogelijk is.
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In fig. 54c is de schakeling weergegeven, zoals deze als regel in de prak
tijk uitgevoerd zal worden; hierbij is Rk in serie met de belasting Zu
aangebracht, terwijl de spanning op het knooppunt via Rx wordt terug
gevoerd. De spanning over Rk zal bij benadering gelijk zijn aan Ix X Ri,
zodat de stroom door Rk en daarmede ook door Zu gelijk wordt aan:
*1 XRi
iu =
Rk
Tot nu toe hebben we twee vormen van zuivere spannings- of stroomtegenkoppeling ontmoet; in de praktijk bestaan vele gemengde vormen.
Een van deze vormen is in fig. 55a weergegeven.
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In deze schakeling komt spanningstegenkoppeling aan de ingang voor,
stroomtegenkoppeling aan de uitgang: spannings-stroomtegenkoppeling
derhalve; vanaf het knooppunt K wordt over de impedantie Zk een
spanning naar de ingang teruggevoerd. Aangenomen, dat de benodigde
ingangsspanning ug zeer gering is, mogen we stellen, dat over Zj. een
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“u

ZI

*/
*1

■y
Fig. 55b
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spanning gelijk aan Uj wordt opgewekt. De stroom door Zk zal der
halve gelijk zijn aan Uj/Zk en daarmede is de spanning over de uit
gang
gelijk aan:
Zu
«n
ui

Zk

Bij een constante waarde van de ingangsspanning Uj zal de frequentieweergave door de keuze van Zu en 2bepaald worden. Daar Zy. als regel
maar klein gekozen kan worden (een echte zwevende ingang zullen we
als regel uitsluitend bij transformatorkoppeling kunnen aantreffen) zal
de grootste frequentie beïnvloeding als regel van de Zu afkomstig zijn.
Overigens zijn hiermede de mogelijkheden tot frequentiebeïnvloeding
nog lang niet uitgeput; ook in de van het knooppunt K af teruggevoerde
spanning kunnen we weer een netwerk B opnemen, welke methode in
fig. 55b is aangegeven. De spanning over Zk is nu niet meer gelijk aan
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Uj, doch aan

•, waarbij B weer gelijk is aan de overdrachtsverhouding
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Ook kunnen we de combinatie aantreffen van stroomtegenkoppeling aan
de ingang en spanningstegenkoppeling aan de uitgang, deze is in fig. 55c
weergegeven. De uitgangsspanning, welke over Zu ontstaat, wordt via
R2 teruggebracht naar de ingang. We krijgen nu de volgende ver
gelijkingen:
ii + ig = i2;
= Ao X ig; uu = A0 X ig X Zu en i2 = uu/R2.
Dit levert op:
*1

“u =

1

1

A0XZU
r2
Is de versterking A0 groot en de uitgangsimpedantie Zu niet te laag, dan
mogen we deze term wel verwaarlozen t.o.v. 1/R2; we houden dan de
heel eenvoudige uitdrukking over: uu = ix X R2In fig. 55c betekent dit, dat de stroom ix in de tegenkoppelweerstand
R2 vloeit, daar de stroom i_ in de ingang wel verwaarloosd kan worden.
De uitgangsspanning wordt derhalve gelijk aan i2 X R2- Kiezen we
voor R2 een frequentieafhankelijk element Z, dan wordt zo de weergave
gelijk aan ix X Z. Dit is wel een uitermate eenvoudige methode om een
bepaalde frequentiekarakteristiek te verkrijgen.
De constante ingangsstroom ix in fig. 55c zal als regel verkregen worden
vanuit een bron met een (vrij hoge) spanning, welke over een weerstand
R stroom levert, zodanig, dat u/Rt gelijk is aan ix; hieruit verkrijgen
we de schakeling van fig. 56a.
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Hierbij is de stroom-spanningstegenkoppeling weer omgezet in een
spannings-spanningstegenkoppeling, zodat in wezen weer de situatie van
fig. 53c is verkregen. Daar de ingangsspanning nul is, zal de stroom ij
gelijk zijn aan Uj/Rj; de ingangsstroom ig is gelijk aan ij — i2. (Fig. 56a)
Ro
u»
De uitgangsspanning
R2
ui
Ri ( 1 +
A0 X Zu
Zodra de waarde van A0 X Zu veel groter is dan R2, zal de ver
sterking uu/uj gelijk aan Z2/Zj worden. Hierbij kunnen zowel voor Zj
en voor Z2 twee frequentieafhankelijke elementen gekozen worden, door
de grote vrijheid in de keuze van deze impedantie is een ruime mate van
beïnvloeding mogelijk, wat maakt, dat deze methode dikwijls wordt
toegepast.
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Fig. 56b
Tot nu toe is voor deze methode van tegenkoppeling uitgegaan van een
stroom- stroom versterker (b.v. een transistorversterker). Geheel dezelfde
schakeling is ook bruikbaar voor een spanningsversterker, zoals deze in
fig. 56b is afgebeeld. Hierbij verkrijgen we de volgende vergelijkingen:
ux = ij X Zj + ug; uu = A0 X ug; i2 X Z2 = ug + A0 X ug
Hieruit volgt:
A0
Uu
Zi

ui

(1 + A0)
Z2
De ingangsstroom is hier nul genomen, zodat ix = i2 wordt.

1 +

Z2
Voor grote waarden van de A zal de versterking weer de waarde-----Zi.
benaderen; voor Zx en Z2 kunnen weer frequentie-afhankelijke elementen
gekozen worden. Het geval van fig. 56a zal zich in hoofdzaak in transistorschakelingen voordoen (stroomversterking); het geval van fig. 56b is
kenmerkend voor buizenversterkers.
De tot nu toe gebruikte versterkers waren ideaal, d.w.z. óf de ingangs
spanning was nul, óf de ingangsstroom. Helaas doet zich deze toestand
174

'2

*2

/i«mh2llt,

/

'■l$ï T
(d)

(C)

Fig. 56c en d
in de praktijk niet voor. Als regel hebben we te maken met versterkers
met een min of meer hoge ingangsimpedantie, welke noch nul, noch
oneindig groot is. Hiermede zal steeds rekening gehouden moeten wor
den. Terwijl in buizenversterkers in vele gevallen de ingangsweerstand
zeer hoog is t.o.v. de rest van de schakeling, kan bij transistorversterkers
deze impedantie beslist niet verwaarloosd worden. Alleen in de g.b.s.
is deze ingangsimpedantie zo laag, dat deze schakeling wel als een vrij
wel ideale stroomversterker kan worden beschouwd, ook door de zeer
hoge uitgangsweerstand. Helaas is de stroomversterkingsfactor niet meer
dan 1, zodat het in cascade schakelen van dergelijke trappen geen winst
oplevert.
In transistorschakelingen zullen we als regel te maken hebben met de
g.e.s., waarbij de ingangsimpedantie bij benadering wordt bepaald door
de parameter hu, terwijl de basisstroom ib is. Hieruit verkrijgen we de
volgende vereenvoudigde vergelijkingen:
ub = ^ïi X »b
*u = ^21 X ib
Deze uitgangsstroom iu loopt vrijwel geheel over de collectorweerstand
Rc, waarbij is aangenomen, dat de inwendige weerstand van de transistor
groot is t.o.v. Rc. In fig. 56c is deze situatie weergegeven. Hierbij sturen
we een (constante) stroom ij in de basis terwijl de uitgangsspanning via
R2 teruggekoppeld is; hier is dus sprake van stroom-spanningstegenkoppeling. In fig. 56c gelden bovendien de vergelijkingen:
“b + Uu
ub — (*1---*2) ^11» Uu — ^21 x ib X Rc;
—

r2

b2i
(84)

De stroomversterking
*1

1 + h21

(Rc + hu)

r2
Hierbij is steeds aangenomen, dat de teruggekoppelde stroom i2 klein is
vergeleken bij de versterkte stroom iu.
Mogen we in (84) onderstellen, dat hu veel kleiner is dan Rc en dat
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^2i X Rc
veel groter dan 1 is, dan houden we voor de stroomversterRc
king de bekende waarden R2/Rc over, in de praktijk echter zijn deze
benaderingen in vele gevallen beslist niet toegestaan. De spanningsstroomversterking u^ij vinden we door (84) met Rc te vermenig
vuldigen.
Het klinkt wellicht wat tegenstrijdig dat hier de stroomversterking be
rekend wordt van een schakeling, welke in wezen aan de uitgang spanningstegengekoppeld is, doch dit is geoorloofd door de hoge uitgangsweerstand van de schakeling. Deze schakeling kan geheel vergeleken
worden met de stroomtegenkoppeling van fig. 54c, waarbij echter de Zu
voorgesteld wordt door de inwendige weerstand in fig. 56c, terwijl de
koppelimpedantie Rk in fig. 54c te vergelijken is met de uitgangsweerstand Rc in fig. 54c.
In wezen zal de schakeling van fig. 56c bij constante ingangsstroom de
uitgangsspanning over Rc constant houden; de stroom door Rc zal zich
hierbij automatisch aanpassen. In het ideale geval zou de uitgangs
spanning in fig. 56c gelijk worden aan ix X R2- Daar deze waarde gelijk
is aan ^ X Rc verkrijgen we voor iu/ix de bekende waarde R2/Rc.
De schakeling van fig. 56c komt zeer veelvuldig voor in de vorm, zoals
deze in fig. 56d is weergegeven.
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Fig. 56e

In de meest algemene vorm zullen we de schakeling als regel volgens
fig. 56e aantreffen, waarbij we te maken hebben met een ingangsspanning ux, een ingangsweerstand Rx, een basis-emissorspanning ub en
een ingangsstroom ib = Ui/h^ Het resultaat van de verhouding tussen
uit- en ingangsspanning komt geheel overeen met de in (82) opgegeven
waarde; slechts indien de versterking zeer groot is t.o.v. de tegengekoppelde waarde mogen we voor de verhouding uu/uj de benadering
R2/Rx toepassen.
De tegenkoppeling volgens fig. 56e wordt zeer veel toegepast, daar we,
wat betreft de keuze van Rx en R2, niet aan bepaalde normen gebonden
zijn, we kunnen zowel versterken als verzwakken met deze schakelingen.
Maken we Rx = R2 dan hebben we hiermede een zeer eenvoudige fasedraaier verkregen. Daar de ingangsimpedantie ter plaatse van ub uiter
mate laag is, kan deze schakeling voortreffelijk als mengschakeling ge
bruikt worden; kiezen we voor R2 en Rx de frequentie-afhankelijke
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grootheden Zx en Z2, dan kunnen we zodoende een zeer vergaande be
ïnvloeding van de frequentie-weergave verkrijgen.
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Ten slotte zijn in de fig. 57a t/m e de voorafgaande schakelingen nog
maals weergegeven met de voornaamste eigenschappen, hierbij zijn ook
de meest gebruikte impedanties opgegeven. Bij het gebruik van spoelen
en afgestemde kringen diene men er terdege op te letten, dat er zich
geen ongewenste uitslingerverschijnselen (c.q. instabiliteit) voordoen.
Gezien de relatief hoge prijs en grote ruimte, welke zelfinducties in het
audiogebied vertonen, zullen we ons zoveel mogelijk tot R-C combinaties
beperken.
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HOOFDSTUK XIII

DE INVLOED VAN DE TRANSISTOR OP DE
VOORAFGAANDE SCHAKELING
13.1 Algemeen
Eén van de moeilijkheden, welke we bij het ontwerpen van transistorschakelingen herhaaldelijk ontmoeten, is de invloed, welke de kleine
ingangsweerstand van de transistor op het hiermede gekoppelde deel van
de schakeling uitoefent. Terwijl we bij buizenversterkers gewend zijn
in spanningen te denken, zullen we dat hier in stromen moeten doen.
De moeilijkste gevallen doen zich voor, wanneer de ingangsimpedantie
hoog noch laag is, doch in dezelfde grootte orde ligt als die van het op
de transistor aangesloten netwerk. Zorgen we ervoor, b.v. door toe
passing van tegenkoppeling, de ingangsimpedantie voldoende hoog te
maken, dan verkrijgen we weer eenzelfde eenvoudige rekenwijze als in
buisversterkers het geval is.
Het is wel mogelijk, door kunstgrepen de transistor ingangsweerstand
hoog te maken; de noodzaak, de basisruststroom te leveren, verkleint
echter de mogelijkheid voor het bereiken van zeer hoge ingangsimpedanties. Bovendien vereist dit systeem een aanzienlijk aantal extra onder
delen welke ruimte innemen, geld kosten, energie verbruiken en in wezen
niet bijdragen tot betere prestaties van het geheel. Beter is het daarom
de voorafgaande schakeling zodanig te ontwerpen, dat deze met de be
staande ingangsimpedantie goed werkt.
Een voorbeeld van de beïnvloeding is in fig. 58 weergegeven, dit is een
eenvoudige regeling voor de hogere frequenties. Zodra de reactantie
van de condensator 1/wC gelijk geworden is aan de variabele weerstand R
zal de frequentiekarakteristiek aflopen met 6 db/octaaf (zie ook
H.O.V.V. hfdst. III). Zouden we nu dit netwerkje aan de ingang van
een transistor aansluiten, dan blijft er van de werking niet veel over.
In fig. 58a stelt R2 de lage ingangsweerstand van de transistor voor,
terwijl in fig. 58b de volgorde van R2 en C gewisseld zijn.
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Fig. 58

Voor het gedeelte links van de lijn A-B gelegen passen we nu de stelling
van de Thévenin toe, welke zegt, dat we dit netwerk, bestaande uit een
spanningsgenerator Uj en twee in seriegeschakelde weerstanden R en R2
mogen vervangen door een spanningsgenerator, welke een spanning
R2
(de "open” spanning, indien we C wegdenken)
levert van ut X
R + R2
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over een inwendige weerstand, welke gelijk is aan die van de parallelschakeling van R met R2 =

( R X R2

)

R + R2
Deze weerstand is de weerstand, welke we zien als we vanaf de conden
sator C naar links in het netwerk kijken, indien de spanningsbron Uj
kortgesloten gedacht wordt. Dit is niets bijzonders, aangezien de in
wendige weerstand van een zuivere spanningsgenerator nu eenmaal ge
lijk is aan nul.
Passen we deze stelling toe, dan ontstaat het vergangschema van fig. 58c.
Aan de variabele ingangsweerstand R is nu de (kleine) uitgangsweerstand R2 parallel geschakeld. Van de werking als toonregelaar zal nu
vrijwel niets meer terecht komen, omdat de variatie van R vrijwel teniet
gedaan wordt door de kleine weerstand R2 hieraan parallel.
Voor de koppeling tussen verschillende trappen gebruiken we als regel
een (electrolytische) condensator van een zodanige waarde, dat de weer
gave van het lage frequentiebereik voldoende is. In fig. 59a is deze
situatie weergegeven.
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Fig. 59

Voeden we nu de serieschakeling van R en C uit een bron van constante
spanning (b.v. een versterker met spanningstegenkoppeling) dan zal het
kantelpunt w bepaald worden door 1/R X C. Teneinde een voldoende
kleine waarde van co te bereiken moet bij een kleine waarde van R
( = hlx = ca. 1000 n) C groot gekozen worden met de nadelen van de
grote lekstroom. Veel gunstiger wordt de situatie, indien we in serie
met C de weerstand Rx opnemen, waardoor de kantelfrequentie nu veel
lager komt te liggen: co = l/(Ri + h1]L) X C; de constante spanningssituatie van fig. 59a is feitelijk omgezet in een min of meer constante
stroomsituatie van fig. 59b. De weerstand Rx behoeft niet als zodanig in
de schakeling aanwezig te zijn, doch kan ook gevormd worden door de
collectorweerstand van de voorafgaande trap. Indien we te maken hebben
met een zuivere stroomgenerator, zal de waarde van R (hn) geen enkele
invloed hebben. Deze situatie kan zich echter nooit geheel zuiver voor
doen, daar voor het handhaven van een constante stroom door C de
ingangsspanning in het lage frequentiegebied oneindig hoog zou moe
ten worden!
In fig. 59c zijn de frequentiekarakteristieken van de schakelingen van
fig. 59a en b weergegeven. In het eerstgenoemde geval zal de karakte180
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ristiek stijgen van O tot A met 6 db/octaaf om bij het bereiken van het
kantelpunt wj verder horizontaal te verlopen.
Na het aanbrengen van Rx zal de karakteristiek aanvankelijk een soort
gelijk verloop hebben. Het onderste kantelpunt ligt nu echter bij C, zodat
het verloop OCD wordt. De verbetering van de weergave van de lage
R
frequenties gaat echter ten koste van een vaste verzwakking
R + Ri
In fig. 60 is een metode aangegeven voor het omzetten van netwerken,
welke ontworpen zijn voor: "spanning in-spanning uit", in netwerken
voor: "stroom in-stroom uit”. Door deze metode is het mogelijk tal van
netwerken, welke ontworpen zijn voor het gebruik in buizen versterkers
(hoge ingangsimpedanties) om te zetten in netwerken voor het gebruik
in transistorversterkers (lage ingangsimpedantie, stroomsturing).
Het netwerkje van fig. 60a is opgezet om gevoed te worden vanuit een
bron met constante spanning (lage impedantie), terwijl deze op zijn
beurt spanning moet leveren aan een bron van hoge impedantie.
Z2
De overdracht uu/uj =
+ Z2
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Nu beschouwen we precies hetzelfde netwerkje in fig. 60b, waarbij we
echter de in- en uitgang verwisselen, wat logisch is, daar we bij stroomsturing voeden vanuit de bron met zeer hoge weerstand (constante
stroom betekent oneindig hoge eigenweerstand) in een schakeling met
een zeer lage weerstand (stroomsturing). Doen we dit, dan krijgen we
voor de stroom i2 aan de uitgang:
l2

z2

h

Zi + z2

Deze uitdrukking is weer geheel identiek aan de overdracht bij spanningssturing.
Hieruit volgt nu de volgende zeer belangrijke eigenschap:
Indien we een netwerk beschouwen, dat ontworpen is voor zuivere spanningssturing, dan mogen we precies hetzelfde netwerk gebruiken voor
stroomuitsturing, indien we in- en uitgang verwisselen, van deze eigen
schap kunnen we een zeer nuttig gebruik maken.

r

Beschouwen we eens de heel eenvoudige volumeregelaar volgens fig. 60c
(deze kan b.v. een logaritmisch verloop bezitten) dan zal de verhouding
tussen uit- en ingangsspanning gelijk zijn aan a, welke de fractie aangeeft
van het onderste deel van de spanningsdeler, vergeleken bij de totale
waarde. Voor stroomsturing draaien we eenvoudig de aansluitingen om
en verkrijgen zodoende fig. 60d. Hierbij schuilt er nog een naar addertje
onder het gras, nl. dat de stroomovergang in het contactpunt tussen de
loper en het weerstandslichaam snel aanleiding tot kraakverschijnselen
kan geven.
Vooral, indien er een gelijkstroom over het contact loopt, zal er spoedig
kraken optreden, ook moet er bij voorkeur geen (gelijk)stroom door
het weerstandslichaam gaan.
De waarde van R moet zodanig gekozen worden, dat deze klein is t.o.v.
de zeer hoge weerstand, waarover de (constante) stroom ix wordt ge
leverd, terwijl deze groot moet zijn t.o.v. de resterende weerstand van
het circuit achter R, waardoor de stroom i2 moet lopen. Stel, dat we de
volumeregelaar willen gebruiken achter een kristalopnemer, welke met
een weerstand van 0,5 Ma moet worden afgesloten, terwijl de volume
regelaar wordt aangesloten tussen de basis en aarde van een transistor
met een hxl van 1 ka. De waarde van R moet nu klein zijn t.o.v. 0,5 Ma,
doch groot t.o.v. hn; hiervoor zou een waarde van 20-25 ka zeer ge
schikt zijn.
Wensen we de klankregeling volgens fig. 58a toe te passen, dan be
hoeven we slechts de in- en uitgang om te draaien, zodat we nu fig. 6la
verkrijgen. Het kantelpunt w is 1/R X C; de waarde van R moet weer
zodanig gekozen worden, dat deze klein is t.o.v. de ingangsimpedantie
van de schakeling, terwijl deze weer groot moet zijn t.o.v. de uitgangsimpedantie; aan de laatste voorwaarde kan uiteraard niet over het gehele
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gebied voldaan worden. Indien R zeer klein wordt, zal de uitgangsweerstand uiteindelijk bepalend worden voor het gedrag van de schakeling.
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De hoge ingangsimpedantie, die we voor dit soort schakelingen nodig
hebben, kunnen we verkrijgen door het toepassen van stroomtegenkoppeling volgens fig. 31c; de lage afsluitimpedantie kunnen we ver
krijgen door de uitgang aan te sluiten op een transistor met spanningstegenkoppeling volgens fig. 31a of volgens fig. 50a (stroom-spanningstegenkoppeling). Bij het ontwerpen van schakelingen, waarin klankcorrectie wordt toegepast, is het van belang de impedanties van de opeen
volgende trappen zodanig te kiezen, dat de in- en uitgangsimpedanties
sterk ongelijk zijn, zodat we van een hoge uitgangsimpedantie gaan naar
een lage ingangsimpedantie of omgekeerd. Doen we dit niet, dan worden
de berekeningen zeer onoverzichtelijk, terwijl in de praktijk als regel
geen bevredigend resultaat kan worden verkregen.
Ook de meeste ingewikkelde klankregelschakelingen kunnen we op deze
manier behandelen; zo is in fig. 6lb de regeling van de lage frequenties
volgens fig. 44 uit H.O.V.V. pag. 76* aangegeven.

Rt •p.*21

£

£

p

p

p

t

h

R

c

uu
C
*2

(•)

(b)

(e)

Fig. 61

In fig. 6lb is de configuratie voor ”laag in" en "hoog uit" aangegeven;
voor constante stroom "in” kunnen we de schakeling omzetten in die
van fig. 6lc.
* Het ontwerpen van versterkers H.O.V.V.
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13.2 De plaatsing van de volumeregelaar in de versterker
De volumeregelaar kan aan het begin van de versterker (dus direct aan
de aansluitingen van een (kristal) opnemer e.d.) of in een van de vol
gende trappen worden opgenomen. In sommige gevallen zullen we beide
gevallen aantreffen, vooral indien we meer ingangen toepassen. Met de
ingangsregelaars kunnen we het niveau van iedere ingang afzonderlijk
regelen, met de volumeregelaar tussen de trappen het gehele niveau.
Bij de plaatsing van de volumeregelaar aan de ingang van de versterker
moeten we twee factoren goed onder ogen zien, nl. de mogelijkheid van
kraken van de regelaar en de ruis van de ingangsschakeling. Hieruit
volgt, dat we de regelaar alleen dan aan de ingang zullen plaatsen, indien
het niveau aan de ingang voldoende groot is, zodat er niet veel ver
sterking nodig is. In het algemeen zal het niveau hoger dan 100 mV
moeten liggen om moeilijkheden te vermijden, zodat we een dergelijke
regeling voor kristalopnemers (pick-up), koolmicrofoons, radio- of
draadomroepaansluitingen, aansluitingen afkomstig van bandopnemers
e.d. kunnen toepassen.
De meeste ruis zal steeds afkomstig zijn van de ingangstransistor. Plaat
sen we de regelaar aan de ingang van deze transistor, dan zal de ruis
van deze transistor nagenoeg constant blijven, doch de ingangsspanning
van de opnemer zal afhankelijk zijn van de stand van de regelaar, de
verhouding tussen het signaal en de ruis zal slechter worden, naarmate
de signaalsterkte afneemt als gevolg van terugregeling van de sterkteregelaar. Bij opnemers, welke betrekkelijk zwakke signalen afgeven,
zullen we dan ook steeds eerst versterken en daarna de volumeregeling
toepassen.
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In fig. 62a en b zijn twee schakelingen weergegeven, waarbij de regelaar
zich aan de ingang bevindt. Tussen de ingangsklemmen AB kan een
kristalopnemer, een radioaansluiting, e.d. opgenomen worden. Bij ge
bruik van een logaritmische potentiometer wordt ook inderdaad een loga
ritmische regelkarakteristiek verkregen. De maximale versterking is onge
veer gelijk aan Rt/R1, welke hier wat kleiner dan 1 wordt; aan de uitgang
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van de transistor ontstaat nagenoeg eenzelfde spanning als over de ingangsklemmen AB. De transistor levert geen spanningsversterking, doch
brengt de hoge ingangsimpedantie tussen AB terug op een lage uitgangs-vb

(c)

w

*1

ll
Fig. 62c

impedantie over Rc. De weerstand Rt wordt zodanig gekozen, dat de
spanning tussen collector en emissor ongeveer de halve voedingsspanning
bedraagt, welke waarde zal afhangen van de stroomversterkingsfactor
h21 en de collectorlekstroom Ico van de transistor. De stroom-spanningstegenkoppeling werkt gunstig voor het verkrijgen van een lage ingangs
impedantie en een lage uitgangsimpedantie.
In fig. 62b is een variant op de schakeling van fig. 62a getekend, waarbij
de basis gevoed wordt vanaf een spanningsdeler tussen de — 12V en
aarde, waarmede een betere temperatuursstabiliteit is te bereiken als in
fig. 62a mogelijk is.
Overigens is het zeer goed mogelijk, de stroomsturing van fig. 62a te
vervangen door de spanningssturing van fig. 62c door het verwisselen
van de plaats van Rj en R2. De waarde van Rx in fig. 62c zal bij be
nadering gelijk zijn aan de benodigde afsluitweerstand van de opnemer.
Over de ingangsweerstand kan een klein condensatortje geplaatst worden
(50-100 pF) om de correctie voor de hoogste frequenties te verzorgen.
In fig. 63a, b en c zijn de verschillende mogelijkheden voor het opnemen
van de sterkteregelaar tussen de verschillende trappen weergegeven.
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Fig. 63a
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In fig. 63a gaan we uit van de hoge uitgangsimpedantie van Vlf waarbij
de regelaar aangesloten is aan de lage ingangsimpedantie van V2; de
scheidingscondensator C houdt de collector (gelijk) spanning af van de
basis van V2.

ra.»w

Fig. 63b
(bJ

In fig. 63b daarentegen is een typische spanningsregeling weergegeven,
waarbij de regeling vanuit een lage ingangsimpedantie in een hoge afsluitimpedantie werkt. Deze schakeling heeft t.o.v. fig. 63a het grote
voordeel dat de waarde van C voor eenzelfde weergave van de laagste
frequenties aanzienlijk kleiner gekozen kan worden.
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Een hoge ingangsimpedantie kunnen we ook verkrijgen door de toe
passing van stroomtegenkoppeling volgens fig. 63c, waarbij we steeds
weer de moeilijkheid ontmoeten dat de spanningsdeler Rj/R^ de hoge
ingangsweerstand van de transistor op een ontoelaarbaar lage waarde
brengt. Ten einde toch een voldoende hoge ingangsweerstand te be
reiken, passen we een kunstgreep toe, waarbij het aftakpunt tussen Rx en
R2 op nagenoeg dezelfde wisselspanning gebracht wordt als die welke
tussen de emissor en aarde heerst. De basisstroom wordt via een afzon
derlijke weerstand Rg toegevoerd. Aangezien de (wissel)spanning over
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deze weerstand zeer klein is (nl. ub — ue2) zal ook de stroom door deze
weerstand zeer klein zijn, zodat deze weerstand zich voordoet als een
veel hogere weerstand. Stel, dat uo2 gelijk is aan b X ub, waarbij b iets
kleiner is dan 1 (b.v. 0,9), dan zal de stroom door deze weerstand gelijk
zijn aan

ub — uo2

of ub (1—b)/Rg. De ingangsweerstand zal gelijk

zijn aan de ingangsspanning ub, gedeeld door de stroom ig; daar deze
stroom gelijk was aan ub (1—b)/Rg zal de ingangsweerstand gelijk
i
ub
worden aan
= R*
ub (1—b)
(1-b)
De ingangsweerstand wordt nu 1/(1 —b) maal zo groot; is b gelijk aan
0,9, dan zal de ingangsweerstand 10 X Rg worden. Voor R gelijk aan
10 kfi, wordt de ingangsweerstand 100 kft, met daaraan parallel de hoge
ingangsweerstand van de g.e.s. met een niet-ontkoppelde emissorweerstand. Een nog hogere ingangsimpedantie kunnen we bereiken door de
transistor te schakelen als emissorvolger; de waarde hiervan kunnen we
aan de hand van de formule (49) bepalen.
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Fig. 63 d

Een systeem voor volumeregeling wat speciaal in eenvoudige apparaten
nog wel eens wordt toegepast, is in fig. 63d afgebeeld. Hierbij wordt
een tamelijk hoogohmige potentiometer R gevoed door de constante
spanning Uj, terwijl de uitgang aan een laag-ohmige schakeling is aan
gesloten. De potentiometer zelf is lineair, doch zal door de lage belasting
een min of meer logaritmisch karakter verkrijgen.
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De verhouding tussen de uit- en ingangsspaning is gelijk aan:
a
a X Ri
Uu
1 + a X b (1 —a)
Rx + a X R (1 — a)
ui
De factor a geeft aan het deel van de potentiometer R, wat in gebruik
is, terwijl b de vaste verhouding is tussen R en Rx. Nu hangt het karakter
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van de regeling sterk af van de waarde van b; voor grote waarden van
b zal de regeling zeer snel verlopen, terwijl voor kleine waarden van b
een meer lineair karakter wordt verkregen. In ieder geval moeten we er
rekening mee houden, dat de ingangsweerstand een sterk wisselend
karakter bezit. Voor kleine waarden van a is deze gelijk aan R, voor a = 1
wordt deze gelijk aan de veel kleinere waarden van R^ (b.v. 1/5 R), met
R parallel.
In fig. 63e is de stroomtegenhanger van fig. 63d weergegeven; vervangen
we de stroombron ix met een weerstand R± door een spanningsbron
ux = ijRj^ over een weerstand Rx, dan wordt fig. 63f verkregen. Voor
Rx > R wordt stroomvoeding aan de ingang verkregen; R wordt dan log.
In fig. 63g is in de lijn OBA het verloop van de spanningsoverdracht
voor b = 5 getekend, voor kleine waarden van a zal de kromme vrijwel
lineair met a verlopen (deel OB) terwijl voor grotere waarden van a
(BA) een meer logaritmisch verloop wordt verkregen.
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Ter vergelijking is nog een echte logaritmische karakteristiek in fig. 63e
weergegeven en wel volgens DBA, waarbij de beide lijnen elkaar drie
keer snijden en een redelijke benadering wordt verkregen.
Een vrijwel ideale mengschakeling is in fig. 64 afgebeeld.
\*c

ES
±v’
Fig. 64

De transistor Vl is stroom-spannings tegengekoppeld, waarbij de ingangsimpedantie zeer laag is, evenals de uitgangsimpedantie (zie ook
fig. 57d en e). Deze lage ingangsimpedantie maakt het mogelijk, tussen
de basis en emissor een aantal ingangen aan te sluiten, zonder dat deze
elkaar wederkerig beïnvloeden (zie ook ”Het ontwerpen van versterkers”
hfdst. II.3). De versterking van ieder kanaal wordt bij benadering be
paald door Rt/Rn waarbij Rn de ingangsweerstand voorstelt. Door de
keuze van Rls R2 en R3 kan de versterking van iedere ingang aangepast
worden aan de uitgangsspanning, zodat eenzelfde uitgangsspanning aan
de transistor voor elk der kanalen wordt verkregen. Over de ingangsweerstanden kan nog een kleine condensator voor correctie van de
frequentiekromme worden aangebracht (zie fig. 49a).
Voor de berekening van de versterking per kanaal kunnen we gebruik
maken van de uitdrukkingen (51) en (52); de stroomversterking zal bij
^21 X Rt
l2
benadering gelijk zijn aan:
io
Rt + h21 X Rc
Indien h21 X Rc veel groter is dan de tegenkoppelweerstand Rt, zal de
gewenste uitdrukking voor de stroomversterking Rt/Rc worden ver
kregen. Daar de tegenkoppelweerstand Rt hier tevens de basisstroom
levert en uit dien hoofde vrij groot is (ca. 0,5 Mn), is deze benadering
hier beslist niet geoorloofd. Stel, dat h21 gelijk is aan 100, Rc gelijk aan
5 kn en Rt gelijk aan 500 kn, dan wordt de stroomversterking juist
gelijk aan de helft van de theoretische waarde Rt/R^ we kunnen ook
zeggen, dat er evenveel stroom in de basis als in de tegenkoppelweerstand
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vloeit. Aangezien de ingangsstroom i0 bepaald wordt door de ingangsspanning, gedeeld door de ingangsweerstand en de uitgangsspanning
gelijk is aan i2 X Rt volgt hieruit, dat de spanningsversterking gelijk is
aan Rj/2.11, waarbij R de ingangsweerstand voorstelt. Wensen we een
versterking van één maal, dan moet bij een Rt van 500 kn de waarde
van R gelijk aan 250 ko gekozen worden. Gezien de lage uitgangsimpedantie van de transistor kunnen we hierachter weer een volume
regelaar voor het totale volume volgens fig. 63b opnemen.
13.3 De aanpassing van het opname-element aan de transistoringang.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Als opneemelement komen in aanmerking:
De kristalopnemer (groeftaster)
De dynamische opnemer (groeftaster)
De dynamische- en bandmicrofoon
De kristalmicrofoon of keramische microfoon
De bandweergeefkop
De radio-ontvanger en de draadomroep.

Een van de meest belangrijke gezichtspunten is steeds het afsluiten van
de betreffende opnemer met de juiste weerstandswaarde.
a) Bij de kristalopnemer hebben we als regel te maken met afsluitweerstanden tussen de 220 kfl en 1 Mft; in welk geval de opnemer een
constante-amplitude karakteristiek heeft (zie ook ”Het ontwerpen van
versterkers” hfdst. V.l). Kiezen we de afsluitweerstand lager ,dan zal het
kantelpunt voor de laagste frequenties omhoog schuiven — er treedt een
verlies van de lagere frequenties op. In sommige gevallen wordt de
afsluitweerstand zeer laag gekozen, zodat de opnemer een constante
snelheidskarakteristiek verkrijgt, evenals dit met de dynamische opnemer
het geval is. Verderop in de versterker worden nu soortgelijke correcties
toegepast als voor de dynamische opnemer gebruikelijk is. In het alge
meen echter verdient het aanbeveling de door de fabrikant opgegeven
weerstandswaarden aan te houden.
Een eenvoudig aansluitsysteem hebben we reeds in fig. 62a en c ontmoet;
hierbij geschiedt de sterkteregeling direct aan de ingang, wat, gezien
het hoge niveau (ca. 0,2-1 V), wel toelaatbaar is. In het algemeen verdient
het aanbeveling, met het oog op de ruis, om de weerstand tussen de basis
en emissor laag te houden (ca. 1000-2000 Q), zowel bij hogere als bij
lagere waarde neemt de ruis toe. Het ruisprobleem gaat bij hoogwaardige
opnemers (stereo-elementen), bij microfoons en vooral bij de weergeefkop voor de bandrecorder een belangrijke rol spelen. De schakelingen
van fig. 62a en c zijn uit oogpunt van de ruis zeer ongunstig, omdat
het grootste deel van het nuttige signaal in de serieweerstand Rx ver
loren gaat, terwijl de ruis zelfs toeneemt; alleen door de grote signaalspanning tussen A en B is het systeem hier toelaatbaar.
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In fig. 65a en b zijn nog twee ingangsschakelingen voor een kristalopnemer weergegeven, waarbij de sterkteregeling verderop in de ver
sterker plaats vindt. De scheidingscondensator C in fig. 65a zal niet altijd
vereist zijn omdat de stroom via Rt vrijwel geheel in de (lage) basis
weerstand van de transistor verdwijnt; het kleine spanningsverschil
tussen de basis en emissor (ca. 150 mW) zal als regel geen bezwaar voor
het opname-element opleveren.
Een voor de kristalopnemer aantrekkelijke schakeling is in fig. 65c weer
gegeven; hier stelt Cx de "eigen” cap. van de opnemer in; indien
Ci = C2 gekozen wordt, zal de verhouding juist gelijk aan één zijn,
terwijl de ruis en de frequentieweergave zeer gunstig liggen.
De dynamische opnemer dient als regel met een weerstand tussen 60 en
100 kft afgesloten te worden wat in transistorschakelingen weinig moei
lijkheden zal opleveren; de correctie voor de opname-karakteristieken van
de grammofoonplaat kan direct aan de ingang of verderop in de verster
ker plaats vinden (zie ook "Het ontwerpen van versterkers" hfdst. V.l).
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Fig. 65c en d
In fig. 65d is een ingangsschakeling zonder correctie weergegeven; hierbij
dient nog een correctienetwerk gevoegd te worden. Een ingangsschake
ling met correctie is in fig. 65c weergegeven; de aangegeven waarden
voor het correctielid gelden voor de meest gebruikte snij karakteristieken
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van de LP-platen, nl. de RIAA, NARTB (NAB), New "AES” en RCA
”New Ortophonic”. De tegenkoppelweerstand Rt wordt voor de be
treffende transistor zodanig bemeten, dat de collector-emissorspanning
ongeveer de halve voedingsspanning bedraagt; een transistor met een
hoge h2j-waarde zal een grote waarde van de Rt vereisen, waardoor de
frequentiecorrectie ook over een groot gebied uitgestrekt kan worden.
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In fig. 65f en g zijn twee schakelingen weergegeven waarbij de frequentie
correctie over twee trappen geschiedt; deze schakelingen zijn geheel ana
loog aan die in fig. 50a. Hierbij kunnen we profiteren van de hoge ver
sterking van
en de lage uitgangsimpedantie van V2 om een zeer ver
doorgevoerde correctie aan te brengen. Ook de spanningstegenkoppeling
volgens fig. 52a leent zich zeer goed als ingangs- en correctieschakeling.
In plaats van Rt komt nu het frequentie-corrigerend lid. Bij het ont
werp van een dergelijke schakeling moeten we erop bedacht zijn, dat de
frequentie-correctie voldoende uitloop heeft naar beide zijden.
Voor de meest toegepaste LP-correctie (NAB) dient een versterking van
het laagste register van ten minste -f 20 db (10-voudig) aanwezig te zijn
t.o.v. de versterking in het middenregister. Bij een waarde van 56 kft
voor R2 in het frequentie-correctielid zal in fig. 52a de versterking in
het "middengebied” gelijk worden aan R2/Rei = 56-voudig. In het
laagste frequentiegebied, waar er nagenoeg geen tegenkoppeling meer
optreedt, dient de versterking derhalve tenminste gelijk aan 560-voudig
te zijn. In fig. 52a zal hieraan door de betrekkelijk hoge waarde van Rel
maar ternauwernood voldaan worden; bij IV ingangsspanning zal de
stroomuitsturing in Vj_ gelijk zijn aan 1 mA welke nagenoeg geheel in
de basis van V2 vloeit; stellen we de stroomversterking van V2 op 100voudig, dan is de totale versterking 500-voudig; in de praktijk is deze
aanzienlijk kleiner, daar we de terugwerking van V2 verwaarloosd
hebben.
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Een verbetering hierin kunnen we bereiken door Rel (in fig. 52a) op
te delen in een ontkoppeld en een niet-ontkoppeld deel en de tegenkoppelspanning aan het niet ontkoppelde deel te leggen; hierbij moet
ook de waarde van Rt == R2 uit fig. 65e overeenkomstig kleiner ge
kozen worden. Een bezwaar van de schakeling volgens fig. 52a is wel,
dat door de frequentiecorrectie de ingangsweerstand nu ook sterk varieert
als functie van de frequentie. Voor de lage frequenties, waarbij de tegenkoppeling gering is, zal de ingangsimpedantie vrij laag zijn, voor de
hoge frequenties zal deze hoog zijn. Daar een dynamische opnemer een
inductief karakter heeft (in tegenstelling met een kristalopnemer, welke
juist een capacitief karakter heeft) zal deze lagere ingangsimpedantie
geen verlies in de lagere frequenties met zich medebrengen.
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c) De dynamische- en bandmicrofoon (hieronder valt in zekere zin ook
de minder toegepaste condensatormicrofoon).
In vele gevallen zijn deze microfoons reeds aangepast op een 600 Q lijnimpedantie; sluiten we de lijn aan de ingangszijde eveneens met 600 Q af,
dan verkrijgen we hiermede een juiste aanpassing. Een dergelijke im
pedantie wordt algemeen gekozen, vooral bij wat grotere kabellengte.
Door de lage impedantie hebben we weinig last van de kabelcapaciteit
en het oppikken van storingen, zouden we de impedantie nog lager kie
zen, dan krijgen we een zo kleine spanning, dat de kans op kraken e.d.
weer groot worden. Daar de ingangsweerstand van de niet-tegengékoppelde transistor in de buurt van 1 kQ ligt is de waarde van 600 Q door
parallelschakeling van een weerstand van 1,5 kil gemakkelijk te ver
krijgen. Een dergelijke schakeling is in fig. 65h weergegeven; door de
zeer lage ingangsimpedantie geeft Rt hier geen tegenkoppeling, doch
dient uitsluitend voor het leveren van de basisstroom. In fig. 65i is een
soortgelijke schakeling met een betere temperatuursstabilisatie afgebeeld.
In fig. 65k is een microfoonversterker met de transistor in g.b.s. weer
gegeven; de zeer lage ingangsimpedantie maakt de schakeling zeer ge
schikt voor de toepassing van directe koppeling met laagohmige micro
foons (miniatuurluidspreker, bandmicrofoons e.d.).
In andere gevallen is een transformator met een hoge overzetverhouding
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in de microfoon gebouwd, zodat de impedantie tussen de 50 en 100 k£2
ligt. Hierbij kan uiteraard maar een beperkte lengte van de afgeschermde
kabel gebruikt worden op straffe van verlies van de hogere frequenties.
Het voordeel hiervan is echter, dat het signaalniveau een flink stuk
boven het ruisniveau van de transistor gebracht wordt, toch is dit voor
deel niet zo groot als op het eerste oog zou lijken. De transistorruis is nl.
in sterke mate afhankelijk van de bronimpedantie. Een hoge bronimpedantie geeft weliswaar een hogere signaalspanning, doch vergroot
ook de ruisbijdrage, zodat de winst minder groot is als verwacht zou
worden.
De schakelingen volgens fig. 52a en fig. 63c zijn voortreffelijk geschikt
voor de aanpassing van deze hoogohmige microfoons; de afsluitweerstand kan zo nodig tussen de punten A-B aangebracht worden.
Een beter systeem is echter de transformator aan de versterkeringang te
plaatsen, tenzij de microfoon zo laagohmig is (bandmicrofoons) dat het
kraken in de leiding en het spanningsverlies een onaangename rol gaan
spelen. Vooral indien de ingangstransformator in het midden geaard is,
behoeft geen afgeschermde kabel gebruikt te worden — hierdoor is het
mogelijk een veel soepeler en robuuster kabel te gebruiken, terwijl er
ook geen gevaar is voor het oppikken van mantelstromen in de af
scherming.
Deze schakeling, welke in fig. 65 1 is afgebeeld, bezit de mogelijkheid,
de basisstroom in serie met de secundaire toe te voeren, waardoor de
spanningsdeler de ingangsimpedantie niet verkleint. De hoge ingangsimpedantie wordt verkregen door de niet-ontkoppelde emissorweerstand
Re, welke tevens de temperatuursstabilisatie verzorgt. In de professionele
systemen vinden we vaak twee transformatoren, één bij de microfoon
zelf, welke de impedanie op 600 Q transformeert en een aan de ingang
van de versterker, welke deze 600£2 op b.v. 100.000 £2 brengt. Daar
goede transformatoren echter zeer kostbaar zijn, goed afgeschermd
moeten worden tegen het oppikken van strooivelden, aanzienlijke ruim
ten innemen en gewicht vertegenwoordigen, bestaat de tendens, mede
door de Jage-ruis transistoren, de ingangstransformator weg te laten.
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In alle gevallen verdient het aanbeveling, de beide microfoonleidingen
zwevend t.o.v. aarde te houden en de afscherming van de leiding afzon
derlijk te aarden. Voor de aansluiting van de microfoon dient derhalve
ten minste een tweepolige, bij voorkeur echter een driepolige afge
schermde steker gebruikt te worden, waarbij de afscherming over een
afzonderlijk stekerpunt aangesloten wordt.
Is er in de microfoon een geleidende verbinding tussen de beide aansluitdraden aanwezig (en dat zal veelal het geval zijn) en zijn de aansluitdraden zwevend t.o.v. aarde, dan kunnen we ook de schakeling van
fig. 65m toepassen, welke in wezen overeenkomt met die van fig. 65h;
ook hierbij wordt de basisstroom via de microfoon toegevoerd, zodat we
een hoge ingangsimpedantie door de niet-ontkoppelde emissorweerstand
kunnen verkrijgen.
d) Bij de kristal en keramische microfoons moeten we voor een volledige
weergave van het laagste frequentiegebied als regel een hoge afsluitweerstand toepassen, welke ligt tussen de 1 en 5 Mfl. Lang niet in alle
gevallen is deze grote afsluitweerstand noodzakelijk, in vele gevallen
wordt een dergelijke microfoon in hoofdzaak voor spraak toegepast,
waarbij een verzwakking van het lage frequentieregister de verstaanbaar
heid ten goede komt. Voor niet te hoge afsluitweerstanden (tot ca.
0,5 Mo) is de schakeling volgens fig. 52a weer zeer geschikt; een even
tueel verlies van de lagere frequenties kan door het frequentie-afhankelijk maken van Rt (het opnemen van een serie-condensator) weer groten
deels gecompenseerd worden.
Voor zeer hoge ingangsimpedanties gebruiken we een cascade schakeling
van twee emissorvolgers volgens fig. 65n; deze schakeling komt in wezen
geheel overeen met die volgens fig. 63c, met dit verschil echter, dat in
plaats van de emissorweerstand Re2 weer een emissorvolger wordt toege
past. Aangezien deze emissorvolger weer een hoge ingangsweerstand be
zit, kan de emissorweerstand van de eerste trap (Rol) groot gekozen
worden zonder dat de daarop volgende trap door deze hoge weerstand te
zeer belast wordt. De wisselspanning over deze emissorweerstand zal nu
nagenoeg gelijk zijn aan de wisselspanning tussen de basis en aarde; het
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spanningsverschil over de basisweerstand Rb (18 kQ) is uiterst gering,
zodat de ingangsweerstand zeer hoog wordt. De uitgangsweerstand van
V2 is laag; mede dank zij de lage waarde van Rc2 kan een flinke stroom
uitgestuurd worden. (De ruststroom van V2 bedraagt hier 6V/1 kQ =
6 mA). De versterking van de gehele schakeling bedraagt iets minder
dan lx; we moeten dan deze schakeling uitsluitend als impedantie-omzetter bezien.
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Bij het verkrijgen van een hoge ingangsimpedantie dienen we te be
denken, dat we steeds stroom moeten leveren om de transistor uit te
sturen. Wat we doen door het toepassen van tegenkoppeling is de ingangsgevoeligheid verkleinen, waardoor bij eenzelfde stroomuitsturing de
ingangsspanning hoger zal moeten worden, zodat de ingangsweerstand
Uj/ij hierdoor schijnbaar vergroot wordt. De te leveren ingangsenergie
wordt echter met de toename van de stuurspanning steeds groter. Wat
al die schakelingen voor het vergroten van de ingangsweerstand in feite
doen, is het uitschakelen van de nadelige gevolgen van de ingangsweer
stand, zoals deze door het netwerk voor de basisstroomvoorziening wordt
teweeggebracht. Voor het verkleinen van de stroomuitsturing zouden
we geen tegen-, maar meekoppeling moeten toepassen. Een kleine stroomsturing geeft direct een groot resultaat, doordat een deel van de uit
gaande stroom nu de ingaande versterkt. Hierbij vormen de stabiliteit en
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de vervorming echter kritische punten. Er bestaan nog tal van andere
metoden ter verhoging van de stroomgevoeligheid; zo kan voor een
gelijkstroomversterker met succes gebruik worden gemaakt van om196

zetting in wisselstroom met behulp van magnetische of capacitieve
modulatoren.
Het algemene principe voor het verkrijgen van hoge ingangsweerstanden
is in fig. 65o afgebeeld, waarbij de tegenkoppeling over twee versterkertrappen is gedacht, welke ieder A0-maal versterken. De uitgangsspanning
van iedere trap afzonderlijk kan in fase, óf in tegenfaze zijn, mits de
trappen onderling gelijk zijn.
De gehele uitgangsspanning wordt naar de ingang teruggevoerd, zodat
de versterking nagenoeg 1-maal is; bij een uitgangsspanning van uu zal de
benodigde ingangsspanning aan de versterker ug heel klein zijn en wel
gelijk aan uu/AQ2. Deze kleine spanning komt nu over de ingangsweerstand Rg, zodat de stroom door deze weerstand eveneens gering is. Uit
een eenvoudige berekening blijkt, dat de ingangsweerstand vergroot is
tot (1 + A02) x Rp waarmede de invloed van Rg wel is opgeheven. He
laas geldt ditzelfde niet voor de ingangsweerstand hn van de transistor,
omdat we juist de stroom door htl nodig hebben om de transistor te
kunnen uitsturen; het vervangschema volgens fig. 65o is daarom in wezen
niet juist. Hoewel de spanningversterking steeds iets kleiner dan 1 is, zal
de stroomversterking aanzienlijk kunnen zijn; we kunnen dit systeem
zeer goed gebruiken, indien we in een lage impedantie naar de uitgang
moeten sturen. De enige methode om de stroomuitsturing aan de ingang
klein te houden (in absolute waarde althans) is het vergroten van de
versterking. Hoewel de ingangsweerstand als zodanig hierdoor niet ver
andert, zal toch de stroom, welke aan de schakeling wordt onttrokken,
kleiner worden. Dit geldt in het bijzonder voor transistorvoltmeters e.d.
In dergelijke gevallen verdient het gebruik van siliciumtransistoren aan
beveling, daar de waarde van de collectorlekstroom hier veel kleiner is
dan bij germanium transistoren, kunnen deze met een zeer lage collectorstroom ingesteld worden en met grote weerstanden in het basiscircuit,
zonder dat de temperatuursstabiliteit in gevaar komt; beide factoren
werken gunstig voor het verkrijgen van een hoge ingangsweerstand.
e) De afspeelkop in de magnetofoon.
Gezien de zeer kleine spanning, die een dergelijke kop bij de huidige
smalle sporen afgeeft, is het van belang de ruisvrijheid zo veel mogelijk
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te handhaven. Hierbij wordt dan ook een speciale ruisarme transistor
(AC 107) toegepast, terwijl de spanning tussen emissor en collector
laag wordt gehouden. De collectorstroom is op een zodanige waarde in
gesteld (0,3 mA) dat de ruisbijdrage van de transistor zo klein moge
lijk is.
De betreffende schakeling is in fig. 66a afgebeeld.
De afspeelkop werkt direct in de lage transistorimpedantie, waardoor
een grote spanningsversterking ontstaat, deze is hier gelijk aan 330voudig, de frequentiekarakteristiek loopt van 40-14.000 Hz tussen de
—3dB punten.
De weergave van de afspeelkop vertoont veel gelijkenis met die van een
dynamische opnemer op een gramofoonplaat, in beide gevallen zal bij
een constante modulatie een spanning worden verkregen, welke even
redig met de frequentie toeneemt (snelheidsmodulatie). Evenals dit bij
de grammofoonweergave het geval is, moet hier ook een frequentiecorrectie bij het afspelen worden gegeven; de lagere frequenties, welke
te zwak weergegeven zouden worden, moeten hier opgehaald wor
den, de hogere frequenties daarentegen verzwakt. Bij het opnemen van
de band krijgen we soortgelijke problemen als bij de opname van gramofoonplaten, de amplitude kan maar een beperkte waarde bereiken op
straffe van vervorming en overspraak op de andere sporen. Zouden we
de lage frequenties de maximaal toelaatbare waarde geven, dan zou de
amplitude van de hogere frequenties zo klein worden, dat deze in de
ruis verloren dreigen te gaan. We nemen daarom de band op met min
of meer constante amplitude en brengen de noodzakelijke correctie bij
het afspelen aan.
Deze correctiekrommen zijn in fig. 66b afgebeeld. De gehele correctie
bestaat in wezen uit een verzwakking van de hoge frequenties met 6 dB/
octaaf, welke verzwakking begint bij 50 Hz; voor een snelheid van
9 cm/sec eindigt bij 1325 Hz (tijdconstante 120 ps) en voor 19 cm/sec
eindigt bij 1600 Hz (tijdconstante 100 ^s).
f) Bij de aansluiting op een radio-ontvanger (A.M of F.M.) zal de
aansluiting als regel of direct op het detectie-circuit, of via een inge
bouwde katode (emissor)volger geschieden. Indien de aansluiting direct
in het circuit plaats vindt, dient er voor gezorgd te worden, dat de
ingangsweerstand van de versterker groot is t.o.v. die van het detectiecircuit ten einde vervorming bij grote modulatiediepten te voorkomen.
Is de ontvanger van een kathode (emissor) volger voorzien, dan behoeft
de ingangsweerstand slechts groot te zijn t.o.v. de uitgangsweerstand van
de kathode(emissor)volger; een ingangsgevoeligheid van 0,5-lV zal als
regel toereikend zijn. Bij de aansluiting op de draadomroep kan de
impedantie laag zijn, daar als regel op de laagohmige aansluiting (5-7 ü)
aangesloten wordt; de spanning bedraagt hierbij ca. IV, zodat met een
eenvoudige opzet volstaan kan worden.
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HOOFDSTUK XIV

DE KLANKREGELING IN TRANSISTORVERSTERKERS
14.1

Algemeen:

Bij het ontwerpen van de klankregelsystemen kunnen we de principes,
zoals deze zijn vastgelegd in "Het ontwerpen van versterkers" hfdst. III
t/m hfdst. VI geheel aanhouden onder inachtname van de lage impedanties, zoals deze zich in de transistorschakelingen kunnen voordoen.
Terwijl bij buisschakelingen als regel vanuit een lage impedantie in een
hoge wordt gewerkt, is het bij transistorversterkers heel goed mogelijk,
dat juist vanuit een hoge impedantie in een lage gewerkt wordt. In
hoofdstuk 13.1 hebben we de methode behandeld om een schakeling,
welke ontworpen was voor lage ingangs- en hoge afsluitimpedantie om
te zetten in een schakeling, geschikt voor een hoge ingangsimpedantie
in een lage afsluitimpedantie.
Zoals bekend kunnen we een hoge ingangsimpedantie verkrijgen door
het toepassen van spanningstegenkoppeling aan de ingang (tegenkoppeling door aftrekking; subtractief). Een lage ingangsimpedantie wordt
verkregen door het toepassen van stroomtegenkoppeling aan de ingang
(tegenkoppeling door optellen; additief). Een lage uitgangsimpedantie
wordt verkregen door het toepassen van spanningstegenkoppeling van
uit de uitgang naar de ingang (ook wel genaamd parallel-tegenkoppeling, daar deze parallel aan de uitgang wordt afgenomen) terwijl een
hoge uitgangsimpedantie wordt verkregen door het toepassen van
stroomtegenkoppeling aan de uitgang (ook wel serie-tegenkoppeling
genaamd, omdat de tegenkoppeling in serie met de belasting wordt af
genomen) (zie ook fig. 57a t/m e).
Nu zijn de begrippen hoog en laag bij transistoren maar betrekkelijk,
bij een hoge ingangsimpedantie moet toch steeds de basisstroom voor de
transistor geleverd worden. Bij een hoge uitgangsimpedantie (constante
sroomsturing) zal toch nooit meer dan de waarde van de collectorweerstand bereikt kunnen worden. Een dergelijke schakeling kunnen we ver
vangen denken door een spanningsgenerator met een E.M.K. van ic X Rc
volt over een weerstand van Rc ohm (zie ook fig. 18c en d). Uitgaande
van een hoge impedantie en werkende in een lage moeten de regelorganen zodanig bemeten worden, dat de impedanties laag zijn t.o.v.
de hoge uitgangsimpedantie, doch hoog zijn t.o.v. de lage ingangs
impedantie. Daar de maximale uitgangsimpedantie in de orde van grootte
van 10-20 kn ligt en de minimale ingangsimpedantie in de orde van
enkele honderden Ohms, zullen de waarden van de regelorganen 1-5 kn
bedragen.
Gaan we uit van een lage uitgangsimpedantie (welke b.v. enkele honder
den Ohms bedraagt) in een hoge ingangsimpedantie (welke tussen 20 en
100 kn kan liggen), dan zal de waarde van de regelorganen tussen de
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5 en 20 kfi liggen; de capaciteitswaarden kunnen hieraan aangepast
worden.
Bij de veel toegepaste klankregelschakelingen in tegenkoppellussen (zie
”Het ontw. v. verst.” hfdst. IV) zal de te leveren basisstroom nogal eens
aanleiding kunnen geven tot (ongewenste) complicaties, waarbij we
moeten bedenken, dat iedere weerstand in het basiscircuit aanleiding
geeft tot vermindering van de versterking, ook al is deze in het tegen*
koppelcircuit opgenomen. Deze complicatie, die ontstaat door de nood
zaak van het leveren van een bepaalde stroom aan de basis, zal in buisschakelingen, welke op spanning reageren, niet optreden. Dit is ook
direct aan de hand van fig. 57e te zien. Indien zich tussen het knoop
punt van Zj en Z2 en de ingang van de versterker een weerstand be
vindt, dan zal de ingangsspanning van de versterker niet nul zijn, doch
een bepaalde waarde bezitten, waardoor een vermindering van de span
ning over Zt optreedt, met als gevolg, dat de stroom it afneemt en
daarmede ook de uitgangsspanning. Met dit effect moet in de praktijk
terdege rekening gehouden worden.

14.2

Klankregelsystemen, welke zich tussen de verschillende trappen
bevinden: (zie ook: ”Het ontw. v. verst, hfdst. III)

Deze systemen zullen in het middenregister vrijwel steeds een aanzien
lijke verzwakking opleveren (b.v. 10-voudig), zodat het niveau ter
plaatse voldoende hoog moet zijn om geen moeilijkheden met ruis e.d.
te krijgen. We plaatsen deze systemen als regel na de eerste versterkertransistor. Voorts zullen deze regelsystemen alleen dan effectief werken,
indien de impedanties van in- en uitgang sterk verschillen, afhankelijk
van de schakeling.
In fig. 67 zijn een aantal klankregelnetwerken weergegeven, waarvan
de impedanties aangepast zijn aan het gebruik van transistoren. Hierbij
zijn steeds de beide variaties voor spanning, resp. stroomvoeding weer
gegeven; de berekening van deze netwerken gaat geheel volgens hfdst. III
van ”Het ontw. v. verst.”
In het algemeen werken de afzonderlijke regelingen voor hoog en laag
het prettigste. In gecombineerde schakelingen ontmoeten we nogal eens
ongewenste verschijnselen, zoals wederzijdse beïnvloeding van de hoogen laag regeling, terwijl ook met de keuze van de onderdelen compro
missen getroffen moeten worden. Bij gecombineerde regelingen in tegenkoppelschakelingen ontmoeten we als regel veel minder moeilijkheden,
daar hierbij het gemeenschappelijk verbindingspunt, de basis van de
transistor, een zeer lage impedantie t.o.v. aarde bezit (virtueel aardpunt)
zodat een goede scheiding van beide netwerken mogelijk is.
In de gecombineerde schakeling volgens fig. 67 i en k zal een vrij sterke
beïnvloeding van het lage frequentiedeel (links) door het hoge frequen200
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tiedeel (rechts) optreden; vooral in het gebied van het ophalen van de
lage frequenties kan de invloed van de stand van P2 (hoog) aan
zienlijk zijn.
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14.3

Klankregelsystemen, welke in de tegenkoppeling zijn opgenomen
(zie ook ”Het ontw. v. verst, hfdst. IV”)
In vele gevallen kan de klankregeling in de tegenkoppellus worden op
genomen, welk systeem vele voordelen biedt: symmetrische regeling
met lineaire potentiometers voor het ophalen, resp. verzwakken, zeer
stabiele versterking door de grote tegenkoppeling, zeer geringe vervorming, geringe ruisbijdrage van de transistor etc.
Als gevolg van de lage ingangsimpedantie en de noodzaak steeds stroom
voor de basis te leveren, zijn sommige schakelingen, welke in buizen versterkers goed gebruikt kunnen worden, hier minder geschikt.
De basisschakeling van bijna al deze regelingen is in fig. 68a weer
gegeven.
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Fig. 68a en b
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Volgens fig. 57e wordt de versterking bij benadering gelijk aan Z2/Z1}
indien tenminste de ingangsimpedantie zeer hoog (buizenversterkers) of
zeer laag is, waarbij zuivere stroomsturing plaats moet vinden; dit laatste
is bij een transistor slechts bij benadering het geval, zodat een nadere
berekening vrijwel steeds vereist is.
De versterking van de schakeling volgens fig. 68b zou gelijk zijn aan
Rj/Rj; voor enigszins grote weerstanden is deze benadering echter be
slist niet geoorloofd. De volledige uitdrukking voor de versterking
wordt:
h2i X Rl
Uu
(85)
Ri
h2i X Rl
ui
hu (1 H--------) + Rx X (1 +
Rt
Rl
Nu zal in de meeste gevallen de waarde van Rx veel groter zijn dan die
van de betrekkelijk kleine waarde van hu (1-3 ka).
In zulke gevallen mogen we schrijven, dat:
Rt
h2i X Rl
Uu
(86)
R
h2i
X
R
l
t
ui
)
Ri (i +
Ri (i +
h2i X Rl
Rt
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Slechts, indien de versterking zeer groot is (h21 X RL groot), of de
tegenkoppelweerstand Rt klein, mogen we voor de versterking Rt/Ri
noteren; in alle andere gevallen is deze kleiner. Stel, dat Rt gelijk was
aan 100 kn, Rj aan 10 kft, h21 gelijk aan 100 en RL 5 kfl, dan zal de
versterking gelijk worden aan 100/10 X 1,2 = 8,3-voudig, terwijl uit de
vereenvoudigde rekenwijze 10-voudig zou volgen. Nemen we hierbij
volgens (85) bovendien nog de h^ (1 -f- Rx/Rt) in acht, dan zal de
versterking nog verder dalen en gelijk zijn aan 100/2 (1 + 0,1) + 12 =
7-voudig. De afwijking van de in eerste benadering gevonden waarde
van 10 is dus vrij aanzienlijk. Wensen wij de benadering Rt/Rx zo goed
mogelijk te handhaven, dan moet Rx groot zijn t.o.v. hlx en Rt
klein zijn t.o.v. h21 X RlEen nog gecompliceerder geval doet zich voor, indien er volgens fig. 68c
in de basis een weerstand R2 aanwezig is. Deze weerstand staat in feite
in serie met de hn en kan een aanzienlijke invloed op de versterking
uitoefenen.
Naar analogie met (85) zal nu de versterking worden:
Uu
h2i X Rj,
(87)

Ri

ui

h2i X Rl

(R2 + hn) (1 -f

) + Ri (i +
rt
rt
Ook al is R2 in de tegenkoppellus opgenomen dan zal toch de invloed
hiervan belangrijk zijn. Indien we bedenken, dat in de basis een stroom ix
gestuurd moet worden, zal de spanningval over deze weerstand gelijk
zijn aan ix X R2; de spanning ug zal verhoogd worden met dit spanningsverlies. De stroom i0, welke van de bron afkomstig is, zal nu hierdoor
afnemen (i0 =

Uj — u g

—) zodat de stroom ix eveneens afneemt en daar
Ri
mede ook de uitgangsspanning i2 X Rl*» de versterking is derhalve af
genomen.
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Fig. 68c en d
In fig. 68d is een klankregeling weergegeven waarin de bovenstaande
gebreken optreden; staat de loper van de potentiometer op het punt A,
dan zou de versterking theoretisch gelijk zijn aan 110/10 = 11-voudig,
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als gevolg van het bovenstaande zal deze versterking echter aanzienlijk
lager liggen.
Staat de loper van de potentiometer daarentegen op het punt B, dan zal
de verzwakking van de lagere frequenties gelijk zijn aan 11-voudig; deze
asymmetrie kunnen we opvangen door Rx kleiner te kiezen en wel gelijk
aan b.v. 6800 Cl.
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Fig. 68e en f
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Voor de hogere frequenties zullen de punten A en B nagenoeg door
verbonden worden, zodat de situatie van fig. 68e ontstaat. Nu gaat de
weerstand in het basiscircuit een belangrijke rol spelen. Zolang de loper
geheel links of geheel rechts staat, zal de versterking bij benadering
gelijk aan éénmalig zijn; plaatsen we de potentiometer echter in de mid
denstand, dan ontstaat de situatie van fig. 68f. In de basis bevinden zich
nu twee parallelstaande weerstanden, ieder van 50 kfi, zodat de totale
weerstand gelijk is aan 25 kfi. De totale versterking zal nu gelijk worden
aan 0,89-voudig, terwijl deze in de beide uiterste standen gelijk is aan
1-maal. Ook in het gebied van de hogere frequenties treedt beïnvloeding
op door de stand van de lage frequentieregelaar. Afgezien van deze be
ïnvloeding zal de klankregeling van de lage frequenties volgens fig. 68d
heel plezierig werken door de afwezigheid van ongewenste hobbels in
de frequentiekarakteristieken (systeem met twee tijdconstanten, zie "Het
ontw. v. Verst. fig. 70 en 74). Alleen is het combineren met een regeling
voor de hogere frequenties lastig daar de basis, als gevolg van de hierin
aanwezige weerstand, niet zodanig wordt tegengekoppeld, dat deze een
virtueel aardpunt vormt.
In fig. 69a en b zijn een tweetal regelingen voor de lagere frequenties
afgebeeld.
In fig. 69a is het nadeel van fig. 68d omzeild, daar nu de loper via een
tweetal condensatoren aan weerszijden van de potentiometer is aange
sloten. In het gebied van de hogere frequenties is de basis nu steeds
tegengekoppeld, onafhankelijk van de stand van de potentiometer.
In fig. 69b zijn de collector- en basisaansluitingen van het netwerk vol
gens fig. 69a omgewisseld, de functie is echter gelijk gebleven. Sluiten
we de basis via een weerstand van 100 kfl op de ingangsspanning Uj aan,
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dan zal aan het uiteinde van de andere weerstand van 100 kQ de span
ning gelijk moeten zijn aan ui} daar de spanning tussen basis en emissor
zeer gering is. (De beide weerstanden van 100 ko vormen de twee armen
van een weegschaal, waarvan het ophangpunt bij de basis ligt; gaat de
ene arm + Uj omhoog, dan moet de andere zijde van de balans omlaag
met — Uj. Deze — Uj wordt in wezen via het netwerk door het collectorcircuit geleverd). De collectorspanning is steeds zodanig, dat aan deze
voorwaarde wordt voldaan.
In het gebied van de hoge frequenties zal de potentiometer door de beide
condensatoren overbrugd zijn, zodat de uitgangsspanning uu eveneens
gelijk is aan — Uj, er treedt geen versterking, doch slechts faseomkering
op. De eigenlijke regeling geschiedt nu in het gebied van de lagere fre
quenties; staat de loper van de potentiometer geheel links, dan levert de
collector inderdaad de spanning — Uj. Daar deze spanning gedeeld wordt
door de potentiometerweerstand en de uitwendige weerstand, houden we
maar het 1/lle deel over; in deze stand is de verzwakking 11-maal.
Staat de loper geheel rechts, dan zal deze een uitgangsspanning moeten
leveren van 11 X Uj, teneinde weer — Uj over de linkerweerstand R te
verkrijgen; er treedt nu een versterking van 11-maal op. Staat de loper
in de middenstand, dan zal de spanning over de rechterweerstand R ge
lijk zijn aan die over de linker; de uitgangsspanning zal nu gelijk worden
aan — Uj, de versterking is éénmaal.
De klankregelschakeling volgens fig. 69b vertoont geheel hetzelfde
karakter als volgens fig. 69a. Ook hier treden hobbels op. Vervangen
we beide condensatoren door één condensator, dan treedt dit euvel niet
meer op.
In fig. 70a is een deel van de regeling van de hogere frequenties weer
gegeven (zie ”Het ontwerpen van versterkers”, fig. 75 en 78). Ofschoon
deze regeling op zichzelf zeer goed werkt, is hierbij de moeilijkheid
gelegen in het overige deel van het netwerk, dat het rechtuitgaan bij
lagere frequenties moet verzorgen. Ofschoon volgens de formule van de
in- en uitgangsspanning de versterking voor de lagere frequenties juist
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gelijk aan 1 zou zijn j uu/uj =(l+jXwXT(l— x)/(l + jwTx) j
zal dit toch niet het geval zijn door de eindige ingangsimpedantie van
de transistor.
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In fig. 70b is het netwerk R rR2 toegevoegd voor de constante versterking van de lagere frequenties. Hierbij vormt R2, welke zeer gewenst
is voor het verkrijgen van een gelijkmatig verlopende regeling, (zie ”Het
ontwerpen van versterkers", fig. 77 en 79) de grote moeilijkheid. Ten
einde de gewenste regeling te verkrijgen, dient R2 tamelijk groot ge
kozen te worden. In dat geval echter zal de versterking van de lagere
frequenties niet meer gelijk aan 1 zijn, doch minder als gevolg van de
aanwezigheid van R2. Alhoewel dit door het ongelijk maken van beide
weerstanden Rx min of meer is op te vangen, blijft dit toch een schoonheidsgebrek.
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De regeling volgens fig. 70c komt overeen met die in ”Het ontwerpen
van versterkers", fig. 81, 82 en 83; deze is ook zeer geschikt om met een
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regeling van de lagere frequenties te worden gecombineerd. Een (klein)
bezwaar van deze regeling is nog, dat (theoretisch althans) de versterking
voor de hogere frequenties voor x r 0 oneindig groot zou worden; dit
treedt uiteraard in de praktijk niet op. Als regel zal de eindige ver
sterking van de transistor en het beperkte frequentiebereik hiervan zelf
een grens sellen.
5,6 k
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Fig. 70e

Wensen we de verzwakking, resp. opslingering van de hogere frequen
ties tot een bepaalde waarde te beperken, dan kunnen we volgens fig. 70d
aan weerszijden van de potentiometer twee begrenzingsweerstanden aan
brengen; noodzakelijk is dit echter niet.
14.4 Gecombineerde klankregelsystemen
In vele gevallen is het mogelijk, de lage- en hoge frequentie regeling in
één trap te combineren waarbij we één transistor uitsparen. Hierbij moe
ten we echter wel bedenken, dat dergelijke combinaties vrijwel steeds
beperkingen met zich medebrengen en dat een extra transistor noch qua
ruimte, noch qua energieverbruik een noemenswaardige rol speelt.
Bij regelingen, welke parallel staan, zal het deel voor de lagere frequen
ties steeds de vaste verzwakking geven voor het deel met de hogere
frequenties; de waarden dienen derhalve aan elkaar te worden aangepast.
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In fig. 71a is een dergelijke gecombineerde regeling afgebeeld, waarbij
de regeling van de lagere frequenties volgens fig. 69a plaatsvindt, die
der hogere frequenties volgens fig. 70c.
In fig. 71b is een gecombineerde regeling volgens fig. 69b en volgens 70c
afgebeeld. Ten einde een goede aanpassing aan de hierna volgende scha
keling te verzekeren, dient de ingangsimpedantie groot te zijn t.o.v. de
uitgangsweerstand van 10 kJ2.
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HOOFDSTUK XV

BESCHRIJVING VAN EEN VOLLEDIGE VOORVERSTERKER
Voortbouwende op de principiële schakelingen in het voorafgaande is
een ontwerp gemaakt voor een algemeen bruikbare voorversterker, waarC2
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Fig. 72 Schakeling voorversterker
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is uitgegaan van de volgende eigenschappen:
Een zo groot mogelijk frequentie-bereik (ca. 20-100.000 Hz).
Een zo klein mogelijke vervorming, ruis, e.d.
Een systeem van onafhankelijke klankregeling van de hoge- en lage
frequenties (+ en — 20 db).
d) Drie onafhankelijke ingangen, die naar willekeur met elkaar gemengd
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kunnen worden.
1. Kanaal 1: microfoon, ingangsimpedantie 600 f2 gevoeligheid
1,2 mV.
2. Kanaal 2: kristalopnemer, ingangsimpedantie 220-440 kf2, gevoe
ligheid 0,25-0,5V.
3. Kanaal 3: magnetofoon, radio, e.a.; ingangsimpedantie 220-440
kf2, gevoeligheid 0,5V-lV instelbaar.
Ieder kanaal kan direct in- en uitgeschakeld worden, terwijl de fader
potentiometers in dezelfde stand blijven.
Uitgangsspanning IV, uitgangsimpedantie 30 f2.
Maximale onvervormde spanning 3,7Voff of 6 mA.
Voedingsspanning 12V ± 10%.

De eigenschappen van deze voorversterker zijn geheel gelijkwaardig aan
een met buizen uitgeruste versterker. De lage uitgangsimpedantie maakt
het mogelijk, de verbinding met de hoofdversterker met een niet-afgeschermde kabel tot stand te brengen of, onder zeer ongunstige omstan
digheden gebruik te maken van een coaxiale kabel met een impedantie
van 50-100 f2. Hiervan kan een aanzienlijke lengte gebruikt worden zon
der dat de frequentiekarakteristiek aan de hoge zijde nadelig beïnvloed
wordt. Het energiegebruik is slechts een fractie van een met buizen uit
geruste versterker (12V, 15 mA, 180mW, terwijl het gloeistroom211

vermogen van één buis alleen al ca. 1260 mW bedraagt), zodat batterijvoeding zeer goed mogelijk is. Mede door de geringe afmetingen van
de onderdelen en de zeer geringe warmteontwikkeling kan het geheel
in een zeer beperkte ruimte worden ondergebracht.
De schakeling zelf zal na het voorafgaande weinig toelichting nodig
hebben. Bij Pj in stand max. P2 en P3 in stand nul en P4-P5 in de
middenstand worden bij een wisselspanning van 0,5V tussen A-C, de
volgende wisselspanningen gemeten: (meetfrequentie 1000 Hz):
Collector V2: 0,42V
Collector V3: 0,42V
Collector V4: 0,43V
Collector V5: 1,19V
Emissor V6: 1,18V
De transistor V5 fungeert als een brede-band versterker met een ver
sterking, welke iets groter is dan twee-voudig, teneinde het niveau van
IV te kunnen bereiken.
De bandbreedte van het microfoonkanaal is iets kleiner, deze gaat tot
maximaal 30 kHz voor de —3dB punten, hetgeen echter meer dan toe
reikend is.
Bij het gebruik van transistorversterkers moeten we steeds de beperkte
mogelijkheid van de spanningsuitsturing in beschouwing nemen, hetgeen
allereerst wordt veroorzaakt door de beperkte grootte van de voedings
spanning (12V) en in tweede instantie pas door de transistor zelf. Ook
hierbij bestaan beperkingen van de spanning tussen collector en basis,
c.q. tussen collector en emissor. Het rustniveau is nu sterk afhankelijk
van de dynamiek welke in het opneemelement aanwezig is. Voor radiouitzendingen zal de dynamiek de waarde van 20-30 dB als regel niet te
boven gaan; hierbij behoort een spanningsvariatie van 10-30-voudig. Het
rustniveau op de uitgang dient derhalve op ca. 0,1V ingesteld te worden,
teneinde de programmapieken op te kunnen vangen. Maken we gebruik
van de klankregelingen, dan dienen we dit punt ook goed in acht te
nemen; zo zal de maximale versterking ca. 20 db extra bedragen. In het
gebied van de hoge frequenties zijn de amplitudes als regel zo klein, dat
er weinig gevaar voor oversturing bestaat, aan de lage frequentiezijde
kunnen echter wel grote signalen optreden, zodat daar het gevaar van
oversturing wel degelijk aanwezig is. Wensen we de mogelijkheid tot
basopdrijving ten volle te benutten, dan zullen we het programmaniveau
overeenkomstig lager moeten kiezen ten einde oversturing te voorkomen.
Aan de uitgang van de versterker is de emissor-volger V6 opgenomen,
welke galvanisch gekoppeld is aan de voorafgaande versterkertransistor
V5, waardoor de zo gewenste lage uitgangsimpedantie wordt bereikt.
Daar de transistor met een grote stroom is ingesteld (ca. 10 mA) zal het
ook mogelijk zijn in een lage impedantie een grote stroom te kunnen
sturen.
De keuze van de transistoren is niet erg kritisch; de waarde van de h2i
dient bij voorkeur ten minste 100 te zijn en de Ico kleiner dan 5 /xA
(25° C). Met behulp van de collectorbasisweerstanden
kan
212

de collector-emissorspanning op de halve voedingsspanning ingesteld
worden. Voor de transistor Vx kan bij voorkeur een type met lage ruis
gebruikt worden, zoals de AC 107 volgens fig. 66a, waarbij de collectorstroom op de waarde voor minimum ruis wordt ingesteld en wel op ca.
0,3 mA. Daar de meest gunstige collector-emissorspanning ca. 5V zal
bedragen, wordt de waarde van R6 nu gelijk aan ca. 18 kft.
De hier gebruikte methode van temperatuurstabilisatie is zeer eenvoudig
en vormt een minimale belasting op de voorafgaande trappen. Gezien
de beperkte mate van stabilisatie die hiermee echter bereikbaar is, ver
dient het aanbeveling de omgevingstemperatuur tot ca. 35°C te beperken.
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HOOFDSTUK XVI

DE COMPENSATIE VAN DE OPNAMEKARAKTERISTIEKEN
VAN DE GRAMMOFOONPLATEN
Zoals in ”Het ontw. v. Verst.” hfdst. V uitvoerig is uiteengezet, worden
de grammofoonplaten van diverse merken en toerentallen (33-45-78 t/m)
met verschillende karakteristieken gesneden; daar bij de opname noch
met constante amplitude, noch met constante snelheid wordt gesneden,
is zowel voor kristalopnemers met constante amplitude als voor dynami
sche opnemers (constante snelheid) een compensatie bij het afspelen
noodzakelijk. Gelukkig is voor alle moderne 33 en 45 t/m platen een
zelfde norm vastgesteld, bij het afspelen dienen de lage frequenties van
50 tot 500 Hz met 6db/octaaf opgehaald te worden, terwijl de hogere
frequenties vanaf 2120 Hz (tijdconstante 75 microsec) met 6db/octaaf
verzwakt moeten worden.
Aangezien dit nagenoeg resulteert in een karakteristiek met constante
amplitude, zal er voor een kristalopnemer vrijwel geen correctie nodig
zijn; de grootste afwijking van de ideale kromme bedraagt slechts 3dB,
wat nauwelijks hoorbaar is; ook zijn de fabrikanten erin geslaagd, deze
afwijking nog mechanisch in de weergave van het element te verwerken.
In sommige gevallen wordt de kristalopnemer wel met een hele kleine
weerstand afgesloten, zodat deze een snelheidskarakter verkrijgt, waarvan
het voordeel is, dat nu voor de dynamische en voor de kristalopnemer
eenzelfde correctie mogelijk is. Als regel echter zal er bij een voldoend
hoge ingangsweerstand voor de kristalopnemer geen correctie nodig zijn.
Gebruiken we daarentegen een dynamische opnemer, dan is er steeds een
correctie noodzakelijk, indien we hierbij de ideale karakteristiek zo dicht
mogelijk wensen te benaderen. Zijn we nog in het bezit van opnamen van
oudere datum, dan kunnen we hiervoor ook het meest passende correctienetwerk toepassen. Het grootste verschil is wel aanwezig tussen de nieu
we LP norm (RIAA, (NARTB) NAB, New, AES, New-Orthophonic
e.d.) en de oude 78t/m norm, in het laatste geval nl. dienen de hogere
frequenties niet verzwakt te worden, doch blijft de frequentieweergave
vanaf 500Hz vlak lopen. Dit kan gemakkelijk bereikt worden door het
uitschakelen van het laatste deel van het compensatienetwerk volgens
fig. 73h.
Voor de overige afspeelkarakteristieken kunnen we als regel volstaan met
de RIAA-norm en een kleine correctie met het klankregelsysteem.
In fig. 73 zijn weer een aantal correctienetwerken voor de meest voor
komende merken weergegeven, gezien de steeds uitbreidende LP-collectie
neemt de belangstelling hiervoor echter sterk af. De netwerken zijn ont
worpen voor laag in- hoog uit, voor omgekeerd gebruik dienen de net
werken overeenkomstig van links naar rechts gebruikt te worden.
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Aangezien het gebruik van deze netwerken steeds een verzwakking met
zich medebrengt (deze zal voor het middenregister ca. 20-voudig zijn)
verdient het aanbeveling, eerst het signaal zodanig te versterken, dat
deze verzwakking geen moeilijkheden i.v.m. de ruis oplevert. Aangezien
de uitgangsspanning van een dynamische opnemer veel kleiner is dan die
van een kristalopnemer (ca. 10 mV tegenover ca. 500 mV bij een kristalopnemer) zullen we het netwerk nooit aan de ingang toepassen, doch
steeds verderop na één of twee versterkertrappen.
De netwerken volgens fig. 73 kunnen we ook omschakelbaar maken
volgens fig. 102 ”Het ontw. v. verst.” Nemen we de waarden van R
10 maal kleiner en de waarden van C 10 maal groter, dan hebben we
hiermede een universeel correctienetwerk verkregen.
Een andere zeer aantrekkelijke mogelijkheid, waarmede we minder moei
lijkheden met ruis e.d. krijgen, is het opnemen van de correctienetwerken
in de tegenkoppelsystemen. In fig. 65e, f en g zijn hiervan reeds enige
voorbeelden gegeven, de tegenkoppeling kan zich over één of meer trap
pen uitstrekken. Aan de uitgangszijde zullen we steeds (frequentieafhankelijke) tegenkoppeling toepassen, aan de ingangszijde kunnen we,
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afhankelijk van de faze van het uitgangssignaal t.o.v. het ingangssignaal,
de spanningstegenkoppeling volgens fig. 57a of de stroomtegenkoppeling
volgens fig. 57e toepassen.
De berekening van deze tegenkoppelnetwerken gaat weer geheel volgens
de in ”Het ontw. v. verst.” hfdst. V gegeven metoden te werk, zodat we
hierop geen nadere toelichting behoeven te geven. De hierin toegepaste
weerstanden moeten klein zijn t.o.v. de weerstand tussen collector en
basis, zodat hieraan de condensatoren aangepast kunnen worden.
Een iets afwijkende methode voor de compensatie van de karakteristiek
van de dynamische-opnemer is in fig. 74 weergegeven:
Voor het verkrijgen van het bovenste kantelpunt (f = 2120 Hz, r = 75
microsec.) maken we hier gebruik van de zelfinductie van de spoel in
de opnemer. Belasten we de opnemer met een lage weerstand (hier
4000 Q, waarbij 1400 Q in de gedaante van de inwendige weerstand aan
wezig is) dan zullen de hogere frequenties verzwakt worden door de
spanningsdeling, welke ontstaat over de serie-schakeling van de reactantie
van de spoel «L met de totale weerstand (R + Rx). Indien uL gelijk
wordt aan (R + Rx) is het bovenste kantelpunt verkregen. Neemt <d
verder toe, dan zal de versterking afnemen met 6dB/octaaf (zie fig. 74c).
L
(Ri + R)
. Bij een zelfHierbij wordt <i> =
of r — l/o> —
L
(Ri + R)
inductie van 0,3H en r = 75 microsec. wordt (R^ + R) gelijk aan
4000 O; aangezien de inwendige weerstand reeds gelijk was aan 1400 Q,
wordt de afsluitweerstand gelijk aan 2600 O.
Deze schakeling geeft een kleine besparing aan onderdelen, terwijl de
signaal-ruis verhouding, door de kleine basis-weerstand, gunstig is. Aan
gezien de waarden van L en R voor verschillende opnemers vrij sterk
uiteenlopen, is deze oplossing slechts voor een bepaald type optimaal.
In fig. 74d is een schakeling volgens deze methode uitgewerkt. De af
sluitweerstand wordt hier gevormd door de basisweerstand van de tran
sistor — daar ook de ingangsweerstand van de transistor nog een eindige
waarde heeft is de afsluitweerstand in fig. 74d wat kleiner gekozen dan
in fig. 74b. De versterking in het middengebied (tussen 500 en 2120 Hz)
zal gelijk zijn aan ca. 10-voudig.
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16.2 Ruisfilters
Alhoewel de moderne LP’s een grote mate van ruisvrijheid bereikt heb
ben, is het soms gewenst, een scherpe afsnijding van de hogere frequen
ties (boven 5-7 kHz) te bewerkstelligen. Hierbij kunnen we weer geheel
dezelfde richtlijnen aanhouden als gegeven in ”Het ontw. v. verst.”
hfdst. VI. De transistor is door zijn lage uitgangsimpedantie zeer geschikt
voor het gebruik in filterschakelingen e.d. In het bijzonder is de emissorvolger een zeer bruikbare schakeling.
In fig. 75a is een emissorvolger, in combinatie met een omschakelbaar
ruisfilter, weergegeven.
Het ruisfilter is omschakelbaar met een drietal kantelpunten, nl. 5, 7 en
10 kHz; de steilheid van de afsnijding is 12 db/octaaf. De basisvoeding
van de emissorvolger kunnen we ook door de voorafgaande trap volgens
fig. 75b doen verzorgen, waarbij de ingangsimpedantie veel hoger is,
terwijl er tevens nog versterking plaats vindt. De sterkteregelaar kan
zowel achter het filter, afgebeeld in fig. 75a plaatsvinden of tussen de
trappen van fig. 75b; hierbij dient er voor gezorgd te worden, dat de
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gelijkspanning van de collector overgedragen wordt op de basis van de
volgende transistor (zie ook fig. 72).
Alle ruisfilters, welke in ”Het ontw. v. verst.” hfdst. VI behandeld zijn,
kunnen zonder meer in combinatie met deze emissorvolger worden toe
gepast. Er dient slechts voor gezorgd te worden, dat de weerstand tussen
emissor en aarde niet overbrugd wordt door een in het filter aanwezige
weerstand, ten einde de gelijkstroominstelling van de emissorvolger niet
te wijzigen.
Geheel hetzelfde geldt ook voor de physiologische regeling; ook deze is
zeer goed in combinatie met transistoren toe te passen, waarbij echter
wel rekening gehouden moet worden met de meestal hoog-ohmige typen,
die beschikbaar zijn. Ten einde de werking niet ongunstig te beïnvloeden
moet de ingangsimpedantie van de schakeling, welke op deze regeling
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is aangesloten, eveneens hoog zijn. (zie fig. 63c en 62c, "Het ontw. v.
verst.” fig. 169) Ook kunnen we deze regeling weer andersom aan-12 v
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sluiten, waarbij echter de uitgangsimpedantie hoog moet zijn t.o.v. die
van de sterkteregelaar.
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Hoewel de belangstelling voor de dreun (rumble) filters als gevolg van
verbetering in draaitafels, grammofoonplaten en luidsprekers in de laat
ste tijd sterk afgenomen is, worden deze volledigheidshalve nog vermeld.
De berekeningen hiervan zijn in "Het ontw. v. verst.” hfdst. VI.2 uit
voerig behandeld, zodat hier met de omzetting in transistorgrootheden
kan worden volstaan.
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Het eenvoudigste dreunfilter bestaat uit twee RC-Ieden met gelijke tijd
constanten, doch ongelijke R en C waarden, in cascade; in fig. 76a en b
zijn dergelijke filters afgebeeld.
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De kantelfrequentie van dit filter bedraagt 50 Hz, waarbij de versterking
reeds met 6 db is gedaald. Overigens kunnen dergelijke filters ook heel
goed in tegenkoppellussen opgenomen worden.
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HOOFDSTUK XVII

HET RUISEN VAN WEERSTANDEN EN TRANSISTOREN
17.1 Algemeen:
Hoewel het ruisprobleem na de overgang van punt-contacttransistoren
naar lagen transistoren veel van zijn belangrijkheid heeft ingeboet, die
nen we toch bij het aansluiten van kleine spanningen aan transistorversterkers de mogelijkheid van ongewenste ruisbijdrage onder de ogen
te zien. In vele gevallen geniet de transistor door onjuiste schakelingen
of toepassing een onverdiend slechte reputatie op dit gebied. In feite
mogen we stellen, dat, enkele sporadische uitzonderingen daargelaten,
met transistoren steeds een bevredigende oplossing voor het ruisprobleem
te vinden is.
Indien we de versterking van een gevoelige versterker (b.v. een microfoonversterker) voldoende groot maken, dan wordt de ruis hoorbaar in
de luidspreker als een geruis van een onbestemde toonhoogte — in wezen
zijn hierbij alle frequenties in gelijke sterkte vertegenwoordigd. Deze
ruis zal een grens stellen aan de mogelijke versterking van het signaal,
is het signaal te klein t.o.v. de ruis, dan zal verdere versterking geen
resultaat meer opleveren.
De ruis is geen verschijnsel, dat tot de electronica beperkt is, doch treedt
in talloze vormen in de natuur op. Zo is ook de grillige beweging van
rook in de atmosfeer een vorm van ruis, de korrel op de fotografische
plaat wielke een grens stelt aan de vergroting, is een vorm van ruis,
kortom, overal waar we afdalen tot in de structuur van de materie wor
den we met ruisproblemen geconfronteerd.
17.2. De weerstandsruis
In het algemeen onderscheiden we het ruisen van passieve elementen
(b.v. weerstanden) en actieve elementen (buizen, transistoren, e.d.). Deze
weerstandsruis is een natuurkundig verschijnsel, wat nagenoeg niet te
vermijden valt (tenzij we de gehele schakeling tot het absolute nulpunt
zouden afkoelen, wat wel wat omslachtig is). Waar wel vaak nog ver
beteringen zijn te bereiken is in het ruisen van de actieve elementen, op
dit gebied zijn geweldige vorderingen gemaakt. De gehele communicatie
met ruimtevaartuigen berust op het tot het uiterste verminderen van
deze ruisbijdrage.
Een weerstand of ieder element, wat een soortgelijk karakter bezit, zal
een ruisbijdrage leveren. De ruis hierin ontstaat, doordat de electronen
in een dergelijke geleider sterk fluctureren onder invloed van de tempe
ratuur: hoe hoger de temperatuur, des te sterker is ook deze electronenbeweging. Het weerstandskarakter is derhalve niet bepalend voor de
ruis, doch wel het geleidingskarakter.
In een geleider bevinden zich een groot aantal vrije electronen, terwijl
hiertegenover staan een groot aantal aan hun plaats gebonden positieve
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ladingen (ionen). Deze vrije electronen zullen allerlei grillige be
wegingen tussen deze ionen uitvoeren, doch gemiddeld niet ver van hun
plaats komen. Aan de uiteinden echter zullen gemiddeld wel evenveel
electronen aankomen en weer vertrekken, doch niet, indien we gedurende
heel korte tijd de situatie even konden "bevriezen”. Hierbij is het heel
goed mogelijk, dat er meer electronen aankomen dan vertrekken, zodat
er even een negatieve spanningspiek van zeer korte duur zou ontstaan,
het volgende ogenblik vertrekken er weer meer dan dat er aankomen,
zodat er een positieve spanningspiek ontstaat enz. Al deze zeer kort
durende pieken geven nu aanleiding tot ruis, in frequenties vertaald wil
dit zeggen, dat de ruis bestaat uit een oneindig aantal frequenties, gaande
van nul tot oneindig groot (het z.g.n. ruisspectrum); bij zuiver witte ruis
is de amplitude van al deze wisselspanningen even groot. Nu zal deze
oneindig grote bandbreedte zich in de praktijk nooit voor kunnen doen,
we hebben steeds met een begrenzing hiervan te maken. Bij een WWversterker zal deze bandbreedte gaan van 20-20.000 Hz, zodat ook de
ruisfrequenties hierin liggen.
Aangezien in de hele ruisband de amplitudes even groot zijn, zal de ruis
bijdrage toenemen, naarmate de bandbreedte ook toeneemt, wordt de
bandbreedte tweemaal zo groot, dan zullen hierin tweemaal zoveel perio
den voorkomen; de ruisinhoud of ruisenergie wordt hierdoor ver
dubbeld. Deze ruisspanningen hebben een willekeurige frequentie- en
faseverhouding tot elkaar, we mogen zodoende alleen de hierdoor opge
wekte energieën optellen, doch nimmer de ruisspanningen c.q. -stromen
zonder meer! Uit het bovenstaande zouden we concluderen, dat we de
bandbreedte van een WW-versterker niet groter moeten maken dan
strikt noodzakelijk, teneinde de ruis zo klein mogelijk te houden. Dit is
in het algemeen onjuist, daar buiten het frequentiegebied van 20-15.000
Hz de ruis toch niet meer hoorbaar is. Is de ruisbijdrage groot, dan heeft
het wel zin om de ruisbijdrage door verkleining van de bandbreedte in
te perken, daar hierdoor oversturing van de eindtrappen door de ruis
wordt voorkomen. Hierbij kunnen we echter niet meer van WWversterking spreken.
Daar de beweging van de electronen door de omgevingstemperatuur
wordt teweeggebracht (inclusief de eigen verwarming van de weerstand)
ligt het voor de hand, dat verhoging van de temperatuur vergroting van
de activiteit van de electronen met zich mede zal brengen; het ruisver
mogen neemt evenredig toe met de absolute temperatuur T. Dit is de
temperatuur, gemeten in °C, vanaf het absolute nulpunt, op —273°C.
Een temperatuur van 20°C wordt derhalve 293° Kelvin (293°K) geHet ruisvermogen, dat in een weerstand of geleider aanwezig is, wordt
makshalve, wordt veelal met een temperatuur van 300° K gerekend,
derhalve gelijk aan:
(85)
Wr = 4 X k X T X B
Hierin is k de constante van Bolzmann, welke gelijk is aan 1,38.10-23,
T de absolute temperatuur in °K en B de bandbreedte in Hz; het ver
mogen vinden we dan in watt uitgedrukt.
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Daar dit vermogen werkt over de eigen weerstand R, zal de ruisspanning
uf2 = Wr X R worden.

ur2 (eff) = 4xkxTxBXR
ur (eff) = V4XkxTxBXR

(86)

De ruisspanning kan uitsluitend in effectieve waarde uitgedrukt wor
den, daar deze ontleend is aan het vermogen, wat over de weerstand
wordt ontwikkeld. In een schakeling met meer weerstanden mogen dan
ook uitsluitend de ruisvermogens worden opgeteld, doch nimmer de
spanningen, resp. stromen.
De effectieve waarde van de ruisspanning neemt toe met (de wortel)
uit de weerstand hetgeen we kunnen verklaren door de weerstand weer
onder te verdelen in een groot aantal in serie geschakelde weerstandjes.
Op ieder grensvlak speelt zich weer de electronenbeweging af, welke de
spanning oplevert.
In fig. 77a is het vervangschema getekend, waarbij een spanningsgenerator ter grootte van ueff is gedacht in serie met de (ruisvrij gedachte)
weerstand R.
'V

(b)
Fig. 77

Het ruisvermogen Wr is ook gelijk aan ir2(eff) X R, waarbij ir de effec
tieve waarde voorstelt van de ruisstroom, welke door een stroomgenera
tor, parallel aan de ruisvrij gedachte weerstand R, geleverd kan worden
(zie fig. 77b). Dit is uiteraard ook de waarde van de ruisstroom, welke
de weerstand R in kortsluiting kan leveren (de kortsluitstroom).
Volgens (85) is de waarde van i2eff gelijk aan:
4XkXTXB
*2eff =

R
4XkXTXB
(87)

R
Gezien de lage ingangsimpedantie wordt in transistorschakelingen tame
lijk veel met ruisstromen gewerkt.
In fig. 77c is een methode aangegeven, waarop de ruisspanning gemeten
kan worden. Achter de weerstand R, welke zich op de temperatuur T
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bevindt, wordt een filter geplaatst, welke de bandbreedte tot B beperkt.
Aan de uitgang bevindt zich een meter, welke de echte effectieve waarde
van de ruisspanning, resp. ruisstroom, meet.
Ten einde enig idee omtrent de grootte van deze spanningen, resp.
stromen te verkrijgen, zullen we een schakeling nemen met een ingangsweerstand van 1 Mfi, bij een bandbreedte van 20.000 Hz en een tempera
tuur van 300°K; nu wordt ur gelijk aan y .4.1,38.10-23.300.20.000.106
= 7,44.10-6V (7,44 ^V.) Ofschoon dit op het eerste oog weinig lijkt moe
ten we toch bij toepassing van b.v. condensatormicrofoons e.d. hiermede
terdege rekening houden. Voor een zeer goede weergave moet het ruis
niveau —60 dB liggen onder het weergave niveau, in spanningen uit
gedrukt betekent dit een factor 1000. De kleinste spanning, die hieraan
nog beantwoordt, is 1000 X 7,44 /xV of 7,44 mV, terwijl de uitgangsspanning bij de meeste microfoons in de orde ligt van 1 mV. Zelfs
zonder ruisbijdrage van de versterker (buis of transistor) kunnen we al
niet meer aan de eis van —60 dB voldoen. Gelukkig is de ingangsweerstand van de meeste microfoons veel lager, zodat het ruisniveau even
redig lager wordt.
Schakelen we twee weerstanden in serie bij gelijke temperatuur, dan ver
krijgen we de situatie volgens fig. 77d en e; het geheel zal zich als één
weerstand gedragen met een waarde van (Rx -f R2). De totale ruis
spanning wordt nu volgens (86) gelijk aan:
u2r - 4 X k X T X B (Rt + R2) = 4k X T X B X Rr +
+ 4k X T X B X R2 = u2i + u22

(87a)

Hieruit volgt de belangrijke eigenschap, dat bij serieschakeling van twee
ruisspanningen ux en u2 de totale spanning u gelijk is aan de wortel
uit de kwadraten van de effectieve waarden van de deelspanningen Uj
en u2. Dit volgt direct uit de voorwaarde, dat we uitsluitend de ver
mogens mogen optellen.

(Rf+R 2)

(§K
(e)

R1

urt(M

R2

&)uc2

(f)

Fig. 77 d, e, f
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Soortgelijke eigenschappen gelden ook voor de stromen, loopt in een
keten meer dan één ruisstroom, dan wordt de totale stroom weer ge
vonden door de wortel te nemen uit de kwadraten van de deelstromen.
Schakelen we twee weerstanden parallel bij gelijke temperatuur, dan
mogen we deze vervangen door één enkele weerstand, waarvan de waarde
gelijk is aan de parallel-weerstand van de beide weerstanden. De ruis
spanning komt weer met deze weerstandswaarde overeen.
In fig. 77f is een dergelijke situatie weergegeven. Noemen we de verRi X R-2
vangingsweerstand

= Rv, dan bestaat het vervangschema uit
Ri + R2
een spanningsbron ur ter waarde van V 4 X kT X B X Rv, welke werkt
over de weerstand Rv (fig. 77g).
Tot nu toe was ondersteld, dat alle weerstanden zich op gelijke tempera
tuur bevinden doch dit behoeft echter beslist niet het geval te zijn.
In fig. 77h is een veel voorkomend geval getekend, waarbij de weer
stand Rx belast wordt met een andere weerstand Rx, welke echter op
het absolute nulpunt gedacht wordt: deze tweede weerstand geeft
geen ruis.
De door de eerste weerstand geleverde ruisspanning zal nu tot de helft
dalen (bevonden beide weerstanden zich op gelijke temperatuur, dan zou
deze spanning tot het
deel dalen!), zodat het aan deze weerstand
geleverde vermogen tot een/vierde daalt. Van de 4 X kT X B volgens
(85) blijft nu slechts k X T X B over, hetgeen een bekende uitdrukking
is, welke men veel in de literatuur zal aantreffen. Deze k X T X B is het
beschikbare ruisvermogen, dat door een weerstand aan een op zich zelf
ruisvrij gedachte weerstand van gelijke waarde wordt afgegeven.
In vele gevallen (helaas niet bij transistorversterkers) zullen we te maken
hebben met versterkers, waarbij de ingangsweerstand aangepast is aan de
weerstand van het aansluitelement; dit geldt b.v. voor h.f. versterkers,
welke via een kabel aan een antenne zijn aangesloten. Hierbij dient de
aanpassingsweerstand van de versterker gelijk te zijn aan die van de
kabel, teneinde reflecties te voorkomen.
Vaak is deze ingangsweerstand niet stoffelijk aanwezig, doch wordt
gevormd door de ingangsweerstand van buizen, transistoren, kringen
e.d.; de ruis van deze denkbeeldige weerstand wordt dan in de gehele
versterker opgenomen zodat deze, voor wat betreft het ingangselement,
als ruisvrij mag worden aangenomen. Bij transistorschakelingen, in het
bijzonder die bestemd zijn voor de audio-frequenties, hebben we vaak
met niet-aangepaste schakelingen te maken, daar dit geen gebiedende
eis is. In vele gevallen brengen we zelfs een opzettelijke misaanpassing
aan, om de trappen beter van elkaar te isoleren. Hierbij dienen we er
rekening mede te houden, dat de ruistheorie, welke geldt voor de aan
gepaste gevallen, niet toegepast wordt voor de niet-aangepaste gevallen,
een regel, waartegen nog maar al te vaak wordt gezondigd.
Bij WW-versterkers dient de verhouding tussen het gewenste signaal en
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de ongewenste ruis ten minste een bepaalde verhouding (b.v 60 dB') te
zijn. Teneinde een juiste vergelijking mogelijk te maken^ moeten we
steeds de verhouding nemen tussen het signaalvermogen en het ruis
vermogen. Werken we in gelijke weerstanden (wat meestal het geval"
is, doch niet steeds, bij de transformator b.v.) dan mogen we ook de
verhouding van de spanningen, resp. stromen nemen.
Indien we het opneemelement via een weerstand aansluiten, dan zal er
in het algemeen een verslechtering van de signaal/ruisverhouding op
treden. Is de ingangsweerstand groot, dan zal de signaalspanning gelijk
blijven, doch de ruisbijdrage neemt toe met de waarde van R. De signaalruisverhouding, in spanningen uitgedrukt, zal afnemen met R. In
transistorschakelingen echter hebben we vaak te maken met kleine ingangsweerstanden, waardoor de situatie enigszins anders ligt.

C3
RJ.R2
R1+R2
R1

© '•

,

(T*300°K) \ ( TcO°K)

(h)

(g)

(i)

Fig. 77 i

In fig. 77i is dit schematisch weergegeven, hierbij is het opneem-element
(b.v. een kristalopnemer) via de grote weerstand R aangesloten aan de
kleine weerstand Rj. Is de effectieve waarde van de klemspanning van
het opname-element gelijk aan u9, dan zal de signaalstroom nagenoeg
gelijk zijn aan Ug/R. Het signaalvermogen, aan RA ontwikkeld, zal derua2 X Ri
halve gelijk zijn aan:
R2
De ruisstroom, welke door de grote weerstand R in de keten gestuurd
\MXkxTxB
. Het ruisvermogen,
R
4xkxTXBxRi
aan rj ontwikkeld, is derhalve gelijk aan:---------R
De verhouding tussen het signaal/ruisvermogen aan R.i is derhalve
gelijk aan:

wordt, is volgens (87) gelijk aan:

w8

V

Wr

4.k X T X B X R

(88)
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De waarde van Rj valt hierbij uit; dit is een gevolg van de aanname,
dat R. veel kleiner is dan R.
De signaal/ruisverhouding neemt weer af met de toename van de weer
stand R. Ten einde een zo groot mogelijke verhouding te bereiken ver
dient het aanbeveling, deze weerstand klein te houden.
De achteruitgang, die we hier vinden van de signaal/ruis verhouding,
is derhalve uitsluitend te wijten aan de wijze, waarop de opnemer aan
gepast is aan de ingang. De ruiseigenschappen van de versterker zijn
hierbij nog niet in het geding geweest!
17.3 Het ruisen van de versterker
Zodra we te maken krijgen met versterking, hetzij met buizen, hetzij
met transistoren, zullen we te maken krijgen met exra ruisverschijnselen,
welke door deze elementen worden veroorzaakt. Nu gedragen buizen en
transistoren zich, wat de ruis betreft, op vrijwel tegengestelde wijze. Bij
buisversterkers is het gewenst, van een hoge ingangsimpedantie uit te
gaan, omdat dan de ruisbijdrage van de buis te verwaarlozen is; bij
transistorversterkers echter moeten we juist uitgaan van een lage ingangsimpedantie( welke bij benadering gelijk is aan de ingangsweerstand van
de transistor zelf) om een zo gunstig mogelijk effect te bereiken. We
moeten bij transistoren wat zorgvuldiger te werk gaan, ten einde een
even gunstig resultaat te kunnen verkrijgen.
Terwijl bij buizen het hageleffect de belangrijkste bijdrage levert (de
onregelmatige stroom van electronen, welke op de anode terecht komt)
zijn er bij transistoren een aantal ruisoorzaken aan te wijzen, welke het
patroon zeer gecompliceerd maken. De belangrijkste ruisbijdrage bij de
transistor is wel de overgang van gaten over de PN-overgang, bij iedere
overgang over de emissor-basis laag zal een versterkte ruiscomponent in
de collectorstroom terecht komen. Ook is nog belangrijk de weerstandsruis-bijdrage van het materiaal zelf, van waaruit de transistor is ver
vaardigd, terwijl ook de spontane veranderingen in de weerstand van de
sperlaag ruisspanningen teweeg brengen. Deze laatste oorzaak mani
festeert zich in het bijzonder in het lagere frequentiegebied (onder de
1000 Hz). (Dit is te vergelijken met de "scintillatieruis” (flikker-effect)
in electronenbuizen). Ook ontstaan er nog ruiscomponenten als gevolg
van de zwerfstromen over het transistor-oppervlak.
Ai met al is dit een gecompliceerde situatie, waarmede we gelukkig niet
ten volle behoeven rekening te houden; in de praktijk kunnen we
aanzienlijke vereenvoudigingen aanbrengen.
De transistor kunnen we weer als een zwart kastje beschouwen, waar
een bepaalde signaal/ruisverhouding in gaat en ook weer een bepaalde
signaal/ruisverhouding uitgaat; aangezien het kastje zelf ook tot de
ruis bij draagt (en vaak zeer veel) zal de signaal/ruis verhouding aan
de uitgang kleiner geworden zijn dan aan die van de ingang — er treedt
een verslechtering op.
Deze achteruitgang wordt nu uitgedrukt in de factor F, het ruisgetal.
Deze factor is gelijk aan de verhouding signaal/ruis aan de ingang, tot
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signaal/ruis aan de uitgang. Daar de signaal/ruisverhouding aan de uit
gang kleiner is dan die aan de ingang, zal deze factor steeds groter dan
1 zijn, alleen in het gunstigste geval, nl. waarbij het versterkend element
zelf geen ruisbijdrage zou geven, zou deze factor 1 zijn.
S/R(in)
F=
(89)
S/R(uit)
Dit ruisgetal wordt als regel in decibel (dB) uitgedrukt — hierbij is een
ruisgetal van X gelijk aan O-dB. Ten einde de dB-waarden snel in ver
houdingen (en omgekeerd) te kunnen omrekenen, volgt hier het staatje:
F (dB)
F (x)
0
1
2
3

4
5
6

t

F (db) = 1010 log F(x)
I

3

4,8
6
7
7,8

8,45
9,05
9,55
9
10
10
Het voordeel van het gebruik van het ruisgetal is, dat dit direct een
maatstaf vormt voor de kwaliteit van de versterker, F is niet afhankelijk
van signaalniveau.
Stel, dat we nu eens een versterker hebben met een energieversterking
van A0-voudig, terwijl de signaalenergie aan de ingang gelijk was aan
W8 en de ruisenergie aan de ingang is gelijk aan Wr. Aan de uitgang
van deze versterker zullen nu verschijnen A? X W8, de versterkte signaal
energie A0 X Wr, de versterkte ingangsruis en de nog onbekende ruis
bijdrage Wr’ van de versterker zelf. (fig. 77j). Uit de definitie (89)
volgt nu:
7
8

w8

}

wr
F=
A0X W8

I

A0 X Wr -f Wr’
De signaalenergie W8 valt er na deling uit; we houden over:
A0 X Wr + Wr*
F =r............................... ............... (90)
A0 X Wr...................
Hieruit volgt nog een zeer belangrijke definitie van het ruisgetal, nl. de
verhouding van de werkelijke ruis aan de uitgang tot die van de kleinst
mogelijke ruis. Hierin komt de signaalenergie niet meer voor, in wezen
geeft F de verslechtering van de ruistoestand aan.
Volgens (90) is de ruisenergie aan de uitgang (A0 X Wr + Wr’) gelijk
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*0-Wf+W/

v>

<k)

(l)

aan F maal de versterkte ruis aan de ingang A0 X Wr, ten einde een
zelfde ruisniveau aan de uitgang te bereiken moeten we derhalve
F X Wr aan de ingang toevoeren, waarbij de grootte van de versterking
geen enkele rol meer speelt. Hieruit volgt ook de meest bruikbare definitie
van het ruisgetal welke aangeeft hoeveel maal groter de ingangsruis moet
worden teneinde eenzelfde uitgangsruis te verkrijgen, waarbij de verster
ker zelf ruisvrij gedacht is. We hebben hierbij de "uitgangsruis” naar de
ingang teruggebracht. Het bijzonder prettige van deze methode is wel,
dat we deze extra ruis gewoon met de reeds aanwezige ruisbronnen
kunnen verrekenen, de versterkende eigenschappen spelen nu geen
rol meer.
Is de ingangsweerstand van de ruisbron aangepast aan de ingangsweerstand van de versterker, dan is het aan de versterker afgegeven ruis
vermogen gelijk aan kTB; aan de uitgang verschijnt weer A0 X kTB +
Wr’. De factor F wordt nu:
Wr’

kTB +
A0 X kTB + Wr’

A0

F =
A0 X kTB

kTB

Hierbij is Wr’/A0 weer de naar de ingang teruggebrachte uitgangsruis.
Verhogen we weer de theoretische kleinste ruis kTB tot F X kTB, dan
verkrijgen we weer geheel dezelfde uitgangssituatie. De bovenstaande
redenering geldt uitsluitend voor aangepaste systemen, wat bij transistorschakelingen in vele gevallen beslist niet het geval is!
Zodra we meer trappen achter elkaar plaatsen, dan zal de ruisbijdrage
van de eerste trap verreweg het belangrijkste zijn. Uit (90) zien we ook
direct dat bij een volgende trap de eigen ruis Wr’ een steeds kleinere
rol gaat spelen in vergelijking met de steeds meer versterkte ruis
A0 X Wr afkomstig van de voorafgaande trappen. Bij twee trappen
wordt dit AQ2 X Wr, bij drie trappen AQ3 x Wr, zodat de eigen ruis
Wr’ steeds meer verwaarloosd kan worden.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat het ruisgetal bij een transistor allerminst
een vaststaande waarde heeft; deze is in sterke mate afhankelijk van de
ingangsweerstand, van de stroominstelling van de transistor en eniger
mate van de collector-emissor spanning. We dienen dan ook steeds het
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ruisgetal aan te houden, zoals dat door de fabrikant voor deze instelling
wordt gegeven.
Een veel voorkomende situatie is in fig. 77k weergegeven; hierbij is de
signaalbron u8 via de weerstand Rg op de transistor met de (kleine)
ingangsweerstand R^hj^) aangesloten, waarbij de in de transistor
vloeiende stroom maatgevend is voor de versterking.
Het signaalvermogen aan de ingang zal gelijk zijn aan i82 X Rj =
u2 X Rj
terwijl het ruisvermogen gelijk is aan
R2
R
Is nu het ruisgetal van de transistor onder deze omstandigheden gelijk
aan F, dan mogen we stellen, dat het denkbeeldig ruisvermogen aan de
ingang, wat een overeenkomstig ruisvermogen aan de uitgang geeft,
F maal zo groot is. Onder inachtname van de transistoreigenschappen
wordt nu het ruisvermogen aan de ingang gelijk aan:
4 X k X Tx B X F X Rj •
Wr =
R
De signaal/ruisverhouding aan de uitgang zal nu volgens (88) gelijk
worden aan:
W8
V
(91)
Wr
4XKXTXBXFXR
Is het ruisgetal nu b.v. 3 dB, dan betekent dit dat de signaal/ruisver
houding 3 dB slechter is geworden onder invloed van de transistor
eigenschappen.
Bij het vergroten van de ingangsweerstand R zal de signaal/ruisver
houding slechter worden door de aanwezigheid van R in de noemer van
(91), doch ook door de toename van het ruisgetal F met die ingangs
weerstand; het effect gaat dubbel op.
Beschouwen we nog eens de ruisstroom volgens (87), dan mogen
we deze, onder inachtname van het ruisgetal F, gelijk stellen aan
y/4 X k X T X B XF
. Aangezien het ruisgetal F bij benadering even
R
redig toeneemt met de ingangsweerstand R mogen we bij benadering
stellen, dat de transistor een constante ruisstroom in de ingangsweerstand
stuurt, onafhankelijk van deze weerstandswaarde. Daar echter de signaalstroom wel evenredig afneemt met de toename van R, zal de verhouding
tussen signaal en ruis steeds slechter worden, naarmate R toeneemt.
In fig. 771 is nog aangegeven, hoe de ruisspanning aan de ingang ver
hoogd moet worden om eenzelfde ruisspanning aan de uitgang te ver
krijgen. Aangezien het ingangsruisvermogen F maal zo groot moet wor
den, volgt hieruit, dat de ruisspanning \/F maal zo groot moet worden.
Stel, dat gegeven is, dat bij een ingangsweerstand van 5 k& het ruisgetal
gelijk is aan 6 dB (viermaal), dan zal bij een bandbreedte van 12 kHz
en een temperatuur van 300°K de ruisspanning gelijk worden aan 2 /xV,

4xkxT'xBxRi
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waardoor nu een stroom zal lopen van 2/5 = 0,4 nA, welke stroom ook
bij hogere weerstands waarden zal blijven vloeien. Stel, dat we een hoog
waardige kristalopnemer met een spanning van ca. 100 mV over een
weerstand van 1 Ma aansluiten, dan zal een stroom vloeien van 100 nA.
(nA = 10-9A)
De verhouding signaal/ruis zal dan 100/0,4 = 48 dB worden, wat voor
een WW-weergave nog maar net toelaatbaar is. Zouden we echter een
hoogwaardige kristalmicrofoon via een weerstand van 1 Ma aan de
transistor aansluiten, waarbij de spanning zeker nog een factor 10 kleiner
is, dan bleef er slechts 28 dB signaal/ruisverhouding over, wat beslist
te weinig is.
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In fig. 77m is het verloop van het ruisgetal als functie van de ingangsweerstand gegeven, waarbij een minimum bij ca. 1 ka wordt bereikt;
zowel voor lagere als voor hogere waarden gaat F snel omhoog.
De ruisverdeling over de verschillende frequenties is beslist niet gelijk
matig, vooral in de tijd van de puntcontact transistoren bestonden er
grote verschillen. Terwijl bij de weerstandsruis de ruisenergie, onafhan
kelijk van de frequentie, over ieder frequentiebandje even groot is, zal
dit voor transistoren slechts in een beperkt gebied gelden. Bij zeer lage
frequenties (onder 1000 Hz) zal de reeds genoemde extra-ruis, als ge
volg van onregelmatige opbouw van de p-n overgang, sterk toenemen.
Men noemt dit wel het flikker-effect (in het Duits: Funkeleffekt, of
scintillatie-ruis). Met het afnemen van de frequentie neemt de ruis even
redig toe, derhalve spreekt men ook wel van de 1/f ruis. Gelukkig
leveren de zeer lage frequenties nagenoeg geen bijdrage in het hoorbare
spectrum.'Aan de hoge zijde ontstaat eveneens een ruistoename per een
heid van bandbreedte, welk verschijnsel samenhangt met de beperkte
bandbreedte van de transistor.
Bij het ontwerpen van schakelingen, welke bestemd zijn voor het ver
sterken van kleine signalen (microfoons, afspeelkoppen, stereogroef230
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tasters e.d.) is het van belang, dat de ingangsweerstand laag is, een
waarde van 500-1500 ft in de g.e.s. is als regel optimaal. In zulke gevallen
is de ruisbijdrage van de transistor zo gering (ruisgetal van 3 dB
voor lage-ruis typen) dat de ruis als regel geen probleem is. Onder deze
omstandigheden zal de transistor gunstiger zijn dan de electronen buis
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Bij de aansluiting van microfoons met zeer lage eigen weerstand (bandmicrofoons, dynamische typen) kan ook de ingangstransistor in g.b.s.
gebruikt worden (zie fig. 65k), waarbij de ingangsweerstand in de orde
van 5-25 ft ligt. De temperatuursstabiliteit en de ruiseigenschappen zijn
zeer goed en daar de afstand tussen microfoon en versterker bij deze
lage impedanties maar klein kan zijn is het zeer goed mogelijk de
transistorversterker in de microfoon te bouwen en zodoende op lijn
niveau uit te gaan. De voeding kan dan via de microfoonkabel ge
schieden. Dit samenbouwen van microfoon en versterker werd trouwens
bij condensatormicrofoons ook in het "buizentijdperk” toegepast.
Gebruiken we een meer hoogohmige microfoon (ca. 600 ft) of wordt
een microfoontransformator naar 600 ft toegepast, dan is deze impedantie
zeer geschikt voor de transistor in g.e.s. In zulke gevallen heeft het geen
zin nog een ingangstransformator te gebruiken, daar de versterking,
gezien de vrij lage ingangsimpedantie van de transistor, hierdoor niet
toeneemt, terwijl de ruiseigenschappen van de transistor als gevolg van
de weerstand in de transformator wikkeling (welke aanzienlijk kan zijn,
b.v. 100 kft) veel slechter worden.
Bij opneemelementen, welke van nature een hoge eigenweerstand be
zitten, (kristal-opnemers, en -microfoons, fotocellen, e.d.) kunnen we
verschillende wegen inslaan. Indien de ter beschikking staande spanning
voldoende groot is, dan kunnen we eenvoudig een serieweerstand van de
verlangde waarde opnemen volgens fig. 65a en b. Een uit ruisover
wegingen veel gunstiger schakeling is die volgens fig. 65c, waarbij de
tegenkoppeling de eigenschappen van de opnemer nabootst; hierbij zorgt
de effectieve tegenkoppeling voor een zeer laag ruisniveau, terwijl door
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de capacitieve belasting op de ingang de transistor een lage impe
dantie ziet.
Steéds moeten we hierbij de plaatsing van de volumeregelaar beschou
wen, vooral indien het ter beschikking staande signaal gering is, dient
de regeling verderop plaats te vinden. Vindt de regeling daarentegen
wel plaats aan de ingang, dan moeten we er voor zorgdragen, dat bij
het regelen de weerstand tussen basis en emissor steeds kleiner wordt.
In sommige toepassingen wordt een van nature hoogohmig element
direct op de lage transistoringang aangesloten, wat uit een oogpunt van
ruis het meest gunstig is. Bevat het opneemelement nu een capaciteit
(kristalopnemers) of een zelfinductie (dynamische opnemers) dan wordt
hierdoor de frequentiekarakteristiek gewijzigd. De correctie hiervoor kan
nu in dezelfde trap plaatsvinden (fig. 65c, fig. 74d) of verderop in de
versterker, waarbij het verzwakken van het niveau geen gevaar voor
ontoelaatbare ruisbijdrage oplevert. Hierbij zij nog opgemerkt, dat het
veel gunstiger is, de verzwakking of correctie met behulp van tegenkoppeling te doen plaatsvinden dan met behulp van een verzwakker.
Bij de tegenkoppeling worden nl. zowel het ruisniveau als de vervorming
met de mate van de tegenkoppeling verminderd, bij een verzwakker
daarentegen wordt de signaal/ruisverhouding steeds nadelig beïnvloed.
Bij echte hoogohmige elementen moet bij voorkeur ook een hoog-ohmige
ingangsschakeling gebruikt worden, zonder daarbij de ruiseigenschappen
van de transistor nadelig te beïnvloeden. Een zeer geschikte schakeling
hiervoor is de g.e.s. met stroomtegenkoppeling in de emissorweerstand
(fig. 31c), waarbij dan ook nog speciale maatregelen genomen moeten
worden om een ontoelaatbare verkleining van de basisruststroom te voor
komen (fig. 63c). Ook de emissor-volger (g.e.s.) is een schakeling, welke
door de grote mate van stroomtegenkoppeling een hoge ingangsweerstand bezit, fig. 32a en b. Hierbij kan de basisrustroom weer volgens
het systeem van fig. 63c aangelegd worden. Het algemene systeem voor
het verkrijgen van een hoge ingangsweerstand is in fig. 65m weer
gegeven.
Een systeem dat voor hoogohmige aansluitelementen ook nog wel eens
wordt toegepast, is de aansluiting van het element tussen de basis en de
collector. In wezen treedt hierbij geen versterking op, daar deze schakeling
geheel vergeleken kan worden met de g.e.s., waarbij echter het aardpunt
aan de emissor ligt. De emissor weerstand bevindt zich nu in de collectorleiding. Het grote voordeel is, dat we nu de basisstroom via een lage
impedantie kunnen toevoeren, zonder dat de hoge ïngangsimpedantie
nierdoor nadelig wordt beïnvloed. Een nadeel is echter wel, dat het
ingangselement nu zwevend is, wat in verband met de kabel tot onaan
gename consequenties kan leiden. Maken we daarentegen gebruik van
een ingangstransformator, dan kan de ingangszijde wel geaard worden,
in welk geval echter de basisruststroom ook via de secundaire van de
transformator toegevoerd kan worden (fig. 65i), zodat ook een normale
g.e.s. of g.e.s. toegepast kan worden.
De instelling van de transistor zelf heeft, zoals we gezien hebben, ook
232

(o)

ï

F (dB)

AC 107
Uee*-4V
Rcs brcrweerstand

R6*5k/l
1,5 kil
Z

y

2
5-

0,5 kn

5

0,01

0,1

2c (mA)

10

Fig. 77 o
grote invloed op het ruisniveau. De collectorstroom zal voor een zo klein
mogelijk ruisniveau op een bepaalde, door de fabrikant voorgeschreven
waarde ingesteld moeten worden (ca. 0,2-0,3 mA). Deze lage waarde
geeft wel aanleiding tot een wat minder prettige temperatuurgedrag,
daar nu een betere stabilisatie noodzakelijk is. Hoe kleiner de ingestelde
collectorstroom, hoe groter het aandeel van de verandering van de Ico
zal worden. Indien de stabilisatiefactor gelijk aan 10 is zal de Ico’ = 10 X
Ico worden, bij een temperatuurverhoging van 20°C zal de Ico met een
factor 6,25 toenemen. Is de beginwaarde gelijk aan 5 ^A dan zal de
Ico toenemen tot ca. 31 fiA. Bij een stabilisatiefactor van 10 wordt de
Ico’ gelijk aan 310 mA, m.a.w. de Ico’ wordt nu even groot als de inge
stelde collectorstroom. Ten einde een betere temperatuursstabiliteit te
bereiken, verdient het aanbeveling, de stabiliteitsfactor te verkleinen (de
basisstroom toe te voeren via een spanningsdeler van relatief kleine
weerstanden) of een N.T.C.-weerstand op te nemen, waardoor het instelpunt automatisch bij temperatuursverhoging naar een kleinere basis
stroom verschuift (zie ook fig. 47a).
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SYSTEEM „ELEKTRONICA"
15 cm model
15 Rekenschalen w.o.: Vermenigvuldigen en delen — Kwadrateren en worteltrekken — Oppervlakte
en Inhoudberekeningen — Weerstand en gewicht van koper en aluminiumdraad — Omrekenen van
pk In kW en omgekeerd — Berekenen van afstemkringen — Golflengte en frequentie — Onbekende
zelfinductie of capaciteit — Berekenen aantal dB — Bepaling van de versterking van logaritmen en
van de sinus en tangens van hoeken — Kleurcode voor weerstanden. Speciaal ontworpen voor radioen elektro-technici.
Prils ƒ 10,50
Bestelnr. 950 - Met étui en handleiding*)

t

Deze flexibele rekenliniaal is tweezijdig, bevat 18 rekenschalen voor algemene en radiotechnische
berekeningen (zie boven).
Zij Is uitgevoerd met een paralaxvrije loper en Is uiterst nauwkeurig.
Levering in plastic étui + handleiding.*)
Bestelnr. 952
Prijs ƒ 15,75

SYSTEEM „RIETZ"
Systeem Rietz is de meest bekende en meest gevraagde rekenliniaal voor algemeen gebruik.
Systeem Rietz is geschikt voor alle gewone berekeningen: vermenigvuldigen, delen, 2e en 3e machts
verheffing, 2e en 3e machts wortelvormen. Aan de achterzijde bevinden zich de sinus- en tangens
schalen voor goniometrische berekeningen.
Afmetingen 15 X 4,2 cm. Zakmodel.
Bestelnr. 960
Prijs ƒ 14,50
Inclusief gebruiksaanwijzing en lederen étui.
25 cm model - Bestelnr. 963
Prijs ƒ 18,50

SYSTEEM „ELEKTRO"
Naast de gewone schalen is dit model met twee speciale Indelingen uitgerust, waarvan de ene geschikt
Is om netbelasting, energieverbruik of nuttig vermogen van motoren en dynamo's te berekenen, als
twee der eenheden bekend zijn, terwijl met de andere schaal spanningsverliezen zijn uit te rekenen.
Zakmodel.
Bestelnr. 961
Prijs f 16,30
Inclusief gebruiksaanwijzing en lederen étui.
25 cm model _ Bestelnr. 964
Prijs ƒ 22,

SYSTEEM „DARMSTADT”
Systeem Darmstadt is een uitgebreide Rietz met extra schalen LL1-LL2-LL3, die voor het machtsverheffen met gebroken exponenten dienen. Bovendien heeft dit systeem nog een P-schaal V1—xa, die
onder andere een nauwkeuriger berekening van de sinus en cosinuswaarde in de buurt van 1 oplevert.
Afm. 15 X 4,2 cm. Zakmodel. - Bestelnr. 962
Prijs ƒ 17,95
Inclusief gebruiksaanwijzing en lederen étui.
25 cm model - Bestelnr. 965
Prijs ƒ 23,50
*) Op verzoek wordt i.p.v. de Nederlandse handleiding een handleiding in de Duitse, Engelse of
Franse taal geleverd.
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Speciaal voor audio- en
radiotechniek heeft Philips een
nieuwe logische reeks
halfgeleiders ontwikkeld.
Deze moderne, geselecteerde
typen zullen in de elektronica
veelvuldig toepassing vinden.

AF 114, AF 124 h.f.-voorversterkers
tot 100 MHz (FM)
AF 115, AF 125 h.f.-versterkers (AM),
AM- of FM- mengoscillators
AF 116, AF 126 h.f.-versterkers (AM),
FM m.f.-versterkers,
AM-mengoscillators (tot 16 MHz)
AF 117, AF 127 h.f./m.f.-verstcrkers
en mengoscillators (AM)
Dioden:
AA 119, OA 79 voor AM-detectie
2-AA 119, 2-OA 79 voor
FM-detectie (ratiodetectors)
OA 81 algemene toepassing (hoge
spervvecrstand)
OA 85 idem (lage doorlaatwcerstand)

Transistors:
AG 125 l.f.-stuur- en voorversterker
AG 126 idem, ook cindtransistor
AG 127 NPN stuur- en
voorversterker
AG 127/128 complementair paar
NPN/PNP eindtransistors
(tot ca. 550 mW)
AG 127/132 idem (tot 200 mW)
AG 128 eind transistor (klein
vermogen)
2-AC 128 eindtransistorpaar voor
balans (klasse B tot 2 W)
AD 139, AD 140 eindtransistors
(middelgroot vermogen)
2-AD 139, 2-AD 140 eindtransistorparen voor balans

Voor technici en amateurs die
over volledige technische gegevens
willen beschikken, zijn bij de
radiohandel verschillende Philips
publicaties beschikbaar.
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