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Voorbericht bij de vijfde druk

Door de verdere ontwikkeling van de transistortechniek en het ontstaan van
de geïntegreerde schakeling werd het noodzakelijk de vierde druk belangrijk
uit te breiden.
Gezien de omvang van de uitbreiding, die zeker meer dan 150 bladzijden extra
zou vergen, is in overleg met de uitgever besloten het oorspronkelijke boek te
splitsen in verschillende delen met elk deel zijn specifieke inhoud.
In het eerste deel worden de fysische en technische grondslagen besproken,
terwijl voorts de laagfrequentversterkers en de ontvangerschakelingen aan de
orde komen.
Het hoofdstuk technische grondslagen is thans uitgebreid met het onderwerp
„koelen van transistoren”. Het hoofdstuk, dat handelt over laagfrequentver
sterkers, is hier en daar eveneens gewijzigd. Verouderde schema’s zijn ver
vangen door recentere ontwerpen. In dit hoofdstuk wordt eveneens aandacht
gewijd aan de „single-ended-push-pull” - eindversterker, die alom als transformatorloze uitgang in kwaliteitsversterkers wordt toegepast.
In hoofdstuk 4 wordt een theoretische beschouwing aan deze versterker ge
wijd; in hoofdstuk 5 komt een praktische schakeling met complementaire
stuurtrap ter sprake.
In het tweede deel komen de andere onderwerpen ter sprake, die we voorheen
met de stof uit het eerste deel in één boek aantroffen.
Bij de vorige drukken werd slechts op summiere wijze de schakeltechniek
met transistoren behandeld. Dit onderwerp heeft tegenwoordig alle aandacht,
daar transistoren op grote schaal voor schakeltechnische toepassingen in de
industrie worden gebruikt. Belangrijk is ook hier de transistor zo te gebruiken,
dat de kans op defect raken tot een minimum wordt beperkt. Aan het hoofd
stuk, dat de transistor als schakelelement behandelt, is ihans ook het onder
werp „logische schakelingen” toegevoegd, terwijl voorts iets over geïntegreerde
schakelingen wordt gezegd.

Het hoofdstuk, waarin bijzondere dioden en transistoren worden behandeld
is belangrijk uitgebreid met toepassingen van bestuurbare gelijkrichters. In
dit hoofdstuk worden tevens de unijunction-transistoren en de veldeffecttransistoren besproken.
Het derde deel behandelt geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassin
gen. In dit deel worden o.a. besproken de fabricage van micro-elektronische
onderdelen, de diverse vormen van logische schakelingen zoals RTL, DTL,
TTL, CTL en CML en de toepassingen van geïntegreerde schakelingen in
tellers en frequentiedelers. In het laatste hoofdstuk van het derde deel komen
computerschakelingen aan de orde.
In het vierde deel worden bouwontwerpen behandeld van geluidsversterkers
van een ontvanger voor de amateurbanden en van een zend-ontvanger voor
de 2-meter-band.
De geluidsversterkers en de kortegolfontvanger zijn in gedrukte bedrading
uitgevoerd.
Gaarne spreek ik mijn dank weer uit tot degenen, die aan de totstandkoming
van deze uitgaven hebben medegewerkt.
Zoetermeer, januari 1969
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1. Inleiding

Zowel voor de technicus als voor de amateur is het belangrijk dat hij bij het
ontwerpen van transistorschakelingen goed op de hoogte is met de fysische en
technische grondslagen van de halfgeleiderelementen.
Deze techniek van de halfgeleiderelementen heeft zich na de uitvinding van de
transistor zo snel ontwikkeld, dat het erg moeilijk zal zijn, zonder een be
hoorlijke kennis van de grondslagen iets op dit gebied te kunnen presteren.
De transistor werd toevallig ontdekt door Bardeert en Brattain in 1948.
Beide fysici, verbonden aan de laboratoria van de Bell Telephone in Amerika,
waren bezig met het onderzoek aan duo-dioden, waarbij een elektrolyt de
contactelektrode met het oppervlak van de halfgeleider vormde. Zij consta
teerden, dat de elektronenstroom in de ene diode zich wijzigde, wanneer men
de spanning over de andere diode liet variëren.
Deze ontdekking bracht de fysici op het idee een dergelijke proef ook eens te
nemen met puntcontactdioden, waarbij men zou trachten de stroom te be
ïnvloeden met een metalen elektrode. Deze proef lukte inderdaad en dit be
tekende het ontstaan van een versterkerelement, dat de naam van transistor
(TRANSfer resISTOR) kreeg. Nu, 18 jaarna de uitvinding, is het element
dermate geperfectioneerd, dat in vrijwel iedere tak van de elektronica de
transistor wordt toegepast.
Interessant is het te vermelden, dat vrijwel onmiddellijk na de uitvinding
reeds versterkeis, superheterodyne-ontvangers e.d. voor tentoonstellingsdoel
einden werden ontworpen, die zo’n indruk op het publiek maakten, dat ge
durende enige weken de verkoop van normale radiotoestellen sterk daalde.
Een jaar na de uitvinding van de puntcontact-XvaniisiOT werd de ontdekking
van de lagen- en fototransistor aangekondigd. Vooral de lagentransistor bood
interessante perspectieven.
9

De huidige transistoren zijn vrijwel alle van het laagjes-type. Puntcontacttransistoren gebruikt men alleen nog voor speciale doeleinden.
De transistor heeft enkele kenmerkende voordelen op de radiobuis. Het
grootste voordeel is wel het ontbreken van de gloeidraad. Dit betekent een winst
in rendement, hetgeen voor vele praktische toepassingen niet onbelangrijk is.
Een ander voordeel is de lage voedingsspanning, die de transistor voor nor
maal bedrijf nodig heeft. Dit is van groot belang bij modelbesturing, draagbare
ontvangers en andere mobiele apparatuur.
Het ontbreken van de gloeidraad en de lage voedingsspanning maken de tran
sistor buitengewoon geschikt om snel experimentele schakelingen ineen te
zetten en te proberen. Het derde voordeel is de zeer lange levensduur.
Eenmaal goed ingesteld, is de kans op defect raken uiterst gering. Dit is zeer
belangrijk voor omvangrijke apparatuur, zoals elektronische rekenmachines.
Het zoeken van fouten is hier vaak ingewikkeld en kan soms veel tijd kosten.
Wanneer in deze machines een transistor als versterker- of schakelelement
wordt gebruikt, kan ongetwijfeld een betere efficiency worden bereikt. Het
geringe energieverbruik is hier bovendien aantrekkelijk.
Grote machines met buizen voor zover zij momenteel nog worden toegepast,
hebben een verbruik dat ligt tussen 5 en 15 kW. Voor een transistormachine
met dezelfde capaciteit bedraagt het verbruik ca. 0,3 kW. Naast de vereen
voudiging van de voedingsapparaten, betekent dit, dat een omvangrijke koel
installatie achterwege kan blijven. We hebben hier het voorbeeld van de elek
tronische rekenmachine gekozen, maar het hoeft geen betoog, dat dit ook
geldt voor andere controle- en regelapparatuur.
De uitvinding van de transistor heeft dan ook zeker bijgedragen tot een snelle
uitvoering van de automatisering.
Andere voordelen van de transistor zijn nog het geringe gewicht, de kleine
afmetingen en de grote mechanische stevigheid. Het versterkerelement is
niet alleen interessant voor commercieel gebruik, doch ook voor de experimen
terende amateur.
In dit boekje is een groot aantal schakelingen opgenomen, waaruit de amateur
voor zijn proeven een keus kan maken. Verder kan men de schakelingen be
schouwen als een oefening voor de technicus om zijn verworven theoretische
kennis te toetsen aan de praktijk.
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2. Fysische grondslagen

Moleculen en atomen
Een ieder weet, dat alle materie bestaat uit moleculen. Deze moleculen zijn de
kleinste bouwstenen, waarin men de materie kan verdelen, zonder haar eigen
schappen te veranderen.
De moleculen zijn weer opgebouwd uit atomen. De atomen van één molecuul
zijn bij de meeste stoffen verschillend. Wanneer een molecuul bestaat uit ver
schillende atomen, spreekt men van een scheikundige verbinding. Het komt
vanzelfsprekend ook voor, dat een molecuul bestaat uit atomen van dezelfde
soort. In een dergelijk geval is de stof een element.
In de scheikunde heeft men tot op heden ongeveer 100 elementen ontdekt.
Opbouw van een atoom
Een atoom is weer opgebouwd uit een positieve kern met grote massa, waar
omheen de elektronen zich in banen bewegen (zie fig. 2-1).
De elektronen hebben kinetische en potentiële energie. De som van deze twee
geeft het energieniveau van het elektron, dat lager is, naarmate de baan van
het elektron zich dichter bij de kern bevindt.
De lading van de elektronen is negatief. Wanneer de kern een zodanige positieve
lading heeft, dat hij in staat is de lading van de elektronen op te heffen, dan
gedraagt het atoom zich neutraal. In een dergelijke toestand zyn de opbouw
van de kern en het aantal elektronen dat zich om de kern beweegt, ken
merkend voor een bepaald element.
De wijze, waarop de elektronen zich om de kern bewegen, is enigszins te verge
leken met de manier, waarop de planeten in ons zonnestelsel om de zon
cirkelen. De afstanden van de planeten tot de zon zijn onderling verschillend.
Dit is evenzo het geval bij de elektronen in een atoom.
11
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Fig. 2-1. Voorstelling van een atoom. Om de kern, die een grote massa heeft, bewegen
de elektronen zich in bepaalde banen. De quantummechanica leert, dat maximaal
twee elektronen in een bepaalde baan kunnen lopen.

We onderscheiden hier verschillende schillen of banden met ieder een bepaald
aantal elektronen.
Volgens een regel uit de quantummechanica - het Pauli-verbod - kunnen zich
in een schil maximaal 2 n2 elektronen bevinden, waarbij n het rangnummer van
de schil is. Zo heeft de eerste schil, de K-schil, hoogstens twee elektronen; de
tweede schil, de D-schil, hoogstens acht elektronen; de derde schil, de M-schil,
hoogstens achttien elektronen, enz. In het algemeen in de n-de schil niet meer
dan 2 n2 elektronen.
12

r
i

r

De elektronen kunnen zich slechts op bepaalde energieniveaus bevinden, om
dat iedere schil een zeker energieniveau vertegenwoordigt.
De massa van de kern is groot t.o.v. die van het elektron.

3672A

Fig. 2-2a. Schematische voorstelling van een Ge(germanium)-atoom. In de binnenste
schil treffen we 2 elektronen aan; in de tweede 8 elektronen; in de derde 18 elektronen
en in de vierde 4 elektronen. De vierde schil is niet compleet.
Voorstelling van een atoom
Om hiervan een indruk te geven, vermelden we de verhouding, zoals die ligt
bij een waterstofatoom. Men heeft aangetoond, dat de kern hier ongeveer
1800 x zo zwaar is als een elektron. We dienen hierbij op te merken, dat de
afstand tussen de elektronen en de kern zeer groot is t.o.v. de afmetingen van
de kern.
De vergelijking met ons zonnestelsel, die we zojuist stelden, gaat in dit op
zicht dus goed op.
13
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Fig. 2-2b. Schematische voorstelling van een Si(silicium)-atoom. Hier hebben we in de
binnenste schil 2 elektronen; in de tweede 8 en in de derde schil 4 elektronen. Ook
hier is de laatste schil niet compleet.

Fig. 2-3. Covalente binding. Alleen de elektronen uit de buitenste schil zijn getekend.

■

14
I

Germanium (Ge) en silicium (Si)
Voor de theorie van de transistor zullen wij ons in hoofdzaak bezig houden
met de elementen germanium (Ge) en silicium (Si). Het atoomnummer van Ge
is 32. Dit betekent, dat zich 32 elektronen om de kern bevinden.
De banen van de elektronen zijn hier verdeeld over vier schillen. In de figuren
2-2a en 2-2b is weergegeven, hoe de elektronen in de schillen zijn gerang
schikt. Men noemt een schil compleet, als het volledige aantal elektronen in
de schil aanwezig is.
Bij germanium zijn de schillen 1, 2 en 3 compleet. De vierde schil daarentegen
is niet compleet (fig. 2-2a). Deze buitenste schil is pas compleet, als er zich
32 elektronen in bevinden (edelgasconfiguratie). In het 'algemeen kan een
buitenschil echter met acht elektronen „voorlopig” afgesloten worden.

36X

Fig. 2-4. Germanium heeft een kubisch kristalrooster.
Valende-elektronen
Het chemische gedrag der elementen wordt bepaald door de configuratie van
de elektronen in de buitenste schil. Ze worden de ,,valentie-elektronen” ge
noemd. Het is de gewoonte om bij het weergeven van scheikundige bindingen
alleen de valentie-elektronen te tekenen. De elektronen uit de complete schil
len, die niet aan de binding deelnemen, worden weggelaten.
15

Daar bij germanium de buitenste schil vier elektronen heeft, noemt men dit
element „vierwaardig”, of tetravalent.
Covalente binding
In fig. 2-3 is een covalente binding weergegeven. Men ziet, dat alleen de vier
buitenste elektronen zijn getekend.
We zullen nu eens onderzoeken, wat er gebeurt, wanneer een aantal germaniumatomen een binding gaat vormen. Ieder atoom zal er naar streven de
niet complete schil te vullen, zodanig, dat de kleinste energietoestand wordt
ingenomen. Voor een germaniumatoom betekent dit, dat er vier elektronen bij
moeten komen. Wanneer het atoom kans ziet vier elektronen met andere
atomen te delen, dan is de kleinste energietoestand verwezenlijkt. Welnu, dit
gebeurt ook inderdaad. In fig. 2-3 is dit weergegeven.
Het germaniumatoom in het midden, deelt vier elektronen met de vier om
ringende atomen. De buitenste atomen doen precies hetzelfde als het binnenste.
Op deze wijze verkrijgt men een binding, die covalent wordt genoemd. Deze
binding heeft bovendien tot gevolg, dat de atomen zich in een kubisch kristalrooster rangschikken (zie fig. 2-4).
Germanium, silicium, halfgeleiders
Daar de elektronen nu alle in een stabiele toestand verkeren, is de kans klein,
dat we vrije elektronen vinden, die het geleidingsproces kunnen bewerk
stelligen. Immers met vrije elektronen moeten we geleiding tot stand brengen.
Bij germanium vinden we nog enkele vrije elektronen. Dit element is dus
niet een volkomen isolator. Evenals silicium valt het element onder de categorie
halfgeleiders.
Vrije elektronen
Vrije elektronen hebben een hoger energieniveau dan elektronen in de complete
of niet-complete schillen. Zij bevinden zich in de geleidingsband.
We moeten hieraan toevoegen, dat we onder deze energieband verstaan een
verzameling van energieniveaus, die bij elkaar horen. Zo kennen we ook de
valentieband, waarin de energieniveaus van de valentie-elektronen zijn ver
zameld.
Uit de quantummechanica blijkt, dat er tussen de geleidingsband en valentie
band een zone kan bestaan, waarin géén energieniveaus mogelijk zijn. Dit is
16

het geval bij de isolatoren en de halfgeleiders. Fig. 2-5 geeft een indruk, hoe
men de ligging van de banden voor isolatoren, halfgeleiders en geleiders moet
zien.
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Fig. 2-5. Verband tussen geleidingsband, verboden zone en valentieband voor ge
leiders, halfgeleiders en isolatoren.
Geleidingsband, verboden zone, valentieband
We constateren, dat de verboden zone voor de isolatoren het grootst is, terwijl
bij de geleiders door overlapping van conductie- en valentieband, de zone
ontbreekt. Deze conclusie voor geleiders is belangrijk. Het betekent immers
dat steeds een aantal elektronen uit de valentieband beschikbaar is voor ge
leiding. M.a.w. onder de valentie-elektronen bevinden zich vrije elektronen.
De verboden zone bij de isolatoren kan vrij groot zijn. Er zijn gevallen, waarbij
de grootte soms 15 elektronvolt bedraagt.
Halfgeleiders hebben een geleidingsvermogen, dat ligt tussen dat van de
isolator en dat van de geleider. De verboden zone bedraagt hier ongeveer
0,5 a 1 eV. Voor germanium is dit 0,72 eV. Bij kamertemperatuur is germanium
een slechte geleider; bij hogere temperaturen neemt door de warmtebeweging
de geleidbaarheid toe.
Negatieve temperatuurcoëfficiënt bij halfgeleiders
Halfgeleiders vertonen dus een negatieve temperatuurcoëfficiënt.
Ook lichtquanten kunnen zoveel energie aan een elektron afstaan, dat dit in
de geleidingsband terecht komt. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de sperlaag-fotocellen en bij de foto-transistoren.
Uit hetgeen over de verboden zone is gezegd, zal men kunnen concluderen,
17

dat de goede werking van de transistor sterk afhankelijk is van de temperatuur.
De transistor verliest dan ook zijn kenmerk als versterkerelement, wanneer de
temperatuur van het halfgeleidende materiaal te hoog of te laag wordt.

*

Verontreinigingen
De geleidbaarheid van germanium en silicium die overigens gering is, behoeft
niet uitsluitend toegeschreven te worden aan de warmtcbeweging. Veront
reinigingen, die steeds in kleine hoeveelheden aanwezig zijn, vergroten ook de
geleidbaarheid. Zelfs het zuiverste materiaal, dat men op het ogenblik in staat
is te maken, bevat nog voldoende verontreinigingen om vrije elektronen of
„gaten” te geven, die de geleidbaarheid vergroten.

I

Fig. 2-6. Kristalstructuur van germanium verontreinigd met arsenicum (5-waardig).
Gatenbeweging

i

Een gat ontstaat als een elektron zich uit de binding losmaakt en deelneemt
aan de geleiding, of wanneer het wordt gebruikt om de schil van een naburige
atoom te completeren. Van een ander atoom kan een elektron overspringen
18
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naar deze vrije plaats, waarbij dit elektron op laag energieniveau blijft. Zo’n
verspringend elektron laat steeds weer een vrije plaats achter.
Het is dus, alsof het gat zich verplaatst. De quantummechanica leert, dat dit
gat beschouwd mag worden als een positief geladen deeltje met ongeveer de
zelfde massa als. die van een elektron. Een gat is ongeveer te vergelijken met
een luchtbel in een vloeistof.
Verontreiniging door een 5-waardig element
Verontreinigingen kunnen dus de geleidbaarheid van een halfgeleider doen
toenemen. Het halfgeleidende materiaal, dat we bij de transistor gebruiken, is
bewust verontreinigd. Onder verontreiniging verstaan we hier, dat zich in de
kristalstructuur een kleine hoeveelheid van een ander element bevindt, dat
niet dezelfde waardigheid heeft als het germanium of silicium.
In fig. 2-6 is de binding van germanium weergegeven, waarbij de veront
reiniging wordt verkregen door een arsenicumatoom. Arsenicum is vijfwaardig
of pentavalent.
Dit element heeft vijf elektronen in de buitenste schil. De vier omringende
germaniumatomen, zoals de figuur aangeeft, zullen vier elektronen van het
As-atoom binden. Eén elektron blijft echter over. De complete schillen van As
atomen bevatten vanaf de kern gezien, resp. 2, 8 en 18 elektronen. Zoals werd
afgesproken, zouden deze niet meer in tekeningen worden opgenomen, daar ze
voor de beschouwing van de binding niet belangrijk zijn.
Het overgebleven elektron kan geen binding vormen met een elektron uii een
ander atoom. Het is dan ook begrijpelijk, dat dit elektron gemakkelijk in de
geleidingsband kan komen en zich verder als een vrij elektron zal gedragen.
Om zo’n elektron uit zijn schil te stoten is ongeveer 0,05 eV nodig. Deze
energie is reeds beschikbaar door de warmtebeweging bij kamertemperatuur.
De verontreiniging d.m.v. As veroorzaakt dus ladingdragers in het germanium
bij kamertemperatuur.
Donors, n-geleidend germanium
Daar deze atomen een elektron geven, worden zij „donors” genoemd. Het
verontreinigde germanium heet n-geleidend germanium. Andere vijfwaardige
elementen, die hiervoor in aanmerking komen, zijn fosfor (P) en antimonium
(Sb).
19

Verontreiniging door een 3-waardig element
We kunnen het germanium ook verontreinigen, door een kleine hoeveelheid
van een 3-waardig element in de kristalstructuur op te nemen. De elementen,
die hiervoor in aanmerking komen zijn: borium (B), aluminium (Al), gallium
(Ga) en indium (In). Deze elementen hebben drie elektronen in hun buitenste
schil, die valentiebindingen aangaan met de naburige Ge-atomen. Er blijft
echter één valentiebinding open. Op deze plaats is een gat ontstaan (fig. 2-7).

Fig. 2-7. Kristalstructuur van germanium verontreinigd met indium (3-waardig).
Acceptor, p-germanium
Het 3-waardige atoom heet de „acceptor”. Het germanium, dat met een 3waardig element is verontreinigd, wordt p-geleidend germanium genoemd.
Bij verhoging van de temperatuur wordt in p- of in n-geleidend germanium
het aantal elektronen en gaten door de warmtebeweging zo groot, dat het niet
meer te onderscheiden is van een geleider. Het effect, dat de transistor bij ver
hoging van de temperatuur zijn kenmerkende eigenschappen verliest, kan hier
mede worden verklaard.
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De verontreinigingen worden in zeer kleine hoeveelheden aan het germanium
toegevoegd. Een praktische maat hiervoor is één atoom van een 3- of 5waardig element op tien miljoen Ge-atomen.
PN-VERBINDINGEN
Een pn-verbinding is een kristalsamenstelling, die door een bepaalde bewerking
half uit p- en half uit n-geleidend materiaal bestaat (fig. 2-8). Zowel het n- als het
a
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Fig. 2-8. Pn-verbinding

Fig. 2-9. Ladingdichtheid in de pn-verbinding.
GRENSVLAK

♦V

I

ELEKTRONENBEWEGING

GATENBEWEGING

Fig. 2-10. De potentiaalsprongen, die optreden aan de grensvlakken van een pnovergang.
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p-geleidend materiaal is elektrisch neutraal, voordat de verbinding tot stand is
gebracht. Zodra echter de verbinding is gevormd, geschiedt het volgende. De
elektronen in het n-geleidend materiaal gaan zich bewegen in de richting van
het p-geleidend materiaal, diffunderen door de grenslaag en zullen zich trachten
te recombineren met de vrije gaten, die in het p-geleidend materiaal in over
vloed aanwezig zijn. Wanneer echter een aantal elektronen de grenslaag ge
passeerd is, wordt het p-geleidend materiaal elektrisch negatief.
De elektronen, die nog willen diffunderen, worden afgestoten en tenslotte
wordt de elektronenstroom door de grenslaag tot staan gebracht.
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Fig. 2-1 la. Aansluiting in de sperrichting.
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b. Aansluiting in de doorlaatrichting.

Ontstaan van de potentiaalsprong
Door de diffusie van de elektronen in het p-geleidend materiaal heeft zich aan
de grenslaag een potentiaalverschil opgebouwd. Dit potentiaalverschil wordt de
spanningssprong of diflfusiespanning genoemd. Het diffunderen gaat zo lang
voort totdat de spanningssprong zo groot is geworden, dat de energie van de
elektronen niet toereikend is om dit spanningsverschil te kunnen overwinnen.
Er is een evenwicht ingetreden. Uit het oogpunt van de gaten in het p-geleidend
materiaal gezien, ontstaat eenzelfde situatie. Deze ladingdragers zullen zich
in de richting van het n-geleidend materiaal gaan bewegen.
Ook zij diffunderen door de grenslaag, waardoor het n-geleidend materiaal
elektrisch positief wordt. Aan de grenslaag ontstaat een spanningssprong, die
voorkomt, dat een volledige recombinatie optreedt.
In figuur 2-10 is weergegeven, hoe men zich de potentiaalsprongen aan de
grenslaag moet voorstellen.
De situatie wordt anders, wanneer we de pn-verbinding op een spanningsbron
aansluiten.
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Laten we allereerst het geval beschouwen, dat het p-geleidend materiaal aan
de minpool en het n-geleidend materiaal aan de pluspool wordt aangesloten
(fig. 2-1 la).
Vergroting van de spanningssprongen bij aansluiting in de sperrichting
Het p-geleidend materiaal, dat door de diffusie van elektronen reeds negatief
was geworden, wordt nu nog meer negatief. Dit geldt evenzo voor het n-ge
leidend materiaal, alleen wordt dit deel van het kristal meer positief.
Zowel voor de gaten als voor de elektronen betekent dit, dat de spanningssprongen aan de grenslaag zijn toegenomen. De kans is nu zeer klein geworden,
dat er gaten of elektronen door de grenslaag zullen diffunderen. De stroom is
dus nul en de verbinding zal zich theoretisch als een oneindig hoge weerstand
gedragen.
Keren we daarentegen de aansluitingen om, dan worden natuurlijk de spannings
sprongen verlaagd.
Bovendien worden nu de passerende gaten en elektronen door de batterij af
gevoerd, zodat zich geen begrenzende spanningssprong meer kan vormen
(fig. 2-1 lb). Er vindt geleiding plaats.
Het gevormde kristal gedraagt zich dus als een diode.
Minderheidsstroom in de sperrichting
In onze theoretische beschouwing hebben we er geen rekening mee gehouden,
dat het p-geleidend materiaal, dat van nature rijk is aan gaten, altijd nog vrije
elektronen bezit, die in de sperrichting gemakkelijk de grenslaag kunnen
passeren.
Zij worden hierbij nog geholpen door de optredende spanningssprong.
Voor deze elektronen, die een minderheid vormen, is recombinatie mogelijk.
Hetzelfde geldt voor de vrije gaten, die men ongetwijfeld in het n-geleidend
materiaal zal aantreffen. In de sperrichting gedraagt de diode zich dus niet
als een oneindig hoge weerstand, waardoor de toestand dus niet zó ideaal is
als men aanvankelijk zou verwachten.
Daar de vrije gaten en elektronen in hoofdzaak ontstaan door de warmtebeweging, ligt het voor de hand, dat bij toenemende temperatuur de sperweerstand van de diode zal dalen.
In fig. 2-12 is de /-F-karakteristiek van een lagendiode weergegeven. We zien
hier, dat de stroom in de voorwaartse richting exponentieel toeneemt, terwijl
in de tegcnwaartse richting spoedig een negatieve verzadigingswaarde wordt
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bereikt. In de tegenwaartse richting komen we tenslotte aan een punt, waarbij
de stroom plotseling sterk toeneemt. Dit punt nu wordt de zenerpotentiaal
genoemd.
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Fig. 2-12. /-K-karakteristiek van een germanium- en een siliciumdiode.
Zenerpotentiaal
Het verschijnsel, dat de stroom plotseling sterk toeneemt, is toe te schrijven
aan het feit, dat bij de zenerspanning de veldsterkte zo groot is geworden,
dat elektronen uit de covalente bindingen worden losgeslagen en deel gaan
nemen aan de geleiding.
Voorbij de zenerpotentiaal kan, afhankelijk van de pn-structuur, de spanning
over de diode onafhankelijk worden van de stroom. Het is ook mogelijk dat
de diode voorbij dit punt een negatieve weerstandskarakteristiek gaat vertonen.
In het voorgaande hebben we gezien, dat de gelijkrichting zich afspeelt bij de
grenslaag. Er wordt op gewezen, dat bij een diode in tegenwaartse richting de
gehele spanningsval geconcentreerd is bij de grenslaag, zodat daar hoge veld
sterkten kunnen heersen.
In de sperrichting vloeit altijd een kleine lekstroom. Door kunstmatig gaten
in de buurt van de grenslaag te injecteren, kan men deze lekstroom vergroten
(fig. 2-13).
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Gestuurde injectie van gaten
De in de uitwendige keten vloeiende stroom is onafhankelijk geworden van de
spanning, zolang deze in de sperrichting is aangelegd. Door de injectie te sturen
regelt men de stroom in de sperrichting. Hierop berust de werking van de
transistor. Een ander type halfgeleiderdiode, die in de elektronica veelvuldig
wordt toegepast, is de puntcontactdiode (fig. 2-14).
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Fig. 2-13. Gestuurde injectie van
gaten (principe van de transistor).

Fig. 2-14. Puntcontactdiode.

Puntcontactdiode
Bij de fabricage ervan gaat men uit van een plaatje n-geleidend materiaal.
Vervolgens drukt men een zeer dun draadje op het materiaal en met spanningstoten formeert men de diode. Onder de contactpunt ontstaat bij het formeren
een gebied van p-geleidend materiaal. We hebben weer een pn-verbinding
verkregen, die zich gedraagt als een diode.
De halfgeleiderdioden bieden enkele voordelen boven de vacuümdioden.
Eén van de belangrijkste is wel het ontbreken van de gloeidraad. Bovendien
nemen ze veel minder plaats in.
De toegelaten spanningen in de sperrichting zijn echter aanzienlijk lager.
Ook loopt er in de sperrichting altijd een kleine lekstroom, waarmede men in
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schakelingen altijd rekening moet houden. Er loopt echter geen aanloopstroom, zoals bij vacuümdioden.
Wordt een diode gebruikt voor gelijkrichting, waarbij voor afvlakking een con
densator wordt gebruikt, dan bestaat de oplaadstroom uit stroompieken, die
funest kunnen zijn. Bij een diode wordt dan ook altijd de maximaal toelaatbare
waarde van de stroom opgegeven.
Ook voor detectie worden germaniumdioden zeer veel gebruikt. De puntcontactdiode is bruikbaar tot zeer hoge frequenties.
Kristaldioden gevoelig voor warmte en licht
Uit de behandelde theorie blijkt, dat een diode gevoelig is voor warmte en
licht. Men moet ze dus monteren op een plaats, die niet aan hitte of sterke
belichting is blootgesteld.

i
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3. Lagentransistoren

Bij de behandeling van de lagendiode constateerden we, dat in de doorlaatrichting de potentiaalsprongen aan het grensvlak werden verkleind, terwijl in
de sperrichting het spanningsverschil werd vergroot.
Niettemin vloeide er in de sperrichting een stroompje (lekstroom), dat we toe
schreven aan vrije gaten en elektronen, die gemakkelijk de grenslaag konden
passeren, omdat zij hierbij door de potentiaalverschillen werden geholpen.
Deze gaten- en elektronenstromen waren niet afhankelijk van de aangelegde
spanning. Wel speelde de warmtebeweging een grote rol bij het ontstaan van
deze stromen.

Principe van versterking
Beschouwen we nu alleen even het geval van de vrije gaten. Wanneer het
mogelijk is deze ladingdragers met weinig energie in het n-materiaal te in
jecteren, dan kan in principe versterking optreden. Dit injecteren kan op twee
manieren gebeuren:
1. Door fotonen op het n-gedeelte te laten inwerken (principe van de fotodiode).
2. Door middel van een tweede pn-overgang, die vlak bij de in de sperrichting
geschakelde laag wordt aangebracht. Sluiten we deze tweede pn-overgang
in de doorlaatrichting aan, dan injecteren we gaten in het n-geleidend
materiaal.
Het is van belang, dat in het n-geleidend materiaal weinig donorverontreinigingen en in het p-geleidend materiaal veel acceptorverontreinigingen aan
wezig zijn. In dat geval zal alleen de gatenbeweging een rol spelen.
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Opboow van de lagentransistor
De lagentransistor is zo genoemd, omdat hij is opgebouwd uit drie laagjes
halfgeleidend materiaal. Deze drie laagjes vormen respectievelijk de emitter
(E), de basis (B) en de collector (Q, waarbij de basis een andere samenstelling
heeft dan de emitter en de collector. Schematisch is dit voorgesteld in fig. 3-la.
In fig. 3-1 b is het symbool weergegeven, waarmede men de transistor in tech
nische schakelingen aanduidt. De getekende transistor is van het pnp-type.
We hadden ook de samenstelling npn kunnen kiezen.
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Fig. 3-1. Voorstelling van de pnplagentransistor.

Fig. 3-2. Voorstelling van de npnlagentransistor.

Daar in de pnp-transistor de gatenbeweging een grote rol speelt en we zojuist
het voorbeeld van geïnjecteerde gaten hebben genoemd, ligt het voor de hand,
dat we dit type eens nader willen onderzoeken.
De werking van een npn-transistor is analoog aan die van het pnp-type.
Alleen gaan we dan uit van de gedachte, dat we een negatieve ladingdrager
met weinig energie gemakkelijk in het p-geleidend materiaal kunnen injecteren
(fig. 3-2). De pnp-transistor kunnen we beschouwen als twee dioden tegen
over elkaar aangebracht, waarvan de basiscollectorovergang in de sperrichting
en de emitterbasisovergang in de doorlaatrichting is aangesloten (fig. 3-4b).
Door de emitterbasisdiode in de doorlaatrichting aan te sluiten, bereiken we,
dat de spanningsprong in het linker grensvlak (fig. 3-4b) wordt verkleind en
gaten uit het p-geleidend materiaal in de basis kunnen treden.
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Daar het plaatje n-geleidend materiaal erg dun is, komen zij weldra in de
invloedsfeer van de spanningssprong bij het rechter grensvlak en zullen ver
volgens gemakkelijk naar de collector kunnen overgaan. Het basismateriaal
moet uiterst dun zijn, daar het anders te lang duurt, voordat de gaten in het
collectormateriaal kunnen treden.
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Fig. 3-3. Schematische opbouw van een lagentransistor.
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Fig. 3-4. Potentiaalverloop aan de grensvlakken. In a is het verloop weergegeven by
een niet aangesloten transistor. In b zijn de potentiaalsprongen weergegeven, die op
treden aan de grensvlakken, wanneer de emitter-basisdiode in de doorlaatrichting en
de collector-basisdiode in de sperrichting is aangesloten.
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Reden van de dunne basis
Wanneer we gaten in het n-geleidend materiaal injecteren, zullen deze zich
gaan recombineren met de elektronen, waaraan dit materiaal zo rijk is.
Dit moet worden voorkomen. Het recombineren kost nl. tijd. Bij de transistoren
moeten we er dus voor zorgen, dat de gaten, die we uit de emitter injecteerden,
zo snel mogelijk de basis-collector-grenslaag passeren. Dit kan worden ge
realiseerd door het basismateriaal uiterst dun uit te voeren. Er treedt echter
altijd een geringe recombinatie op, doch voor de werking van de transistor
brengt dit verschijnsel geen ernstige consequenties met zich mee.
In onze beschouwing hebben we er geen rekening mee gehouden, dat er ook
elektronen uit de basis in de emitter zullen overgaan. Voor deze ladingdragers
daalt eveneens de spanningsprong. De elektronenstroom treffen we alleen
aan in de emitterleiding.
Stroomversterkingsfactor
Het is dan ook begrijpelijk, dat de emitterstroom groter is dan de collectorstroom. De verhouding collector-emitterstroom wordt aangeduid met de
stroomversterkingsfactor a, die voor een lagen transistor kleiner is dan 1.
In fig. 3-4 is het potentiaalverloop aan de grensvlakken weergegeven, zoals
dit optreedt in een pnp-transistor. Hoe groter we Veb maken, des te kleiner
wordt de spanningsprong aan het linker grensvlak. Tenslotte zal het gehele
spanningsverschil verdwijnen en kunnen de gaten ongehinderd in het basis
materiaal treden.
Daar de spanningsprong aan het rechter grensvlak de geïnjecteerde gaten
helpt bij hun diffusie naar rechts, kan reeds met een vrij lage collectorspanning
worden volstaan om alle gaten uit het n-geleidend materiaal naar de collector
te doen vloeien.
Geringe invloed van de collectorspanning op de collectorstroom
Dit betekent, dat de collectorspanning weinig invloed zal hebben op de col
lectorstroom. De inwendige weerstand van de transistor zal een hoge waarde
vertegenwoordigen.
Een transistorkarakteristiek toont dan ook veel overeenkomst met een pentodekarakteristiek.
Zoals we in het begin opmerkten, bestaat een transistor uit twee dioden, die
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tegenover elkaar zijn aangebracht, terwijl ze de kathode gemeenschappelijk
hebben.
Men zal zich afvragen, of deemitter-en collector aansluitingen dan niet kunnen
worden omgewisseld. Dit is inderdaad mogelijk.
De fabrikant heeft echter wel onderscheid gemaakt tussen collector en emitter.
Eén en ander houdt verband met het feit, dat de collector over het algemeen
een groter vermogen moet kunnen dissiperen.
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Fig. 3-5. Puntcontacttransistor.
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Verschil tussen collector-basis- en emitter-basisdiode
Wanneer men een transistor van binnen bekijkt, zal men waarnemen, dat de
collector groter en steviger is uitgevoerd, terwijl bij sommige fabrikaten koelvinnen voor de warmtegeleiding zijn aangebracht.
De eerste transistoren die na de ontdekking in 1948 werden vervaardigd, waren
alle van het puntcontact-type.
Op het ogenblik is dit type vrijwel geheel verdrongen door de lagentransistor.
De puntcontacttransistor bestaat uit een plaatje p- of n-geleidend materiaal,
waarop twee metalen spitsen rusten (fig. 3-5b).
De onderlinge afstand van de spitsen bedraagt ongeveer 50 micron. Door
stroomstoten van de spitsen naar het materiaal te zenden, heeft men ver
kregen, dat zich ter plaatse overgangen hebben geformeerd. Afhankelijk van
het gebruikte materiaal, ontstaat hierdoor een pnp- of npn-transistor.
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Puntcontacttransistoren
Puntcontacttransistoren worden niet veel meer gebruikt. Ze worden alleen
nog vervaardigd voor speciale doeleinden, zoals bijv. voor schakelingen,
waarin de negatieve weerstandskarakteristiek een rol speelt.
In de eerste jaren na de ontdekking van de transistor speelde het puntcontacttype een grote rol in hoogfrequentschakelingen. In deze tijd lag de grensfrequentie van dit type transistor aanzienlijk hoger dan bij de lagentransistor.
Tegenwoordig is men echter in staat ook lagentransistoren met goede h.f.eigenschappen te vervaardigen. Het is begrijpelijk, dat de puntcontacttransistor
het tenslotte heeft moeten afleggen tegen zijn meer robuuste nakomeling.
Fototransistor
Een ander halfgeleiderelement, dat ook tot de transistorfamilie behoort, is
de fototransistor (fig. 3-6). De werking van dit type transistor berust op het
verschijnsel, dat licht in staat is elektronen, die zich in de valentiebanden be
vinden, zoveel energie te geven, dat zij gemakkelijk de geleidingsband kunnen
bereiken.
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Fig. 3-6. Fototransistor.
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By een fototransistor, zoals de OCP70, maken we van dit verschijnsel gebruik
door de basis-emitterverbinding te belichten. Deze belichting doet de potentiaalsprong aan het grensvlak dalen. Het gevolg hiervan is, dat de gaten in de
emitter gelegenheid krijgen te diffunderen naar de collector.
We zien dus, dat we door het belichten dezelfde situatie hebben verkregen,
zoals die zich voordeed bij de pnp-transistor, wanneer de emitter-basisverbinding in de doorlaatrichting werd aangesloten.
Een fototransistor blijkt het gevoeligst te zijn in het infrarode gebied.
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Maatregelen tegen de lichtgevoeligheid van transistoren
Na hetgeen over de fototransistor is gezegd, zal men kunnen concluderen, dat
iedere transistor min of meer gevoelig is voor licht. Voor het gebruik als versterkerelement is dit effect beslist hinderlijk. Er kunnen gemakkelijk foutieve
instellingen door ontstaan. De fabrikant voert de transistor dan ook zó uit,
dat de pnp- of npn-overgangen niet door licht kunnen worden getroffen.
Het foto-elektrisch effect treedt ook op bij de dioden. Men dient ook hier
maatregelen tegen dit effect te nemen.

!
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4. Technische grondslagen

Uit de theorie van de lagentransistor is bekend, dat in de basis geïnjecteerde
gaten gemakkelijk de collector-grenslaag kunnen passeren, daar zij geholpen
worden door de aan de grenslaag optredende spanningssprong. De gatenin
jectie wordt verkregen door de emittcr-basisdiode in de doorlaatrichting aan
te sluiten. In fig. 4-1 is de schakeling nogmaals weergegeven. De aansluiting
in de doorlaatrichting heeft ook ten gevolge, dat er een elektronenstroom in
de basisleiding gaat lopen. Deze elektronenstroom treffen we niet in de collectorleiding aan. In de schakeling is de emitterstroom dan ook groter dan de collectorstroom.
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Fig. 4-1. Pnp-transistor.
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We hebben bovendien geconstateerd, dat, hoewel de collector-basisdiode in de
sperrichting is aangesloten, er altijd een minderheidsstroom vloeit, die ver
oorzaakt wordt door vrije elektronen en gaten, die zich resp. in het p- en het
n-geleidend materiaal bevinden. Deze elektronen en gaten kunnen gemakkelijk
de grenslaag passeren, omdat ze door de spanningssprongen worden geholpen.
Deze stroom, die onafhankelijk is van de aangelegde collectorspanning, mits
deze een bepaalde waarde heeft overschreden, wordt aangeduid met /coGeven we het gedeelte van de emitterstroom (Ie), dat in de collectorleiding
gaat vloeien, aan met a (a
0,98), dan bedraagt de collectorstroom:
Ic = /co + a /e

i

(4-1)
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Meestal is bij germaniumtransistoren Jqo « 2 k 3 nA en te verwaarlozen
t.o.v. Je.
Gemeenschappelijke-basisschakeling (G.b.-schakeling)
Superponeren we een kleine wisselstroom z'e op de emitterstroom, dan zal ook
in de collectorleiding een wisselstroom ic ontstaan.
Hiervoor geldt:
(4-2)

ic = « /e

Daar de stroomversterkingsfactor van een lagen transistor kleiner is dan 1,
zal een gedeelte van de emitterstroom via de basis afvloeien. Ook Iqo vloeit
via de basis af naar aarde. Deze lekstroom is tegengesteld aan de stroom, die
uit de emitter wordt verkregen.
Volgens de Wet van Kirchhoff is dus de basisstroom:
/b = (1 — a) Je — Jco

(«)

Daar een transistor drie aansluitingen heeft, zijn naast deze schakeling, die
de gemeenschappelijke-basisschakeling wordt genoemd (fig. 4-2), nog twee
andere fundamentele schakelingen, waarin een transistor kan worden op
genomen.
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Fig. 4-2. Gemeenschappelijke-basisschakeling.

Fig. 4-3. Gemeenschappelijke-emitterschakeling.

Deze zijn de gemeenschappelijke-emitter- en de gemeenschappelijke-collectorschakeling. Een gemeenschappelijke-emitterschakeling is weergegeven in
fig. 4-3.
Gemeenschappelijke-emitterschakeling (G.e.-schakeling)
In de collectorleiding zal een stroom gaan lopen, als we de basis negatief
maken t.o.v. de emitter. Immers, in dat geval is de emitter-basisdiode weer in
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de doorlaatrichting aangesloten. Bij verwaarlozing van Ico is, zoals reeds bij
de gemeenschappelijke-basisschakeling is opgemerkt, 7b gelijk aan (1 — a) /E.
De collectorstroom was in dat geval gelijk aan a IE.
Uit dit gegeven volgt, dat de stroomversterking van deze schakeling, die aan
geduid wordt met a', te berekenen is uit:
7c

a.' = -—

7b

a
1—a

(4-4)

Bij een lagentransistor met a = 0,98 bedraagt a' dus 49.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een spanning tussen basis en emitter een
emitterstroom ten gevolge zal hebben, die hetzelfde zal zijn voor een g.b.- en
een g.e.-schakeling. De batterij die deze spanning veroorzaakt moet echter bij
een g.b.-schakeling een stroom 7e en bij deg.b.-schakelingeen stroom (1 — a) IE
leveren.
a
Dit betekent, dat de ingangsweerstand van de g.e.-schakeling ongeveer 1 — a
maal zo groot zal zijn, als die van een g.b.-schakeling. Het benodigde stuurvermogen is dan ook bij een g.e.-schakeling evenredig kleiner.
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Fig. 4-4. Gemeenschappelijke-collectorschakeling of emittervolger.
Gemeenschappelijke-collectorschakeling (G.c.-scbakeling of emittervolger)
De derde fundamentele schakeling, die we zo juist noemden, is de gemeenschappelijke-collectorschakeling (fig. 4-4). De basisstroom kan weer voorge
steld worden door (1 — a) /E. De stroomversterking is hier gelijk aan:
7e___ 1_
7b 1 — cc

(4-5)

De gemeenschappelijke-collectorschakeling wordt ook wel aangeduid met de
naam emittervolger. Kenmerken van deze laatste schakeling zijn een hoge
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ingangsimpedantie, een spanningsversterking, die kleiner is dan 1, een lage
uitgangsimpedantie en een hoge stroomversterking. De schakeling kan ver
geleken worden met de kathodevolger bij de radiobuizen.
Een vergelijking van de transistor met de vacuümbuis levert als resultaat, dat
de emitter als kathode, de basis als rooster en de collector als anode kan
worden opgevat. Een verschil is echter, dat de diode gevormd door rooster en
kathode bij een buis in de sperrichting is aangesloten, terwijl bij een transistor
de emitter-basisdiode in de doorlaatrichting in het circuit is opgenomen.
In fig. 4-5 zijn resp. een gemeenschappelijke-basis-, een gemeenschappelijkeo
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Anode-basisschakeling of kathodevolger.

Gemeenschappelijke-collectorschakeling of emittervolger.
Fig. 4-5
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emitter- en een gemeenschappelijke-collectorschakeling met de overeenkom
stige buisschakelingen weergegeven.
Alleen een gemeenschappelijke-emitterschakeling geeft een fasedraaiing van
180 graden. Bij de andere schakelingen zijn de in- en uitgangsspanning in
fase, evenals bij de overeenkomstige buisschakelingen.

TRANSISTORKARAKTERISTIEKEN
In fig. 4-6 (a, b en c) zijn de karakteristieken weergegeven, die opgenomen zijn
voor een germanium-transistor in gemeenschappelijke-basisschakeling.
Fig. 4-6a geeft het verband weer tussen 7c en Kcb met als parameter 7e. In de
afbeelding komt duidelijk tot uiting, dat de collectorstroom onafhankelijk is
van Vqb- Immers, de 7E-lijnen liggen evenwijdig aan de x-as.
In fig. 4-6b is 7c als functie van IE weergegeven. Uit de afbeelding blijkt, dat
een transistor een lineaire stroomversterking geeft. De stroomversterking is
gelijk aan tg a. De derde figuur geeft het verband weer tussen Veb en 7e. We
zien, dat het verband niet-lineair is. Dit betekent, dat een transistor geen li
neaire spanningsversterking geeft.
Karakteristieken voor een gemeenschappelijke-basisschakeling
Opvallend is, dat de doorlaatkarakteristiek van de emitter-basisdiode be
ïnvloed wordt door de collectorspanning.
Bij niet aangesloten collector vinden we de rechtse kromme, omdat dan de
totale emitterstroom door de basis moet worden afgevoerd, hetgeen met een
extra spanningsval gepaard gaat. In fig. 4-7 zijn enige karakteristieken voor*
een gemeenschappelijke-emitterschakeling weergegeven. In fig. 4-7a is nu 7b
de parameter. We merken bij deze figuur op, dat de helling van de collectorkarakteristieken groter is dan de overeenkomstige helling voor een gemeenschappelijke-basisschakeling. Dit hangt samen met het feit, dat de grootheid a
niet geheel onafhankelijk is van de collectorspanning. Voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling wil dit zeggen, dat een kleine verandering in a een
veel grotere verandering in a' geeft.
Deze grotere helling duidt erop, dat de inwendige weerstand tussen collector
en gemeenschappelijke emitter kleiner is dan tussen collector en gemeenschap
pelijke basis. De grafieken lijken veel op die van een pentode.
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Karakteristieken voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling
In fig. 4-7b is Ic als functie van Ib weergegeven. Het verband tussen beide
grootheden is niet helemaal lineair. De stroomversterking wordt bepaald door
de tangens van de hoek, die de raaklijn aan de kromme met de *-as maakt.
Het blijkt, dat bij een zeer kleine en zeer grote waarde van Ic de versterking
afneemt. Bij de meeste germanium transistoren ligt de grootste steilheid bij
een collectorstroom van ongeveer 1 mA.
Een derde grafiek, die voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling belang
rijk is, is de kBE-^B-karakteristiek (fig. 4-7c). Deze grafiek verloopt exponen
tieel, hetgeen te verwachten is, daar de emitter-basisovergang zich gedraagt
als een diode, die in de doorlaatrichting is aangesloten. Het betekent, dat we
de transistoren, willen we zo weinig mogelijk vervorming krijgen, moeten sturen
uit een stroombron. Met andere woorden: we moeten ervoor zorgen, dat de
spanningsbron een zo hoge impedantie bezit, dat de variërende ingangsweerstand van de transistor geen invloed meer heeft op de stroom, die in het ingangscircuit vloeit.
Het is interessant te vermelden, dat we van het niet-lineaire gedrag bij Ib =
f{Vbe) gebruik kunnen maken om automatische sterkteregeling in transistorschakelingen te realiseren.
Door de instelling te veranderen, wijzigt zich de ingangsweerstand en dienten
gevolge de ingangsstroom.
Instelling van de transistor
Na deze inleidende theorie is het duidelijk, dat de transistor, evenals de radio
buis, in een bepaald werkpunt dient te worden ingesteld Dit werkpunt wordt
zo gekozen, dat een maximale uitsturing wordt verkregen, zonder dat de
wisselstroom ernstig wordt vervormd.
Instelling van een gemeenschappelijke-basisschakeling
Bij de gemeenschappelijke-basisschakeling wordt deze instelling verkregen door
de emitter positief t.o.v. de basis te maken. De instelstroom, die in de emitterbasisdiode gaat vloeien, wordt verkregen uit een gelijkstroombron, die zich
in het emittercircuit bevindt. De vraag is nu: hoe groot moet deze instel
stroom zijn?
Om dit te kunnen beoordelen hebben we de Ic-Vcar karakteristieken nodig.
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In deze grafiek gaan we allereerst de belastinglijn trekken (fig. 4-8). Deze
wordt bepaald door de weerstand, die zich in het collectorcircuit van de
transistor bevindt. De snijpunten op de coördinaten worden gevonden door te
IE«*10mA.
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Fig. 4-8. Instelling van een gemeenschappelijke-basisschakeling.
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Fig. 4-9. Gemeenschappelijke-basisschakelingmet de vereiste spannings
bronnen.
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veronderstellen, dat de transistor volledig kan worden uitgestuurd. Het snij
punt op de y-as ligt dan bij Ic gelijk aan Vb/Rel het snypunt op de *-as ligt
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bij de waarde Vb. Wanneer de belastinglijn is getrokken, kan het instelpunt
worden vastgesteld. We richten uit 1/2 Vb een loodlijn op, totdat de belasting
lijn wordt gesneden. Het snijpunt is dan het instelpunt.
In de grafiek van fig. 4-8 ligt het instelpunt bij een Ie van 4 mA; de collectorspanning is gelijk aan 1/2 Vb, dus — 5 volt.
In fig. 4-9 is een gemeenschappelijke-basisschakeling met de vereiste spannings
bronnen weergegeven. De signaalstroom komt d.m.v. een transformator in
het emittercircuit. Deze transformator moet zo gedimensioneerd zijn, dat een
goede aanpassing met de lage ingangswcerstand van de schakeling wordt
verkregen.
De ruststroom, die in het emittercircuit vloeit, wordt bij voldoende batterijspanning bepaald door Rv De voorwaartse weerstand van de emitter-basisdiode is zo klein, dat hij gerust verwaarloosd kan worden.
Instelling van een gemeenschappelijke-emitterschakeling
Het bepalen van de instelling van een gemeenschappelijke emitterschakeling
gaat vrijwel op gelijke wijze. Hier wordt eerst de belastinglijn in de Vce-/ckarakteristieken getrokken. Daar de basis negatief t.o.v. de emitter moet
worden ingesteld, kan gemakkelijk de benodigde instelstroom via een sericweerstand uit — Vb worden betrokken.
Hoewel de gemeenschappelijke-emitterschakeling een hogere ingangsweerstand heeft dan de gcmeenschappelijke-basisschakeling, wordt de instelstroom
toch praktisch alleen bepaald door de serieweerstand en de grootte van de
batterijspanning.
In fig. 4-10 zijn de ^CE-^c-karakteristieken nogmaals weergegeven. In de
grafieken is de belastinglijn voor een weerstand van 2000 Ü getrokken. De
basisinstelling moet hier 40 \xA bedragen. De ruststroom, die in dat geval in
de collectorleiding wordt gemeten, is dan 2,5 mA.
De maximale uitsturing van de transistor wordt in de ene richting begrensd
door de knik in de karakteristieken (in fig. 4-10 overigens niet weergegeven)
en in de andere richting door /co- Daar de knik bij een zeer lage waarde van de
collectorspanning ligt en /co een kleine waarde van de collectorstroom ver
tegenwoordigt, kan een transistor zeer ver worden uitgestuurd. Dit betekent,
dat bij een gemeenschappelijke-emitterschakeling een hoog rendement kan
worden verkregen.
In fig. 4-1 la is een gemeenschappelijke-emitterschakeling weergegeven. De
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koppeling met de bron, die de stuurspanning levert, geschiedt hier d.m.v.
een transformator. In sommige gevallen is het ook mogelijk een capacitieve
koppeling toe te passen (fig. 4-1 lb). De scheidingscondensator moet dan een te
verwaarlozen reactantie hebben t.o.v. de ingangsimpedantie van de schakeling.
Een praktisch voorbeeld hiervan is de cascadeversterker, die bestaat uit transistoren in gemeenschappelijke-emitterschakeling (fig. 4-1 lc).

.10

.1(0

.9
.6

f-‘
« .5

.3

0

.120

.100
.90 1

.80 I
.70 <
3.
.60 z
.60 ^
.40
.30
-20
.10
0

ToVb'

Fig. 4-10. Instelling van een gemeenschappelijke-cmitterschakeling.

Hierop komen we bij de bespreking van transistorversterkers nog terug.
De minderheidsstroom /co» die we ter wille van de eenvoud bij het bespreken
van de gemeenschappelijke-basis-, de gemeenschappelijke-emitter- en de gemeenschappelijke-collectorschakeling verwaarloosden, is helemaal niet zo
onschuldig als men aanvankelijk zou verwachten. Een temperatuurverhoging
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Fig. 4-11. Koppelmethoden voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling.
van 10 °C geeft ongeveer een verdubbeling van de waarde van deze stroom.
Dit brengt met zich mede, dat bij toenemende temperatuur het instelpunt kan
verlopen. Bovendien wordt de maximale uitsturing verkleind.
/co hij een gemeenschappelyke-basis- en gemeenschappelijk e-emitterschakeling
Zowel voor de gemeenschappelijke-basis- als voor de gemeenschappelijkeemitterschakeling vonden we, dat:
/fi = (1 — a) /E — /co

(4-3)

/c = a /e + /co

(4-1)

en
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Elimineren we voor de gemeenschappelijke-emitterschakeling IE uit de verge
lijkingen, dan krijgen we:
Jc =

1

r=h/B+T±^/co

= <*■' /b + cc'lco
= a' (/b + /co) als oc

1

(4-6)

Immers, uit (4-3) volgt dat:
(1 — a) /B = /B + /co
of

h=

/b
1— a

Dit in (4-1) ingevuld, levert:
/c =

«/b
«/co
1 — a "ï — a

++

/co
■+‘ --■)'»

a/B

1—a

+ /co

\

1

= ï+ 1— a /co
Bij de gemeenschappelijke-emitterschakeling komt /co ongeveer a' maal zo
sterk tot uiting, zodat het verlopen van het instelpunt vooral voor deze scha
keling zal gelden. Daar deze schakeling echter de meest aantrekkelijke eigen
schappen bezit, heeft men gezocht naar een mogelijkheid tot stabilisatie. We
zullen hier twee schakelingen bespreken, waarin dit is gerealiseerd.
Temperatuurstabilisatie bij een gemeenschappelijke-emitterschakeling
In fig. 4-12 is een van deze schakelingen weergegeven. Zoals men ziet, wordt de
instelstroom niet onmiddellijk uit de batterij, doch via de collectorweerstand
verkregen. Wat gebeurt er nu, wanneer door eeD temperatuurverhoging /co
toeneemt? De collectorspanning zal dan dalen. Deze spanningsdaling heeft
tot gevolg, dat /B kleiner wordt, zodat de toename van Jc wordt tegengewerkt.
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We kunnen dus zeggen, dat het instelpunt minder verloopt door de grote
gelijkspanningstegenkoppeling van de schakeling.
Een nadeel van de schakeling is, dat er ook voor de wisselspanning tegenkoppeling optreedt. Dit is te voorkomen door de schakeling van fig. 4-13
toe te passen. Hier is een ontkoppelcondensator aangebracht, die de tegenkoppeling voor de wisselspanning elimineert. Voor het stabiliseren van relatief
grote collectorstromen voldoet deze schakeling niet.
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Fig. 4-13. Gemeenschappelijkeemitterschakeling met uitsluitend
gelijkspanningstegenkoppeling.

Fig. 4-12. Gemeenschappelijkeemitterschakeling met temperatuurstabilisatie.

Bij een bepaalde batterijspanning moet voor een grote Ic de collectorweerstand klein zijn, zodat de gelijkspanningsversterking niet groot genoeg meer
is voor een goede stabilisatie.
Een andere schakeling, die in dit opzicht beter voldoet, is weergegeven in
fig. 4-14.
Rt

n

Cl

Hf

R2

1>

-I

V2

T

ING. lL

T
Fig. 4-14. Schakeling met voor de wisselstroom g.e.-eigenschappen en voor de
gelijkstroom g.b.-eigenschappen.
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Om de /co-variaties te verminderen, is de schakeling zo ingericht, dat voor de
gelijkstroom een gemeenschappelijke-basis- en voor de wisselstroom een gemeenschappelijke-emitterschakeling wordt gevormd. We hebben aangetoond,
dat voor een gemeenschappelijke-basisschakeling Jqo niet zo ernstig is als
voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling. Men kan dus verwachten,
dat in de weergegeven schakeling een bevredigende regeling van de stabilisatie
wordt verkregen.
De stuurwisselstroom wordt in het basis-emittercircuit gebracht d.m.v. een
transformator. De getekende batterijen zorgen voor de vereiste voedingsspan
ningen. De schakeling bezit de gunstige eigenschappen van de gemeenschappe
lijke-basis- en gemeenschappelijke-emitterschakeling, als de gelijkstroomweerstand van de transformator klein is en de condensator Cx groot genoeg is
om Rx te ontkoppelen. In fig. 4-15 is een variant op deze schakeling gegeven
om met één batterij te kunnen volstaan.
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van fig. 4-14.
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Fig. 4-16

Bovendien wordt de wisselstroom op capacitieve wijze in het basis-emitter
circuit gebracht. Voor een goede stabilisatie is het hier van belang, een grote
stroom in de spanningsdeler Rlt R2 te laten vloeien. Immers in dat geval komen
de gemeenschappelijke-basiseigenschappen van de schakeling voldoende tot
hun recht.
Tenslotte kan nog een verbetering in de stabilisatie worden verkregen door
een passende NTC-weerstand parallel aan R2 te schakelen (zie fig. 4-16).
Bij een hogere omgevingstemperatuur is de weerstand van de NTC-weerstand
kleiner en zal Ib afnemen. De invloed van /co wordt dus gecorrigeerd. Men
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zal bij de bestudering van de in dit boekje weergegeven schakelingen con
stateren, dat deze versie van de gemeen schappelijke-emitterschakeling in de
praktijk veel wordt gebruikt.
Grens- of afsnijfrequentie
Onder de grens- of afsnijfrequentie wordt verstaan de frequentie, waarbij de
stroomversterking is gedaald tot 70 procent van de stroomversterking, die ge
meten werd bij 1000 Hz.
Bij een gemeenschappelijke-basisschakeling wordt de grensfrequentie aange
duid met /a. Voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling ligt de grens
frequentie veel lager dan bij de gemeenschappelijke-basisschakeling. De afsnijfrequentie, die hier aangeduid wordt met /a', is ongeveer gelijk aan /a/a'.
Bij een transistor, die een /a heeft van 1 MHz, zal de grensfrequentie voor een
gemeenschappelijke-emitterschakeling, met a' = 50, dus ongeveer 20 kHz
bedragen. Bij het ontwerpen van transistorschakelingen dient men hiermede
terdege rekening te houden. (Zie inzake grensfrequenties ook blz. 79.)
Accumulatie-effect van ladingdragers
Een ander verschijnsel, dat we bij de transistor kennen, is het „storage”effect. Hiervan ondervindt men hinder, wanneer de transistor als schakelelement wordt gebruikt en het schakelen snel dient te geschieden (zoals bijv.
in computers).
Het verschijnsel is te wijten aan de looptijd van de ladingdragers in het basis
kristal.
Bij het inschakelen volgt de collector de basispotentiaal vrijwel onmiddellijk,
doch bij het afschakelen wordt de collectorstroom nog enkele microseconden
onderhouden door de accumulatie van ladingdragers.
Het storage-effect hangt samen met de grensfrequentie van de transistor.
Hoe groter de grensfrequentie, des te geringer is het accumulatie-effect.
VERVANGINGSSCHEMA’S, H-PARAMETERS
Evenals bij buizen, gebruikt men bij de transistoren vervangingsschema’s om
de ingangsweerstand, uitgangsweerstand, versterking e.d. van een schakeling
te berekenen.
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Voor de transistorschakelingen zijn de vervangingsschema’s ingewikkelder,
omdat de ingangsimpedantie en de terugwerking niet verwaarloosd kunnen
worden.
Teneinde enig inzicht in deze materie te krijgen, zullen we eerst iets vertellen
over de vierpooltheorie.

h
V-l
■o—r

VIERPOOL

Fig. 4-17

Fig. 4-18

Een transistor kan men zich wat de wisselstroomeigenschappen betreft, voor
gesteld denken door een kastje, waaraan zich 4 aansluitklemmen bevinden.
Zo’n kastje wordt een vierpool genoemd (zie fig. 4-17). Twee klemmen vormen
de ingang, en twee de uitgang.
Over het kastje kan men gegevens verzamelen door spanningen aan de in- en
uitgang aan te leggen en de daarbij optredende stromen te meten. De span
ningen en stromen zijn afhankelijk van elkaar. Als men bijv. /2 verandert, dan
veranderen ook V1 en Iv Dit betekent, dat vergelijkingen kunnen worden op
gesteld om het gedrag van de vierpool te bepalen. Een stel vergelijkingen,
die voor het bepalen van het gedrag van een transistor veel worden gebruikt,
zijn:
Vi= Vi(W

h = h (W

(4-7)

Het verband tussen de grootheden behoeft niet lineair te zijn. Op de stromen en
spanningen worden kleine variaties gesuperponeerd, die zo klein zijn, dat hun
onderling verband wél als lineair kan worden opgevat.
De veranderingen A V en Al zullen we aanduiden met v en ƒ. We kunnen na
differentiatie voor (4-7) ook schrijven:
vi

bvx
bvx
^ƒ ’ *i + dV2 v*

(4-8)

.
dh.
*2 “ dij1 + dv2 2
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Hiervoor kunnen we door invoering van de //-symbolen schrijven:
vi = hui1 + //12v2

(4-9)

>a = ft2i‘i + h22v2
We zullen eens onderzoeken, wat deze symbolen voorstellen. Wanneer V2
constant wordt gehouden (dit betekent, dat v2 = 0, hetgeen neerkomt op een
voor de wisselstroom kortgesloten uitgang) constateert men, dat:

= de ingangsweerstand bij kortgesloten uitgang
en h21

-tèL.

= stroomversterking bij kortgesloten uitgang; h21 is de stroomversterkingsfactor. Wanneer 7* constant wordt gehouden (dit betekent, dat ix — 0, hetgeen
neerkomt op een open ingang) constateert men, dat:
/i = o

= de terugwerking van de uitgangsspanning op de ingangsspanning bij open
ingang
en h

‘i=o

= de uitgangsadmittantie bij open ingang (de uitgangsadmittantie is het om
gekeerde van de uitgangsweerstand).
De gebruikte symbolen worden de //-parameters genoemd, omdat de onaf
hankelijke variabelen niet twee stromen of twee spanningen voorstellen,
doch één stroom en één spanning (h van hybridisch = tweeslachtig).
Aan de vergelijkingen (4-9) voldoet het vervahgingsschema van fig. 4-18.
Uit hetgeen we over de //-parameters hebben gezegd, blijkt, dat de factoren
hn en h21 dimensieloos zijn en dat hn de dimensie van een weerstand en h22
die van een admittantie heeft.
De parameters van een transistor zijn afhankelijk van de gelijkstroominstelling.
De fabrikant geeft pieestal op, voor welke instelling de grootheden gelden
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Tabel 4-1. OC71.
Vqb = -2V
Ic = — 3 mA
(gemeenschappelijke-bassisschakeling)
*u
^12
^21
^22

17 ohm
8 • KT1
- 0,979
1,6 • 10*6 mho

Vce = -2V
/c = — 3 mA
(gemeenschappelijke-emitterschakeling)
h'12

800 ohm
5,4 • 10-4

^ 21
h'22

80 * 10*6 mho

A'n
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In tabel 4-1 zijn de /i-parameters van de Philips 0C71 weergegeven. De he
of h' geldt voor een gemeenschappelijke-emitterschakeling. De met h aangeduide
grootheden voor een gemeenschappelijke-basisschakeling. De parameters
gelden voor een collectorspanning van — 2 volt en een collectorstroom van
— 3 mA. Voor een gemeenschappelijke-basisschakeling is de stroomversterkingsfactor h2l negatief. Dit komt, doordat bij het opstellen van de vierpoolvergelijkingen een positieve stroomrichting is aangenomen. De voor de
OC71 gegeven grootheden gelden voor lage frequenties.
De indices bij de /z-parameters worden in de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur
vervangen door lettercombinaties en wel als volgt:
11 = i... input parameter;
12 = r ... reverse parameter;
21 = f. .. forward parameter;
22 = o ... output parameter;
gemeenschappelij ke-basisschakeling: b;
gemeenschappelijke-emitterschakeling: e;
gemeenschappelijke-collectorschakeling: c.
Voorbeeld:
hue-(h-ingang voor de g.e.-schakeling) wordt aangeduid met hjc;
h2iC-(h-voorwaarts voor de g.e.-schakeling) wordt aangeduid met hfe.
Vervangingsschema gemeenschappelijke-emitterschakeling
In fig. 4-19a is een transistorversterker in gemeenschappelijke-emitterschakeling
gegeven. De voedingsbronnen voor de instelling zyn weggelaten.
In fig. 4- 19b is het vervangingsschema weergegeven.
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Fig. 4-19. Gemeenschappelijke-emitterschakeling.

Wanneer we de vergelijkingen voor het rechterdeel van het schema opschrijven,
dan vinden we voor de totale uitgangsadmittantie:
1
Rl

Ytol — h'22 + TT"

(4-10)

De totale stroom in dit circuit is:
h zih

(4-11)

Hiermee wordt:
1
Rl
'2 =

1 * h'21 h
Rl

h'22 + TT
_

h'21 m *1

1 + h'22 Rl

(4-12)

Met dit gegeven kunnen we berekenen, dat:
*2 = - h Rl =

_

h'21 Rl 1*1

1 + h'22 Rl

(4-13)

• 'sz het Jinkergedccltc van het schema geldt, dat:
vi ~ ^11*1 + h\2 v2

>t

(zie form. 4-9)

form. (4-13) hier ingevuld levert:
Vi = h'n ix - ^ 12 h'21 Rl h

1 +k'„RL

-‘(‘'■-fïfeD
%

(4-14)

De ingangsweerstand is dus:
D

Vi

»/

h 21 Rl ^12

(4-15)

* ~ h ~ h 11 ~ ïTavrI

Bij het vaststellen van de uitgangsadmittantie gaan we als volgt te werk. Voor
het rechtse deel van de schakeling geldt:
(zie form. 4-9)
*2 — h 21*1 4" ^ 22V2
^12*2
*i= -

(4-16)

+ jRg

Hieruit volgt, dat:
*2 — ^22 v2 —

h'21 ^12 v2

(4-17)

A'ü + Rg

De uitgangsadmittantie wordt dan:
*2 = J_
h'21 h'12
v2 Ru
22 h'u + -Rg
De uitgangsweerstand is de reciproke van de uitgangsadmittantie.
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Fig. 4-20. De grafische voorstelling geeft een indruk van enige belangrijke grootheden
van een Ge-transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling
A'\, G' en h'n
worden als functie van Rl weergegeven.
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Gemeenschappelijke-basisschakeling met vereenvoudigd vervangingsschema.
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Gemeenschappelijke-collectorschakeling met vereenvoudigd vervangingsschema.
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Gemeenschappelijke-emitterschakeling met vereenvoudigd vervangingsschema.

Vervangingsschema’s
Fig. 4-21.
g.e.- en g.c.-schavoor een g.b.-,
;
keling. Daar /»12 en h\2 zeer klein
zijn (zie tabel), kunnen deze groot
heden in vele gevallen worden ver
waarloosd. Ook /i22 cn h*2s kunnen
vaak weggelaten worden, omdat de
collectorweerstand doorgaans klein
is t.o.v. de reciproke van de uitgangsadmittantie.

Uit de bovenvermelde gegevens zijn de stroom-, spannings- en vermogensversterking, 'esp. met
(= ijij, Av = (vjvj en G = (AM aangeduid,
af te leiden (fig. 4-20). De formules worden er echter niet overzichtelijker en
eenvoudiger op.
Over het algemeen kunnen dan ook beter de vereenvoudigde vervangings
schema’s worden toegepast (fig. 4-21). Vooral bij de transistor-cascadeversterkers met weerstandskoppeling levert dit enorme voordelen op. De fout,
e we in dit geval bij toepassing van de vereenvoudigde schema’s maken, is
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gering. Bij deze schakeling wordt immers de uitgang voor de wisselspanning
kortgesloten door de ingang van de volgende transistor. Dit betekent, dat
h'12, de spanningterugwerkingsfactor, kan worden verwaarloosd. De admittantie h.'22 kan ook weggelaten worden. Immers deze is te verwaarlozen
t.o.v. de reciproke van de uitgangsweerstand.
Het resultaat is, dat de gegevens voor de schakeling kunnen worden bepaald
met twee parameters t.w. h'u en h'21. De ingangsstroom kunnen we nu be
rekenen uit:
-Kg + h'n
de uitgangsstroom uit:

*2 = h 21*1

(4-19)
(4-20)

171£

Ri

th

vg
Vj

Fig. 4-22. P0 is maximaal,
als Ri = Ru; het rendement
is dan 50%.

T
Fig. 4-23. Vervangingsschema van een gemeenschappelijke-collectorschakeling of emittervolger.

We zullen nog even onderzoeken, hoe groot de belasting moet zijn om een
maximale energieafgifte te verkrijgen. Bij een wisselspanningsgenerator met
een inwendige weerstand Ri wordt een maximale energie afgegeven als Ri = Ru
(fig. 4-22). In dat geval is de afgegeven energie gelyk aan:
v82
4J?i

(4-21)

Wanneer de ingangsweerstand van een transistor als belasting van een generator
fungeert, zal de maximale energie bedragen:
vg2

4 Rg

(4-22)

als h'n = Rg.
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Daar de aan Re afgedragen energie gelijk is aan i22Rl zal de max. vermogensversterking bedragen:
r

h2 Rl
Vg2/4 i?g

4 Rj_ Rg ig2
Vg2

(4-23)

Gemeenschappelijke-collectorschakeling
We zullen ook nog iets vertellen over de gemeenschappelijke-collectorschakeling. In fig. 4-23 is de schakeling met het vervangingsschema weergegeven. We
passen de vereenvoudigingen toe, zoals is vermeld bij fig. 4-23.
Hier kunnen de volgende vergelijkingen worden opgesteld:
v2 = Ij-Ke + H'z^Re = h (1 + h'2l) Re
vi

= hh'u + h&B + A#2i*i^e

(4-24)

= h Wn + Re (1 + H21)}
Hieruit volgt dat:
= ^ = A'„+J?E(l+A'2i)
(4-25)
h
Wanneer we h'u t.o.v. RE (1 + h'21) verwaarlozen en evenzo 1 t.o.v. h'2l, dan
zien we dat
(4-26)
ti2i Re
Ru
■^ingang

De spanningsversterking van een emittervolger volgt uit:
*i (1 + h'21) Re
Vz =____________________
Vx Ii{A/1i + -Re(1+A/2i)}

(4-27)

(l+h'2QRE
h'u + (l+h'a)RE
Wanneer we dezelfde vereenvoudigingen als zoeven toepassen, dan krijgen we:
Vg_ ^ -^E _
Vx ~ h\i i?E

1

(4-28)

Bij deze vereenvoudigingen is de spanningsversterking 1; zonder vereen
voudiging is ze iets kleiner dan 1.
Tenslotte zullen we nog de uitgangsimpedantie bepalen. Vanaf de uitgang

;
;
:
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gezien, staan h'n, Re en de bron h’^h parallel (fig. 4-24). Daar ix gelijk is
vu
h'u

aan

(3-29)

kunnen we voor h'21*1 schrijven:
A 21 Vu

h'n

hn

R|

Fig. 4-24. Vervangingsschema van
een emittervolger voor het bepalen
van de uitgangsimpedantie.

Vu

T
De vergelijking wordt dan:
vu
Rtot

= T7~

h

h'n

1
Rxot

1 +h'
L1
h'n

vu
+ ir
Re
+ R~1e

(4-30)

h'uRn
Re (1 +*',i)+A'u

Rtot — Ru — n

Re
Re
(1 +^'21)
f1
h'n

(4-31)

d.w.z. een lage uitgangsimpedantie.
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Fig. 4-25. Gemeenschappelyke-emitterschakeling.
57

Benaderingsformules voor het berekenen van de spannings-, stroom- en energieversterking in een cascadeversterker van gemeenschappelijke-emitterschakelingen
Voor een transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling volgens fig. 4-25
wordt de stroomversterking aangeduid met a' of /3, die kan liggen tussen 20
en 400.
De stroomversterkingsfactor wordt hier gedefinieerd als:
A/cl
(4-32)
A/b (Kce const)
waarin A een kleine verandering aangeeft, Iq = collectorstroom, Ib = basisstroom en Kcb = collectorspanning.
«■' = P =

Wanneer de stroomversterkingsfactor van een transistor dus bekend is, kunnen
.we bij een gegeven ingangswisselstroom de collectorwisselstroom berekenen,
want het zal duidelijk zijn, dat uit (4-32) volgt:
/c — a#l*B

(4-33)

Deze relatie geldt voor kleine signalen, daar a' in een groot uitsturingsgebied
niet helemaal constant is.
Daar de collectorwisselspanning vc gelijk is aan ic ’ Rl, volgt uit (4-33):
(4-34)
vc = icRh = oc'i’b/Êl
Bij een cascadeschakeling van gemeenschappelijke-emitterschakelingen volgens
fig. 4-26 vormt steeds de ingangsweerstand van een transistor de belasting van
de voorafgaande transistor. (We nemen aan, dat de reactantie van de scheidingscondensator voor de te versterken wisselspanning te verwaarlozen is.)
Deze ingangsweerstand ligt in het algemeen in de orde van 1000 O. en is klein
t.o.v. de collectorweerstand en de instelweerstand RbWe verwaarlozen dan ook Rc en Rb t.o.v. de ingangsweerstand Rbe van de
transistor.
In een cascadeschakeling zal men dus de collectorwisselspanning van een
transistor kunnen berekenen uit:
(4-35)
vc = olibRbe
De basiswisselstroom is ontstaan, doordat we een ingangsspanning Vi over de
ingangsweerstand aansloten. We kunnen dus voor /b ook schrijven:
. _ Vi
B Rbe
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(4-36)

Als we het verband van z'b met Vi en jRbe in (4-35) invullen, dan krijgen we:
Vj

l’c — a' —— * RbE — <*■' Vj
/?BE

(4-37)

Hieruit volgt dus, aat de spanningsversterking, die een transistor in de scha
keling van fig. 4-26 geeft, gelijk is aan de stroomversterking van de desbe
treffende transistor.
Wanneer de belasting niet door de ingang van een volgende transistor wordt
gevormd, zoals bij de derde trap in de cascadeversterker van fig. 4-26, dan
geldt:
(4-38)
vc = ou'b/?l
waaruit door invoering van:
i

B

Vi

7?be

volgt, dat:
VC = a'^E

•Rl

(4-39)
(4-40)

of:

Fig. 4-26. Cascadeversterker van gemeenschappelijke-emitterschakelingen.
In de schakeling van fig. 4-26 is de spanningsversterking van de eerste twee
trappen gelijk aan de stroomversterking, die de eerste twee transistoren geven.
In de derde trap is Av = a' • Rl/RbeDe totale spanningsversterking, die wordt verkregen, is dus gelijk 3an:
Rl
^vtot-a', .«V a'3 —

(4-41)
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Door een transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling wordt aan de
ingang een vermogen opgenomen, dat te berekenen is uit:
(4-42)

Pi = /b2* BE

Na versterking is aan de ingang van de volgende transistor een vermogen
beschikbaar, dat gelijk is aan:
(4-43)
P0 = “WPbe
De energieversterking in een trap van een cascadeversterker blijkt dus te zijn:
Po
Pi

G

*B2 PbE
‘B2 «BE = a2

(4-44)

Als de belasting niet door de ingang van de volgende transistor wordt gevormd,
zoals bij de derde trap in de cascadeversterker van fig. 4-26, dan geldt:
(4-45)

P0 = «VPl
De energieversterking blijkt nu te zijn:
G = Po
— = g/2 —
Pi

<B2 PbE

=a

(4-46)
Pbe

In de twee eerste trappen van de schakeling van fig. 4-26 is de energiever
sterking per trap gelijk aan a'2.
Voor de laatste trap is:
Ay = a

,2 Pl
Pbe

Hieruit volgt, dat de totale energieversterking gelijk is aan:
Pl
Gtot = a'i2 • aV2 • a'32 —

(4-47)

/<BE

Schakeling voor het bepalen van de stroomversterking a'
In fig. 4-27 is een schakeling weergegeven, waarmee snel de stroomversterking
van een transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling kan worden be
paald.
Daar R2 groot is t.o.v. de niet-lineaire ingangsweerstand van de transistor,
wordt Ib praktisch alleen bepaald door de spanning, die aan de arm van de
potentiometer Px heerst en de grootte van R2 (/B = Kpoun /P^Men kan de potentiometer direct in de grootte van Ib ijken.
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Op de meter, die in de collectorleiding is opgenomen, lezen we de collectorstroom af. De stroomversterkingsfactor wordt bekend, wanneer we de gemeten
waarde van Ic delen door de waarde van /b, waarop we hebben ingesteld.
We kiezen voor Ib de instelling, die de transistor in de l.f.-versterker moet
hebben. Bij het bemeten van npn-transistoren dient de polariteit van batterij
en meter te worden omgekeerd.

I
R3 ?

T0WAMT8
op bereik
'T\0.5mA
i1
A) instellenƒ

-VB
Rb

R4 I
Cl
R1

HF

R2
39 k

Rc
-j|—► volgende
11
transistor

“J^5V

T
Fig. 4-27. Schakeling voor het meten
van de stroomversterkingsfactor.

Fig. 4-28. Instelling van gemeenschappelijke-emitterschakeling.

Instellingen
Wanneer we in de schakeling van fig. 4-28 de transistor een basisstroom geven
(emitter-basisdiode in de doorlaatrichting aansluiten) zal er in de collector
leiding een stroom gaan vloeien gelijk aan a' • Jq.
Deze collectorstroom Ic doet over Rc een spanningsval ontstaan. Maken we
vervolgens Ib groter, dan zullen ook Ic en de spanningsval over Rc toenemen.
Tenslotte zal de spanningsval over Rc gelijk worden aan de grootte van de
batterijspanning, zodat Vc vrijwel gelijk wordt aan 0 volt.
Als de collectorspanning vrijwel 0 volt is geworden, is de transistor in ver
zadiging gestuurd. Het is duidelijk, dat men vermijdt, dat een klasse-A-versterker voorbij deze waarde wordt uitgestuurd. Ook zal men vermijden, dat
de transistor voorbij het afknijppunt wordt gestuurd.
Om een zo groot mogelijk uitsturingsgebied te verkrijgen, stelt men een tran
sistor zó in, dat zowel de negatieve als de positieve fase van de wisselspanning
onvervormd weergegeven wordt. Dit is alleen mogelijk, wanneer de transistor
zodanig wordt ingesteld, dat Vce = Va Pb61

Daar Rc en Vb in de schakeling gegeven zijn, zal om de collectorinstelspanning
van V2 Vb te verkrijgen, de collectorgelijkstroom moeten zijn:
Ic =

V2^b
Rc

Vb
2 Rc

Een transistor-klasse-A-versterker wordt in het juiste werkpunt ingesteld met
de basisweerstand RbVerkleint men deze weerstand, dan wordt Ib groter en dus ook Ic- Vergroot
men de weerstand, dan is het omgekeerde het geval.
Het is duidelijk, dat men kan controleren of een transistor goed is ingesteld
door de collectorspanning te meten. We moeten hier een spanning meten van
V. Vb.
Het komt wel voor, dat in voorversterkers een andere instelling wordt gekozen.
Men heeft dan ingesteld in een punt, waar de grootste stroomversterking wordt
verwacht.
Op de uitsturingsmogelijkheden wordt in voorversterkers minder gelet, daar
hier in het algemeen relatief kleine wisselspanningen optreden.

KLASSE-A- EN KL ASSE-B-EIND VERSTERKERS
Van een klasse-A- en klasse-B-eindversterker interesseren ons in het bijzonder
het max. afgegeven vermogen, het rendement, de instelling en de vereiste be
lasting om een max. afgegeven vermogen te verkrijgen.
Enkelvoudige klasse-A-eindversterker
In fig. 4-29 is een enkelvoudige klasse-A-eindversterker weergegeven. Om een
max. afgegeven vermogen te verkrijgen, dienen we in de collectorleiding een
passende impedantie op te nemen.
Zoals zal blijken, is althans voor laagvermogeneindversterkers een directe
opname van de luidspreker in de collectorleiding niet mogelijk.
Om te bepalen, hóe groot de collectorimpedantie moet zijn, beschouwen we de
/c-PcE-karakteristieken van de eindtransistor, zoals die ons door de fabrikant
zijn verstrekt. In fig. 4-30 is een dergelijke karakteristiek weergegeven.
In de karakteristieken is de dissipatielijn Pc gestippeld. Van ieder punt op deze
lijn is het produkt van Ic en Vqe gelijk aan de max. toelaatbare collector62

dissipatie. Stel, dat we de versterker willen voeden uit een batterij met een
spanning van 6 volt. De basisinstelstroom wordt dan gevonden door een lood
lijn te trekken uit het punt Vb op de *-as naar de Pc-lijn. Uit het punt, waar
de hoofdlijn de Pc-lijn snijdt, volgt dan hoe de instelling moet zijn.
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Fig. 4-29. Gestabiliseerde klasse-Aeindversterker.

Fig. 4-30. Ier kcE-karakteristieken van een
Ge-transistor.

De belastinglijn vinden we vervolgens door uit het punt 2Vb (= 12 V) op de
*-as een lijn te trekken naar de y-as, die door het snijpunt op de Pc-üjn gaat.
Bij volle uitsturing treden dan op een collectorwisselspanning vc, waarvan de
max.waarde gelijk is aan de batterijspanning Vb, en een collectorwisselstroom,
waarvan de max.waarde gelijk is aan de instelstroom.
Hieruit volgt, dat het afgegeven vermogen dus gelijk is aan:
Po = V2 y 2VB • V2 y 2 Ic = V, VB lc
Uit de batterij wordt een vermogen opgenomen, dat gelijk is aan:
Pb = Vb ■ Ic
Het rendement is dus gelijk aan:
V=

Po
Pb

• 100 % =

Va Vb Ic • 100% = 50%
VbIc
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De gunstigste collectorimpedantie is te berekenen uit:
^
vc VB
Zc = — = -r
ic
ic
In de praktijk wordt de maximale uitsturing begrensd door de collectorminderheidsstroom Iqeo en de collectorrestspanning V^n, zodat het rendement
van 50% alleen theoretisch mogelijk is.
Het instellen van een enkelvoudige klasse-A-eindversterker
Met behulp van de /c- KcE-karakteristieken kan men te weten komen, hoe groot
bij een gegeven batterijspanning Vb de instelstroom Ie en de collectorimpe
dantie moeten zijn.
In de praktijk kan men het best een enkelvoudige eindversterker instellen door
in de collectorleiding een mA-meter op te nemen (zie fig. 4-31).
Door de basis-instelweerstand R1 te wijzigen, kan op de gewenste Ic worden
ingesteld.
Een vergroting van de instelweerstand heeft een kleinere collectorstroom ten
gevolge; een kleinere weerstand, een grotere collectorstroom.
Door de temperatuurgevoeligheid, waaraan een transistor onderhevig is,
dient men een eindversterker tegen het verlopen van het instelpunt te stabi
liseren. De beste methode is in de emitterleiding een weerstand op te nemen,
die voor de wisselstroom door een condensator ontkoppeld wordt (zie fig. 4-29).
Evenals de kathodeweerstand bij de buizen, tracht de emitterweerstand de
stroom in de transistor constant te houden, wat we juist wensen.
-vb
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Fig. 4-31. Klasse-A-eindversterker.
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Fig. 4-32. Klasse-B-balansversterker

Bij een emitterweerstand, ontkoppeld door een voldoende grote elco, wordt
het maximale uitsturingsgebied slechts in geringe mate verkleind.
Belangrijk bij het stabiliseren, volgens het gegeven idee, is de weerstand van
de spanningsdeler aan de ingang van een eindversterker. Voor een goede
stabilisatie is het noodzakelijk, dat de basisspanning zo constant mogelijk
blijft. Het is duidelijk, dat dit alleen mogelijk is als de ruststroom in de span
ningsdeler groot is t.o.v. de basisstroom, m.a.w. als de spanningsdeler laagohmig is.
We kunnen dit uiteraard niet te ver doorvoeren, daar ook het te versterken
l.f.-signaal over de spanningsdeler staat.
Balansversterkers
Klasse-B-versterkers hebben een hoog rendement, vandaar, dat bij laagvermogeneindtrappcn meestal de B-instelling wordt gekozen.
In fig. 4-32 is een balanseindtrap weergegeven.
Beide transistoren zijn in het afknijppunt ingesteld. De spanningen, die aan de
ingangen worden gelegd, zijn in tegenfase. Daardoor versterkt de ene transistor
de positieve fase van de wisselspanning en de andere de negatieve fase.
Door de uitgangstrafo worden de stromen samengevoegd, zodat weer eer
harmonieus geheel wordt verkregen.
De secundaire van de transformator is gekoppeld met de luidspreker.
In fig. 4-33 zijn de /c-Kce- en /c-/B-karakteristieken weergegeven van tran
sistoren die in klasse-B-balans zijn geschakeld.
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Uit de figuur blijkt duidelijk, dat gedurende de positieve fase van de periode
de ene transistor werkt, terwijl de andere gedurende de negatieve fase stroom
voert. Door het niet-lineaire gedeelte in het aanloopgebied van de stroomversterkingskarakteristiek geeft de versterker vervorming. We zullen aanstonds
bespreken, hoe deze distorsie vermeden kan worden.
Bij volle uitsturing treedt er een maximale verandering van de collectorspanning
op, die gelijk is aan 2 Vb. De max.waarde van de wisselspanning is dus Vb;
de effectieve waarde 1/z V 2 • Vb. De collectorstroom van elke transistor door
loopt bij volle uitsturing waarden tussen 0 en Ie max- De max.waarde van de
collectorstroom is dus Ic maxi de effectieve waarde 1/2 V 2 Ic maxDoor de transistoren wordt dus een vermogen afgegeven:
Po = V2 V 2 VB • V2 V 2 Ic max = V2 VbIc max
en per transistor:
74 Vb Ic max
Vanaf de batterij gezien, wordt bij een spanning Vb aan de schakeling een
stroom geleverd, die gelijk is aan Iq max71
De batterij levert dus:
Pb = Vb • -Ic
max
71
1
Van dit vermogen nemen de transistoren elk de helft op, dus: — Vb Ic max
Hieruit volgt, dat elke transistor een vermogen dissipeert, dat gelijk is aan het
verschil van opgenomen en afgegeven vermogen.
1
b/C max
V4 Vb IC max = (--V4)^
Tl

1
Pc = ~VBIc
max
71

We kunnen hieruit vaststellen, dat het rendement van een balansversterker
gelijk is aan:
V

_]UVbJc max ■ 100 % = ? ■ 100 % = 78 %
V” Kb/c max

4

De optimale belasting voor iedere transistor wordt berekend uit:
ZC =
66

V2 V2 Vb
x/2 V2 Ic max

Vb
IC max

De totale collectorimpedantie van de balanstrap is 4maal zo groot en wordt:
Zcc =

4 VB
IC max

Instellingen
Zoals reeds is opgemerkt, treedt als gevolg van het niet-lineaire gedeelte in
het aanloopgebied van de stroomversterkingskarakteristiek distorsie van het
te versterken signaal op.
Om deze reden stelt men een B-versterker dan ook niet helemaal op het afknijppunt in, doch geeft men de transistoren een kleine voorspanning. Op deze
wijze wordt als het ware door overlapping de niet-lineaire versterking onge
daan gemaakt (zie fig. 4-34).
Ook in transistor-B-versterkers is stabilisatie van het instelpunt nodig.
*01
*BI

Fig. 4-34. /c-/B-karakteristieken van een symmetrische balansschakeling. De ver
vorming, die te wijten is aan de niet-lineaire stroomversterking in het aanloopge
bied (overnemingsvervorming), wordt vermeden door de transistoren niet geheel af
geknepen in te stellen.
Door de slechte stroomversterking bij het alknijppunt is stabilisatie d.m.v.
een emitterweerstand weinig effectief.
67

Men prefereert in het algemeen een van de temperatuur afhankelijke in
stelling. Deze variabele instelling wordt verkregen met een NTC-weerstand
(thermistor). Het is bekend, dat Iqeo toeneemt met de temperatuur. Bij een
NTC-weerstand neemt met een toename van de temperatuur de weerstand af.
In de schakeling van fig. 4-35 wordt bij toenemende temperatuur de basisinstelstroom van de transistor groter en dus ook de collector-instelstroom.
Door een juiste keuze van de NTC-weerstand kan een klasse-B-versterker
temperatuurstabiel gemaakt worden (zie fig. 4-36).
-'•'8
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R1
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3
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Fig. 4-35. Stabilisatie d.m.v. een
eraitterweerstand.

NTcrV
r
R3 /

E
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Fig. 4-36. Stabilisatie d.m.v. een
NTC-weerstand.

Single-ended-push-pull-eindversterkers
Bij een single-ended-push-pull-eindversterker, zoals in fig. 4-37 is weerge
geven ontbreekt een aanpassingstrafo tussen de uitgang en de belasting.
Dit betekent dan ook, dat we niet vrij zijn in de keuze van onze voedingsspan
ning om het gewenste uitgangsvermogen te verkrijgen. Het is om deze reden
van belang eens te onderzoeken hoe we bij het ontwerpen van een dergelijke
schakeling te werk moeten gaan.
Een vermogensbalansversterker zoals in fig. 4-37 is weergegeven werkt in het
algemeen in klasse AB, of B. De transistoren worden zodanig ingesteld, dat
er aan de uitgang van de versterker een spanning heerst welke gelijk is aan
1j2 VB. Bij onze beschouwing zullen we ervan uitgaan dat in de rusttoestand er
slechts een te verwaarlozen stroom in de transistoren vloeit.
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In deze toestand zal bij volle uitsturing de vermogensdissipatie van elke tran
sistor te berekenen zijn met de volgende formule
Vb2
max « Kd ~=t
Rl
In deze formule is Vb de voedingsspanning, K& een coëfficiënt, waarvan de
grootte afhankelijk is van de golfvorm van het te versterken signaal (zie
tabel 4-2) en Rl de belastingsimpsdantie.
Deze maximale vermogensdissipatie mag uiteraard nooit de maximaal toe
laatbare collectordissipatie van de transistoren overschrijden.
De toelaatbare dissipalie van een transistor is te berekenen met de relatie
p
_
Tjmax
Ta______
rc max — 0j_c +0C_S + 0S_A

Öj_c = de thermische weerstand tussen kristallagen van de transistor en het
huis;
0c_s = de thermische weerstand tussen behuizing en koelplaat;
0s_a = de thermische weerstand tussen koelplaat en omgeving.

R1
R2

rr^—!~
t 40&

m

T
Fig. 4-37. Single-ended-push-pull-eindtrap.

Voor een gegeven belastingsweerstand Rl zal de maximale vermogensdissi
patie per uitgangstransistor afhankelijk zijn van de voedingsspanning Vb•
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Om het maximaal toelaatbaar vermogen niet te overschrijden zal de maximale
voedingsspanning een bepaalde waarde niet te boven mogen gaan.
max

RlPc max

‘V *,
Tabel 4-2

Sinusspanning
Kd

Driehoekspann ing
0,0235

4n2
2n

Kc
Ko

1/8

Rechthoekspanning
1/32

6,5

5,6

1/12

1/4

of VB =Kc^RlPc max
1

waarbij Kc = tt (zie tabel).
Ad

Het maximaal uitgangsvermogen Po max van de transistorversterker is vervolgens gegeven door:
PO max — Ko

(Vb - 2 Vee mi„)2
Rl

Hierin is Vb — 2 PcEmin de maximale uitgangsspanning, PcEmin de minimale
collectoremitterspanning bij de maximale uitgangsstroom en K0 een coëfficiënt,
welke te vinden is in tabel 4-2 en die afhankelijk is van de golfvorm van het
te versterken signaal.
Samenvattend kunnen we uit de bovenstaande relaties voor sinusvormige
wisselspanningen de volgende praktische formules voor de berekening van de
balanseindtrap afleiden:
1. Als het vereiste uitgangsvermogen en de voedingsspanning gegeven zijn,
wordt de grootte van de luidsprekerimpedantie berekend met de formule:
(Vb - 2 KcEmin)2
8 Pq max
2. Als het uitgangsvermogen en de luidsprekerimpedantie bekend zijn, kunnen
we op analoge wijze voor de voedingsspanning afleiden:
*L =

k*B max — ^8 Pq max ' Rh + 2 Vqe min = 2,83 VPq max * Rl. + 2 Koe min
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3. AJs Kce en Rl bekend zijn, kan met het zojuist gegeven verband tussen
Pc max Vb en Rl de dissipatie van de eindtransistoren worden berekend.
Pc max is voor een sinusvormige sturing van de eindtrap gelijk aan:
Pc max —

1
VB2
4 n z ' Rl

Tegenkoppeling d.m.v. een niet-ontkoppelde emitterweerstand
In fig. 4-38 is een emitterschakeling weergegeven, waarin de tegenkoppeling
wordt verkregen d.m.v. een emitterweerstand.
Wanneer we een signaal aan de ingang van de schakeling laten optreden, dan
zal er in de basis-cmittcrdiode een stroom /'b gaan vloeien, die door de transistor
a' maal wordt versterkt. Deze stroom ic doet een spanning over de collectorimpedantie ontstaan. We kunnen dus voor de uitgangsspanning schrijven:
vu = a' • Zc • <b

r-vB

(4-48)

ï

i
$

HF
'N/

'Ny

_I__
I
a

b

c

Fig. 4-38. Tegengekoppelde-emitterschakeling:
a. tegcngekoppeld voor zowel wissel- als gelijkstroom;
b. tegcngekoppeld alleen voor de gelijkstroom;
c. tegengekoppeld voor de gelijkstroom en ten dele voor de wisselstroom.
Als gevolg van de basis-emitterstroom vloeit er in de emitterweerstand een
stroom, die gelijk is aan de som van i'b en /o Deze stroom veroorzaakt een
tegenkoppelspanning vt, die blijkbaar gelijk is aan:
vt

= /’b Re 4-

/’b Re = (i + a0 ‘b Re

(4-49)
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Over de basis-emitterdiode staat een spanning vbe die gelijk is aan <b * jRbe»
zodat we moeten concluderen, dat de ingangsspanning vj gelijk is aan:
Vi =

vbe

4-

vt

= i'b {Rbe 4- (1 4- a') RE}

(4-50)

De spanningsversterking is gelijk aan het quotiënt van vu en vj, zodat we door
invullen van (4-48) en (4-50) hiervoor kunnen schrijven:
.

vu
a' Zc /b
«' Zc
(4-51)
V ” V, iB{RBE + (1 + 0ORe} ~ Rde + (1 + a')i?E
i?BE heeft in de praktijk een waarde liggend tussen 500 en 1000 Cl voor normale
instellingen. Kiezen we een emitterweerstand van 500 D en heeft de desbe
treffende transistor een stroomversterking van 100, dan wordt:
(1 + a') Re = 50 500 Cl
Zonder een grote fout te maken kunnen we in normale gevallen Rb dan ook
verwaarlozen t.o.v. (1 4- a') RE. Ook voor (1 4- a') kunnen we zonder een
grote fout te maken schrijven a'.
We krijgen dus voor (4-51):
A
Ay

«*Zc_.Zc
a' Re Re

(4-52)

We zien, dat bij een sterke tegenkoppeling de versterking onafhankelijk is
geworden van de stroomversterking.
De versterking wordt alleen nog bepaald door de verhouding Zq/Re•
De ingangsweerstand van de schakeling is gelijk aan Vj//B, hetgeen na invullen
van (4-50) oplevert:
vj _ /b { ^be + (1 + «Q Re }

fa

iB

(4-53)

= RbE + (1 + «0 -^E
Rbe is klein t.o.v. (1 + a') RE, zodat bij benadering de ingangsweerstand van
de schakeling gelijk is aan:
jRing = (1 + a') RE

(4-54)

Bij een RE van 500 D en een stroomversterking van 100 wordt Rme dus 50 kD.
Daar de stroomversterking aan een grote spreiding onderhevig is, kan de in
gangsweerstand van de schakeling voor verschillende exemplaren van een be
paalde transistor sterk uiteenlopen.
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De ingangsweerstand van de schakeling kan de instelling van de transistor in
de war brengen als de spanningsdeler RJR2 groot is t.o.v. deze weerstand
(fig. 4-39).
Daarom kiest men in de praktijk voor R2 een relatief lage waarde liggend
tussen 5 kD en 15 kO, om de invloed van de stroomversterking op de instelling
te verminderen.
In een cascadeversterker volgt de ene emitterschakeling de andere (fig. 4-40).
Het is nuttig eens na te gaan hoe groot Zc *n een dergelijke schakeling is.
Voor een wisselspanning bestaat Zb uit Rc met daaraan parallel Rlt R2 en de
ingangsweerstand van de volgende transistor.
"° VB
R1

|RC

'c

II
Ck

CK

CK

«va

fR'

rc

R2

RE

u

Hl
'feE

'X/
R2

V.l

Vt

Fig. 4-39

R2

RE

I---- X------- X---- XFig. 4-40

De impedantie van Ck hebben we verwaarloosd, omdat de reactantie van deze
condensator zeer klein is t.o.v. de aanwezige weerstanden.
Rc heeft in de praktijk een waarde liggend tussen 1 kfi en 6 kfl, R1 een waarde
liggend tussen 39 kD en 150 kD, R2 een waarde liggend tussen 5 kD en 15 kD
en de ingangsweerstand een waarde liggend tussen 1000 D en 50 kü. (1000 Cl
als de emitterweerstand is ontkoppeld). Zc wordt dus in hoofdzaak bepaald
door Rc, R2 en de ingangsweerstand van de volgende trap.
Gelijkstroominstelling van de tegengekoppelde-emitterschakeling
Bij het ontwerpen van een versterker die volkomen reproduceerbaar moet zijn,
kiezen we per emitterschakeling een relatief lage spanningsversterking liggend
tussen 5 en 15 maal.
Stel, dat we een versterking van 10 aanhouden en dat de collectorimpedantie
5 kO bedraagt. Uit (4-52) volgt dan, dat de emitterweerstand een waarde moet
hebben van 500 Cl.
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De ingangsweerstand van de transistor bedraagt dan volgens (4-54) 50 kQ
bij een a' van 100.
Als we voor R2 een waarde van 10 kD kiezen, dan zijn we er zeker van, dat de
stroomversterklng noch de instelling van de transistor, noch de ingangsweer
stand van de schakeling, in belangrijke mate zal beïnvloeden.
Bij volledige uitsturing van de transistor staat over de emitterweerstand een
0,5 volt.
spanning gelijk aan Vn * Vb = Vu * 6 volt
De gelijkstroominstelling wordt hierdoor 1/2 • 0,5 volt = 0,25 volt.
Bij volledige uitsturing staat over de collectorweerstand 10/u • 6 volt ^ 5,5 volt.
Hierdoor wordt de gelijkstroominstelling 0,5 • 5,5 volt = 2,75 volt.
Rekening houdend met een basis-emitterspanning van 0,2 volt, zal er dus over
de weerstand R2 een spanning moeten optreden van VE -f- VBE = 0,25 + 0,2 =
0,45 volt. Verwaarlozen we de ingangsweerstand van de transistor (50 kO)
t.o.v. R2 dan zal er in de laatste weerstand voor een spanningsverschil van
0,45 volt een stroom moeten lopen gelijk aan 0,45/10 000 = 45 uA.
Over R1 treedt een spanningsval op van 6 volt — 0,45 volt = 5,55 volt.
In deze weerstand loopt een stroom van 45 uA, zodat de waarde van deze
weerstand zal bedragen (5,5/45) 10*6 D = 120 kfi.
Daar we de ingangsweerstand verwaarloosden, kiezen we Rx wat lager, bijv.
100 kn.
Tenslotte nog een opmerking over de scheidingscondensator Ck- Door de
1C<A>
6

OC36
IC mai

\
yCEmat

Werkgebied
2

0

-20

-40

-60

-80

Vce<V)

Fig. 4-41. De maximaal toelaatbare collectorspanning is afhankelijk van de grootte
van de collectorstroom (Philips vermogenstransistor OC36).
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gestegen ingangsweerstand van de schakeling kunnen we deze scheidingscondensator wat kleiner kiezen. Door de reactantie van de capaciteit te be
rekenen voor de laagste geluidsfrequenties, krijgt men snel een indruk welke
waarde we voor deze condensator moeten nemen.
Maximaal toelaatbare waarden
Deze waarden geeft iedere fabrikant van transistoren op. Ze gelden voor een
bepaalde huis- of omgevingstemperatuur.
De fabrikant geeft op de maximaal toelaatbare waarde van collector-basisspanning, van collector-emitterspanning, van collectorstroom, van vermogensdissipatie en van werk- en bewaartemperatuur. De max. toelaatbare collectorspanning is de hoogste collectorspanning, die we mogen aansluiten.
Wat gebeurt er, als de opgegeven spanning wordt overschreden? Door de hoge
sperspanning treedt in de collector-basisverbinding een grote veldsterkte op.
emittcr
niet
aangestoten

»C

1J

I
I
I
I
I

T

VCE

punt X

Fig. 4-42. /c-KcE-karakteristieken van een transistor.
Bij het overschrijden van de max. toelaatbare waarde, worden door de grote
veldsterkte ladingdragers vrijgemaakt, die op hun beurt weer andere vrij
maken. Er ontstaat een soort lawine-effect. Door de vrij grote stroom, die
cr kan gaan lopen en door de aanwezige collectorspanning wordt de collectordissipatie overschreden, hetgeen tenslotte leidt tot vernieling van de transistor.
De max. toelaatbare collector-emitterspanning ligt lager dan de collectorbasisspanning. Hier is het overschrijden van de toelaatbare spanning nog
gevaarlijkcr. Bij een eventuele geleiding van de basis-collectordiode door het
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hiervoor genoemde lawine-effect kan er vanaf de emitter via de basis een
stroom vloeien naar de collector. Er worden vanuit de emitter ladingdragers
geïnjecteerd in de basis. De stroom, die aanvankelijk in de basis-collectordiode vloeide, wordt door de transistor versterkt met een factor gelijk aan de
stroomversterking van de transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling.
De max. toelaatbare collector-emitterspanning is afhankelijk van de collectorstroom van de transistor. In fig. 4-41 is het verband tussen maximaal toe
laatbare collectorspanning en collectorstroom weergegeven. Het betreft hier
de gegevens van de Philips OC36. Bij hogere collectorstromen daalt de maxi
maal toelaatbare collectorspanning, hetgeen duidelijk wordt uit fig. 4-42 waar
de /c-PcE-karakteristieken van een willekeurige transistor zijn weergegeven.
We zien, dat bij het overschrijden van een bepaalde collectorspanning de col
lectorstroom snel stijgt. In het punt aangegeven met X gaat dc transistor zich
zelfs gedragen als een negatieve weerstand.
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Fig. 4-43. Toelaatbare col
lector-emitterspanning als
functie van de impedantie
tussen basis en emitter (Getransistor).
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De fabrikant geeft van een transistor slechts het gedeelte van de Iq- PcE-karakteristieken dat links van de stippellijn is gegeven. Dit gedeelte van de karak
teristieken is voor dc transistortechniek van praktische betekenis.
De collectorspanning, waarbij een transistor in emitterschakeling spontaan in
geleiding komt, is nog afhankelijk van de grootte van de weerstand, die zich
tussen de basis en de emitter bevindt (fig. 4-43). Dit is duidelijk, want wanneer
de transistor door geleiding van de collector-basisdiode open mocht gaan,
zal de ingangsweerstand aan de basis-emitterdiode een gedeelte van de sturing
gaan opnemen.
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Het is dus zo, dat naarmate de impedantie tussen basis en emitter lager kan
worden gehouden, een hogere collector-emitterspanning kan worden toege
staan.
De maximaal toelaatbare collectordissipatie is afhankelijk van de temperatuur
in de verschillende lagen, waaruit de transistor is samengesteld.
Bij germanium zijn geen hoge temperaturen toelaatbaar. De maximale lagentemperatuur mag voor de meeste transistoren de 75 graden niet overschrijden.
Bij siliciumtransistoren ligt de max. lagertemperatuur aanzienlijk hoger (tussen
175 °C en 200 °C). Inzake koeling van transistoren wordt verwezen naar
blz. 82.
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Fig. 4-44. Stroomversterking
als functie van de collectorstroom (Si-vermogenstransistor type RCA 40251).

De fabrikant geeft in het algemeen op, waarvoor een bepaald type transistor
is bedoeld. Zo kennen we transistoren voor snelle schakelcircuits, voor h.f.en l.f.-versterkers, voor vermogensversterkers, transistoren met laag ruisge
tal, enz. Van iedere transistor wordt meestal de stroomversterkingsfactor ge
geven, hetzij de stroomversterking voor gemeenschappelijke-basisschakeling
of die voor gemeenschappelijke-emitterschakeling. Hierbij kennen we een
minimale, een gemiddelde en een maximale stroomversterking.
Bij de h.f.-transistóren wordt natuurlijk iets omtrent de hoogst bruikbare
frequentie gegeven. We kennen de grensfrequentie, waarbij de stroomver
sterking 3 dB is gedaald, de maximale oscillatorfrequentie en de frequentie,
waarbij de stroomversterking 1 is geworden.
Belangrijk bij het opgeven van de stroomversterking is ook de stroom, waarbij
deze versterking is gemeten. De stroomversterking is nl. afhankelijk van de
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grootte van de collectorstroom (fig. 4-44). Uit de talrijke gegevens, die van
een bepaald type transistor door de fabrikant worden verstrekt, moet de
technicus zien uit te maken, of de transistor voor zijn doel is te gebruiken.
Het bepalen van het juiste type kan erg moeilijk zijn.
Het komt in de praktijk vaak voor, dat men qua spanning, collectorstroom,
dissipatie en grensfrequentie een aantrekkelijke transistor heeft gevonden,
maar dat de stroomversterking gegeven wordt voor een collectorstroom, niet
bruikbaar voor de schakeling, waarin de transistor moet worden toegepast.
Als het Europese transistoren betreft, is het vaak nog mogelijk op korte ter
mijn bij de fabriek de noodzakelijke gegevens op te vragen. Betreft het een
Amerikaanse transistor, dan zijn er vaak maanden mee gemoeid om de ge
gevens te verkrijgen, hetgeen bij het nemen van proeven zeer storend kan zijn.
Bij het schakelen van zelfinducties door middel van transistoren moet men
erop bedacht zijn, dat bij het afschakelen hoge piekspanningen kunnen op
treden, die dezelfde polariteit hebben als de batterijspanning. Deze piek
spanningen kunnen er oorzaak van zijn, dat de maximaal toelaatbare collectorspanning wordt overschreden en dat de transistor wordt vernield. Deze piek
spanningen kunnen worden afgeklemd met een diode, die over de zelfinductie
wordt geschakeld. De diode maakt de afschakelflank van de stroom in de
spoel minder steil, hetgeen voor sommige toepassingen bezwaarlijk kan
zijn.
Een mogelijkheid is nog, dat er een compromis wordt gezocht tussen het toe
staan van een schakelpiek van bepaalde grootte en een redelijke afschakel
flank. Dit kan worden gerealiseerd door in serie met de diode een weerstand
op te nemen.
Voor schakeldoeleinden is van een transistor ook belangrijk te weten, hoe
groot de restspanning is bij het in verzadiging sturen. Het produkt van de
collectorstroom en kniespanning bepaalt in belangrijke mate de dissipatie en
om deze dissipatie klein te houden dient de transistor een lage kniespanning
te hebben. Siliciumtransistoren hebben in het algemeen hogere kniespanningen
dan germaniumtransistoren. Een uitzondering hierop maken de Si-epitaxiale
transistoren. De kniespanningen worden door de fabrikant opgegeven bij
bepaalde collectorstromen. Bij het in verzadiging sturen moet op een kleinere
stroomversterking gerekend worden. De maximale verzadigingsspanning wordt
in het algemeen opgegeven bij een stroomversterking van 10.
Er zijn nog veel meer gegevens die bij een bepaald type transistor kunnen worden
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verstrekt. De hier behandelde eigenschappen zijn voor algemene doeleinden
het meest belangrijk.
De laatste jaren zijn verschillende begrippen ingeburgerd met betrekking tot
het h.f.-gedrag van transistoren. Het is van belang, dat men deze begrippen op
de juiste wijze weet te interpreteren.

Grcnsfrequentie voor een transistor in gemeenschappelijke-basisschakeling (/o)
Uit het begin van dit hoofdstuk is bekend, dat de stroomversterking in gemeenschappelijke-basisschakeling aangegeven wordt met a en vrijwel gelijk
is aan 1. Bij toenemende frequentie gaat de stroomversterking afnemen en bij
een bepaalde frequentie zal deze gedaald zijn tot 1/2 V2 of 0,707 maal de waarde,
gemeten bij 1000 Hz. Deze frequentie wordt de a-grensfrequentie genoemd en
wordt aangeduid met /a.
Als de stroom tot een waarde 0,707 is gedaald, zal het vermogen, dat door de
transistor wordt afgegeven, zijn afgenomen tot de helft. Immers in de relatie
van de stroom of spanning tot het vermogen vinden we een kwadraat. Het
afnemen van het vermogen tot de helft komt overeen met een vermogensdaling van 3 dB, vandaar dat sommige fabrikanten wel spreken over de „3 dB
down”-frequentie of de „half power”-frequentie.
Men realisere zich goed, dat onder /a wordt verstaan de grensfrequentie voor
een transistor in gemeenschappclijke-basisschakeling. Voor l.f.-transistoren
ligt /a in de orde van 150 kHz; voor h.f.-transistoren ligt de frequentie aan
zienlijk hoger en wel in een gebied van 100 MHz tot 1 GHz.

Grcnsfrequentie voor een transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling (/a0
Zoals we hebben gezien wordt de stroomversterking van een transistor in
gemeenschappelijke-emitterschakeling aangegeven met a' en deze is gelijk aan
<x/(l-a).
De huidige transistoren hebben meestal een gemiddelde a'-stroomversterking
van 80; de minimale waarde is dikwijls 20 en de maximale waarde 200.
Stel, dat we een l.f.-transistor hebben met een/a van 500 kHz en een a' van 80.
De gemiddelde stroomversterking van 80 neemt af, naarmate de frequentie
van het te versterken signaal stijgt. Bij een bepaalde frequentie zal de stroom
versterking a' gedaald zijn met 3 dB tot 80/\/2 of 0,707 maal 80 is ongeveer 57.
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Deze frequentie wordt /a' genoemd. De /a' wordt in de praktijk veel meer
gehanteerd dan fa.
Defa' en/a hebben uiteraard een verband met elkaar en wel in de vorm:
fa
fa' - a.
zoals we reeds eerder hebben gezien in het begin van dit hoofdstuk.
In het gekozen voorbeeld bij de transistor met een a' van 80 en een grens500
frequentie^ van 500 kHz is fa' gelijk aan — kHz = 6,3 kHz.
Het is duidelijk, dat een dergelijke transistor alleen voor l.f.-doeleinden is toe
te passen.
Een transistor, die een fa heeft van 500 kHz wordt door de fabrikant meestal
aangekondigd als een l.f.-transistor. Er is dus een groot onderscheid tussen
fa. en ƒ', dat we gaarne nog willen illustreren met een ander getallenvoor
beeld.
Bij fa is de stroomversterking in g.b.-schakeling gedaald tot 0,707 maal de
waarde bij 1000 Hz. Stel, we hebben een transistor met een a van 0,99. De
a'-stroomversterking bedraagt dan:
0,99
= 99
1-0,99
Als de stroomversterking a tot 0,707 x 0,99 (is ongeveer 0,7) is gedaald, dan
bedraagt de a'-stroomversterking:
0,7

» 2,3

1-0,7
We zien, dat door de a-daling van 0,99 tot 0,7 de a'-stroomversterking veel
sterker is afgenomen en wel van 99 tot iets meer dan 2.
Uit het getallenvoorbeeld blijkt duidelijk, dat /a' veel sneller daalt dan /a.
Bij
zal de stroomversterking van 99 dalen tot 0,707 maal 99 is ongeveer 70.
Deze daling is reeds verkregen, wanneer a van 0,99 tot 0,98 afneemt, zoals uit
onderstaande tabel blijkt:
a
0,96
0,95
0,97
0,99
0,98
a' = t1—a
—

99

49

32

24

19

Bij frequenties, die veel hoger liggen dan /a', daalt de stroomversterking
6 dB per octaaf. Daar een daling van 6 dB betekent, dat de spanning of stroom
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gehalveerd is en dat een interval van een octaaf aangeeft, dat de frequentie
is verdubbeld, kunnen we concluderen, dat de stroomversterking bij hoge
frequenties omgekeerd evenredig is met de frequentie.
Grensfrequentie, waarbij de stroomversterking a' gedaald is tot 1 (/i)
De frequentie waarbij de stroomversterking in gemeenschappelijke-emitterschakeling gedaald is tot 1 wordt fx genoemd.
Vrijwel iedere fabrikant van transistoren hanteert deze grootheid.
Een methode om fx te vinden is die, waarbij een kortsluiting tussen de basis
en de collector van de transistor wordt aangebracht. Als de uitgangsspanning
bij kortsluiting groter is dan zonder kortsluiting, dan wijst dit erop, dat fx
lager ligt dan de frequentie van het ingangssignaal. Wanneer de uitgangsspan
ning groter is zonder kortsluiting, dan ligt kennelijk fx hoger. Verandert de
uitgangsspanning niet bij het aanbrengen van de kortsluiting dan hebben we
een signaal met een frequentie fx aangelegd.
We wijzen erop, dat bij deze meting in serie met de signaalgenerator en de
transistor een weerstand van voldoende grootte dient te worden opgenomen.
Transito- of doorgeeffrequentie (_/t)
Het meten van
/a of fx levert in het algemeen geen moeilijkheden op tot
een aantal MHz. Boven de 50 MHz echter is het niet meer zo eenvoudig en
neemt de fout in de meting toe. Om deze reden wordt dan ook boven de
50 MHz aangenomen, dat de stroomversterking lineair daalt en wel met
6 dB per octaaf. De frequentie, waarbij de stroomversterking bij een lineaire
daling een waarde 1 bereikt, wordt de doorgeeffrequentie of transitofrequentie
/t genoemd.
Het is duidelijk dat door deze aanname er een verschil zal ontstaan tussen fx
en /t. fx zal in het algemeen steeds hoger zijn dan fy.

Maximale oscillaticfrequentie (fmox)
Deze frequentie is de hoogste frequentie, waarbij nog oscilleren met de tran
sistor mogelijk is. Bij fx is de stroomversterking 1 geworden, maar wegens het
feit, dat er een impedanticverschil is tussen ingangs- en uitgangscircuit, kan
81

er nog sprake zijn van vermogensversterking en dus van oscilleren. De praktijk
leert dan ook, dat een oscillatorschakeling vaak veel hoger nog wil oscilleren
dan/x. Het is duidelijk, dat de maximale oscillatiefrequentie ook afhankelijk
is van de vindingrijkheid van degenen, die de schakeling ontwerpen.
De maximale oscillatiefrequentie, /max, is van weinig praktische betekenis.

KOELING VAN TRANSISTOREN
De fabrikant geeft meestal een maximale lagentemperatuur op gebaseerd op
een levensduur van 1000 uur. De praktijk leert dat bij een lagentemperatuur
gelijk aan de helft van de maximaal toelaatbare waarde de levensduur toeneemt
met een factor 10 m.a.w. de transistor gaat 10 000 uur mee. Het is dus belang
rijk de transistor optimaal te koelen.
Warmtegeleiding
De in de kristallagen in warmte omgezette dissipatie moet via de transistoromhulling eventueel over een koelplaat worden afgevoerd naar de omgeving
(omringende lucht).
Het is duidelijk, dat het temperatuurverschil tussen de lagen en de omgeving
hoger zal zijn, naarmate de warmtegeleiding tussen deze lagen en de om
geving slechter is, of anders gezegd, als de thermische weerstand, die zich
tussen de kristallagen en de omgeving bevindt, hoger is.
Het is dus belangrijk de totale thermische weerstand laag te houden.
Het temperatuursverschil zal ook toenemen, als de dissipatie van de transistor
stijgt.
De relatie, die tussen temperatuurverschil, thermische weerstand en transistordissipatie bestaat, kan als volgt worden uitgedrukt:
AT = 7j

7a = ötot * Ptot

of 0tot =
Tj

Ta
82

- lagentemperatuur in °C;
- omgevingstemperatuur in °C;

- totale dissipatie in watts;
- totale thermische weerstand tussen kristallagen en omgeving uitgedrukt
in ° Cf IV.
Het is niet moeilijk in deze laatste relatie de Wet van Ohm voor warmtegeleiding te ontdekken. Evenals bij Wet van Ohm voor elektriciteit kennen we
ook hier serie- en parallelschakeling van thermische weerstanden.
Tussen de kristallagen en de omgeving vinden we een keten van serieweerstanden (fig. 4-45).
Ptot
0tot

(at)

©J.C

Temp.verschil tussen
lagen en omhulling

0 C_S

Temp. verschil tussen
omhulling en koclvlak

©S.A

Temp.verschil tussen
koelvlak en omgeving

rh
©c.a! i

V

Fig. 4-45
Zo hebben we allereerst de warmteweerstand tussen lagen en omhulling en
vervolgens de warmteweerstand tussen omhulling en omgeving
Als we een koelplaat toepassen, komen in de berekening voor: de thermische
weerstand tussen lagen en omhulling, vervolgens de weerstand tussen om
hulling en koelplaat, dus een overgangsweerstand en tenslotte de thermische
weerstand tussen koelplaat en omgeving.
Een parallelweerstand, in deze keten van thermische weerstanden is bijv. de
warmteweerstand tussen omhulling en omgeving die parallel staat aan de
se.'ieschakeling van weerstanden tussen omhulling, koelplaat en omgeving.
Deze parallelweerstand kunnen we bij onze berekeningen verwaarlozen.
Zoals we gezien hebben wordt de thermische weerstand aangeduid met 0.
Voor onze berekeningen zijn dus belangrijk 0j-c, de thermische weerstand
tussen de lagen en de omhulling, 0c-s, de thermische weerstand tussen om
hulling en koelplaat en 0s-a> de thermische weerstand tussen koelplaat en
omgeving.
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De formule voor de totale dissipatie wordt hierdoor:
Ptot —

2j-7a
ÖJ-C + ÖC-S + Ös-A

Het is misschien nuttig aan de hand van enkele berekeningen eens na te gaan,
wat men met een goede koeling van een transistor bereiken kan.
Voorbeeld 1:
Gevraagd: de maximaal toelaatbare dissipatie van een transistor in TO-3
omhulling, gemonteerd op een koelplaat met een 0s-a van 2 °C/W.
De thermische weerstand tussen omhulling en koelplaat bedraagt 0,3 °C/W.
De omgevingstemperatuur kan een waarde van 60 °C bereiken. Van de tran
sistor is nog gegeven, dat de maximale lagcntcmperatuur 200 °C bedraagt en
de maximale thermische weerstand tussen lagen en omhulling een waarde
van 1,5 °C/W vertegenwoordigt.
Berekening:
200 - 60
W = 36,8 W
2,0+0,3+ 1,5

Ptot —

Voorbeeld 2:
Gevraagd: de maximaal toelaatbare dissipatie van een transistor in TO-3
omhulling in vrije lucht. De thermische weerstand tussen omhulling en om
geving is „worst case” 50 °C/W. De maximale lagentemperatuur is weer 200 °C
en de thermische weerstand tussen kristallagen en huis bedraagt 1,5 °C/W.
De max. omgevingstemperatuur is wederom 60 °C.
Berekening:
Ptot —

7j_7a
0tol

200- 60
W = 2,7 W
50 + 1,5

Uit de rekenvoorbeelden, die met praktische waarden zijn uitgevoerd, blijkt
duidelijk, dat door het aanbrengen van een koelvlak een aanzienlijk hoger
vermogen kan worden bereikt. In het rekenvoorbeeld wordt de thermische
weerstand tussen een TO-3 omhullingen de omgeving genoemd, zijnde 50 °C/W.
Voor andere genormaliseerde behuizingen zijn deze weerstanden gelijk aan:
TO- 1: 0c_A ongeveer 250 °C/W;
TO- 5: 0c_a ongeveer 180 °C/W;
TO-18: 0c-a ongeveer 400 °C/W.
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Berekening van een koelplaat
Op het Siemens-halfgeleiderlaboratorium zijn uitgebreide metingen gedaan
aan koelvlakken vervaardigd uit aluminium met een dikte van 1 mm. Bij
een dikte van 1 mm is voor normale toepassingen het temperatuurverschil in
de koelplaat gering.
Men heeft gevonden, dat het oppervlak van de koelplaat te berekenen is met
de formule:
O = 1500 • (0S-a)-4/3
Hierin is O het oppervlak in cm2 en 0s_a in °C/W.
Uit deze relatie is af te leiden, dat 0s_a = 240 • (0)‘3/«
Deze formule geldt voor loodrechte opstelling zonder geforceerde koeling.
Wordt de plaat geforceerd gekoeld en wel door een luchtstroom met een snel
heid van 1,5 m/s dan is het oppervlak te berekenen met de formule
O = 400 (0S_A)'2
Hierin is we*w O het oppervlak in cm2 en 0s-a de thermische weerstand in
°C/W.
Uit deze relatie is weer af te leiden, dat 0s_a = 20 ■ O

Tabel 4-3. Afmetingen van de koelplaten in fig. 4-46.
Koelplaat *)
B

A (klein)
b
Ai

A2

a3

h d
mm

b

h d
mm

C (groot)
b

h d
mm

25 25 60
55 25 60 Bi 25 50 60
85 25 60 B2 55 50 60
B3 85 50 60 Ci 25 100 100

55 100 100

C3 85 100 100

Effectief
koeloppervlak
O
cm*
45
85
150
230
460
700

Thermische
weerstand
0S-A

°C/W
13,5
8,5
5,5
4,0
2,4
1,8

*) Voor de koelplaten A en B dikte 1 mm; voor de koelplaat C dikte 2 mm.
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Voorbeeld van koelplaatberekening:
In een transistor van het type AUY22 ontstaat een dissipatie van 7 watt. De

b

■c

1
1

i

Fig. 4-46. Koelvlakken samengesteld uit U-vormig omgebogen aluminium platen.
Voor de afmetingen raadplege men tabel 4-3.
maximale omgevingstemperatuur kan een waarde van 50 °C bereiken. Ge
vraagd: de grootte van het koelvlak zonder geforceerde koeling.
Uit de fabrieksgegevens van de AUY22 ontlenen we de volgende gegevens:
lagentemperatuur Tj = 90 °C;
0j_c = 1,5 °C/W.
Met deze gegevens kunnen we 0tot bepalen, welke gelijk is aan:
0tOt —

Cfr-A) , gO-30. 3>7^

De thermische weerstand van de koelplaat volgt nu uit de relatie:
0s_A = 0tot-Oj-c = 5,7 - 1,5 = 4,2 °C/W.
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Het oppervlak van de koelplaat kan vervolgens worden berekend met de
formule:
O = 1500 (0S-a)-4/3 = 1500 • 4,2*** = 222 cm2
U-Yormige koelplaten
Om ruimte te besparen kan men koelplaten voor transistoren U-vormig om
buigen. Een aantal van deze U-vormige platen in elkaar geschoven hebben een
groot effectief koeloppervlak. In fig. 4-46 en tabel 4-3 zijn de gegevens ver
meld van enige koelplaatsamensteilingen.
In kolom A van de tabel zijn de gegevens vermeld van kleine koelplaten.
De gegevens in kolom B gelden voor iets grotere platen en de gegevens m
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200 300 500 7001000gr«5.
M-(Tj -Ta)

Fig. 4-47. Diagram voor het bepalen van 0tot als AT = (Tj_Ta) en Plot gegeven zijn.
kolom C, die een groot effectief oppervlak hebben en bovendien 2 mm dik
zijn gelden voor grote koelvlakken.
Verder zijn de thermische weerstanden vermeld van één U-vormige plaat, van
twee en van drie in elkaar geschoven U-vormige koelvlakken, volgens fig.
4-46.
In fig. 4-47 is het verband gegeven tussen AT en het totale vermogen voor
verschillende waarden van 0tot- In fig. 4-46 vinden we het verband tussen 0s_a
en het oppervlak van aluminium koelplaten met een dikte van 1 & 2 mm.
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De grafiek voldoet aan de relaties zoals gegeven zijn bij de berekening van
koeloppervlakken met en zonder geforceerde koeling.
cm2

Koelvlak

1000
700
A 500

$

-C3-

2"\

J 300
200

B3.C1

II Koelvlak in luchtstroom
(1,5 m/s)

-A3,B2-

I

100

I.Koelvlak niet geforceerd
gekoeld

A2.BV

70
50

5*73

Al-

30
20
10
0.1

V
0.2 w

0.5 07 1

2

3

5 7 10

\
20 30

5070 lOOgrd/W

^©s-A

Fig. 4-48. Diagram voor het bepalen van het koeloppervlak als de thermische weer
stand tussen koelplaat en omgeving bekend is. Zie inzake koelplaten C3, C2, enz.
ook tabel 4-3.
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5. Laagfrequentversterkers

Eenvoudige pick-up-versterker
In fig. 5-1 is een eenvoudige pick-up-versterker weergegeven. De schakeling
bestaat uit twee gemecnschappelijke-emitterschakelingen in cascade. Teneinde
een behoorlijke weergave van de bassen te verkrijgen, is aan de ingang van de
versterker een aanpassingsnetwerkje aangebracht. Wanneer de sterkteregelaar
geheel open staat, wordt de ingangsimpedantie vrijwel alleen bepaald door R#
Draait men daarentegen de sterkteregelaar terug, dan neemt de ingangs
impedantie toe en wordt procentueel de basweergave groter.

o R4

SR5

co

R3
•jgQk

KJ
4-----

)C7I
AC 125

e

Cf

X*

{

,17000:15 of
S.2000-5
TS2
0C74
OC72
e AC 132

s\

C3
WOn

R6^

9V

R7SI =f

Fig. 5-1. Eenvoudige pick-up-versterker.
De instelling van TS1 wordt verkregen d.m.v. R3. Deze weerstand realiseert
ook de temperatuurstabilisatie. TS2 is als klasse-A-eindversterker ingesteld.
De in de collectorleiding aanwezige transformator zorgt voor aanpassing aan
een laagohmige luidspreker. Men dient er rekening mee te houden, dat aan
de collector bij volledige uitsturing wisselspanningen kunnen optreden, die ge
lijk zijn aan het dubbele van de batterijspanning. Bij de keuze van de batterijspanning is het dan ook nuttig zich af te vragen of de door de fabrikant op
gegeven maximale collectorspanning niet kan worden overschreden.
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De instelling van TS2 is zo gekozen, dat er in de collectorleiding een ruststroom
vloeit van 4 mA. Afwijkende waarden kunnen worden gecorrigeerd met de
basisweerstand R5.
C3||0Jn

UIJO

R4

-fSïï 1
0C7I
AC 125

kR5

’

&

U WTG

-

IJf
R,g

2
S 97 C3

, R2
®

6OC71 6V
IAC125 .

6V

R8

R3 i ^
♦n

T

Fig. 5-2. Voorversterker voor dyn.
microfoon of pick-up.

S la

TOCvi

X
Fig. 5-3. Voorversterker voor kristalmicrofoon of pick-up.

Voorversterker voor dynamische microfoon of dynamische pick-up
In fig. 5-2 is een transistorschakeling weergegeven, die de aanpassing kan ver
zorgen tussen een laagohmige dynamische microfoon of dynamische pick-up
en de hoogohmige ingang van een buisversterker.
De transistor is in gemeenschappelijke-basisschakeling opgenomen. De tran
sistor wordt in het werkpunt ingesteld d.m.v. de spanningsdeler R2, R3.
C2 zorgt ervoor, dat de basis voor de wisselstroom wordt geaard.
Dc versterkte wisselspanning wordt van de collector afgenomen en met een
capaciteit van 0,1 pF naar de ingang van de versterker geleid. We kunnen hier
een kleine scheidingscondensator toepassen, omdat een buisversterker een
hoge ingangsimpedantie heeft.
Voorversterker voor kristalmicrofoon of kristal-pick-up
Daar een kristalmicrofoon en een kristal-pick-up een hoge inwendige impe
dantie bezitten, is het niet mogelijk dergelijke spanningsbronnen direct op een
transistorversterker aan te sluiten. Het is nodig, de hoge impedantie van de
pick-up of microfoon aan te passen aan de lage ingangsweerstand van de
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transistorversterker. In de schakeling van fig. 5-3 zorgt hiervoor het netwerkje
Rl, R2, R4, C2.
Met R2 regelt men de geluidssterkte. Cl, R3 maken tooncorrectie mogelijk.
De transistor wordt ingesteld met de spanningsdeler R5, R6. De schakeling kan
zowel op een transistorversterker als op een buisversterker worden aangesloten.
Balans-eindversterkers in gemccnschappelijke-emitterschakeling
Een balans-eindversterker kan een aanzienlijk groter uitgangsvermogen
leveren dan de enkelvoudige eindversterker. De instelling kan evenals bij buizen
in klasse A, AB of B zijn. Men kiest vaak de B-instelling, omdat bij deze in
stelling het grootste rendement wordt verkregen (zie hoofdstuk 4).
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Fig. 5-4. Stuurtrap voor balans
versterker.

Een drijvertrap voor een balansversterker is weergegeven in fig. 5-4. De in
stelling van de transistor wordt bepaald door de maximale stroom- en span
ningswaarden, die nodig zijn om de eindversterker volledig uit te sturen. Ook
de dimensionering van de drijvertrafo hangt hiermee samen.
De transistoren in de klasse-B-eindtrap worden ingesteld op een kleine ruststroom (fig. 5-5). De instelling wordt verkregen d.m.v. de spanningsdeler Rl,
R2, R3. Aan R2 is een NTC-weerstand parallel geschakeld om temperatuurstabilisatie van het werkpunt te realiseren. Tegenkoppeling wordt verkregen
door een gedeelte van de spanning, die over de secundaire van de uitgangstrafo optreedt terug te voeren naar de basis van de drijvertrap.
Op het Philips Applicatie Laboratorium werd een klasse-B-versterker ont
wikkeld, waarvan de schakeling is afgebeeld in fig. 5-6. De eerste drie trappen
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zijn van het conventionele type. TS1 is als emittervolgcr geschakeld, TS2
en TS3 zijn in gemeenschappelijke-emitterschakeling opgenomen.
De eindtrap is van het type uit fig. 5-5. De laatste twee trappen worden tegengekoppeld door zowel een gedeelte van de uitgangsspanning als van de span
ning die optreedt over de primaire van de drijvertrafo, terug te voeren naar de
basis van TS3. Een balansversterker met 2 x OC72 kan ongeveer 200 mW
leveren.
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Fig. 5-5. Balans-eindversterker met
2 x OC72 of 2 x AC132 in klasse B.
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Fig. 5-6. Balansversterker met 2 x OC72 of 2 x AC132 in klasse B. Het type OC71
kan men vervangen door de AC125.
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1O-watt balansversterker
In fig. 5-7 is het schema gegeven van de 10-wattversterker.
Het ontwerp kan worden uitgestuurd met een kristal-pick-up. De voorversterker bestaat uit 3 trappen. De transistoren staan hier in gemeenschappelijke
emitterschakeling. Teneinde een redelijke aanpassing te verkrijgen tussen de
kristal-pick-up en de transistor TS1, is het netwerk Rl, Cl in het ingangscircuit
aangebracht.
Met de sericschakeling C2, R2 is toonregeling mogelijk. De geluidssterkte
wordt geregeld met R8, die tussen TS1 en TS2 is geschakeld.
In de voorversterker wordt temperatuurstabilisatie verkregen door in de
emitterleidingen van de transistoren weerstanden op te nemen, terwijl de
bases op een vaste spanning worden gehouden d.m.v. spanningsdelers. De
emitterweerstanden worden voor de wisselstroom ontkoppeld met de conden
satoren C4, C7 en CIO. De voedingsspanning van de voorversterker wordt
ontkoppeld met het netwerk R13, C8. Dit is noodzakelijk, daar variaties inde
voedingsspanning van de versterker niet in de voorversterker mogen optreden.
Onvoldoende ontkoppeling kan o.a. leiden tot l.f.-oscilleren (motorboating).
De instelling van de drijver-transistor wordt ontkoppeld met R14, C9.
De eindversterker is een klasse-B-versterker met 2 x OC26. De OC26 is te
vervangen door het nieuwere type AD 139. De transistor geeft men een kleine
voorinstelling, waardoor ovememingsvervorming wordt voorkomen (zie
hoofdstuk 4).
Om de instelling minder onafhankelijk te maken van de voedingsspanning,
heeft men tussen - Vb en de instelpotentiometer een gloeilampje van
0,7 V/0,3 A opgenomen.
In tegenstelling tot de voorversterker wordt in de eindtrap temperatuur
stabilisatie verkregen met een NTC-weerstand.
De uitgangstrafo is een auto-trafo, waarop een extra wikkeling is aange
bracht om tegen koppeling in de versterker te realiseren.
De wikkeling wordt via R18 verbonden met de basis van TS2. Op de uit
gangstrafo zijn diverse aftakkingen gemaakt om de versterker aan verschillende
luidsprekerimpedantics te kunnen aanpassen. De versterker kan zowel uit
het lichtnet als uit een batterij accu’s worden gevoed.
De inwendige weerstand van het voedingsapparaat dient zeer klein te zijn.
Het verdient dan ook aanbeveling, bij voeding uit het lichtnet een gestabili
seerd laagspanningsapparaat toe te passen.
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De afmetingen van de koelplaat, waarop men de twee stuks OC26 dient te
monteren, bepalen de maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur.
Als de transistoren gemonteerd worden op een zwarte aluminiumplaat met
afmetingen 180 x 180 x 1,5 mm, mag de omgevingstemperatuur stijgen tot
45 °C. De collectorstromen van de OC71, OC72 en OC30 zijn resp. 10, 10
en 200 mA. De totale ruststroom van de twee stuks OC26 is gemiddeld 100 mA.
De schakeling is ontleend aan de brochure „Philips transistors for radio receivers and A.F. amplifiers”.
Single-ended-push-pull-eindversterker met complementaire stuurtrap
Al jaren is men naarstig aan het zoeken naar schakelingen voor balans-eindversterkers, waarin transformatoren ontbreken. In de buizentechniek zijn
enkele schakelingen bekend, waarin inderdaad transformatoren niet voor
komen. Bij deze schakelingen is het echter noodzakelijk hoogohmige luid
sprekers toe te passen. De produktie van deze luidsprekers is niet zo een
voudig; bovendien raken zij nogal eens defect.
Wanneer transistoren in laagfrequentversterkers worden toegepast, kan men
gebruik maken van laagohmige luidsprekers, die dan direct of d.m.v. van een
condensator met de balans-eindtrap kunnen worden gekoppeld.
Er zijn diverse argumenten te noemen, waarom men transformatoren in l.f.versterkers wil vermijden. Om te beginnen is een transformator frequentieafhankelijk. De zelfinductie van de trafo moet zo groot zijn, dat zelfs de laagste
frequenties van het audiospectrum zonder verzwakking kunnen worden over
gedragen. Verder moet de bovenste grensfrequentie zo hoog liggen, dat er
slechts een geringe demping voor de hoge geluidsfrequenties optreedt. Een
en ander is slechts mogelijk, als de transformator geringe wikkelcapaciteiten
en een kleine spreiding heeft. Voor kwaliteitsversterkers heeft men dan ook
transformatoren nodig, die bij een gering aantal windingen een naar ver
houding hoge zelfinductie hebben.
Kortom kwaliteitstrafo’s hebben grote kernen van hoogwaardig trafoblik
en zijn daardoor niet goedkoop. De kosten van een versterker zullen dan ook
drastisch omlaag gaan, wanneer we een uitgangstransformator en eventueel
ook de drijvertrafo achterwege kunnen laten.
Verder kunnen we als een bezwaar van de trafo in een versterker nog noemen
de optredende vervorming tengevolge van voormagnetisatie en de faseverschuivingen, die een trafo veroorzaakt, welke bij een sterke tegenkoppeling
aanleiding kunnen geven tot het parasitair genereren van de eindtrap.
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We zullen hier een single-ended-push-pull-eindversterker bespreken die voor
afgegaan wordt door een complementaire stuurtrap. Dank zij deze stuurtrap
kan dus ook een balans-ingangstrafo vermeden worden.
De complementaire stuurtrap
Een complementaire stuurtrap welke geschikt is voor het sturen van een
s.e.p.p.-eindtrap is in zijn eenvoudigste vorm weergegeven in fig. 5-8.
We zien, dat de wisselspanning, die over de collectorweerstand R2 van TS1 op
treedt, direct de transistoren TS2 en TS3 tussen de basis en de emitter stuurt.
Tijdens de negatieve fasen van de wisselspanning zal TS2 stroom voeren;
tijdens de positieve fasen TS3.
-v8
R3

R2 ”C1

TS2

$
k/ \J
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«pp.
R4

"S

rx

Fig. 5-8
.«pp-

R5

Aan de emitter van TS2 en de collector van TS3 ontstaan spanningen, die met
elkaar in tegenfase zijn en dus geschikt zijn voor het sturen van de s.e.p.p.eindtrap.
Teneinde ovememingsvervorming te voorkomen, stelt men de complementaire
eindtrap niet in op het afknijppunt, maar laat men de transistoren een ge
ringe stroom voeren. Tussen de bases van de pnp- en npn-transistor dient dus
een klein spanningsverschil op te treden, welke kan worden opgewekt met
de extra weerstand R1 in de collectorleiding van TS1. Meestal gebruikt men
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voor het opwekken van het spanningsverschil een in de doorlaatrichting ge
schakelde diode of meerdere dioden, om het spanningsverschil onafhankelijk
te maken van de grootte van de collectorstroom.
In fïg. 5-9 is de complete schakeling van de eindversterker met stuurtrap weer
gegeven. Aan het knooppunt U dient een spanning te heersen welke gelijk is

f "«

IS2
TSt

«8

»9

«1

<£>

TS1

Ingang

>
>

jj-1 n'’5 Mc-rfp

Onderdelenlijst bij fig. 5-9

|].n
TSb

f]‘"0
<

Fig. 5-9. 6-watteindversterker.

Alle weerstanden x/« watt, tenzij anders vermeld; tolerantie 5 %
Dl, D2 = BA114 (Si-diode) OA5
R1 = 4k7
R2 = 39 k
TS1 = AC125
R3 = 5k6
TS2 = AC 132
R4 = 270k
TS3 = AC127
R5 = 3k9
TS4
AD139
R6 = 5k6
TS5
R7 -- Ik, trimpot
Luidsprekerimpedantie 7 Cl
R8 = 68 D 0,5 W
Cl = 25 {iF elco 25 V
C2 = 25 (iF elco 25 V
R9 = 10 D
R10 = 68 Cl 0,5 W
C3 = 22 pF ker. C
C4 = IOOjaF elco 25 V
Ril = 1 D 1 W
C5 = 1000 jxF elco 25 V
R12 = lü 1W
R13 = 500 ü, trimpot
De eindtransistoren monteren op kleine koelplaten met een oppervlakte van 4x4 cm*.
Materiaal: aluminium 1,5 & 2 mm dik.
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aan Va Vb. De spanning, die aan dit punt heerst wordt bepaald door de
grootte van de collectorstroom van TS1. Deze stroom is instelbaar met R7.
Om het verlopen van de instelling tegen te gaan wordt de basis-gelijkstrooni
van TS1 niet direct ontleend aan Vb maar aan de gelijkspannings-uitgang van
de s.e.p.p.-eindtrap. Bij een eventuele stijging van de spanning aan de uitgang
zal TS1 meer sturing krijgen en zal hierdoor het toenemen van de uitgangsspanning worden tegengegaan (gelijkspannings-tegenkoppeling).
Hetzelfde kan worden beredeneerd voor een daling van de uitgangsspanning.
Met het netwerkje R4,C3 wordt de frequentiekarakteristiek van de versterker
beïnvloed (AC-tegenkoppeling).
In de complementaire stuurtrap zijn gepaarde transistoren van het type AC132
(pnp) en AC127 (npn) toegepast. De eindtransistoren zijn eveneens gepaard
en zijn van het type AD 139. Bij een voedingsspanning van 22 volt is de ver
sterker in staat bij volle uitsturing een vermogen af te geven van ca. 6 watt.
Voor het ontwerpen van versterkers met andere voedingsspanningen raad
plege men hoofdstuk 4, blz. 68.
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Elektronische stabilisatie van laagspanningen
Seriestabilisatie
Bij seriestabilisatie wordt een transistor als een stuurbare weerstand tussen de
voedingsbron en de verbruiker geschakeld. In fig. 5-10 is het principe van
seriestabilisatie weergegeven.
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Fig. 5-10. Seriestabilisatie.
De uitgangsspanning U0 wordt met een constante spanning Uv vergeleken en
met het verschil van de spanningen wordt de serietransistor gestuurd.
Neemt bijv. de belastingstroom toe, zodat de uitgangsspanning zal willen
dalen, dan neemt de basisspanning van de doorlaattransistor toe. Er gaat een
i
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grotere basisstroom vloeien, waardoor de weerstand van de serietransistor
daalt en de uitgangsspanning weer zal stijgen. Op dezelfde wijze worden ver
anderingen in de klemspanning als gevolg van netspanningswijzigingen weg
geregeld.
Parallelstabilisatie
We kennen naast seriestabilisatie ook parallelstabilisatie.
Bij parallelstabilisatie wordt de regeltransistor parallel aan de belastingweerstand geschakeld (fig. 5-11).

R
UV(=

i

U0
'V

Rl

U

Fig. 5-11. Parallelstabilisatie.

Bij de parallelstabilisator wordt ook de uitgangsspanning vergexcken met
een referentiespanning, in fig. 5-11 aangegeven met £/v. Bij een stijging van de
stroom zal door de aanwezigheid van de weerstand R in de leiding de klem
spanning dalen. Daar (/v constant is, zal de paralleltransistor minder sturing
krijgen en dus minder stroom gaan trekken. Door het dalen van de stroom
stijgt weer de spanning over de uitgangsklemmen van de stabilisator.
De parallelstabilisator is kortsluitvast, hetgeen als een voordeel van de scha
keling moet worden gezien. Immers bij een kortsluiting concentreert zich de
volledige uitgangsspanning over de weerstand R. De paralleltransistor loopt
bij kortsluiting geen gevaar.
Van de seriestabilisator kan dit niet gezegd worden. Hier kan de transistor
sneuvelen wanneer de schakeling wordt overbelast.
De seriestabilisator trekt bij nullast vrijwel geen stroom; de parallelstabilisator
daarentegen heeft juist bij nullast zijn hoogste dissipatie.
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Elektronisch gestabiliseerde laagspanningsvoeding
In fig. 5-13 is een schema van een elektronisch gestabiliseerde laagspannings
voeding weergegeven, die door de fa. Grundig in de handel wordt gebracht.
De netspanning wordt omlaag getransformeerd met een transformator. Op
de secundaire wikkelingen wordt een dubbelfasige gelijkrichter met 2 x OA31
aangesloten. Afhankelijk van de gewenste uitgangsspanning wordt er hoger
of lager op de secundaire van de voedingstrafo afgetakt. Op deze manier kan
men de dissipatie in de stabilisator sterk beperken.

Rc
Naar
«mltlergen

SB

-®"' -©

t

Zener
diods

Naar uitgang* •
spanning

Re

Fig. 5-12. „Long tailed pair” of
staartschakeling.

De stabÜisatieschakeling is van het serietype. In serie met de belasting be
vinden zich twee parallel geschakelde vermogenstransistoren van het type
OC26. Om de belastingstroom over beide doorlaattransistoren gelijkmatig
te verdelen, zyn in de emitterleidingen van de transistoren weerstanden van
0,5 D opgenomen. De doorlaattransistoren worden gestuurd door twee in
cascade geschakelde emittervolgers TS3 (OC30) en TS4 (OC71). De emittervolgers zorgen voor energieversterking, want de regelschakeling, die bestaat
uit TS5 en TS6, is zonder meer niet in staat de twee doorlaattransistoren te
sturen.
TS5 en TS6 vormen een zgn. „long tailed pair”. Ter wille van de overzichtelijk
heid is deze regelschakeling in fig. 5-12 nog eens weergegeven.
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De twee transistoren hebben een gemeenschappelijke-emitterweerstand. Aan de
basis van TS1 is de referentiespanning aangelegd; aan de basis van TS2 de
uitgangsspanning.
In deze regelschakeling wordt de uitgangsspanning van het voedingsapparaat
vergeleken met de referentiespanning. Afhankelijk van het verschil van beide
spanningen ontstaat aan de uitgang van de schakeling een regelcomponent,
die via de emittervolgers aan de doorlaattransistoren wordt toegevoerd.
Het referentie-element in fig. 5-12 is een zenerdiode. Deze diode met de
transistor TS1 zorgt ervoor, dat in het uitsturingsgebied van de versterker
over de emitterweerstand een constante spanning heerst.
Stel, dat de uitgangsspanning in fig. 5-13 de neiging vertoont groter te willen
worden dan de referentiespanning, die heerst aan het knooppunt R29/R30.
Daar de spanning aan de emitter van TS5 en TS6 constant wordt gehouden,
zal bij een stijging van de uitgangsspanning de basisstroom van TS5 een toe
name vertonen, waardoor de transistor een grotere stroom gaat voeren. De
collectorspanning zal dalen en dientengevolge dalen ook de spanningen aan
de bases van de emittervolgers in de doorlaatschakeling.
Aangezien de uitgangsspanning deze spanningen volgt (eigenschap van de
emittervolger) zal de uitgangsspanning ook dalen. We zien, dat door de regel
schakeling de stijging van de uitgangsspanning wordt tegengewerkt.
Voor een daling van de uitgangsspanning kan hetzelfde worden beredeneerd.
Bij een daling van de spanning zal de basisstroom van TS5 afnemen en dien
tengevolge de collectorstroom. De collectorspanning stijgt en dus stijgen ook
de spanningen aan de bases van de emittervolgers. De uitgangsspanning zal
toenemen, daar de doorlaattransistoren door de vergrote basisstroom een
kleinere doorlaatweerstand zullen geven.
In het schema van fig. 5-13 bestaat de spanningsreferentie uit een netwerk van
zenerdiode Z2, transistor TS7 en weerstanden, dat verbonden is met de basis
van TS6. De spanning FE wordt verkregen van een aparte gelijkrichtschakeling,
die een spanning van 16 volt afgeeft. Deze hulpspanning is gestapeld op de
uitgangsspanning van de stabilisator en is noodzakelijk om de uitgangsspan
ning op 16 volt te kunnen instellen.
De zenerdiode zorgt ervoor, dat er een constante spanning heerst aan de
emitter van TS7.
De referentiespanning voor de staartschakeling wordt vervolgens verkregen
uit het weerstandsnetwerk Ra en Rb.
Door omschakeling van S2/1 is deze referentiespanning in stappen van 2 volt
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instelbaar en is fijnregeling mogelijk met de regelweerstand R30.
Een staartschai.e mg is temperatuurstabiel als in de twee takken transistoren
met gelijke eigenschappen worden toegepast. Voor een stabilisator is de toe
passing van de schakelingen dan ook zeer aan te bevelen.
De voedingsspanningen voor de regelschakeling worden afgenomen van de
klemmen A tot D van de aparte gelijkrichter, links bovenin het schema.
Door de weerstand R3 in de gelijkrichtschakeling wordt een positieve spanning
t.o.v. punt C verkregen. Deze positieve spanning maakt instelling van de
uitgangsspanning tot — 0,5 volt mogelijk. Over R19 treedt immers een spanningsval op, die door de -t- 2 volt tussen de punten C en D vrijwel wordt ge
compenseerd.
Voor een goede stabilisatie is het een vereiste, dat over de doorlaattransistoren
in de meest ongunstige omstandigheden Gage netspanning) nog een redelijk
spanningsverschil blijft bestaan. Bij een optimale belasting van 3 A en een
nominale netspanning betekent dit voor de doorlaattransistoren een gemeen
schappelijke dissipatie van 27 watt. De transistoren zijn dan ook op koelplaten gemonteerd, om de warmte-uitstraling te verbeteren.
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6. Ontvangerschakelingen

In de figuren 6-1, 2, 3, 4 en 5 is een aantal schema’s gegeven van één-kringontvangers, die een redelijke ontvangst geven in het middengolfgebied.
De schakeling van fig. 6-1 bestaat uit een diode-detector met OA85 en transistorversterker. De versterker wordt ingesteld door de gelijkstroomcomponent,
die bij de detectie van het h.f.-signaal ontstaat. Ontvangst is mogelijk op
koptelefoon.
AANSLUITING vandeQABS
kaïh'

V

OA85

'anode

0A8S

N

ii

Fig. 6-1. Transistoren: AC125, OC71.
200p

M VT

Fig. 6-2. Transistoren: AC125, OC71.
De schakeling wordt gevoeliger, wanneer het Lf.-gedeelte met een transistortrap wordt uitgebreid. We kunnen in dat geval de schakeling van fig. 6-2
toepassen. Hier is het mogelijk met een potentiometer de geluidssterkte te
regelen.
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De transistoren, die het l.f.-signaal versterken, zijn in gemeenschappelijkeemitterschakeling opgenomen.
Een schakeling, waarbij de transistor zelf voor de detectie zorg draagt, vinden
we in fig. 6-3. In de schakeling is dempingsreductie toegepast.
Men heeft dit verwezenlijkt door een capaciteit tussen de collector en de boven
kant van de afstemkring aan te brengen.
Met C2 regelt men de aanpassing van de transistor aan de kring. De gevoelig
heid van de ontvanger hangt hiermede ten nauwste samen.
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V

C2

1500-2000fl
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h
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12'
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9VT
LI

P

7 365p

!

2«365p
T

Fig. 6-3. Transistoren: AC125,
OC71.

Fig. 6-4. Transistoren: AC125,
OC71.

Bij het schema van fig. 6-4 ontbreekt de voedingsbatterij. Dit ontwerp kan
alleen worden toegepast, wanneer men niet al te ver van de zender verwijderd
woont.
De transistor wordt gevoed met de gelijkstroomcomponent, die bij detectie
van een h.f.-signaal ontstaat. De „rimpel” die we hier aantreffen, is de wissel
spanning, die moet worden versterkt.
Door de capaciteit Cl aan te brengen, bereiken we, dat de wisselspanning aan
de basis wordt toegevoerd en tevens zorgen we ervoor, dat de voedingsspanning
wordt afgevlakt. De ingangsweerstand van de transistor is klein en kan i.v.m.
de afvlakking worden verwaarloosd.
In de ontvangerschakeling van fig. 6-5 zorgt een germaniumdiode voor de
tectie. De ingang van de transistor maakt deel uit van het detectorcircuit.
De gelijkstroom die bij detectie ontstaat, wordt gebruikt om de AC125 in te
stellen. De transistor staat in gemeenschappelijke-emitterschakeling.
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R1 zorgt voor stabilisatie van het instelpunt. Voor de wisselstroom wordt deze
weerstand ontkoppeld door C2.
Middengolf-rechtuitontvanger AF117 en AC125
De gevoeligheid en selectiviteit van een transistor-rechtuitontvanger kan
worden verbeterd, wanneer in de detectortrap in plaats van een AC 125 een
AF117 wordt toegepast. Een ontwerp voor zo’n ontvanger is weergegeven
in fig. 6-6.
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Fig. 6-5. Transistoren: AC 125, OC71.
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Fig. 6-6. Middengolf-rechtuitontvanger. OC45 = AF117, AF127. OC71 = AC125.
De afstemspoel LI en de koppelspoel L2 zijn gewikkeld op een ferrietstaaf.
Wanneer men niet al te ver van een zender woont, is ontvangst zonder antenne
mogelijk. De germaniumdiode OA85 is aangebracht om de detecticgevoelig106
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heid te vergroten. Dempingsreductie wordt verkregen door de afstemkring
deel te laten uitmaken van het collectorcircuit van de AF117. De grootte van
de dempingsreductie wordt geregeld met R2.
Superheterodyne-ontvangers
M.f-versterker met transistoren in gemeenschappelijke-emitterschakeling
In fig. 6-7 is een tweetraps m.f.-versterker weergegeven, waarbij de transistoren
in een gemeenschappelijke-emitterschakeling zijn opgenomen.
Rl, R2 en R6, R7 zijn spanningsdelers, die de instelling van de transistoren
bepalen, terwijl R3 en R9 voor stabilisatie van de werkpunten zorgen. Voor
een optimale versterking is het noodzakelijk, dat de collectorimpedantie van
een transistor aan de ingangsimpedantie van de volgende transistor wordt
aangepast. Ook de selectiviteit van de versterker hangt hiermede samen. In
het gegeven ontwerp wordt de aanpassing gerealiseerd met de in de versterker
aanwezige m.f.-trafo’s. De middenfrequentie wordt bepaald door de primaire
zelfinductie van de transformatoren en de capaciteiten, die erover zijn ge
schakeld. Om de demping op de kringen te verminderen, worden de collec
toren aangesloten op een tap van de primaire zelfïnducties.
Door de grote terugwerking bij transistoren treedt vrij snel parasitair genereren
op. Het is dan ook noodzakelijk de versterker te neutrodyniseren. In de ge
geven schakeling zorgt hiervoor het netwerk R4, C5, R8, C9.
Zelfoscillerende mengtrap met AF1J6/AFJ26
In deze schakeling (fig. 6-8) zien we, dat de AF116 als oscillator in gemeenschappelijke-basisschakeling is opgenomen. Oscilleren is dus mogelijk, wan
neer de collectorstroom naar het emittercircuit omhoog wordt getransformeerd.
In de weergegeven schakeling gebeurt dit inderdaad.
De oscillatorfrequentie wordt bepaald door de afstemkring L3, C5. Voor het
ingangssignaal is de AF116 met gemeenschappelijke emitter geschakeld. Het
basiscircuit is inductief gekoppeld met de signaalkring LI, C3, C4. Een juiste
instelling van de transistor wordt verkregen d.m.v. Rl, R2. Voor een goede
conversiesteilheid moet de emitterstroom ca. 0,5 mA bedragen. De onder
kant van de koppelspoel L2 wordt h.f. geaard d.m.v. Cl.
In de collectorleiding is naast de oscillator-koppelspoel L5 de eerste m.f.108

trafo opgenomen. Ook in een mengtrap is een element nodig, dat het werkpunt
stabiliseert. Deze functie vervult R3.
R4, C8 is een filter om ongewenste koppeling met de andere trappen te voor
komen. Verder zorgt R4 ervoor, dat de oscillatorspanning zich niet te hoog
opjaagt, daar anders de transistor wordt vernield.
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Fig. 6-8. Mengtrap met AF116,
AF126.

TRANSISTORONTVANGER „MINIFLEX”
Het ontwerp is een reflexsuper. In de schakeling zijn m.f.-trafo’s van het
fabrikaat Philips toegepast (fig. 6-9a-b). De trafo’s zijn geschikt om de koppe
ling tussen twee transistoren in emitterschakeling tot stand te brengen.
De mengtrap is van het conventionele type. De antennespoel (ferrietstaaf),
de oscillatorspoel en de draaicondensator zijn Philips-produkten.
Door menging van ingangssignaal en oscillatorsignaal, ontstaat een m.f.component, die we versterken in de m.f.-versterker. Daarna vindt detectie
plaats d.m.v. een diode-detector. De l.f.-component wordt vervolgens naar de
m.f.-versterker teruggestuurd om aldaar verder te worden versterkt.
Dit is mogelijk, omdat de kringen in de versterker voor de l.f.-component als
niet aanwezig kunnen worden beschouwd, zodat voor het signaal een ver
sterker in gemeenschappelijke-emitterschakeling ontstaat.
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Onderdelenlijst bij fig. 6-9a-b
Transistoren:

Condensatoren:

OC44
OC45
OC70
OC74

Cl
C2
C3
C4 ker.
C5
C6
C7
C8
C9
Cll

=
=
=
=

AF116, AF 126
AF117, AF127
AC125, OC71
AC 132, OC72

Weerstanden — fabrikaat Resista,
type Rx, V2 W, 10%.
68 k
3k3
R9
R1
R2
12 k
R10
68 k
R4
120 k
Ril
2k2
18 k
R5
10 k
R12
100 Q
R6
680 Q
R13
R7
1 k
R14
3k3
R8
10 k
R15
3k3

AC1023
AC1023
50 nF
3,3 nF
AC1023
AC1023
ingeb.
10 nF
10 \iF
10 ^lF

Cl la
Cl 3
C14
Cl5
Cl 6
C17
C18
C19
C20
C21

100 [xF
ingeb.
10 jjlF
2 jxF
10 ixF
10 [lF
10 |i.F
100 {xF
47 nF
100 [xF

Spoelen:
51
52
53
54

ant.staaf
oscill.spoel
m.f.-spoel
det.spoel
afstem-C
luidspreker

Philips A3.803.62
Philips A3.128.65
Philips A3.128.66
Philips A3.128.67
Philips AC 1023
Philips AD2300 CZ

Het l.f.-signaal wordt vervolgens van R7 afgenomen en naar de 2e l.f.-versterker gestuurd.
De component wordt tenslotte op een redelijk energieniveau gebracht met een
OC74, een laag-vermogen-transistor met een wat hogere collectordissipatie
dan de OC72.
Een uitgangstransformator kan achterwege blijven, daar de Philips-luidspreker
type AD2300CZ een geschikte impedantie voor de OC74 oplevert.
Superregcneratieve ontvangers
In fig. 6-10 is een transistor-superreg-ontvanger weergegeven, waarmede een
goede ontvangst in het UKG-gebied mogelijk is.
De schakeling is getest op het TV-station Lopik, kanaal 4, band I op een
afstand van 35 km van de zender. Met een enkelvoudige zolderdipool werd
zowel het beeld- als het geluidssignaal krachtig waargenomen.
Ook Antwerpen, kanaal 2, band I, werd in Amstelveen duidelijk ontvangen.
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In fig. 6-11 is een schakeling weergegeven voor de ontvangst van de stations in
het korte-golfgebied. De schakeling is vrijwel identiek aan die van fig. 6-10,
alleen zijn de waarden van de condensatoren anders gekozen.
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Fig. 6-10. Superregeneratieve ontvanger voor Lopik, kan. 4, band I. LI = 1 wdg,
L2 = 6*/, wdg, L3 = 12 wdg, 0 7 mm, zelfdragend. I.p.v. een 0070 kan ook
een AF114 of AF124 worden toegepast. De OC71/OC73 is te vervangen door de
AC125.
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Fig. 6-11. Superregeneratieve ontvanger voor de 20 m band. LI = 3 wdg, L2 = 14
wdg, 0 20 mm, zelfdragend; L3 = smoorspoel van 150 p.H.
Eindtransistor: AC125, OC71, OC73. I.p.v. een 0070kan ook een AF114 of AF124
worden toegepast. De pluspool van de batterij wordt met aarde verbonden.
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Transistoren
Theorie en praktijk
s?

De transistortechniek heeft de laatste jaren zo’n grote ontwikke
ling doorgemaakt dat de nieuwe druk van dit veelgevraagde boek
in 5 delen moet worden gesplitst.
In deze serie is zowel praktische als theoretische informatie ver
zameld door een auteur, die al meer dan 10 jaar ervaring heeft
met transistoren en andere halfgeleiders.
Meer dan 250 schakelingen komen ter sprake uit de geluidsver
sterker-, de radio-, de schakel-, de meet-, en de regeltechniek.
In het eerste deel worden de fysische en technische grondslagen van
de transistor, alsmede geluidsversterkers en radioschakelingen
behandeld.
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In het tweede deel worden besproken de onderwerpen: osei Matoren,
zenders, multivibratoren, thyristoren, unijunctiontransistoren,
veldeffecttransistoren, schakelingen met fotodioden en meetschakelingen.
Het derde deel behandelt de geïntegreerde schakelingen voor digi
tale toepassingen, zoals de diverse vormen van logica, tellers en
frequentiedelers en computerschakelingen.
In het vierde deel worden bouwontwerpen gegeven van geluidsver
sterkers, zowel voor monaurale als voor stereoweergave, terwijl
voorts een 2-meter-converter en een kortegolfontvanger voor de
amateurbanden worden besproken.. De geluidsversterkers, de
2-meter-converter en de kortegolfontvanger zijn in gedrukte be
drading uitgevoerd. De printplaatjes voor de genoemde bouw
ontwerpen zijn te bestellen.
In het vijfde deel tenslotte komen thermistoren, spannings-afhankelijke weerstanden, cadmiumsutfide-cellen of fotow®««<,anHon
tweerichtings-thyristoren (triacs), licht-emitterende
Hall-generatoren met hun toepassingsgebieden aan d
wijl in dit deel ook een zender-ontvanger voor de 2
wordt behandeld.
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