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HOOFDSTUK XVIII

DE EINDVERSTERKER
18.1. Algemene inleiding
De problemen rond de eindversterker verschillen aanzienlijk van die,
welke wij bij de voorversterker ontmoet hebben. Terwijl het bij de voorversterker de opzet is, kleine spanningen, resp. stromen, tot een bruikbare
waarde te versterken (b.v. IV, lOmA e.d.) is het de bedoeling van
de eindversterker een bepaald vermogen aan een luidspreker, aan een
geluidsdistributiesysteem e.d. met een zo gering mogelijke vervorming
over het gehele gewenste frequentiebereik te leveren.
De prestaties van de transistoren in de voorversterker kunnen geheel
vergeleken worden met die van gelijkwaardige buizen; het frequentiebereik komt nagenoeg overeen, terwijl voor een lage ingangsimpedantie
de transistor, wat de ruis betreft, gunstiger is dan een buis. Slechts voor
zeer hoge ingangsimpedanties, gepaard gaande met zeer kleine span
ningen ( fotocelversterkers e.d.) zal de buis nog superieur zijn.
Wat betreft de eindversterking ligt de situatie helaas wat minder gunstig;
hierbij gaan zowel de temperatuursbeperkingen en de frequentiebeperkingen een aanzienlijke rol spelen. Gelukkig zijn er duidelijke
verbeteringen ten goede te bespeuren, zodat het niet tè optimistisch is
te verwachten dat ook eindtransistoren, welke qua frequentieweergave
met buizen te vergelijken zijn, tegen een redelijke prijs verkrijgbaar
zullen zijn.
Bij het ontwerp van de eindtrap dienen we met een groot aantal
transistor-eigenschappen rekening te houden, waaronder de maximaal
toelaatbare spanningen tussen collector en emissor, de maximale
collectorstroom, de grensfrequentie in de betreffende schakeling (waar
bij de versterking tot —3dB is gedaald), de toelaatbare warmte
ontwikkeling (dissipatie) aan de collector, de waarde van de collectorlekstroom Ico, het verloop van de collectorrustroom als functie van de
omgevingstemperatuur, de temperatuurstabiliteit, de waarde van de
stroomversterkingsfactor, enz. Al deze factoren maken het ontwerpen
van een transistoreindtrap in wezen gecompliceerder, doch ook in
teressanter dan een soortgelijke eindtrap met buizen.
In het algemeen kunnen we de eindversterkers indelen in twee categoriën, nl. die van de enkelvoudige eindtrappen voor kleine vermogens
en die van balansversterkers voor grotere vermogens, hetgeen uiteraard
een zeer globale indeling is. Zo treft men wel balansversterkers aan voor
kleine vermogens (minder dan 1W) en enkelvoudige eindtrappen voor
redelijk grote vermogens (ca. 6W); hierbij speelt ook de verlangde
kwaliteit en het verlangde rendement een grote rol. Zowel voor het
verkrijgen van een hoge uitgangskwaliteit, als voor het verkrijgen van
een hoog vermogen bij een geringe stroomopname (batterijvoeding) is
de balansschakeling uitermate aantrekkelijk. Hierbij onderscheiden we
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nog de normale balansschakeling (parallel push pull) en de seriebalansschakeling. (single-ended push pull).
Aangezien transistoren van nature reeds een vrij lage aanpassingsimpedantie bezitten (het quotiënt van de spanning en de stroom) ver
toont de laatstgenoemde schakeling vele aantrekkelijke facetten. Het is
zeer goed mogelijk luidsprekers met een lage impedantie (b.v. 8 Q)
direct, d.w.z. zonder aanpassingstransformator, aan de eindtrap te
koppelen. In buizenversterkers treffen we ook dergelijke schakelingen
aan, waarvoor echter speciale hoogohmige luidsprekers (800 Q resp.,
2 X 400 Q in serie) gebruikt moeten worden.
Deze zeer lage impedantie stelt echter wel grenzen aan de kabellengte,
die we tussen versterker en luidspreker(s) kunnen gebruiken; een te
grote lengte geeft te veel vermogensverlies. Ten einde dit bezwaar te
omzeilen bestaat er de tendens de eindversterker met de luidspreker
samen te bouwen tot een "driver unit”; gezien de grote betrouwbaarheid
en de geringe warmteontwikkeling van de transistor is dit ook alleszins
gerechtvaardigd.
Bij balansschakeling van het eerste of tweede type is steeds weer de
moeilijkheid het verkrijgen van de symmetrische ingangsspanning; de
lage ingangsimpedantie met de grote basisstroom van de eindtransistoren en de eisen van de temperatuursstabiliteit sluiten het gebruik van
koppelcondensatoren tussen de vóórtrap en de eindtrap vrijwel uit, zodat
gelijkstroomkoppeling moet worden toegepast. Een dergelijke koppeling
zal bij buizen alleen dan voorkomen, indien we een eindtrap in klasse B
met roosterstroom bedrijven; voor WW-weergave zal dit als regel niet
toegepast worden. Bij de toepassing van transistoren echter zullen we,
zowel in klasse A als in klasse B, met de basisstroom rekening moeten
houden.
Daar we toch reeds in de basisstroom sturen, ligt het voor de hand de
eindtrap in klasse-B in te stellen, waarbij de transistoren in de uitgang
om de beurt werken — deze schakeling kan uiteraard alleen in balans
versterkers worden toegepast. Terwijl bij klasse-A versterkers ten hoogste
een rendement van 50% kan worden verkregen (de ene helft van het
opgenomen vermogen gaat als nuttig vermogen naar de luidspreker, de
andere helft wordt in warmte aan de collector omgezet) is dit bij een
klasse-B versterker veel hoger en kan tot 78% bedragen, van het totaal
opgenomen vermogen gaat er derhalve 78% naar de luidspreker en
wordt er slechts 22% in warmte omgezet.
Bedraagt de toelaatbare collectordissipatie b.v. 6W, dan zal bij een
klasse-A versterker het totaal opgenomen vermogen niet groter mogen
zijn dan 6W; voor het uitgaand vermogen blijft dan slechts 3W over.
(Theoretisch zou het opgenomen vermogen 12W mogen zijn, waarbij
er 6W nuttig uitgaat en 6W in warmte wordt omgezet, doch deze
instelling is voor audioversterkers als regel niet toelaatbaar, daar bij het
wegvallen van de sturing de gehele 12W in warmte omgezet zou worden,
wat tot vernietiging van de transistor zou leiden).
6
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Bij een klasse-B versterker mag echter het opgenomen vermogen bij volle
uitsturing 27W bedragen; hierbij wordt 6W in warmte omgezet zodat
21W als nuttig vermogen beschikbaar komt, welk vermogen liefst
zevenmaal zo groot is! Het verschil, dat hier al zeer groot is, zal in de
praktijk nog veel groter zijn; een normale audio-versterker wordt nl.
slechts bij uitzondering geheel uitgestuurd, het gemiddeld vermogen,
dat door muziek of spraak wordt uitgestuurd, zal wellicht maar 30%
zijn van het topvermogen. Indien we de andere eigenschappen van de
eindversterker niet zouden overschrijden, dan konden we zelfs tot ca.
50W piek-vermogen gaan! De klasse A- en B-versterkers gedragen zich
in zeker opzicht tegengesteld: wordt een klasse-A versterker slechts voor
een deel uitgestuurd, dan zal de warmteontwikkeling aan de collector
toenemen, daar het opgenomen vermogen constant blijft. Bij halve uit
sturing is het rendement nog maar 25%.
Bij een klasse-B versterker zal het opgenomen vermogen toe- en af
nemen met de sturing. Bij kleine uitsturing zal ook de warmteontwikke
ling slechts gering zijn. Dit laatste nu is voor transistorschakelingen,
waarbij het afvoeren van de aan de collector ontwikkelde warmte het
grote probleem is (voor eindversterkers althans), een zeer aantrekkelijk
punt. Daar de gemiddelde dissipatie bij spraak of muziek slechts ca.
30% is van de maximale, zal aan de koeling (de koelplaten) niet die
hoge eisen gesteld worden als dat bij klasse A versterkers het geval is.
Het opbergen van de soms vrij grote koelplaten in een beperkte ruimte
is steeds een probleem, waardoor juist veel van het aantrekkelijke van
de kleine afmetingen verloren dreigt te gaan.
Onder deze omstandigheden zal een transistorschakeling in klasse B veel
koeler blijven dan een schakeling in klasse A; de waarde van de collectorIekstroom Ico zal daardoor overeenkomstig kleiner blijven, zodat ook
het gevaar voor thermische instabiliteit veel geringer is. Slechts indien
de versterker langdurig uitgestuurd wordt, zou dit gevaar wel eens op
kunnen treden; de mogelijkheid van deze thermische instabiliteit dient
steeds bij het ontwerp onder ogen te worden gezien.
Gezien de lage ingangsimpedantie en de hoge waarde van de basisstroom
blijft de ingangstransformator een belangrijke rol spelen — hierbij is
men erin geslaagd de kwaliteit van deze transformator dusdanig op te
voeren, dat deze aan de allerhoogste WW-eisen voldoet, (freq.bereik
20-100.000 Hz, vervorming kleiner dan 0,1% enz.). Er bestaat wel eens
de neiging, iedere transformator (behalve de voeding) uit een WWversterker te verbannen, gezien de slechte ervaring welke men vroeger
had. Men diene wel te bedenken, dat de transformator in transistor
schakelingen veel gunstiger gebruikt wordt dan in de (hoogohmige)
buisschakelingen. Ook in studioapparaten, die aan de allerhoogste
eisen dienen te voldoen, worden vele transformatoren toegepast.
Bij de opname van een grammofoonplaat, welke aan de hoogste eisen be
antwoordt, komen er niet minder dan twaalf aan te pas! Het enige
bezwaar van de transformator is de beperking, die de tegenkoppeling
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in de lus, waarin de transformator is opgenomen, ondervindt. Bij te
grote waarden van de tegenkoppeling kan instabiliteit in het hoge
frequentiegebied optreden als gevolg van de resonantie van eigen
capaciteit en spreidingszelfinductie van de transformator. In transistorschakelingen echter ligt dit ook veel gunstiger, gezien het betrekkelijk
geringe aantal wikkelingen, dat hier door de lage in- en uitgangsimpedanties vereist is.
Wensen we elke audiofrequentie transformator uit te bannen, dan
kunnen we ook faze-omkeerschakelingen met weerstanden toepassen.
Een bijzonder elegante oplossing is het toepassen van een combinatie
van een PNP en een NPN-transistor in een zgn. complimentaire
schakeling waarbij we op een zeer eenvoudige manier de benodigde
balansingangsspanningen verkrijgen. Dergelijke schakelingen zijn met
buizen niet te realiseren. Een groot voordeel van de transistor is de af
wezigheid van de gloeidraadvoeding, waardoor we allerlei schakelcombinaties kunnen maken, welke met buizen niet mogelijk of on
praktisch zijn. Het analyseren van dergelijke schakelingen, waar
transistoren in allerlei configuraties voorkomen, kan echter een uitermate
gecompliceerde zaak zijn; ook hier is eenvoud het kenmerk van het ware.
18.2. De enkelvoudige uitgangstrap
In fig. 78a is het prototype van de enkelvoudige eindtrap weergegeven.
Deze schakeling zal na het voorafgaande niet veel moeilijkheden meer
opleveren. De basisgelijkspanning wordt geleverd door de spanningsdeler Rt met R2 en de temperatuurstabilisatie vindt plaats met behulp
van de voor de wisselstroom ontkoppelde emissorweerstand Re. De
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Fig. 78a
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(a)

ingestclde emissorstroom (en daarmede ook nagenoeg de collectorstroom)
zal bij benadering gelijk zijn aan Ubc/Re. In het collectorcircuit is de
uitgangstransformator T opgenomen, welke voor de aanpassing van de
luidspreker aan de optimale transistorimpedantie zorgt.
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In tegenstelling met een klasse-B versterker kan hier nog wel met een
ingangscondensator C gestuurd worden, daar hier in de basis een wissel
stroom gestuurd wordt, terwijl bij een klasse-B versterker steeds maar
één halve sinus wordt ingestuurd. Hierdoor wordt de condensator C
zodanig negatief opgeladen, dat de normale instelling geheel verstoord
wordt. Zolang de ingestuurde wisselstroom geheel symmetrisch is, zal
de condensator C geen extra lading ontvangen, daar er geen gelijkstroomcomponent aanwezig is. Bij grote uitsturing echter zal de negatieve
helft groter worden dan de positieve (de transistoringangsimpedantie
is dan niet meer symmetrisch t.o.v. de wisselspanning, zodat de stroom
asymmetrisch wordt en er een gelijkstroomcomponent over blijft). Het
is onder deze omstandigheden zeer wel mogelijk, dat de condensator
weer een extra negatieve lading verkrijgt, waardoor de A-instelling
wordt verstoord. Deze instelling gaat nu meer naar de B-instelling,
waarbij echter voor één transistor een sterke vervorming zal optreden.

~zc
(Ai

jc
■ho
------------ *6 7
*6 «0

"co

(b)
uc

Fig. 78b

De beste remedie hiertegen is het verkleinen van R2, waardoor de extra
negatieve lading van C weer snel kan wegvloeien, dit geeft echter aan
leiding tot een extra verlies aan de ingang van de transistor.
Een betere oplossing is daarom ook het toepassen van een ingangstransformator volgens fig. 78c, welke schakeling ook al reeds in fig. 47a
is weergegeven. De weerstand R2 kan nu wel klein gekozen worden
zonder verlies van ingangsenergie. Bovendien geeft de ontkoppelcondensator Ce in fig. 78c een betere ontkoppeling dan volgens de schakeling
van fig. 78a.
Het instelpunt kunnen we het beste aan de hand van de ICVC0
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karakteristieken volgens fig. 29a en fig. 78b bepalen. Als regel zal de
voedingsspanning UB gegeven zijn, welke b.v. 6, 9 of 12V kan bedragen.
Daar de collector-emissorspanning door de transformatorkoppeling tot
het dubbele (en soms nog wel eens wat meer ook) van de voedings
spanning kan oplopen, mag de UB niet hoger dan de helft van de toe
laatbare collector-emissorspanning gekozen worden. Bedraagt deze b.v.
—32V, dan zal de maximale voedingsspanning ten hoogste —16V mogen
bedragen.
Uit de collectormstspanning volgt ook de ruststroom, daar het produkt
hiervan gelijk is aan de toelaatbare collectordissipatie. Ook zijn de maxi
maal toelaatbare stromen door de fabrikant opgegeven, doch hieraan
komen we meestal niet toe; lang voor die tijd hebben we reeds de toe
laatbare collectordissipatie bereikt.
Uit fig. 78b zien we, dat de collectorstroom vanuit de rustwaarde Ic
uitgestuurd wordt vanaf bijna nul tot aan vrijwel de dubbele waarde,
waarbij de collectorspanning varieert van bijna nul tot eveneens de
dubbele waarde van de rustspanning, welke beide punten in fig. 78b
met resp. B en C zijn gemarkeerd. De meest gunstige belastingsweerstand
voor de transistor zal nu door de lijn BAC gevormd worden; dit geval
komt geheel met het gedrag van een pentode overeen. Deze aanpassingsweerstand komt dan ook bij benadering overeen met de gelijkstroominstelling van de transistor. Indien deze bij 12V IA opneemt, dan zal
daarmede ook de aanpassingsweerstand gelijk zijn aan 12/1 = 12 Q.
Deze lage aanpassingsweerstanden maken het gebruik van directe
koppeling met de luidspreker uiteraard zeer aantrekkelijk.
Fig. 78c
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In fig. 78c is de instelling voor de OC 16 opgegeven; hierbij gaan we
uit van een warmteweerstand K van 4,5°C/W — zoals bekend wordt
deze gevormd door de som van de warmteweerstanden van de collectorbasisovergang tot de bodem van de transistor, van het e.v. mica-isolatieplaatje tussen koelplaat en transistorbodem en de warmteweerstand van
de koelplaat zelf. Daar de som van de eerste twee warmteweerstanden
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reeds gelijk is aan 1,7°C/W, blijft er voor de koelplaat 2,8°C/W over;
hiervoor is volgens fig. 39e een oppervlak van de gezwarte plaat van
minstens 240 cm2 vereist.
Bij een toelaatbare temperatuursverhoging van 30°C resulteert hieruit
een maximum dissipatie van 30/4,5 = 6,6W. Stellen we de maximum
sperlaagtemperatuur op 75°C, dan is hiermede, afgezien van de toename
van de Ico, de schakeling bruikbaar tot 75-30 = 45°C, wat meestal wel
voldoende is.
<d)

~Te
(A)
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I
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20
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Fig. 78d

Indien de aangelegde spanning gelijk is aan 14V (de spanning van een
onder lading zijnde accumulator van 12V) dan volgt hieruit een maxi
male collectorstroom van 0,5A, de fabrikant geeft op 0,44A.
Met behulp van de spanningsdeler RrR2 wordt deze collectorstroom
ingesteld — hierbij is R2 variabel gekozen om deze instelling mogelijk
te maken en om de spreiding in de h21 en hu tussen de verschillende
transistoren op te kunnen vangen.
In fig. 78d zijn de Ic-Vce karakteristieken van de OC 16 voorgesteld;
het punt P komt overeen met het instelpunt van 14V, 0,44A. Hierbij
treedt er in de R0 van 3 Q een spanningsverlies van ca. 1,5V op, zodat
we uiteindelijk in het punt P’ terechtkomen voor 12,5V. De belastingsimpedantie is hierbij gelijk aan 12,5/0,44 = 28 fi. De fabrikant geeft
op 26 Q, zodat de overeenstemming zeer behoorlijk is. De uitgestuurde
collectorspanning zal bij benadering gelijk zijn aan 12,5-0,5 = 12V
wisselspanning, daar we niet lager dan 0,5V mogen komen. De collectoremissorspanning zal derhalve variëren van 0,5 tot (12,5 + 12) = 24,5V.
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De belastingslijn van 26
wordt voorgesteld door de lijn AP’B in
fig. 78d.
De collectorstroom, welke ingesteld was op 0,44A, zal als gevolg van
de sturing in de basis met 0,4A toe- en afnemen. De maximale waarde
(punt A) zal gelijk zijn aan 0,84A, de minimale waarde 0,04. In werke
lijkheid treden er afwijkingen op door de optredende vervorming. Bij een
wisselspanningsamplitude van 12V en een wisselstroomamplitude van
0,4A behoort een uitgaand vermogen van l/2 X 12 X 0,4 = 2,4W en
de fabrikant geeft op 2,5W, zodat de overeenstemming zeer bevredigend
is. Hierbij treedt een vervorming op van 7%, zonder dat daarbij tegenkoppeling wordt toegepast; deze vervorming komt ongeveer overeen
met die van een buizenversterker onder soortgelijke omstandigheden.
Bezien we fig. 78d dan zien we, dat de IB (basisgelijkstroom) lijnen
steeds dichter bij elkaar komen te liggen, naarmate de Ic toeneemt; de
stroomversterkingsfactor a’ neemt af bij toename van de collectorstroom.
Dit kan verklaard worden door aan te nemen, dat de recombinatiestroom
in de basis bij grotere stroomdichtheden toeneemt en de kans, dat een
uit de emissor overstekend gat een elektron treft wordt groter, naar
mate de stroom toeneemt.
Sturen we de basis met 30mA gelijkstroom omhoog, dan neemt de
collectorstroom minder toe dan indien we de basis met 30 mA omlaag
sturen. De uitgangsstroom en daarmede de uitgangsspanning, worden
asymmetrisch, waardoor in hoofdzaak vervorming door even (tweede)
harmonischen ontstaat, (zie ook "Het Ontwerpen van Versterkers"
hfdst. 1.2).
De waarde van de stroomversterkingsfactor a’ is in deze omgeving gelijk
aan vijfentwintig-voudig, bij een collectorruststroom van 0,44A zal der
halve een basisruststroom van 0,44/25 = 17,6 mA behoren. Voor de
volledige uitsturing van de basis zal derhalve ca. 16 mA basiswissel
stroom (topwaarde) noodzakelijk zijn, hetgeen zeer goed met de door
de fabrikant opgegeven waarde overeenstemt.
Het bepalen van de spanningsdeler Rj/IU is een tamelijk gecompli
ceerde zaak waarbij we te maken hebben met de emissorspanning
Ie X Re, de spanning tussen emissor en basis Ubc en het spanningsverlies
in R2/R3 als gevolg van de basisstroom. Het spanningsverlies over de
emissorweerstand bedraagt (0,44 + 0,0176) 3 = 1,34V, de spanning
tussen basis-emissor bedraagt bij een Ic van 0,44A ca. 0,48V, zodat het
totaal 1,82V bedraagt. Rekening houdende met het spanningsverlies van
Ib in de spanningsdeler R!*R2 dient de "onbelaste” spanning tussen
basis en aarde ca. —2V te bedragen. Bij een waarde van 12 Q voor R2
behoort een waarde van 6.12 = 72 fi voor R1} welke waarde met de
gegeven maximale waarde voor R2 gemakkelijk is in te stellen.
Nu rest nog de temperatuursinvloed te bezien — volgens form. (66)
zal de stabiliteitsfactor bij benadering gelijk zijn aan vier maal. Bij
25°C zal de maximale waarde van de Ico bij Uc0 = 14V gelijk aan
0,1 mA; bij een temperatuursverhoging van de PN-overgang met 40°C
12

neemt de Iqo ook 40-voudig toe, zodat deze gelijk wordt aan 4 mA.
Bij een stabilisatiefactor van 4 wordt deze gelijk aan 16 mA, waarmede
de ruststroom wordt vergroot.
Ten einde de mogelijkheid van thermische onstabiliteit te bezien, waarbij
de toename van de Ico’ aanleiding kan geven tot vernietiging van de
transistor, bekijken we eens uitdrukking (76), waarin staat, dat de
temperatuurtoename per W collectordissipatie kleiner moet zijn dan de
warmteafvoer per W dissipatie. De waarde van L wordt nu gelijk aan:
L = 12,5 X 0,11 X 0,01 X 4 = 0,055. W/°C; de hiermede overeen
komende maximaal toelaatbare K-waarde is 1/0,055 = 18. Aangezien
ons ontwerp gebaseerd was op een K-waarde van 4,5°C/W wordt hier
ruimschoots aan de stabiliteitseisen voldaan. In het algemeen kunnen
we stellen, dat bij een kleinere koelplaat de toelaatbare collectordissipatie
bij een bepaalde toelaatbare sperlaagtemperatuur afneemt, terwijl ook
evenredig hogere eisen aan de temperatuurstabilisatie gesteld moeten
worden, hetgeen als regel ten koste van het vermogen gaat. (hogere
waarde van Re!)
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Gezien de lage aanpassingsimpedantie is het in vele gevallen mogelijk,
de uitgangstransformator te doen vervallen en de luidspreker direkt in
de collector op te nemen (zie fig. 79a).
Hoewel dit systeem zeer aantrekkelijk lijkt (de frequentiekarakteristiek
gaat zelfs tot nul door!) kleven hieraan toch aanzienlijke bezwaren. Het
rendement zal slecht zijn, daar nu een aanzienlijk deel van het vermogen
in de gelijkstroomweerstand van de luidspreker verloren gaat, waarbij
een doelloze verwarming van de spreekspoel optreedt. Maken we ge
bruik van de halve spanningsinstelling van de collector, dan valt de
halve gelijkspanning over de luidspreker. Het maximaal vermogen be13

draagt nu nog slechts 14U2B/Ra, waarin Ra de aanpassingsweerstand
van de luidspreker (welke nagenoeg gelijk is aan de gelijkstroomweerstand) voorstelt. Voeden we de luidspreker via een (ideale) transforma
tor, dan heeft de transistor de gehele spanning UB om uit te sturen,
zodat dan het afgegeven vermogen gelijk wordt aan i/2U2B/Ra, derhalve
liefst vier maal zo groot! Bij een gegeven waarde van de voedings
spanning daalt het afgegeven vermogen tot een vierde deel van dat,
wat via een transformator geleverd kan worden, (hierbij zijn de ver
liezen in de transformator even verwaarloosd, ofschoon deze voor de
kleinere transformatoren in verhouding aanzienlijk kunnen zijn). Ten
einde weer een gelijk vermogen te verkrijgen, dient de voedingsspanning
verdubbeld te worden waarbij liefst de helft van het vermogen in de
luidspreker gelijkstroomweerstand verloren gaat, de andere helft blijft
beschikbaar voor de transistor, welke hiervan ook slechts de helft benut.
Het uiteindelijke rendement zal dan nog slechts 25% bedragen!
Een ander nadeel is ook de verplaatsing, welke de luidsprekerspoel
ondergaat, als gevolg van de gelijkstroom, welke hierdoor gaat. Deze
spoel is reeds zonder wisselstroom voor de helft uitgestuurd. Een stroomtoename in de richting, waarin de spreekspoel reeds verplaatst is, zal
derhalve deze gemakkelijk in het niet-lineaire gebied van de magnetische
krachtstroom brengen. Ook zal de verplaatsing van de luidsprekerspoel
in de beide richtingen niet langer symmetrisch zijn, daar in de ene
richting de terugwerkende kracht van de liiidsprekerconus juist mee
werkt, in de andere richting tegenwerkt. Al met al wordt dit systeem
slechts toegepast indien ruimte en gewicht van het allergrootste be
lang zijn.
De tegenkoppelingsweerstand Itj. verzorgt de basisstroom, temperatuurstabilisatie en levert tevens spanningstegenkoppeling op de luidspreker,
indien de ingang van de transistor althans van een bron met hoge
impedantie gevoed wordt. Deze spanningstegenkoppeling geeft demping
op de luidspreker, waardoor de eigenresonantie hiervan sterk in
amplitude afneemt.
Een beter systeem is het parallelschakelen van een smoorspoel met een
zeer lage eigenweerstand aan de luidspreker volgens fig. 79b. Aangezien
hier geen basisstroom volgens fig. 79a kan worden toegevoerd, wordt
nu de basisstroom geleverd door de spanningsdeler
waardoor
tevens een betere temperatuurstabiliteit is gewaarborgd. Er worden geen
hoge eisen aan de smoorspoel gesteld, bij stroomdoorgang moet ook voor
de laagste frequentie de reactantie groot zijn t.o.v. die van de luid
spreker, terwijl de eigen weerstand klein moet zijn t.o.v. die van de
luidspreker. Aangezien de wisselstroom vrijwel geheel door de luid
spreker gaat, zijn de eisen voor de lineairiteit van de smoorspoel niet
hoog.
Ten einde de variatie van de Ico met de temperatuur tegen te gaan, wordt
er soms parallel aan R* in fig. 78c een temperatuurafhankelijke weer
stand (N.T.C.-weerstand) volgens fig. 47a aangebracht. Bij toename van
14'

de omgevingstemperatuur neemt de weerstand af, zodat daarmede ook
de gelijkspanning aan de basis afneemt, waardoor de basisstroom en ook
de collectorstroom af neemt, zodat hiermede de toename door de Ico’
min of meer wordt gecompenseerd. Deze compensatie werkt uitsluitend
op de omgevingstemperatuur en niet op die van de PN-overgang zelf;
de eigen verwarming wordt niet gestabiliseerd, zodat een dergelijke
metode de termische instabiliteit niet kan voorkomen.
Een betere metode is dan ook het bevestigen van de N.T.C.-weerstand
op de koelplaat zelf; neemt nu de temperatuur van de PN-overgang
toe, dan zal ook die van de koelplaat toenemen, zodat ook de inwendige
temperatuurveranderingen worden tegengegaan.
Een metode, welke zowel de temperatuurveranderingen en de netspanningsveranderingen min of meer compenseert, is de diode-stabilisatie
volgens fig. 47b waarbij gebruik wordt gemaakt van het verschijnsel,
dat de spanning over een geleidende PN-overgang afneemt bij toe
nemende temperatuur.
In vele gevallen is het mogelijk, de basis van de eindversterker direkt
vanuit de voorgaande trap te voeden. We behoeven daarbij niet beducht
te zijn voor het verschuiven van het werkpunt als gevolg van de ongelijke
basiswisselstroom, terwijl tevens de tegenkoppeling voor lage frequenties
zeer effectief kan zijn. In fig. 52a en b hebben we dit uitvoerig be
handeld. Als regel zal de basisspanning laag moeten zijn t.o.v. de
emissor om te voorkomen, dat er te veel energie in de emissorweerstand
van de eindtrap verloren gaat. De voorafgaande trap wordt met een lage
collectorspanning ingesteld (of met een lage emissorspanning bij sturing
door een emissorvolger).
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Het opnemen van de luidspreker direct in de emissorleiding volgens
fig. 79c heeft enkele zeer aantrekkelijke punten, ofschoon ook daar het
nadeel blijft dat gelijkstroom door de luidspreker vloeit. De demping
op de luidspreker is, als gevolg van de zeer lage uitgangsimpedantie van
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de emissorvolger, zeer hoog, zodat een sterke afname van de resonantiefrequenties te verwachten is, ook zal de vervorming van het luidsprekersysteem afnemen. Het geheel is gelijkstroomgekoppeld zodat een zeer
effectieve tegenkoppeling mogelijk is en de temperatuurstabiliteit zeer
goed is. Een bezwaar van deze schakeling is weer het geringe vermogen,
dat aan de luidspreker kan worden toegevoerd en het slechte rendement
van het geheel. Hierbij geldt nog in het bijzonder, dat de transistor de
gehele wisselspanning over de luidspreker moet kunnen leveren, wat
betekent, dat de collectorspanning moet variëren van nul tot UB, wat
uiteraard niet mogelijk is. Deze grote wisselspanning, welke door de
voortrap moet worden geleverd, zal aanleiding geven tot een vergroting
van de vervorming, welke het voordeel van de lage vervorming in de
eindtrap weer voor een groot deel te niet doet.
Gebruiken we een smoorspoel parallel aan de luidspreker of een aanpassingstransformator, dan wordt de situatie veel gunstiger. De eindtransistor kan nu op de grootste, toelaatbare stroom ingesteld worden,
zonder dat daarbij beperkingen door de spanningsval over de luidspreker
weerstand ontstaan. Ook de gelijkspanning, welke de voortrap moet
leveren, is nu veel kleiner geworden, we kunnen hier weer stroomsturingen in de basis toepassen. De wisselspanning, welke de voortrap
moet leveren is echter vrijwel gelijk aan de benodigde wisselspanning
voor de luidspreker (transformator of smoorspoel).
De meest gunstige aanpassingsweerstand vinden we weer op geheel
dezelfde wijze, ook hier moeten de grenzen van de minimale spanning
en de maximale stroomuitsturing gelijktijdig bereikt worden. Bedraagt
de voedingsspanning b.v. —12V en is de maximaal toelaatbare collectorgelijkstroom gelijk aan IA, dan is hierbij de meest gunstige belastingsweerstand gelijk aan ca. 12/1 = 12 O. Bij een luidspreker met een lagere
impedantie (b.v. 7 of 5 Q) moet omlaag getransformeerd worden.
In fig. 79c is een schakeling uitgewerkt, waarbij de luidspreker direct
in de emissorleiding van de eindtransistor is opgenomen. Bij een stroomdoorgang van IA bedraagt de spanning over de luidspreker 7V. Bij een
voedingsspanning van 14V kan maximaal een wisselspanningsamplitude
van 7V uitgestuurd worden, terwijl de maximale stroom amplitude gelijk
is aan IA; de aanpassingsweerstand bedraagt derhalve 7Q. Hierbij zij
nog opgemerkt, dat indien de luidspreker gevoed wordt via een transfor
mator van 1 : 1 of via een smoorspoel, tot een wisselspanning van 14V
uitgestuurd kan worden! (Voor optimale aanpassing moet Rx nu
14/1 = 14 O worden!)
Voor de sturing van de eindtransistor hebben we bij een a’ van 33 een
basisstroom nodig van ca. 30 mA. Een dergelijke grote stroom moeten
we via een transformator of via een emissorvolger leveren.
Deze emissor-volger is zodanig ingesteld, dat de stroom door de emissorweerstand gelijk is aan 20 mA, de waarde hiervan is 7/20 = 350 Q.
Aangezien er 30 mA aan de eindtransistor wordt geleverd, zal de totale
opgenomen stroom gelijk zijn aan 20 + 30 = 50 mA.
Ié

Nemen we de a’ van deze transistor gelijk aan 50, dan moet de basisstroom gelijk worden aan 1 mA, welke waarde gemakkelijk door een
conventionele versterkerschakeling geleverd kan worden.
Aangezien de basisspanning van V2 moet kunnen variëren van vrijwel
nul tot nagenoeg 14V, is het noodzakelijk de ruststroom door Vl veel
groter te kiezen dan de te leveren stroom aan V2; we kiezen voor de
ruststroom van Vl de waarde van 4 mA. Door de collectorweerstand van
Vl loopt nu een totale stroom van 4 + 1 = 5 mA, zodat deze waarde
gelijk wordt aan 7/5 = 1400 12 (toegepast 1500 12).
Nu ontbreekt er nog een voorziening voor het leveren van de basisstroom van Vl en voor het tegenkoppelen van deze transistor. Voor
beide doeleinden kan de tegenkoppelweerstand RT gebruikt worden,
welke vanaf de luidspreker naar de ingang is aangebracht. Bij een a’ van
100 voor Vl zal de benodigde basisgelijkstroom gelijk zijn aan 0,04 mA;
bij een gelijkspanning van 7V over de luidspreker hebben we hiervoor
een weerstand nodig van 7/0,04 kl2 = ca. 180 kl2. De gevoeligheid van
de versterker is ook gelijk aan 80 /xA voor volle uitsturing.
De tèmperatuurstabiliteit, die met behulp van deze tegenkoppeling
via Rt wordt verkregen, is niet bijzonder groot (zie de uitdrukking 64).
Aangezien de tweede en derde trap uit emissorvolgers bestaan is het
toereikend, de eerste trap goed te stabiliseren. (Door de grote mate van
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tegenkoppeling is de temperatuurstabiliteit van de emissorvolger bij
constante spanning tussen basis en aarde zeer groot!). Het stabiliseren
van de eerste transistor tegen temperatuurvariaties kan ook volgens fig.
82a geschieden; de stabiliteit vinden we dan volgens de uitdrukking (66).
De versterking van deze tegengekoppelde versterkers kan, indien de
versterking vrijwel geheel door de tegenkoppeling wordt bepaald (en
dat is in de schakeling van fig. 79c beslist niet het geval) berekend
worden volgens de metoden van fig. 57a (spanningstegenkoppeling)
of volgens die van fig. 57d (stroom-spanningstegenkoppeling, wat in
fig. 79c het geval is). In de schakeling van fig. 79c verdeelt de in
gaande (wissel)stroom ij zich gelijk over de basis van TSI en de tegenkoppelweerstand RT; vandaar, dat bij uitsturing de benodigde ingangsstroom 2 X 40 = 80 /xA is.
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In fig. 80a en b zijn nog een tweetal voorbeelden van eenvoudige ver
sterkers weergegeven:
De temperatuurstabilisatie van de beide transistoren vindt plaats met
een spanningsdeler vanaf de voedingsspanning. Vanaf de secundaire van
de uitgangstransformator wordt via RT een deel van de uitgangsspanning
naar de ingang toegevoerd (stroom-spanningstegenkoppeling). Een
variatie op de schakeling van fig. 80a is die van fig. 80b waarbij
spanningstegenkoppeling aan de ingang wordt toegepast (spanningspanningstegenkoppeling).
18.3 De balansschakeling
In hoofdstuk 18.1 hebben we reeds enkele van de vele voordelen van de
balansschakeling aangetipt. Gebruiken we twee transistoren in klasse A
balans, dan zal het uitgaand vermogen het dubbele zijn van één transis
tor, de vervorming zal sterk verminderd zijn, daar de even (2e, 4e, 6e enz.)
harmonischen verdwenen zijn, terwijl tevens de voormagnetisatie van
de uitgangstransformator opgeheven is.
18

i

In het principe-schema van de balans-versterker is dit laatste gemakkelijk
te zien (fig. 81).
De collectoren van de transistoren Vj en V2 zijn met de uiteinden van
de wikkelingen wx en w2 van de uitgangstransformator T2 verbonden,
de gelijkstroom Icl loopt door de wikkeling wh terwijl Ic2 door de
wikkeling w2 gaat. De stroomrichting, gerekend vanaf het midden, is
tegengesteld gericht. Daar de wikkelingen wx en w2 gelijk zijn, zal het
magnetisch veld in de kern van T2 nul zijn indien de beide collectorstromen Icl en Ic2 gelijk zijn.
De bases van de beide transistoren worden gevoed vanaf de uiteinden
van de ingangstransformator Tx; voor de wisselspanning c.q. wissel
stroom zijn deze in tegenfaze, evenals de collectoren.
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De rustinstelling van de beide transistoren wordt verzorgd door de
spanningsdeler Rj X R2» in combinatie met de gemeenschappelijke
emissor weerstand Re, waarbij Rx variabel is teneinde de gewenste basisstroom te kunnen instellen. Bij een klasse-A versterker zal er door Re
steeds eenzelfde gelijkstroom (Icl + Ic2) vloeien, onafhankelijk van de
sturing, die de transistoren ontvangen. De toename van de ene collectorstroom zal immers de afname van de andere juist compenseren. Er zal
derhalve geen wisselspanning over Re optreden, zodat ontkoppeling over
bodig is; dit bespaart weer een (grote) elektrolytische condensator.
Voorts werkt de Rc zeer gunstig op de balancering van de schakeling,
zodra de wisselstroom door de ene transistor meer toeneemt als die door
de andere afneemt ontstaat er wel een (wissel)spanning over Re, waar19

door een spanning in tegenfaze met de toenemende wisselstroom ont
staat, zodat de toename wordt verkleind en de afname wordt vergroot.
De ongelijkheid van beide transistoren wordt aldus sterk verkleind. Dit
zelfde geldt ook voor de gelijkstroominstelling, waarvan de verschillen
eveneens worden verminderd met de tegenkoppeling.
De berekening van de schakeling is verder zeer eenvoudig. Stel dat de
voedingsspanning 12V bedraagt en dat beide transistoren een collectorstroom van IA mogen voeren; door Re zal derhalve een stroom van 2A
gaan, zodat we deze met het oog op het spanningsverlies niet te hoog
mogen kiezen; we nemen 0,5 ft, zodat het spanningsverlies IV bedraagt.
Bij een a’ van 25 wordt de basisgelijkstroom gelijk aan 1/25 = 40 mA,
de totale door de spanningsdeler Ri-R2 te leveren basisstroom bedraagt
derhalve 80mA.
Voor een goede temperatuursstabilisatie is het gewenst, dat de stroom
door de spanningsdeler RjR2 groter is dan de basisstroom, als regel
zal een waarde van 3 a 5 maal gekozen worden. De spanning van het
knooppunt K t.o.v. aarde zal, indien het spanningsverlies van de basis
stroom door de secundaire van Tx te verwaarlozen is, gelijk zijn aan
het spanningsverlies over Re (IV) en de spanning tussen basis en
emissor, welke voor deze collectorstroom ongeveer gelijk zal zijn aan 0,5V
bij 25°C; in totaal derhalve gelijk aan ca. 1,5V. Kiezen we de stroom
door R2 gelijk aan 250 mA, dan zal R2 gelijk worden aan 1,5/0,25 =
6 ft. De stroom door het bovenste deel van de spanningsdeler (Rx) zal
gelijk zijn aan 250 + 80 = 330 mA. Bij een spanningsverlies van
12 — 1,5 = 10,5V zal Rj gelijk worden aan 10,5/0,33 = ca. 32 ft.
Als regel zal Rx uitgevoerd worden als een serieschakeling van een vaste
weerstand (b.v. 22 ft) en een variabele weerstand (b.v. 27 ft), ten einde
de juiste basisstroom en daarmede ook de juiste collectorstroom, in te
kunnen stellen.
De meest gunstige aanpassingsimpedantie van collector tot collector zal
weer gelijk zijn aan de maximale spanningsuitsturing, gedeeld door de
maximale stroomuitsturing. Wat betreft de spanningsuitsturing, moeten
we er rekening mee houden, dat er per transistor een spanning is van
12V, verminderd met de minimale spanning tussen collector en emissor
(de kniespanning) van ca. 0,5V, het spanningsverlies over Re (IV) en
het spanningsverlies in de primaire van de uitgangstransformator (ca.
0,5V); er blijft derhalve 10V over per transistor of 20V van collector
tot collector. Bij een maximale stroomuitsturing van IA is de meest
gunstige aanpassingsweerstand van collector tot collector derhalve 20 ft.
Dit geldt uitsluitend voor de klasse-A, doch niet voor de klasse-B ver
sterker. Is de luidsprekerimpedantie 7 ft, dan wordt de transformatieverhouding van T2 gelijk aan y/ 20/7 = 1 : 1, 7, hetgeen de wikkelverhouding tussen w3 en (wx + w2) is. Van w3 tot
(resp. w2) is
deze verhouding gelijk aan 1 : 0,85. Ondanks dat de aanpassingsweer
stand per transistor hoger is dan die van de luidspreker, wordt er toch
omlaag getransformeerd. Een veel gemaakte fout is, dat de wikkel20

verhouding van w3 naar wx berekend wordt aan de hand van de
impedantieverhouding 7 op 10, wat echter geheel onjuist is, daar de
wikkelingen wt en w2 met elkaar gekoppeld zijn, terwijl door de ene
helft de stroom toe-, door de andere de stroom afneemt.
Bij een klasse-B versterker daarentegen, waarbij iedere helft afzonderlijk
werkt en de stroom afwisselend in de ene helft maximaal, in de andere
helft nul is, moeten de impedanties daarentegen wel per helft berekend
worden.
In de schakeling van fig. 81a is het niet mogelijk, de collectorstroom
van de transistoren afzonderlijk in te stellen; hierbij is het noodzakelijk
speciaal aan elkaar aangepaste transistoren (onder de aanduiding 2-OC
16, 2-OC 26, 2-OC 30, 2-AD 139 e.d.) toe te passen, daar anders de
verschillen ontoelaatbaar groot zouden kunnen zijn.
Een veel betere metode is het afzonderlijk instellen van iedere transis
tor op gelijke collectorstroom. Slechts hiermede verkrijgen we een op
timaal rendement van de balansschakeling. In fig. 81b en c zijn een
tweetal mogelijkheden voor instelling van de afzonderlijke basisstromen
weergegeven. In fig. 81b kunnen de weerstanden Rla of R2a voor een
deel variabel gemaakt worden, terwijl voor R2a, c.q. R2b de nominale
waarden gekozen worden. In fig. 81c is tussen de twee emissors een
potentiometer of instelbare weerstand van lage waarde aangebracht (b.v.
1 a 2 n) waarmede eveneens de collectorstromen gelijk gemaakt kunnen
worden.
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Ook al worden de collectorstromen aan elkaar gelijk gemaakt, dan nog
verdient het aanbeveling, de gepaarde transistors te gebruiken, daar de
karakteristieken hiervan over een groot gebied van de uitsturing aanelkaar gelijk zijn.
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In tegenstelling met buizenversterkers in klasse A, moet de ingangstransformator hier wel vermogen leveren. Voor het uitsturen van lA
collectorstroomvariatie is een basis-emissorspanning noodzakelijk van ca.
0,4V, zodat het spanningsverschil bij gehele uitsturing over de secun
daire van Tj gelijk is aan 0,8V max. Bij een basis ruststroom van 40 mA
zal de uitgestuurde wisselstroom eveneens gelijk zijn aan 40 mA. De
aanpassingsimpedantie van de gehele secundaire van Tx bedraagt der0,8.0,04

W = 16 mW

halve 0,8/40 = 20 fi, terwijl een energie van
2

moet worden toegevoerd. Deze energie moet weer door de voortrap
geleverd worden.
De klasse A versterker volgens fig. 81 wordt in deze vorm weinig toe
gepast; de warmteontwikkeling aan de transistoren is groot, zodat de
koeling zeer goed moet worden uitgevoerd om voldoende uitsturing
mogelijk te maken en een voldoende termische stabiliteit te waarborgen.
Het uitgaand vermogen is betrekkelijk klein en het rendement slechts
theoretisch 50%. In de praktijk is dit echter nog veel lager, daar bij
geringe uitsturing het rendement snel achteruitgaat. Bij halve sturing
is dit nog slechts 12,5%.
Het bezwaar bij het toepassen van klasse-B versterker in buizenschakelingen, nl. het optreden van roosterstroom, geldt hier in veel
mindere mate, daar er toch steeds in de basisstroom gestuurd moet
worden. Bij eenzelfde collectordissipatie kan het vermogen echter ten
minste 3,5 maal groter zijn, nog afgezien van het verschijnsel, dat bij
een klasse A versterker de dissipatie toeneemt bij kleinere uitsturing,
bij de klasse-B versterker, bij uitsturing onder de 63,7% juist afneemt.
Bij het gebruik van een ingangstransformator ontstaat de aantrekkelijke
mogelijkheid de collector direkt met de negatieve zijde van de voeding
te verbinden, waarbij de belasting aan de emissorzijde kan worden aan
gebracht. Daar de onderzijde van de transformator direkt aan de emissor
van de transistor wordt gelegd, is deze schakeling beslist geen emissorvolger, zoals in fig. 79c. Ten einde een goede koeling te verzekeren,
ligt bij eindtransistoren de collector als regel aan het metalen huis. Bij
de conventionele schakeling van fig. 81a moeten de beide collectoren,
welke een wisselspanningspotentiaal ten opzichte van elkaar hebben, geisoleerd van de koelplaats opgesteld worden (vaak gebruikt men slechts
één koelplaats voor beide transistoren, soms ook het chassis of de om
hulling zelf. Deze isolatie, die als regel uit een mica-plaatje bestaat, is
kwetsbaar en vergroot de warmteweerstand; het is derhalve aan te be
velen de schakeling zodanig te kiezen, dat deze isolatie overbodig is.
In fig. 82 zijn een aantal van deze mogelijkheden weergegeven.
Bij de schakeling van fig. 82a, welke in wezen geheel overeenkomt met
die in fig. 78c doet zich nog een probleem voor, nl. het toevoeren van
de basisgelijkstroom; in fig. 82a ontstaat deze gelijkstroom in hoofdzaak
door de spanningsval over R2, welke bij benadering gelijk is aan die
over Re. Nu zal echter de spanning op het knooppunt K op- en neer
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gaan met de spanning over de luidsprekertransformator T. Bij volle
uitsturing zal de spanning over Rj variëren van nul tot twee maal de
voedingsspanning, waardoor de basisstroom uiteraard in zeer sterke mate
varieert. Stel, dat we een negatieve spanning tussen basis en emissor
aanbrengen, dan zal dit overeenkomen met toenemende basisstroom. De
emissorstroom neemt hierdoor eveneens toe, zodat het knooppunt K
zich in negatieve richting beweegt. Het spanningsverschil over Rj neemt
af, de basisstroom eveneens, zodat de aanvankelijke toename wordt tegen
gewerkt; er ontstaat tegenkoppeling. Voor de volle uitsturing moet de
ingangstransformator twee maal de basisstroom leveren, nl. één maal
voor de uitsturing van de transistor en één maal voor de afname van de
basisstroom in Rj. We houden ongeveer de halve versterking over. In
fig. 82b is een eenvoudige metode aangegeven om dit bezwaar teniet
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Fig. 82 a en b

te doen; hierbij wordt de wisselspanning via de condensator C terug
gevoerd naar het midden van de weerstand Rx, waardoor de basisstroom,
welke bij een wisselende uitsturing geleverd wordt door C, nu constant
blijft.
In fig. 82c is een ingenieuze oplossing afgebeeld, waarbij de basisstroom
via een aparte wikkeling van de uitgangstransformator toegevoerd wordt;
het knooppunt K bevindt zich, voor de wisselspanning althans, op het
potentiaal van de + leiding (aardpotentiaal) zodat de stroom door Rx
en de spanning over R2 niet beïnvloed worden door de uitsturing. De
wikkeling W3 bevat evenveel windingen als secundaire (Wt -f W2)
zodat het verloop van de wisselspanning over beide wikkelingen gelijk
is; daar de wisselspanningen op de punten A en B via de grote conden
sator C aan elkaar gelijk zijn; zullen ook de punten D en E gelijk
potentiaal bezitten. Daar E op aardpotentiaal ligt, zal D dit, voor de
wisselspanning althans, ook zijn. De eigenlijke luidsprekertransformator
is als een auto-transformator uitgevoerd, de transformatieverhouding van
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de emissor naar de luidspreker is als (W2 + Wx): W1} waardoor weer
een optimale aanpassing kan worden verkregen.
Het gebruik van een autotransformator in dit soort schakelingen, waarbij
de luidspreker-impedantie in de buurt ligt van de meest gunstige aanpassingsweerstand voor de transistor, is zeer aantrekkelijk, omdat de
verliezen in een dergelijke transformator lager zijn dan in het klassieke
type met twee gescheiden wikkelingen. Het gemeenschappelijke deel
van de wikkeling Wx wordt nl. in tegengestelde richting doorlopen door
de wisselspanning, afkomstig van de emissor en die, gaande naar de
luidspreker. Is de transformatieverhouding in de buurt van 1 : 1, dan
zal de resulterende wisselstroom heel klein zijn en de verliezen daarmede
zeer klein; slechts het deel W2 wordt door de collectorstroom alléén
doorlopen. Indien de impedantie van de luidspreker reeds gelijk is aan
de optimale voor de transistor zal
gelijk worden aan Wx -f W2, de
autotransformator is tot een smoorspoel gedegenereerd.
In een klasse-B versterker zal het probleem van de variatie van de basis
gelijkstroom, als gevolg van de uitsturing, veel minder zwaar wegen,
daar de basisgelijkstroom slechts een fractie uitmaakt van de maximale
uitsturing; de verhouding is b.v. gelijk aan 1 : 10. Het wegvallen van
de basisgelijkstroom bij algehele uitsturing brengt vrijwel geen ver
andering in de piekwaarde van de basisstroom, welke voor deze uit
sturing nodig is.
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Een ander voordeel van de schakeling van fig. 82c is dat er geen af
zonderlijke emissorweerstand nodig is voor de temperatuurstabilisatie,
welke aanleiding geeft tot verliezen. Ontkoppelen van dergelijke zeer
lage waarden is meestal niet goed mogelijk. In deze schakeling fungeert
de weerstand van de wikkeling wx + w2 tevens als emissorweerstand,
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daar de onderzijde van R2 nu verbonden is met de positieve voedingszijde, terwijl in fig. 82a en b de onderzijde van R2 aan de emissor is
verbonden. In zulke gevallen is een aparte emissorweerstand Re nood
zakelijk.
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In fig. 82d is een balansversterker in klasse B weergegeven waarbij de
luidsprekertransformator (autotransformator of smoorspoel met middenaftakking) tussen de beide emissors is aangebracht. De basisgelijkstroom
wordt via de instelbare weerstanden Rla en Rlb toegevoerd. Het
spanningsverschil tussen de basis en de onderzijde van de emissorweer
stand ontstaat over de serieschakeling van de weerstand Rbl met die van
de secundaire van de ingangstransformator; hierbij treedt minder
energieverlies in het basiscircuit op dan in de schakeling van fig. 82a,
waarbij de gehele spanning over R2 moet worden ontwikkeld. Boven
dien schuilt hierin nog een zekere vorm van temperatuurscompensatie,
al is het effect niet zeer groot. Bij toename van de omgevingstemperatuur
zal de koperweerstand van de secundaire van Tx afnemen, zodat de
spanningsval hierover eveneens afneemt. Hiermede daalt ook de emissorstroom door R0, zodat de toename van de emissorstroom, veroorzaakt
door de toename van de Ico, voor een deel gecompenseerd wordt.
In plaats van met een balansingangstransformator kunnen deze schake
lingen ook met de klassieke fazedraaiers, uitgevoerd met transistoren,
worden uitgerust. We hebben keuze uit de split-load, de katodyne en
de paraphase schakelingen enz. Daar echter de balansschakeling in
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klasse A door de grote perfectionering van de klasse-B schakelingen
weinig meer wordt toegepast en de klasse B schakelingen weer een ge
heel eigen problematiek bezitten, zullen we hierop niet verder ingaan.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat door de zeer gunstige omstandigheden,
waaronder een ingangstransformator in de transistorschakelingen wordt
gebruikt (lage impedanties), de grote voordelen, die hierdoor in de
schakelingen ontstaan (scheiding van beide balanshelften, onafhankelijke
instelmogelijkheden, scheiding van het voorafgaande deel) en de grote
vooruitgang in de transformatortechniek het toepassen van een ingangs
transformator, ook voor werkelijkheidsweergave, zeer aantrekkelijk
maakt. Dank zij de tegenkoppeling worden ook nog optredende
niet-lineaire vervormingen (ijzer-vervorming) sterk gereduceerd: een
frequentiekarakteristiek met een afwijking kleiner dan —3dB is over
een frequentiegebied van 20 tot 100.000 Hz gemakkelijk te verkrijgen.
18.4 De balansversterker in klasse-B instelling
In de klasse-B instelling is de collector-ruststroom (en ook de basisruststroom) maar een klein deel van de maximale collectorstroom.
Theoretisch zou deze voor een zuivere klasse-B instelling nul moeten zijn,
doch uit overwegingen van kleine vervorming zal er een ruststroom van
b.v. 5-10% van de maximale uitgestuurde stroom vloeien. De schakeling
van de balansversterker in klasse-B komt geheel overeen met die van
fig. 81a, slechts de spanning over het knooppunt K is veel lager ge
kozen, zodat de collectorruststroom ook veel kleiner is.
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Bij een ideale klasse-B versterker zien de collector-emissorspanning resp.
de collectorstroom eruit als in fig. 83 weergegeven is.
De collectorstroom ziet eruit als een reeks van halve periodes (I, I, I enz.)
terwijl de collectorspanning een min of meer sinusvormig verloop heeft.
Op het moment, dat de collectorstroom zo groot mogelijk is, is de
spanning juist zo klein mogelijk. In de volgende halve periode (II) zal
deze transistor niet geleiden, doch de andere wel, hetgeen gestippeld is
aangegeven. De positieve helft van de wisselspanning Uc wordt nu ge
leverd door de geïnduceerde negatieve helft van de andere transistor,
wat ook gestippeld is aangegeven.
Bekijken we nu de transistor in de geleidende periode (in de andere
periode zal deze transistor toch geen bijdrage geven) dan zal het van
de voeding opgenomen vermogen gelijk zijn aan de gelijkspanning Uc,
vermenigvuldigd met de gemiddelde waarde van de stroom Ic, genomen
over deze halve periode. In werkelijkheid zal de stroom door de voeding
geleverd, een gedaante bezitten zoals deze in fig. 83a (3) is aangegeven.
Noemen we de maximale stroomuitsturing Icm, dan zal de gemiddelde
2

waarde van de stroom gelijk zijn aan

Icm = Ig. De spanning zal
7r

steeds gelijk zijn aan Ue, zodat het van de voedingsbron opgenomen
vermogen gelijk is aan Uc X Ig = W0.
Het aan de belasting afgegeven vermogen zal bij volle uitsturing gelijk
zijn aan

ucxim

; dit noemen we Wa; het in warmte omgezette deel
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(de dissipatie) zal gelijk zijn aan het verschil hiervan; Wd = W0 — Wa.
Het rendement zal steeds gelijk zijn aan de verhouding tussen Wa en W0:
Wa

UcXlm

7r

n

= 78%.
2

W0

4

2 X Uc X Im X
7r

In praktisch uitgevoerde schakelingen zal dit hoge rendement niet geheel
bereikt kunnen worden, meestal is 70% het maximaal bereikbare. Dit
hoge rendement wordt alleen bij volle uitsturing bereikt, bij kleinere
uitsturing is het rendement evenredig lager. Bij halve uitsturing zal het
theoretische rendement 36% bedragen.
(c)

1007.

n
75

*d

uitsturing

b '

Stel, dat het opgenomen vermogen bij volle uitsturing 10W is, dan is het
theoretisch afgegeven vermogen 7,8W. De dissipatie zal dan gelijk aan
het verschil zijn oftewel 2,2W. Het maximaal afgegeven vermogen zal
derhalve gelijk zijn aan 7,8/2,2 = 3,5 maal het gedissipeerd vermogen.
Bij een klasse-A versterker daarentegen zijn de gedissipeerde en afgegeven
vermogens gelijk. Bedraagt de toelaatbare dissipatie b.v. voor beide
transistoren tezamen 5W, dan is het maximaal uitgaand vermogen
3,5 X 5 = 17,5W.
Hierbij schuilt echter een klein addertje onder het gras, daar de maximale
dissipatie niet bereikt wordt bij volle uitsturing, doch juist bij een deel
hiervan (63%); ofschoon het verschil met volle uitsturing niet zeer
groot is, moeten we hiermede toch rekening houden. Dit verschijnsel
ontstaat, doordat bij afnemende sturing het opgenomen vermogen even
redig afneemt met de sturing en het afgegeven vermogen evenredig met
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het kwadraat hiervan. Het afgegeven vermogen neemt derhalve veel
sneller af, zodat er een overschot ontstaat, wat zich uit als een toename
van de dissipatie aan de collector.
In fig. 81b is dit verloop grafisch uitgezet. Indien we de verhouding van
de uitsturing tot de maximale waarde hiervan b noemen, dan geeft de
2

lijn I het verloop aan van het opgenomen vermogen U0 X Icm X b.
7T

aan, wat evenredig met b toeneemt.
Het afgegeven vermogen daarentegen neemt toe met y2 Uc X Icm X b2.
daar zowel de spannings- als de stroomuitsturing afnemen met b en het
vermogen derhalve met b2. In formule:
2

Wd = Uc X Icm (

X b — l/2 X b2).
7r

2

De maximale waarde van de dissipatie vinden we voor b =

= 0,635.
TT

De dissipatie zelf wordt dan gelijk aan 0,2 X Uc X Icm, terwijl deze
voor volle uitsturing gelijk is aan 0,137 X Uc X Icm, een vrij aanzienlijk
verschil derhalve.
In fig. 81b is het verschil tussen de lijnen I en II de dissipatie; de waarde
hiervan is in fig. 83c nog even apart uitgezet. Ter vergelijking is de
lijn II voor een klasse-A versterker eveneens in de figuur opgenomen,
hieruit is het zeer grote verschil in dissipatie goed waarneembaar.
Rekening houdend met de meest ongunstige omstandigheid voor een
UcI«n
klasse-B versterker, mag het afgegeven vermogen

gelijk zijn aan

2

0,5/0,2 = 2,5 maal de maximale dissipatie i.p.v. 3,5 maal. Bij een ver
sterker, welke gedurende lange tijd op een dergelijke instelling zou
moeten werken (b.v. een versterker voor een vibrator, voor de voeding
van een wisselspanningsapparaat een servoversterker e.d.) zouden we
met deze waarde moeten rekenen. Daar bij het normale programmamateriaal de uitsturing gemiddeld ca. 30% is, zullen we, gezien het
verloop van de dissipatielijn in fig. 83c een aanzienlijk hoger piekvermogen kunnen bereiken.
In fig. 83d is volgens de lijn I het rendement van de klasse-B versterker
uitgezet; dit rendement neemt evenredig met de uitsturing toe en af.
Ter vergelijking is de lijn II weergegeven, welke het verloop van het
rendement bij een klasse-A versterker voorstelt, waarbij het rendement
toe- en afneemt met het kwadraat van de uitsturing.
De noodzaak van het toepassen van een basisruststroom teneinde ver
vorming in het overgangspunt (cross-over distorsion) te voorkomen,
blijkt duidelijk, indien we het verloop van de basisstroom bij het aan29

leggen van een bepaalde basisspanning wat nader bezien; in fig. 84 is
dit afgebeeld.
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Indien we uitgaan van spanningssturing in de basis, dan zal, indien geen
voorspanning wordt aangelegd, de stroom in de basis sterk vervormd
zijn. In fig. 84a is het verloop van de basisstroom bij sturing door een
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sinusvormige spanning aangegeven, de resulterende stroomkromme is
onder fig. 84b aangegeven. De andere negatieve helft van de aangelegde
spanning werkt samen met de andere transistor, waardoor het verloop
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Ib2 ontstaat. Er is geen aansluiting tussen de helften I en II, zodat vooral
voor kleinere signalen een sterke vervorming ontstaat, welke vervorming
vooral de klasse-B versterker (ten onrechte) een slechte reputatie heeft
gegeven.
Veel gunstiger wordt de situatie, indien er wél een voorspanning (in
negatieve richting) wordt gegeven, waarbij een bepaalde basisruststroom
vloeit. In fig. 84c is het effect hiervan op de basisstroom Ib aangegeven.
De uitloop aan weerszijden van de halve periode overlappen elkaar nu
min of meer. Daar we de resulterende basisstroom vinden door beide
perioden van elkaar af te trekken, zal als totaal de gestippelde lijn ont
staan, welke vrijwel vloeiend door de nullijn loopt, zodat er geen crossover vervorming ontstaat.
Het plotseling "afbreken” van de basis, resp. de collectorstroom kan nog
tot andere zeer onaangename verschijnselen aanleiding geven. Hierbij
kunnen in de in- en uitgangstransformator trillingen met een vrij hoge
frequentie ontstaan (uitslingering van de spreidingsreactantie met de
transformatorcapaciteit) welke ernstige vervorming kunnen veroor
zaken en door hoge spanningen de transistor in gevaar kunnen brengen.
Het effect van de voorspanning op het verloop van de Ib-Ube grafieken
van de beide transistoren is in fig. 84d schematisch weergegeven. Hierbij
is de grafiek I verplaatst over de afstand Ubl, grafiek II over een gelijke
afstand U b2> terwijl het deel I overeenkomt met de periode I van de
wisselspanning, het deel II met de periode II. De totale Ubc-Ib grafiek
vinden we nu door de beide grafieken I en II in horizontale richting
van elkaar af te trekken, waaruit de gestippelde kromme I + II ont
staat. Deze kromme is nu over een veel groter gebied recht dan de oor
spronkelijke krommen I en II.
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Een ander soort vervorming bij het cross-over punt ontstaat als gevolg
van de gaten-opslag (hole storage) in de basis van de transistor. Zoals
we gezien hebben zullen bij het omdraaien van de spanningsrichting in de
j
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basis de aldaar aanwezige geïnjecteerde gaten niet onmiddellijk ver
dwijnen, doch nog even blijven. De geleiding naar de collector stopt
daardoor niet onmiddellijk, doch blijft nog even in omgekeerde richting
bestaan, waardoor vervorming ontstaat. Daar de tijd voor het verdwijnen
van deze gaten-opslag gering is, zal deze vervorming zich alleen voor
de hogere frequenties openbaren en door de toepassing van tegenkoppeling tot een kleine fractie zijn terug te brengen.
In fig. 84e is de instelling van de transistor in het punt A weergegeven.
Hierbij vloeit de collectorruststroom Ic2 terwijl de collectorspanning
nagenoeg gelijk is aan de voedingsspanning. Bij volle uitsturing loopt
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de stroom op tot Icm, terwijl de collectorspanning daalt tot de kniespanning Uci. De belastinglijn loopt van A tot B, het deel rechts van A
is voor de uitsturing nauwelijks interessant.
De berekening van de eindtrap is nu zeer eenvoudig, meestal gaan we
uit van een bepaalde voedingsspanning en een bepaald te leveren vermogen. Deze voedingsspanning mag voor enig vermogen niet te laag
liggen, daar anders de spanningsuitsturing van de transistor te klein
wordt, terwijl de stroomuitsturing aan een maximum is gebonden. Ander
zijds heeft het geen nut deze hoger te kiezen dan de helft van de toelaat
bare collector-emissorspanning. Daar deze spanning voor de meeste eindtransistoren 40V bedraagt, is de maximale waarde van de voedings
spanning ca. 20-24V, rekening houdende met spanningsverliezen.
Daar het afgegeven vermogen (bij benadering althans) gelijk is aan
32

(Uc — Uk) (I max -Ir)

-, waarin Uk de kniespanning (ca. 0,5V) en Ir
2
de collectorruststroom voorstelt, volgt hier direct de waarde van Imax.
Hieruit volgen ook weer de maximale en de rustwaarde van de basisstroom.
Bij de berekening van de meest gunstige aanpassingsweerstand moeten
we bedenken, dat iedere helft afzonderlijk werkt. De meest gunstige
aanpassingsimpedantie per helft zal dan gelijk zijn aan (Uc — Uk):
(Imax — Ir). De totale impedantie van collector tot collector zal der
halve gelijk zijn aan vier maai deze waarde!
Hierna moeten nog berekend worden de collectordissipatie in verband
met het dimensioneren van de koelplaat, de temperatuursstabiliteit en
de sturing aan de basiszijde in verband met het berekenen van de ingangstransformator.
Stel dat we eens een versterker moeten ontwerpen met een uitgangsvermogen van 18 W, dan zal onder inachtname van het rendement van
de uitgangstransformator het door de transistoren te leveren vermogen
gelijk moeten zij aan 20W. Rekening houdende met het spanningsverlies in de primaire van de uitgangstransformator, met de knie
spanning van de transistor en met het spanningsverlies over de emissorweerstand Re, bedraagt de maximum spanning die uitgestuurd kan
worden, ca. 13V; de piekstroom dient derhalve 3A te bedragen, daar er
dan per transistor een vermogen ontwikkeld wordt van 13/4 X 3 =
ca. 10W. Het uit de voeding opgenomen vermogen bij volle uitsturing
14 X 3 X 2
= 27W.
zal gelijk zijn aan
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In fig. 85a is het principeschema van deze schakeling weergegeven, ter
wijl in fig. 85b het karakteristiekenveld van de OC 26 is weergegeven.
De belastingslijn loopt van het instelpunt A tot het punt van de maximale
uitsturing B: de hiermede overeenkomende aanpassingsweerstand is
13V/3A = 4,3 ft. De totale aanpassingsweerstand is derhalve gelijk
aan 4 X 4,3 = 17,2 ft. (de fabrikant geeft 16 ft op). Indien een luid
spreker met een impedantie van 7 ft wordt toegepast, zal de wikkelI / 17,2
verhouding w1/w2 gelijk zijn aan
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De ruststroom waarop de collector is ingesteld, bedraagt hier 30 mA
per helft en daar de a’ in deze omgeving gelijk is aan 50, zal de basisruststroom gelijk worden aan 30/50 = 0,6 mA. In werkelijkheid zal
deze waarde iets kleiner zijn door de I’co in het collectorcircuit, de waarde
hiervan wordt ingesteld met behulp van Rlf De hiervoor benodigde
basis-aarde spanning zal gelijk zijn aan het spanningsverlies over R0
(= 60 X 0,5 = 30 mV) en het spanningsverlies over de basis-emissor
overgang, bedraagt hier ca. 150 mV zodat de totale spanning gelijk
is aan 180 mV. Voor maximale uitsturing in punt B bij een collectorstroom van 3A is de benodigde basisstroom 120 mA (met het oog op de
grote spreiding in de a’ geeft de fabrikant een maximum waarde van
200 mA op voor de meest ongunstige transistor).
Bij de maximale uitsturing wordt het spanningsverlies over Re gelijk aan
3 X 0,5 = 1,5V en de spanning tussen basis en emissor gelijk aan 0,6V,
34
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in totaal derhalve 2,lV. De piekspanning aan de ingangstransformator
moet derhalve 2,1V per helft zijn bij een piekstroom van 120 mA (c.q.
200 mA). Het stuurvermogen dient derhalve gelijk te zijn aan
2,1 x 0,12
= 0,126 W, hetgeen vrij aanzienlijk is. Dit vermogen
2

moet geleverd worden door de voorafgaande trap, welke meestal als
enkelvoudige transistor in klasse-A is uitgevoerd. Daar de te leveren
stroom vrij groot is en de spanning laag, is het voordelig, de ingangs
transformator omlaag te doen transformeren. We kunnen de wikkeling
w3 de helft kiezen van de gelijke wikkelingen w4 en w5. De spanning
over de primaire wordt dan 2 X 2,1 = 4,2V piek, de maximum uit te
sturen stroom wordt nu 120/2 (c.q. 200/2) = 60 mA. Daar we te
maken hebben met een klasse-A versterker, moet de ruststroom ten
minste gelijk zijn aan deze waarde en liefst iets groter, b.v. 65 mA. Bij
een spanningsuitsturing van 4,2V dient de gelijkspanning tussen collec
tor en emissor ten minste gelijk te zijn aan 6V. Het restant (14 — 6 = 8)
kan weggewerkt worden in de emissorweerstand Rel. De waarde hier*c
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, h Ive 8/0,065 = 120 n. De collectordissipatie van V3 zal
van wordt
aan 5 x 0,065 = 0,39W. Hierop dient de koeling (de
nu gelijk:wo^ ^ transistor te worden ontworpen.
K’Wh«is-emissorspanning van V3 kan met behulp van de spanningsdeler
De Das
worden of door middel van gelijkstroomkoppeling met
^raorafgaa'nde transistor. Daar we hier een basis-aarde spanning van 8V
dig hebben, kunnen we de collector van V4 heel geschikt op deze
n° de instellen, waarbij een maximale versterking en een aanzienlijke
waar
besparing aan onderdelen wordt verkregen.
De aissipatie van de eindtransistoren VI en V2 kunnen we bepalen aan
de hand van de meest ongunstige uitsturing (63%). In dit geval zal
het afgegeven vermogen 0,632.20 = 8W bedragen, terwijl het op
genomen vermogen 0,63 X 27 = 17W bedraagt. De dissipatie bedraagt
derhalve 17 — 8 = 9W of 4,5W per transistor. Bij een K-waarde van
7°C/W zal de temperatuursverhoging 7 X 4,5 = 31,5°C bedragen.
Bij een maximale grenslaagtemperatuur van 80°C mag de omgevings
temperatuur nog stijgen tot 80° — 31,5° = 48,5°C. Hierbij behoeft
de transistor echter niet meer stabiel te zijn wat de temperatuur betreft.
De stabilisatiefactor van de schakeling is, voor wat betreft de toename
van de Ico, gelijk aan 5, bij de hoogste temperatuur van de grenslaag
zal de Ico gelijk zijn aan gemiddeld 4 mA, zodat de toename van de
collectorstroom hierdoor ca. 20 mA bedraagt, tegenover een ruststroom
van 30 mA; deze toename is derhalve zeer aanzienlijk. Een andere oor
zaak van toename van de Ic is de afname van de Ube van 150 mA tot
50 mV. Aanvankelijk was deze spanning gelijk aan 180 mV. Daalt de
Ube tot 50 mV, dan zal er voor de spanning over Re 80 mV overblijven.
Bij een waarde van Re van 0,5
zal er een toename van de totale
collectorruststroom van 60 tot 80/0,5 = 160 mA plaatsvinden! In de
praktijk echter wordt deze toename niet gerealiseerd, daar de spanning
over Rc, als gevolg van de toename van de collectorstroom, eveneens
sterk toeneemt, zodat de vermindering van de —Ubo weer goeddeels
wordt gecompenseerd. Bij siliciumtransistoren echter, waarbij de Ic0
uiterst gering is (een factor 106 kleiner dan bij germanium transistoren)
speelt de invloed van de verandering van de —Ube, vooral bij voeding
vanaf een lage spanning, een grote rol.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat de metode om de invloed van de ver
andering van de —Ube tegen te gaan, juist tegengesteld is aan die voor
het verminderen van de invloed van de toename van de Ico. In het eerste
geval zou de basis gevoed moeten worden vanaf een hoge spanning
(groot t.o.v. de —Ube) via een tamelijk grote weerstand. Ten einde de
toename van de Ico zo goed mogelijk te stabiliseren dient juist vanaf
een lage spanning gevoed te worden over een kleine weerstand naar de
basis. Een grote waarde van de emissorweerstand R0 is echter in beide
gevallen zeer gunstig, alsmede een niet te klein ingestelde collector
stroom.
De stroomtegenkoppeling van fig. 3ld is zeer geschikt voor het stabili
seren tegen veranderingen in de Ico en de spanningstegenkoppeling
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volgens fig. 31a voor de veranderingen in de —Ubo. Een combinatie van
beide systemen is in fig. 38c afgebeeld, helaas is dit systeem bij een eindversterker door het grote spanningsverlies in de collector belasting niet toe
te passen. We zijn aangewezen op niet-lineaire elementen, welke temperatuurafhankelijk zijn, zoals de N.T.C. weerstand van fig. 47a, welke in
het bijzonder werkzaam is tegen variaties van de Ico, of de diodestabilisatie volgens fig. 47b of c en soms worden ook wel combinaties
van beide toegepast.
Indien de koeling van de klasse-B versterker zodanig bemeten is, dat de
toelaatbare grenslaagtemperatuur ook onder de meest ongunstige om
standigheden (continue sturing op 63%) bij de hoogste omgevings
temperatuur niet wordt overschreden, zal het onder normale omstandig
heden niet mogelijk zijn dat er termische instabiliteit optreedt. Onder
normale omstandigheden zal de dissipatie van de transistor zo gering zijn
(zie fig. 83c) dat de transistor nauwelijks warm wordt. De Ico zal daar
bij zo klein zijn, dat ook de toename hiervan vrijwel geen rol speelt,
slechts onder de meest ongunstige omstandigheden zal er instabiliteit op
kunnen treden.
Indien we de grenslaag tot de maximale toelaatbare waarde van 85°C
verhitten, zal bij een temperatuursverhoging van 60° de Ico ca. 200voudig toenemen. Bij 25°C bedraagt deze ten hoogste 0,1 mA, zodat in
het meest ongunstige geval een toename van de Ico van 20 mA wordt
bereikt. Dit in formule (76) ingevuld:
A = 14 X 0,1 X 20 X 5 mW/j°C = 0,14 W/\°C
De K-waarde moet nu kleiner zijn dan 1/A = 7, waarbij we net aan de
grens van de mogelijkheid zijn gekomen. Bij een temperatuur van 10°C
lager zal de Ico slechts 8 mA zijn, waarmede A 2,5 maal zo klein en de
toelaatbare K-waarde 2,5 maal groter wordt, waardoor dus ruimschoots
aan de stabiliteitseisen voldaan wordt.
Bij de in de praktijk uitgevoerde klasse-B versterker zal de basisstroom
van iedere transistor bij voorkeur apart instelbaar gemaakt worden, zoals
dat in fig. 81b is afgebeeld. Tevens zal er steeds tegenkoppeling vanaf
de secundaire van de uitgangstransformator naar de ingang worden toe
gepast, wat in fig. 85a is afgebeeld. In werkelijkheid moeten er meestal
correctieleden in de tegenkoppelingsleiding worden aangebracht teneinde
oscilleren in een hoge frequentie te voorkomen. Indien de versterking
vrijwel geheel door de tegenkoppeling wordt bepaald, kan de uitgangsspanning zonder meer gelijk gesteld worden aan ix X RT, waarbij ix de
in de tegenkoppelweerstand gestuurde stroom voorstelt. Voor een
impedantie van 7 Q, zal het vermogen van 18W bereikt worden bij een
spanning van ll,2Voff. Bij een waarde van RT van 100 kO zal een
ingangsstroom van 0,112 mAeff nodig zijn voor volle uitsturing. Daar
de normale ingangsstroom 0,012 mA bedraagt of 0,0086 mAeff, zal er
een 13-voudige tegenkoppeling ontstaan. Wensen we de versterker te
sturen vanaf een spanning van lVof{ (een vrij normale waarde voor een
hoofdversterker) clan wordt de ingangsweerstand gelijk aan 1/0,12 =
8300 O. Ofschoon het wel aantrekkelijk is de tegenkoppeling sterker dan
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13-voudig te kiezen, dreigen er dan al spoedig moeilijkheden met be
trekking tot de stabiliteit bij de hogere frequenties.
Over de tegenkoppelweerstand RT wordt meestal een condensator (C4)
aangebracht welke tot taak heeft een deel van de faze-draaiing, die de
hoge frequenties in de versterker ondergaan (als gevolg van de
transistor-eigenschappen, de transformatoren, e.d.) weer te niet te doen
en daarmede de stabiliteit van de versterker te verbeteren. De waarde
hiervan kan als regel het beste experimenteel, aan de hand van de weer
gave van vierkantsgolven, vastgesteld worden.
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HOOFDSTUK XIX

DE SERIE-BALANSVERSTERKER
19.1 Algemeen
Bij de klassieke balansschakeling staan de eindbuizen parallel t.o.v. de
voeding, doch in serie t.o.v. de belasting, bij de serie-balans eindtrap
staan de buizen daarentegen in serie t.o.v. de voeding, doch parallel t.o.v.
de belasting. Terwijl bij de klassieke balans eindtrap de belastingsweerstand in twee gelijke delen is gesplitst, wordt bij de seriebalans de
voeding in twee delen gesplitst.
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In wezen vormen de parallel- en de serie balans twee afleidingen van een
volledige brugschakeling, welke tot doel heeft de door de voedingsbron
geleverde gelijkstroom met de informatie te moduleren. De eenvoudigst
mogelijke schakeling is in fig. 86a afgebeeld: indien de weerstand R
volgens de audio-informatie wordt gevarieerd, zal ook de stroom door
de luidspreker Rt in dit ritme veranderen. Het element R kan een
elektronenbuis, een transistor, een koolmicrofoon e.d. zijn.
De enkelvoudige schakeling van fig. 86a heeft slechts het voordeel van
de eenvoud, doch bezit daarnaast vele gebreken; het rendement is nood
zakelijkerwijze slecht, daar steeds een grote ruststroom moet vloeien, de
eigen weerstand van de belasting mag maar klein zijn, zodat vrijwel
steeds een aanpassingstransformator noodzakelijk is, enz. Veel gunstiger
wordt de situatie, indien we de luidspreker opnemen in de brug
schakeling van Wheatstone volgens fig. 86b. Indien aan de betrekking
Ri X R4 = Ro X R3 wordt voldaan is de brug in evenwicht en er
loopt dan geen stroom door de luidspreker. Zodra we nu een of meer
weerstanden in het ritme van de a.f. modulatie gaan variëren, zal er wel
stroom door de luidspreker vloeien.
In fig. 86c is de volledige brugschakeling weergegeven, waarbij iedere
weerstand door een transistor is vervangen. Daar de brug door de a.f.
sturing zoveel mogelijk uit z’n evenwicht gebracht moet worden, dienen de
weerstanden Rx en R4 in tegengestelde richting gevarieerd te worden
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. jp weerstanden Ra en R3. In % 8óc betekent dit, dat de transistoren
vfen V4 in de ene, de transistoren V2 en V3 juist in tegengestelde
ïrhtinc gestuurd moeten worden. De sturing van deze transistoren kan
f
c(fed met behulp van een ingangstransformator met vier gescheiden
wikkelingen geschieden. Sturen we de transistoren in klasse-B, dan zal
de stroom door de luidspreker afwisselend door de transistoren Vl en V4
resp door V2 en V3 in serie vloeien.
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Fig. 86c

(c)
In de klasse-A schakeling wordt iedere transistor belast met de luidsprekerweerstand RL, zodat de instelling hiervan zodanig moet zijn, dat
hierbij de grootste energie wordt afgegeven (RL = Uco/Icc).
Nu is het niet nodig, dat alle vier weerstanden worden gevarieerd —
het is voldoende, indien er twee van de vier gemoduleerd worden, waar
bij de andere weerstanden vervangen moeten worden door verliesloze
elementen (zelfinducties, condensatoren e.d.). Indien we de onderste
twee elementen R3 en R4 in tegenfaze moduleren, (balans) dan kunnen
de twee bovenste weerstanden Rx en R2 vervangen worden door twee
smoorspoelen, daar hierdoor bereikt wordt, dat de wisselstroomcomponent, afkomstig van de twee onderste weerstanden uitsluitend
door de Iuidsprekerspoel gaat en niet via de voeding wordt kortgesloten;
de noodzakelijke gelijkstroom wordt via deze smoorspoelen aangevoerd.
In fig. 86d is deze situatie afgebeeld, de twee smoorspoelen Lx en L2
kunnen met voordeel op een kern gewikkeld worden, waardoor de gelijkstroommagnetisatie in de kern, welke aanleiding geeft tot een (vrij
sterke) vermindering van de zelfinductie, wordt tegengegaan.
Indien de spanningsverandering aan Vl gelijk is aan -f A U, dan zal
deze aan V2 gelijk zijn aan — AU, zodat de totale spanningsverandering
aan de luidspreker gelijk is aan 2 A U; er loopt overal eenzelfde stroom
2 AU
AI. De luidsprekerweerstand RL zal gelijk zijn aan
zodat de
Al
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transistor belast wordt met de halve luidspreker-weerstand. Omgekeerd
kan ook gesteld worden, dat de — al dan niet getransformeerde — luidsprekerimpedantie gelijk moet zijn aan twee maal de optimale belastingsweerstand Uco/Ico van elke transistor afzonderlijk.
Bij een veel gebruikte luidspreker-weerstand van 7 ft zou de optimale
aanpassingsweerstand per transistor 3,5 ft worden, wat onpraktisch laag
is. Slechts met een lage collectorrustspanning en een hoge ruststroom kan
aan deze voorwaarden voldaan worden, wat weer aanleiding geeft tot
een vrij slecht rendement i.v.m. de kniespanning en het ohmse spannings*
verlies in de leidingen en in de smoorspoel. Als regel zullen we een
aanpassingstransformator moeten toepassen. Ook al zou de aanpassing
zonder meer mogelijk zijn, dan blijft toch altijd het nadeel van de in
het midden afgetakte smoorspoel bestaan; deze beperkt de weergave
van zeer lage frequenties en de mate, waarin tegenkoppeling kan worden
toegepast.
Veel gunstiger wordt de situatie, indien de serie-balans wordt toegepast.
Hierbij gaan we de weerstanden Rx en R3 in het a.f. ritme moduleren,
zodat de brug van fig. 86b volgens de lijn AB wordt gesplitst. Teneinde
nu de wisselstroomcomponent door de luidspreker te doen vloeien,
is het nodig, dat de rechterzijde van de luidsprekerspoel via een lage
impedantie aan de punten A en B ligt, waarvoor R2 en R4 vervangen
kunnen worden door twee grote condensatoren, of we kunnen de voeding
splitsen in twee gelijke delen, de middenaftakking komt dan aan de
luidspreker, hetgeen in fig. 86e schematisch is voorgesteld.
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Indien de waarde van R4 en die van R3 toeneemt, zal de spanning over
Rx afnemen met AU en die over R3 toenemen met AU, de spanning
over de luidspreker is gelijk aan A U. Indien de stroom door R4 toe41

neemt met A I, dan zal die door R3 afnemen met —A I, zodat de totale
AU
stroomverandering gelijk is aan 2 A I. Daar RL nu gelijk is aan
2 X Al
kan gesteld worden, dat de optimale luidsprekerweerstand de helft is
AU
); omgekeerd
Al
kunnen we ook stellen, dat de belastingsweerstand per transistor het
dubbele is van de luidsprekerweerstand — bij een luidsprekerweerstand
van 7
moet de optimale belastingsweerstand per transistor gelijk
worden aan 14 O, wat een heel prettige waarde is (b.v. Uco = 14V,
I cm = IA). Bij gelijke instellingen is de optimale luidsprekerweerstand
hier liefst vier maal zo groot als die in de parellelbalansschakeling van
fig. 86a.
De voordelen van de seriebalans kunnen we als volgt samenvatten:
van die van de transistor (welke gelijk is aan

a) Daar de optimale belastingsweerstand per transistor twee maal die
van de luidspreker bedraagt, is het in vele gevallen mogelijk de uitgangstransformator c.q. smoorspoel te doen vervallen. Hierdoor treedt een
aanzienlijke besparing aan gewicht, ruimte en kosten op, terwijl de tegen koppeling, vooral indien ook geen ingangstransformator wordt toegepast,
wegens afwezigheid van ongewenste fazedraaiing in de transformator
zeer hoog opgevoerd kan worden.
b) Door het vervallen van de uitgangstransformator wordt het uitgaand
vermogen vergroot met 20-40%, daar de transformatorverliezen niet
meer aanwezig zijn.
c) In vergelijking met de seriebalans, met buizen uitgerust, biedt de
transistor nog een aantal aantrekkelijke punten: door het vervallen van
de gloeidraad bestaan er geen problemen met betrekking tot de gloeidraadkatode-isolatie, ook de schermroostervoeding is geen probleem,
terwijl ook geen speciale hoogohmige luidsprekers behoeven te worden
toegepast, doch een keus kan worden gemaakt uit een zeer groot aantal
laagohmige typen.
Door het van nature al laag-ohmige karakter is de transistor a.h.w. voor
beschikt voor direkte voeding van de luidsprekerspoel, ook gezien de
zeer grote betrouwbaarheid van transistorversterkers bestaat de neiging,
de hele versterker in de luidsprekerkast in te bouwen. Hiermede worden
tevens nog andere problemen opgelost zoals die van de lange aanvoerkabels op laag niveau (7 O), het probleem van het kortsluiten of openen
van de transistoruitgang, terwijl het ook mogelijk is luidspreker en ver
sterker aan elkaar aan te passen, teneinde een optimaal resultaat te ver
krijgen. De afwezigheid van iedere vorm van microfonie en de zeer
geringe warmteontwikkeling wijzen ook in deze richting.
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Daar bij een seriebalans de beide transistoren in serie staan, zal de
voedingsspanning voor een zelfde instelling het dubbele moeten zijn
van de spanning zoals bij de parallelbalans gebruikelijk is. Als regel
vinden we hier waarden gelegen tussen 20 en 56 V. Beschikken we
slechts over een lagere waarde (b.v. 14V) dan zal het vermogen, dat
de seriebalans aan de belasting kan afgeven, maar beperkt zijn, daar we
steeds aan de optimale belastingweerstand van 2 X RB gebonden zijn.
Bij een luidsprekerweerstand van 7 O kan de spanning over de luid
spreker met + en —7V (theoretisch althans, in werkelijkheid ca. 6,5V)
72

variëren. Het maximum vermogen zal dan gelijk zijn aan

= 3,5 W;
2X7
meer kunnen we met deze voedingsspanning niet bereiken. Dit is niet
afhankelijk van een klasse A of B-instelling, daar de spanning de grens
van de mogelijke uitsturing bepaalt. Voor lagere spanningen is derhalve
de klassieke balansschakeling meer aan te bevelen, indien althans enig
vermogen wordt verlangd.
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In fig. 86f is een metode weergegeven, hoe de principiële schakeling
volgens fig. 86e met transistoren kan worden uitgevoerd. Hierbij zijn
de beide batterijen vervangen door één batterij, terwijl de luidspreker
via een grote condensator aan de aardzijde is verbonden. Hierbij treedt
nog een typische moeilijkheid op, nl. dat het potentiaal van het ver
bindingspunt van de beide transistoren niet vast ligt, kleine verande
ringen in de instelling van de ene transistor kan het potentiaal, dat gelijk
moet zijn aan
aanzienlijk veranderen. Dit is min of meer te wijten
aan de hoge inwendige weerstand van de transistoren. Neemt de spanning
Uce van Vl b.v. af, dan zal die van V2 toenemen. Hierdoor zal echter
de stroom door V2 niet noemenswaardig veranderen, zodat er geen
stabilisatie optreedt. Ten einde dit punt in potentiaal vast te leggen op
^Ug is het noodzakelijk, over iedere transistor een weerstand
op
te nemen, welke een stroom voert, die groot is t.o.v. de ruststroom door
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de transistor. Dit systeem is echter voor een klasse A versterker niet
houdbaar, omdat het energieverlies, zowel door de gelijkstroom als door
de wisselstroomcomponent door Rj veel te groot is.
Een veel beter systeem is het splitsen van de voeding in twee gelijke
delen (wat voor een netvoeding gemakkelijk te verwezenlijken is) of
het stabiliseren van de stroom door iedere transistor afzonderlijk met
behulp van een emissorweerstand of het toepassen van gelijkstroomtegenkoppeling naar een voortrap. In fig. 87a is een en ander in meer
detail aangegeven:
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Fig. 87a
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tegenkoppating

In fig. 87a wordt de ingangssturing voor de transistoren geleverd door
de transformator Vv De negatieve basisstroom wordt verzorgd door de
spanningsdeler
—R2, in samenwerking met de emissorweerstand Re.
In deze schakeling treedt weer eenzelfde soort tegenkoppeling op als in
fig. 82a is weergegeven, zonodig kan de remedie van fig. 82b toegepast
worden.
De stabiliserende werking van de schakeling op de knooppuntsspanning
Up kan als volgt beschreven worden; indien UP zou toenemen, dan
neemt de stroom door Rla af en door Rlb toe, waardoor de collectorstroom van Vl zal afnemen en die van V2 toenemen. De weerstand van
Vl neemt toe, die van V2 af, zodat de spanning UP weer afneemt tot
de waarde l/2UB.
Natuurlijk heeft ook de seriebalans enkele bezwaren t.o.v. de parallelbalans. Het aanleggen van de stuurspanning is in het algemeen wat ge
compliceerder dan bij de parallel balans, daar één van de stuurspanningen
(voor Vl) zwevend t.o.v. aarde moet zijn, daar de spanning met de luidsprekerspanning varieert. Bij de parallel-balans volgens fig. 86d kunnen
de beide ingangsspanningen aan één zijde geaard worden. Maken we
echter gebruik van een ingangstransformator, dan zal de sturing van de
seriebalans geen enkele moeilijkheid opleveren. Ook zonder ingangs
transformator is, vooral dank zij de complementaire transistoren, een zeer
bevredigende oplossing gevonden.
Een ander bezwaar van de seriebalans is nog, dat het niet mogelijk is een
gemeenschappelijke, niet ontkoppelde emissorweerstand te gebruiken,
zoals deze in fig. 85a is toegepast. Een dergelijke weerstand zal een
sterke egaliserende werking hebben op de ongelijke transistorkarakte
ristieken, terwijl er, althans bij een klasse-A balans, nagenoeg geen
wisselstroomvermogen verloren gaat. Bij een klasse-B balans, waarbij de
helften om de beurt werken, zal er echter wel degelijk ook wisselstroom
vermogen in deze weerstand verloren gaan.
Bij de seriebalans versterker moet daarentegen iedere helft een afzonder
lijke weerstand Re bezitten. In vergelijking met een klasse-B parallel
balans zal dit echter nauwelijks een nadeel te noemen zijn.
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In fig. 87b is een schakeling gegeven, welke de nodige voedingsspanning
levert volgens fig. 86e; hierbij is gebruik gemaakt van enkelvoudige
gelijkrichting. Voor de gel ijk richters zelf kunnen zeer goed siliciumdioden van het type BY 100 gebruikt worden; deze hebben een zeer lage
weerstand in doorlaatrichting en een zeer hoge sperweerstand, terwijl er
geen gevaar voor veroudering bestaat, zoals dat wel met seleniumgelijkrichters het geval is. Als gevolg van de lage verliezen, is de warmte
ontwikkeling uitermate gering, zodat een dergelijke voeding vrijwel
overal onder te brengen is. De wisselspanning van de voedingstranformator wordt bijna tot de topwaarde gelijkgericht; indien de voedings
spanning 2 X 14V moet bedragen, dienen de secundaire wissel
spanningen -onder volle belasting gelijk te zijn aan ca. 2 X 12 Veff.
In fig. 87c is een dergelijke schakeling met dubbele gelijkrichting ge
geven; hierbij is de rimpel aanzienlijk lager, terwijl ook de regulatie
(het verloop van de spanning als functie van de belastingsstroom) veel
beter is.
De berekening van de serie-balansschakeling volgens fig. 87a gaat nu
geheel identiek aan die van de parallel-balans; hierbij gaan we uit van
de luidsprekerimpedantie, het benodigde vermogen en de voedings
spanning.
Stel dat we beschikken over een luidspreker met een impedantie van 7 O
en dat we een vermogen wensen van 10 W; hierbij behoort een Ueff van
8,4 V of een topspanning van 11,7 V. Rekening houdend met een kniespanning van 0,5 V en een spanningsverlies van 1 V in Rc bedraagt de
voedingsspanning tenminste 2 X 13,2 = 26,4 V; hierbij wordt de ruststroom per transistor gelijk aan tenminste 0,85 A, daar voor de gehele
uitsturing van de luidspreker 1,7 Apiek (1,2 Aeff) noodzakelijk is; in de
praktijk zullen we op ca. 0,9 A instellen. De collectordissipatie bedraagt
dan 12,2 X 0,9 =11 W, hetgeen zeer hoog is; dit is een gevolg van
de A-instelling, als regel zullen we dan ook naar een AB- of B-instelling
overgaan. Hiervoor behoeft de schakeling generlei wijziging te onder
gaan, de ruststroom kan met de weerstanden Rla en Rlb ingesteld
worden.
Het maximale vermogen, dat in de gegeven schakeling aan de luid
spreker kan worden toegevoerd, zal in de klasse B-schakeling niet groter
kunnen zijn dan in de klasse A-instelling. Gezien de veel geringere
dissipatie in de klasse-B instelling echter kan een kleiner type transistor
(mits de maximale waarde van de Ic niet wordt overschreden) of een
kleinere koelplaat gebruikt worden. Wensen we de mogelijkheid van
een groter uitgangsvermogen in klasse B te benutten, dan is het nood
zakelijk öf de voedingsspanning hoger te kiezen (deze mogelijkheid
wordt beperkt door de toelaatbare waarde van de Uce) of de luidspreker
impedantie lager te nemen, wat bereikt kan worden door de parallel
schakeling van twee of meer luidsprekers of het kiezen van laagohmige
typen.
De serie-balans eindtrap volgens fig. 87a bezit een zeer groot aantal
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gunstige eigenschappen, als enig nadeel is nog de aanwezigheid van
de ingangstransformator op te merken. Zoals opgemerkt is dit meer een
nadeel t.a.v. de omvang, gewicht en prijs dan voor de kwaliteit, daar dit
onderdeel zodanig geperfectionneerd is, dat dit aan de allerhoogste eisen
van werkelijkheidsweergave kan voldoen. Het blijft echter altijd aan
trekkelijk de transformatoren geheel te elimineren; alleen dienen we
ons wel te realiseren, dat het voordeel van de afwezigheid van transfor
matoren gekocht wordt tegen een aantal nadelen, zoals een veel groter
aantal onderdelen, grotere gecompliceerdheid van de schakeling,
kritische instelling van de transistoren en de mogelijkheid, dat er bij het
overlijden van één transistor een kettingreactie ontstaat, waardoor de
andere daarmee gekoppelde transistoren eveneens defect kunnen raken.
19.2

De complementaire transistorschakeling

Er zijn een aantal belangrijke schakelingen ontwikkeld, die het mogelijk
maken op eenvoudige wijze een balansschakeling zonder transformatoren
of faze-draaitrappen samen te stellen, door gebruik te maken van twee
complementaire eindtransistoren, dus een PNP- en een NPN-transistor.
Zoals bekend is de polariteit van de NPN-transistor juist tegengesteld
aan die van de PNP; de collectorspanning bij de eerste is positief t.o.v.
de emissor, terwijl de basis eveneens positief moet zijn t.o.v. de emissor;
wat de polariteit betreft, vertoont de NPN enige overeenkomst met de
elektronenbuis.

JV1 (PNP)

i-s
I

[V2 (NPN)

T

Fig. 88a

(•)
Beschouwen we de NPN-transistor in de g.e.s., dan zal bij een positieve
spanning tussen basis en emissor de collectorstroom toenemen, waardoor
de spanning tussen collector en emissor afneemt; bij een PNP-transistor
zou juist het tegengestelde het geval zijn. Sturen we een PNP- en een
NPN-transistor gelijktijdig in de basis, dan zullen de collectorspanningen
juist in tegenfaze zijn. Op deze manier is een zeer eenvoudige balans
schakeling samen te stellen.
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In fig. 88c is een en ander chematisch voorgesteld; de stroom I1} af
komstig van Vl loopt juist tegengesteld aan de stroom I2, welke af
komstig is van V2. Wordt de gemeenschappelijke basisspanning nu meer
positief, dan zal Vl minder geleiden, V2 evenwel juist méér. Door de
belasting zal nu een stroom in de richting van K vloeien, doch als de
gemeenschappelijke basisspanning daarentegen meer negatief wordt, zal
juist het tegengestelde het geval zijn.
De—Ic—Vce karakteristieken van de PNP en de NPN-transistoren lopen
tegengesteld, zoals dit in fig. 88b is afgebeeld.
Het instelpunt van de transistoren ligt bij resp. Ax en A2. Bij het sturen
met een negatieve basisstroom zal het instelpunt zich langs de belastingslijn bewegen en wel zodanig, dat de Uce van de PNP-transistor afneemt,
maar die van de NPN juist toeneemt. Voor een juiste balanswerking is
het gewenst, dat de karakteristiekenvelden elkaar zoveel mogelijk over
lappen.
V 2 (NPN)

*1

hl
'Wee

*AUc2

hl

A?
Fig. 88b

V 1 (PNP)

I"-

(b)

De schakeling van fig. 88a bestaat in wezen uit twee emissorvolgers
(g.c.s.) daar de belasting zich tussen de emissor en massa bevindt, terwijl
de spanning tussen de basis en collecter wordt aangelegd (de impedantie
van de batterij wordt voor wisselspanning nul gedacht). Dit houdt in,
dat de ingangsspanning Uj gelijk moet zijn aan de wisselspanning over
de belasting; bij een batterij spanning van 2UB dient de amplitude van
de aangelegde wisselspanning ten minste gelijk te zijn aan UB, wat bij
toepassing van weerstandskoppeling nauwelijks realiseerbaar is.
Verleggen we de "massa” naar de andere zijde van de belasting, dan ver
krijgen we een g.e.s., waarbij de normale sturing kan worden toegepast;
dit is in fig. 88c weergegeven. Vooral indien een afzonderlijke voeding
volgens fig. 87b of c voor de eindtrap wordt toegepast, is deze schake48
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Iing zeer goed uitvoerbaar. Voor de voorafgaande trappen dient een
afzonderlijke voeding te worden gekozen, daar de batterij in fig. 88c
zweeft t.o.v. aarde.
In fig. 88d is de complementaire schakeling met de bijbehorende voor
zieningen voor de basisstroom weergegeven; de spanningsval over R2
geeft de basis-emissorspanning voor de PNP-transistor, terwijl die over
R2’ deze spanning geeft voor de NPN-transistor. De spanning van het
punt P boven aarde (Up) dient gelijk aan Ux te zijn. Met behulp van
de weerstanden Rx en Rj/ worden de ruststromen van de transistoren
op dezelfde waarde gebracht.
Voor toepassing in klasse A-balans is de schakeling van fig. 88e zeer
geschikt; hierbij wordt de schakeling via de koppelcondensator C ge
stuurd. Aangezien voor een klasse-B versterker deze koppelcondensator on
gewenst is in verband met de verschuiving van het instelpunt, is het ge
wenst, gelijkstroomkoppeling met de voorafgaande trap te kiezen; een
dergelijke schakeling is in fig. 88e uitgewerkt.
De weerstanden Rx en R2 vormen tezamen de collectorbelasting van de
stuurtransistor V3; hierbij is R2 klein, zodat de eigenlijke wisselspanning
over Rx wordt ontwikkeld. De gelijkspanningsval over R2 geeft het verschil
aan in de basisspanning van Vl t.o.v. de basisspanning van V2. Wordt nu
de stroom door V3 zodanig ingesteld, dat het midden van R2 (P) juist op
de spanning van Vj t.o.v. aarde staat, dan krijgt iedere transistor de halve
spanning over R2 als basisemissor spanning.
Door de waarde van R2 of de stroom door V3 in te stellen (bij voorkeur
beide) kunnen de stromen door de transistoren gelijk en op de juiste waarde
ingesteld worden; om een dergelijke instelling te kunnen handhaven, dient
de collectorstroom van V3 zeer goed gestabiliseerd te zijn.
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De collectorspanning van V3 moet nu kunnen variëren tussen vrijwel aardpotentiaal en 2UX, om een volledige uitsturing van de eindtrap mogelijk
te maken, hetgeen vrijwel onbereikbaar is door dé aanwezigheid van Kv
Kiezen we Rx groot, wat met het oog op het omlaag sturen van V2 gewenst
is, dan zal bij het omhoogsturen (waarbij V3 nagenoeg afgeknepen is) de
stroom door Rx te klein worden om de basisstroom van Vl bij volledige
uitsturing te kunnen leveren. Deze stromen zijn n.1. betrekkelijk groot door
de lage waarde van a’ van eindtransistoren. De waarde van Rx kan dan
ook maar klein gekozen worden (ca. 2 X Rl) zodat de ruststroom V3 hoog
gekozen moet worden ten einde de spanning UP gelijk te maken aan Ui;
een dergelijke schakeling zal dan ook voor een batterijversterker ongeschikt
zijn.
VJ

Rl

\

U

<

U

Ubl
"'1
R2
P------

*1

e

ub2

V2

Fig. 88e
(e)

De complementaire schakeling volgens fig. 88e wordt in deze vorm toe
gepast voor vermogens tot ca. 1W; voor grotere vermogens is deze
schakeling zeer geschikt om twee vermogenstransistoren te sturen. In fig. 88g
is een dergelijke schakeling afgebeeld, de sturing van V3 vindt plaats over
de emissorweerstand van Vl, terwijl V4 gestuurd wordt over de even grote
collectorweerstand Rc2. Daar de bases van de beide eindtransistoren via een
lage impedantie aan de emissor liggen, is deze schakeling uitermate geschikt
om in klasse B gestuurd te worden.
Tot nu toe zijn bij de complementaire schakelingen twee afzonderlijke
voedingsbronnen toegepast, als regel zal er slechts één voeding beschikbaar
zijn. Hiertoe kunnen we weer eenzelfde metode toepassen als in fig. 86f
is beschreven.
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In fig. 89 is een meer uitgewerkt voorbeeld van een complementaire
schakeling gegeven; in grote lijnen komt de schakeling overeen met die van
fig. 88e, alleen zijn hier enige verbeteringen aangebracht.
De bovenzijde van de collectorweerstand van V2 (R5) is verbonden aan de
linkerzijde van de belasting; dit punt bevindt zich in rust op de spanningUB. Zodra nu de schakeling wordt uitgestuurd, waardoor b.v. V2 minder
gaat geleiden, zal de spanning Ulf welke in rust gelijk is aan UB/2, gaan
stijgen tot maximaal de waarde —UB. Als gevolg van de aanwezigheid van
de (grote) condensator C3 zal ook de spanning aan R5 stijgen, zodat de
stroom door R5 vrijwel ongewijzigd blijft; de gehele spanningsvariatie over
R5 bedraagt slechts het verschil tussen basis-emissorspanning, welke nodig
is om V2 uit te sturen. Hierdoor worden een aantal aanzienlijke voor
delen bereikt:
a) In fig. 88e staat de volle uitgangswisselspanning over de vrij kleine
weerstand Rx, waardoor een aanzienlijk energieverlies optreedt, wat in
de schakeling volgens fig. 89 niet aanwezig is.
b) Daar de stroom door Rg slechts weinig verandert, is de sturing,
welke Vl moet leveren, aanzienlijk geringer.
c) Daar de stroom door R6 bij benadering constant is, zal ook de ruststroominstelling tijdens de uitsturing niet veranderen. De schakeling
van fig. 88d vertoont n.1. hetzelfde euvel als die van fig. 82a, bij de
uitsturing van de transistoren verschuift de voorinstelling van de basisstroom in tegengestelde richting, waardoor tegenkoppeling optreedt.
De voeding van de basisweerstand Rx voor Vl wordt afgenomen van
het punt P, hierdoor ontstaat een tegenkoppeling voor de gelijkspanning
en voor de wisselspanning op het punt P.
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Ii = 0,281 mA
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Vl = AC 126
V2 = AC 132
Va - AC 127

Stel, dat door bepaalde omstandigheden (temperatuurverandering b.v.)
de spanning Ux de neiging heeft om meer negatief te worden, dan zal
als gevolg daarvan de basis-emissorspanning van Vl eveneens meer
negatief worden, zodat Vl meer gaat geleiden; de basisspanningen van
V2 en V3 verschuiven meer naar de positieve richting. Als gevolg hier
van gaat V3 meer geleiden en V2 minder; de spanning Ux verandert
in omgekeerde richting, zodat de oorspronkelijke spanningsverandering
van het punt P weer wordt te niet gedaan. Ook de wisselspanningscomponent van het punt P wordt via dezelfde weg tegengekoppeld,
waardoor een afname van de vervorming optreedt. Is deze tegenkoppeling
ongewenst (omdat er reeds een tegenkoppellus aanwezig is) dan kan de
weerstand Rx in twee gelijke delen verdeeld worden, waarbij het middel
punt via een grote condensator (b.v. 50 /iF) geaard wordt.
Bij dergelijke schakelingen hebben we te maken met tweeërlei in
stellingen, n.1. de instellingen van de ruststromen van de transistoren
en de instelling van de spanning Ux op y2UB; hierbij regelt R3 de totale
ruststroom, terwijl b.v. door instelling van R2 de spanning Ux gelijk
aan y2UB kan worden gemaakt.
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19.3

Bespreking van enige in de praktijk beproefde schakelingen

In fig. 90a is een versterkerschakeling afgebeeld, welke met een
voedingsspanning van 30 V aan een luidspreker met een impedantie
van 7 n een uitgangsvermogen van 10 W kan leveren. De schakeling
is afgeleid van een fazedraaier, bestaande uit twee complementaire
transistoren, welke volgens het schema van fig. 88f een tweetal eindtransistoren in serie-balans schakeling voeden; hierbij kunnen de in- en
uitgangstransformator vervallen. De voordelen (gering gewicht, zeer
o
-«8
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Fig. 90a
Weerstanden: (deze zijn 10%, lAW, tenzij anders vermeld)
= 3.9 k« ± 5%
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= 39 kB ± 5%
Ra
= 4.7 kS2
Ra
«= 390 k«
R4
= 560 S2 ±5%
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= 1.2 k« ± 5%
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Condensatoren:
Rt
= 5.6 k« ± 5%
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=
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ïfi/i w

Cs
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80 fiF/6.4 V
40 fiF/ 16 V
15 pF
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=3=
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compacte bouw, zeer lage vervorming door de mogelijkheid van een
sterke tegenkoppeling, groot frequentiebereik, lage uitgangsimpedantie)
spreken voor zichzelf.
In deze schakeling dient de H.F. transistor AF 118 als stuurtransistor
voor de complementaire transistorschakeling met de AC 127 en AC 128;
de voordelen van het gebruik van een H.F. transistor met een zeer hoge
afsnijfrequentie (175 MHz) zijn gelegen in een geringe terugwerking
op de voorafgaande trappen (kleine belasting) en een zo klein mogelijke
faze-draaiing aan de hoge frequentiezijde in de tegenkoppellus. Dit
laatste is gunstig om de stabiliteit van de versterker te vergroten, terwijl
we daarmede ook de mogelijkheid gekregen hebben om de mate van
tegenkoppeling zo veel mogelijk op te voeren.
4xBY100
220V

o
o

O-

o

30V

Schakeling voedingsdeel
voor fig. 90a.
(a)

2000nF/40V

De werking van de fazedraaier komt in grote lijnen geheel overeen met
de schakeling van fig. 89; slechts op enkele punten zijn nog wat ver
fijningen aangebracht. De condensator C5 brengt de wisselspanningscomponent vanaf de uitgang terug naar het knooppunt van R6—R7;
hierbij vormt R7 de collectorweerstand voor de stuurtransistor AF 118.
Stijgt de uitgangsspanning, dan stijgt ook de stuurspanning van de
AC 132; de stroom door R7 blijft hierdoor min of meer constant, met
alle voordelen hieraan verbonden (hoofdstuk 19-2). Deze schakeling
komt in wezen geheel overeen met die van R5—C3 in fig. 89.
De belastingsweerstand R3 uit fig. 89 bestaat hier uit twee delen, n.1.
een vast deel R7 en een instelbaar deel R8. Met behulp van R8 kunnen
we de stroom in de gemeenschappelijke basisweerstand Rg instellen,
waardoor we de ruststroom door de PNP-NPN-combinatie op de ge
wenste waarde instellen en daarmede ook de stroom door de eindtransistoren 2—AD 139, welke immers galvanisch gekoppeld zijn aan
de complementaire transistoren.
De diode BA 114 houdt nu de spanning over de combinatie R8-R9-R10
nagenoeg constant op ca. I/2V; deze diode is geleidend geschakeld, waar
mede de volgende voordelen worden bereikt:
a) Bij variatie van de voedingsspanning blijft de spanning tussen de
beide bases van de complementaire transistoren nagenoeg constant, de
rustinstelling verandert dus niet bij (niet te grote) variaties van de
voedingsspanning. Zonder deze vorm van stabilisatie verandert de rust
instelling in tamelijk sterke mate met de variatie van de voedings
spanning.
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b) Bij temperatuurvariaties zal de spanning over de diode in tegen
gestelde richting veranderen; hogere temperatuur betekent een lagere
spanning en omgekeerd. Hierdoor wordt de variatie van de —Ube van
de transistoren door temperatuurveranderingen gecompenseerd.
Ten einde ook de variatie van de Ico met de temperatuur zoveel mogelijk
teniet te doen, is er over Rg de NTC-weerstand (thermistor) R10 aan
gebracht. Zoals bekend neemt de weerstandswaarde af met toenemende
temperatuur, waardoor het spanningsverschil tussen de basis en emissor
vermindert, zodat de ruststroom afneemt en de toename van de Ico weer
teniet wordt gedaan.
In de schakeling is de collectorstroom van de AF 118 niet afzonderlijk
instelbaar, het gelijkspanningspotentiaal van het punt P is niet regelbaar,
doch dit wordt gestabiliseerd m.b.v. gelijkspanningstegenkoppeling. Ten
einde een symmetrische uitsturing van de spanning mogelijk te maken,
is het gewenst dit potentiaal in te kunnen stellen; hiertoe kan de weer
stand R5 variabel (b.v. 680 Q) gekozen worden. De instelling hiervan
geschiedt aan de hand van het gelijkspanningspotentiaal van P (—Ub2),
of nog liever op de oscillograaf waarbij de verticale versterker wordt
aangesloten op het knooppunt van C6 en de luidspreker.
Aan de ingang van de versterker (Ct) wordt een sinusgolfgenerator
aangesloten, welke ingesteld wordt op b.v. 1000 Hz. De amplitude
wordt geleidelijk opgevoerd, totdat een van de toppen van de sinus op
het scherm wordt afgekapt. De variabele weerstand R5 wordt nu zodanig
ingesteld, dat het afkappen aan beide helften van de sinus gelijktijdig
plaats vindt.
De luidspreker is via de elektrolytische condensator C6 aangesloten
tussen de beide emissors van de eindtransistoren, waarmede ongewenste
tegenkoppeling door de niet-ontkoppelde emissorweerstanden R14 en
R45 wordt voorkomen, ofschoon deze weerstanden beurtelings in het
luidsprekercircuit verschijnen; dit is in fig. 90d en e nader aangegeven.
In de klasse-B eindtrap worden de transistoren om de beurt open en
dicht gestuurd. Indien de bovenste transistor in fig. 90a wordt dichtgestuurd (positief gaande basisspanning) ontstaat de situatie van fig. 90d,
waarbij de condensator C6 in wezen via de nu geleidende onderste
transistor de luidspreker stuurt in de gegeven polariteit. De condensator
C6 zal hierbij een deel van haar lading kwijtraken, die weer in de
volgende halve periode via de bovenste transistor moet worden aan
gevuld. De emissorweerstand R15 van de sturende transistor bevindt
zich niet in het stroomcircuit, waardoor geen ongewenste tegenkoppeling
optreedt.
In de volgende halve periode zal de bovenste transistor geleiden —
hierbij ontstaat de situatie, zoals die in fig. 90e staat aangegeven. De
bovenzijde van C6 is nu via de geleidende transistor verbonden aan de
neg. zijde van de voedingsspanning. De spanning aan de luidspreker
krijgt nu de tegengestelde polariteit van die in fig. 90d; de emissor
weerstand van de geleidende transistor bevindt zich weer niet in het
stroomcircuit, wél die van de niet-geleidende transistor (R15).
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In fig. 90d is de condensator C6 in feite de batterij, welke de collectorspanning voor de onderste transistor levert, deze batterij zweeft in de
schakeling. De collectorstroom loopt nu vanaf C6 via R14 naar de
collector en via de emissor naar de luidspreker.
In wezen gedraagt deze schakeling zich geheel als een g.e.s., zodat de
benodigde sturing voor de transistor klein is. Door de emissorweerstand
Ris f>aat uitsluitend de basisstroom van de onderste transistor, zodat
de spanning over deze weerstand zeer gering is. De spanning, welke
over de basisweerstand R13 ontwikkeld moet worden is eveneens heel
klein, zodat het benodigde stuurvermogen eveneens niet groot is. Dit
zelfde geldt evenzeer voor de bovenste transistor.
Indien de luidspreker tussen het punt P en de positieve of negatieve
voeding was verbonden, zouden de emissorweerstanden in de geleidende
toestand wél door de luidsprekerstroom worden doorlopen. Hierdoor
ontstaat een aanzienlijke spanning over deze weerstand, welke weer door
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de stuurtrap moet worden geleverd, met als gevolg een veel groter
vermogen.
Vanaf het punt P loopt een tamelijk gecompliceerd tegenkoppelingsnetwerk naar de basis van de AF 118. De weerstanden R3 en R2 dienen
uitsluitend voor de gelijkstroomtegenkoppeling, zoals deze in het vooraf
gaande hoofdstuk is behandeld. Zou de spanning op het punt P de
neiging hebben te verminderen (meer positief worden) dan neemt de
basisspanning van de AF 118 eveneens af, de collectorstroom zakt dan
ook, zodat de bases van de AC 127 en de AC 132 negatiever worden.
Deze spanningsverandering wordt via R11-R13 overgebracht op de eindtransistoren en het punt P, waardoor de oorspronkelijke spannings
verandering wordt tegengewerkt.
De spanningsdeler R3, R2, Rj bepaalt tezamen met emissorweerstand R5
de instelling van de transistor AF 118; aangezien het knooppunt R3-R2
via C2 aan aarde ligt, zal er via deze weg geen wisselstroomtegenkoppeling optreden. Dit laatste geschiedt via R4-C3, waarbij C3 weer
dient om de faze van de hogere frequenties te corrigeren en zodoende
de stabiliteit voor deze frequenties te verbeteren. Zonder deze conden
sator, welke tot gevolg heeft dat de tegenkoppeling voor de hogere
frequenties toeneemt, is de frequentieband aan de hoge zijde veel breder.
Afhankelijk van de kwaliteit van het programma-materiaal (ruis, spetters
e.d.) kan een iets beperkter band de voorkeur verdienen.
Met de aangegeven waarde van R4 (390 kft), is de tegenkoppeling
6-voudig (de versterking is tot 1/6 teruggebracht); voor een nog hogere
kwaliteit is het mogelijk R4 kleiner te kiezen (180 kn), waarbij de
tegenkoppeling 13-voudig is.
De thermistor (NTC weerstand) R10 wordt direct op de koelplaat van
de transistor met de grootste dissipatie (de onderste eindtransistor) ge
monteerd, waardoor niet alleen een compensatie ontstaat van de ver
anderingen in de omgevingstemperatuur, doch ook van de grenslaag
(junction) temperatuur van de transistor. Zou deze door een of andere
oorzaak te hoog worden, dan neemt de weerstand van thermistor af,
waardoor de rustinstelling van de transistor verandert met het gevolg
dat de toename van de grenslaagtemperatuur wordt tegengegaan.
De voeding van de 10W versterker is al zeer eenvoudig — deze bestaat
uit een nettransformator, een viertal siliciumdioden in Graetz-schakeling,
welke als dubbelzijdige gelijkrichter werken en een afvlakcondensator.
De afgegeven spanning bedraagt, indien de versterker niet wordt uit
gestuurd, 30 V; bij volle uitsturing daalt deze waarde tot 27,5 V.
De verdere gegevens van de eindversterker zijn:
1: Frequentie-karakteristiek:
a) Met een tegenkoppelfactor 6:
Met een koppelcondensator Cq van 1000 fiF was de frequentiekarakteristiek aan de lage zijde bij 25 Hz met 3dB gedaald; met 2000 /xF
ligt dit punt bij 15 Hz.
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SCHEMASLEUTEL VOOR FIG. 90c
Ri*14
R2
R3
R4-I6
R5
Re-21
R7-17
Rs
R9-22
R10
R11
R12
R13
Ris
Rl8
R19
R20
R23
R24
R25
R26

=
=
=
*=
=
=
=
=
=
=

100 kn
220 kn
500 kfl potmeter log.
82 kO
15 k«
270 kfi
18 kfi
100 «
39 kfi
1.5 k$!
100 kn potmeter log.

47 k«
=
=
=
=
=
=
=
=

50 kSl potmeter log.
10 k«
27 k£2
3.9 kil
4.7 kïï
5.6 k^
1.2 k$l
500
instelpotm.
lkfi

R27
= thermistor 500 52
R28
= type nr. B8 320 01A/500E
R29
— 68 n
r=r
R30
10 n
1 fi/iw
R32-33 =
R34
=
1.8 kfi
R35
=
3-3 kfi
Capaciteiten:
Ci
16/iF/lOV
C2-13 = 100 /iF/ 4 V
C11-16 = 100/tF/l6V
C4
=
20 /zF/16 V
= 0.18/iF
Cs
= 5600 pF
Ce
C7
= 0.047/rF
= 2200 pF
Cs
Cfl-i2-i5=
25 /iF/25 V
C10
10 fiF/16 V
C14
=
22 pF
C17
= 800 /iF/25 V
Cis-19 = 100 /iF/40 V

Weerstanden: (deze zijn 10%, !/[W, tenzij anders vermeld).
Bij een waarde van C3 van 15 pF is de frequentie-karakteristiek aan de
hoge zijde met 3dB gedaald bij een frequentie van 22 kHz; zonder C3
is deze waarde 90 kHz.
b) Met een tegenkoppelfactor 13:
Met een condensator Cg van 1000 /iF en C3 van 22 pF liggen de —3dB
punten van de frequentie-karakteristiek bij 15 Hz en 40 kHz.
2: Vervorming:
Bij een tegenkoppelfactor 6 is de vervorming bij 1000 Hz gelijk aan
1,8% en bij 10.000 Hz 2%, gemeten juist voor het punt, waarbij af
platting van de toppen van de sinusvormige uitgangsspanning plaats
vindt; bij een tegenkoppelfactor van 13 zijn deze bedragen resp.
1% en 1,6%.
3: Gevoeligheid:
Hierbij onderscheiden we een gemiddelde of nominale waarde, een
minimale waarde (meest ongunstige geval) en een maximale waarde
(meest gunstige geval)
ingangsstroom
nominaal
minimaal
maximaal

27-,5 [iA
41 /xA
26

fj.A

ingangsweerstand
390 O
350 O
120 a
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4: Brom:
De bromspanning aan de luidspreker is zonder sturing, kleiner dan
60 dB t.o.v. het geheel uitgestuurde vermogen.
5: Stroomverbruik:
Zonder sturing bedraagt dit ca. 25 mA; bij volle uitsturing is dit gelijk
aan 540 mA.
6: Stroominstelling van de diverse trappen:
a) Emissorstroom AF 118: ca. 2 mA bij R5 ca. 500 a.
b) Rustinstelling AC 127-AC 135: 1,9 mA.
c) Rustinstelling uitgangstrap: 10 mA.
d) Stroom bij volle uitsturing: 1,56 A (piek).
6) Oppervlak koelplaten van de eindtransistoren: minimaal oppervlak
per transistor 95 cm2 bij een minimale dikte van 2 mm (kleur mat
zwart, aluminium).
In fig. 90b is de bijbehorende voorversterker weergegeven, waarbij een
onafhankelijke regeling van de hoge- en lage frequenties volgens
Asserson mogelijk is (zie ook fig. 67k); de ingangsimpedantie en ge
voeligheid is aangepast aan een kristalopnemer.
Algemene gegevens:
1) Ingangsgevoeligheid voor volle uitsturing (10W) bedraagt 150 mV
bij een ingangsimpedantie van ca. 500 ka.
2) Frequentieregeling:
Laag ophalen:
Laagverzwakking:
Hoog ophalen:
Hoogverzwakking:

ca.
ca.
ca.
ca.

11
12
11
12

dB
dB
dB
dB

bij
bij
bij
bij

60 Hz.
65 Hz.
12 kHz.
10 kHz.

Nulniveau bij 50 mW.

In fig. 90c is een combinatie van een vóór- en hoofdversterker met vrij
wel identieke eigenschappen als de voorafgaande versterker afgebeeld,
slechts de ingangsschakeling is enigszins afwijkend. De volumeregelaar
R3 is direkt aan de ingang geplaatst, waardoor oversturing van de ingangstrap wordt voorkomen. Er is een keuzeschakelaar voor radio,
pickup en bandopname-apparaat.

B30C-1000

r
.r=i
(O

60

------s .
1250(1 F/40V

29V
Ó+

Schakeling voedingsdeel
voor fig. 90c.

C6

RU

(-)

! ca.KV

(*)

^

|0

i

c$

RIS

(d)

R15

(e)

Fig. 90d en e

Hier volgen de algemene gegevens, in zoverre deze afwijken van de
voorafgaande schakeling:
1) Opgenomen vermogen: Bij een voedingsspanning van 28V is de
opgenomen stroom zonder sturing gelijk aan 15 mA; bij volle uitsturing
wordt de stroom gelijk aan 475 mA.
2) Gevoeligheid:
Deze wordt gemeten bij een voedingsspanning van 28 V, een meetfrequentie van 1000 Hz en een uitgangsvermogen van 8,5 W:
Stand ingangskeuzeschakelaar:

Ingangsimp.

(ka)

Radio
Pickup
Bandopnemer

7
220

Ingangsspanning

w
4,2

135
64
100
3) Verloop van de wisselspanning in de versterker: (meetfrequentie
1000 Hz, klankregeling in de stand rechtuit, uitgangsvermogen 8,5 W
continu (gemeten t.o.v. de aarde of plusleiding:)

a)
b)
c)
d)

Basisspanning eerste AC 125: 4,2 mV.
Collectorspanning eerste AC 125: 30 mV.
Ingangsspanning tweede AC 125: 3,3 mV.
Ingangsspanning AF 118: 4,4 mV.

4) Klankregeling:
Laag ophalen:
Laagverzwakking:
Hoog ophalen:
Hoogverzwakking:

ca.
ca.
ca.
ca.

14
14
10
16

dB
dB
dB
dB

bij
bij
bij
bij

30 Hz.
20 Hz.
15 kHz.
20 kHz.

Nulniveau bij 50 mW.

5) Vervorming:
Gemeten juist voor het afplatten van de toppen van de sinusvormige
uitgangsspanning: maximaal 1,5%.
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6) Variatie van de voedingsspanning:
a) Bij niet-uitgestuurde versterker bedraagt deze 29 V
b) Bij vol-uitgestuurde versterker bedraagt deze 25,4 V
In tegenstelling met de voorafgaande schakeling wordt hier gebruik
gemaakt van een seleniumcel in Graetz-schakeling voor de voeding; het
voordeel hiervan is de lagere prijs in vergelijking met de brugschakeling
met silicium-dioden. Nadelen zijn: groter inwendige weerstand, waar
door de voedingsspanning minder constant is als gevolg van de belastingsvariaties door de versterker; de grotere temperatuursafhankelijkheid, en het nadeel van het verouderen, waardoor de inwendige weer
stand en de lekstroom stijgt met het gevolg dat de geleverde spanning
afneemt en de regulatie nog slechter wordt.
7) Gelijkspanningen, stromen en de versterker; gemeten bij een
voedingsspanning van 28 V:
Emissorstroom eerste AC 125: 0,35 mA
Emissorstroom tweede AC 125: 0,4 mA
Emissorstroom AF 118: ca. 2 mA (bij R20 ca. 500 fl)
Voedingsspanning eerste trap is 25 V, idem tweede trap 26,4 V.
Spanningen van de meetpunten d, e en f t.o.v. de gemeenschappelijke
plusleiding; resp. 14, 6, 14,35 en 14,25 V.
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HOOFDSTUK XX

VOEDINGSAPPARATUUR
20.1

Een beknopt overzicht van de voor de versterker benodigde
voedingsapparaten
De lage spanningen, waarmede de transistorversterkers gevoed dienen
te worden en het hoge rendement van de transistoren (de afwezigheid
van gloeistroomvoeding) maken transistorversterkers bij uitstek geschikt
om met batterijen en accumulatoren gevoed te worden, met name bij
transportabele apparaten. Het geringe gewicht (de afwezigheid van een
netvoeding) en de robuustheid van transistoren dragen hiertoe in niet
geringe mate bij.
Voor kleinere vermogens (tot enkele watts) zijn droge batterijen
(leclanché, kwikzilver e.d.) zeer geschikt; daar de inwendige weerstand
van deze batterijen als regel tegen het einde van de levensduur toeneemt,
verdient het aanbeveling parallel aan de batterij in de versterker een
elektrolytische condensator van b.v. 100 pF aan te brengen, teneinde
ongewenste terugkoppeling via de voedingsleiding te voorkomen.
Voor grotere vermogens zijn accumulatorbatterijen zeer geschikt, (loodaccu’s, nikkel-ijzer, nikkel cadmium, zilver-zink e.d.), doch vanzelf
sprekend kunnen deze ook voor kleinere vermogens toegepast worden.
De laatste ontwikkelingen van geheel gesloten miniatuur accu’s maken
de toepassing hiervan aantrekkelijk; tegenover droge batterijen staat het
voordeel van de opladingsmogelijkheid, waardoor de exploitatie op den
duur voordeliger wordt.
In sommige gevallen is reeds een accubatterij aanwezig: (auto, boot e.d.),
in welk geval deze rechtstreeks voor de voeding kan worden toegepast.
Hierbij dient er rekening mede gehouden te worden, dat de spanning
van een accu onder lading op kan lopen tot 15 V bij een 12 V batterij
en tot 30 V bij een 24 V batterij; de minimale spanning kan 10, resp.
20 V bedragen.
Bij het installeren is het van belang het spanningsverlies in de toevoerleidingen zoveel mogelijk te beperken, daar het beschikbare uitgangsvermogen bij het dalen van de spanning snel afneemt. Gezien de grote
stromen, welke in de toevoerleiding van een vermogensversterker op
treden, vooral bij een 12 V installatie, is een voldoende grote diameter
van de toevoerleiding noodzakelijk.
Voor vaste installaties of voor transportabele, waarbij een netaansluiting
ter beschikking staat, zal als regel een netvoeding gebruikt worden. Deze
voeding bevat als belangrijkste onderdelen de voedingstransformator,
welke de wisselspanning op de juiste waarde transformeert, de gelijkrichter, welke uit een halfgeleider bestaat (selenium, silicium of germanium) en een afvlakinrichting, welke de bromrimpel op een voor de
installatie toelaatbare waarde brengt. Deze afvlakinrichting zal bij voor
keur alleen uit een elektrolytische condensator bestaan, daar smoorspoelen voor deze grote stromen zoveel mogelijk dienen te worden ver63
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meden. Deze zijn immers groot, zwaar en kostbaar, terwijl het hierin
ontstane spanningsverlies de werking ongunstig beïnvloedt. Daar de
rimpelspanning voor een balans versterker, niet bijzonder klein behoeft
te zijn, kan vrijwel steeds met een enkelvoudig afvlakfilter worden
volstaan. Voor deze voedingsapparaten zijn grote condensatoren ont
wikkeld. Voor de meer brom-gevoelige voortrappen in de versterker kan
een aparte afvlakking, bestaande uit een RC-filter, aangebracht worden.
Wat betreft de keuze van de gelijkrichter het volgende: selenium is het
ongunstigste, want het spanningsverlies bij geleiding is vrij groot evenals
de warmteontwikkeling. De werkspanning is maar beperkt, het temperatuurstraject is vrij klein (tot ca. 70°C), de lekstroom is tamelijk groot
en selenium is onderhevig aan veroudering, met het gevolg dat de
spanningsval toeneemt, terwijl ook de lekstroom toeneemt, de levens
duur is beperkt. Het voordeel is gelegen in de lage prijs t.o.v. andere
gelijkrichters voor kleinere vermogens. Voor schakelingen met een vrij
hoge spanning en klein stroomverbruik (serie-balans versterkers) wordt
de seleengelijkrichter nog wel toegepast.
De siliciumgelijkrichter is vrijwel ideaal te noemen; het spanningsverlies
in de geleidende toestand is klein (ca. 0,6 V), de weerstand in sperrichting is zeer groot, de warmte-ontwikkeling is zeer gering, zodat de
koeling geen problemen geeft, de toelaatbare stromen zijn groot (tot
enkele honderden amp.), de toelaatbare tegenspanning is zeer hoog (tot
ca. 800 V) en de benodigde plaatsruimte is zeer gering. Bovendien is
het toelaatbare temperatuurstraject zeer groot (tot ca. 150°C).
De germaniumdiode wordt voor vermogensgelijkrichting nog wel toe
gepast, indien de toelaatbare spanningsval zeer klein moet zijn voor
germanium bedraagt deze 0,4 V tegenover 0,6 V voor silicium. Daar de
overige eigenschappen van germanium ongunstiger zijn dan die van
silicium, zal als regel dit laatste element voor gelijkrichting toegepast
worden.
De eenvoudigste gelijkrichter is wel de enkelfazige, enkelzijdige gelijk
richter van fig. 91a.
Ji

(a)

Hierbij wordt van enkelfazig gesproken, daar de gelijkrichter op een
enkelfazig wisselstroomnet wordt aangesloten; dit in tegenstelling met
een driefazen gelijkrichter, waarbij weer een aantal andere schakelingen
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mogelijk is. De gelijkrichting is enkelzijdig, daar slechts één van de
beide periode helften van de wisselspanning voor gelijkrichting wordt
gebruikt.
In fig. 91a stelt de weerstand R de belasting door de versterker voor; de
gelijkspanning bestaat hier uit een aantal positieve halve perioden van
de wisselspanning. De gemiddelde waarde van de gelijkspanning is gelijk
1
aan
= 1/3,14 maal de topwaarde van de wisselspanning. Deze
TT

topwaarde is weer y 2 = 1,41 maal de effectieve waarde van de
wisselspanning. Bij een aangelegde wisselspanning van 20Veff zal de
topwaarde gelijk zijn aan 28,2 V, de gelijkgerichte spanning zal, afgezien
van het spanningsverlies in de gelijkrichter, variëren van 0 tot 28,2 V
en de gemiddelde waarde van de spanning zal gelijk zijn aan
28,2/3,14 = 9V.

___ j»<
Fig. 91b
(b)

Gezien de grote variatie in de afgegeven gelijkspanning is de schakeling
van fig. 91a niet zonder meer bruikbaar, veel beter is de dubbelzijdige
gelijkrichter van fig. 91b (de Graetz-schakeling). In deze schakeling
worden de positieve en negatieve periodehelften van de aangelegde
wisselspanning gebruikt voor gelijkrichting. Bezit de aangelegde wissel
spanning de aangegeven polariteit, dan zullen de dioden Dj en D4
geleiden; de stroom gaat in de aangegeven richting door de belastingsweerstand R. Zodra de wisselspanning van teken omkeert, zullen de
dioden D2 en D3 geleiden, waardoor de stroom weer in de aangegeven
richting vloeit.
De voordelen van de dubbelzijdige gelijkrichting t.o.v. de enkelzijdige
zijn de volgende:
a) Daar de afgenomen stroom beurtelings door een der dioden wordt
geleverd, is de gemiddelde stroom per diode de helft van die in fig. 91a
bij een bepaald type gelijkrichter kan de dubbele stroom geleverd
worden.
b) Daar er steeds twee dioden in serie staan, zal de sperspanning ook
over deze twee dioden verdeeld worden, de gelijkgerichte spanning kan
dan het dubbele zijn van die in fig. 91a.
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c) De frequentie, waarmede de halve perioden, bij enkelzijdige gelijIn
richting elkaar opvolgen, is gelijk aan de netfrequentie (b.v. 50 Hz), bij
dubbelzijdige gelijkrichting is deze gelijk aan het dubbele van de net
frequentie (b.v. 100 Hz). De spanningsvariatie van de afgenomen
spanning wordt de rimpelspanning of bromspanning genoemd. In fig.
91a is de frequentie van deze rimpelspanning gelijk aan de netfrequentie,
terwijl bij dubbelzijdige gelijkrichting de rimpelfrequentie gelijk is aan
twee maal de netfrequentie. Deze hogere frequentie maakt een effec
tievere afvlakking van de rimpelspanning mogelijk met behulp van
condensatoren, e.v.t. met toepassing van een zelfinductie.
d) Bij een gegeven gemiddelde waarde van de afgenomen stroom (b.v.
1 A) zal de topwaarde van de gelijkgerichte stroom uit fig. 91a het
dubbele zijn van die in fig. 91b (3,14 A tegenover 1,57 A). Deze hoge
topstromen zijn zeer ongunstig voor de belasting van de gelijkrichter.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat de belasting van de diode zowel in fig.
91a en 91b zeer gunstig is, de stroom vloeit over de gehele halve periode.
De piekstroom is, vooral in fig. 91b, laag t.o.v. de gemiddelde stroom
en de sperspanning, welke de diode ten hoogste moet kunnen verdragen
is gelijk aan de topwaarde van de aangelegde wisselspanning. Bij een
aangelegde spanning van 20 Veff behoeft de gelij krichter slechts een
sperspanning van 28,2 V te kunnen weerstaan. Indien de diode
karakteristieken bekend zijn, met name het spanningsverlies over de
diode, afhankelijk van de doorgaande stroom, (zie figuren 8 en 9) dan
kan de uitgaande spanningsvorm bij de gegeven belasting geheel exact
bepaald worden, hetgeen bij de hieropvolgende schakelingen met
condensatoringang niet meer mogelijk is.
Daar de rimpelspanning zonder verdere afvlakking veel te groot zou
zijn, wordt als regel een afvlakcondensator volgens fig. 91c aangebracht,
waardoor de werking van de gelij krichter volkomen verandert.
Indien de belasting nul zou zijn (de weerstand R oneindig hoog) en de
werking van de diode ideaal (geen lekstroom) dan wordt de conden
sator C opgeladen tot de topwaarde van de aangelegde wisselspanning
en blijft verder op deze waarde; er loopt nu geen stroom meer in het
circuit. Bij een wisselspanning van 20 Veff zal de condensator tot 28,2 V
opgeladen worden en zo blijven.
In werkelijkheid wordt de condensator C ontladen over de weerstand R,
welke de belasting voorstelt. In de tijd tussen twee perioden zal de
condensator ontladen worden, terwijl tijdens de positieve halve periode
de condensator weer opgeladen wordt tot bijna de topwaarde; in deze
(geleidende) periode zal er een spanningsverlies in de diode optreden.
De uitgaande spanning heeft nu de gedaante volgens ABC; in het deel
A-B heeft de ontlading van de condensator plaats volgens een exponen
tiele (e-) functie, in het punt B is de amplitude van de positieve periode
helft van de wisselspanning gelijk geworden aan de (gedaalde) condensatorspanning, zodat vanaf dit tijdstip weer oplading plaats vindt; bij B
begint de diode weer te geleiden.
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!
;

;

Fig. 91c

De oplading vindt plaats tot aan het punt C, waar de wisselspanning
begint af te nemen. Zodra nu de (toenemende) condensatorspanning
gelijk geworden is aan de (afnemende) positieve periode van de wissel
spanning, zal de diode ophouden met geleiden, zodat vanaf C weer
ontlading van de condensator over de belasting plaats vindt. Aangezien
de tijd, welke bij enkelzijdige gelijkrichting is gelegen tussen de twee
opeenvolgende perioden, groot is (ca. 1 periode of 1/50 sec.) zal het
spanningsverlies van de condensator eveneens tamelijk groot zijn; de
rimpelspanning is aanzienlijk.
Veel gunstiger wordt de situatie bij een dubbelzijdige gelijkrichter,
waarbij de ontlaadtijd van de condensator minder dan de helft is, zodat
ook het spanningsverlies veel kleiner is (zie fig. 91e). Deze gelijkrichting
kunnen we verkrijgen door in fig. 91b een grote condensator parallel
aan de belastingsweerstand te plaatsen. Aangezien het aantal perioden
in fig. 9ld het dubbele is van het aantal in fig. 91c zal ook de laadstroom, welke per periode moet worden geleverd, de helft zijn. De ge
middelde stroom per diode is de helft van de afgenomen stroom, terwijl
ook de piekstroom de helft is van die in fig. 91c.
In fig. 91e is het spanningsverloop aan de R-C combinatie meer ge
detailleerd weergegeven, waarbij we weer de ontlaadperiode van A tot B
en de oplaadperiode van B tot C onderscheiden. Het verschil van de
maximum spanning en de minimum spanning is de top-top waarde van
de rimpelspanning op de condensator. Beschouwen we deze spanning
als een sinusvormig variërende spanning (wat in werkelijkheid niet het
geval is) dan is de topwaarde gelijk aan de helft van het spanningsUA-UB
; aangezien de rimpelspanning meestal in een effecverschil n.1.
2
tieve waarde wordt uitgedrukt, dient deze uitdrukking nog door V2 =
1,41 te worden gedeeld.
Aangezien de rimpelspanning meestal in een effectieve waarde wordt
uitgedrukt, dient deze uitdrukking nog door yJ2 — 1,41 te worden
gedeeld.
De berekening van deze rimpelspanning is, bij benadering althans,
tamelijk eenvoudig. Aangenomen, dat de ontlaadstroom in het tijdvak
IX t
A-B constant blijft, dan zal het spanningsverlies gelijk zijn aan
C
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waarin t de tijdsduur van de ontlading voorstelt en C de capaciteit van
de afvlakcondensator. Bij dubbelzijdige gelijkrichting zal de tijd t bij
benadering gelijk zijn aan 1/100 sec, bij enkelzijdige gelijk aan 1/50,
in werkelijkheid zijn deze tijden korter (zie fig. 91e), waardoor de
rimpel eveneens kleiner is.
Stel, dat er een stroom van 1 A geleverd moet worden en dat de afvlak
condensator een waarde heeft van 2000 nF. Hieruit volgt dan dat een
dubbelzijdige gelijkrichter een rimpelspanning van 5 Vu heeft en een
enkelzijdige gelijkrichter een waarde van 10 Vtt. In het eerstgenoemde
geval zal de amplitude gelijk zijn aan 2,5 V en de effectieve waarde
gelijk aan 2,5/1,4 = 1,76 V. Is de gelijkgerichte spanning gelijk aan
28 V, dan heeft deze rimpelspanning een waarde gelijk aan 1,76/
28.100 = 6,3%.
De absolute waarde van de rimpelspanning is niet afhankelijk van de
grootte van de gelijkspanning, doch van de waarde van de te leveren
stroom en de afvlakcapaciteit. Wordt de spanning gehalveerd, dan zal
bij een constant vermogen en een bepaalde waarde van de rimpelspanning
de capaciteit vier maal zo groot gekozen moeten worden, waarbij de
energieinhoud van de condensator (i/2 CU2) constant blijft.
De hierboven berekende waarden van de rimpelspanning zijn door de
benaderingen wat aan de ongunstige kant, in werkelijkheid blijft de
ontlaadstroom niet constant, doch vermindert met de spanning (ex
ponentiele ontlading). Bovendien is de ontlaadtijd ook niet gelijk aan
de halve periodeduur, doch aanzienlijk kleiner. Het deel AB is veel
kleiner dan de halve periode T/2. Ook is de rimpelspanning verre van
sinusvormig, zij bevat een groot aantal harmonischen, welke echter
kleinere amplituden bezitten dan de grondgolf met de frequentie 2f bij
dubbelzijdige gelijkrichting. Voor het bepalen van de effectieve waarde
van de grondgolf van de rimpelspanning kunnen we volstaan met de
vuistregel, dat deze bij dubbelzijdige gelijkrichting gelijk is aan 1,7 Veff
per mA van de afgenomen gelijkstroom en per microFarad van de
afvlakcondensator. Voor enkelzijdige gelijkrichting geldt de waarde van
4,5 V per mA en per ^F; hierbij is de situatie meer dan twee maal
ongunstiger, vergeleken met dubbelzijdige gelijkrichting.
De op de condensator aanwezige rimpelspanning geeft aanleiding tot
een rimpelstroom door de condensator, welke stroom in de condensator
tot verliezen (verwarming) aanleiding kan geven. De fabrikant geeft
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een maximaal toelaatbare waarde van deze rimpelstroom op. In het hier
beschouwde geval zal deze rimpelstroom gelijk zijn aan Ucff X w X C =
l,76.200.7r.2000.10-6 = 2,2 A, een tamelijk aanzienlijke waarde derhalve.
Bij het toepassen van een grotere of kleinere condensator zal de waarde
van deze stroom niet veranderen, daar bij een grotere capaciteit een
kleinere rimpelspanning hoort en omgekeerd. Wel zal deze rimpelstroom
evenredig zijn met de afgenomen gelijkstroom. Daar de rimpelstroom,
welke per microfarad mag worden toegelaten, constant is, zal deze factor
bij een bepaalde belasting een minimale waarde van de afvlakcondensator ten gevolge hebben.
De stroom, welke door de diode vloeit, zal nu maar een korte tijdsduur
innemen, n.1. uitsluitend tijdens de oplaadperiode van B .. . C. Aan
gezien de gemiddelde waarde van deze stroom weer gelijk is aan de
afgenomen stroom, zal het wel duidelijk zijn dat daardoor een grote
piekstroom door de diode ontstaat en ook in het net, waarop de voeding
is aangesloten. Dergelijke korte pieken kunnen hinderlijke storing te
weeg brengen. De tijd, gedurende welke de stroom vloeit, wordt de
openingshoek a genoemd. De grootte van deze hoek is afhankelijk van
de afgenomen stroom (neemt toe met de stroom) en van de afvlakcapaciteit (neemt af met de toename van C). Ook wordt de waarde van
de openingshoek in vrij sterke mate beïnvloed door de weerstand van
de diode en de overige weerstand, welke zich in serie met de diode
bevindt (extra weerstand, transformatorwikkelingen e.d.); bij toename
van deze weerstand neemt de openingshoek eveneens toe.
Bij het begin van de oplading (punt B) zal de spanning over de conden
sator niet gelijk zijn aan de topwaarde van de netspanning, doch lager,
als gevolg van het spanningsverlies in de diode en in de overige nog
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aanwezige weerstanden. Dit spanningsverlies is groter dan uit de een
voudige betrekking U = Ig X R zou worden verkregen als gevolg van
de grote waarde van de piekstroom. De oplading gaat door tot het
punt C, waarbij de (toegenomen) condensatorspanning gelijk geworden
is aan de (afgenomen) netspanning; de condensator wordt derhalve niet
tot de piekspanning van de aangelegde wisselspanning opgeladen, doch
tot een lagere spanning.
De waarde van de openingshoek is bovendien nog afhankelijk van de
gelijkgerichte spanning, bij een hogere spanning zal bij eenzelfde rimpelspanning het afnemen van A tot B in fig. 91e relatief klein zijn, zodat
de openingshoek eveneens klein wordt en de piekstroom bij eenzelfde
afgenomen stroom groot.
Ten einde enig idee over de grootte van deze openingshoek te ver
krijgen, veronderstellen we, dat de tijd van B tot de topwaarde van de
sinus (BD) gelijk is aan de tijd, gelegen tussen de topwaarde en het
einde van de oplading (DC). Het verloop van de oplaadstroom is bij
benadering gelijk aan een halve sinussoide met de openingshoek a.
Indien voor de piekwaarde van de aangelegde spanning 30 V wordt
genomen, zal de spanning op het punt B nog maar gelijk zijn aan 25 V
of 0,845 maal de topwaarde van de sinus. Hiermede komt een halve hoek
van 32° overeen, gerekend vanaf de topwaarde, zodat de totale openings
hoek 64° wordt. In de praktijk zal deze hoek tussen de 60 en 120°
liggen, bij zeer kleine belasting (b.v. een klasse-B versterker zonder uitsturing) echter nog aanzienlijk kleiner.
Bij een openingshoek van 90° zal de gemiddelde waarde het 1/7r deel
zijn van de maximale waarde (bij dubbelzijdige gelijkrichting althans),
de maximale waarde is derhalve ruim drie maal de gemiddelde afge
nomen stroom. Bij een enkelzijdige gelijkrichter wordt de maximale
stroom zelfs zes maal de gemiddelde waarde! Ten einde de diode voor
deze hoge piekstromen te beveiligen, dient er een zekere minimale
weerstand in het circuit aanwezig te zijn, welke des te groter is, naar
mate de condensator groter gekozen wordt.

I

Fig. 91f

(f)

De piekstroom zal niet in gelijke mate toe- en afnemen met de belasting;
bij zwaardere belasting neemt het spanningsverlies tussen de periodes
toe en daarmede de openingshoek eveneens; omgekeerd zal bij lichtere
belasting de openingshoek afnemen.
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Als regel zal de diode via een transformator op het net zijn aangesloten
(fig. 91 f), in welk geval de weerstand van de wikkelingen van de
transformator min of meer als beveiligingsweerstand van de diode
fungeert. Ook de spreidingsreactantie van de transformator (een zelfinductie, welke ontstaat als gevolg van het aanwezig zijn van het strooiveld, afkomstig van de primaire, in de secundaire) werkt gunstig om de
piekstroom binnen de perken te houden.
De sperspanning (peak-inverse), welke de diode moet kunnen verdragen,
is bij condensator-ingang gelijk aan twee maal de piekspanning van de
aangelegde wisselspanning; is de waarde hiervan 20Veff of 28 Vpiok
dan moet de diode in staat zijn een tegenspanning van 2 X 28 = 56V
te weerstaan; in de schakelingen van fig. 91a en b was dit slechts
de helft.
De totaal in de diode kring aanwezige weerstand in fig. 91f is gelijk
aan Rso? -f n- X Rprim, waarbij n als regel voor transistorapparaten
kleiner is dan 1.
Onbelast zal de schakeling met condensator-ingang een spanning leveren,
welke nagenoeg gelijk is aan de piekspanning van de aangelegde wissel
spanning, het verschil zal niet meer dan enkele tienden volt bedragen.
Zodra nu de schakeling wordt belast, zal de spanning gaan dalen als
gevolg van:
a) In de periodes tussen de spanningspieken zal de condensator zich
ontladen over de weerstand, de gemiddelde spanning daalt derhalve.
In het gegeven voorbeeld zal de spanning als gevolg hiervan met
5/2 = 2,5V afnemen.
b) Als gevolg van de in het diode-circuit aanwezige weerstand, zal de
oplaadspanning niet meer gelijk zijn aan de piekwaarde van de wissel
spanning, doch zal minder worden. Bij de berekening van dit spanningsverlies zal men rekening moeten houden met de grote waarde van de
piekstroom (b.v. 3 X Igem); de spanningsval over de diode zal toenemen
van ca. 0,2 tot 1 a 1,5 V, terwijl er in de transformator ook al 1 a 2V
verloren kan gaan.
Speciaal bij het ontwerp van een klasse-B versterker moet men er
rekening mee houden, dat de voedingsspanning, welke zonder sturing
gelijk kan zijn aan 30V, bij volle belasting kan dalen tot ca. 26V. Dit
betekent, dat het uitgangsvermogen met meer dan 25% achteruitgaat
t.o.v. dat bij 30V. Ontwerpt men daarentegen de versterker voor 26V,
dan dient erop gelet te worden, dat bij 30V geen instabiliteiten optreden.
De effectieve waarde van de stroom, welke door de diode en in de
transformator vloeit, zal nu ook veel groter zijn dan de gemiddelde
waarde hiervan. Bij een openingshoek van 90° zal de Icff gelijk zijn
aan 2,2 X Igcm bij dubbelzijdige gelijkrichting, op deze waarde dient de
transformatorwikkeling te zijn berekend. Bij enkelzijdige gelijkrichting
zal bij eenzelfde openingshoek de waarde van I0(f zelfs 4,4 X Igeip zijn.
Indien ter vermindering van de piekstroom een weerstand in serie met
de diode wordt opgenomen, dient bij het bepalen van de dissipatie in
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de weerstand met de effectieve stroomwaarde rekening gehouden te
worden. Hiertegen wordt nog wel eens gezondigd. Bij het bepalen van
de door deze weerstand veroorzaakte spanningsval dient weer met de
hoge waarde van de piekstroom rekening gehouden te worden.

Fig. 9ig

<9>
De schakeling met enkelzijdige gelijkrichting volgens fig. 91 f zal als
regel voor versterkers met klein vermogen worden toegepast; voor enig
vermogen zal als regel dubbelzijdige gelijkrichting toegepast worden.
Hierbij kan zowel de brugschakeling volgens fig. 91g of de "halve
brugschakeling” volgens fig. 91h worden gebruikt.
In de schakeling van fig. 91g staan steeds twee dioden in serie — hierbij
wordt iedere diode belast met de halve tegenspanning, waardoor deze
schakeling zeer geschikt is voor het gelijkrichten van wat hogere
spanningen. De tegenspanning per diode is hier gelijk aan de piekwaarde
vaq de wisselspanning; aangezien hier sprake is van dubbelzijdige gelijk
richting, is de gemiddelde stroom per diode gelijk aan de helft van de
afgenomen stroomwaarde.
In de schakeling van fig. 91 h is de transformator aan de secundaire zijde
in het midden afgetakt; de dioden Dx en D2 werken hier om de beurt.
De tegenspanning per diode is twee maal zo groot als de spanning in
fig. 91g, deze is gelijk aan twee maal de topspanning. De secundaire
spanning van de transformator in fig. 91h moet de dubbele waarde
bezitten van die in fig. 91g; de transformator wordt aan de sec. zijde
steeds maar eenzijdig gebruikt.
De halve-brugschakeling van fig. 91 h heeft tegenover de Greatzschakeling van fig. 91g de voordelen, dat er slechts twee dioden vereist
zijn (wat een prijsvoordeel oplevert), terwijl de spanningsval kleiner is,
daar er nu maar één maal het spanningsverlies van de diode in de kring
voorkomt. Daarentegen zal de transformator groter moeten zijn, terwijl
de afgegeven spanning bij de Greatz-schakeling het dubbele kan zijn bij
•dezelfde gelijkrichters.
Bij het bepalen van de bromeisen diene men er rekening mede te houden,
dat voor een balansversterker in het algemeen veel lagere eisen gesteld
kunnen worden aan de brom, dan dit voor enkelvoudige eindtrappen
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het geval is. Bij een klasse-A balans zal een bromspaninng op het
voedingspunt geen bromspanning in de luidspreker geven, daar beide
bromstromen in het uitgangscircuit elkaar opheffen. Bij een klasse-B
versterker zal dit niet meer het geval zijn, daar de stroom door de
uitgangstransformator afwisselend per periode vloeit. Bij geringe uitsturing echter, wanneer de brom het meest hinderlijk zou zijn, is het
stroomgebruik van de versterker zo gering, dat de bromrimpel eveneens
gering is; bij grotere uitsturing neemt de brom toe, doch het uitgangsvermogen evenzeer, zodat de verhouding tussen het brom- en uitgangsvermogen min of meer gehandhaafd blijft. Voor de voortrappen in de
versterker kan met een eenvoudige R-C afvlakking de benodigde lage
waarde van de bromspanning worden verkregen.
(*)

oi

(-)
Fig. 91h

(h)

02
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Afgezien van de lage waarde van de rimpelspanning is het altijd aan
bevelenswaardig om aan de uitgang van de versterker een grote capaciteitswaarde op te nemen, waardoor wordt voorkomen, dat er verlies van
de lagere frequenties optreedt als gevolg van de te hoge reactantie van
de voeding, terwijl ook de terugwerking van de eindtrap op de voor
trappen wordt tegengegaan.
Mocht de bromspanning toch nog te hoog zijn, dan kan er achter de
reservoircondensator nog een afvlakinrichting volgens fig. 92a worden
opgenomen:
De brom- of rimpelspanning wordt nu door de LC-combinatie verder
afgevlakt. De smoorspoel heeft voor de rimpelspanning een hoge weer
stand, de condensator daarentegen een hele lage, waardoor een
spanningsdeler voor de rimpelspanning ontstaat.
De eigenfrequentie van de L-C combinatie moet veel lager liggen dan
de rimpelfrequentie, ten einde een effectieve afvlakking mogelijk te
maken. Daar de uitgangscondensator C2 toch groot gekozen moet
worden, kan als regel met een tamelijk beperkte waarde van de afvlaksmoorspoel worden volstaan.
De afvlakking van de bromspanning met de hoekfrequentie (100 7r voor
enkelzijdig en 200 ?r voor dubbelzijdige gelijkrichting) is gelijk aan
1
-. Bij een zelfinductiewaarde van 20 mH en een uitgangsW2LC2 — 1
capaciteit van 2000 pF zal de verkleining van de rimpel vijftienvoudig
bedragen. Hierbij dient er voor de bepaling van de zelfinductie rekening
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te worden gehouden met de aanzienlijke gelijkstroom door de smoorspoel (verzadiging). Bij toepassing van een R-C afvlakfilter zal de ver
kleining van de rimpelspanning bij benadering gelijk zijn aan 1/ojRC.
Een zeer aantrekkelijke afvlakmethode is het toepassen van een afvlak
filter met ”smoorspoel-ingang” volgens fig. 92b, welk filter alleen bij
dubbelzijdige gelijkrichting kan worden toegepast.
In onbelaste toestand zal de condensator C weer tot de topspanning
worden opgeladen. Indien de afgenomen stroom een zeker minimum
bereikt, (afhankelijk van de zelfinductiewaarde) zal de uitgaande
spanning snel dalen tot de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte
wisselspanning en verder vrijwel constant blijven; de "regulatie” is zeer
goed. Ook voor de belasting van de diode en van de transformator is
de schakeling zeer gunstig, daar de stroom nu over vrijwel de gehele
periode vloeit. Er komen geen hoge piekstromen meer voor, de rimpelstroom door de uitgangscondensator Cx zal eveneens veel kleiner zijn
dan die in de overeenkomstige schakeling van fig. 92a.
Het percentage rimpelspanning zal liggen tussen de waarden, verkregen
in fig. 91h en die in fig. 92a; dit percentage is naar analogie met het
1
maal het percentage rimpel
voorafgaande geval gelijk aan
co2LCi— 1
spanning aan de ingang, wat hier gelijk is aan 48,3%. De minimale
waarde van de stroom, waarbij de uitgangsspanning afgenomen is tot
aan de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte wisselspanning, is gelijk
aan:

U„
^min

2.w.L
Indien de stroom deze waarde overschrijdt, zal de pulserende stroom
door de smoorspoel het karakter verkrijgen van een gelijkstroom, waar
van de waarde gelijk is aan die van de afgenomen stroom. Het spanningsverlies is nu gelijk aan het (gelijkstroom) spanningsverlies van de
dioden, de smoorspoel en de transformatorwikkeling. Deze situatie is
veel gunstiger dan die van de condensator-ingang volgens fig. 91 h,
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waarbij gerekend moet worden met het spanningsverlies, veroorzaakt
door een piekstroom van 3-6 maal de gemiddelde stroom.
Een nog betere regulatie is te verkrijgen, indien de zelfinductie van de
smoorspoel afhankelijk wordt van de gelijkstroom, die hierdoorheen
vloeit, de ijzeren kern wordt min of meer verzadigd.
Bij een kleine afgenomen stroom is de zelfinductie groot: er wordt ge
makkelijk aan de conditie voor de minimale stroom voldaan, zodat bij
enige belasting de spanning daalt tot de gemiddelde waarde. Neemt nu
de belasting verder toe, dan neemt de waarde van de zelfinductie tamelijk
sterk af. Hierbij neigt de schakeling tot die met een condensatoringang
volgens fig. 91h, waarbij de spanning uiteraard hoger ligt. Het
spanningsverlies wordt hierdoor gedeeltelijk gecompenseerd, zodat een
nog betere regulatie wordt verkregen. Een dergelijke swinging choke
wordt vooral bij versterkers met sterk wisselende belasting (klasse-B
versterkers) wel toegepast.
Zoals vermeld wordt de diode bij smoorspoelingang veel gelijkmatiger
belast dan bij condensator-ingang, de verhouding piekstroom/gemiddelde stroom ligt veel gunstiger. Als gevolg hiervan mag de ge
middelde stroom 30-50% hoger liggen dan bij de condensator-ingang
het geval is. Ook is het niet nodig een extra weerstand in de diode tak
op te nemen bij grote condensator-waarden, daar de ingangssmoorspoel
zelf de piekstroom sterk reduceert. De uitgangscondensator mag in feite
willekeurig groot worden. De afwezigheid van deze extra weerstand zal
de spanningsregulatie ten goede komen.
Bij het uitschakelen van het voedingsapparaat kan bij smoorspoelingang
een gevaarlijke toestand ontstaan, daar de stroom door de smoorspoel niet
plotseling weg kan vallen, terwijl de gelijkrichtdiode dan in tegenrichting
staat. Aan de neg. zijde van de smoorspoel zal nu een zeer hoge positieve
spanning kunnen ontstaan (U=: I

, waarin I de door de smoor-

spoel vloeiende stroom voorstelt, L de zelfinductie en C de eigencapaciteit van de smoorspoel). Een dergelijke spanning kan tot enkele
duizenden volts oplopen, hetgeen zeer gevaarlijk is voor de gelijkrichtdioden. Ten einde deze spanningspiek onschadelijk te maken, kan over
de smoorspoel een V.D.R. (spannings-afhankelijke weerstand) geplaatst
worden, waarvan de weerstand sterk afneemt bij het bereiken van een
bepaalde spanning, waardoor de spanningspiek tot een veilige waarde
wordt teruggebracht. Een andere oplossing is het aanbrengen van een
diode over de smoorspoel in een zodanige richting, dat bij het uit
schakelen deze diode geleidt en de spanningspiek onschadelijk maakt.
Bij het inschakelen van een voeding met condensatoringang zal even
eens een gevaar voor de gelijkrichtdioden kunnen ontstaan als gevolg
van de zeer hoge inschakelstroom, welke kan ontstaan indien de ingangscondensator nog ongeladen is. De gehele piek-spanning komt nu
over de dioden te staan, zodat een zeer hoge stroom (de z.g. surge75

current) kan optreden. De grootte van deze stroom hangt zeer sterk af
van het moment van inschakelen. Wordt er op een moment ingeschakeld,
dat de momentele waarde van de wisselstroom in de blijvende toestand
juist nul zou zijn, dan treedt er in het geheel geen overgangsverschijnsel
op; wordt er daarentegen ingeschakeld als de momentele waarde juist
maximaal zou zijn, dan is de inschakelstroom zeer groot. Hiervoor kan,
terwijl de condensatorwaarde tot bijna twee maal de piekwaarde wordt
opgeladen, hetgeen vooral zal optreden, indien er geen belasting aan
wezig is.
Bij het uitschakelen van een voeding met een transformator aan de netzijde is het mogelijk, dat over de transformator een spanningspiek ont
staat, welke gevaarlijk kan zijn voor de gelijkrichtdioden. Op het moment
van uitschakelen vloeit er in wezen een gelijkstroom door de transfor
mator, welke bij het onderbreken van de primaire weer aanleiding kan
geven tot een ongewenste hoge spanning. Een remedie hiertegen is het
plaatsen van een spanningsafhankelijke weerstand (VDR) over de
primaire of de secundaire of een serieschakeling van een weerstand en
een condensator over een der wikkelingen. Deze condensator kan het
overschot aan magnetische energie opnemen, wat daarna in de weer
stand wordt vernietigd.
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In fig. 92c en d is een vergelijking weergegeven van de spanningsregulatie bij condensatoringang en bij smoorspoelingang; na het vooraf
gaande is dit wel zonder meer duidelijk.
20.2

De stabilisatie van de voedingsspanning

In vele gevallen is het gewenst, dat de variatie van de uitgaande
spanning binnen bepaalde grenzen blijft, ten einde een optimale werking
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van de apparaten mogelijk te maken. Vaak is de variatie van de voeding
(netvoeding, batterijvoeding e.d.) reeds te groot om toelaatbaar te zijn.
Wordt de apparatuur ontworpen om goed te functioneren bij de mini
male spanning, dan is overbelasting bij de maximale spanning zeer wel
denkbaar. Wordt daarentegen de apparatuur ontworpen om bij de
maximale spanning optimaal te werken, dan is het zeer wel mogelijk,
dat bij minimale spanning de prestaties onder de maat blijven.
Alhoewel de voeding met smoorspoelingang reeds van nature een goede
regulatie van de afgegeven spanning bezit, zal de noodzaak van een
smoorspoel vaak een bezwaar opleveren, terwijl er geen stabilisatie tegen
variatie van de ingaande spanning bestaat.
Bij het ontwerpen van een stabilisatie-inrichting moet er gelet worden
op twee factoren, nl. de invloed van de variatie van de belasting en de
invloed van de variatie van de ingangsspanning. Hierbij dient erop gelet
te worden, dat een stabilisatie-inrichting als regel uitsluitend spanningsverminderend kan werken. Het deel vóór de stabilisatie moet zodanig
ontworpen zijn, dat ook onder de meest ongunstige omstandigheden
(maximaal afgenomen stroom, minimale ingangsspanning) nog vol
doende spanning aanwezig is om de stabilisatie te doen functioneren. De
ingangsspanning kan b.v. met + en —20% om de nominale waarde
fluctueren, terwijl de afgaande belasting van 0 tot de maximale waarde
kan bedragen. Onder deze omstandigheden mag b.v. de uitgaande
spanning niet meer dan 2% van de nominale afwijken, dit moet ook nog
gelden in het beschouwde temperatuursgebied.
De stabilisatie kan in het algemeen evengoed bij batterijvoeding als bij
netvoeding worden toegepast. Bij batterijvoeding met Leclanchéelementen kan de spanning per cel liggen tussen 1,5 en 1,2V, bij loodaccumulatoren tussen 2,7V onder lading tot 1,8V aan het einde van een
ontlaadperiode. Bij netvoeding dient onder ongunstige omstandigheden
met een fluctutatie van + en —10% rekening te worden gehouden.
Indien het net alleen dient voor een plaatselijk verzorgingsgebied,
kunnen wel variaties van + en — 20% optreden. Eventuele frequentievariaties van een dergelijk net zullen weinig invloed op de werking van
de stabilisatie uitoefenen.
In het algemeen zal bij batterijvoeding geen stabilisatie toegepast
worden, daar het noodzakelijk energieverlies in de stabilisatie sterk
kostenverhogend op de batterij aanschaf werkt, bovendien is vaak iedere
volt dringend gewenst om tot de vereiste werking te komen. Een meer
geraffineerde metode is om deze gelijkspanning eerst in wisselspanning
om te zetten, deze omhoog te transformeren, gelijk te richten en daarna
te stabiliseren, ook kan de wisselspanning op zichzelf al gestabiliseerd
worden. Dank zij de lage kniespanning van de transistoren is het rende
ment na al deze omzettingen nog zeer behoorlijk.
Een verder voordeel van de stabilisatie is ook nog, dat de rimpelspanning sterk wordt verlaagd, zonder dat hiervoor buitengewoon grote
condensatoren nodig zijn, welke weer een grotere weerstand in het diodecircuit nodig maken. Hierbij zij nog wel opgemerkt, dat het, ondanks de
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stabilisatie, toch steeds gewenst is om aan de uitgang van de stabilisator
een grote condensator te plaatsen, teneinde voor alle audiofrequenties een
lage impedantie mogelijk te maken.
In wezen onderscheiden we twee hoofdtypen van stabilisatoren nl. de
parallel-stabilisator van fig. 93a en b en de serie-stabilisator van fig.93c.
De stabilisatie met behulp van de Zener-diode uit fig. 93a is wel een
van de meest eenvoudige; deze schakeling kan geheel vergeleken worden
met die van een gasgevulde diode (stabilisatorbuis) in de buizenschakelingen. Bij de parallelstabilisator staan het stabiliserende element
en de belasting parallel, waarbij de som van de stromen door beide
nagenoeg constant blijft, onafhankelijk van de belasting zelf.
Bij nul-last zal de stabilisatie ten minste de gehele stroom opnemen,
terwijl bij vol-last de stroom door de stabilisatie vrijwel nul is geworden.
Uiteraard zal er altijd een kleine spanningsvariatie van de uitgaande
spanning nodig zijn om de sturing van de stroom door het stabilisatieelement mogelijk te maken.
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Zoals bekend neemt bij de Zenerdiode bij het bereiken van een bepaalde
spanningswaarde de stroom door de diode zeer snel toe; de dynamische
weerstand is laag. De gemiddelde waarde van de uitgaande spanning zal
gelijk zijn aan de Zener-spanning. Uiteraard is deze waarde te be
ïnvloeden door het kiezen van een bepaald type of het in serie-schakelen
van enkele Zener-dioden. Indien wordt geëist, dat de belasting kan
variëren van nul- tot vollast, zal de stroomvariatie door de Zener-diode
evenzo groot zijn. De instelwaarde van de stroom door de Zener-diode
is gelijk aan de gemiddelde waarde van de belasting.
Stel, dat we de Zener-diode BZY 69 toepassen, waarbij de maximale
stroomwaarde gelijk is aan 25 mA, terwijl bij een stroomvariatie van
1 tot 25 mA de spanning varieert tussen 12 en 12,3V. De spannings
variatie tussen vol- en nullast bedraagt derhalve 0,3V, de afgenomen
stroom mag nu variëren van nul tot 24 mA, waarbij de Zener-stroom
varieert van 25 tot 1 mA.
De batterij spanning Uj en de serieweerstand R3 dienen zodanig bemeten
te zijn, dat bij een totaal afgenomen stroom van 25 mA de spanning
over de diode gelijk is aan 12,2V. De totale weerstand tussen de batterij
en de diode is gelijk aan de som van de inwendige weerstand Rj van de
voeding en een eventueel nog extra toegevoerde serieweerstand R8.
Ten einde de variaties in de voedingsspanning Uj goed op te kunnen
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vangen is het gewenst Uj zodanig te kiezen, dat ook de minimale waar
de hiervan veel hoger is dan de maximale waarde van de uitgangsspanning. Als regel zal Uj gelijk zijn aan (1,5 — 2) X Uu. De verkleining
van de spanningsvariatie van Uu door de Zener-werking van de diode
bij variatie van de ingaande spanning Ui} zal bij nul-last bepaald worden
door de verhouding van de dynamische impedantie van de Zener (ca.
7 O) t.o.v. de som van de totale voorschakelweerstand en deze dyna
mische impedantie. Kiezen we de voedingsspanning 20V, dan wordt de
20 — 12,2

ka = 312 a.
25
Daar de Zener-dioden, welke aanvankelijk alleen in de reeks van 4-14V
gemaakt werden, thans ook voor veel hogere spanningen (tot 200V) en
ook voor veel hogere stromen (enige ampères) beschikbaar zijn, is hier
mede een heel eenvoudige en voor vele doeleinden toereikende stabilisatiemetode bereikt.
In het algemeen zal een parallel-stabilisator bestaan uit de parallel
schakeling van een spannings-afhankelijke weerstand en de eigenlijke
belasting. Deze spanningsafhankelijkheid kan nu op verschillende ma
nieren worden verkregen, b.v. met behulp van Zener-dioden, transistoren
e.d. In het laatstgenoemde geval moet de transistor een "informatie”
krijgen omtrent de aanwezige spanning, teneinde te bepalen hoeveel
stroom de transistor moet opnemen. Deze informatie is nu het een
voudigste te verstrekken door de basis via een weerstand Rb aan de te
regelen spanning te leggen. Bij spanningstoename neemt de basisstroom
toe, waardoor de collectorstroom weer toeneemt en het spanningsverlies
over de weerstand in serie evenzeer, de transistor is in zichzelf tegengekoppeld. Het effect hiervan is echter bijzonder gering. Indien de
belasting werd verdubbeld (b.v. van half- op vollast) dan moet ook de
stroom door de transistor tot de helft afnemen; hiervoor moet de stroom
door de basisweerstand en daarmede ook de uitgaande spanning tot de
helft afnemen.
In wezen fungeert de transistor als een gewone weerstand met een
waarde van Rb/a’, waarin a’ weer de stroomversterkingsfactor in de
g.e.s voorstelt. (fig. 93d)
Een geheel andere situatie ontstaat, indien de basisstroom via een Zenerdiode wordt aangevoerd, welke schakeling in fig. 92e is weergegeven.
Een spanningsvariatie van de uitgaande spanning wordt nu direct via
voorschakelweerstand (Rj -f R3) gelijk aan
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de Zener-diode naar de basis overgebracht, zodat de spanning tussen
basis en emissor vrijwel evenveel verandert als de uitgaande spanning.
Deze spanning werkt nu "over” de lage basis-emissorweerstand van
enkele honderden O, zodat de variatie van de basisstroom, en daarmede
ook de collectorstroom, bij een kleine variatie van de Uu reeds zeer
groot is. De uitgaande spanning behoeft derhalve slechts zeer weinig te
variëren om de stroom in de transistor te sturen. Indien we de ingangsweerstand gelijk aan hn stellen en de stroomversterkingsfactor h21, dan
zal bij een spanningsverandering Uu een collectorstroomverandering van
h2i
------ X Uu optreden. De dynamische weerstand is nu gelijk geworden
*11
*11

; bij een hn van 1000 Q en een h21 van 100 fi is deze weerstand
h2i
gelijk aan 10 n.
In fig. 92e is een klein voorbeeld uitgewerkt voor het stabiliseren van
een spanning van 12,5V en een uitgangsstroom, welke kan liggen tussen
nul en 100 mA.
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Hierbij loopt er een ruststroom van 50 mA door de transistor en 50 mA
door de belasting. Valt de belasting nu weg, dan dient er 100 mA dooj
de transistor te gaan.
De dissipatie, welke maximaal in de transistor kan optreden, is 12,5 X
0,1 = 1,25W, welke warmte weer naar de omgeving dient te worden
afgevoerd. Bij een toelaatbare verhoging van de grenslaagtemperatuur
van 40°C dient de K-waarde kleiner te zijn dan 40/1,25 = 32°/W.
Hiervoor is de eindtransistor AD 139, waarvan de K-waarde van grens
laag naar omhulling gelijk is aan 4°/W, zeer geschikt: er behoeft slechts
een zeer kleine koelplaat te worden toegepast.
In de omgeving van emissorstroom van 100 mA is de a’ gelijk aan 50,
zodat maximaal een basisstroom van 2mA is te verwachten, bij de ge- .
middelde belasting van 50 mA bedraagt de basisstroom 1 mA. Voor een
goede stabilisatie is het gewenst, dat de stroom door de Zener veel
groter is dan de basisstroom. Deze kiezen we dan 10 mA, waarbij de
dynamische weerstand van de Zener laag is.
Aangezien hier de basis-emissorovergang met spanning wordt gevoed,
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is het belangrijk de variatie hiervan te kennen bij de uitsturing van de
emissor, c.q. collectorstroom. Vrijwel dezelfde variatie vinden we via
de Zener in de voedingsspanning terug. Voor een stroom van 50 mA
bedraagt de gemiddelde —Ube 0,2V, welke spanningswaarde met behulp
van de variabele weerstand R wordt ingesteld. Bij een zenerstroom van
10 mA wordt de weerstand ingesteld op (0,2/10) kQ = 20 Q. Als gevolg
van de spreiding in de transistoren kan de waarde van de —Ube bij een
emissorstroom van 50 mA liggen tussen —0,15 en —0,3V, zodat de
weerstand overeenkomstig dient te worden ingesteld.
Bij een stroomvariatie van 50 mA bedraagt de spanningsvariatie van
de basis-emissorspanning 0,22—0,2 = 0,02V of 20 mV, rekening
houdende met de dynamische impedantie van de BZY 69 van ca. 10 Q,
bedraagt de spanningsvariatie aan de uitgang 3/2 X 20 = 30 mV.
Aangezien de ingangsweerstand hn bij kleine uitsturing groot is zodat
de stroomverandering Alc, welke het gevolg is van een spanningsver
1^21

andering aan de ingang AUbe, betrekkelijk klein is (dlc =

• dUbe)
hu
is het voordeliger, de transistor hoger in te stellen dan overeenkomt met
de gemiddelde belastingwaarde van de uitgang. Hierbij behoeft de
transistor ook bij volle belasting niet dicht te worden gestuurd (waarbij
de variatie van de —Ubo groot is en de stabilisatie slecht) doch blijft
steeds in het gebied van de kleine waarde van hn (zie ook fig. 27c).
Hierbij zij nog opgemerkt, dat de temperatuursinvloed van de Zenerdiode en die van basis-emissorovergang juist in tegengestelde richting
gaan. Bij temperatuurstoename zal in dit gebied de Zener-spanning toe
nemen (ca. 9 mV/°C) terwijl de benodigde basis-emissorspanning juist
afneemt (ca. —2,6 mV/°C). Door het combineren van enige Zenerdioden met positieve en negatieve temperatuurscoëfficient kan een zeer
vergaande temperatuursstabiliteit worden bereikt.
Ten einde de stabiliteit tegen variaties van de ingaande spanning Uj te
bezien, gaan we uit van de toestand, dat de belasting nul is, zodat de
gehele stroom door de transistor gaat. Bij een spanningstoename van de
uitgaande spanning met AUU zal de stroom door de transistor toenemen
hu
h2i
met AÜU .------. De transistor gedraagt zich als een weerstand van
hn
h21
tegen spanningsveranderingen (de dynamische weerstand). Bij de AD
139 zal in het werkgebied de hrl gelijk zijn aan 20 Q zodat de dyna
mische weerstand gelijk wordt aan 20/50 = 0,4 Q. In vele gevallen
zal een grafiek van de Ie als functie van de —Ube beschikbaar zijn, zodat
de dynamische weerstand direct kan worden bepaald.
Aangezien de serieweerstand in de kring gelijk is aan 56 Q, zal bij IV
0,4
verandering van de Uj de uitgangsspanning met ----- = 7,1 mV ver56,4
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7,1
anderen; de stabilisatie bedraagt

. 100% = 0,71% wat zeer goed
1000
is voor een dergelijke eenvoudige schakeling.
ca 6 V
50 mA (O.lOOmA)
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In fig. 93f is nog een verdere uitbouw van de parallelstabilisator weer
gegeven, welke schakeling zeer geschikt is voor het stabiliseren van grote
stromen. De emissorstroom van Vx vormt de basisstroom van de stuurtransistor V2. Indien de stroomversterkingsfactor van Vx gelijk is aan
a/ en die van V2 gelijk is aan a2’, dan zal bij een ingestuurde basis
stroom van Ibl de variatie van de collectorstroom van Vx gelijk zijn
aan a/ X Ibi en die van V2 gelijk aan a/ X a2’ X Ib waardoor, bij
een geringe variatie van de Ibl, een grote mate van stabilisatie mogelijk
is. De stroom door de Zener-diode blijft bij benadering constant, zodat
de spanning over de Zener eveneens constant blijft. De collectorstroom
van beide transistoren draagt tot de stabilisatie bij, zij het ook dat de
bijdrage van V2 veel groter is dan die van Vj. De uiteindelijke ge
stabiliseerde spanningswaarde komt nagenoeg met de Zener-spanning
overeen daar er een zeer grote keuze van Zener-dioden aanwezig is
(tussen de 4,5 en 100V) zal dit geen bezwaar zijn.
Een bijkomend voordeel van de parallelstabilisatie is ook nog, dat het
systeem nagenoeg ”kortsluitvast” is: bij overbelasting aan de uitgang
zal de transistor ophouden te geleiden, zodat hiervoor geen gevaar te
duchten is. De kortsluitstroom wordt bepaald door Uj/Rg. In het geval
van fig. 93e is deze gelijk aan 18/56 = 0,32A, indien het voedingsdeel
en Rs zodanig berekend worden, dat deze stroom zonder schade kan
worden geleverd, zal aan de uitgang van de voeding geen beveiliging
in de vorm van een smeltveiligheid e.d. nodig zijn.
Bij de serie-stabilisatie wordt volgens fig. 93c het regelende element in
serie met de te leveren stroom aangebracht. De spanningsval hierover
wordt aangepast aan de uitgangsspanning, zodat een min of meer
constante spanning is gewaarborgd. Daar het spanningsverlies over het
reglement slechts enkele volts behoeft te bedragen, zal het rendement
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van de serie-stabilisator, bij niet te kleine spanningen alhans, beter zijn
dan van de parallel-stabilisator, waarbij in het algemeen de halve energie
in de regeltransistor verloren gaat. Terwijl bij de parallelstabilisatie het
grootste verlies in de regeling optreedt bij nullast, zal het grootste verlies
bij de serie-stabilisator juist optreden bij vollast. Welke van de twee
systemen het grootste rendement zal hebben, hangt ook nog af van de
soort van belasting.
In wezen is de serie-stabilisator niets anders dan een transistor, welke
als emissor-volger is geschakeld en waarbij de spanning tussen basis en
"aarde” constant gehouden wordt met behulp van een Zener-diode; in
fig. 93a is dit nader aangegeven.
Afgezien van de kleine basis-emissorspanning zal de spanning over de
emissorweerstand gelijk zijn aan de Zenerspanning U2, de weerstand RL
vormt hier de belasting. Bij een bepaalde Zener-spanning wordt de
collectorstroom en daarmede ook de emissorstroom, vrijwel geheel be
paald door Uz/Rl. Is voor het verschil tussen nul- en vollast een
spanningsverschil tussen basis- en emissor van 50 mV nodig, dan zal dit
tevens de variatie van de uitgangsspanning tussen nul- en vollast zijn.
Ook de stabiliteit tegen variaties van de ingangsspanning Uj is zeer
goed. De "dynamische” weerstand van de transistor is de h22-waarde
(het omgekeerde hiervan), welke vermenigvuldigd moet worden met
de over de belastingsweerstand ontstane tegenkoppeling. Indien RL
groter is dan hu, kan de tegenkoppelfactor gelijk gesteld worden aan
(1 + b2i)
(1 + h21). De dynamische impedantie wordt zodoende
h22

bij een h21 waarde van 50 en een h22 van 10-4 wordt de dynamische
weerstand gelijk aan 51.104 = 510.000 Q.
Een andere beschouwingswijze, welke meer op de praktijk is gericht, is
de volgende: Stel dat de spanning over de transistor gelijk was aan 5 V
en dat de voedingsspanning zou toenemen met 5 V, de totale spanning
over de transistor zou dan 10 V moeten worden. Volgens de —Uce Ic
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karakteristieken van de AD 139, (bij 1 A collectorstroom), zou de
collectorstroom toenemen met 50 mA, welke toename weer door een
toename van de —Ub? teniet moet worden gedaan — de hiervoor be
nodigde spanningsvariatie is 20 mV, zodat het uiteindelijke resultaat
is, dat van een oorspronkelijke spanningsvariatie van 5000 mV slechts
20 mV op de belasting komt. De stabilisatie van spanningsvariaties is
met deze eenvoudige schakeling reeds 5000/20 = 250-voudig, hetgeen
zeer goed is. Normaliter wordt de emissorvolgerschakeling van fig. 93a
getekend volgens fig. 94b waarbij de functie van de regeltransistor
duidelijker te zien is.
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Fig. 94a en b

De uitgangsspanning is niet continu-instelbaar; dit zou kunnen gebeuren
door de basis aan de aftakking van een potentiometer tussen Rx en Z
te leggen, doch de stabilisatie-werking wordt hierdoor minder.
Wensen wij een nog betere stabilisatie en een instelbare uitgangs
spanning, dan kan tussen de zener-diode en de stuurtransistor nog een
versterkertransistor volgens fig. 94c opgenomen worden. De zener-diode
is nu opgenomen in de emissor van Vl, zodat de emissor-aarde spanning
nagenoeg constant is. De weerstand R4 dient ervoor, om de stroom door
de zener in te stellen op de optimale waarde. De collector van de ver
sterker transistor is verbonden met de basis van de stuurtransistor. De
totale stroomversterking vanaf de basisstroom van Vl tot aan de ge
regelde stroom van V2 bedraagt derhalve ax’ X a2’. Neemt de negatieve
uitgangsspanning toe, dan neemt daardoor ook de basisstroom Ibl van
Vl toe; hierdoor neemt de collectorstroom van Vl sterk toe, waardoor
de basisspanning van V2 afneemt (minder negatief wordt). Hierdoor
moet de collectorspanning ook volgen, zodat de uitgaande spanning
weer afneemt.
De basis-aarde spanning van Vl zal nagenoeg gelijk zijn aan de zenerspanning, zodat de spanning tussen A en B gelijk is aan U2. Ten einde
deze spanning te bereiken, zal de spanning tussen C en B groter moeten
Ri + R + R2
zijn, n.1.

Uz. Hierbij is aR het deel van de weerstand R,
aR -f- R 2
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dat zich tussen het aftakpunt en de onderzijde van de potentiometer be
vindt. Zodoende is de spanning continu instelbaar tussen a = 0 en a = 1.
De weerstand R3 wordt toegepast voor het geval, dat de basisstroom, welke
nodig is voor de instelling van V2, kleiner is dan de meest gunstige collectorstroom van V1.
De berekening van de schakeling is verder eenvoudig. De dissipatie van
V2 wordt bepaald door het produkt van de door de transistor gaande
stroom (de belastingstroom) en de over de transistor gaande spanning.
Deze spanning zal steeds groter moeten zijn dan de kniespanning van
de transistor. De spanningsvariatie over de stuurtransistor wordt vrijwel
bepaald door de regulatie van de spanning Uj. Er dient hierbij voor te
worden gezorgd, dat in de meest ongunstige situatie (minimale net
spanning, maximale belasting) de kniespanning voor de stuurtransistor
wordt bereikt. De maximale dissipatie zal als regel bij de halve be
lastingstroom bereikt worden. Stel, dat Uj fluctueert tussen 30 en 25V
bij nul, resp. bij vollast en dat de afgenomen stroom maximaal IA
bedraagt, de af te geven spanning stellen we eenvoudigheidshalve ook
op 25V. De dissipatie zal een maximum bereiken bij halflast; deze is
gelijk aan 2,5 X 0,5 = 1,25W.
Bij het "omlaagregelen” van de uitgangsspanning met behulp van R
neemt de dissipatie, bij een gelijk stroomverbruik althans, sterk toe;
bedraagt het spanningsverschil tussen in- en uitgang b.v. 12V, dan is
de dissipatie bij Ic = IA niet minder dan 12W.
Bij een geregelde stroom van IA en een a’ van 50 zal de basisstroom,
en daarmede de collectorstroom van Vx gelijk worden aan 20 mA; bij
een a’ van 100 voor Vj wordt de stuurstroom 0,2 mA.
Ten einde de dissipatie in de stuurtransistor te verkleinen, wordt soms
een weerstand parallel aan de stuurtransistor toegepast waardoor een
deel van de (ongeregelde) stroom door R5 vloeit, zodat de stroom door
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de stuurtransistor wordt verkleind. De regeling wordt hierdoor iets
slechter, daar spanningsvariatie over V2 groter moet worden dan zonder
deze weerstand. Dit systeem kan alleen toegepast worden, indien de
belasting vrijwel constant is. Bij te geringe belasting en daardoor een
hoge waarde van de Uj is het zeer goed mogelijk, dat bij geheel ge
blokkeerde stuurtransistor de uitgaande spanning reeds te hoog is.
In fig. 94d is ten slotte een uitgewerkte stabilisatieschakeling afgebeeld
voor netvoeding met een afgegeven spanning van 15V en een maximum
stroom van 3A. Hierbij is gerekend met een netspanningsvariatie van
+ en — 10% en een belasting tussen 2 en 3A.
Na het voorafgaande zal dit circuit niet veel toelichting van node
hebben. De gelijkrichting is dubbelzijdig met een in het midden af
getakte transformator. De uitgangsspanning wordt ingesteld met behulp
van R7; met de loper op de potentiometer geheel omhoog is de uit
gangsspanning minimaal en in het tegenovergestelde geval maximaal.
Deze instelling dient uitsluitend om de uitgangsspanning op 15V
nominaal te kunnen instellen, zulks met het oog op de tolerantie van de
in de schakeling voorkomende onderdelen.
De spanning op de basis van V3 wordt vergeleken met de spanning op
de emissor, welke weer bepaald wordt door de Zenerdiode D3. Een
eventueel spanningsverschil resulteert in de collectorstroom, welke aan
de basis van V2 wordt toegevoerd. Deze basisstroom wordt weer ver
sterkt toegevoerd aan de eigenlijke stuurtransistor Vx. De variatie van
de basiss-troom van V3, welke ontstaat als gevolg van de afwijking van
de uitgaande spanning van de nominaal ingestelde waarde, wordt zo-

Transistoren:
Ti = AD 140 (of AD 149)
Ta = AC 128
Ta = AC 128
T4 = AC 125
Diodes:
Di = BYY21
Da = BYY21
Ü3 = BZ 100
Weerstanden:
Ri = 820 fi, l/2W
1 kfi, y2 W
Ra =
R3 = 3.9 fi, 16W draadgew.
R4 = 2.7 kfi, 1/2W
Rs = 50 fi, pot. meter lin.
Re = 5600 fi, V2 W, 5%
R7 = 500 fi, pot. meter lin.
Rs = 2.7 kfi, 1/2W, 5%
Condensatoren:
Ci = 6490 /iF, 25 V
Ca = 0.47 /zF, min. 160 V
C3 = 10.000/tF, 16 V
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doende in drie transistoren achtereenvolgens versterkt, zodat een zee r
goede stabilisatie is gewaarborgd. De stroomversterking in de beide
transistoren V4 en V2 bedraagt reeds ca. 1600-voudig.
Zoals besproken, wordt de ingaande rimpelspanning in dezelfde mate
verkleind als de spanningsvariaties van de ingaande spanning. Hierbij
is er echter nog een extra circuit toegevoegd, ten einde de bromrimpel
aan de uitgang nog verder te verkleinen. Dit bestaat uit C2 (welke de
gelijkstroom van R5 afhoudt) en de variabele weerstand R5. Aan de
aftakking op R7 wordt zodoende kunstmatig een grote rimpelspanning
gebracht, waardoor de stuur-transistor Vx eveneens een rimpelstroom
aan de basis krijgt toegevoerd, met als gevolg, dat bij een negatief op
gaande rimpel de transistor juist wordt dichtgestuurd en omgekeerd; er
vindt een vooruitregeling plaats. Door toepassing van dit compensatiecircuit wordt de rimpel aan de uitgang een factor 2 verkleind.
De transistor V4 vormt met R4 een beveiligingscircuit om beschadiging
van de stuurtransistor door kortsluiting aan de uitgang te voorkomen.
De hier aanwezige smeltveiligheid F2 zal nl. niet snel genoeg kunnen
reageren om voor een afdoende beveiliging te zorgen. Wordt nu de
uitgang kortgesloten of zodanig overbelast, dat de uitgangsspanning
daalt onder de Zenerspanning van D3 (5V), dan zal V4 geleidend
worden. Normaliter is V4 afgeknepen, daar de emissor op —15V, de
basis op —5V staat. Daalt nu de emissorspanning onder de basis
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spanning, dan gaat V4 open, met als gevolg, dat de basisspanning van
V2 naar aardpotentiaal toegaat. De emissor van V2 volgt deze spanningsdaling, zodat ook de basis van V4 nagenoeg op aardpotentiaal komt.
De transistor V1 wordt vrijwel dichtgezet, zodat de gehele kortsluit
stroom door R3 gaat; deze weerstand moet voor deze stroom (5A) be
rekend zijn. Na enige tijd zal als gevolg van deze stroom de zekering
F2 doorslaan, dit kan wel enige seconden duren.
Aan de uitgang van de voeding is weer een grote condensator op
genomen, ten einde ook voor wisselspanning van hogere frequenties en
schakelstoten e.d., een zeer lage impedantie te vormen.
De verdere gegevens van de voeding zijn als volgt:
Stabilisatie: Bij een netspanningsverandering van + en — 10% be
draagt bij een afgenomen stroom van 3A de variatie in de voedings
spanning + 100 en — 180 mV; gemiddeld bedraagt de stabilisatiefactor
11-voudig. (Dit is de totale stabiliteit, inclusief de variatie van de gelijk
gerichte spanning aan de ingang van de stabilisator). De rimpelspanning
van 100 Hz aan de uitgang is 100 mV top/top of 35 mVoff. Bij een
variatie in de uitgangsstroom van 2 tot 3A varieert de uitgangsspanning
met 100 mV.
Spanningen en stromen: (gemeten bij nominale netspanning, 15V uit
gangsspanning en 3A uitgangsstroom)
20,2 V
Gemiddelde gelijkspanning over de eerste afvlakcondensator:
2.8 V
Top-topwaarde van de rimpelspanning hierover:
4.2 A
Rimpelstroom door de eerste afvlakcondensator (eff.waarde)
1,55 A
Gemiddelde stroom:
3,5 A
Effect, stroom per diode:
11,0 A
Piekstroom:
1.8 A
Stroom door de stuurtransistor V!:
1.2 A
Stroom door de parallelweerstand:
9 W
Dissipatie in de transistor:
6 W
Dissipatie in de parallelweerstand:
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HOOFDSTUK XXI

DE STABILITEIT VAN DE VERSTERKER BIJ TOEPASSING
VAN TEGENKOPPELING
21.1

Algemeen:

De principes van de tegenkoppeling en de grote voordelen, welke daar
mede kunnen worden verkregen, hebben we in het voorafgaande reeds
uitvoerig uiteengezet. Voor de eindtrap in het bijzonder is de toepassing
van tegenkoppeling uitermate belangrijk, om de vervorming door
lineaire oorzaken (het afvallen van de versterking aan de hoge en aan
de lage zijde) en door niet-lineaire oorzaken (de vervorming, het ont
staan van harmonischen in de transistoren en transformatoren) te ver
minderen. Voorts wordt ook de uitgangsimpedantie aanzienlijk verlaagd,
met als gevolg een sterke vermindering van de eigen-resonanties van
de luidspreker. Het is niet overdreven te stellen, dat zonder tegen
koppeling geen werkelijkheidsweergave mogelijk is.
Nu zijn er echter aan de toepassing van de tegenkoppeling ook gevaren
verbonden. Zoals we gezien hebben zijn de positieve terugkoppeling en
de negatieve terugkoppeling, (welke laatste tegenkoppeling wordt ge
noemd), twee sterk verwante verschijnselen. In eenzelfde versterker kan
voor een bepaald frequentiegebied tegenkoppeling, voor een ander ge
bied echter positieve terugkoppeling optreden.
We spreken van tegenkoppeling, zolang het naar de ingang terug
gevoerde signaal een zodanige richting heeft, dat het oorspronkelijke
signaal van grootte afneemt. Bij positieve terugkoppeling zal het terug
gevoerde signaal het ingaande ondersteunen, zodat de rondversterking
toeneemt; zodra nu het teruggevoerde signaal in grootte en richting
gelijk geworden is aan het oorspronkelijk ingaand signaal, is de rond
versterking gelijk of groter dan 1 geworden, zodat de versterker een
oscillator wordt.
Bij een oscillator onderscheiden we de oscillatie-voorwaarden, nl. de
amplitude en de faze voorwaarde. De amplitude van het teruggevoerde
signaal moet ten minste gelijk zijn aan dat van het oorspronkelijk in
gaand signaal (rondversterking gelijk 1) terwijl de totale fazeverschuiving van het teruggevoerde signaal t.o.v. het oorspronkelijke
signaal, 0°, 360°, 720° etc. moet zijn. Slechts, indien aan beide voor
waarden wordt voldaan, is oscilleren mogelijk.
Nu is het oscillatie-verschijnsel bij een tegengekoppelde versterker
uiteraard zeer ongewenst. Bij een niet zeer zorgvuldige berekening zal
het oscilleren bij een eerste opzet meer regel dan uitzondering zijn, het
geen ook in sterke mate afhangt van de mate van tegenkoppeling.
Wensen wij een zeer hoge kwaliteit, dan zal een sterke tegenkoppeling
moeten worden toegepast; wat impliceert, dat een vrij groot deel van
de uitgangsspanning aan de ingang wordt teruggevoerd, hetgeen uiter
aard in tegenfaze (180° fazeversrhil) zal geschieden. Nu zal er zowel
aan de hoge zijde als aan de lage zijde een fazedraaiing van het uit89

gangssignaal t.o.v. het ingangssignaal optreden. Zodra deze fazedraaiing
gelijk geworden is aan 180° voor- of naijlend, zal er oscilleren kunnen
optreden, mits de teruggevoerde spanning dan nog gelijk is aan de
ingaande spanning. Het oscilleren vindt steeds plaats op die frequentie,
waarbij de totale fazedraaiing precies 0°, 360°, 720° enz. is, een andere
mogelijkheid is er niet.
In fig. 94a is één en ander schematisch voorgesteld — hierbij is A0 de
eigenlijke versterker en B0 het tegenkoppelnetwerk, waarin ook weer
een amplitudeverandering en een fazedraaiing kunnen plaats vinden.
De versterking A0 zal in het algemeen een complex karakter hebben
d.w.z. er is een werkelijke versterking A0 en daarnaast een fazehoek,
welke hoek phix (< <Pj) genoemd wordt. De uitgaande spanning is der
halve gelijk aan Uj X A0 ofUj X A0 X < <pv In het middengebied zal de
waarde van < q>1 in het algemeen nul (even aantal trappen) of 180° (on
even aantal trappen) zijn. In het eerst genoemde geval moet de faze bij
tegenkoppeling 180° gedraaid worden, in het tweede geval kan deze
spanning in dezelfde richting aan de ingang worden teruggevoerd. In het
lage gebied zal de uitgangsspanning als regel naijlen (< ^ negatief), in
het hoge gebied voorijlen; B0 positief).
In het tegenkoppelnetwerk B0 vindt nu een soortgelijke actie plaats,
alleen is hierbij B0 als regel kleiner dan 1 (dit behoeft echter in principe
niet het geval te zijn). De uitgaande spanning van Bj, zal nu gelijk zijn
aan A0 X B0 X U, of ook wel aan A0 X B0 < (<Pj + <p2) X U0 daar bij
het vermenigvuldigen van de complete waarden de fazehoeken moeten
worden opgesteld. Bij een sterke tegenkoppeling (waarbij het terug
gevoerde signaal veel groter is dan het ingaand signaal) zal de totale
versterking gelijk zijn aan de verzwakking (B0); is deze b.v. 1/10, dan
is de versterking 10-voudig enz. Het tegenkoppelnetwerk heeft als regel
een tweeledige taak en wel het'bepalen van de uiteindelijke versterking
en het aanbrengen van een zodanige fazedraaiing, dat de stabiliteit voor
de hoge- en lage frequenties is gewaarborgd.
Stel, dat het netwerk B0 alleen weerstanden zou bevatten, dan was < <p2
gelijk aan nul — hierbij is < <p1 derhalve gelijk aan 180° voor tegen
koppeling. Indien nu de versterker uit tenminste drie trappen bestaat
met RC-koppeling (dus zonder transformatoren) dan zal er oscilleren
kunnen optreden, indien de totale rondversterking A0 X B0 ten minste
8-voudig is.
Dit geldt zowel voor het hoge als voor het lage gebied. Voor het lage
gebied zullen de koppelcondensatoren de aanleiding tot fazedraaiing
(voorijling) geven; bij drie gelijke trappen zal een fazeverschuiving van
60° per trap een totale fazeverschuiving van 180° opleveren, zodat de
oorspronkelijke tegenkoppeling in positieve terugkoppeling of mee
koppeling is overgegaan. Daar er per trap nu een verzwakking van
y2 optreedt, zal de totale verzwakking gelijk zijn aan (V2)3 — !/8Indien het produkt van de versterking A0 en de verzwakking B0 gelijk
of groter is dan 1, zal er oscilleren optreden. In principe kan gesteld
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worden, dat bij een 9-voudige tegenkoppeling (indien 8 X het ingangs
signaal wordt teruggevoerd, zal de versterking tot 1/9 dalen van de
waarde zonder tegenkoppeling) steeds moeilijkheden zullen optreden,
indien geen bijzondere maatregelen worden getroffen. Ook bij het ge
bruik van een in- of uitgangstransformator zal in het lage frequentiegebied een soortgelijke voorijling optreden als bij een R-C koppeling
het geval is. Maken we gebruik van een uitgangstransformator, dan
kunnen twee trappen versterking reeds voldoende zijn om moeilijkheden
te veroorzaken.
Soortgelijke verschijnselen treden ook op in het hoge frequentiegebied,
zij het, dat daar de uitgangsspanning naijlt t.o.v. de ingangsspanning.
Bij het gebruik van ingangs, c.q. uitgangstransformatoren moeten we
aan de hoge zijde bijzonder voorzichtig zijn, daar hierbij als gevolg
van de eigencapaciteit van de transformator, in combinatie met de
spreidingsreactantie hiervan, resonanties kunnen ontstaan, waarbij grote
fazedraaiingen optreden (tot vrijwel 180°) met een aanzienlijke overdrachtsamplitude. In deze gevallen moeten vrijwel steeds correctieleden
in het tegenkoppelnetwerk worden aangebracht.
21.2 De invloed van de koppelelementen op de fazedraaiing
Bij het onderzoek naar de stabiliteit wordt veel van z.g. complexe
of polaire figuren gebruik gemaakt, waarbij in een vectordiagram de
uitgaande spanning in richting en grootte uitgezet is t.o.v. de ingaande
spanning. Nu laat men de frequentie veranderen van nul tot oneindig
en zet bij al deze frequenties de uitgaande spanning in richting en grootte
uit; de verbindingslijn van de uiteinden van deze spanningen geeft een
bepaalde figuur, welke min of meer bepalend is voor de stabiliteit
(Nyquist-diagram).
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A0viaA0'JiL*1

B0

Fig. 95a

(a)

b0*b0Ly2

Het netwerkje van fig. 94b wordt in iedere versterker aangetroffen.
Hierbij is R de koppelweerstand en C de aardcapaciteit. Onder deze
"aardcapaciteit” wordt dan verstaan de bedradingscap. t.o.v. aarde, de
in- en uitgangscapaciteit van de transistoren enz., alle elementen welke
tot de frequentie-beperking aan de hoge zijde bijdragen.
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Nu is op zichzelf deze frequentie-beperking nog niet zo erg, bij iedere
frequentiebeperking zal echter tevens een fazeverschuiving tussen in- en
uitgangsspanning optreden, welke wel hinderlijk is. Bij de "enkele”
sectie volgens fig. 95b zal de uitgaande spanning Uu een hoek naijlen
t.o.v. de ingaande spanning Uj. Denken we de ingaande spanning
constant van grootte en richting, dan zal bij variatie van de cirkelfrequentie oa het uiteinde van Uu een halve cirkel beschrijven; de hoek
van naijling is gelijk aan 9, terwijl de lengte van Uu kleiner is dan van Ui
en wel gelijk aan Uj Uu X cos 9. Hierbij diene men wel te bedenken, dat
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deze cos <p gewoon een lengtemaat is en niets te maken heeft met fazeverschuiving! Hierbij is tangens <p gelijk aan cuRC.
Voor co = 0 zal Uu gelijk zijn aan Uj, waarbij we ons in het punt A
bevinden. Neemt cu nu toe, dan lopen we langs de cirkel ABCO. In het
punt C zal de fazeverschuiving van de uitgangsspanning juist 45° zijn
geworden. De momentele waarde van de uitgangsspanning ijlt 45° na
t.o.v. de momentele waarde van de ingangsspanning. De amplitude van
de uitgangsspanning zal hierbij gelijk zijn aan Uj X cos 45° =
y2 V2- x Uj. De volledige uitdrukking van de uitgangsspanning in
fig. 94b wordt Uu = Uj cos <p < <p. Deze uitdrukking betekent dat bij de
fazehoek <p de lengte van Uu gelijk geworden is aan UC08<p. Bij cu = oo
zal de uitgangsspanning nul geworden zijn, terwijl de fazehoek gelijk
is aan —90°.
Indien we een tweetraps versterker beschouwen, dan komen hierbij twee
van dergelijke leden voor, welke gescheiden zijn door een versterkertrap.
Dit laatste is symbolisch aangegeven door de trappen met stippellijnen
aan elkaar te verbinden. De verschillende RC-leden werken zodoende
onafhankelijk.
De lengte van Uu wordt nu bepaald door een meer ingewikkelde figuur
(een cardioïde). Bij een fazedraaiing van 90° is de overdracht nog y2,
hetgeen ook klopt indien men bedenkt, dat dit overeenkomt met 45°
draaiing voor ieder lid, waarbij de overdracht is l/2 X V 2. De tota^e
overdracht zal het produkt zijn van de overdracht van beide leden af
zonderlijk. De algemene uitdrukking is voor Uu = Uj X cos 2<p < <p; deze
uitdrukking wil zeggen, dat de totale fazehoek tussen uit- en ingaande
spanning gelijk is aan 2<p (waarbij tg. <p = wRC); voor de lengte van Uu
moet cos2 <p genomen worden.
Stel, dat <p gelijk is aan 45°, dan zal de fazehoek tussen de uit- en in
gaande spanning gelijk zijn aan 2 X 45° = 90°; de overdracht is dan
1
cos2 45° = y2 geworden. Hierbij is cuRC = 1 of w =
R.C
Bij 2 <p = 180° is <*) = oo geworden. Hierbij is de overdracht echter
gelijk aan nul, deze 180° is het kritieke punt, omdat bij een tegengekoppelde versterker de teruggevoerde spanning 180° verschoven is
t.o.v. de ingaande spanning. Treedt er nu echter in de versterker ook
een fazedraaiing op van 180°, dan is de teruggevoerde spanning 0 of 360°
verschoven t.o.v. de ingaande spanning, zodat oscilleren kan optreden.
In fig. 95d en e zijn de koppelnetwerken voor een drietrapsversterker
afgebeeld; de meetkundige figuur, welke de grootte van Uu, afhankelijk
van cu aangeeft, is weer iets gecompliceerder geworden. De algemene
uitdrukking van Uu = Uj X cos3 <p < <p; voor de betekenis hiervan
wordt naar het voorafgaande verwezen. Bij een fazehoek van 180° (het
kritieke punt) zal <p gelijk zijn aan 180/3 = 60°, waarbij cos 60° = l/2
en cos360° = 1/8. Bij een faze-naijling van 180° is de overdracht der
halve 1/8 geworden.
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Dit wil zeggen, dat, indien de rondversterking ten minste gelijk is aan
8-voudig, er stellig oscilleren zal optreden: de versterker is een generator
geworden! Per trap is de fazedraaiing dan 60°, de tangens hiervan is
V3; zodoende wordt cuRC = \/3 of de frequentie, waarop het oscilleren
optreedt zal gelijk zijn aan: co =

V3

V3

of f =

!

I

R.C
2.7T.R.C
Bij vier trappen krijgen we weer geheel eenzelfde redenering; hierbij
is de fazedraaiing per trap q> = 180°/4 = 45°, waarbij de overdracht
per sectie gelijk is aan i/2 \/2, zodat de totale overdracht (y2 V2)4 —
1/4 wordt Hierbij is slechts een 4-voudige rondversterking voldoende
om oscilleren te veroorzaken, waaruit blijkt dat zonder bijzondere voor
zorgen bij meertrapsversterkers vrijwel altijd oscilleren zal optreden.
In fig. 95f is de "oscillatorische” situatie nog grafisch uitgezet, waarbij
is gedacht aan een drie-trapsversterker (fig. 95e), waarbij in het midden
gebied de uitgangsspanning in tegenfaze is met de ingangsspanning.
Wat betreft de faze, kan de uitgangsspanning zonder meer naar de in
gang worden gebracht. In de bijbehorende figuur is de ingangsspanning
Uj aangegeven met OP; bij een rondversterking van 8-maal zal Uu ook
gelijk aan 8 X Uj zijn, doch in tegenfaze; dit is met het lijnstuk OA aan
gegeven.
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Neemt de frequentie nu toe, dan gaat Uu draaien totdat deze samenvalt
met Uj (OP). Is nu Uu gelijk of langer dan Ui? dan behoeft de spanning
Uj niet meer aanwezig te zijn, daar deze wordt geleverd door de in
tegenfaze werkende uitgangsspanning Uu.
Nu wordt als regel de verhouding Uu/Uj uitgezet, waardoor we, on
afhankelijk van de absolute waarden van de spanningen, steeds over
eenzelfde figuur kunnen beschikken; in de fig. 95b t/m d wil dit zeggen,
dat we beginnen bij de waarde 1 (Uy/Uj voor w = 0) en eindigen bij
de waarde 0.
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Fig. 95f

Passen we dit toe in fig. 95f dan wordt de lengte OA = Uu/Uj =
terwijl de lengte OP gelijk wordt aan 1, omdat daar de uitgangsspanning
gelijk aan de ingangsspanning is geworden. Het punt P ligt derhalve
op de afstand —1 van de oorsprong 0; (—1, omdat de afstand naar
links wordt uitgezet). Uit fig. 94e volgt nu de belangrijkste stelling
met betrekking tot de stabiliteit:
Indien de contourlijn (OPA) welke de verhouding Uu/Uj voorstelt om
het punt —1 (punt P) heenloopt (dit punt "omvat”), zal de versterker
instabiel zijn: dit is het theorema van Nyquist. Uit het voorafgaande is
dit wel zonder meer duidelijk. In het punt P is immers de faze draaiing
180°, zodat de tegenkoppeling is overgegaan in mee-koppeling (positieve
terugkoppeling). Zodra nu de contour om het punt P (—1) loopt, zal
dit betekenen, dat de Uu, welke wordt teruggevoerd, groter is dan de
oorspronkelijke Uj, welke de Uu heeft veroorzaakt — hierbij treedt dus
stellig oscilleren op. Het is nu de taak van de ontwerper deze contour
zodanig te "modificeren”, dat het punt —1 niet meer in de contour,
doch hierbuiten komt te liggen.
In fig. 96 is geheel dezelfde gang van zaken met betrekking tot de lage
frequenties in beeld gebracht:
Hierbij stelt C de koppelcondensator tussen de trappen en R de ingangsweerstand van de volgende trap voor. Aangezien de uitgaande spanning
nu voorijlt t.o.v. de ingaande spanning, is de fazehoek positief, zodat we
een halve cirkel boven de horizontale as beschrijven. De tangens <p is hier
gelijk aan 1/wRC; voor gj = oo is deze hoek nul, voor oo = 0 is daar
entegen de fazehoek 90° en de overdracht nul.
Ook hier geldt, dat bij drie trappen of meer instabiliteit kan optreden
indien de rondversterking ten minste gelijk is aan 8-voudig. Bij meer
trappen (b.v. vier) is de benodigde fazedraaiing per trap slechts 45°,
zodat bij een rondversterking van 4 reeds onstabiliteit optreedt.
Nu gaat het erom zowel voor de hoge en voor de lage frequentie het
punt —1 te vermijden. Vooral bij aanwezigheid van transformatoren
zal het voor de hogere frequenties moeilijk zijn het punt —1 te ver95

mijden. In het tegenkoppelnetwerk, c.q. in de versterker zelf moeten
hiertoe, deels langs de weg van berekening, deels langs experimentele
weg, correcties op het fazeverloop in het hoge gebied worden aan
gebracht.
Tot nu toe hebben we het hoge- en het lage gebied afzonderlijk be
schouwd. In de versterker zelf zal een geleidelijke overgang van het
ene naar het andere gebied optreden. In werkelijkheid zal een dergelijke
contour eruit kunnen zien als in fig. 96 is getekend.
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Hierbij gaan we uit van een gemiddelde waarde van w, waarbij de fazeverschuiving tussen de ingangsspanning Uj en de uitgangsspanning Uu
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vrijwel nul is. Bij kleinere waarden van co wordt het bovenste gebied
beschreven, bij grote waarden van w het onderste gebied. Het punt —1
wordt hier niet omvat, zodat de versterker stabiel is. Nu is het begrip
stabiliteit maar betrekkelijk — in sommige gevallen is het een eis, dat
ook zonder luidsprekerbelasting de versterker stabiel is, of dat bij aan
sluiting van een uitgebreid capaciteit distributienet de stabiliteit ge
waarborgd blijft. In ieder geval moet dit afzonderlijk bezien worden.
Bij het opnemen van deze diagrammen wordt de naar de ingang terug
gevoerde spanning in amplitude en faze vergeleken met de ingaande
spanning als functie van het gehele frequentiegebied. Het vergelijken
van de amplitudes kan zeer eenvoudig met behulp van een buisvoltmeter
geschieden, doch het bepalen van het fazeverschil is iets minder een
voudig. Dit kan geschieden door beide spanningen aan horizontale,
resp. verticale platen van een oscillograaf toe te voeren waarbij met
behulp van de ingebouwde versterkers de afbuigingen op het scherm
gelijk worden gemaakt.
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Fig. 97a en b
Bij het doorlopen van het frequentiegebied zal er in het algemeen een
ellips op het scherm verschijnen (figuur van Lissajous). Uit de snij
punten met de horizontale resp. met de verticale assen is direkt de sinus
van de hoekverschuiving te bepalen. Ook bestaan er direct afleesbare
fazemeters, terwijl ook met behulp van geijkte fazedraaiende netwerken
de fazehoek gelijk gemaakt kan worden.
Indien de gevonden waarden op z.g. polair papier uitgezet worden, zal
het Nyquist-diagram ontstaan, waaruit de mogelijkheid van oscilleren
en de e.v. remedie hiertegen zijn af te lezen.
Nu liggen de moeilijkheden het meest aan de hoge zijde van het
frequentiegebied, de verschijnselen aan de lage zijde zijn als regel veel
beter te overzien en te berekenen dan die aan de hoge zijde. In fig. 97b
is een veel voorkomende situatie weergegeven van de verhouding Uu/Uj
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aan de hoge zijde. Hierbij loopt de contour om het punt —1 heen, zodat
instabiliteit het gevolg is.
Een zeer groot aantal metoden kunnen toegepast worden om ver
betering in deze situatie te brengen, maar het zou te ver voeren deze
alle hier te bespreken. Een veel toegepast correctiemiddel is het z.g.
”lead” netwerk van fig. 98a.
Ten einde de instabiele toestand te verbeteren, kunnen in het algemeen
twee maatregelen genomen worden:
a) de teruggekoppelde spanning in het gebied van een fazedraaiing van
180° zodanig verkleinen, dat het punt —1 niet meer wordt omvat;
b) de fazehoek van de teruggekoppelde spanning zodanig verkleinen,
dat in het kritische gebied (Uu = Uj) de fazeverschuiving minder dan
180° is geworden.
De eerste maatregel slaat op het verkleinen van de teruggevoerde
spanning (het vergroten van de stabiliteitsmarge van de amplitude) of
op het verkleinen van de fazehoek van de teruggevoerde spanning (het
vergroten van de stabiliteitsmarge van de faze), als regel beïnvloeden
deze twee maatregelen elkaar. Het is nl. niet mogelijk om de amplitude
frequentie-afhankelijk te beïnvloeden zonder daarmede ook de faze te
beïnvloeden. In het type RC-netwerken, dat we hier gebruiken, hangen
amplitude en faze steeds met elkaar samen.
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Fig. 98a

(a)
Het netwerkje van fig. 98a is nu typisch bedoeld als een faze-correctie
netwerk. De combinatie C met R2 vormt een voorijlend netwerk, wat
de faze-naijling, welke optreedt aan de hoge frequentiezijde, tegengaat.
Het amplitude- en fazeverloop is in de figuren 98b en c weergegeven:
de maximale voorijling is minder dan 90°.
Het ” vooruitdraaien” van de tegengekoppelde spanning in fig. 97 heeft
tot gevolg dat de Uu/Uj vector, welke aanvankelijk in de richting —1
lag, nu meer naar kleinere fazehoeken draait. De contourlijn krijgt in
de buurt van —1 een deuk, waardoor het punt —1 niet meer wordt
omvat. De waarde van C kan het beste aan de hand van de impuls
weergave (vlakke top zonder oscillaties) of aan de hand van de
frequentiekarakteristiek van de tegengekoppelde versterker worden be
paald (vlakke, gelijkmatig aflopende karakteristiek zonder oplopend deel
aan de hoge grensfrequentie).
Een bijzonder geval is de aanwezigheid van één of meer transformatoren
in de tegenkoppellus — hierdoor kunnen aanzienlijke moeilijkheden
optreden, welke een wezenlijke beperking in de mate van tegenkoppeling
betekenen. Deze transformator is vaak aanwezig in de gedaante van een
uitgangstransformator (ofschoon de neiging bestaat, deze zoveel mogelijk
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te vermijden) en eventueel ook nog in de gedaante van een ingangstransformator (speciaal bij de klasse-B balans). Ten einde de vervorming
zoveel mogelijk te verkleinen, is het gewenst deze transformatoren in
het tegenkoppelcircuit op te nemen.
In fig. 99a is het principeschema van de transformator gegeven met in
fig. 99b het elektrisch vervangschema.
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De transformator T wordt gevoed over de inwendige weerstand Rj.
Bij een transistorversterker zal dit als regel de collectorweerstand van
de voorafgaande trap zijn. Hierbij vormen
en R2 de primaire resp.
de secundaire weerstand van de wikkelingen, bovendien heeft de
primaire wikkeling de capaciteit Cx en de secundaire de capaciteit C2.
Bij een uitgangstransformator is deze steeds afgesloten met de luidsprekerweerstand Ru hetgeen bij een tussentransformator niet steeds het
geval behoeft te zijn.
De moeilijkheden ontstaan nu in het bijzonder aan de hoge frequentiezijde. Een deel van het primaire magnetische veld zal niet door de
99

secundaire wikkeling omvat worden en omgekeerd. Dit niet omvatte
veld, wat dus verloren gaat, wordt het lekveld genoemd. Aangezien ieder
veld met een zelfinductie gepaard gaat, kunnen we deze lekvelden door
de lek- of spreidingszelfinductie Ls voorstellen.
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Fig. 99b

De moeilijkheden ontstaan nu, indien de spreidingsvelden in afstemming
komen met de wikkelcapaciteiten; er ontstaat dan een spanningsopslingering en een fazedraaiing, welke beide zeer geschikt zijn om
ongewenst oscilleren te veroorzaken.
In fig. 99b is het elektrische vervangschema van de transformator nader
uitgewerkt. De capaciteit Cx stelt voor die van de primitieve wikkeling,
de overige grootheden aan de secundaire zijde zijn naar de primaire
zijde ”teruggetransformeerd” waardoor de totale weerstand gelijk wordt
aan Rj + R2/n2. De secundaire spreidingsreactantie is naar de primaire
overgebracht L2/n2 en de secundaire capaciteit n2C2.
Het geheel is afgesloten met de getransformeerde secundaire belasting
Ru/n2. Achter dit netwerk volgt dan de eigenlijke transformator T,
welke voor de transformatieve werking zorgt, doch verder ideaal ge
dacht is.
Nu zal de weergave van het hoge frequentiegebied sterk afhankelijk zijn
van de weerstanden Rj en Ru/n2. Een grote Rj, c.q. een kleine waarde
van Ru/n2, zal een sterk dempende werking op de afstemkring
uitoefenen, welke bestaat uit de serieschakeling van L2/n2 en C2.n2. Bij
kleine demping ontstaat een aanzienlijke piek in de frequentieweergave,
welke in fig. 99c is weergegeven. Bij resonantie is het fazeverschil tussen
in- en uitgang 90°, wat in fig. 99d is aangegeven.
Uit de combinatie van de amplitude-karakteristiek van fig. 99c met de
fazekarakteristiek uit fig. 99d is gemakkelijk in te zien, hoe de aan
wezigheid van de transformator aanleiding tot oscilleren kan geven.
Terwijl bij een RC-combinatie bij een fazehoek van 90° de uitgangsspanning nul is geworden, is deze hier juist maximaal en veel groter
dan de ingangsspanning. Bij het combineren van twee transformatoren
in één ”lus” zullen, indien de resonantie-frequenties in eikaars om
geving liggen, dan ook nagenoeg steeds moeilijkheden optreden.
Aan de lage frequentie-zijde geeft de transformator een voorijling van
90°, daar de primaire zelfinductie nu een rol gaat spelen; zodra de
primaire reactantie wLi vergelijkbaar gaat worden met de parallel100

schakeling van de getransformeerde secundaire weerstand en de primaire
weerstand Rj, zal er een fazevoorijling optreden.
Ieder R-C lid in de versterker, hetzij volgens fig. 95 of volgens fig. 96,
introduceert een tijdconstante, waarvan de waarde gelijk is aan R.C.
Bij de transformator krijgen we te maken met een tijdconstante aan de
lage zijde (L/R) en aan de hoge zijde een systeem, wat zich, voor wat
betreft de faze, gedraagt als een systeem met twee tijdconstanten.
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Zodra we nu te maken krijgen met systemen met meer dan twee tijd*
constanten, vanaf de ingang van de versterker tot aan de tegenkoppelleiding, is de mogelijkheid aanwezig, dat bij voldoende rondversterking
het systeem oscilleert. In vele gevallen hebben we te maken met systemen
met meer dan twee tijdconstanten, zodat we moeten trachten één of
meer van deze tijdconstanten te elimineren door het aanbrengen van
tegengesteld werkende netwerken in de versterker of tegenkoppelleiding,
(hiervan is het voorijlende systeem van fig. 98a een voorbeeld). Of we
moeten een der tijdconstanten zodanig doen overheersen dat de invloed
van de andere in een onschuldig gebied valt, en wel daar, waar de
versterking zodanig is afgenomen, dat er geen oscilleren meer mogelijk is.
Het principe van deze laatstgenoemde metode is in fig. 100 nader
weergegeven:
De drie R-C leden stellen het faze-draaiend deel van de versterker voor,
terwijl de versterking in de ideale versterker A0 is gedacht. Zijn de drie
leden gelijk, dan zal er bij een meer dan acht-voudige versterking,
oscilleren optreden.
De frequentie-karakteristiek van het systeem is in fig. 100b aangegeven.
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Hierbij is de versterking 10-voudig (20 dB) gedacht, zodat bij aan
sluiting van de tegenkoppellus het systeem zal oscilleren.
Voor de lagere frequenties zal de versterking constant zijn (OA), zodra
echter de frequentie zodanig is toegenomen, dat w = 1/RC is ge
worden, zal de frequentiekarakteristiek dalen met 3.6 = 18 dB/octaaf.
Hierbij is de lijn voor 0-dB van belang, de teruggevoerde spanning Uu
is dan gelijk aan de ingaande spanning Uj (versterking 0-dB wil
zeggen 1 X). Indien op dit punt de fazehoek nul of door nul heen
gegaan is, zal de versterker oscilleren. In het kantelpunt A is de ver
sterking met 3 X 3 = 9 dB afgenomen, terwijl de fazehoek gedraaid
is met 3 X 45 = 135°. In het punt C is de fazedraaiing 180°, terwijl

V3

-. De versterking aldaar is 20 dB, verR.C
minderd met de verzwakking van 8-voudig (18 dB), wat + 2 dB op
levert. De versterker zal dus oscilleren.
Indien we nu de laatste tijdconstante b.v. tien maal zo groot kiezen,
ontstaat de frequentiekarakteristiek van fig. 100b. Hierbij begint de hoek
frequentie o) bij 1/10.RC af te nemen met 6 dB/octaaf, de andere leden
hebben dan nog geen invloed. Pas als de frequentie is toegenomen tot
(j) = 1/RC (derhalve 10-voudig) zullen ook de andere leden meedoen:
de versterking is dan echter ook reeds 10-voudig gedaald (20 dB) zodat
er geen oscilleren meer mogelijk is. De rechte lijn AB is vervangen
door de gebroken lijn AB met 6 dB/octaaf en BC met 18 dB/octaaf.
De fazehoek in het punt B zal gelijk zijn aan —90° (afkomstig van het
derde lid) vermeerderd met 2 X 45° = —90°, afkomstig van de beide
andere leden, in totaal derhalve 180°. Daar de werkelijke verzwakking
2 X 3 = 6 dB onder het punt B (0-dB) is gelegen, zal het systeem
stabiel zijn.
de hoekfrequentie
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Aangezien de grote steilheid van de lijn A-B in fig. 100b ook steeds
gepaard gaat met een grote fazedraaiing (iedere tijdconstante, of 6 dB/
octaaf lijn geeft een bijdrage van 90°) is het van veel belang, een steile
doorgang door de 0-dB lijn zoveel mogelijk te vermijden. Bij het ont
werp van de versterker dient hiermede dan ook rekening te worden
gehouden. Het deel van de frequentiekarakteristiek, dat onder de 0-dB
lijn is gelegen, is als regel van weinig belang, aangezien daar de terug
gevoerde spanning toch te klein is om oscilleren te kunnen veroorzaken.
Het stabilisatie-systeem van fig. 100a zal een ernstige beperking in de
frequentiekarakteristiek te weeg brengen, daar het kantelpunt A in fig.
100c 10-maal lager ligt dan het overeenkomstige punt A in fig. 100b.
In de tegengekoppelde toestand (gesloten lus) zal dit verschil aan
zienlijk kleiner zijn, doch nog steeds nadelig. Bij een transistorversterker
met eindtransistoren zal deze toestand min of meer vanzelf optreden,
daar de grensfrequentie van de eindtransistoren veel lager ligt dan die
van het overige deel van de versterker. Dit heeft een sterk stabiliserende
invloed op de tegenkoppeling aan de hoge frequentiezijde.
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Er bestaan nog tal van andere mogelijkheden om de stabiliteit aan de
hoge zijde te bevorderen. Zo kan de lijn ABC in fig. 100c eerst dalen
met een steilheid van 18 dB/octaaf, om vervolgens met 6 dB/octaaf
door de 0-dB lijn te gaan en weer met 18 dB/octaaf te vervolgen. Ook
langs deze weg is een stabiel systeem te verkrijgen.
Bij het ontwerpen van de versterker kunnen de volgende maatregelen
genomen worden om de mogelijkheid van oscilleren zoveel mogelijk te
beperken.
a) Er dient voor gezorgd te worden, dat de frequentiekarakteristiek in
open toestand (zonder tegenkoppeling derhalve) zo gelijkmatig mogelijk
verloopt, vooral aan de hoge- en aan de lage zijde. De steilheid, waarmede de versterking aan beide zijden afloopt, moet zo klein mogelijk
zijn, er mogen beslist geen pieken of hobbels in voorkomen.
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b) Het aantal trappen, en daarmede het aantal tijdconstanten, in de
tegenkoppellus beperken tot bij voorkeur niet meer dan drie; aan de
lage zijde zoveel mogelijk gelijkspanningskoppeling toepassen.
c) Indien het aantal tijdconstanten in de lus meer dan twee bedraagt,
verdient het aanbeveling deze ongelijk te kiezen, of één tijdsconstante
veel groter (of, aan de lage zijde, veel kleiner) dan beide andere.
d) Bij het opnemen van transformatoren in de tegenkoppellus verdient
het aanbeveling, de fazekarakteristiek hiervan zoveel mogelijk te egali
seren (een gelijkmatig verloop met de frequentie). Hiertoe verdient het,
speciaal bij tussentransformatoren aanbeveling deze af te sluiten met de
getransformeerde primaire weerstand: de spanningsopslingering van de
transformator verdwijnt dan vrijwel, terwijl de fazekarakteristiek gelijk
matig verloopt. Ook verdient het soms aanbeveling, rond de transformator-gekoppelde trap een afzonderlijke tegenkoppeling aan te brengen.
e) In het algemeen geldt, dat voor het bereiken van een optimale
stabiliteit uitgegaan dient te worden van een versterker met veel grotere
bandbreedte als uiteindelijk vereist is, hetgeen in het bijzonder geldt
indien transformatorkoppeling toegepast wordt. Hierbij kan zowel aan
de hoge als aan de lage zijde een koppeling met één tijdconstante aan
gebracht worden, welke dan bepalend is voor de bandbreedte van het
niet-tegengekoppelde systeem. Na het sluiten van de lus zal de band104
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breedte dan weer aanzienlijk groter worden (bij benadering gelijk aan
de mate van tegenkoppeling). Dit systeem impliceert, dat transforma
toren met een zeer kleine spreidingsreactantie en eigencapaciteit moeten
worden toegepast. Deze zijn echter kostbaar in fabrikage.
f) Het toepassen van speciale netwerken in de versterker of tegenkoppellus, ten einde bepaalde tijdconstanten "terug te draaien” tot on
schuldige frequenties.
g) Indien na het sluiten van de tegenkoppellus de versterker wel stabiel
is, doch in de frequentiekarakteristiek aan de hoge, c.q. aan de lage
zijden pieken voorkomen, dan zullen er uitslingerverschijnselen in de
versterker optreden. De impulsweergave zal dan sterk vervormd zijn.
Het verdient aanbeveling, ieder ontwerp op de weergave van impulsen
of vierkantsgolven te beproeven, waarbij e.v. tekortkomingen in de
frequentieweergave onmiddellijk zichtbaar worden.
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In fig. 101 zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de
weergave van een vierkantsgolf weergegeven:
Voor de beproeving van de lagere frequenties worden als regel vierkantsgolven met een repetentie van 50 Hz, voor de hoge frequenties met
een repetentie van 10.000 Hz toegepast. De weergave volgens fig. 10,e
zal dikwijls bij tegengekoppelde versterkers met een marginale stabiliteit
voorkomen. De invloed van de toepassing van de diverse stabilisatiemetoden is direkt op het scherm van de oscillograaf zichtbaar.
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HOOFDSTUK XXII

DE BEHANDELING VAN ENKELE BIJZONDERE SCHAKELINGEN
22.1 De faze-draaier
Bij het overgaan van de enkelvoudige trap op de balanstrap zijn tot nu
toe de balanstransformator en de complementaire PNP-NPN-schakelingen behandeld. Alhoewel deze systemen het meeste worden toegepast
bestaan hierbuiten nog een groot aantal schakelingen, welke min of
meer van de buizentechniek zijn afgeleid.
Een ideale fazedraaier dient een goede gebalanceerde spanning, resp.
stroom, over een groot frequentiebereik te leveren. De uitgangsimpedantie dient zoveel mogelijk gelijk te zijn, terwijl ook het gelijkspanningsniveau van de uitgangen zoveel mogelijk gelijk dient te zijn,
dit met het oog op de dikwijls toegepaste gelijkstroomkoppeling met de
eindtrap. Ook dient aan de uitwisselbaarheid van de transistoren aan
dacht te worden besteed, terwijl er zo nodig een inrichting voor het
balanceren aanwezig dient te zijn.
In fig. 102 zijn diverse mogelijkheden afgebeeld:
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De fazedraaiier van fig. 102a is gebaseerd op de kangoeroeschakeling
uit de buizen techniek, ook wel de split-load genaamd.
Een aantrekkelijk punt van deze schakeling is het frequentie-bereik, dat
van nul af gaat, de goede balancering en de goede uitwisselingsmogelijkheden van de transistor. Een groot nadeel is echter de sterk ongelijke
uitgangsimpedantie van de beide helften (Rcl en Rc2)» waardoor bij
asymmetrische belasting sterke ongelijkheid ontstaat. Bovendien zal de
belasting van de ene helft de uitgangsspanning van de andere zijde in
sterke mate beïnvloeden. Aangezien de transistor met de beide weer
standen in serie staat, zal de uitsturingsmogelijkheid van iedere helft
beperkt zijn; de maximale uitsturing per uitgang bedraagt 3V max of
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2,lVeff. Met behulp van de weerstand Rt kan de gelijkspanning van de
collector van Vj op de juiste waarde (ca. 3V + Üb0 van V2) ingesteld
worden. Een verder nadeel van de schakeling is ook het ongelijke gelijkspanningspotentiaal van de beide uitgangen.
Veel meer wordt de balansschakeling volgens fig. 102b toegepast, waar
bij Vj wordt gestuurd in de basis, terwijl V2 via de emissor wordt ge
stuurd. De basis ligt via een grote condensator aan aarde. In feite staan
de twee transistoren in serie tussen de ingangsspanning en aarde, het
geen in fig. 102b nog even afzonderlijk is aangegeven. Over de ge
meenschappelijke emissorweerstand komt derhalve een wisselspanning
van YzUi te staan. De versterking van iedere transistor is nu de helft
geworden van de normale versterking, daar zowel Vx als V2
toe
gevoerd krijgen.
In de negatieve helft van de ingestuurde spanning zal de collectorstroom
door Rcl toenemen met Alc, de stroom door Rc2 afnemen met Alc;
hierdoor ontstaat de balanswerking. Met behulp van de instelpotentiometer R5 kunnen de stromen in de beide transistoren gelijk gemaakt
worden, zodat de uitgangen zich op gelijk potentiaal bevinden. Met
behulp van de instelweerstand R6 kan het gezamenlijk potentiaal van
de uitgangen worden geregeld.
Vanaf de uitgang bezien is de schakeling goed symmetrisch, terwijl de
uitgangen zich op gelijk potentiaal bevinden, doch geheel symmetrisch
is de schakeling niet. De spanningstoename met l/2Uj over de gemeen
schappelijke emissorweerstand moet nl. geleverd worden door de on
gelijkheid van de toename van Icl en de afname van Ic2. Zouden deze
gelijk zijn, dan kon ook de spanning over R6 niet veranderen! Het
gevolg zal zijn, dat de stroom toename van Icl iets groter is dan de
afname van Ic2; hoe groter de waarde van R6 is, hoe kleiner deze
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ongelijkheid. Deze waarde kan echter niet onbeperkt groot gekozen
worden, omdat dan de uitgestuurde spanning te gering dreigt te worden.
Indien er een spanning van b.v. 100 mV nodig is om de transistor
volledig uit te sturen, zal er over R6 ook een spanning moeten staan
van 100 mV; bij een waarde van 2500 O zal hiervoor een stroomverschil
van 0,04 mA nodig zijn. Bij een maximale stroomuitsturing van 1 mA
zal Rc2, teneinde dit verschil te compenseren, 4% groter moeten zijn
dan Rcl. Dit verschil valt echter in de tolerantie van normale weer
standen.
Bij de aanwezigheid van een positieve spanning is het mogelijk, de onder
zijde van de gemeenschappelijke emissorweerstand een extra positieve
spanning te geven, waardoor deze weerstand groter gekozen kan worden
zonder daarbij de uitsturingsmogelijkheid te verkleinen.
Ook bestaat de mogelijkheid, de weerstand R6 te vervangen door een
transistor met de collector aan de gemeenschappelijke emissorleiding
en de emissor aan aarde; zodoende wordt met een kleine spanningsval
instelbaar met behulp van de basisstroom, toch de grote uitgangsweerstand van de transistor in de g.e.s. verkregen.
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Bij het uitwisselen zal als regel de schakeling weer gebalanceerd moeten
worden. De gelijkstroominstelling kan gestabiliseerd worden door toe
passing van gelijkspanningstegenkoppeling volgens fig. 102c deze
stabilisatiemetode is reeds in fig. 38c afgebeeld.
De balansschakeling van fig. 102b biedt nog meer mogelijkheden: de
basisgelijkspanning van de transistor V2 kan door een gelijkstroomkoppeling met de eindtrappen worden geregeld, waardoor het instelpunt
van deze trappen gestabiliseerd wordt. Ook kan de schakeling zeer goed
als balansversterker worden toegepast. De balansspanningen, resp.
stromen worden aan de bases van Vx en V2 toegevoerd waarbij de aan
wezigheid van de niet-ontkoppelde emissorweerstand Rcl ten zeerste
bevorderlijk is voor een juiste balancering.
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In fig. 102d is weer een ander systeem afgebeeld — hierbij wordt de
tweede transistor V2 gebruikt als omkeerschakeling met een versterking
gelijk aan 1. Voor een juiste balancering dient de weerstand R2 iets
groter te worden gekozen dan Rv De uitgangsimpedanties zijn zeer goed
gelijk, alsmede de gelijkspanningen. Een bijkomend voordeel is de lage
impedantie, die deze schakeling aan de uitgang biedt en de goede uitwisselingsmogelijkheden van de transistoren, ook de beschikbare uitsturing is zeer groot. De gehele schakeling is gelijkstroom gekoppeld,
zodat er geen extra tijdconstante aan de lage zijde ontstaat. De basisstroom van de tweede transistor wordt geleverd door Rx en R2 parallel.
Gezien de tamelijk lage waarden hiervan, welke voor een groot
frequentie-bereik gunstig is, is de basisstroom tamelijk groot en daar
mede ook de collectorstroom. Uiteraard kan Rx ook via een scheidingscondensator met Rcl worden verbonden, waardoor de basisstroom ver
mindert, doch het voordeel van de gelijkspanningskoppeling verloren
gaat.
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Indien de tegenkoppelweerstand R2 te laag zou zijn om voor de basisstroom zorg te dragen, kan ook de schakeling van fig. 102e worden
toegepast. Hierbij wordt een zeer goede temperatuursstabilisatie ver
kregen (zie ook fig. 38c). De gelijkspanning over de emissorweerstand
Re2 is bij benadering gelijk aan de spanning over R3, welke weer bepaald
wordt door de spanningsdeler, bestaande uit Rj en R2 parallel met R3
in serie. De collector-rustspanning zal bij voorkeur gelijk zijn aan
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Bij de uitsturing van de balansversterker met behulp van deze schake
lingen volgens fig. 103a dienen de volgende punten in acht genomen
te worden:
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De uitsturing van de eindtransistoren dient bij voorkeur met een emissorvolger en via een gelijkstroomkoppeling te worden uitgevoerd. Bij een
klasse-A versterker is dit zeer gewenst, bij een klasse-B versterker ze s
vereist, om ontoelaatbare verschuivingen van het werkpunt te voorkomen. De instelling van de ruststroom van de eindtrap wordt ino^er
door de spanningsval over de emissorweerstand R0i in
emissorvo g
en door die, over de emissorweerstand R 2 in de eindtrap bepaa
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Bij de klasse-A versterker moet de stuurtransistor
ook in klasse-A
werken, wat inhoudt, dat de ruststroom door deze transistor ten minste
gelijk moet zijn aan de basisstroom van V3, vermeerderd met de stroom
door de emissorweerstand Rel. Deze stroom kan bij een eindtransistor
van enig vermogen vrij groot zijn (b.v. 50 mA) zodat de dissipatie in
Vj eveneens aanzienlijk is: bij een voedingsspanning van 12V zal deze
gelijk zijn aan 600 mW. Bij een emissorstroom van V3 van IA zal bij
een waarde van Re2 van 1 n de spanningsval IV worden; bij een
spanning van 0,5V tussen basis en emissor van V3 zal de spanning over
de emissorweerstand van Vx gelijk moeten zijn aan 1,5V. Indien de
ruststroom door Rel gelijk aan 10 mA wordt gesteld, zal de waarde
hiervan gelijk moeten zijn aan 150 O. De totale stroom door Vx wordt
derhalve gelijk aan 10 + 50 = 60 mA.
Nu kan de collectorspanning van Vj worden verlaagd, zonder dat daarbij
de uitsturing van de transistor direct in gevaar komt. Hierdoor wordt
de collectordissipatie verminderd, zodat met een kleiner type transistor
of met een kleinere koelplaat volstaan kan worden.
De weerstanden Rj en R2 verzorgen, tezamen met de ontkoppelcondensator C1} de verlaging van de collectorspanning. Een deel van de
warmte, welke eerst in de transistoren werd ontwikkeld, wordt nu in
deze weerstanden gedissipeerd.
De gelijkstroominstelling van de eindtrap wordt geheel bepaald door
die van de stuurtrap, welke zeer goed tegen temperatuursverandering
gestabiliseerd dient te worden. Voorts is het gewenst, de spanning over
Rel instelbaar te maken, ten einde de ruststroom in te kunnen stellen.
Dit geldt ook, indien er transistoren moeten worden uitgewisseld.
Bij de klasse-B versterker treden daarbij nog een aantal extra problemen
op. Aangezien de stroomuitsturing als regel veel groter is, dan bij een
klasse A versterker mogelijk is, zal de stuurtransistor bij voorkeur ook
in klasse-B werken, daar anders de ruststroominstelling zeer ongunstig
wordt. De instelling van de ruststroom wordt in deze schakeling kritisch,
daar er nu vrijwel geen gelijkstroom-tegenkoppeling over Re2 optreedt,
gezien de zeer kleine waarde van de ruststroom in verhouding tot de
maximum uitgestuurde stroom (een verhouding van b.v. 1 : 20). Een
spanningstoename van enkele tienden Volts over Rol zal reeds een zeer
aanzienlijke toename van de ruststroom veroorzaken. Daar de transistor
Vx in de rusttoestand met een zeer kleine collectorstroom is ingesteld,
zullen veranderingen van de Ico zeer onaangenaam merkbaar zijn. In
dergelijke gevallen is het toepassen van gelijkstroomtegenkoppeling
vanaf de eindtrappen naar de voortrappen zeer gewenst, hetgeen in deze
schakeling echter moeilijk uitvoerbaar is.
Bij de uitsturing van V1 zal, als gevolg van de slechts gedurende één
halve periode optredende basisstroom, het gevaar bestaan, dat bij aankoppeling via een scheidingscondensator een ongewenste oplading hiervan ontstaat; ook hier is gelijkstroomkoppeling gewenst.
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Een ander nadeel van deze balansschakeling t.o.v. de transformator is
ook nog, dat de eindtransistor niet dichtgestuurd kan worden, daar over
de emissorweerstand Rel van de stuurtransistor alleen een negatieve
spanningshelft, doch geen positieve helft geleverd kan worden. In de
niet-geleidende helft voor V3 zal de collectorspanning bij volle sturing
hoog oplopen (tot ca. twee maal de voedingsspanning). Indien de basis
nu niet wordt dichtgezet (positief gestuurd) zal er toch nog collectorstroom gaan vloeien, waardoor de dissipatie niet onaanzienlijk toeneemt
(gezien de hoge collector-spanning). Bovendien ontstaat er door deze
ongewenste stroomloop vervorming. Bij de toepassing van een ingangstransformator wordt wel een positieve helft geleverd, waardoor de
transistor dicht zit.
Een manier om hierin verbetering te krijgen is om 'Vl toch in klasse A
in te stellen (met als nadeel de zeer hoge ruststroom) waarbij de onder
zijde van Rel naar een extra positieve spanning gaat; zodoende kan in
twee richtingen uitgestuurd worden. De hieruit voortvloeiende conse
quenties zijn echter weinig aantrekkelijk.
Resumerend kan gesteld worden dat bij een klasse-A eindversterker de
sturing zeer goed met behulp van een emissor-volger kan plaats hebben,
doch dat bij een klasse-B ingang de consequenties hiervan terdege onder
ogen moeten worden gezien. Indien niet de allerhoogste kwaliteit wordt
verlangd (ofschoon dit bij toepassing van hoogwaardige onderdelen zeer
goed mogelijk is), doch de nadruk op de eenvoud, bedrijfszekerheid en
gering stroomverbruik wordt gelegd, dient het gebruik van een ingangsbalanstransformator wel degelijk overwogen te worden.
Een groot voordeel van de toepassing van de transformator is ook de
elektrische scheiding van de verschillende circuits. Indien ergens een
transistor in de voorversterker defect raakt (meestal collector-basissluiting) dan zal hierdoor geen kostbare eindtransistor overlijden, het
geen in de schakeling volgens fig. 103a wel het geval zou zijn.
Ook nog in een ander opzicht is de transformator te prefereren. Het
is zeer goed mogelijk om de eindtransistoren boven de afsnijfrequentie
te doen functioneren, mits de bronimpedantie maar laag is, terwijl tussen
emissor en aarde juist bij voorkeur een hoge impedantie aanwezig moet
zijn. Bij een evt. afname van de uitgangsspanning zal er, als gevolg van
de optredende tegenkoppeling, een sterke toename van de ingangsstroom
plaatsvinden, waardoor de afname van de uitgangsspanning, c.q. stroom,
weer wordt gecompenseerd. De emissor-volger eindtrap is dan ook uiter
mate geschikt voor deze toepassing, (zie ook fig. 79c)
Bij het werken boven de afsnij frequentie treden echter een aantal bijzondere verschijnselen op. Zo neemt de openingshoek van de stroom in
de geleidende helft toe (de twee helften overlappen elkaar gedeeltelijk)
terwijl er, als gevolg van de gaten-opslag bij positieve uitsturing (dus
in de afsnijperiode) nog een groot aantal gateo in de basis aanwezig
zijn, welke eerst naar de emissor terug moeten, alvorens een hoge
collector-basis weerstand mogelijk is. Als gevolg hiervan vloeit er aan
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het begin van de positieve periode een stroom in tegengestelde richting,
welke door de sturing geleverd moet kunnen worden.
Is nu de sturing ook in klasse-B met een kleine ruststroom ingesteld,
dan zal deze in de positieve halve periode vrijwel geen stroom kunnen
leveren. Zodoende blijft er een ongewenste collectorstroom vloeien,
welke aanleiding geeft tot een extra cross-over vervorming in het hoge
frequentiegebied. Bij gebruik van een ingangsbalanstransformator zal
hiermede geen moeilijkheden ondervonden worden, daar ook energie
in de positieve halve periode geleverd kan worden.
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22.2 De cascadeschakeling van transistoren
Het aantal combinatie-mogelijkheden van transistoren is welhaast on*
uitputtelijk; juist door het ontbreken van een gloeidraad en de mogelijk
heid van gelijkstroomkoppeling zijn van deze cascadeschakelingen een
zeer groot aantal variaties mogelijk. We zullen ons tot de meest ge
bruikelijke beperken.
Een zeer bekende variant is het ”Darlington paar” volgens fig. 103b.
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De werking van deze schakeling komt vrijwel overeen met die van een
g.b.s., waarbij echter de basisstroom, welke normaliter verloren gaat, nu
via de transistor V2 weer wordt teruggevoerd naar de collector, zodat
een stroomversterking ontstaat, welke slechts zeer weinig van 1 afwijkt,
ook bij tamelijk grote variaties in de stroomversterkingsfactor a.
Indien de stroomversterkingsfactor in g.b.s. van de transistor Vjl gelijk
is aan ax en die van V2 gelijk is aan a2, dan zal de basisstroom van Vlf
welke tevens de emissorstroom is van V2, gelijk zijn aan (1 — ax) Iel,
terwijl de geleverde collectorstroom gelijk is aan ax X Iei- De emissor
stroom (1 — ax). Iol in V2 geeft weer aanleiding tot een basisstroom
in V2 van (1 — a2).(l — ax) X Iei> terwijl de collectorstroom van V2
nu gelijk is aan a2 X (1 — ax). Iel. Deze stroom wordt opgeteld bij
de reeds aanwezige collectorstroom van V1 en ax X Iei> zodat nu de
totale collectorstroom van Vx gelijk wordt aan I0l . (ax + a2 — axa2),
terwijl de basisstroom van V2 (de verliesstroom) gelijk was aan I0l.
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(1 — ai)-(l — ag). Deze basisstroom is uitermate klein t.o.v. de totale
collectorstroom.
Stel, dat aj = a2 = 0,96, dan zal de totaal geleverde emissorstroom
gelijk zijn aan (2.0,96 — 0,962) = 0,998; een verandering van a van
0,96 tot 0,98 zal slechts een uiterst geringe verandering in de totale a
brengen. De schakeling is uitermate stabiel. De hiervoor benodigde
variatie in de basisstroom van V2 is gelijk aan 0,042 x Ie, uiterst gering
derhalve.
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Als regel wordt deze schakeling gebruikt met basissturing in V2 en wel
volgens fig. 103c. De stroomversterking van de basisstroom tot aan de
gecombineerde collectorstroom zal volgens het voorafgaande gelijk
zijn aan:
ax ~1~ &2

^1^2

■. Daar de teller slechts weinig van 1 afwijkt, zal de
(1
ax) (1 — a2)
totale stroomversterking nagenoeg gelijk zijn aan het produkt van de
afzonderlijke stroomversterkingen in g.e.s. = ax X a21. Indien de aj’ =
100 en a2’ = 50, zal de totale stroomversterking gelijk zijn aan 5000voudig. In fig. 103c is een uitvoering van het "Darlington" paar in de
praktijk weergegeven. Hierbij dient de emissorweerstand Re2 om het instelpunt te stabiliseren. De spanning Uo2 over deze weerstand is gelijk aan de
voorspanning Uj, verminderd met twee maal de basis-emissorspanning.
Aangezien de basisgelijkstroom van Vx uiterst klein is, kunnen de weer
standen
en R2 hoog gekozen worden; de schakeling verkrijgt der
halve een grote waarde van de ingangsimpedantie.
Het Darlington-paar is een schakeling, welke zich bij uitstek leent voor
de toepassing in eind versterkers, waarbij met een betrekkelijk geringe
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stuurenergie een grote uitgangsstroom gestuurd kan worden. Ook in
voorversterkers, waar een zeer hoge ingangsimpedantie gevraagd wordt,
is de schakeling goed te gebruiken. De kenmerkende voordelen van de
schakeling zijn:
a) Een zeer goede lineairiteit tussen de emissor- en totale coliectorstroom. Indien we een niet-ontkoppelde emissorweerstand in de tweede
transistor opnemen, zal de collectorstroom eveneens zeer goed lineair zijn.
b) Een hoge ingangsimpedantie, gepaard aan een gering stuurvermogen.
Indien we het Darlington-paar vergelijken met de combinatie van de
g.c.s. met de g.e.s. van fig. 103d dan heeft deze schakeling ogenschijnlijk
dezelfde voordelen — ook hier is de totale stroomversterking gelijk
aan het product ax’ X a2’. Het grote verschil is echter, dat hier de
collectorstroom van V2 gelijk is aan ax X Ie, zodat de variaties in de av
welke door uitsturing kunnen optreden, hier rechtstreeks in de collector
stroom terecht komen, de lineariteit is slechter.
Een voordeel van de schakeling volgens fig. 103d is weer, dat de
voedingsspanning voor de eerste transistor willekeurig gekozen kan
worden, terwijl bij het Darlington-paar de Uce van Vx altijd gelijk moet
zijn aan de Ucb van de eindtransistor.
Nu kan dit laatste tot onaangename consequenties aanleiding geven.
Bij volle uitsturing van de eindtransistor kan de spanning tussen
emissor- en basis nul of zelfs van teken omkeren (positief worden).
De versterking van Vx neemt nu sterk af en de impedantie neemt toe;
hierdoor kan de eindtransistor V2 in een termisch instabiele toestand
geraken met alle gevolgen van dien.
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Bij geringe uitsturing kan de basisstroom van Vj zo klein worden, dat
de Ico een grote invloed gaat uitoefenen. De temperatuursinvloed neemt
toe, dit zelfde geldt ook voor de cascadeschakeling van fig. 103d. Ten
einde de basisruststroom van Vx te vergroten, wordt vaak een extra
emissorweerstand Rel aangebracht. De extra stroom, welke nu door Va
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vloeit, zal gelijk zijn aan (Uj — Ub?)/Re. De achteruitgang in ver
sterking zal zeer gering zijn, daar de impedantie van Rel voor wissel
stroom veel groter is dan de vrij lage ingangsirapedantie van de eindtransistor V2.
Een andere functie van Rol is ook het scheppen van de mogelijkheid
van de "omgekeerde” basissturing voor V2. Zoals we in het voorgaande
gezien hebben, zal er bij sturing van de eindtransistor boven de afsnijfrequentie een omgekeerde stroom optreden bij positieve uitsturing.
Deze omgekeerde stroom zal tot gevolg hebben, dat Vx wordt af
gesneden, zodat in de positieve periode geen stroom geleverd kan
worden, waardoor een extra vervorming ontstaat. Door de aanwezig
heid van Rol is de ruststroom van Vx groter dan de basisstroom voor V2.
Er kan nu ook tijdens het optreden van de omgekeerde stroom energie
geleverd worden aan de eindtrap. Ditzelfde geldt ook voor de schakeling
van fig. 103d.
Het nadeel van al deze cascadeschakelingen is wel, dat bij het defect
raken van een goedkope stuurtransistor de kans groot is, dat een kost
bare eindtransistor eveneens overlijdt. Indien
onverhoopt collectorbasis sluiting zou vertonen, wordt de basisspanning van V2 zodanig
negatief, dat de stroomopname zeer sterk toeneemt.
Zou daarentegen in V! een open verbinding tussen collector-basis of
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tussen emissor-basis optreden, dan wordt de impedantie van de basis
van V2 zo hoog, dat termische instabiliteit van de eindtransistor vrijwel
zeker is. De aanwezigheid van Rol werkt in dit opzicht zeer gunstig.
Het Darlington-paar kan ook zeer goed als emissor-volger worden ge-
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bruikt, hierbij is er echter geen essentieel verschil meer tussen de
cascadeschakeling van fig. 103c en d.
In fig. 103e is de toepassing van het Darlington-paar in de serie-balans
weergegeven. De schakeling hiervan komt in grote lijnen overeen met
de serie-balans schakeling volgens fig. 88f en fig. 90, met uitzondering
van de faze-omkeertrap.
De stuurspanning wordt steeds tussen basis en collector aangebracht,
waarmede een tweetal voordelen worden bereikt. In fig. 103f is deze
metode van sturing schematisch aangegeven. Hierbij is de belasting RL
steeds tussen de emissor en aarde aangebracht, beide transistoren werken
als emissor-volgers.
Dit heeft het grote voordeel, dat de vervorming van de eindtrap gering
is. Zodra er een noemenswaardig verschil is tussen de ingestuurde
spanning en de spanning over de belasting, zal het gehele verschil
over de basis-emissor overgang staan, er treedt aldus een sterke mate
van tegenkoppeling op. Ook zal de cross-over vervorming, welke
bij de klasse-B versterker zo hinderlijk is, hier in veel mindere mate
optreden. Bij kleine uitsturing werken beide transistoren, terwijl bij
grotere uitsturing per periode een van de twee werkzaam is.
Een tweede voordeel is de symmetrie van de ingangsspanningen. Indien
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de onderste transistor tussen basis en aarde gestuurd zou worden en
de tweede tussen basis en de emissor van V1} zou dit inhouden, dat bij
weerstandskoppeling met de voorafgaande trap een veel hogere wissel
spanning tussen B en aarde ingestuurd moet worden aangezien het
punt B met de wisselspanning op het punt C op en neer gaat. Nu is
dit wel weer min of meer te verhelpen, doch dit geeft dan weer een
extra complicatie.
In fig. 103g is het principe van de faze-omkeertrap hierbij weergegeven.
In principe komt deze trap overeen met de schakeling volgens fig. 102b,
waarbij echter enkele voorzieningen voor de fluctuerende spanning op
het punt C zijn getroffen. De grootte van de wisselspanning, welke aan
de eindtrap moet worden afgegeven, is steeds gelijk aan de wissel
spanning over de belasting. Dit houdt in, dat de spanning over de
collectorweerstand van de faze-omkeertrap iets groter moet zijn dan de
batterij-spanning, waarop de betreffende eindtransistor is aangesloten
(de extra spanningen 1^ en U2). Op de basis van V2 wordt bovendien
nog een gelijkspanning, afkomstig van de eindtransistor V4 aangesloten;
als gevolg van de aldus ontstane gelijkstroomtegenkoppeling wordt het
instelpunt van de eindtransistoren gestabiliseerd.
In fig. 103b is een soortgelijke schakeling weergegeven, echter met
transformatoringang. Na het voorafgaande zal deze weinig commentaar
van node hebben. Ondanks de toepassing van de transformator voldoet
de versterker geheel aan de eisen voor werkelijkheidsweergave (frequentiebereik 20-20.000 Hz, vervorming bij 10W uitgangsvermogen kleiner
dan 1%).
22.3 Versterkers met variabel inspelpunt
Bij de versterkers met variabel instelpunt zal de instelling als regel af
hankelijk zijn van de uitsturing van de (eind)transistor; hiermede kan
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öf een vermindering van het stroomgebruik bij batterij versterkers öf
een verkleining van de vervorming beoogd worden.
De klasse-B versterker heeft het grote voordeel, dat het totale rendement
uitermate gunstig is, daar in de rusttoestand de stroomopname zeer ge
ring is. Het "gemiddelde” stroomgebruik zal derhalve een factor 10-20
kleiner zijn dan bij een klasse-A versterker, waarbij steeds éénzelfde
stroom aan de batterij wordt onttrokken.
Het ligt dan ook wel voor de hand, dat getracht is een dergelijk voor
deel ook voor enkelvoudige eindtrappen, welke uiteraard in klasse-A
moeten werken, te bereiken. De gedachte, welke aan deze schakelingen
ten grondslag ligt, is steeds, dat bij een kleine uitsturing ook slechts
een kleine gelijkstroominstelling vereist is. De ruststroominstelling past
zich automatisch aan bij het gevraagde vermogen.
In fig. 104 is het principe van een dergelijke schakeling weergegeven:
In rusttoestand is de collectorstroom van de eindtransistor gering; zodra
deze wordt uitgestuurd zal aan de secundaire van de luidsprekertransformator een wisselspanning optreden, welke via de diode D aan
de condensator
wordt toegevoerd. Deze condensator wordt door de
wisselspanning meer negatief geladen, waardoor de basisstroom via R ï
toeneemt en de collectorstroom eveneens. Er kan nu een groter ver
mogen worden uitgestuurd, zonder dat er een hinderlijke vervorming
optreedt.
In fig. 104c is de verplaatsing van het werkpunt als gevolg van de
toename van de basisruststroom weergegeven. Bij toenemende sturing
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verplaatst zich dit van P’ naar P”. Daar de collectorspanning UB na
genoeg constant blijft (het spanningsverlies in de transformator wordt
in eerste aanleg verwaarloosd) zal het werkpunt zich nagenoeg langs
een verticale lijn bewegen.
Aan deze systemen kleven echter zodanige bezwaren, dat de toepassing
beperkt blijft tot die gevallen, waar een minimaal stroomgebruik vereist
is. Zolang een continu signaal aangelegd wordt, zullen er geen moeilijk121

heden optreden. Ook niet, indien er geleidelijk niveauveranderingen
optreden. Bij de weergave van spraak en muziek helaas is dit allerminst
het geval. Hierbij is het zeer wel mogelijk, dat na een zwakke passage,
waarbij de basisstroom gering is, plots een zeer sterke piek volgt. De
tijdconstante is dan te groot, om het systeem snel naar het nieuwe instelpunt te brengen, zodat vervorming onvermijdelijk is. De tijdconstante,
waarmede de condensator op- of ontladen wordt, kan niet willekeurig
klein gemaakt worden, daar er anders tegenkoppeling optreedt voor de
lage frequenties. De spanning over deze condensator gaat dan fluctueren
met de aangelegde wisselspanning.
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Fig. 104c

(c)

In fig. 104c is een schakeling weergegeven van de serie-balans, waarbij
het werkpunt van de eindtransistoren verschuift van klasse A zonder
uitsturing tot aan klasse-B met volle uitsturing. Hiertussen doorloopt
de schakeling verschillende A-B instellingen. Het opgenomen vermogen
uit het voedingsapparaat blijft constant, evenals bij een klasse-A ver
sterker. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de regulatie van het
voedingsapparaat. Daar echter het rendement in de klasse-B schakeling
veel hoger is, kan toch een groter vermogen afgegeven worden dan bij
een klasse-A versterker.
Een ander belangrijk voordeel is, dat de hinderlijke cross-over ver
vorming vrijwel gelimineerd is. Bij kleine signalen, waar deze het meest
hinderlijk is, werkt de schakeling in klasse A, waarbij de beide eind
transistoren over de gehele cyclus open staan. Deze vervorming kan
dan niet optreden; bij groot vermogen echter zal de cross-over ver
vorming lang niet zo hinderlijk zijn. Ook hierbij treden weer soort
gelijke moeilijkheden op als hierboven geschetst is — na een sterke
passage zal de eindtrap in klasse B ingesteld staan — komt hierna nu
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een heel zwakke passage, dan is de tijdconstante te groot om weer naar
de A instelling te "lopen”, zodat nu wel cross-over vervorming op kan
treden. Bij de overgang van klasse A naar B verandert ook de belastingimpedantie van 2 X RL (iedere transistor stuurt de helft van de be
nodigde stroom uit) tot die van RL, waarbij iedere transistor de gehele
stroom over de halve periode uitstuurt. Hierdoor wordt bij een gelijk
blijvende voedingsspanning (derhalve ook een gelijkblijvende spanningsuitsturing) toch bereikt, dat bij de sturing in klasse-B een aanzienlijk
groter vermogen kan worden uitgestuurd.
De metode, waarop de overgang van klasse A naar klasse B is ge
realiseerd, is al bijzonder eenvoudig. Over de emissorweerstanden zijn
grote ontkoppelcondensatoren geplaatst. Bij toenemende uitsturing zal de
oplaadspanning van de condensator toenemen, doordat de emissorstroom
niet meer symmetrisch verloopt. Br zal een negatief ladingsoverschot op
treden met als gevolg, dat het werkpunt van de eindtrap bij grote
signaaluitsturing naar de klasse-B instelling verschuift.
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HOOFDSTUK XXIII

DE VERVORMING
Er is over de vervorming in transistorversterkers zeer veel te schrijven.
Daar door een goede dimensionering van de schakeling en de toe
passing van tegenkoppeling vrij gemakkelijk een vervormingsvrijheid
te bereiken is, welke volledig met die van buizenversterkers te ver
gelijken is, zullen we ons tot enkele algemene richtlijnen beperken.
In het algemeen onderscheiden we lineaire- en niet lineaire vervorming;
bij lineaire vervorming is de uitgangsspanning afhankelijk van de
frequentie van het ingaand signaal (indien de amplitude hiervan constant
gehouden wordt). De versterking varieert als functie van de aangelegde
frequentie. Deze lineaire vervorming zal zich als regel manifesteren als
een vermindering van de versterking, zowel aan de lage als aan de hoge
frequentiezijde. Zoals bekend, biedt de voorversterker generlei problemen met betrekking tot deze lineaire vervorming. Slechts bij de toe
passing van vermogenstransistoren gelden (nog) frequentiebeperkingen.
Bij de niet-lineaire vervorming is de vorm van het uitgangssignaal niet
meer identiek aan dat van het ingangssignaal, hierbij treden derhalve
harmonischen op.
Deze niet-lineaire vervorming kan door een aantal oorzaken ontstaan:
a) Doordat de sturing van een g.b.s. of een g.e.s. uit een spannings
bron plaats vindt.
b) Doordat de a’ niet constant is, doch afneemt voor zeer kleine alsook
voor zeer grote emissorstromen. Ook bij zuivere stroomsturing in de
basis zal de collectorstroom niet geheel identiek zijn aan de basisstroom.
c) Doordat de beide helften van een balansversterker (speciaal die in
klasse-B) ongelijk zijn, zodat de stroomimpulsen eveneens ongelijk
worden.
d) Door onjuiste instelling in het Ic — Uce veld, waarbij oversturing
van de transistor optreedt. Wordt de basisstroom daarbij te groot, dan
zal de kniespanning bereikt worden, zodat de coilectorspanning niet
verder kan dalen: de uitgangsspanning wordt scherp afgekapt.
Indien de basisruststroom te gering is ingesteld, kan tijdens de positieve
helft de basisstroom nul worden, waardoor de transistor is afgeknepen.
De coilectorspanning is nagenoeg gelijk aan de voedingsspanning. Ook
hier wordt de uitgangsspanning afgekapt, zij het, dat het proces onder
invloed van de kleine basisstroom in dit gebied veel geleidelijker ver
loopt. Er treedt min of meer een afronding op.
e) Door het optreden van cross-over verschijnselen bij klasse B ver
sterkers en "gaten-opslag” effecten bij het bedrijven van transistoren
boven de grensfrequentie.
f) Door niet-lineariteit van andere elementen, zoals ijzerkernen in
transformatoren e.d.
De vervorming, welke wordt veroorzaakt door spanningssturing van
de transistor, is in fig. 105 nader aangegeven:
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Indien tussen de basis en emissor een spanningsbron met een lage in
wendige weerstand wordt aangesloten, zal er een sterk vervormde basisemissor (en daardoor ook collector-) stroom gaan vloeien als gevolg
van de diode-karakteristiek van de basis-emissor overgang. In de grafiek
van fig. 105b wordt de spanning aangelegd aan de —Ube —Ib grafiek,
waaruit een sterk vervormde Ib resulteert. Deze Ib wordt weer gelegd
aan de (dynamische) —Ic —Ib karakteristiek, waaruit weer een ver
vormde Ic resulteert. Uit het —Ic —Uce karakteristiekenveld is uit
eindelijk weer de uitgaande spanning te bepalen, welke eveneens sterk
vervormd is.
Uit de karakteristieken van fig. 105b zijn een aantal interessante con
clusies te trekken. De mate van vervorming is sterk afhankelijk van de
grootte van de uitsturing en ook van de basis c.q. emissor ruststroom.
Bij een grotere ruststroom komen we in een meer lineair deel van de
karakteristiek terecht. In wezen is de verhouding tussen de signaalstroom
en de basisruststroom maatgevend voor de vervorming.
Voorts zien we, dat de kromming van de —Ib—Ub? karakteristiek tegen
gesteld loopt aan die van de —Ib—Ic karakteristiek — hierbij bestaat
de mogelijkheid, dat de ene kromme de ander min of meer compenseert.
Deze compensatie is te bereiken, doordat we de —Ib—Ube min of meer
recht trekken (door het aanbrengen van een serie-weerstand in de basis
of door het toepassen van een niet-ontkoppelde emissorweerstand) en
zodoende aan de kromming van de —Ib—Ic karakteristiek aanpassen.
Dit laatste speelt echter vrijwel alleen een rol bij vermogenstransistoren.
In de voorversterker zal de uitsturing als regel zó gering zijn, dat de
kromming van de —Ib—Ic karakteristiek wel te verwaarlozen is. Indien
hierbij stroomsturing in de basis wordt toegepast, zal de vervorming
gering zijn.
Het geval van de spanningssturing in de basis kunnen we in de meest
eenvoudige gedaante terugbrengen tot dat van een kristaldiode, waaraan
een gelijkspanning voor de instelstroom en een wisselspanning voor de
uitsturing wordt gelegd. Dit geval is in fig. 105c afgebeeld.
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Fig. 105b

(b)

Indien er verder geen weerstand in de keten aanwezig is, zal de stroom
volgens de diode-karakteristiek van fig. 105d verlopen; daar deze
karakteristiek volkomen bekend is, is het berekenen van de vervorming,
welke als gevolg van de kromming in deze karakteristiek optreedt, zeer
goed mogelijk. Voor hen, die in deze materie geïnteresseerd zijn, volgt
hierbij de rekenmetode.
De diode-karakteristiek volgt uit de volgende betrekking
qU
■kT

-a)
ld = I„ (e
In deze formule stelt Id de diode-stroom, I8 de verzadigingsstroom voor
bij de betreffende temperatuur T (de stroom, welke in tegengestelde
richting vloeit, zie fig. 12), q de elementaire lading van het elektron, U
de aangelegde spanning, k de constante van Boltzmann (1,38 X 10-23)
en T de absolute temperatuur (= de omgevingstemperatuur ver
meerderd met 273 °C). Deze formule geldt zowel in voorwaartsrichting
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(U positief) als in tegenrichting (U negatief). Uit deze formule zou bij
oppervlakkige beschouwing volgen, dat bij temperatuurtoename (T
groter) de doorlaatstroom zou afnemen. Dit is echter niet het geval,
daar I8 zeer sterk met de temperatuur toeneemt (deze speelt eenzelfde
rol als de Ico bij de transistor). De uitdrukking q/kT heeft voor een
bepaalde temperatuur een bepaalde waarde, bij 25°C is deze gelijk
aan 39 X U-i.
Uit deze uitdrukking blijkt wel, hoe snel de voorwaartsstroom met de
spanning toeneemt. Reeds bij een spanning van 0,2V wordt de e-functie
gelijk aan 0,2.39 is ca. 8. De doorlaatstroom Id is dan (e8-l) X I8 =
3000 I8! Bij een verzadigingsstroom van 0,5 /*A zal de voorwaartsstroom
dan gelijk worden aan 1,5 mA. Bij een spanning van 0,4V zal deze
stroom reeds gestegen zijn tot 4,5A, waarbij echter de weerstand van
het halfgeleidermateriaal een rol gaat spelen.
De waarde van co kunnen we als regel wel verwaarlozen t.o.v. de
e-macht; we houden dan over:
Ia

= e39 x U (e = 2,72)

I,
Het aanleggen van een wisselspanning komt in wezen overeen met het
verhogen, resp. verlagen van de spanning U met een waarde van AU,
waarbij AU de amplitude van de wisselspanning voorstelt. Vullen we
dit in:
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e -39 (U + AU) _

I<1 + Ald

; hierbij stelt A Id de overeenkomstige
I.
toename van de diodestroom voor.

e39U X 39 AU

Id

Ald
•) Nu is e39U juist gelijk aan de

(1 +
Is

Is

ld
verhouding

•. Zodoende houden we over:
Is

e 39AU = i +

Aid
. Voor kleine waarden van AU kunnen we de

h
e-functie in een reeks ontwikkelen:
(39AU)2
(39 AU)3
Ald
j
1 + 39 AU +
+ • • = 1 +
1 .2
1.2.3.
ld
Hierbij "bevat” de term met AU de grondgolf (eerste harmonische), de
term met (AU)2 de tweede harmonische, de term met (AU)3 de derde
harmonische enz.; meestal beperken we ons tot de grondgolf en de
tweede harmonische:
(39 AU)2
1 + 39 AU +
= 1 +
1.2.
I„
De differentiale weerstand Rd (of ook wel Rexp genoemd) is gelijk aan
de weerstand, welke een kleine verandering van de spanning AU in het
AVd
instelpunt Id ondervindt; Rd = ----wat in fig. 104d overeenkomt
Ala
met de tangens a. Hierbij is duidelijk te zien, dat deze differentiaalUo
weerstand geheel verschillend is van de gelijkstroom-weerstand
'o
welke in fig. 105d gelijk is aan tangens a. Deze twee begrippen worden
nogal eens verward. Bij zeer kleine afwijkingen AU mogen we de
AU
1
kwadratische term verwaarlozen, zodat
; drukken we
Al
39
Id uit in mA, dan houden we voor de differentiaalweerstand over:
25
voor de transistor in g.b.s. wordt Id gelijk aan de
=
emissorstroom Ig; wordt deze gebruikt in g.e.s., dan wordt de ingangs25
weerstand ca. a’ maal zo groot, of ook wel: Rd =
Ib
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Voeren we dit in de bovenstaande uitdrukking in, dan kunnen we de
stroomtoename = + Ald bij een spanningstoename van AU bepalen en
de stroomafname —Ald bij een spanningsafname van —AU; de ver
vorming ontstaat door de ongelijkheid van de toename t.o.v. de afname.
39 (AU) 2

1

+AU +

+Ald =

2

39 (AU)2

1
—AU +

-Ald =

2

Rd

(+A ld) + (—A *d)
De amplitude van de grondgolf is nu gelijk aan
2

en de amplitude van de tweede harmonische is gelijk aan:
(+Ald)-(-Ald)
ld =

4
De vervorming door de tweede harmonische is de verhouding tussen de
amplitude van de tweede harmonische en die van de grondgolf; hieruit
volgt:
AV
d2 —
4Xld.(Rd)
Zodra zich in het circuit nog meer weerstanden bevinden, kunnen deze
bij de waarde van Rd opgeteld worden. Als regel hebben we te maken
met de inwendige weerstand van de bron Rj en met de weerstand van
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het basismateriaal Rbb welke b.v. gelijk kan zijn aan 300 Q. De uit
drukking van de vervorming wordt dan gelijk aan:
AV
(90)
d2 —
4 X ^ (^d + ®-bb + ®-i)
In fig. 105e is het effect van de extra weerstand Rj op diodekarakteristiek
weergegeven. Hierbij komt tangens a steeds overeen met de extra weer
stand Rj. Het stuk AP stelt de diodespanning bij een diodestroom van
DA voor. Over de weerstand R; komt de spanningsval Id X Rj te staan,
wat voorgesteld wordt door het stuk PP’. De "nieuwe” diodekarakte
ristiek wordt nu gelijk aan OP’, welke veel meer lineair verloopt dan de
"oude” karakteristiek OP. Herhalen we deze constructie voor andere
punten op de lijn OP, dan kan gemakkelijk de nieuwe diodekarakteristiek
worden bepaald.
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Fig. 105f, g, h

In de figuren 105f en h zijn de verschillende metoden aangegeven, om
de vervorming te verkleinen. In wezen komt het er steeds op neer, de
spanningsuitsturing in stroomuitsturing om te zetten.
In fig. 105f wordt een extra weerstand in het basiscircuit aangebracht
met het doel de basisstroom te lineair te maken. In fig. 105g wordt dit
bereikt door een niet-ontkoppelde emissorweerstand, welke schijnbaar
een weersand van a’ X R?
^et basiscircuit introduceert.
De tegenkoppeling van fig. 105h is zeer effectief bij stroominsturing,
hiermede wordt de vervorming in de Ib—Ic karakteristiek voor een groot
deel genivelleerd; de uitgangsspanning is een getrouwe kopie van de
ingangsstroom. Bij zuivere spanningssturing is deze tegenkoppeling
echter niet werkzaam, (zie onder ”b”)
b) Vervorming door kromming van de —Ib—Ic karakteristiek (variatie
van de a’ bij stroomuitsturing).
Uit het karakteristiekenveld van de transistor in g.e.s. blijkt duidelijk,
dat de stroomversterkingsfactor a’ niet constant is over het gehele uitsturingsbrein, doch zowel voor zeer kleine uitsturingen als voor grote
uitsturingen afneemt; dit verschijnsel berust in wezen op zeer kleine
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variaties in de a, welke tot tamelijk grote afwijkingen in de a’ aanleiding
kunnen geven. In het —Ic—Uco karakteristiekenveld komt dit tot uiting
doordat de afstand van de lijnen voor constante basisstroom niet constant
is, doch voor grotere collectorstromen de neiging heeft kleiner te worden.
De afname van de in in de g.b.s. is in hoofdzaak te wijten aan de afname
van het injectie-rendement bij hogere stroomdichtheden. Onder dit
rendement wordt verstaan de verhouding van de gatenstroom van de
emissor naar de basis tot de elektronenstroom in omgekeerde richting.
Dit verschil wordt teweeggebracht door een tamelijk sterke verontreinigingsconcentratie in de emissor en een relatief zwakke concentratie in de basis. Bij het toenemen van de gatenstroom zal ook het
spanningsverschil tussen de grenslaag emissor-basis toenemen. De
elektronen zullen nu meer door de emissor worden aangetrokken, waar
door het emissierendement daalt en de a iets kleiner wordt, hetgeen een
vrij aanzienlijke daling in de a’ geeft.
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In fig. 106a is een en ander grafisch uitgezet. Hierbij dient er rekening
mede gehouden te worden, dat de grafiek —Ib—Ic uitgezet is voor
constante collectorspanning, m.a.w. voor een collector, welke direct met
de voeding is doorverbonden, terwijl er als regel een collectorbelasting
aanwezig is (zie ook fig. 29a); in fig. 106a is deze belasting door de
lijn AOB voorgesteld. Het enigszins schuine verloop van de lijnen voor
constante basisstroom ontstaat door de inwendige terugwerking van de
collectorspanning op de emissor-basis overgang. Bij hoge collector131
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spanning zal een groter percentage van de gaten, die over de emissorbasis grenslaag gekomen zijn, de collector bereiken, zodat de collectorstroom toeneemt.
(b)
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Indien we vervorming beperken tot tweede harmonischen (wat meestal
wel geoorloofd is) dan kan de vervorming direkt afgelezen worden uit
de —Ic—Uce karakteristieken; het vervormingspercentage zal gelijk
zijn aan
OB —AO
X 100%
d2 —
2(OB + OA)
De afstanden OA en OB kunnen direkt uit de grafiek gemeten worden.
Voor de OC 30 met een collectorbelasting van 12 O, een voedings
spanning van —6V en een basisruststroom van 15 mA (collectorstroom
cal 0,5A) zal bij een uitsturing met — en + 10 mA de afstand OA gelijk
zijn aan 13,5 mm en OB gelijk aan 18,5 mm; de vervorming door tweede
harmonischen wordt derhalve:
18,5 —13,5
= 7,85%.
d2 —
2(18,5 + 13,5)
Een. dergelijk vervormingspercentage bij deze (grote) uitsturing is ge
heel met buizenversterkers te vergelijken. Bij toepassing van een balans
versterker wordt deze tweede (en daarmede ook de vierde, zesde e.d.)
harmonische geëlimineerd. Dit geldt echter uitsluitend voor een klasse A
(en ook nog, zij het in mindere mate, voor een klasse AB) versterker.
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c) Indien bij een klasse-B versterker de beide helften ongelijk werken,
zal er een sterke vervorming door even harmonischen optreden. Dit
verschijnsel is in fig. 106c nader aangegeven. Indien de grootte van de
positieve helft gelijk is aan II en die van de negatieve helft gelijk is
*1 + I2
aan I2, dan zal de amplitude van de grondgolf gelijk zijn aan
2

en die van de tweede harmonische gelijk zijn aan

II —12

terwijl er

4

tevens nog een "gelijkstroomcomponent”, gelijk aan de amplitude van
de tweede harmonische, optreedt. Hieruit resulteert weer een percentage
tweede harmonischen gelijk aan:
Ii —I
d2 —
^
.
2(I2 + I2)
d) De vervorming, welke een gevolg is van cross-over en van gaten
opslag effecten hebben we in het voorafgaande reeds uitvoerig be
sproken (zie fig. 84) zodat we er hier niet verder op in behoeven te
gaan. Wel dienen we met het ontwerp er op toe te zien, dat bij
tempera tuur toe- of name als ook bij variatie van de batterijspanning
e.d., de instelling van de eindtransistoren zich niet zodanig wijzigt, dat
hierdoor een ernstige vervorming ontstaat. Vooral bij een klasse B ver
sterker, welke ingesteld is met een kleine ruststroom, zal een kleine
variatie in de rustinstelling grote veranderingen in de collectorstroora
veroorzaken, met een sterke toename van de cross-over vervorming als
gevolg.
Fig. 106c
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Hierbij zij nog opgemerkt, dat een te grote ruststroom evenmin gunsig
is voor een minimale cross-over vervorming als een te kleine, i j
uit beschouwing van fig. 84d. Voor een geringe cross-over ver'°!_ , .
is het nodig, dat de som van de "steilheden”
(1 + /istiek I
overgangsgebied juist gelijk is aan de steilheid van de kJra e
^
of II; dit is slechts over een vrij klein gebied min of mee wejjce deze
lijken. De transistor mist de staartkarakteristiek van de UI
ontstaat
instelling soepeler maakt. Maken we de ruststroom te k ein^ ^^oom
de ingetrokken vervorming volgens fig. 84b. Maken we _ . jed (dus
daarentegen te groot, dan zal de steilheid in het overga g
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waar beide transistoren gelijktijdig werkzaam zijn) het dubbele zijn
van de normale steilheid; er treedt juist een omgekeerde of uitgestulpte
vervorming op. Juist omdat deze instelling vrij kritisch is, laat men
graag de versterker voor kleine signalen (waar de cross-over vervorming
het meest hinderlijk is, in klasse-A werken (z.g. ttA-B instelling). Een
goed middel om de rustinstelling min of meer onafhankelijk te maken
van de batterij spanning, is het opnemen van een gloeilampje tussen de
voedingsspanning en het punt, waaraan de negatieve voorspanning ge
leverd moet worden (in serie met Rj in fig. 81a), bij toename van de
batterijspanning zal de weerstand van het lampje eveneens toenemen,
zodat de stroom hierdoor en daarmede de negatieve voorspanning min
of meer constant blijft.
Tevens werkt het gloeilampje nog enigszins als een temperatuurstabilisator. Bij toename van de omgevingstemperatuur neemt de weer
stand van het gloeidraadje toe en daarmede de stroom af, zodat de
invloed van de toename van de Ico wordt verkleind: gezien de vrij hoge
werktemperatuur van het lampje zal de invloed van de omgevings
temperatuur niet groot zijn.
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HOOFDSTUK XXIV

DE MONTAGE VAN TRANSISTOREN
Bij de montage van transistoren dienen, zowel bij de mechanische be
vestiging, als bij de elektrische montage, enkele voorzorgen in acht te
worden genomen. Hierbij onderscheidt men transistoren voor klein vermogen (maximale dissipatie ca. 100 mW) en transistoren voor groot
vermogen met een dissipatie van 1-100W. Hiertussen valt nog een
categorie, welke als voorversterker/driver en als eindversterker voor kleine
vermogens kan dienen (dissipatie 0,1-1W).
De transistoren voor klein vermogen zijn als regel ook in hulzen van
kleine afmetingen ondergebracht, deze hulzen zijn gestandaardiseerd zodat
bevestiging met eenvoudige hulpmiddelen mogelijk is. De voorversterkertransistoren AC 125, 126, 127, 128, 130 en 132 zijn alle van een huls
TO-1 voorzien. Alhoewel deze transistoren door hun geringe gewicht aan
de draden bevestigd kunnen worden, verdient het steeds aanbeveling,
deze onderdelen vast te zetten. Dit kan zeer goed met de koelvleugel
56227 geschieden, indien deze vleugel tevens op een metalen plaat,
chassis, e.d. wordt bevestigd, welke als koelplaat kan fungeren, zal hier
door tevens de warmte overdracht aanzienlijk verbeteren, waardoor de
toelaatbare collectordissipatie toeneemt. Aangezien het huisje elekrisch
geïsoleerd is van de aansluitingen, behoeven geen extra isolatie-voorzorgen genomen te worden.
Bij de elektrische montage dient ervoor te worden gezorgd, dat de toevoerdraden niet te kort worden afgesneden (bij voorkeur niet korter
dan 10 mm) terwijl er op de toevoerdraad bij voorkeur een klem of
tang aanwezig moet zijn, om de van de soldeerlas afkomstige warmte
zoveel mogelijk af te voeren, aleer deze in de transistor geraakt. Aangezien de halfgeleiders gevoelig zijn voor eventuele van de soldeerbout
afkomstige wisselspanning, verdient het aanbeveling de tip van de bout
te aarden, waarbij uiteraard het te monteren apparaat geen verbinding
met het lichtnet mag hebben, daar dan de wisselstroom juist in omgekeerde richting zou gaan vloeien. Bij het gebruik van een goe geïsoleerde-soldeerbout en een apparaat, dat deugdelijk van aarde is
geïsoleerd ("zweeft”) zullen als regel generlei moeilijkheden wor
ondervonden. Er dient voorts op gelet te worden, dat de direkte stra
vanaf de soldeerbout de transistor niet te zeer verwarmt. Een ou
een relatief klein vermogen, doch een hoge warmtecapacitei, \e
aanbeveling.
.
huizen
De transistoren voor eindversterking zijn in zwaardere m
vor(jcrcn.
ondergebracht, ten einde de warmteafgifte zoveel mogelij e ^vestigd
Deze transistoren zullen als regel op koelplaten (chassis evoeren.
moeten worden, ten einde de ontwikkelde warmte weer^ ^ een groot
De koelplaten bezitten door het toepassen van r^^e^rjaai is meestal
afkoelend oppervlak in een beperkte ruimte. Het ma e , bruikbaar,
gezwart aluminium, ook gezwart koper of messing 2) &
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Naar gelang het te dissiperen vermogen worden de transistoren in ver
schillende uitvoeringen geleverd; 20 wordt de AD 139 geleverd in een
SOT-9 huls, de AD 140 in een TO-3 huls ,de ADZ 11 en 12 in een
TO-36 huls etc.
Als regel is de collector elektrisch met het huis doorverbonden. In vele
gevallen zal het gewenst zijn, dit huis elektrisch te isoleren van de
(geaarde) koelplaat of het chassis. Hiervoor worden door de fabrikant
speciale mica (of ook wel teflon) isolatieplaatjes geleverd, wélke uiter
aard zeer dun moeten zijn, om de warmteafgifte aan de koelplaat niet
te veel te verminderen. Ten einde er zeker van te zijn, dat de warmte
afgifte over het gehele ondervlak van de transistor plaats vindt, vereist
het aanbeveling direkt onder de transistor een loden plaatje te leggen,
wat zich ook bij kleine oneffenheden in de transistor bodem hiertegen
voegt. Hierbij diene men zich wel te realiseren, dat een luchtspleet van
slechts enkele tiende-millimeters de warmteoverdracht zeer nadelig beinvloedt.
De volgorde wordt dan: transistorbodem, loodplaatje, micaplaatje, koel
plaat of chassis. Daar de bevestigingsschroeven en de transistor eveneens
van het chassis geïsoleerd moeten worden, verschaft de fabrikant hier
voor speciale isolatiebusjes met isolatieringetjes onder de bevestigingsmoer. Aan dit bevestigingsboutje kan dan tevens, met behulp van een
kabelschoentje, de collectoraansluiting worden bevestigd. In sommige
gevallen worden deze accessoires met de transistor meegeleverd, in andere
gevallen moeten deze apart besteld worden.
Zo is voor de AD 139 het codenummer van deze toevoegingen 56239,
voor de AD 140 5622 voor het isolatieplaatje met toebehoren en 5601B
voor het loodplaatje.
In vele gevallen worden twee transistoren op één koelplaat gemonteerd,
waarbij de warmteweerstand K per transistor wordt verdubbeld.
De montage van onderdelen, waaruit de versterker bestaat, kan, met uit
zondering van de vermogenstransistoren, zeer goed op een geperforeerde
hardpapieren (z.g. pertinax) plaatje geschieden, waarbij op de plaatsen,
waar de onderdelen (weerstanden, condensatoren, transistoren e.d.) be
vestigd zullen worden, oogjes in de gaten geklonken worden; hiervoor
is een eenvoudig gereedschapje in de handel. In plaats van oogjes kunnen
ook pennetjes gebruikt worden, waarop de onderdelen worden ge
soldeerd met oogjes, die aan de aansluitdraden van de onderdelen
worden gebogen.
Voor het doen van experimenten en het vervaardigen van beperkte series
van apparaten is het Montaprint of het Vero-board zeer geschikt, welk
materiaal bestaat uit geperforeerd hardweefselplaat met hieronder even
wijdig verlopende koperen strippen, welke de doorverbinding tussen de
onderdelen verzorgen. Bij het Vero-board worden op die plaatsen, waar
geen doorverbinding gewenst is, de stripjes met behulp van een mesje
onderbroken, terwijl met behulp van een paar dwarsverbindingen ge
makkelijk overbruggingen kunnen worden gemaakt. De stripjes op het
Montaprint zijn reeds onderbroken. De aansluitingen van de onderdelen
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worden door de gaatjes gestoken en op de koperen strippen gesoldeerd.
Deze metode is ook zeer geschikt voor het voorbereiden van grote
series, welke meestal in gedrukte bedrading worden uitgevoerd. De
techniek hiervan is langzamerhand zodanig "gemeengoed” geworden dat
deze hier niet verder behandeld zal worden.
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HOOFDSTUK XXV

HET VERWERKEN VAN DE TRANSISTORGEGEVENS
Door de fabrikant worden een groot aantal gegevens verstrekt, welke
van belang zijn voor de toepassing van de transistor in de schakeling.
Hierbij kunnen we twee soorten gegevens onderscheiden, nl. de grens
waarden (limiting values) welke onder geen enkele omstandigheid
overschreden mogen worden, en de ontwerpgrootheden (typical values)
welke de gemiddelde eigenschappen aangeven, uit een grote serie
bepaald.
Nemen we als voorbeeld een moderne voorversterkertransistor AC 126
en een moderne eindversterkertransistor AD 139:
Voorversterker transistor AC 126.
Grenswaarden voor de spanning: c.q. stroom:
Collector:
Max.:
Collector-basisspanning (g.b.s.)
-UC1 = 32V
Collector-emissorspanning (g.e.s.)
-Uco = 32V
Max. collectorstroom
—IM = 100 mA
Emissor:
Emissor-basisspanning (g.b.s.)
-Uob = 10V
(spanning in "sperrichting”)
Basis:
Basisstroom
= 5 mA
Dissipatie
Wd =r 500 mW;
Toegestane totale dissipatie
uiteraard is dit alleen maar toelaatbaar indien voor een voldoende
koeling wordt zorggedragen.
Temperaturen:
Opslag:
Tmin = ~ 55°C
Tm» = + 75°C
In bedrijf: Collector-basis overgang:
Tmnl = + 75°C
(continu bedrijf)
Gedurende max. 200 uur:
Tma, = + 90°C
(intermitterende bedrijf)
Koeling:
Warmteweerstand van de collectorgrenslaag
= 0,3 °C/mW
tot de omgeving zonder koelplaat:
Idem, indien de transistor met een koelvin op
een plaat van tenminste 12,5 cm2 wordt
gemonteerd:
Kmax = 0,09°C/mW
Bij een maximale dissipatie van 500 mW zal in het laatstgenoemde geval
de temperatuursverhoging 45°C bedragen de hoogste toelaatbare om
gevingstemperatuur wordt derhalve 30°C.
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Afmetingen: De transistor is in een TO-1 huis ondergebracht, waarbij
een enkelvoudige koelplaats 56227 of een dubbele 56226 geleverd
worden.
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Fig. 107a, b en c
Karakteristieke waarden bij 25°C omgevingstemperatuur:
Collectorlekstroom Ico bij I0 = 0 (open emissor);
—Icbo (—ucb = loV). g b.s.:
max. 10 MA
In het algemeen worden drie soorten lekstromen onderscheiden, nl. de
collector-basis lekstroom volgens fig. 107a, welke van belang is voor
de g.b.s., de emissor-basis lekstroom volgens fig. 107b, welke eveneens
van belang is voor de g.b.s. bij dichtgestuurde transistor en de collectoremissorlekstroom volgens fig. 107c, welke van belang is voor de g.e.s.
Deze lekstroom, welke ca. a’ maal zo groot is als de —Icbo uit fig. 107a
is voor onze toepassingen het meeste van belang.
min. 32V
Collectorspanning bij Ub0 = 0 : —Ucb
(bij een collectorstroom van 0,5 mA)
Uit dit gegeven is te concluderen, dat bij een doorverbonden emissorbasis (geen sturing) de collectorstroom kleiner zal zijn dan 0,5 mA bij
een collector-basisspanning van 32V of groter. Deze collectorstroom kan
b.v. in een klasse-B versterker aanleiding geven tot een ongewenste ver
hoging van de dissipatie, om de transistor werkelijk dicht te sturen is
derhalve een negatieve spanning tussen emissor en basis nodig.
Emissorspanning in sperrichting bij Ic = 0:
min 10V
(bij een emissorstroom van 0,2 mA).
De schakeling hiervan komt overeen met die van fig. 107b; dit gegeven
is van belang, indien de transistor in g.b.s. ver dichtgestuurd wordt.
Ontwerpgegevens: (bepaald bij een omgevingstemperatuur van 25°C)
Emissorlekstroom —Iobo
max. 0,55 mA
(bepaald bij een spanning —Uob van 5V,
Ic = 0 en een sperlaagtemp. van 75 °C)
Ic
^cbo
Gelij kstroomversterking
— hFE:
d" 1 cbo
min:
gem:
100
220
2
mA,
—Ucb
=
5V)
^FE (*e —
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hFE (I o — 50 mA, —Ucb = 0V)
105
Ucb = 0V)
^FE (^e = 100 mA,
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Deze uitdrukking voor de stroomversterking ontstaat, indien we de
invloed van de collectorlekstroom Icbo op de collectorstroom, reps. de
basisstroom bezien; dit is in fig. 107d nader aangegeven.
Deze collectorlekstroom vloeit in een zodanige richting, dat de collector
stroom hierdoor wordt vergroot, de basisstroom hierdoor wordt ver
kleind. De invloed op de (kleine) basisstroom Ib is uiteraard veel groter
dan die op de (grote) collectorstroom Ic.
Voor Ib = 0 zal er reeds een collectorstroom I coo vloeien, welke bij
benadering gelijk is aan a’ X Icbo.

r* ©

Fig. 107d

/
(d)

Basis-emissorspanning:
uiterste waarde
gem.
2 mA, —Ucb = 5V) 105 mV
-Ube (Ie —
max. 400 mV
Ucb = 0V)
—Ub0 (I, = 100 mA,
Grensfrequenties:
min. 1,7 MHz
Frequentie, waarbij h21 = 1:
2,3 MHz
Bij deze frequentie is de versterking in g.e.s. tot 1 gedaald; deze
frequentie komt vrijwel overeen met de afsnij frequentie van de
transistor in g.b.s. fab.
Afsnijfrequentie, waarbij h21 gedaald
17 kHz
min. 10 kHz
is tot — 3dB van de nom. waarde: fa0 =
Ruisgetal:
= 4 dB max. 10 dB
F
(Gemeten bij —Ucb = 5V, Ie = 0,5 mA, f = 1 kHz
bandbreedte 200 Hz; bronimpedantie 500 O)
h-parameters gemeten bij T = 25°C, Ic = 2 mA, —Ucb =: 5V en
meetfrequentie van 1000 Hz.
min. 1,7 kil
Ingangsimpedantie hn
2,4 kO
max. 3,8 kft
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Spanningsterugwerking h 12

8.10-4

Stroomversterkingsfactor h21

180

Uitgangsadmittantie h22

0,1 mA/V

max. 13-ÏO*4
min. 130
max. 300
max. 0,17 mA/V
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Fig. 107e

In de fig. 108a t/m i zijn de belangrijkste grafieken van de AC 126
weergegeven.
~Ig = 0.7mA

Fig. 108a
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In fig. 108b is de relatie tussen de basisstroom en de emissorstroom aan
gegeven met de daarbij behorende spreiding; voor een emissorstroom
van 6 mA kan de basisstroom liggen tussen de 11 en 49 mA. De
nominale waarde is 30 mA, waaruit wel een idee volgt omtrent de grote
variatie, welke in de praktijk kan optreden.
(b)

- AC 126 bt
-VCB = 5V
Tamb=2‘5°C
typ
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In fig. 108c is de emissorstroom als functie van de —Ube opgegeven.
Voor een emissorstroom van 6 mA kan deze spanning liggen tussen
120 en 150 mV.
In fig. I08d is de invloed van de temperatuur op de collectorlekstroom
I-ebo weergegeven bij verschillende waarden van de collector-basisspanning. Duidelijk blijkt hieruit de enorme toename van de collectore stroom met de temperatuur. Bij een temperatuur van 25 °C is de lek5te°0ni £?•'• 5 /xA’ om bil 90°C tot 1 mA (een factor 200!) te zijn ge1 ^’e,s’ moet ^eze waarde met de stabilisatiefactor vermeniguidigd worden, welke als regel tussen de 5 en 10 ligt.
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In fig. 108c is het verloop van de ingangsweerstand hn met de emissorstroom Ie weergegeven. Voor kleine emissorstromen ligt de waarde hier
van in de buurt van 5 kQ, om voor grote stromen tot minder dan 1 kn
te dalen.
In fig. 108f is het verloop van de spanningsterugwerking h12 als functie
van de emissorstroom aangegeven. Duidelijk is te zien, hoe voor kleine
waarden van deze stroom de terugwerking uiterst gering is, om bij
grotere stroomwaarden snel te dalen tot ca. 8 X 10-4.
In fig. 108g is het verloop van de stroomversterking h21 als functie van
de emissorstroom aangegeven. Deze blijft over een groot gebied van de
emissorstroom nagenoeg constant, doch is in vrij sterke mate afhankelijk
van de collector-basisspanning. Dit verschijnsel hangt weer samen met
het doordringen van het collectorveld in de basis.
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In fig. 108h is het gedrag van de uitgangsadmittantie h22 als functie
van de emissorstroom weergegeven. Deze neemt toe met de emissor
stroom, hetgeen wil zeggen, dat de inwendige weerstand rc, welke gelijk
is aan l/h22, afneemt met toenemende uitsturing.
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In fig. 108i is tenslotte de stroomversterking uitgezet als functie van de
belastingweerstand ZL. Deze stroomversterking zal als gevolg van de
inwendige terugwerking afnemen; bij ZL = 0 komt de stroomversterking
met h21 overeen, ook zijn hierbij de grenzen van de stroomversterking
aangegeven.
(d)

10000
~*CB0
(fjA)

1000

100

10

20

40

60

60 ijrcuoo

Fig. 108d

Eindtransistor AD 139
Voor de betekenis van de diverse symbolen wordt naar het voorafgaande
verwezen:
Grenswaarden:
Spanningen:
Collector-basisspanning —Ucb
Collector-emissorspanning —Uce
Emissor-basisspanning —Ube
Stromen:
Collectorstroom —Ic
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max.
32V
32V
10V
1

A

Collectorpiekstroom —Icm
Basisstroom —Ib
Dissipatie:
Totale dissipatie
Temperaturen:
Voor continu bedrijf: collectortemp.:
intermitterend bedrijf; max. 200 uur:
Opslagtemp.:
Warmteoverdracht:
Warmteweerstand van de collectorgrenslaag
tot aan het huis: K:
Afmetingen: (lengte X breedte = 30 X 18,5 mm)
Bestelnummer mica-isolatie en busjes 56239
Karakteristieke gegevens: (T = 25°C)

3 A
0,2 A
13W
90°C
100°C
—55°C tot + 75°C

mm.:
Collectorstroom bij —Uce = 32V en Ub0 = IV
Emissor-basis lekstroom bij —Ueb = 10V en Ic = 0
Basisstroom bij:
1
I0 = 0,1 A, -Ucb = 0V
Ie = 1 A, -Ucb = 0V
9
Ontwerp gegevens (T = 25 °C)
Collector-basis lekstroom —Icbo
(bij —Ucb = 0,5V, Ie = 0 mA)
Collector-emissor spanning —U00
32V

= 4°C/W

max.:
1 mA
1 mA
4 mA
33 mA
25 /xA
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.

(bij —Ic = 0,5 A, Uob = —2V)
Collector-emissor spanning —Ucc
16V
(bij —10 ~ °>5 A> lb = 0 mA)
Deze laatste twee waarden zijn van belang voor het werken in klasse-B
versterkers, waarbij een der transistoren dichtgestuurd moet worden bij
een collectorspanning, welke tot het dubbele van de voedingsspanning
kan oplopen.
max.
min.:
0,4 V
Collector kniespanning:
(gemeten bij een afname van de collectorstroom
van 1,1 A tot 1 A bij constante basisstroom en een
bijbehorende afname van de —Uce van IV tot de
kniespanning)
0,5 mA
Basisstroom —Ib
(gemeten bij Ie = 10 mA en —Ucb van 10V)
155 mV
Basis-emissorspanning —Ub0:
115
(gemeten bij I? = 10 mA en —Ucb = 10V)
10 kHz
Afsnij frequentie fae:
(gemeten bij —Uce = 2V, I0 = 100 mA)
gem. 0,55
Lineairiteit van de stroomversterking:
0,45
(belastingsweerstand 12 n, Uce = —14V)
Hieronder wordt verstaan de verhouding tussen de stroomversterking
bij 1 A en die bij een zeer kleine emissorstroom; hoe dichter deze waarde
bij 1 ligt, hoe kleiner de vervorming bij uitsturing van de basisstroom
zal zijn.
Aangepast stel 2-AD 139 voor balansversterkers:
Verhouding tussen de gelijkstroomversterkingsfactoren
1,25
h feie en bFE2e» maximale afwijking
(gemeten bij —Ucb = 0V en Ie = 100 mA, resp.
biJ —ucb = 0V en Ic = 1 A)
De waarde van deze verhouding dient zo dicht mogelijk bij 1 te liggen,
ten einde vervorming door ongelijke stroomuitsturing in een klasse-B
versterker te vermijden (zie ook fig. 106c).
In de figuren 109a t/m e zijn de belangrijkste karakteristieken van de
AD 139 opgenomen; in fig. 109b is de collectorlekstroom als functie van
de collectortemperatuur opgegeven.
In fig. 109c is de emissorstroom als functie van de basisstroom weer
gegeven, terwijl in fig. 109d de emissorstroom als functie van de basisemissorspanning is weergegeven. Deze krommen zijn zeer nuttig om de
rustinstelling en de maximum stroom, resp. spanning, voor volledige
uitsturing te bepalen.
In fig. 109e is een grafische voorstelling gegeven van het verloop van
de stroomversterking voor kleine (B), resp. voor grote uitsturing (A)
als functie van de collectorstroom. Hierbij komt de stroomversterking
voor kleine signalen vrijwel overeen met de h21. Gezien de vrij sterke
kromming van de —Ic—Ib karakteristiek van fig. 109a is een dergelijke
grote variatie wel te verwachten.
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Bij de stroomversterking voor grote signalen wordt steeds vanuit het
nulpunt tot aan de maximale waarde uitgestuurd. Hierbij speelt de
kromming van de —Ib—Ic een veel kleinere rol, omdat steeds over het
gehele gebied van de kromme wordt uitgestuurd.
In fig. 110 is ten slotte de schakeling van 2-AD 139 in klasse-B balans
weergegeven, welke na het voorafgaande weinig betoog van node heeft.
Ten einde het instelpunt te stabiliseren, wordt de N.T.C.-weerstand op
de koelplaat nabij een der eindtransistoren aangebracht, iedere transistor
is weer op een koperen koelplaat met een dikte van tenminste 1,5 mm
en een oppervlak van ten minste 10 X 10 cm gemonteerd.
De verdere gegevens zijn als volgt:
1) Voedingsspanning 14V (max. 16V).
2) Max. vermogen aan de luidspreker: 5W.
3) Impedantie van collector tot collector: 72 ft (impedantie per helft
gelijk aan 72/4 = 18 ft).
4) Piekstroom per transistor bij volle uitsturing: 750 mA.
5) Gemiddelde stroom per transistor bij volle uitsturing: 240 mA.
6) Ruststroom per transistor: 60 mA.
7) Ingangsspanning Uim = 2,65V bij volle uitsturing.
8) Ingangsstroom Iim = 16,7 mA bij volle uitsturing.
9) Vervorming bij volle uitsturing: dtot = 4,5%.
Hierbij zij nog opgemerkt, dat het voor een hoog rendement, een kleine
vervorming en een kleine sturing het gunstig is de voedingsspanning zo
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hoog te kiezen als toelaatbaar is; de kniespanning speelt dan een
kleine rol (hoog rendement), terwijl de vervorming klein is, daar slechts
een klein gebied van de Ic—Ib karakteristiek wordt bestreken, terwijl het
benodigd stuurvermogen door de kleinere stroomuitsturing bijna met
het kwadraat van de voedingsspanning afneemt.
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HOOFDSTUK XXVI

DE TYPERING VAN HALFGELEIDERS
De oude aanduidingen voor halfgeleiders waren:
Voor diodes: OA,
Voor zener-diodes: OAZ
Gevolgd door een serie-nummer van 1 tot 999
Voor transistoren: OC
In de nieuwe typering wordt onderscheid gemaakt tussen standaard- en
professionele toepassingen:
Voor de standaard typen wordt een code gebruikt, welke bestaat uit
twee letters, gevolgd door een serienummer, gaande van 100-999- Voor
de professionele toepassingen wordt voor de eerste twee letters dezelfde
code toegepast, achter deze twee letters volgt nog een derde letter en
twee cijfers (van 10-99) ter identificatie.
De eerste letter is A voor Germanium, B voor Silicium en R voor ander
halfgeleider materiaal.
* De tweede letter betekent:
A = Diode.
C =: Audiofrequent-transistor.
D = Audiofrequent-vermogenstransistor.
E = Tunneldiode.
F = Hoogfrequent-transistor.
L = Hoogfrequent-vermogenstransistor.
P = Fotodiode-transistor etc.
R = Gestuurde gelijkrichter (thyristor)
S = Schakeltransistor.
T = Gestuurde gelijkrichter voor grotere vermogens.
U rr Schakeltransistor voor grotere vermogens.
Y = Dioden voor grotere vermogens.
Z = Referentie-diode (Zender-diode).
Zo betekent de AC 126 een audiofrequente transistor voor standaard
toepassingen, een ADZ 12, een audiofrequent-transistor voor vermogensdoeleinden, een BFY 10, een silicium transistor voor hoge frequenties
en voor professionele doeleinden etc.
Wat betreft de keuze van het germanium of het silicium als uitgangs
materiaal kan opgemerkt worden, dat silicium kostbaarder is in de ver
werking dan het germanium, doch een aantal aantrekkelijke eigen
schappen heeft, zoals de mogelijkheid om met hoge temperaturen te
werken (tot 150°C), hoge spanningen te kunnen verwerken, zeer lage
lekstromen (hoge ingangsimpedanties hiermede bereikbaar) . Voor
professionele doeleinden, waarbij de bedrijfszekerheid zeer hoog moet
zijn, wordt veel silicium toegepast. Ook voor gelijkrichters voor hogere
spanningen en Zener-dioden wordt veel silicium toegepast.
* Hieraan zijn recentelijk toegevoegd: H - Veldsterkte - afhankelijk halfgeleider;
K-M: "Hall” generatoren, o.a. voor magnetische circuits e.d.
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HOOFDSTUK XXVII

DE TOEPASSING VAN NIET-LINEAIRE ELEMENTEN IN
TRANSISTORSCHAKELINGEN
In vele gevallen worden in transistorschakelingen niet-lineaire elementen
toegepast voor het vervullen van specifieke functies. Uit het vooraf
gaande is bekend de toepassing van N.T.C.-weerstanden (z.g. negatieve
temperatuurscoefficiënt-weerstanden of termistors) voor stabilisatie van
het instelpunt van de eindtrap tegen temperatuursveranderingen, de toe
passing van dioden in de voorwaartsrichting voor stabilisatie tegen ver
anderingen in de —Ube als gevolg van temperatuursvariaties, de toe
passing van Zener-dioden voor spanningsstabilisatie, de toepassing van
gloeilampjes voor stabilisatie van het instelpunt tegen verandering in
de voedingsspanningen enz.
Onder de categorie van de temperatuurafhankelijke weerstanden vallen
de N.T.C.-weerstanden, waarvan de weerstand in tamelijk sterke mate
van de temperatuur afhangt. Deze weerstand neemt af met toenemende
temperatuur en wel zodanig, dat bij een temperatuurstoename van
25-50°C de weerstand afneemt tot ^ a V5 deel van de waarde bij 25°C.
Een tweede categorie vormen de z.g. P.T.C. weerstanden (positieve
temperatuurs-coefficiënt) waarvan de weerstand binnen een bepaald
gebied sterk toeneemt met een toename van de omgevingstemperatuur.
Deze weerstanden worden in transistorschakelingen zelden toegepast.
De weerstand van het gloeidraadje in een lampje is eveneens temperatuurafhankelijk, waarbij deze temperatuurvariatie echter niet zozeer ver
oorzaakt wordt door die van de omgeving, doch een gevolg is van de
verhitting door de stroom zelf, die in het draadje vloeit.
Een derde categorie zijn de V.D.-weerstanden (foutievelijk geheten
V.D.R.-weerstanden Voltage Dependant Resistor), waarvan de weerstand
sterk afneemt met het overschrijden van een bepaalde spanningswaarde
waardoor de stroom door de weerstand sterk toeneemt .
Deze weerstanden zijn zeer geschikt voor het onderdrukken van
spanningsstoten in zelfinducties (transformatoren, smoorspoelen e.d.)
welke bij het in- en uitschakelen kunnen optreden. De hoge spannings
piek wordt door de sterk afgenomen weerstand genivelleerd, zodat een
hierna volgende diode- of transistor niet wordt beschadigd. De V-Dweerstanden worden parallel aan de zelfinductie aangebracht.
De toepassing van Zener-dioden in gestabiliseerde schakelingen hebben
we reeds uitvoerig behandeld, ook kunnen de Zener-dioden zeer goed
voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt. Zodra de Zener-spanning
ereikt is, zal de weerstand plotseling zakken tot enkele ohm’s, terwijl
een tamelijk grote stroomstoot verwerkt kan worden. Hierdoor zijn de
ener-dioden ook zeer geschikt om zelfinductiestoten e.d. weg te werken,
oms worden ze over de collector-emissor overgang bij schakeldioden
gep aatst, welke zelfinducties moeten schakelen. Bij het overschrijden
erwl»C kePaa^e Uce in sperrichting zal de Zener-diode gaan geleiden
* gevaarlijke spanningsstoot wegwerken.
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Overigens kan een gewone kristal-diode, welke over een smoorspoel, een
relaiswikkeling e.d. is aangebracht, zeer goed dienst doen om de hoge
spanningspieken bij het uitschakelen te niet te doen. De diode wordt
zodanig over deze wikkeling aangebracht, dat deze blokkeert door het
spanningsverlies over de spoel. Het stroomverlies in de diode zal daar
door als regel gering zijn. Wordt nu de stroom door de zelfinductie
onderbroken, dan zal er een hoge spanning kunnen ontstaan en wel in
tegengestelde richting met het oorspronkelijke spanningsverlies, waar
door de diode gaat geleiden en de spanningspiek snel wordt genivelleerd.
Soms wordt in serie met de diode nog een weerstand aangebracht, om
deze te beveiligen tegen te hoge piekstromen, terwijl tevens de in de
spoel aanwezige magnetische energie in de weerstand en niet in de diode
wordt vernietigd.
Bij de fabricage van deze niet-Iineaire elementen worden als regel half
geleiders gebruikt welke materialen vallen tussen het geleidingsvermogen
van metalen (spec. weerstand 10-6—io-5 n cm) en dat van isolatoren
(spec. weerstand groter van 10-9 Q cm).
Voor N.T.C.-weerstand worden als uitgangsmateriaal metaaloxyden toe
gepast, daar deze goed reproduceerbaar zijn.
Zoals genoemd neemt de weerstand af met de temperatuur en wel
volgens de betrekking (met enige benadering);
B/T
R(t) — A X c
Hierin is R(T) de weerstand bij de temperatuur T, e de grondslag
van het natuurlijke logaritmische systeem (2,72), A de normale weer
stand, waarvan de waarde afhangt van de constructie en het materiaal,
terwijl de factor B afhangt van het materiaal. Deze factor is aansprakelijk
voor de weerstandsafname met temperatuurstoename. De waarde van A
wordt in Ohm, die van B in °Kelvin uitgedrukt, waarbij B voor kleine
weerstandswaarden ligt in de buurt van 2800°K, voor grotere waarden
in de buurt van 5500°K. Een grotere coëfficiënt wil zeggen, dat de
weerstand sneller met de temperatuur afneemt.
De weerstandwaarde wordt steeds bij 25°C opgegeven; zo betekent de
codering B8 320 01 P/4E een NTC-weerstand in schijfuitvoering met
aansluitdraden, een tolerantie van 20% op de nominale waarde van
4 Q bij 25°C; de B-waarde is hierbij 2800°K; de temp. T moet ook in
°KeIvin worden uitgedrukt (°K = °C + 273).
De weerstandsvariatie om het instelpunt heen kunnen we gemakkelijk
vinden uit de vergelijking voor R(T). De procentuele variatie van de
B
AR
nominale waarde bedraagt
T2
R(t)
Voor een B-waarde van 3600°K en een T-waarde van 300°K zal de
waarde van B/T2 gelijk zijn aan 0,04; de afname is 4% per °C. Bij een
temperatuurtoename met 10°C zal de weerstand tot ca. 60% gedaald
zijn, wat in goede overeenstemming met de praktijk is.
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Vs

Fig. 110

Vs

= 14 V

Ri
Ra

«= 100 instelbaar
= 4 « NTC B832001p/4E

Rc
Rp

= 0.39 «
= 130«

Rcc

=

72 S2

Voor het gebruik in transistorschakelingen, waarbij deze NTC-weerstand
parallel aan de spanningsdeler voor het instelpunt komt te staan, zijn
als regel alleen de lage waarden van belang. Tussengelegen waarden
kunnen door serie-schakeling gemaakt worden. Bij de toepassing van de
NTC-weerstanden dient vermeden te worden, dat de stroom door de
weerstand zo hoog is, dat de verwarming hierdoor bepalend gaat worden
voor de eindtemperatuur, en niet die van de omgeving. Gezien de lage
toegepaste waarden en door de parallelschakeling van de NTC*weerstand
met een gewone weerstand van ongeveer gelijke waarde (zoals dit als
regel voor de temperatuurstabilisatie van het instelpunt geschiedt) zal
deze verwarming als regel geen rol spelen.
De meest gebruikelijke typen hebben waarden van 4,8, 50 en 130 f2.
Voor 4 O is het codegetal B8 320 01 P/4E met een tolerantie op de
nominale waarde van 20% en B8 320 01 A/4E met een tolerantie van
10%. De B-waarde bedraagt bij 25°C 2800°K. De maximum dissipatie
bedraagt bij al deze types 1W, de warmtegeleiding (omgekeerde van de
K-waarde) is 10 mW/°C en de maximum temperatuur bedraagt 120°C.
Voor 8 f2 is het codegetal B8 320 01 P/8E, tolerantie 20%, B-waarde
2800.
Voor de 50 f2 is het codegetal B8 320 01P/50E voor een tolerantie van
20% en B8 320 01A/50E voor een tolerantie van 10%. De B-waarde
is groter en bedraagt 3300°K.
Voor 130 f2 is het codegetal B8 320 01P/130E voor een tolerantie van
20% en B8 320 01A/130 E voor een tolerantie van 10%. De B-waarde
bedraagt 4400°K. In deze reeks zijn ook nog verkrijgbaar een type voor
500 f2 met een B-waarde van 5200°K en een type van 1300 f2 met een
B-waarde van 5500°K.
In fig. 111 is het verband tussen de weerstandswaarde en de temperatuur
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van de hierboven vermelde typen uitgezet. Aan de hand hiervan kan
nagegaan worden, welke combinatie van N.T.C.-weerstand(en) met
gewone weerstanden optimaal is voor het compenseren van de toename
van de collectorstroom bij temperatuurtoename.
Zener-dioden
\

Deze dioden worden gebruikt om een bepaalde spanning constant te
houden. In serie met de diode wordt een zodanige weerstand naar de
voedingsspanning gelegd, dat de stroom door de Zener, afhankelijk van
de belasting, steeds boven de minimale waarde voor een goede stabilisatie
blijft. Bij het wegvallen van de uitwendige belasting mag, ook bij de
hoogste voedingsspanning, de dissipatie in de Zener de max. toelaatbare
waarde niet overschrijden. Bij de aansluiting dient terdege op de polari
teit gelet te worden; de diode moet steeds in sperrichting gebruikt
worden. Bij onjuiste aansluiting zal het spanningsverlies over de diode
zeer gering zijn, zodat de stroom tot een ontoelaatbare waarde kan
oplopen.
Volgens de oude typering (OAZ 200-213) werden deze uitgebracht in
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f
een reeks, waarbij vrijwel iedere spanning tussen 4,7 en 13V te bereiken
was, de nominale stroominstelling was steeds 5 mA. Bij spanningen rond
6V is de temperatuurscoefficiënt van de spanning vrijwel nul, voor
hogere spanningen wordt deze enigszins positief. De toelaatbare stroom
wordt op 50 mA gesteld, terwijl tevens de toelaatbare dissipatie niet mag
worden overschreden. De K-waarde ligt in de buurt van 0,3°C/mW.
In de nieuwe typering bestaat de reeks BZY 56 t/m 69 voor miniatuuruitvoering en spanningen tussen de 4,4 en 12V en nog een reeks BZZ
10 t/m 13 voor spanningen tussen 6 en 8V.
Voor grotere vermogens is er de reeks gekomen van BZZ 14 t/m BZZ 20
met spanningen tussèn 5,6 en 10V, waarbij een Zenerstroom van 0,5A
toegelaten mag worden (mits de dissipatie niet wordt overschreden).
De maximale bedrijfstemperatuur is nu 150°C en de warmteweerstand
van de overgang tot de omgeving in de vrije lucht is 70°C/W; de
warmteweerstand van de overgang naar het huis bedraagt slechts
10°C/W, zodat bij een goede koeling een hoge belasting toelaatbaar is.
Ten slotte is er nog een reeks BZY 74-75 en 76 met overeenkomstige
eigenschappen, welke loopt van 6,2-9,lV.
Gezien de aantrekkelijke eigenschappen en de vele gebruiksmogelijk
heden van de Zener-dioden verschijnen hiervan nog vrijwel dagelijks
nieuwe typen aan de markt. Er bestaat reeds een complete reeks van
typen tussen de 4 en 200V, waarbij de warmteweerstand eveneens uit
zonderlijk laag is nl. 5°C/W. Hiermede kunnen zeer grote stromen
gestabiliseerd worden. Bij een spanning van 10V is de toelaatbare stroom
0,8A, terwijl bij 200V zelfs nog een stroom van 42 mA toegelaten kan
worden; hiermede zijn uiterst eenvoudige gestabiliseerde voedings
bronnen op te bouwen.

158

HOOFDSTUK XXVIII

DE AFHANKELIJKHEID VAN DE H-PARAMETERS VAN DE
TRANSISTORINSTELLINGEN
In het voorafgaande is de afhankelijkheid van de h-parameters van de
transistorinstelling reeds ter sprake geweest. De door de fabrikant op
gegeven waarden gelden voor één bepaalde instelling: bij een instelling,
die hiervan afwijkt moet een correctie worden toegepast.
In principe ontstaat deze afhankelijkheid door de aanwezigheid van de
stroomversterkingsfactor a’ in al deze h-parameters; zoals bekend, zal bij
zeer kleine veranderingen van de a aanzienlijke veranderingen in de a
kunnen optreden.
De afhankelijkheid van de h-parameters van de collector-emissorspanning
is in fig. 112a aangegeven:

Fig. 112a

De nominale waarde van de h-parameters is bij —Ic — 3 mA en bij
__U r: 2V opgegeven. Bij variatie van de collector-emissorspanning
zullen de h-parameters zich wijzigen als in fig. 112a is weergegeven. Bij
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toenemende collectorspanning blijven hn en h21 nagenoeg constant,
terwijl de h12 en h22 beide afnemen. Als gevolg van de toename van
de uitputtingslaag bij grotere collectorspanning zal de terugwerking
verminderen, zowel van de uitgangsspanning op de ingangsspanning
(h12) als van de uitgangsspanning op de uitgangsstroom (h22): de in
wendige weerstand neemt toe.
De invloed van de instelling van de collectorstroom op de h-parameters
is aanzienlijk groter, hetgeen in fig. 112b is weergegeven. Hierbij is uit
gegaan van een nominale instelling van —Uce = 2V en —Ic van 3 mA.
Bij kleinere stroom neemt de ingangsweerstand sterk toe, bij Ic = 0,5
mA is deze reeds driemaal de overeenkomstige waarde bij Ic = 3 mA.
(b)

§

i

2

0,5

0,2
Fig. 112b

o,i

;
i
0,5

2

5

10-Ic(mA)

Uiteraard houdt dit verschijnsel verband met grootte van de ingangs25
weerstand, welke gelijk is aan rbb’ + a’
zal de ingangsweerstand toenemen.
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-. Bij afname van de —Ie
I.

De spanningsterugwerking h12 van de uitgangs- op de ingangsspanning
neemt eveneens toe en welhaast in gelijke mate als de hn. Dit is duide
lijk, omdat in wezen de h12 de verhouding aangeeft van de toename van
de ingangsspanning uv welke nodig is om bij een constant gehouden ix
de invloed van de u2 hierop weer teniet te doen. Daar de ingangsweerstand sterk toeneemt, zal de toename van de ux, om de invloed van de
u2 op de ix weer te niet te doen, ook evenredig groter moeten zijn; de
h12 neemt in vrijwel gelijke mate toe met de hu.
De terugwerking van de uitgangsspanning op de uitgangsstroom h22
neemt daarentegen sterk af en wel bij Ic = 0,5 mA tot het 0,3 deel van
de waarde bij 3 mA, de inwendige weerstand neemt (schijnbaar) toe.
Dit is te verklaren uit de afhankelijkheid van het recombinatiegebied aan de
emissor-basis overgang van de collectorstroom. Bij een kleine collectorstroom zal de breedte van dit gebied in de basis overeenkomstig gering
zijn. De afstand tot de basis-collectorovergang is betrekkelijk groot, zo
dat de invloed, welke de collectorspanning op de helling van de concen
tratie gradiënt heeft (welke weer bepalend is voor de emissor-basisstroom) eveneens gering is: de terugwerking is klein.
Bij toenemende collectorstroom zullen deze verschijnselen zich in om
gekeerde richting manifesteren.
Ten einde de waarde van de h-parameters bij een bepaalde instelling te
vinden, dienen de opgegeven waarden bij de nominale instellingen uit
fig. 112 vermenigvuldigd te worden met de uit deze figuur verkregen
waarden. Was b.v. de hn in fig. 112b gelijk aan 2 kfi, dan zal deze bij
een stroom van 0,5 mA gestegen zijn tot 3 X 2 = 6 kft.
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HOOFDSTUK XXIX

HET GEDRAG VAN DE TRANSISTORSTROMEN BIJ KLEINE
UITSTURING VAN DE EMISSOR-BASIS OVERGANG EN HET
BEPALEN VAN DE LEKSTROMEN HIERBIJ
In hoofdstuk 23 zijn in de fig. 107a, b en c de drie mogelijkheden afgebeeld voor het ontstaan van de verschillende lekstromen, deze zijn in
wezen ontleend aan de g.b.s. van fig. 107d. Deze lekstromen kunnen
ook verkregen worden uit de grafieken, welke het verloop van de drie
transistorstromen bij variatie van de Ube aangeven. Deze karakteristieken
zijn ook zeer belangrijk voor die gevallen, waarbij de transistor vrijwel
wordt dichtgestuurd (in klasse-B versterkers, in schakeltoepassingen e.d.)
of zelfs met negatieve emissor-basisspanning wordt toegepast.
In fig. 107e is dit verloop afgebeeld. De stroom- en spanningsrichtingen
komen overeen met die in fig. 107d. Hierbij geldt steeds, onafhankelijk
van het optreden van lekstromen, de betrekking: Ie = Ic + Ib, daar in
de transistor deze drie stromen samenkomen, zodat de som van de in
gaande stromen steeds gelijk moet zijn aan die van de uitgaande.
Bij grote positieve spanningen van de Ueb (richting G) zullen zowel de
emissor- als de collectorstroom groot zijn, lekstromen spelen vrijwel
geen rol. Naarmate de spanning afneemt, zullen de stromen eveneens
afnemen, waarbij de emissorstroom sneller afneemt dan de collector
stroom, wat een gevolg is van de collectorlekstroom, die immers, on
afhankelijk van de Ueb, steeds blijft vloeien. Op een bepaald punt (A),
zullen de collector- en emissorstromen gelijk geworden zijn, zodat daar
de basisstroom nul is geworden. Deze situatie komt in feite overeen met
de ”open basis” van fig. 107c. In de schakeling van fig. 107d betekent
dit, dat de collectorlekstroom Iceo in de aangegeven richting evengroot
geworden is als de basisstroom Ib, welke ontstaat als verschil tussen de
Ie en Ic. Het stuk AC in fig. 170e komt derhalve overeen met de I^
of met Ico’.
Bij verdere afname van de -f Ueb zal de basisstroom van richting om
keren, de emissorstroom is nu kleiner geworden dan de collectorstroom.
In het punt Ueb = 0 zal er een negatieve basisstroom vloeien, wat de
collectorlekstroom is, welke vloeit bij kortgesloten emissor-basis overgang. Deze lekstroom is veel kleiner dan die, welke bij open basis op
treedt. Hierbij zij nog opgemerkt, dat het punt Uob = 0 voor de
transistor geen bijzonder punt betekent — hierbij kan nog een aan
zienlijke collectorstroom vloeien. Indien deze stroom zeer klein moet
worden, dient de emissor-basisspanning behoorlijk negatief te worden
ingesteld.
Bij verdere negatieve emissor-basisspanning (richting OH) zal de
emissorstroom verder afnemen totdat deze nul wordt. De negatieve
emissor-basisspanning zal nu de van de collector afkomstige invloed
balanceren. De emissorstroom zal eerst bij enige negatieve emissorbasisspanning van richting omkeren. De collector- en basisstromen zijn
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nu aan elkaar gelijk geworden, wat in het punt E is bereikt Deze
situatie komt overeen met die van de open-emissor schakeling van fig.
107a. De collectorlekstroom zal nu gelijk worden aan het stuk EB, de
(gelijke) basislekstroom aan het stuk EF; deze waarde komt overeen
met de ïcbo of de ICO*

Bij een nog grotere negatieve emissor-basisspanning zal de collectorstroom steeds verder afnemen, daar de lekstroom nu steeds meer in de
basis-emissorovergang gaat vloeien — de collector speelt vrijwel geen
rol meer, zodat de emissor-basisovergang zich gedraagt als een diode
in sperrichting. Hierbij ontstaat de situatie van de open collector, zoals
deze in fig. 107b is weergegeven; de hierbij optredende lekstroom is de
emissor-basis lekstroom I obo'
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AANHANGSEL
Algemene gegevens:
De hieronder staande gegevens gelden zowel voor de g.e.s., voor de
g.b.s. en voor de g.e.s., mits daarbij de bijbehorende h-parameters in
gevuld worden. De belastingsweerstand van de transistor wordt voor
gesteld door Rx; die van de bron, welke de transistor stuurt, is gelijk
aan Rg. H — h^^ X b22 — ^12 X ^21*
Stroomversterking:

Ai =

b2i

r

1 + h22 X Ri
Spanningsversterking:

—^21 X Ri
Av =
hu + H X Ri
hii + H X Rj

Ingangsweerstand:

R;
1 H" b22 X Ri

Uitgangsweerstand:

hU + Rg
R« =

H + hxx X Rg
h2i2 X Ri
Vermogensversterking: Au =

!

(1 + h22 X Ri) (Rn+ H x Ri)

i
Overzicht van de verschillende uitvoeringen van transistoren voor audiofrequenties.
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OVERZICHT VAN N . T . C .-WEERSTANDEN

R25

Tolerantie

Type nummer
met draden

%

zonder draden

4

+20

4
8

±10
+ 20
+20

B8 320 00P/4E
A/4E

50
50
130
130
500
500
1300
1300

B8 320 01P/4E

code
rood
rood + rood

A/4E
P/8E
P/50E
A/50E

violet
geel
wit
wit 4 rood
groen
groen + rood
blauw

+ 10

P/8E
P/50E
A/50E

+ 20

P/130E

±10
+ 20
+ 10

A/130E
P/500E

P/130E
A/130E
P/500E

A/500E

A/500E

+20

P/1K3
A/1K3

P/1K3
A/1K3

+ 10

Kleur

geel 4 rood

blauw + rood

Errata, behorende bij deel 1: Versterkers met Transistoren.
Pag. 15:
Pag. 17:

9e regel v.o.: staat: fig. 20; lees: fig. 2a)
19e regel v.o.: staat: voor de L-schil; lees: voor de M-schil

Pag. 24: 14e regel v.b.: staat: opgewekte vrije elektronen e±; moet
zijn: opgewekte vrije elektronen e2.
Pag. 24: 2e regel v.o.: staat: negatieve elektrode Kj; lees: negatieve
elektrode K2.
Pag. 25: le regel v.b.: staat: positieve elektrode K2; lees: positieve
pool Kx
Pag. 27: le regel v.b.: staat: 2 ohm/cm; lees: 2 ohm.cm
Pag. 35: le regel v.b.: staat: Id-Vd karakteristiek: lees: Id-Ud
karakteristiek
Pag. 49: 2e regel v.b.: ....... (9) vervalt
Pag. 51: 21e regel v.o.: staat: (1 + a): lees (1 + a') Ico
Pag. 58: 15e regel v.o.: staat: complete rekenwijze; lees complexe
Pag. 61: 9e regel v.b.:
Pag- 61: 10e regel v.o.:
Pag. 140: Formule (73):
Pag. 140: Formule (74)::
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rekenwijze
staat: storom: lees: stroom
staat: Y21 — Y3; lees: Y21 == Y3
staat: e Ci AT; moet staan: e Cr AT
staat: e Ci AT; moet staan: e Ci AT
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Germanium transistoren
Silicium transistoren
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Silicium dioden
Zenerdioden
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INHOUD
HOOFDSTUK XVIII
De eindversterker
18.1 Algemene inleiding..........................................
18.2 De enkelvoudige uitgangstrap............................
18.3 De balansschakeling..........................................
18.4 De balansversterker in klasse-B instelling .
HOOFDSTUK XIX
De serie balansversterker
19.1 Algemeen........................................................
19-2 De complementaire transistorschakeling .
.
19-3 Bespreking van enige in de praktijk beproefde schakelingen
HOOFDSTUK XX
Voedingsapparatuur
20.1 Een beknopt overzicht van de voor de versterker benodigde
voedingsapparaten..............................................................
20.2 De stabilisatie van de voedingsspanning............................
HOOFDSTUK XXI
De stabiliteit van de versterker bij toepassing van tegenkoppeling
21.1 Algemeen............................................................................
21.2 De invloed van de koppelelementen op de fazedraaiing .
.
HOOFDSTUK XXII
De behandeling van enkele bijzondere schakelingen
22.1 De fazedraaier......................................................................
22.2 De cascadeschakeling van transistoren...................................
22.3 Versterkers met variabel instelpunt..........................................
HOOFDSTUK XXIII
De vervorming....................................................................................
HOOFDSTUK XXIV
De montage van transistoren..............................................................
HOOFDSTUK XXV
Het verwerken van de transistorgegevens.........................................
HOOFDSTUK XXVI
De typering van halfgeleiders.......................................................
HOOFDSTUK XXVII
De toepassing van niet-lineaire elementen in transistorschakelingen
HOOFDSTUK XXVIII
De afhankelijkheid van de H-parameters van de transistorinstellingen
HOOFDSTUK XXIX
Het gedrag van de transistorstromen bij kleine uitsturing van de
emissor-basisovergang en het bepalen van de lekstromen hierbij
Aanhangsel...................................................................................
Uitvoeringsvormen van transistoren voor audio-frequenties .
Overzicht germanium transistoren voor audio-frequenties .
NTC-weerstanden......................................................................
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een merk is als een zegel

tEWMRNBKI
Een goede verpakking houdt immers de
belofte voor een goed produkt in. En Pope
buizen en transistors zijn goed. Kenmerkend
hiervoor zijn de constante kwaliteit, de func
tionele toepassing, de ruime keus en, last but
not least, de geweldige service. De radiohandelaar weet achter zich een organisatie
die hem met raad en daad wil en kan steunen.
Dat is Pope.
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