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Voorbericht bij de vijfde druk

^s.v,Hja.

De onderwerpen, die in dit deel worden behandeld, vormden voorheen met de
fysische en technische grondslagen uit deel 1 één uitgave.
Door de verdere ontwikkeling van de transistortechniek en het ontstaan van de
geïntegreerde schakeling werd een drastische uitbreiding noodzakelijk. Van
wege deze uitbreiding is daarom in overleg met de uitgever besloten het oor
spronkelijke boek in verschillende delen te doen verschijnen.
In dit deel hebben in het bijzonder de hoofdstukken, die de transistor als
schakelelement en de transistoren en dioden met bijzondere eigenschappen
behandelen een nogal forse uitbreiding ondergaan.
Bij de vorige drukken van de oorspronkelijke uitgave werd slechts op summiere
wijze de schakeltechniek met transistoren besproken.
Dit onderwerp heeft tegenwoordig alle aandacht, daar transistoren op grote
schaal voor schakeltechnische toepassingen in de industrie worden gebruikt.
Aan het hoofdstuk, dat de transistor als schakelelement behandelt, is thans ook
het onderwerp „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 komen ook de unijunction- en de veldeffecttransistor aan de
orde. Gaarne spreek ik weer mijn dank uit tot degenen, die aan de totstand
koming van deze uitgaven hebben medegewerkt.
Zoetermeer, april 1969

De schrijver
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1. Oscillator- en zenderschakelingen

Fundamentele schakelingen
Een oscillator moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om opwekking van
een signaal mogelijk te maken. We onderscheiden twee belangrijke oscilleercondities t.w. de rondgaande versterking moet groter zijn dan 1 en de terug
gevoerde spanning moet in fase zijn met het oorspronkelijke signaal, dat aan
de ingang van de versterker werkzaam is. Kortom, faseverschuivingen die
door het actieve element zijn veroorzaakt, moeten door de niet-actieve elemen
ten in de schakeling tot een fasegelijkheid worden gecorrigeerd.
Door de aanwezige rondkoppeling zal de opgewekte wisselspanning snel aan
groeien tot een waarde, waarbij de totale versterking van de schakeling 1
wordt. Dit is in het algemeen het geval als de werkzame wisselspanning de
versterker tot in het niet-lineaire versterkingsgebied uitstuurt. We merken op,
dat een versterking van precies 1 wel voldoende is om een oscillatie in een scha
keling te handhaven doch voor het op gang brengen van het genereren is een
versterking groter dan 1 noodzakelijk.
12
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Fig. 1-1. Fundamenteel vervangingsschema voor een oscillator met
meekoppelnetwerk.

V 2'

De meeste oscillatoren, die sinusvormige wisselspanningen opwekken, kunnen
teruggebracht worden tot twee specifieke delen: de versterker en het frequentiebepalend meekoppelnetwerk.
Dit fundamentele vervangingsschema voor een oscillator van het „feedback”type is weergegeven in fig. 1-1.
9
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Als we ons het netwerk samengesteld denken uit een ^-filter bijvoorbeeld
bestaande uit zelfinducties en condensatoren, dan vallen ons onmiddellijk de
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Fig. 1-3. Hartley-oscillator; a. transistor in g.b.-schakeling; b. transistor in g.e.schakeling.

Fig.. 1-4. Colpitts-oscillator; a. transistor in g.b.-schakeling; b. transistor in g.e.schakeling.
oscillatorvormen op van het type Hartley, Colpitts, Clapp en de kristaloscillator (fig. 1-2 t/m fig. 1-6).
De kristaloscillator zou men kunnen opvatten als een variant op de Clapposcillator, want het kristal is in feite een seriekring met L, C en R, die een zeer
hoge Q heeft.
10
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Door de koppeling, die de versterker met het frequentiebepalend element
heeft, wordt de opgewekte frequentie niet alleen bepaald door de eigenfrequentie van bijv. het LC-netwerk, maar ook door de parameters van het actieve
element.

Fig. 1-5. Clapp-oscillator; a. transistor in g.b.-schakeling; b. transistor in g.e.-schakeling.

Fig. 1-6. Kristaloscillator. Transistor in g.b.-schakeling.
In de tabellen 1-1 en 1-2 is gegeven, welke formules men moet hanteren om de
opgewekte frequentie van de gegeven oscillatoren te bepalen.
Van de besproken fundamentele oscillatorschakelingen worden verder in dit
hoofdstuk een aantal praktische toepassingen gegeven.
We merken tenslotte nog op, dat het voor de frequentiestabiliteit van de
oscillator gunstig is het frequentiebepalend element zeer los te koppelen met
de transistor. Anders gezegd: de elementen die de transistor koppelen met
het netwerk mogen slechts in geringe mate de eigenfrequentie van het netwerk
bepalen.
Bij de Clapp-oscillator is dit het geval. Hier wordt de opgewekte frequentie
vrijwel uitsluitend bepaald door LI en C3, daar Cl en C2 groot zijn t.o.v. C3.
Een consequentie van een losse koppeling is, dat ten gevolge van de geringe
energie-overdracht het versterkerelement zelf een grote versterking moet
geven.
11
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Hartley-oscillator
De schakeling (fig. 1-7) lijkt, wat de meekoppeling betreft, veel op die van de
Hartley-buisoscillator. Dit is ook te verwachten, daar bij de gemeenschappelijkeemitterschakeling, evenals bij de gemeenschappelijke-kathodeschakeling, tussen
de in- en uitgang een faseverschil van 180° optreedt.
De tap op de spoel geeft niet alleen de noodzakelijke meekoppeling, doch
zorgt er ook voor, dat de lage ingangsimpedantie van de transistor aan de
hoge impedantie van de LC-kring wordt aangepast.
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Fig. 1-8

C2 fungeert als scheidingscondensator; R2 als lekweerstand. Tijdens het os
cilleren stelt zich de basis positief in. Men kan hieraan controleren, of de
schakeling oscilleert.
De weerstand R1 fungeert als begrenzingsweerstand. Hij voorkomt beschadiging
of vernieling van de transistor, wanneer het oscilleren mocht stoppen.
Door C2 te vèrvangen door een kwartskristal met een eigenfrequentie gelijk aan
de resonantiefrequentie van de LC-kring, krijgen we een kristaloscillator
(fig. 1-8).
Deze generator is uiterst stabiel en kan als frequentiestandaard worden ge
bruikt.
Colpitts-oscillator
Bij de Colpitts-oscillator (fig. 1-9) wordt de transistor aangesloten aan het
capacitieve deel van de LC-kring i.p.v. aan het inductieve deel, zoals bij de
Hartley-oscillator. De grootte van de spanningen, die aan de collector en basis
14

optreden, wordt bepaald door de waarden van Cl en C2. De capaciteiten
bepalen met LI ook de resonantiefrequentie.
R1 en C3 fungeren, evenals bij de Hartley-oscillator, resp. als lekweerstand en
scheidingscondensator.
R2 begrenst de stroom tot een veilige waarde, wanneer de oscillator afslaat.
Het ontbreken van een aftakking op de afstemzelfinductie maakt de Colpittsoscillator voor vele toepassingen aantrekkelijk. Een voorbeeld hiervan is de
sounder-oscillator, die weergegeven is in fig. 1-10. De afstemzelfinductie is hier
uitg. trafo
0,01
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Fig. 1-9

Fig. 1-10. Transistor: AC125.

de primaire van een uitgangstransformator. De waarden van de condensatoren
en weerstanden in de schakeling zijn zó gekozen, dat er een toon van ongeveer
1000 Hz wordt opgewekt. De toon kan men waarnemen door een luidspreker
of laagohmige koptelefoon aan de secundaire van de trafo aan te sluiten.
Men „sleutelt” in de collectorleiding.
De frequentie kan worden geregeld met Rl.
Clapp-oscillator

De schakeling (fig. L-l 1) vertoont veel overeenkomst met de Colpitts-osciUator.
Bij de Clapp-oscillatot wordt echter de opgewekte frequentie voornamelijk
bepaald door C0 en L0. Cl en C2 worden met opzet groot gekozen om de
invloed van de transistorcapaciteiten op de resonantiefrequentie zo klein
mogelijk te kunnen houden.
15

Dat men hiernaar streeft is begrijpelijk, daar de transistorcapaciteiten aan
veranderingen onderhevig zijn.
In de schakeling zorgen de weerstanden R2 en R4 voor de rustinstelling. R3,
een NTC-weerstand, zorgt ervoor, dat de oscillator minder gevoelig wordt
voor temperatuurvariaties.
IR 2
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Fig. 1-11. Een Clapp-oscillator staat
bekend om zijn buitengewoon goede
stabiliteit.
Tweetraps telefoniezender voor 3,6 MHz
In fig. 1-12 is het schema weergegeven van een eenvoudige zender, die bestaat
uit 2 transistoren en 1 buis. In de stuurtrap, die op 1,8 MHz genereert, is een
OC44 gebruikt. Aangezien bij een transistor in gemeenschappelijke-basis
schakeling de in- en uitgangsspanning in fase zijn, zal de schakeling gaan ge
nereren, wanneer we een capaciteit van voldoende grootte tussen de collector
en de emitter aanbrengen.
De eindtrap is capacitief gekoppeld met de stuuroscillator. Deze trap wordt
in het schermrooster gemoduleerd door een npn-transistor, die in gemeenschappelijke-basisschakeling staat. De DF91 wordt, wat de modulatie be
treft, in het juiste werkpunt ingesteld d.m.v. R2. Dit is dan tevens een goede
instelling voor TS2. De tankkring van de eindtrap is afgestemd op 3,6 MHz.
In de schakeling zijn hier en daar ontkoppelcondensatoren aangebracht om
onderlinge beïnvloeding van de trappen te voorkomen.
Het rendement van de eindtrap kan worden vergroot door, in plaats van
16

schermroostermodulatie, anodemodulatie toe te passen. Een schakeling hier
voor is weergegeven in fig. 1-13.
DF 91
30 p
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SV
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Fig. 1-12. Tweetraps telefoniezender voor 3,6 MHz.
TSi = AF116, AF 126, OC44 (pnp).
TSo = 2N229, 2N2714 (npn).
De modulator bestaat uit een balans-eindtrap met twee stuks OC72 in klasse B.
De spanningsdeler Rl, R2 zorgt voor de instelling van de transistoren.
Een andere modulatiemethode, die met een transistor kan worden gerealiseerd,
is roostermodulatie. De schakeling is afgebeeld in fig. 1-14. De transistor maakt
hier deel uit van de lekweerstand.
Daar het rooster van de eindtrap door de combinatie rooster-condensator-lekweerstand een negatieve spanning t.o.v. aarde voert, kan een voedingsbatterij
voor de transistor achterwege blijven. De OC71 wordt in het juiste werkpunt
ingesteld d.m.v. R2. Door deze methode van instellen te kiezen, is tevens in
een temperatuurstabilisatie voorzien.
Zender voor modelbesturing
In fig. 1-15 is het schema van een zender voor modelbesturing weergegeven.
Bovenaan in het schema vinden we de draaggolfgenerator, die door een kristal
gestuurd wordt. We zien dat de generator bestaat uit twee trappen. De stuur17

oscillator Tl wekt een signaal op van 27,12 MHz. Door de aanwezigheid van
het kwartskristal is de frequentie zeer stabiel.

Mier

♦a

-Vc

Fig. 1-13. OC72 = AC132.

Fig. 1-14. OC71 = AC125.

De kristaloscillator wordt gevolgd door een eindtrap, die in gemeenschappelijke-basisschakeling is opgenomen.
Tl staat in gemeenschappelijke-emitterschakeling, omdat deze schakeling voor
oscillatoren wat beter voldoet. De beide trappen worden gestabiliseerd door
in de emitterleidingen van de transistoren weerstanden van voldoende grootte
op te nemen; in de oscillatortrap de weerstand R3, in de eindtrap R26.
Onderdelenlijst bij fig. 1-15.
LI = 2 x 10 wdg 0,5 Cul op een trotituul-spoelvormpje 7 mm 0 met kern.
TR! = drijvertransformator, zoals er van verschillende fabrikaten voor klasse-Bbalansversterkers in de handel zijn.
TR2 = M 30/7 dyn. blik IV/0,35 0,5 mm luchtspleet.
nx = 50 wdg 0,2 Cul
nz = 420 wdg 0,2 Cul
n3 = 2 x 400 wdg 0,2 Cul, bifilair gewikkeld.
Kristal: Overtone-kristal 27,12 MHz
Tl: 0070, 0071, AF114, AF 124, AF102, AFY10, AFY11, 2N706 en 2N1139.
T2: 0070, 0071, AF114, AF124, AF102, AFY10, AFY11, 2N706 en 2NU39
T3, T4 en T5: OC73, AC125.
T6 en T7: OC72, OC74, AC132.
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De afstemkring in de collectorleiding van de eindtrap wordt gevormd door een
^-filter, dat hier tevens de functie van onderdoorlaatfilter vervult. Op deze
wijze kan hinderlijke storing door harmonischen van het opgewekte h.f.-signaal
in de TV- en FM-banden voldoende worden bedwongen.
De draaggolf wordt gemoduleerd in de emitter- en de collectorleiding van de
eindtransistor.
De ervaring leert, dat op deze wijze de meest effectieve modulatie wordt ver
kregen.
De modulatietrafo in de klasse-B-eindversterker heeft dan ook twee secun
daire wikkelingen.
De l.f.-oscillator, die wordt gevormd door de transistorcn T3 en T4, heeft
een frequentiebepalend netwerk, bestaande uit een dubbel-T-netwerk van
weerstanden en condensatoren. Het toegepaste type oscillator heeft het voor
deel, dat het zich gemakkelijk op een andere frequentie laat instellen, tenminste
als C14 ongeveer gelijk is aan 10 maal Cl2. Cl3 heeft dezelfde waarde als
C12.
De stabiliteit van de opgewekte toon is dermate goed, dat aan de ontvanger
zede gebruik kan worden gemaakt van selectieve LC-kringen. Met de potentiometers R12, R13 en R14 kan het frequentiebereik van 1060 Hz tot 2200 Hz
worden bestreken. In tabel 1-3 zijn voor verschillende bereiken de waarden
van de condensatoren en weerstanden in het dubbel-T-netwerk gegeven.
De transistor T3 in de l.f.-oscillator is geschakeld als emittervolger. De emittervolger is hier noodzakelijk om de hoog-impedante uitgang van het dubbel-Tfilter aan te passen aan de laag-impedante ingang van de gemeenschappelijkeemitterschakeling. De emittervolger wordt in het lineaire werkgebied ingesteld
met de weerstand R5, de gemeenschappelijke-emitterschakeling T4 met de
weerstand R8.
. Het l.f.-signaal wordt afgenomen van R7 en via Cl6, R15 en de geluidssterkteregelaar R16 naar de l.f.-versterker T5 gevoerd.
Deze versterker wordt gestabiliseerd met R20 en in het juiste werkpunt in
gesteld met de spanningsdeler R18, R19.
T5 stuurt op zijn beurt een balansversterker met de transistoren T6 en T7.
De eindversterker staat in klasse B ingesteld. Als de versterker geen signaal
versterkt, loopt er slechts een geringe stroom. Een klasse-B-versterker is dus
voor mobiele doeleinden zeer economisch.
Men laat een geringe instelstroom toe om te voorkomen dat de transistoren
ingesteld worden in een niet-lineair gedeelte van de stroomversterkingskarak20
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teristiek. De gewenste instelling wordt verkregen met de spanningsdeler R21,
R22, R23.
R23 is een NTC-weerstand. Met deze weerstand zijn de veranderingen in de
instelling van de eindtransistoren door temperatuurvariaties te compenseren.
Tabel 1-3. Dubbel T-netwerk.
C12 = CI3

C14

R12 . . . R14

5 nF

50 nF

3,3 nF

5-50 kQ
5-50 kQ

1,5 nF

30 nF
20 nF

1 nF

10 nF

5-50 kQ
5-50 kQ

frequentiegebied
l.f.-oscillator

400- 800 Hz
620- 1100 Hz
1060-2200 Hz
1700-3300 Hz

De potentiometer R16, reeds aangeduid met geluidssterkteregelaar, maakt het
mogelijk op iedere gewenste modulatiediepte in te stellen. Met het gegeven
modulatiesysteem is 100% modulatie mogelijk. De sinusvorm van de wissel
spanning blijft hierbij gehandhaafd.
2-metcrzender met legeringsdiffusietransistoren
In fig. 1-16 is de schakeling van de 144 MHz zender weergegeven. Als stuuroscillator werd een kristaloscillalor gebruikt. Het kristal is een overtonekristal, dat op de 5e harmonische oscilleert.
De oscillatortransistor is geschakeld in gemeenschappelijke-basisschakeling.
We kunnen hier gebruiken de 0070 of de nieuwere typen AF114en AF124.
Het kristal is geschakeld tussen de collector en de emitter met een condensator
van 3-15 pF in serie. Daar bij een basisschakeling de in- en uitgangsspanning
in fase zijn, zal de schakeling inderdaad kunnen oscilleren, als we tussen de
collector en de emitter een kristal aansluiten. Door de hoge frequentie, waarin
de schakeling gaat oscilleren, kan het voorkomen, dat parasitaire oscillaties
ontstaan door de eigencapaciteit van het kristal. Om dit te verhinderen kan
het nuttig zijn parallel aan het kristal een zelfinductie te plaatsen, die met de
eigencapaciteit een sperkring vormt. Het gebruik van een zelfinductie kan daar
ook aanleiding geven tot moeilijkheden. Daarom is het misschien beter eerst
21

te gaan experimenteren met een weerstand parallel aan het kristal, zoals in
fig. 1-16 is weergegeven.
OSCILLATOR

72.2 MHz

-ü

3-15
EINQTRAP

T SI

TS2
144.4 MHr
5-15

5 ,5
LI

L2

■duo

I

13 3 ML4
I

5n

MICR.

5p

Fig. 1-16. Twee-meterzender, kristal gestuurd.
— *wv LI: 5 wdg - L2: 1 wdg- L3:3 wdg- L4: 2x 1
wdg - L1-L4 draad-0 1 mm Cul; spoel-0 10
mm vrijdragend.
TS1 = AF114, AF115, AF124, AF125.
TS2 = AF10?, AF114, AF115, AF124,
AF125, AF139.

Daar het kristal serieresonantie geeft, beïnvloedt de parallelweerstand de
stabiliteit nauwelijks, tenminste wanneer de dimensionering van de schakeling
juist is.
Bij een goede instelling is de oscillator goed stabiel. De trimmerinstelling is niet
kritisch. Men kan deze variabele condensator ook vervangen door een vaste
condensator van 7-10 pF. De spanningsdeler 2k2/6k8 Cl zorgt voor de vereiste
basisvoorspanni ng.
De 470 Cl weerstand in de emitterleiding begrenst de emitterstroom tot 4 a 5 mA.
De weerstand mag niet te klein zijn, daar hij parallel aan de ingangsimpedantie van de transistor staat.
Men kan in serie met de emitterweerstand nog een h.f.-smoorspoeltje op
nemen, waarmee fasedraaiingen over het terugkoppel-netwerk kunnen worden
gecompenseerd. De draaggolffrequentie van 144 MHz wordt verkregen door
verdubbeling. In de verdubbeltrap en tevens eindtrap wordt een AF102 toe
gepast.
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Ook deze transistor staat in gemeenschappelijke-basisschakeling.
Osciilator en eindtrap worden inductief met elkaar gekoppeld door 1 winding
om het koude eind van de oscillatorspoel te leggen.
Voor het afregelen van de tankkring en om vast te stellen, hoe groot de be
schikbare h.f.-energie is, kan men het best de volgende meetschakeling maken:
Aan een koppelspoeltje van 2 windingen met dezelfde diameter als de spoel
van de tankkring, wordt een weerstand van 100 O gesoldeerd. De draad naar
de weerstand mag in elkaar gedraaid worden.
Met behulp van een diode-voltmeter wordt over de weerstand de optredende
h.f.-spanning gemeten. Op deze wijze kan men vermogens in de grootteorde van 1 mW nog goed meten. Het komt natuurlijk niet op een zuivere
meting aan. Belangrijker is hier, dat de eindtrap op een maximale energieafgifte kan worden ingesteld.
De koppelspoel wordt bij de meting iets tussen de windingen van de tankspoel geschoven.
De antenne, ca. 50 cm lang, wordt met 1 winding gekoppeld met het koude
eind van de tankspoel. We houden er rekening mee, dat de meeste ontvangantennes horizontaal gepolariseerd zijn. De antenne dient dus zo mogelijk een
horizontale opstelling te hebben. Nog beter is een horizontale dipool te ge
bruiken.
Amplitudemodulatie is hier moeilijk toe te passen, daar door de terugwerking
van de eindtrap op de osciilator meer frequentiemodulatie dan amplitude
modulatie zal optreden. Aanbevolen wordt „narrow-band^-FM toe te passen,
die met een normale ontvanger bij een kleine verstemming op de zijbanden,
goed is te nemen. Frequentiemodulatie is hier eenvoudig te realiseren, nl. door
verandering van de collectorstroom van de osciilator. Men kan de modulatiespanning aanleggen aan de basis van TS1, zoals in fig. 1-16 is weerge
geven.
Voor een frequentiezwaai van 1 kHz is een basis-wisselstroom van 25 uA
nodig en voor een 3 kHz-zwaai een stroom van ca. 75 mA.
Als modulator voldoet dan ook een eenvoudige transistor-l.f.-versterker met
1 transistor. Voor frequentiemodulatie met behulp van een Si-diode zie
blz. 80.
RC-oscillatoren
Bij buisoscillatoren voor l.f.-doeleinden wotden vaak weerstanden en conden23

satoren als frequentiebepalende elementen gebruikt, in plaats van LC-kringen.
Voor het l.f.-gebied zijn deze elementen zelfs te prefereren.
Zoals bekend, geeft een netwerk, bestaande uit een condensator en een weer
stand, een faseverschuiving tussen in- en uitgangssignaal, die, afhankelijk van
de gekozen waarden van C en R, kan liggen tussen 0 en 90 graden. Met ten
minste drie van deze RC-leden is het mogelijk, voor een bepaalde frequentie
een faseverschuiving te verkrijgen van 180 graden. Sluiten we een dergelijk
netwerk aan tussen de ingangen de uitgang van een spanningsversterker die een
faseverdraaiing geeft van 180 graden, dan is een oscillatorschakcling verkre
gen, die oscilleert op een frequentie, die bepaald wordt door de waarden van de
RC-filters in het meekoppelnetwerk.
In fig. 1-17 is een RC-netwerk met drie RC-leden, alsmede het vectordiagram
van het netwerk weergegeven. We zien dat ieder filter de fase 60 graden draait,
zodat inderdaad de gewenste faseverschuiving van 180 graden wordt verkregen.
Als we ervoor zorgen, dat de ingangsimpedantie van een RC-lid uit het net
werk steeds groot is t.o.v. de uitgang van het vorig RC-lid, dan kan het vol
gende verband tussen de uitgangsspanning en de ingangsspanning van het net
werk worden gegeven:
Vyx = Vx (cos 60c)3 = Kj-0,53 = 0,125- ^
De frequentie, waarbij een faseverschuiving van 180 graden optreedt, is ge
geven door de relatie
Jo

1
2xRC-V3

Uit de eerste formule kunnen we concluderen, dat het netwerk een verzwakking
geeft van 8 maal. Voor het verkrijgen van een oscillatie zal de versterker deze
verzwakking moeten compenseren.

HlVrl”
R2

R1
VR1

I

R3
VR2

Li
Fig. 1-17. Fasedraaiend netwerk met 3 RC-leden.
Voor een variabele oscillator, waarbij men bijvoorbeeld de frequentie zal
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willen wijzigen door het variëren van de capaciteiten in het netwerk, is het prak
tischer, een symmetrisch netwerk toe te passen, d.w.z. een netwerk met gelijke
waarden van weerstanden en condensatoren. Een dergelijk netwerk geeft meer
verzwakking, omdat we de uitgangen van de RC-leden niet hoogimpedant af
sluiten. Men kan aantonen, dat bij een dergelijk netwerk, volgens fig. 1-18 de
verzwakking 29 maal bedraagt. De frequentie waarbij een faseverschuiving van
180 graden optreedt, is hier te berekenen met de formule
/o =

1
2ti' RC- V6

De gegeven beschouwingen gelden natuurlijk wanneer het netwerk met een
„harde” spanning wordt gestuurd en de uitgang hoogimpedant wordt afge
sloten. Wanneer een radiobuis of veldefTecttransistor wordt toegepast, is hier
aan gemakkelijk te voldoen. Moeilijker wordt het bij de bipolaire transistor,waar
van de uitgang zich als een stroombron gedraagt, terwijl de ingang juist een
lage afsluitimpcdantie van het filter zal veroorzaken. Daarom wordt bij transistoroscillatorcn dan ook een iets gewijzigd netwerk toegepast, waarbij een
t.o.v. de ingangswisselstroom in fase verschoven uitgangswisselstroom wordt
afgegeven (zie fig. 1-19).
Dit filter moet juist laagimpedant worden afgesloten, waaraan ook inderdaad
wordt voldaan, als de ingang van een transistor de belasting vormt.
Bij een symmetrisch netwerk blijft de frequentie, waarbij een faseverschuiving
van 180 graden optreedt gelijk aan:
I
Jo = 2ti RC- V6
en de verzwakking van de stroom 29 maal.

Éi £
R

R

R

Vu

Fig. 1-18. Symmetrisch netwerk met 3
RC-leden

o

Dit betekent, dat de transistor een stroomversterking moet hebben van ten
minste 29 maal.
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In fig. 1-20 is een praktische oscillatorschakeling weergegeven, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een RC-netwerk, dat een faseverschuiving geeft van 180
graden. De opgewekte frequentie is ongeveer 500 Hz.
Van de schakeling kan nog worden opgemerkt, dat hij een goede sinusvorm op
wekt, omdat de faseverschuiving bij toenemende frequentie kleiner wordt.
Dit betekent, dat voor harmonischen van de oscillatorfrequentic een sterke
tegenkoppeling ontstaat.
c
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Fig. 1-19. Netwerk, waarbij een t.o.v. de
ingangswisselstroom in fase verschoven
uitgangswisselstroom wordt afgegeven.
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Fig. 1-20. RC-oscillator met netwerk,
dat een faseverschuiving van 180° geeft.
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Wien-brug-oscillator voor 20 Hz tot 20 kHz
In fig. 1-21 is een eenvoudige RC-generator met drie transistoren weerge
geven. Het frequentiebepalend netwerk in de oscillator is een zgn. brug van
Wien. Met de keuzeschakelaar kunnen drie frequentiegebieden worden ge
selecteerd t.w. de bereiken 20 tot 200 Hz, 200 Hz tot 2 kHz en 2 kHz tot
20 kHz. De frequentie is continu instelbaar met lineaire (draadgewonden)
potentiometers in tandemuitvoering. Koolpotmeters worden niet aanbevolen
omdat deze in tandemuitvoering onvoldoende gelijkloop hebben. De versterkertrappen in de oscillator zijn gelijkstroom-gekoppeld.
De eerste transistor in de schakeling verkrijgt zijn instelling vanaf een af
takking op de emitterweerstand van de tweede transistor. Door deze gelijkstroomtegenkoppeling wordt de instelling van de versterker goed gestabiliseerd.
Voor wisselstromen wordt de tegenkoppeling opgeheven door de ontkoppelcondensator van 1000 uF. De terugkoppelspanning, welke het oscilleren mo
gelijk maakt, wordt afgenomen van de emitter van de laatste transistor in de
versterker. De spanning wordt naar de bovenkant van de brug van Wien
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Fig. 1-21. RC-generator. De OC304/2, OC303 en ASYI2 zijn van Intermetall.
gevoerd. Voor amplitudestabilisering is in de oscillator nog een gloeilampje
opgenomen, dat in koude toestand een lage weerstand heeft.
Als de oscillator wordt ingeschakeld, is de eerste versterker van de oscillator
weinig tegengekoppeld. Het oscilleren zet dan ook spontaan in. Wordt daar
entegen het signaal aan de uitgang van de versterker te groot, dan gaat het
lampje een hogere weerstand vertonen en wordt de eerste trap sterker tegen
gekoppeld. De 200 n potentiometer is zo in te stellen, dat de uitgangsspanning
ca. 1 volt effectief bedraagt. De spanning is dan over het gehele frequentiebereik binnen 1,5 dB constant.
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2. Lagentransistoren als schakelelementen

Ideale schakelaar
Schakelelementen treft men in grote aantallen aan in automatiseringsappara
tuur. Vroeger gebruikte men relais, met gas gevulde en vacuümbuizen en mag
netische versterkers. Thans worden meer en meer transistoren voor schakeldoeleinden toegepast.
Buizen, magnetische versterkers en transistoren zijn contactloze schakelaars.
Deze schakelaars zijn betrouwbaarder en hebben een langere levensduur dan
de schakelaars met contacten.
De ideale schakelaar moet aan de volgende eisen voldoen:
1.
2.
3.
4.

De weerstand in de spertoestand moet oneindig groot zijn.
De weerstand in de doorlaatrichting moet nul zijn.
De schakelaar moet zonder vertraging schakelen.
Voor het bedrijven van de schakelaar moet een minimale stuurenergie ver
eist zijn.
5. De schakelaar moet een lange levensduur hebben.
6. De schakelaar moet een hoge graad van betrouwbaarheid hebben.
7. De schakelaar moet geringe afmetingen hebben.
De transistor wordt als schakelelement in gemeenschappelijke-emitterschakeling opgenomen. In fig. 2-1 is een transistor in emitterschakeling weerge
geven.
In de belastingweerstand Rl vloeit een maximale stroom als de onderkant van
de weerstand laagimpedant met aarde wordt verbonden. Dit is het geval als
de transistor in verzadiging wordt gestuurd. Bij het in verzadiging sturen
neemt men nl. aan dat de collector-emitterspanning Vqe kleiner is geworden
dan de basis-emitterspanning Kbe (^be is bij Ge-schakeltransistoren kleiner
dan 300 mV). Voor het in verzadiging sturen van de transistor is een basisstroom vereist gelijk aan Iq max/a' min« min of //FEmin is de door de fabrikant opgegeven min.stroomversterking, die
bij een bepaald type schakeltransistor kan worden verwacht.
28

In de belastingweerstand vloeit een minimale stroom als we de transistor af
geknepen instellen. Bij deze schakeltoestand wordt de basis-emitterdiode in
de sperrichting gestuurd.
In fig. 2-2 is de schakelkarakteristiek van een ideale schakelaar weergegeven.
We zien dat in gesloten toestand de stroom in de belastingweerstand gelijk
is aan Kb//?l-

Schal* open: transistor
is gesperd, basis pos
t.o.v. emitter (min.*0,5V)
Er vloeit slechts een

lekstroom
Schak dicht transistor
in verzadiging gestuurd

aarde

(VCE< VBE 1

Fig. 2-1. Emitterschakeling als con
tactloze schakelaar.

Fig. 2-2. Schakelkarakteristiek van
een ideale schakelaar.

In open toestand is de stroom nul en er treedt geen spanningsval op over de
belastingweerstand. Over de schakelaar staat de spanning Vq.
In fig. 2-3 is de schakelkarakteristiek van een transistor gegeven. Het valt ons
op dat bij het in verzadiging sturen de maximale stroom van Kb//?l niet wordt
bereikt. Over de transistor blijft dus steeds een spanning aanwezig, die even
wel zeer gering kan zijn ( Ksat> ^kn)- In open toestand wordt de stroom niet
nul, er blijft steeds een lekstroom vloeien. Over 7?l treedt een spanningsval
op gelijk aan Vb-VspHet is interessant eens na te gaan welke verschillen er zijn tussen een siliciumen een germaniumtransistor die als schakelaar worden gebruikt. Germaniumtransistoren hebben in het algemeen een geringe restspanning bij het in ver
zadiging sturen. Siliciumtransistoren daarentegen hebben een veel hogere
restspanning. De lekstroom van een germaniumtransistor in de spertoestand is
echter weer veel groter dan die van een siliciumtransistor.
Inzake de knie- of restspanning kan worden opgemerkt, dat men tegen
woordig dank zij de epitaxiaaltechniek in staat is ook siliciumtransistoren te
maken met een geringe restspanning.
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De halfgeleiderfabrikanten brengen speciale transistoren voor schakeldoeleinden op de markt. Deze schakeltransistoren wijken 'wat hun grootheden
betreft af van de transistoren die voor analoge doeleinden worden toege
past.
Transistoren voor analoge toepassingen hebben reeds bij kleine collectorstromen een hoge stroomversterking. Schakeltransistoren daarentegen hebben
een hoge stroomversterking bij relatief grote collectorstromen. Het gebied
van de hoge collectorstromen is voor schakeltransistoren het gebied, waarbij de
verzadigingstoestand optreedt. Het is belangrijk dat in deze toestand de
grootste stroomversterking optreedt.
Verder zorgt men ervoor dat de restspanning bij volledige uitsturing gering
blijft.
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Fig. 2-3. Schakelkarakteristiek van
een schakelaar in de praktijk.
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Fig. 2-4. Stroom, spanning en dissipatic bij het schakelen van een
ohmse weerstand.

Ook een geringe lekstroom is belangrijk, want zowel de restspanning als de
lekstroom bepaalt in belangrijke mate het vermogen dat in de transistor wordt
gedissipeerd.
Hoewel een transistor meestal wel een vermogen kan schakelen, dat het vljftigvoudige is van zijn maximaal toelaatbare collectordissipatie, mogen we deze
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collectordissipatie bij het ontwerpen van schakelingen niet uit het oog ver
liezen.
De dissipatie, die optreedt wanneer de transistor afgeknepen staat, wordt
gegeven door het produkt van Ksp en Isp. Als de transistor in verzadiging wordt
gestuurd, vinden we de collectordissipatie door de op dat moment vloeiende
collectorstroom te vermenigvuldigen met de restspanning die over de transistor
optreedt. Tenslotte treedt er ook nog een dissipatie op, wanneer de transistor
bij hel schakelen het lineaire gebied doorloopt. In fig. 2-4 is weergegeven
hoe men zich een en ander kan voorstellen. In toestand 1 wordt er een ver
mogen gedissipeerd gelijk aan Vsp * hp = Psp; de transistor staat afgeknepen.
In toestand 3 wordt er een vermogen gedissipeerd gelijk aan I'sat * /d; de
transistor is hierbij in verzadiging gestuurd.
In de toestanden 2 en 4 wordt er vermogen gedissipeerd als de transistor van
de ene schakeltoestand in de andere overgaat. Men kan aantonen dat de
dissipatie die bij het doorlopen van het lineaire gebied optreedt, bij benadering
gelijk is aan:
ts

Ps = -g VspId
Hieruit volgt dat de totale dissipatie gelijk is aan:
Pc = |r ^sp Jsp +

tD

y

^sat

ts
+ 37*
^sp/d

hierin is T gelijk aan /sp + to + 2 ts
Bij langzame schakeltransistoren kan er tijdens het schakelen van de ene toe
stand in de andere een vrij grote dissipatie optreden, zeker wanneer de schakelfrequentie hoog is.
De dissipatie neemt nog toe, wanneer de belasting een capacitief of inductief
karakter draagt.
Dit wordt duidelijk, als we het schakeldiagram voor een capacitieve en in
ductieve belasting bestuderen (zie fig. 2-5).
Bij inductieve belasting is de dissipatie bij inschakelen kleiner dan bij af
schakelen. Bij het afschakelen moet de transistor de in de spoel geaccumu
leerde energie extra verwerken.
Hebben we daarentegen een capacitieve belasting, dan is bij inschakeling de
dissipatie groter dan bij het afschakelen. Bij het inschakelen moet de transistor
een extra stroom voor het laden van de capaciteit leveren. Bij het afschakelen
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stijgt de collectorspanning niet onmiddellijk tot de batterijspanning, zodat
in dit geval de dissipatie kleiner is geworden in vergelijking met een ohmse
belasting.
Het komt vaak voor, dat transistoren in experimentele schakelingen met
zelfinducties de geest geven als gevolg van de over een zelfinductie optredende
piekspanning. De piekspanning overschrijdt de max. toelaatbare collectorR

R

»c,

L

‘c

»c

,0

Fig. 2-5. Schakelkarakteristieken
voor een ohmse belasting, een be
lasting met een inductief en een
belasting met een capacitief ka
rakter.
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spanning met gevolg dat een lawine-effect optreedt, dat kortstondig een grote
stroom in de transistor doet ontstaan. De dissipatie die hierbij optreedt,
overschrijdt de door de fabrikant opgegeven maximale waarde.
Bij het schakelen van condensatoren kan het totale vermogen dat door de
transistor gedissipeerd wordt, gegeven worden met de relatie:
Pc =

J'sp /sp +

^sat /d + lk C ^sp2 + yt ^sp

Voor een zelfinductie geldt dat:
Pc =

* ^SP h? + -y. ^SAT /d + V2 L I°2 + 37 ^sp

T — fsp + Jd + 2 ts
De piekspanning die bij het afschakelen van de zelfinductie ontstaat, kan
worden afgevangen door een diode. We dienen ons hierbij wel te realiseren
dat de diode het afschakelen van de stroom vertraagt.
Voor sommige toepassingen kan dit bezwaarlijk zijn. Als een beperkte pickspanning nog toelaatbaar is, kan de afschakeling nog enigszins versneld worden
door de piekspanning naar een hogere spanning af te vangen of door in serie
met de diode een weerstand op te nemen.
Een andere oplossing om de piekspanning binnen zekere grenzen te houden
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kan worden verkregen door over de zelfinductie een condensator te plaatsen.
De toelaatbare collectorspanning wordt door de fabrikant opgegeven en
geldt in het algemeen voor een relatief geringe vermogensdissipatie van de
transistor. Wanneer een schakeltransistor tot het maximaal toelaatbaar ver
mogen wordt benut, is de opgegeven maximale collectorspanning meestal
niet meer van toepassing.
Vele fabrikanten geven in de gegevensbladen van schakeltransistoren het ver
band weer dat er bestaat tussen de maximaal toelaatbare collectorspanning
en de collectorstroom. Er zijn enkele typen transistoren, bijv. de Philips
ASZ15, waarbij men in het stroombereik van 0 tot 6A, ongeacht de grootte
van de stroom, een maximale collectorspanning van 60 V mag toelaten
(fig. 2-6).
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Fig. 2-6. Verband tussen max.
toelaatbare collectorspanning en
collectorstroom.

Fig. 2-7. Astabiele multivibrator.

Multivibratoren
Een multivibrator bestaat uit twee RC-gekoppelde versterkers, waarbij de
uitgang van de tweede versterker gekoppeld is met de ingang van de eerste
versterker. Van de multivibrator bestaan drie vormen: de astabiele, de monostabiele en de bistabiele multivibrator.
Astabiele multivibrator
We zullen aan de hand van fig. 2-7 de werking van de astabiele of zelfoscillerende multivibrator nagaan. Beschouwen we het geval dat bijv. door ruis
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aan de basis van TS1 een negatief gaande verandering optreedt. Deze ver
andering aan de basis resulteert in een positief gaande verandering van de
spanning aan de collector, die via Cl naar TS2 wordt doorgegeven.
Een positief gaande verandering van de basis van TS2 betekent een negatief
gaande verandering in de collectorspanning, die via C2 naar de basis van TS1
wordt teruggevoerd.
De negatief gaande verandering, waarvan we zijn uitgegaan, wordt dus onder
steund door de rondkoppeling. Door de grote versterking van de schakeling
ontstaat een lawine-effect dat tenslotte resulteert in het volledig dichtzetten
van TS2 en het in verzadiging sturen van TS1.
Door de spanningssprong die de collector van TS1 heeft ondergaan, is de
basis van TS2 sterk positief geworden. Daar de basis-emitterdiode van de
transistor niet meer geleidt, dient Cl over R2 te ontladen. Dit ontladen kost
tijd.
♦vB
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>!B
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vc
Vfcn

-vB
Fig. 2-8. /c-FcE-karakteristieken.

Fig. 2-9

Gedurende het ontladen van Cl blijft TS2 dicht en TS1 open. Zodra echter
de lading van Cl is weggelekt gaat TS2 open en zet een lawine-effect in om
gekeerde richting in, zodat TS1 wordt dichtgezet en TS2 in verzadiging wordt
gestuurd. Deze toestand blijft bestaan, totdat C2 zich over R1 heeft ontladen,
waarmee we weer in de toestand zijn gekomen waarvan we zijn uitgegaan.
In fig. 2-8 zijn de Jq- KcE-karakteristieken van een transistor weergegeven. Uit
deze karakteristieken blijkt, dat een transistor tot zeer lage waarden van de
collectorspanning en collectorstroom kan worden uitgestuurd. Voor een
multivibratorschakeling betekent dit dat bij de omslag de collectorspanning
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Fig. 2-11. Spanningen, die bij de zelfoscillerende multivibrator optreden.
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de twee transistoren een spanningssprong ondergaat, die praktisch gelijk
van
is aan de batterijspanning VB.
Tot deze waarde laden ook de koppelcondensatoren in de twee versterkers
zich op.
.. .
We zullen eens bepalen, hoe lang het duurt voordat een transistor, die door
een spanningssprong is dichtgezet, weer opengaat. Deze tijd is dan tevens de
duur van de blokpuls, die aan de collector van deze transistor optreedt.
Stel, dat op het tijdstip t0 (zie fig. 2-9) een spanningssprong optreedt, die de
basis vaneen transistor in de multivibratorschakeling een spanning VB positief
t.o.v. aarde maakt. De scheidingscondensator gaat zich na de sprong exponentieel ontladen naar — Vb over de basisweerstand van de transistor (de
basisweerstanden in fig. 2-7 zijn R1 en R2).
Zodra de basis weer negatief t.o.v. aarde wordt, zet het lawine-effect in en
klapt de schakeling om (tijdstip /r).
De vraag is nu: wanneer is de spanning van de scheidingscondensator zover
gedaald, dat inderdaad de basis negatief wordt?
Uit de grondbeginselen van de elektronica is bekend, dat de spanning op een
condensator bij ontlading na t seconden is te berekenen uit:
Vx = V0 • e~"c*
(2-1)
Hierin is V0 de spanning bij het begin van de ontlading, e het grondtal van de
natuurlijke logaritmen, C de capaciteit in farads en R de weerstand in ohms.
Uit fig. 2-9 blijkt, dat het ons interesseert, hoe groot / is, wanneer de conden
sator, opgeladen tot 2 VB, een spanningswaarde VB bereikt. (2 VB omdat de
condensator zich van + VB naar — VB wil ontladen.)
Voor (2-1) kunnen we dus schrijven:
VB = 2 VB- e~"CR
of:

4:Ine = 1n?ilB

CR
Uit de relatie volgt dus, daar In e = 1

VB

(2-2)

(2-3)
We merken op dat dit een benaderingsformule is, omdat knie
- en stapspanningen
zijn verwaarloosd.

r df/°°rflank van de blokP“ls, die de multivibrator produdingscondensafn^ r»0^ ^ gr00tte van de coI1ectorweerstanden en schei-
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Fig. 2-12. Monostabiele
multivibrator.
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Fig. 2-13. Spanningsvormen, die bij de
monostabiele multivibrator optreden.
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van deze transistor een spanningssprong naar — Vb maakt (TS2 gaat op dat
moment open).
De basis-emitterdiode vormt een geleidende verbinding en Cl dient over
Rql te worden geladen. Dit laden kost tijd en deze laadtijd wordt bepaald door
de grootte van Q en Rq. Hoe sneller Q is geladen hoe steiler de voorflank
van de negatief gaande impuls aan de collector van TS1. Het laden van de
scheidingscondensator kan versneld worden door tussen de schakeltransistor
en het RC-netwerk een emittervolger op te nemen (fig. 2-10).
Bij de achterflank liggen de zaken gunstiger. Als de collectoren van de transistoren een positief gaande spanningssprong maken, wordt de basis van de
transistor die erop volgt positief t.o.v. aarde. Dit gaat vrijwel ongehinderd.
Alleen de ingangs- en bedradingscapaciteit dient te worden ontladen en daar
deze ontlading geschiedt over de lage R, van de voorafgaande transistor, is
de vertraging in dit schakelproces vrijwel nihil.
Wij zijn ervan uitgegaan, dat de collectorspanning van de transistor bij de
omslag van de schakeling een sprong onderging, gelijk aan de batterijspanning
Vb.
Het is duidelijk, dat dit alleen geldt, wanneer de transistoren volledig in ver
zadiging worden gestuurd. Bepalend in verband hiermede is de grootte van de
instelweerstanden R1 en R2 (fig. 2-7). Deze weerstanden dienen een zodanige
waarde te hebben, dat een transistor, als enkelvoudige versterker geschakeld,
geheel open staat ( Vce » 0V).
De impulssteilheid wordt ook beïnvloed door het storage-effect in de transistor.
Bij oversturing van een versterker treedt een accumulatie van ladingdragers op.
De overtollige ladingdragers in de basis zullen dan ook bij de omslag van de
schakeling de collectorstroom nog even in stand houden.
Het effect treedt op de voorgrond, wanneer hoge eisen aan de flanksteilhcid
van de impulsen worden gesteld.
Monostabiele multivibrator
Een monostabiele multivibrator, ook wel „one shot multivibrator” genoemd,
is een triggerschakeling, die een blokpuls geeft na aanstoting door een naald
vormige impuls.
In fig. 2-12 is.de schakeling weergegeven.
De koppeling tussen TS1 en TS2 geschiedt d.m.v. een RC-netwerk; de koppeling
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tussen TS2 en TS1 is galvanisch. De schakeling is zo gedimensioneerd, dat
normaal TS2 in verzadiging wordt gestuurd.
Daar Vc2 overeenkomt met aardpotentiaal, zal door de galvanische koppeling
TS1 dicht staan. Deze toestand is stabiel.
Zodra we aan de ingang van de schakeling een negatief gaande impuls laten
optreden, zal gedurende een kort ogenblik TS1 opengaan. De collectorspanning
van deze transistor ondergaat een positieve verandering, die via C2 naar de
basis van TS2 wordt doorgegeven. TS2 gaat dicht en Vq2 zal dus naar — Vb
stijgen.

sync o- -

4

Fig. 2-14. Zelfoscillerende multivibrator. TSI, TS2 = AC 125. (Prak
tische schakeling.)

Deze negatief gaande verandering van Vq2 ondersteunt het effect van de naald
vormige stuurimpuls.
Het is duidelijk, dat aldus een lawine-effect ontstaat, dat tenslotte resulteert in
een kwasi-stabiele toestand: TS2 dicht, TSI open.
Door de postief gaande spanningssprong is TS2 dichtgezet. De basis-emitterdiode van deze transistor geleidt dus niet en C2 zal zich via R1 exponentieel
gaan ontladen naar — Kb.
De tijd, dat TS2 dicht staat, wordt bepaald door de grootte van C2en R1 en is
te berekenen uit:
t ($t CR In 2
De formule wordt op dezelfde wijze afgeleid als bij de astabiele multivibrator.
Zodra de condensatorspanning beneden aarde is gedaald, gaat TS2 weer open
en valt de schakeling terug in zijn oorspronkelijke toestand.
In fig. 2-13 is weergegeven, wat voor signaal er aan de uitgang van een monostabiele multivibrator optreedt, wanneer een onregelmatig optredende naald39

spanning de schakeling triggert. Het zal duidelijk zijn, dat een monostabiele
muUivibrator een negatief gaande blokpuls geeft aan de collector van TS2.
Inrake de llanksteilheden geldt hetzelfde als bij de astabiele multivibrator.
**v
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-0-9V

Qc i
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II

TS1

u

2
10 nF

Hh
TS 2

1

Fig. 2-15. Zelfoscillerende multivi
brator, waarbij de impulsherhalingsfrequentie regelbaar is. TS1, TS2 =
ACI25. (Praktischeschakeling.)
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Fig. 2-16. Monostabiele multivibrator. TS1, TS2 = AC125. (Prak
tische schakeling.)
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De hersteltijd van de schakeling wordt bepaald door de grootte van Rei en C2.
Wanneer zowel Rcx als C2 groot zijn, kan het relatief lang duren, voordat C2
weer tot de batterijspanning Vb is opgeladen. Tijdens dit opladen mag de
schakeling niet door een naaldimpuls worden getriggerd.
Immers, als de condensator niet is opgeladen, klopt de relatie voor het be
rekenen van de impulsduur niet meer.
Het opladen van de condensator na de omslag, de hersteltijd van de schakeling, kan nog versneld worden door het invoegen van een emittervolger,
zoals besproken bij de zelfoscillerende multivibrator.
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Ook is het mogelijk een emittervolger op te nemen tussen het RC-netwerk en
de ingang van TS2 (fig. 2-18).
Door de stroomversterking, die de emittervolger in het laatste geval geeft, kan
de lekweerstand ongeveer een factor a' x zo groot gekozen worden. Om
eenzelfde impulsduur te verkrijgen, kan dus Cx een factor a' x kleiner zijn.
De condensator zal via Rei sneller tot — Vb worden geladen.
0-6V

2
0.2p

10nF

TS1

II

TS2

°1TFig. 2-17. Monostabiele multivibra

Ht
22k

T

s

tor, waarbij de impulsbreedte regel
baar is. TS1, TS2 = AC125. (Prak
tische schakeling.)

Bistabiele multivibrator offlip-flop
In fig. 2-19 is een bistabiele multivibrator of flip-flop weergegeven. De scha
keling kent twee stabiele toestanden. Stuursignalen zorgen ervoor, dat de
multivibrator in een bepaalde stand wordt gezet.
Stel dat de rechter transistor in de schakeling van fig. 2-19 in verzadiging is
gestuurd. In dat geval staat over deze transistor vrijwel geen spanning meer.
Met de uitgang van de rechter transistor is de ingang (basis) van de linker
transistor gekoppeld. De spanningsdeler, die zich tussen de collector van TS2
en + 30 volt bevindt, zorgt ervoor dat de basis van TS1 op een positieve
spanning t.o.v. aarde komt. TS1 staat dus afgeknepen en in de collectorleiding
vloeit slechts een geringe lekstroom, die we kunnen verwaarlozen. Daar TS1
niet geleidt, krijgt de basis van TS2 sturing via Rei en Rl. De transistor wordt
in verzadiging gestuurd. We zien, dat de schakeling in deze toestand inderdaad
stabiel is. Hetzelfde kan worden beredeneerd voor de toestand, waarbij TS1
in verzadiging is gestuurd en TS2 afgeknepen staat.
We kunnen in de schakeling van fig. 2-19 een omslag verkrijgen, door aan de
basis van de transistor die geleidt een positief gaande triggerimpuls te laten
41
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optreden. In dat geval wordt de transistor, die in geleiding is, dichtgezet ,en
wordt de andere in verzadiging gestuurd.
De in de schakeling aanwezige capaciteiten zijn zgn. speeding-up-condensatoren en dienen om de verandering van de ene in de andere toestand te
vergemakkelijken. Ze hebben min of meer een geheugenfunctie en dragen in
belangrijke mate bij tot het verkrijgen van goede schakelflanken bij de om
slag. Bistabiele multivibratoren treft men in grote aantallen als geheugenelementen in computers (elektronische rekenmachines) aan.
De omslag van de schakeling vraagt tijd. In flip-flops met transistoren zijn het
storage-eflfect, de collectorcapaciteiten en de looptijd van de ladingdragers in
de basis de belangrijkste factoren, die de snelheid van de schakeling begrenzen.

x—8
*6V

Rc2

é Rd

R1 g

oioin

001W

sj

'
TS2

TS1

RESET

SET

R2

R< S

f

♦ 30V

Fig. 2-19. Flip-flop. Transistoren:
AC 125, OC71.
Het storage-effect kan worden verminderd door te voorkomen, dat de tran
sistor in verzadiging wordt gestuurd. Bij het in verzadiging sturen van de
transistor is er een overmaat aan ladingdragers in de basis, die na het af
schakelen de collectorstromen nog even kunnen onderhouden.
De collectorcapaciteit van een transistor is sterk afhankelijk van de aange
legde sperspanning. Hoe hoger de sperspanning, hoe kleiner de collector
capaciteit. Dit kan als volgt worden verklaard:
In het grenslaaggebied tussen collector en basis is een zone aan te wijzen,
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waar door elektrostatische krachten geen vrije ladingdragers zijn. Deze zone
wordt het uitputtingsgebied (depletion region) genoemd (zie ook hoofdstuk 3,
Capaciteitsdioden). De grootte van de zone verandert met de aangelegde
spanning. Ze wordt groter, naarmate de sperspanning hoger is. Het uitputtings
gebied met de zones aan beide zijden van het uitputtingsgebied, waar wel
ladingdragers zijn, kan men opvatten als een capaciteit. Hoe hoger dus de
sperspanning, hoe kleiner de capaciteit.
De collectorcapaciteit en de aanwezige bedradingscapaciteiten worden sneller
tot het gewenste negatieve spanningsniveau geladen, naarmate de trekweer
standen Rei en Ra verbonden worden met een hogere batterijspanning. Voor
een negatiefgaande verandering van de uitgangsspanning werkt de verhoogde
batterijspanning dan ook flankverbeterend.
Zodra de collectorspanning het gewenste negatieve spanningsniveau heeft be
reikt, dient een verdere stijging van de uitgangsspanning te worden voorko
men, hetgeen geschieden kan met een klemdiode, verbonden met een tweede,
lagere batterijspanning.
Schmitt-trigger
Een Schmitt-trigger is een schakeling waarmee we van een willekeurig signaal
een blokpuls kunnen maken. De schakeling is zo in te stellen, dat alleen sig
nalen, waarvan de momentele waarde van de spanning een gegeven waarde
te boven gaat, tot een impulssignaal worden omgevormd. Stel, dat we de
schakeling sturen met een sinusvormig signaal zoals in fig. 2-20 is weerge
geven. Met een potentiometer is het mogelijk de blokpuls te laten starten, als de
■0-12V
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Fig. 2-21. Schmitt-trigger. TS1,
TS2, = AC 125, OC7I.

momentele waarde van de ingangswisselspanning een bepaald spanningsniveau
heeft bereikt bijv. + 1 volt. In fig. 2-21 is een Schmitt-trigger weergegeven.
Normaal staat TS1 dicht en TS2 in verzadiging. TS2 zorgt ervoor dat over Re
een flink spanningsverschil ontstaat. Bij een juiste keuze van de ingangsspanningsdeler kunnen we er dus voor zorgen dat van TS1 de emitter negatief
wordt t.o.v. de basis, zodat ook inderdaad deze transistor dicht staat.
Zodra de momentele waarde van een ingangssignaal een bepaalde waarde
overschrijdt, zodat de basis van TS1 negatief wordt .t.o.v. de emitter, slaat de
schakeling om. Door het negatief worden van de basis gaat TS1 geleiden en
TS2 komt afgeknepen te staan. Als Reien Rc2aan elkaar gelijk zijn, blijft over
Re hetzelfde spanningsverschil bestaan.
Dit betekent dat de schakeling in de oorspronkelijke toestand terug gaat als
de momentele, waarde van de ingangsspanning beneden het spanningsniveau
zakt, waarop aanvankelijk het lawine-effect werd ingeleid.
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2
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T

TS 2 ,r'99er ui»

Fig. 2-22. Schmitt-trigger. (Prak
tische schakeling.) TS1, TS2 =
AC125, OC71.

Als Rc2 groter is dan Rei, schakelt de trigger op een negatiever niveau uit dan
waarop werd ingeschakeld. Bij Rq groter dan Rc2 is het omgekeerde het geval.
Het is duidelijk, dat het discriminatieniveau kan worden ingesteld met de
spanningsdeler aan de ingang van de schakeling (R2).
Interessant is, na te gaan hoe we eenvoudig bij benadering de componenten
van de Schmitt-trigger kunnen bepalen.
Stel, dat we voor Rei en Rc2 een waarde van 10 kH kiezen en dat de scha
keling niet mag starten op signalen waarvan de momentele spanningswaarden
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beneden de — 2 V liggen. Over Re dient in dat geval dan minstens — 2 V te
heersen.
Als TS2 volledig openstaat, zal bij een batterijspanning van—6 V over Rc2
een spanningsval optreden die gelijk is aan:
Vc2 = Vö - FrE = -6 V + 2 V = -4 V
De collectorstroom van TS2 volgt nu uit:
ld = (Vb — Vre)/Rc2 = 0,4 mA
Om deze stroom te doen ontstaan, zal er bij TS2 een basis-emitterstroom
moeten lopen die te berekenen is uit:
Ib2 = (Vb - Kre)/oc' Rc2 = 0,01 mA
Rekening is gehouden met een a' = 40.
Daar TS1 dicht staat, dient deze instelstroom via Rq en R4 aan Vb te worden
ontleend. Hieruit volgt dus, dat:
(Vb - Vre)/(RCi + Ra) = (VB - KRE)/a' Rc2, of:
R4 = a' Rq2 — Rc\
en daar Ra = Rc2 Wórdt:
i?4 = («' - 1) Ra
R4 = 39 • 104 Q = 390 kO
Eenvoudige foto-timer
Normaal is de schakelaar SKI in positie B ffig. 2-23). Door SKI in de positie A
te brengen wordt de condensator door de batterij BT1 opgeladen. Wanneer
vervolgens SKI in positie B wordt teruggebracht, gaat de condensator zich
ontladen over R2 en de basis-emitterdiode van de transistor. De transistor
gaat open en het relais in de collectorleiding wordt bekrachtigd. Naarmate de
ontlading vordert, daalt de spanning over de condensator en dientengevolge
de stroom in het ingangscircuit van de transistor.
Tenslotte wordt de sturing onvoldoende en valt het relais af.
Het tijdsinterval, waarbij de relaiscontacten zijn gesloten, kan worden inge
steld met R2.
Met de in de schakeling weergegeven componenten kan het tijdsinterval ge
regeld worden tussen 1 en 30 s.
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Transistor-omvormers
Een transistor-omvormer is in wezen een transformatorschakeling, die met be
hulp van een of meer transistoren tot oscilleren wordt gebracht. Het door de
schakeling opgewekte signaal wordt door de transformator in spanning om
hoog getransformeerd tot de gewenste waarde. De secundaire wisselspanning
kan, al dan niet gelijkgericht, dienen voor het voeden van een elektronische
schakeling. Als we een zelfinductie door middel van een schakelaar aansluiten
op een spanningsbron, dan zal de stroom in de zelfinductie volgens een emacht aangroeien van nul tot een eindwaarde, die door de ohmse weerstand
van de primaire spoel wordt bepaald.
Tr
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Cl '°°°M |i]R2-0raadgev*^^^
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Fig. 2-23. Foto-timer. Transistor:
AC125, OC7J.
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Fig. 2-24. Transistor-omvormer met
één transistor.

De tegen-E.M.K. van de zelfinductie is er oorzaak van, dat de stroom in
de spoel niet onmiddellijk de eindwaarde bereikt. Hoe groter de zelfinductie
van de spoel, hoe langer het duurt, voordat de stroom zijn max. waarde be-'
reikt. De verandering van het magnetische veld door de stroomverandering
wekt de tegen-E.M.K. op.
Bij het afschakelen van de zelfinductie valt de stroom van de maximale waarde
terug naar nul. Ook bij deze verandering treedt er een inductiespanning op.
De spanning heeft echter nu een zodanige polariteit, dat zij de aanvankelijk
vloeiende stroom in stand wil houden.
Bij een transistor-omvormer wordt van de verandering van de stroom bij het
in- en uitschakelen gebruik gemaakt om in de secundaire van een transfor
mator een spanning op te wekken.
In fig. 2-24 is een transistor-omvormer met één transistor weergegeven.
Bij het inschakelen van de schakeling gaat er als gevolg van de basisspanningsdeler Rl, R2 in de transistor een kleine collectorstroom lopen.
Deze collectorstroom, die ook in de wikkeling W1 van de transformator
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vloeit, wekt in de wikkeling W2 van de trafo een spanning op, die een zodanige
polariteit heeft, dat de transistor verder wordt opengezet. Er treedt door de
meekoppeling a.h.w. een lawine-effect op, dat tenslotte resulteert in het vol
ledig in verzadiging sturen van de transistor.
De stroom in de zelfinductie neemt vervolgens toe, totdat de eindwaarde
wordt bereikt. Zolang de stroom aangroeit, wordt er een inductiespanning
in W2 geïnduceerd en blijft de transistor in verzadiging gestuurd. Zodra echter
de eindwaarde wordt bereikt is er geen sprake meer van een veldverandering
en verdwijnt ook de inductiespanning over de wikkeling W2.
Bij het afnemen van de inductiespanning neemt de basissturing van de tran
sistor af en daalt de collectorstroom. Ook de stroom in de wikkeling W1
neemt af. De dalende stroom en dientengevolge de afnemende veldsterkte
in de transformatorkern veroorzaken een inductiespanning met een polariteit,
die de transistor dichtzet. Kortom, bij het afschakelen treedt er ook een lawineeffect op, dat, nadat de stroom in de zelfinductie de eindwaarde heeft bereikt,
de transistor snel dichtzet.
Als de transistor dichtstaat, gaat Cl zich ontladen over de lekweerstand Rl,
naar de spanning, die normaal aan het knooppunt Rl, R2 heerst. Zodra
echter de basis negatief wordt t.o.v. de emitter, gaat de transistor open en
krijgen we weer de situatie, waarvan we zijn uitgegaan.
T
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Fig. 2-25. Transistoromvormer van het balanstype.
Een transistpr-omvormer, die met een wat groter rendement werkt, is de
balansomvormer (fig. 2-25). In deze schakeling worden de schakeltransistoren
beurtelings in verzadiging gestuurd.
Stel, dat hier TS1 stroom begint te trekken. De collectorstroom veroorzaakt
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een veldverandering, met als gevolg dat in de wikkeling W2 een inductiespanning wordt geïnduceerd. Deze inductiespanning stuurt TS1 verder uit en
zet TS2 dicht. Door het lawine-effect dat ook hier ontstaat, wordt de transistor
TS1 in verzadiging gestuurd. TS2 staat dan afgeknepen.
Wanneer de stroom de eindwaarde bereikt, bijv. doordat de kern in verTr
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• Punten van gelijke polariteit
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Fig. 2-26. Balansomvormer met
transistoren. (Zie gegevens tabel
2-1.)

Fig. 2-27. Balansomvormer met
transistoren. (Voor gegevens in
zake componenten en trafo, zie
tabel 2-1.)

zadiging komt, vindt er geen veldverandering meer plaats en verdwijnt de
inductiespanning over de wikkeling W2. De collectorstroom valt terug naar
nul en deze verandering is er oorzaak van dat TS2 wordt uitgestuurd. TS1 staat
dan afgeknepen. De collectorstroom van TS2 groeit, afhankelijk van de inductie
spanning nu aan, totdat ook hier de eindwaarde van de stroom wordt bereikt.
Er vindt weer omslag plaats en TS1 gaat weer open. Het schakelproces her
haalt zich.
De snelheid, waarmee de transistoren schakelen, wordt bepaald door de grootte
van de zelfinductie van de transformator en het feit of de kern van de trafo
snel in verzadiging komt.
Hoe sneller de transistoren kunnen schakelen, hoe kleiner de zelfinductie van
de trafo kan zijn.
Uit het bovenstaande is duidelijk, dat hoe vaker de transformator door de
transistoren aan de batterij wordt geschakeld, hoe groter de energie-overdracht
is. In onze ontwerpen zullen we dus bij voorkeur een hoge oscillatorfrequentie
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Tabel 2-1. Gegevens voor de schakelingen in de figuren 2-26 en 2-27.
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n
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5
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1
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2

1
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2

2

5
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max. 50
5
1600 0,24 2
200 max. 100
5
50 500
900 0.4 max. max.
5
5
590 0.6 max. max. 70 500

0.5 2800 0,16

Alle trafo’s: Dyn. bl. IV/O.35 zonder luchtspleet. n1 = n/, n2 = nt', bifilair gewikkeld.

toepassen, want dan kan met een relatief kleine transformator een groot ver
mogen worden omgezet (fig. 2-29).
We zullen thans enige ontwerpen van transistor-omvormers geven, die ont
leend zijn aan Siemens Halbleiter Mitteilungen.
De schakeling van fig. 2-26 is een balansomvormer, die tot bepaalde ver
mogens met verschillende typen transisttpren kan worden uitgerust. In de
tabellen zijn de gegevens voor Siemens-transistoren vermeld, omdat het
specifieke Siemens-schakelingen betreft.
Transistoren van een ander fabrikaat zijn natuurlijk ook te gebruiken. In een
vergelijkingslijst van transistoren kan men snel nagaan, waarmee de opge
geven Siemens-transistoren overeenkomen.
Bij het testen van transistor-omvormers is het meestal wel aan te bevelen, in
de collectorleiding of gemeenschappelijke voedingslijn een begrenzingsweerstand op te nemen. Hierdoor voorkomt men, dat bij een eventuele fout in de
bedrading de transistoren defect raken.
De schakeling van fig. 2-27 is ook een balansomvormer, waarin de schakelfrequentie door de trafo-zelfinductie wordt bepaald. De schakeling start
automatisch, hetgeen niet het geval is met de schakeling van fig. 2-26. Hier
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bevindt zich in de schakeling de schakelaar T, die men moet sluiten om de
transistoren tot genereren te brengen.
Een praktische omvormerschakeling van het type omvormer, zoals weerge
geven in fig. 2-24, vinden we in fig. 2-28.
Deze schakeling is, zoals uit de tabellen blijkt, voor uiteenlopende vermogens
te gebruiken. Ook hier geldt, dat de Siemens-bouwelementen zijn te ver
vangen door componenten van een ander fabrikaat.
Tenslotte nog het volgende. Transistor-omvormers kunnen zeer sterk stralen.
Het is dus een vereiste, dat men de oscillator onderbrengt in een metalen kastje,
Gr

Tr

H

*
n2'

>3 "TC3

-Vb

Cl

nV
R2

tt

'X

«3/

//

h

R1
C2

X Punter» van gelijke
polariteit

S—ï

Fig. 2-28. Transistor-omvormer van
het enkelvoudig type (Siemens).
(Voor gegevens raadplege men
tabel 2-2.)

zodat een goede statische afscherming wordt verkregen. De straling van de
oscillator kan zeer storend zijn voor andere schakelingen.
Bij omvormers voor groot vermogen dienen de schakeltransistoren op geschikte
koelplaten te worden bevestigd. Deze koelplaten kunnen deel uitmaken van de
statische afscherming van de omvormer. Aan de hand van de gegevens, die de
fabrikant over vermogenstransistoren verstrekt, kan gemakkelijk worden be
paald hoe groot de afmetingen van de koelplaat moeten zijn.
Eenvoudige impulsvormer
Met deze schakelingen (zie fig. 2-30) is op zeer eenvoudige wijze een 50 Hz
blokspanning te verkrijgen. Gedurende de negatieve fase van de netwisselspanning gaat de transistor geheel open en komt de collector op aardpotentiaal. Zodra echter de basis positief wordt, gaat de transistor dicht. De collector-emitterweerstand van de transistor is dan hoog en de uitgang wordt
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—4,5 volt. Stelt men prijs op een grotere blokspanning, dan dient de 4,5 volt
batterijspanning te worden verhoogd.
De schakeling kan vrij sterk worden belast.
Tr

<3.

nl

lp vb
Ri
IC2

# Punten van gelijke polariteit

/

/
n2‘

*

Fig. 2-29. Transistor-omvormer met hoge schakelfrequentie. (Voor gegevens zie
tabel 2-3.)
Relaisschakeling met een transistor
Daar met een transistor stromen kunnen worden versterkt, kan op eenvoudige
wijze een ongevoelig relais gevoeliger worden gemaakt. Een schakeling hier
voor is gegeven in fig. 2-31.
De transistor staat in een gemeenschappelijke- emitterschakeling.
De meeste transistoren geven in deze schakeling een stroomversterking van
30 tot 80. Dit betekent, dat de transistor het relais een factor 30 - 80 gevoeliger
maakt. De schakeling wordt veel gebruikt in controle-apparatuur.

I

-4.SV

I

gloeistr Iralo
j>8t

n

4.5V

6.3 V

Fig. 2-30

Fig. 2-31
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Logische schakelingen
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt, kan een transistor in vele
schakelcircuits de schakelaar en het relais vervangen. In de meet-, regel- en
computertechniek wordt de transistor dan ook veel toegepast om logische
schakelfuncties te realiseren.
We zullen hier enkele poortschakelingen bespreken, welke gebruikt worden om
logische uitdrukkingen uit de schakelalgebra elektronisch te verwezen
lijken.
OR-schakeling
Het logisch symbool voor een OR-schakeling is weergegeven in fig. 2-32.
De uitgang is „1” als A of B of C of meerdere ingangen „1” zijn.

Waarheidstabel

A
B

F=A*B*C

c

Fig. 2-32

:

A

B

C

F=A+B+C

0
0

0
0

0

0
i

o
o
1
1
1
1

1
1
1
1
0

o

1
1

1

o

1

0

1
1

1
1

o

1

1

Is geen van de ingangen „1”, dan is de uitgang „0”. In de schakelalgebra drukt
men dit als volgt uit:

■

F= A + B + C
Aan de hand van deze Booleaanse formule is een waarheidstabel samen te stellen,
die eruitziet, als in fig. 2-32 is weergegeven. We zien, dat de uitgang inderdaad „1”
is als At of B of C of meer ingangen „1” zijn.
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AND-schakeling

i

Het logisch symbool voor een AND-schakeling is weergegeven in fig. 2-33.
De uitgang is hier „1” als A en B en C „1” zijn. Als een van de ingangen of
meerdere „0” zijn, dan is de uitgang „0”. In de schakelalgebra wordt dit als
volgt omschreven:
F = A x B x C = ABC

:

Waarheidstabel

A
B

F= A-B-C

c

A

B

C

F=A'B'C

0
0
0

0
0

0

1
1
1

1

o
o

0
0
0

1

1

1

0

1

0

o
Fig. 2-33
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Omkeerschakeling of inverter
Van deze schakeling is het logisch symbool weergegeven in fig. 2-34.
Voor deze schakeling geldt:
F = A (spreek uit: F is niet A)

A

>°

F= A

Fig. 2-34. Omkeerschakeling of inverter.
Zowel AND- als OR-schakelingen worden vaak gecombineerd met een in
verter, waardoor NAND- en NOR-schakelingen ontstaan (fig. 2-35).
Merk op, dat het cirkeltje achter het poortsymbool de inversie aangeeft.
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A
B
C

F = AB-C
NAND-circuit

A
B
C

F = A* B^C

NOR -circuit
Fig. 2-35
Diodelogica (DL) en diode-transistorlogica (DTL)
In fig. 2-36 zijn twee poortschakelingen weergegeven, waarin met dioden lo
gische functies worden gerealiseerd.
In fig. 2-36a is de uitgang positief als A of B of C positief zijn. De uitgang is
negatief als A en B en C negatief zijn. Deze diodeschakeling gedraagt zich dus
kennelijk als een OR-schakeling voor positieve en als een AND-schakeling
voor negatieve ingangssignalen.
+

A

A

■>M4
c_

a

I

b
Fig. 2-36. Diodelogica.

Bij de diodeschakeling in fig. 2-36b is het juist andersom. Dit netwerk is een
OR-schakeling voor negatieve en een AND-schakeling voor positieve in
gangssignalen.
Het uitgangssignaal van de diodeschakelingen kan weer worden gebruikt om
andere logische diodenetwerken te sturen. Door de onvermijdelijke spanningsverliezen in de netwerken komen de spanningsniveaus van de schakeltoestanden
steeds dichter bij elkaar te liggen. Op de duur zal een „l”-signaal niet meer te
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onderscheiden zijn van een „0”-signaal. Bij logische schakelingen, waar het
om een grote betrouwbaarheid gaat, laat men dan ook een diodenetwerk on
middellijk volgen door een transistor om de spanningsniveays te herstellen.
We krijgen dan logische schakelingen welke in de Anglo-Amerikaanse literatuur
worden aangeduid met DTL (diode-transistor-logica fig. 2-37).

j*vB

X«v
|ri

0

R2
vCE(sat)

R3

'-6V

i

Fig. 2-37. Diode-transistor-logica.

Een logische schakeling zoals in fig. 2-37 is weergegeven wordt gestuurd met
signalen, welke afkomstig zijn van schakelingen, die dezelfde opbouw hebben.
Dit betekent dus, dat de spanningsniveaus van de signalen aan de ingang
dezelfde zijn als die van de signalen aan de uitgang.
Tengevolge van de vermogensversterking, die een transistor geeft is een be
paalde uitgang in staat meerdere ingangen te sturen. Het aantal ingangen,
dat een inverter kan sturen, wordt in de schakeltechniek de „fan-out" ge
noemd.
Als in de schakeling van fig. 2-37 aan de ingang -F Vb optreedt, dan spert de
ingangsdiode en krijgt de transistor sturing via de weerstanden R1 en R2.
Is daarentegen de ingang nul volt, dan wordt door de spanningsdeler R2/R3 de
basis op een negatieve spanning gebracht, waardoor de transistor in de omkeerschakeling afgeknepen komt te staan. De uitgang is dan + Vb.
Het is wellicht nuttig eens na te gaan, hoe we het ingangsnetwerk van een DTLschakeling bepalen en optimaliseren.
Van de schakeling (fig. 2-38) is gegeven:
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1. Transistor niet geleidend
a. de som van de spanning over de ingangsdiode Vd en de verzadigingsspanning
van de sturende transistor Kce(Sat) is ca. 0,5 volt.
b. de spanning tussen basis en emitter (dichtzetspanning Keb) dient een mini
male waarde te hebben van —0,5 volt.

r
~i

o—}-

VCE (sat)

I*

J

invertrer
transistor

—

"te.°<3V
-VEB=»05V
Fig. 2-38
2. Transistor in verzadiging gestuurd
a. de basisstroom dient een minimale waarde te hebben gelijk aan/c///fe (min) =
30/30 = 1 mA.
b. bij een basisstroom van 1 mA bedraagt de spanningsval over de basisemitterdiode Kbe ca. +0,3 volt.
De voedingsspanningen van het diodenetwerk hebben de volgende waarden:
+ Vbb = +16 volt
— Vee = — 6 volt
Het diodenetwerk dient zo gedimensioneerd te worden dat bij de vereiste
basisstroom van 1 mA een zo klein- mogelijke stuurstroom Ist aan de ingang
wordt gevraagd. Merk op: in de ingangsdiode vloeit de stuurstroom als de
mvertertransistor afgeknepen staat.
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We kunnen voor het bepalen van de weerstanden R, xR en yR in fig. 2-38
de vólgende vergelijkingen opstellen.

Transistor niet geleidend (/b = 0)
1)

xR
xR+ yR ( Vee 4- Vce (satj + Vd) = Vqe (satj + Vd + Veb
xR
• 6,5 = 1
xR + yR

of

y = 5,5 a:

Vbb — Vce (sat) — Vp
R
15,5
6,5
of
IsT = —7T
R
(x +y) R

2). /st =

Vee + Vce (sat) + Vp
(x+y)R
6,5
1
/st = -ï;(15,5 —
R
x+y

Transistor in verzadiging gestuurd (/b = 1 mA)
J'bb — Vbe
3) 7b=-;

Kee + Vbe
= 1
yR

(* + \)R

1 =

16-0,3
(* + 1) R

6,3
yR

-

1
*-,w

-ï

x+l

Invulling van 3) in 2) levert:
,

/ 15,7

6,3

15,5

6,5 )

x+y

en daar y = 5,5x (1) wordt
/

-( 15’7

ST U +1

/st = 5,5

15,5

6>3

5,5 x
14,5 a: — 1
80,2 a:-6,3

We zoeken voor x een waarde, waarbij /st minimaal is. We vinden het mini
mum door /st te differentiëren naar x en het gevonden quotiënt nul te stellen
dus:
1240 a:2- 195 jcd /st
= C
(80,2 x — 6,3)2
dx

!M = o
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Oplossing van deze vierkantsvergelijking door de teller = 0 te stellen levert
voor x de volgende waarden op
*1,2 =

195 ± 306,5
; X\ = 0,2, de negatieve waarde is niet bruikbaar.
2480

Uit 1) volgt: y = 1,1
15/7 _ y
) 103O = 7360 0
en uit 3): R = ^
1,1
.1,2

xR = 0,2 x 7360 Q = 1470 D
yR = 1,1 x 7360 0 = 8096 0
De praktische combinatie wordt R = 6k8, xR = lk5 en yR = 8k2.
Geïntegreerde schakelingen
De laatste jaren zijn de methoden voor het maken van een elektronische scha
keling opvallend veranderd. Niet alleen wat de fabricage betreft, maar ook op
technisch en bedrijfseconomisch gebied hebben zich wijzigingen voorge
daan. De belangrijkste tendenzen van deze ontwikkeling zijn samen te vatten
in twee begrippen: miniaturisatie en geïntegreerde schakelingen. Een ge
ïntegreerde schakeling is niet opgebouwd uit afzonderlijke onderdelen, maar
de schakeling wordt geheel of gedeeltelijk in één fabricageproces gemaakt.
Met het principe van de geïntegreerde schakelingen is de belangrijkste basis
voor de praktische elektronica van de nabije toekomst gelegd. Dit houdt in,
dat de ontwikkeling van elektronische schakelingen zal gaan veranderen.
Tegenwoordig ontwerpt de fabrikant van elektronische apparatuur zijn eigen
schakeling. Hij kiest daartoe de geschikte halfgeleiders en bepaalt zelf de
waarden van de weerstanden, condensatoren en andere passieve compo
nenten. De schakeling kan tijdens de fabricage gemakkelijk in details worden
gewijzigd.
Bij de geïntegreerde schakelingen echter zal de fabrikant een ontwerpschakeling
maken in nauwe samenwerking met de bouweenheden-fabrikanten, rekening
houdend met de technische mogelijkheden van deze eenheden-fabricage. Het
eigen laboratorium behoeft niet te worden ingeschakeld voor de detail-problematiek met betrekking tot het samenvoegen van vele afzonderlijke onder
delen.
De standaard-bouweenheden zullen uit voorraad kunnen worden geleverd,
aangezien zij een universeel karakter dragen, zodat ook hel risico verminderd
60

is, dat sommige benodigde onderdelen niet in de gewenste aantallen beschik
baar zijn.
Er zijn op het ogenblik vier belangrijke technieken voor de vervaardiging van
geminiaturiseerde en geïntegreerde schakelingen t.w. de kristaltechniek, de

Kristalschakeling (Motorola), sterk vergroot.
vliesfilm- of dunne-lagentechniek, een combinatie van deze beide technieken,
de hybridetechniek en tenslotte de geminiaturiseerde schakelingen met con
ventionele onderdelen. Inzake geïntegreerde schakelingen voor digitale toe
passingen raadplege men deel 3.

;;
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de benodigde transistoren en dioden en tévens
In de kristaltechniek worden
weerstanden en condensatoren jn één halfgeleidend kristal opgenomen, onder
geleidingsvermogen.
ling gescheiden door isolerende gebieden met zeer gering......
.
De weerstanden kunnen bestaan uit delen van het kristal, die de juiste ohmse
waarde leveren. Condensatoren worden in principe door gesperde dioden
gevormd. Zo kunnen in één kristal min of meer complete schakelingen worden
ondergebracht. Kristalschakelingen hebben een grote pakkingsdichtheid en
zijn vooral geschikt voor volledige integratie zonder onderlinge verbindingen.
Toepassing zal in het algemeen echter beperkt blijven tot die gebieden, waar
extreem kleine afmetingen noodzakelijk zijn.
Bij <le dunne-lagentechniek of vliesfilm-techniek wordt gebruik gemaakt
van een glasplaatje als drager, terwijl de verschillende onderdelen als weer
standen, condensatoren en de verbindingen hierop worden opgebracht door
verdamping. Transistoren en dioden worden in gaten in het glas gemonteerd
of worden op de drager gelijmd. Afzonderlijke plaatjes worden in een om
hulling ondergebracht en vormen dan een miniatuur-circuiteenheid. Zowel de
kristalschakelingen als de dunne-lagentechniek verkeren, in Europa althans,
nog in de ontwikkelingsfase en zijn in hun toepassingen beperkt tot projecten?,
waarvoor zeer grote investeringen verantwoord zijn.

Simultaanschakelaar voor een oscilloscoop
Twee signalen met elkaar vergelijken op het scherm van een kathodestraalbuis
komt in de elektronica veel voor.
Om eenvoudige voorbeelden te noemen: het vergelijken van de ingangsspanning
van een versterker met de uitgangsspanning of het vergelijken van een sync.signaal in een TV-ontvanger met een zaagtandspanning, die elders in de scha
keling optreedt. Het verkrijgen van twee signalen op het K.S.B.-scherm is
o.a. te realiseren met een simultaanschakelaar.
Bij de simultaanschakelaar wordt zowel van het ene signaal als van het andere
steeds een klein gedeelte geschreven. In beide patronen ontbreken kleine
stukjes, hetgeen bepaald niet storend behoeft te zijn bij de bestudering van de
signalen. De beide signalen verschijnen als streepjeslijnen op het scherm
(fig. 2-39). Het heen en weer schakelen moet snel geschieden, anders ziet
men
verbmdingslijntjes, die het beeld ontsieren.
In fig. 2-40 is een simultaanschakelaar weergegeven.
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Fig. 2-39. Twee signalen zichtbaar
gemaakt met een simultaanschakelaar.
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In het ontwerp vormen de transistoren TS7 en TS8 een impulsgenerator, die
signalen kan opwekken van 1 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz en 15 kHz.
De generator geeft impulsen af, die een matige flanksteilheid bezitten. Het
bloksignaal ontstaat aan de collectoren van TS7 en TS8. De signalen zijn met
elkaar in tegenfase.
Voor de simultaanschakelaar TS1 en TS2 moeten de impulsen een zeer goede
flanksteilheid hebben. Om deze reden bevinden zich tussen de blokpulsgenerator
en de schakelaar Schmitt-triggers (TS3, TS5 en TS4, TS6).
Schmitt-triggers zijn goede impulsverscherpers.
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Fig. 2-41. Principe.
Als we in fig. 2-41 de schakelaar SI sluiten en S2 openen, zal TS1 als lineaire
versterker werken, terwijl TS2 afgeknepen komt te staan. Het signaal aan
ingang I wordt doorgegeven; het signaal aan ingang II wordt gesperd. De uit
gang van de simultaanschakelaar, aangeduid met U wordt verbonden met de
ingang van de verticale versterker van de oscilloscoop. Zetten we de schakelaars
om, zodat SI geopend en S2 gesloten wordt, dan gaat op analoge wijze TS2
als lineaire versterker werken en wordt TS1 afgeknepen. Het signaal wordt nu
aan ingang II doorgegeven en het signaal aan ingang I gesperd.
In fig. 2-40 geschiedt het schakelen met behulp van Schmitt-triggers. Daar
de uitgangssignalen van de triggers met elkaar in tegenfase zijn is dus steeds
een van de transistoren afgeknepen en wordt slechts één van de ingangssig
nalen doorgelaten. De positie van de sporen op het scherm wordt ingesteld
met de potentiometer van 25 kD. Als de potentiometer in het midden staat,
vallen de signalen over elkaar. Draait men de potentiometer uit de midden64
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stand, dan verwijderen de sporen zich van elkaar. Met de potentiometer R1
en R2 wordt de grootte van de signalen op het scherm ingesteld.
Wij spraken zojuist over de versterking van de transistoren TS1 en TS2.
Eigenlijk is hier geen sprake van versterking, daar de emitterweerstand de
zelfde grootte heeft als de collectorweerstand. De versterking is praktisch
gelijk aan 1.
Het feit, dat er geen versterking optreedt, betekent, dat het signaal door de
sterke tegenkoppeling niet zal worden vervormd.

■
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3. Transistoren en dioden met bijzondere
eigenschappen

Fotodioden en fototransistoren
In de eerste hoofdstukken hebben we er reeds de aandacht op gevestigd, dat
een transistor gevoelig is voor licht. Om deze reden wordt er bij de gewone
transistor voor gezorgd, dat er geen licht op de pn-overgangen kan vallen.
De toetreding van licht wordt voorkomen door een laklaag of metalen kapsel
om het halfgeleiderelement aan te brengen.
Bij de fotodiode en fototransistoren maken we juist gebruik van de lichtge
voeligheid. Het foto-elektrisch effect kan met eenvoudige middelen worden
waargenomen. Wanneer we een pn-verbinding in de sperrichting en in het

INFRA. ROOD GEBED
*1,
100'

3401

4

90
80
70

60

4

roodlicht (QJaj)

SO'

<o
10

<nM VkH

I Jgjjj

T7

»
10

o
O

66

“ « M ü „

Fig. 3-1
H

t2

13

U

IJS

16

1.7
1.8
golfUngtt

19

2D

donker op een spanningsbron aansluiten, zullen we in het circuit een geringe
stroom meten. Deze geringe stroom dankt zijn ontstaan aan de warmtebeweging. Laten we vervolgens licht op de pn-overgang vallen, dan zullen als
gevolg van de inwerking van fotonen de spanningssprongen aan het grensvlak
dalen en zal de stroom in het circuit toenemen.
Bij de fototransistor gebeurt hetzelfde. Bovendien wordt hier de door het
foto-elektrisch effect ontstane stroom versterkt.
De fototransistor reageert het sterkst als de emitter-basisverbinding door de
lichtbundel wordt getroffen.
Een fototransistor is het gevoeligst voor infrarood licht. Dit blijkt duidelijk uit
fig. 3-1, waar de gevoeligheidscurve van een OCP71 is weergegeven. Het ge
bied tussen 0,4 m en 0,8 n omvat het zichtbare licht. De fototransistor is hier
minder gevoelig.

TS1

Fig. 3-2. TS1 = OC71 (laklaag
verwijderd);
TS2 = AC 125.

. Lichtbron

Eenvoudige lichtsterktemeter
In fig. 3-2 is een eenvoudige lichtsterktemeter weergegeven. Door het belichten
van TS1 daalt de collector-emitterweerstand. Dit betekent, dat de basis van
TS2 negatief wordt en in de collectorleiding van deze transistor gaat stroom
lopen. De meter slaat uit. De aanwezige variabele weerstand en de 1V2 V cel
over de meter dienen, evenals bij andere meetschakelingen, om de wijzer van
de meter op 0 te stellen. Men moet er rekening mee houden, dat de schakeling
oók gevoelig is voor temperatuurvariaties.
!

Zenerdioden
De zenerdiode is een speciaal soort diode. De /- K-karakteristiek van de diode
ziet er uit, zoals in fig. 3-3 weergegeven.
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Door een bepaalde verontreiniging in de pn-verbinding te kiezen, heeft men
voorbij het zenerpunt een constante spanningskarakteristiek kunnen verkrijgen.
Voorbij het zenerpunt is de spanning over de diode vrijwel onafhankelijk ge
worden van de stroom door de diode.
Als we een diode in de sperrichting aansluiten, zal er slechts een kleine lek
stroom kunnen vloeien.
Bij germaniumdioden is deze lekstroom groter dan bij siliciumdioden. In het
grenslaaggebied van een diodeverbinding treedt door de aangelegde sperspanning een elektrisch veld op, dat sterker wordt naarmate de aangelegde
spanning toeneemt. Bij het overschrijden van een bepaalde spanning zal er
een lawine-effect gaan optreden, waardoor de diode in geleiding komt.
Door de grote veldsterkte worden nl. ladingdragers losgemaakt, die op hun
beurt weer andere vrijmaken.
i

i

■Zenerpunt
i

'Zenerpunt
j_____________

♦V
♦V

Negatieve
weerstand

I

Fig. 3-3. /-^-karakteristiek van een
zenerdiode.

I

Fig. 3-4. /-^-karakteristiek van een
gewone diode.

Bij de gewone diode en ook bij de transistor kan het lawine-effect een negatieve
weerstand veroorzaken.
Van deze negatieve weerstand wordt o.a. gebruik gemaakt bij de diodeoscillator. Een /-K-karakteristiek van een gewone diode is weergegeven in
fig. 3-4.
De karakteristiek van deze diode vertoont enige overeenkomst met die van
de zenerdiode. Voorbij het zenerpunt krijgen we bij de zenerdiode een constante
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spanningskarakteristiek. Bij de gewone diode een negatieve weerstandskarakteristiek.
Het lawine-effect treedt bij zenerdioden reeds op bij zeer lage spanningen. Zo
zijn er bijvoorbeeld zenerdioden die al bij 3 a 4 volt in de sperrichting een
constante spanningskarakteristiek krijgen.
Bij de gewone diode ligt het zenerpunt veel hoger, zelfs ver boven de maximaal
toelaatbare sperspanning.
De eerste zenerdioden die uitkwamen, waren van klein formaat en dus alleen
geschikt voor stabilisatieschakelingen van klein vermogen. Thans zijn ook vermogensdioden leverbaar van 10 A en meer.
Zenerdiode als laagspanningsreferentie
Een eenvoudige stabilisatieschakeling met zenerdiode is weergegeven in fig. 3-5.
De doorlaattransistor is hier op te vatten als emittervolger. Dit betekent,
dat de spanning, die aan de basis heerst, ook optreedt aan de emitter. De
zenerdiode zorgt ervoor, dat de spanning in een bepaald stroomgebied con
stant blijft, ongeacht de sturing, die de doorlaattransistor vraagt.
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Fig. 3-5. Seriestabilisator met zener
diode.
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Fig. 3-6. Parallelstabilisatie.

In fig. 3-6 is een parallelstabilisator met zenerdiode weergegeven. Als de
stabilisator niet belast is, vloeit in de paralleltransistor de grootste stroom. Als
de belasting optimaal is, is de stroom in de paralleltransistor nul geworden.
De zenerdiode zorgt ook hier voor een goede spanningsreferentie.
Om een nog betere spanningsconstantheid te verkrijgen, neemt men meestal
nog een spanningsversterker iii de stabilisatieschakeling op (zie hoofdstuk 5,
deel 1).
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Een gestabiliseerd laagspanningsapparaat vindt zijn voornaamste toepassing
in de transistortechniek, waar steeds met lage voedingsspanningen wordt
gewerkt.
Rl
R2

Rl

R2
R3

4 A.

LI

Fig. 3-7. Beveiliging van een meter.

♦O-

3

Fig. 3-8. Meterschakeling met twee
gevoeligheden.

Zenerdioden in meetinstrumenten
Het feit, dat een zenerdiode bij het overschrijden van een bepaalde spanning
plotseling gaat geleiden, maakt het element zeer geschikt voor meterbeveiliging.
In fig. 3-7 is een meterschakeling weergegeven.
Als aan het knooppunt Rl, R2 de deelspanning de zenerspanning overschrijdt,
gaat de diode geleiden en kan de spanning over de meter niet verder stijgen.
Als we ervoor zorgen, dat het spontaan in geleiding komen van de diode ge
schiedt op het moment, dat de meter de volle uitslag heeft gepasseerd, dan kan
de wijzer nooit vast komen te zitten in de hoek.
In fig. 3-8 is een meterschakeling weergegeven, waarbij de zenerdiode ervoor
zorgt, dat de meter in het begin van de schaal ongevoeliger is.
Bij het overschrijden van de zenerspanning wordt de serieweerstand R2 in
wezen kortgesloten en wordt de meter gevoeliger.
Zenerdiode voor het verkrijgen van negatieve roosterspanning
Normaal wordt in buisversterkers de negatieve roosterspanning verkregen met
een kathodeweerstand, voor de wisselstroom ontkoppeld met een condensator
van voldoende grootte.
Als men voor een bepaald doel de versterkersignalen met zeer lage frequenties
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of gelijkspanningen moet versterken, dan veroorzaakt de kathodeweerstand
tegen koppeling, waardoor de effectieve versterking daalt.
We kunnen aan de daling van de versterking voor zeer laagfrequente signalen
en gelijkspanningen een halt toeroepen, door de kathodeweerstand te ver
vangen door een zenerdiode (fig. 3-9).

♦Vb

I
- o-

Fig. 3-9. Zenerdiode voor de instel
ling van een buis.

-Vb

Fig. 3-10. Koppeling van twee
buisversterkers d.m.v. een neonbuisje.

Zenerdiode als koppelelement
Bij buisversterkers voor gelijkspanning wordt meestal een neonbuisje als
koppelelement tussen twee trappen toegepast.
Voor velen is deze schakeling waarschijnlijk nieuw. Ze wordt daarom ter
kennismaking in fig. 3-10 weergegeven.
Het is duidelijk, dat het neonbuisje niet als koppelelement dienst kan doen bij
transistor-gelijkspanningsversterkers. We gebruiken een zenerdiode, zoals in
fig. 3-11 is weergegeven.
Een zenerdiode kan ook worden toegepast om een batterijspanning te ver
lagen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de batterijspanning de max.
toelaatbare collectorspanning van de transistor overschrijdt. In fig. 3-12 is
een schakeling weergegeven, waarbij een constante spanningsval in de collectorleiding wordt verkregen met een zenerdiode.
De eerste transistor is hier geschakeld als emittervolger.
De zenerdiode beïnvloedt niet de emittervolgereigenschappen.
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Fig. 3-12. Zenerdiode verlaagt hier
de batterijspanning.

Fig. 3-11. Zenerdiode als koppelelement in een transistor-gelijkspanningsversterker.

i

-vB

cn

Relaisspoel

w

V

Fig. 3-13. ƒ-F-karakteristiek van een
siliciumdiode.
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Fig. 3-14. Relaisschakeling.

Bijzondere toepassingen van de siliciumdiode
Uit hoofdstuk 1 deel 1 is bekend, dat bij het overschrijden van de diffusiespanning in de doorlaatrichting de dynamische weerstand van een diode daalt.
Bij een siliciumdiode daalt deze dynamische of wisselstroomweerstand zeer
sterk.
Bij het overschrijden van de diffusiespanning krijgt de siliciumdiode dan ook
min of meer een constante spanningskarakteristiek, hetgeen dus wil zeggen,
dat de spanning over de diode vrijwel constant blijft bij veranderingen in de
doorlaatstroom (fig. 3-13). De Si-diode vertoont een constante spannings
karakteristiek als de doorlaatspanning de 0,7 V overschrijdt.
Voor deze kenmerkende eigenschap van de siliciumdiode zijn uiteraard een
aantal interessante toepassingen, waarvan we er hier enkele zullen bespreken.
Relaisschakeling met transistoren
Een relais kan men gevoeliger maken door de bekrachtigingsstroom te laten
schakelen door een transistor (zie ook hoofdstuk 2).
In fig. 3-15 is een relaisschakeling weergegeven. Als de transistor in verzadiging
wordt gestuurd, loopt er een maximale stroom in de bekrachtigingsspoel van
het relais.

J—°-v8
Rb

Siliciumdiode

Fig. 3-15. Relaisschakeling met
siliciumdiode.
—

Voor het in verzadiging sturen van de transistor is een relatief kleine basisstroom vereist, vandaar dat de schakeling zo gevoelig is geworden. Als we de
vereiste bekrachtigingsstroom /l noemen, dan is aan de ingang van de tran
sistor een sturing vereist gelijk aan:
/b = /jl/«'

a' is de stroomversterking van een transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling.
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Het relais is onbekrachtigd, als de collectorstroom van de transistor nul is
geworden. In het algemeen is dit het geval, als we de basis positief maken
t.o.v. de emitter (bij een pnp-transistor).
In de praktijk betekent dit, dat we de beschikking moeten hebben over een
tweede spanningsbron.
Dit probleem kan ook anders worden opgelost. We nemen in de emitterleiding
een diode op en verbinden de kathode van deze diode via een weerstand met
— Vb (fig. 3-15). Als de transistor geen sturing krijgt en er dus geen collector
stroom loopt, zorgt de diode ervoor, dat de emitter 0,7 V negatief is t.o.v. de
basis. De transistor staat hierdoor afgeknepen.
Sturen we de transistor in verzadiging, dan neemt weliswaar de spanning
over de diode wat toe, echter lang niet zoveel, als wanneer we een gewone
weerstand hadden gekozen.
We kunnen zeggen, dat over een relatief groot stroombereik de spanning over
de diode vrijwel constant blijft.
instelling van klasse-B-eindversterkers met een Si-diode
Ook in klasse-B-eindversterkers kunnen we nuttig gebruik maken van een Sidiode voor het constant houden van de instelling. Transistoren in een klasseB-eindversterker geeft men een instelling om overnemingsvervorming te voor
komen.
Wanneer deze instelling wordt verkregen met een spanningsdeler tussen Vb
en aarde dan zal tengevolge van de basiswisselstroom de deelspanning in het
ritme van deze wisselstroom variëren. Een siliciumdiode, opgenomen in het
basiscircuit, zoals in figuur 3-16 is weergegeven, maakt de deelspanning
„hard”, d.w.z. dat deze spanning niet kan variëren tengevolge van de basis
wisselstroom. De diode houdt de deelspanning vrijwel constant op ca. 0,7 V.
De siliciumdiode als stabilisator voor lage spanning
Het zal duidelijk zijn, dat een siliciumdiode ook als constante spanningsbron
kan worden gebruikt. Voorbij de knik in de doorlaatkarakteristiek verandert
de spanning over de diode maar weinig met de stroom.
De uitgangsspanning van de schakeling is gestabiliseerd (fig. 3-17).
Om een hogere spanning te kunnen stabiliseren, kan men een aantal siliciumdioden in serie schakelen.
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De gegeven schakeling wordt wel gebruikt om de voedingsspanning van
schakelingen met tunneldioden te stabiliseren.
Klemschakeling met siliciumdioden
Met siliciumdioden zijn ook eenvoudige klemschakelingen te maken.
We denken bijv. aan een klemschakeling, die van een sinusvormige spanning een
blokspanning maakt.
In fig. 3-18 is een klemschakeling met siliciumdioden weergegeven.
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Fig. 3-17. Gestabiliseerde laagspanningsvoeding.

4IÖD
'3IËZ33 _n_n_

“ “ silicium
^ ^ diode

siliciumdioden

—
Fig. 3-16. Balansschakeling met
siliciumdiode.

Fig. 3-18. Klemschakeling met silicium
dioden.

Als de momentele waarde van de sinusvormige wisselspanning, zowel in de
positieve als negatieve fase, de 0,7 V overschrijdt, gaan de dioden afhankelijk
van de fase, sterk geleiden en wordt een verdere toename van de momentele
waarde van de wisselspanning aan de uitgang voorkomen. Het signaal wordt
afgeklemd.
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Silicium-capaciteitsdiode
De silicium-capaciteitsdiode bestaat uit een klein plaatje van oorspronkelijk
n-geleidend silicium met een p-laag.
De p-laag wordt door diffusie van acceptormateriaal in het n-plaatje verkregen.
In fig. 3-19 is de schematische voorstelling van de capaciteitsdiode weerge
geven.
In het grensgebied tussen de p- en n-laag is het ladingsevenwicht verstoord.
Door de warmtebeweging diffunderen nl. elektronen uit het n-gebied naar de
p-laag en gaten naar de n-laag. Daardoor ontstaat in het grenslaaggebied van
de p-laag een overmaat aan negatieve lading en aan de andere kant in de n-laag
een overmaat aan positieve lading. Door de ladingsverschillen treedt er aan de
grenslaag een spanningsverschil op, de zgn. diffusiespanning, en een elektrisch
veld, dat de diffusiestroom tegenwerkt, waardoor zich voor de verdeling van
ladingdragers een evenwicht instelt.
Wanneer men echter op de diode een sperspanning aansluit, d.w.z. een span
ning, die de diffusiespanning meewerkt, dan worden de gaten in de grenslaag
in het p-gebied en elektronen in het n-gebied gestuurd (zie fig. 3-20).
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In het grenslaaggebied zijn daardoor minder vrije ladingdragers aanwezig
en de zone wordt slechter geleidend.
Hoe hoger de aangelegde spanning, hoe breder de uitputtingszone, zoals het
grensgebied wordt genoemd.
De diode met uitputtingszone werkt als een condensator, daar zich tussen
twee geleidende lagen een gebied bevindt, waar praktisch geen vrije ladingdra
gers zijn.
De eigenschappen van de silicium-capaciteitsdiode kunnen het gemakkelijkst
aan de hand van fig. 3-21 worden verklaard, waar het vervangingsschema van de
diode is weergegeven. De diode bestaat uit een veranderlijke capaciteit met eraan
parallel een weerstand Rp en met deze parallelschakeling in serie een weerstand
Rs en een zelfinductie Ls.
Rp is de dynamische sperweerstand van de diode, Rs de weerstand van het pen-n-geleidend silicium en Z* de zelfinductie in de samenstelling.
De weerstand en de zelfinductie van de aansluitdraden zijn in het vervangings
schema niet opgenomen.
Rp en Ls kunnen in het frequentiebereik van 1 tot 250 MHz, waarin de diode
meestal wordt gebruikt, verwaarloosd worden, zodat het vervangingsschema
uit fig. 3-21a vereenvoudigd kan worden tot het schema van fig. 3-21 b. Rs
bepaalt de verliesfactor van de capaciteit dus alleen, waaruit volgt:

—

tg <5 = Rs (o C
De serieweerstand is een karakteristieke grootheid van de capaciteitsdiode.
Bij diffusiedioden is de serieweerstand bijzonder klein.
Toepassingen
Voor de capaciteitsdiode zijn er talrijke interessante toepassingsmogelijk
heden. Als voorbeelden noemen we het afstemmen var> LC- en RC-filters;
het frequentiemoduleren van oscillatoren, frequentiedeling of -verveelvou
diging, en niet te vergeten de belangrijke toepassing in parametrische ver
sterkers.
We zullen hier de toepassing van de capaciteitsdiode in LC-kringen en voor
frequentiemodulatie bespreken.
Automatische fijnafstemming
Als een capaciteitsdiode in een slingerkring van een oscillator wordt opge78
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nomen kan men door verandering van de sperspanning de oscillator verstem
men.
De gelijkspanning (regelspanning) kan via een hoogohmige weerstand aan de
diode worden toegevoerd.
De capaciteitsdiode wordt veel toegepast voor de automatische fijnafstemming
in VHF- en UHF-ontvangers voor radio en televisie.
De capaciteitsdiode wordt daarbij in de LC-kring van de mengoscillator en
soms ook in de afstemkring van de voorversterkers opgenomen.
De regelspanning wordt ontleend aan de uitgang van de FM-detector.
In fig. 3-23 is een schakeling voor automatische fijnafstemming uit een transistor-FM-ontvanger weergegeven. De capaciteitsdiode BA110 in de oscillatorkring wordt met de anode via een weerstand van 100 kü aan een met een
zenerdiode gestabiliseerde spanning van — 0,8 volt gelegd.
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Fig. 3-23. Mengtrap van een transistor-FM-ontvanger.

De regelspanning van de detector wordt via een RC-filter aan de kathode toe
gevoerd.
Voor een goede bijstemming moet de detector ongeveer een regelspanning van
+ 0,5 volt leveren.
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Frequentiemodulatie
Voor frequentiemodulatie van een oscillator wordt de capaciteitsdiode ook in
de slingerkring opgenomen.
De serieweerstand, waarmee de gelijkspanning en meestal ook de l.f.-spanning
aan de diode worden toegevoerd, kan men hier niet willekeurig groot kiezen,
daar de weerstand met de eigencapaciteit van de diode een onderdoorlaatfilter gaat vormen.
Beter is in plaats van een weerstand een smoorspoel toe te passen.
De smoorspoel staat, uit h.f.-oogpunt gezien, parallel aan de capaciteits
diode. De impedantie van de smoorspoel moet daardoor zo hoog zijn, dat
de resonantiefrequentie van de slingerkring er niet door beïnvloed wordt.
Als voorbeeld van een oscillator met frequentiemodulatie is in fig. 3-24 een
schakeling van een VHF-meetgenerator gegeven.
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Fig. 3-24. Meetgenerator voor 100 MHz.

De schakeling bestaat uit een 100 MHz oscillator en een modulatieversterker
met een transistor OC304/2. Voor het verkrijgen van een goede frequentieconstantheid is de voedingsspanning van het apparaat gestabiliseerd met een
zenerdiode.
De capaciteitsdiode BA110 in de oscillatorkring wordt met een serieweerstand
in het werkpunt ingesteld.
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De toename van de verliesfactor door de serieweerstand staat men hier toe om
een h.f.-smoorspoel uit te sparen. De versterkte modulatiespanning wordt via
dezelfde weerstand, die dient voor de instelling, aan de diode toegevoerd. De
modulatieversterker is zo geschakeld, dat bij het aansluiten van een l.f.-spanning
aan de klemmen 1 en 2 de transistor in gemeenschappelijke-emitterschakeling
werkt en bij aansluiting van de spanning aan de klemmen 1 en 3 de transistor
als emittervolger fungeert.
Daardoor is het mogelijk, de meetgenerator zowel uit een hoogohmige als uit
een laagohmige l.f.-generator te sturen. In beide gevallen kan de frequentiezwaai met de 5 kQ potentiometer worden ingesteld.
Bestuurbare gelijkrichters
Reeds enkele jaren zijn er bestuurbare gelijkrichters in ontwikkeling met
eigenschappen overeenkomend met die van de thyratron. In de Anglo-Amerikaanse vakliteratuur worden deze bestuurbare gelijkrichters „Controlled
Rectifiers”, „Trinistors”, „Thyristors” of „Thyrodes” genoemd.
De bestuurbare gelijkrichter heeft een pnpn-samenstelling tussen de anode en
kathode met een poortaansluiting op de eerste p-laag vanaf de kathode.
De bestuurbare gelijkrichter kan opgevat worden als een bistabiel element,
bestaande uit een pnp- en een npn-transistor, zoals in fig. 3-25c is weergegeven.
Als de vierlagendiode niet in geleiding is, staan de transistoren in fig. 3-25c in
gesteld in hun afknijppunt. In het afknijppunt is de stroomversterking kleiner
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P

Ia
N

kathode
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Fig. 3-25. Equivalente schakeling van een bestuurbare gelijkrichter met twee tran
sistoren.
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dan 1 en gedraagt de pn-verbinding, waarop het poortsignaal wordt aange
sloten, zich als een relatief hoge weerstand.
Laten we aan de „poortelektrode” een triggersignaal optreden, zodat lading
dragers in de basis van de npn-samenstelling worden geïnjecteerd, dan treedt
er een lawine-effect op, waarbij zowel de pnp- als npn-samenstelling volledig
in verzadiging worden gestuurd. De diode gaat zich hierbij als een zeer lage
weerstand gedragen.
Voor de pnp-transistor in het vervangingsschema geldt:
Zei = «i/a
Voor de npn-transistor in het schema:
Ic2 = «2/a
Hieruit volgt, dat I\ = uJa + a2/A -f /cx, waarbij /cx de lekstroom is van de
pn-verbinding in het midden van de samenstelling.
Na rangschikking en oplossing volgt hieruit:
/a =

/cx

1 — («i + «2)

Wanneer (otj + ocg) ^ 1, dan is Ia gelijk aan /cxWordt echter 04 + a2 gelijk aan 1, dan wordt Ia = co en dit betekent, dat
de pnpn-samenstelling in de geleidende toestand is gekomen. In de spertoestand,
vloeit zoals uit bovenstaande relaties blijkt slechts de lekstroom /cx- Bestuur
bare gelijkrichters kunnen ook op een andere wijze dan met de ontsteekelektrode in geleiding komen. Er zijn de volgende mogelijkheden:
1. Door verhoging van de anode-kathodespanning
Door verhoging van de anodespanning kan bij het overschrijden van de
maximaal toelaatbare waarde van deze spanning een spontane vrijmaking
van ladingdragers plaatsvinden. We kennen dit effect ook bij de transistor
als het lawine-doorslag-effect (avalanche breakdown).
Het is duidelijk, dat tengevolge van dit lawine-effect de transistoren, waaruit
we de pnpn-samenstelling vervangen kunnen denken, een zodanige instelling
verkrijgen, dat aa -f a2 groter wordt dan 1 en de diode zal gaan geleiden.
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2. Door een plotselinge anodespanningsverandering
Iedere pn-verbinding heeft een eigencapaciteit. Hoe groter het gebied van de
verbindingen, hoe groter de capaciteit.
Als een spanningssprong plotseling aan de anode optreedt, zal er een laadstroom / willen vloeien van kathode naar anode om de eigencapaciteit van
de diode op te laden (i = C.dv/dt).
Als de laadstroom voldoende groot is om de beide transistoren een instelling
te geven, dan zal ook hierbij de diode in geleiding komen.
3. Door een temperatuursverandering
Bij hoge temperaturen verdubbelt de lekstroom in een silicium pn-verbinding
bij elke 8 °C stijging in lagentemperatuur. Als de lekstroom bij een stijging
van de omgevingstemperatuur een zodanige waarde bereikt, dat de pnpnsamenstelling een totale a-stroomversterking krijgt die groter is dan 1, dan
komt ook hierbij de gelijkrichter in geleiding.
4. Door fotonen op een pn-verbinding te laten inwerken
We hebben hier hetzelfde verschijnsel als bij de foto-transistor. Door foto
nen op de verbinding te laten inwerken, worden ladingdragers geïnjecteerd,
die door de transistorwerking in de pnpn-samenstelling worden versterkt.
Er is aldus een voorwaarde voor een lawine-effect ontstaan die de doorlaatweerstand van de diode tot een lage waarde doet dalen.
De vereiste sturing om de thyristor in geleiding te krijgen is gering.
Met een poortstroom van 50 mA kan bijv. een stroom van 25 A worden
geschakeld. De bestuurbare gelijkrichter vertoont dan ook veel overeen
komst met de thyratron.
De halfgeleider-thyratron heeft een merkwaardige /-K-karakteristiek, zoals uit
fig. 3-26 blijkt. Bij het overschrijden van een bepaalde aangelegde spanning
komt de diode in geleiding. De restspanning, die dan overblijft, is gering,
zelfs bij hoge stromen.
De bestuurbare siliciumgelijkrichter is dan ook zeer geschikt als schakelelement. Een voordeel t.o.v. andere schakelversterkers, bijv. vermogenstransistoren, is bovendien, dat de inschakeltijden bij een bestuurbare gelijkrichter
buitengewoon kort zijn. Deze schakeltijden liggen in de grootte-orde van enkele
ys.
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Door de korte schakeltijden en de hoge stromen kunnen gemakkelijk onge
wenste uitslingerverschijnselen en hoge piekspanningen optreden, waartegen
men uiteraard maatregelen moet nemen, bijv. door de dempingsnetwerken toe
te passen.
Om een bestuurbare gelijkrichter te laten uitschakelen, is het noodzakelijk de
doorlaatstroom beneden een bepaalde waarde te laten dalen (analoog aan de
minimale hoogspanning bij thyratrons). Deze minimale stroom wordt met
houdstroom aangeduid en ligt tussen 20 en 50 mA.
♦Ia
•------- geleidende toestand

/Ig2
houdstroom—"
maximale sperspanning

-v

^Igl

/

1

lg = 0

/
♦V

L
doorslagspannmg
spergebied

doorlaat gebied

in de doorlaatrichting

Fig. 3-26. /-F-karakteristiek van een bestuurbare gelijkrichter.
Bij niet al te hoge doorlaatstromen laat de bestuurbare gelijkrichter zich ook
uitschakelen door een poortsignaal van tegengestelde polariteit als het ontsteeksignaal.
In de sperrichting gedraagt de bestuurbare gelijkrichter zich als een normale
siliciumdiode.
De Shockley- of vierlagendiode
De Shockley- of vierlagendiode is evenals de bestuurbare gelijkrichter van de
samenstelling pnpn. Ook deze verbinding gedraagt zich als een bistabiel ele
ment. In fig. 3-27 zijn de vierlagendiode en zijn transistorequivalent weerge
geven. Een stuurelektrode ontbreekt.
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Normaal geleiden in het vervangingsschema geen van beide transistoren. Ze
staan dus beide in hun afknijppunt ingesteld. Wanneer we echter op een of
andere manier één van de transistoren in geleiding brengen, krijgt ook de
andere transistor sturing. Er treedt een lawine-effect op, want de pnp-saipenstelling zet de npn-transistor open, terwijl de npn-samenstelling voor verdere
toename van de stroom in de pnp-transistor zorgdraagt. De vierlagendiode
is volledig in geleiding gekomen en gedraagt zich als een kleine weerstand.
Normaal vloeit er in de diode slechts een geringe lekstroom. Wanneer we de
spanning over de diode gedurende korte tijd sterk verhogen, bijv. met een
naaldvormige spanning, dan wordt de lekstroom sterk verhoogd. Beide
transistordelen krijgen sturing en het lawine-effect zet in.
De vierlagendiode heeft een /- k'-karakteristiek, zoals in fig. 3-28 is weergegeven.
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Fig. 3-27. Vierlagendiode.
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Bij het overschrijden van de spanning Vs treedt de diode in geleiding
De weerstand van het element neemt sterk af. Om de vierlagendiode in ge
leiding te houden, dient er een minimale stroom in het halfgeleiderelement
te blijven vloeien. Deze minimumstroom wordt evenals bij de bestuurbare
gelijkrichter de houdstroom genoemd en is in fig. 3-28 aangegeven met /h.
Brengen we de stroom in de schakeling beneden de houdstroom, dan schakelt
de diode weer af. We kunnen dit o.a. realiseren door de keten even te onder
breken.
Unijunction-transistor
Deze transistor, die ook wel dubbele-basisdiode wordt genoemd, heeft elek
trische eigenschappen, die geheel verschillen van die van de transistor.
Een merkwaardig kenmerk van het element is de zeer stabiele negatieve weerstandskarakteristiek, waardoor de transistor geschikt is voor oscillator-, triggeren bistabiele schakelingen.
iB 2
rB2

*—h
£
/

*
RB1

I—I'

BI

a

/

b

Fig. 3-29
Zo zijn bijv. zaagtandgeneratoren, monostabiele multivibratoren en impulsbreedte-modulatoren sterk te vereenvoudigen door toepassing van een uni
junction-transistor (afgekort UJT).
In fig. 3-29 is het symbool van een UJT en het vervangingsschema van de
transistor weergegeven. Normaal vloeit er in de transistor een stroom van
basis B2 naar basis BI afhankelijk van de grootte van de interne-basisweerstanden.
De emitter, die zich t.o.v. BI en B2 als een diode gedraagt voert normaal
geen stroom.
Als we de emitterdiode in de doorlaatrichting brengen door aan de emitter
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een spanning te laten optreden gelijk aan tjVbb + Pd volt, dan daalt Rbx
plotseling tot een lage waarde. De transistor gedraagt zich dan als een lage
weerstand.
In fig. 3-30 zijn de Ie- PE-karakteristieken van een UJT weergegeven.
We zien, dat bij het bereiken van de doorslagspanning Pp de emitterdiode in
de doorlaatrichting wordt gestuurd en dat daardoor de emitterstroom gaat
stijgen bij dalende emitterspanning (negatieve weerstand).
v

Emitlerstroom. Ig .mA

Fig. 3-30
Grootheden
1. Rbb of basis-basis-weerstand.
Rbb is de weerstand, gemeten tussen basis 1 en basis 2 met open emitter. De
temperatuurcoëfficiënt is positief en bedraagt ongeveer 0,8 %/°C.
2. t] of inwendige spanningsverhouding.
rj is een verhoudingsgetal, dat aangeeft, welk gedeelte van Pbb aan de emitter
zal optreden wanneer de emitterstroom nul is.
i

Pp - Pd
Pbb
over een groot temperatuurgebied.
V=

rj is constant voor elke Pbb
3. Pp of doorslagspanning.
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Vp is de spanning, waarbij de emitter-basisovergang doorslaat. Vp is af
hankelijk van
Kbb en de diodespanning. De diodespanning Vd bedraagt
ongeveer 0,67 volt bij 25 °C.
De temperatuurcoëfficiënt is negatief en bedraagt 2 tot 3 mV/°C.
4. Ip of doorslagstroom.
Ip is de stroom, die minimaal benodigd is om de transistor tot ontsteken te
brengen. Ip is omgekeerd evenredig met Vpp.
5. Kv of dalspanning.
V\ is die spanning, waarbij de ingangsimpedantie nul is.
Zaagtandoscillator met UJT
In fig. 3-31 is een schema gegeven van een zaagtandoscillator met UJT.
Als we de spanning Vl aansluiten zal C zich exponentieel opladen tot de doorslagspanning van de UJT. Zolang deze spanning niet is bereikt blijft de emitterdiode gesperd. Bij het overschrijden van Vp slaat de UJT door en daalt de
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Fig. 3-31

weerstand tussen emitter en BI tot een lage waarde. De condensator gaat zich
dientengevolge ontladen totdat de stroom in de emitterdiode de nulwaarde
bereikt. De negatieve weerstandskarakteristiek verdwijnt en de condensator
gaat zich weer laden. Deze gang van zaken herhaalt zich periodiek met het ge
volg dat aan de emitter een zaagtandspanning ontstaat.
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De oscillalorfrequentie is te berekenen met de formule
1

1

1
-)
C ln (
1 -

2,3 /?i C l0log

1

1 -v
Voor temperatuurstabilisatie dient R2 een waarde te hebben welke gelijk is
aan:
0,65 Rqb

R2

V vi

De maximale en minimale waarden van de spanning aan de emitter kunnen
berekend worden met:
Ve (max) = Vp = V ^BB + 0,7 V
Ve (min) » 0,5 Ve (SAT)

De osei lieervoorwaarden zijn:
Vi- V?
*i

en

Vi-Vv

>h
</v

Schakelingen met bestuurbare gelijkrichters en unijunction-transistoren
Gelijkspanningsstabilisator met bestuurbare Si-gelijkrichters (SCR's)
In fig. 3-32 is een schakeling van een gelijkspanningsstabilisator met bestuur
bare gelijkrichters weergegeven. De SCR’s (Silicon controlled rectifiers) maken
deel uit van de bruggelijkrichter.
Bij deze stabilisator worden de SCR’s afhankelijk van de belasting gedurende
een kortere of langere tijd in geleiding gebracht. Bij vollast zal de SCR direct
aan het begin van de periode van de wisselspanning in geleiding moeten komen.
Bij een geringere belasting zal dit eerst geschieden na bijv. 90 graden (zie
fig. 3-33).
Het ontsteeksignaal voorde SCR's wordt ontleend aan een oscillator-schakeling
met unijunction-transistor. Als bij deze transistor de emitterspanning een
bepaalde waarde Vp overschrijdt, gaat het element plotseling tussen de emitter
en de basis BI een negatieve weerstand vertonen.
In onze schakeling betekent dit, dat over de weerstand R10 een positief-gaande
triggerimpuls ontstaat, waarmee we de SCR’s kunnen starten.
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Fig. 3-32. Gelijkspanningsstabilisator met SCR’s.

R1 = 10 k (lineaire potmeter)
R2 = 2k2 — l/2W
R3 = 10 k —l/* W
R4 = 3300 — 1 W
R5 = 2k2 — 5 W
R6 = 4k7 —1/2 W
R7 = 3k3 — Va W
Tl = 1:1 scheidingstransformator 50 mA
L = 10 mH, 20 A
SCR’s = C53H of C36H (General Electric)
D1,D2,D7 = 1N2166 (General Electric)
D3 = INI 527
D4 = 1N1692
D5 = 1N468
D6 = 1N1692 (General Electric)
TS1 = 2N335 (General Electric)
TS2 = 2N1671A (General Electric)
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R1 = 330 O — V2 W
R9 = 3k3 — 2 W
R10 = 47 O — Va W
R11 R12 = 250 O — Va W
R13 = 5000 —5 W
Cl = 0,2
Cl = 15000 /xF — 15 V
C3 = 2000 fxF — 15 V
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Fig. 3-33. Spanningsvormen die optreden in de schakeling van fig. 3-32.
De schakeling met UJT (TS2) wordt gevoed uit een gelijkrichter waarvan
de uitgang niet is afgevlakt. De voedingsspanning mag zelfs niet afgevlakt
zijn.
De UJT met bijbehorende componenten werkt als een zaagtandoscillator,
daarbij stuurimpulsen voor de SCR’s leverend.
Als aan het begin van de positieve of negatieve fase van de netspanning de
UJT spanning krijgt zal een korte tijd na het begin de doorslagspanning Vp
optreden en zal de UJT een triggerimpuls afgeven. Het tijdstip, waarop de
triggerimpuls optreedt, wordt bepaald door de grootte van Cl, R7, R6 en
de weerstand, die de transistor TS1 op dat moment vertegenwoordigt. Welnu
de weerstand van TS1 is afhankelijk van de grootte van de uitgangsspanning.
Als deze spanning te hoog is, zal TS1 sterker geleiden en staat er dus in feite
een kleinere weerstand parallel aan Cl. Het duurt dan langer voordat de
UJT een triggerimpuls afgeeft. De SCR’s worden dus later ingeschakeld en de
spanning aan de uitgang zal zakken. Hetzelfde kan voor een daling van de
uitgangsspanning worden beredeneerd met dien verstande dat de trigger
impuls dan sneller zal komen.
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De in de schakeling aanwezige diode D7 is eenzgn. vliegwieldiode, die ervoor
zorgt, dat na het afschakelen van de SCR’s de in de smoorspoel opgehoopte
energie aan de belasting wordt toegevoerd. Het filter R5C3, dat tussen de
uitgang van de stabilisator en het instelnetwerk van de regeltransistor is aan
gebracht, zorgt ervoor, dat „hik”-verschijnselen worden onderdrukt.
De pulserende voedingsspanning voor de UJT-schakeling vertoont door de
aanwezigheid van de zenerdiode D3 een blokvorm. Dank zij deze blokvorm
is het mogelijk een aansnijding van de sinus tot dichtbij de 180 graden te
realiseren. Voor het verkrijgen van de blokvorm wordt dan-ook van een hoge
secundaire transformatorspanning uitgegaan (127 volt).
Voor een optimale regeling dient de wisselspanning aan de ingang van de
stabilisator 2,2 maal zo groot te zijn als de gelijkspanning, die men aan de
uitgang wenst.
Als de rimpel aan de uitgang groter is dan 0,1 volt zal de regelschakeling de
neiging tot instabiliteit vertonen. Bij instabiliteit slaat de relaxatieschakeling
dicht en kan het gebeuren, dat gedurende een aantal perioden de SCR’s niet
in geleiding komen.
Regelbare voeding
In fig. 3-34 is een regelbare voeding met bestuurbare gelijkrichters weerge
geven. De schakeling is ongeveer van dezelfde opbouw als de stabilisator
met bestuurbare gelijkrichters.
De unijunction-transistor TS1 vormt met de bijbehorende componenten
een relaxatie-oscillator. Tijdens de terugslag van de zaagtand ontstaat over
de weerstand R2, welke verbonden is met basis BI van de UJT een positiefgaande triggerimpuls, voldoende groot om de SCR’s te doen ontsteken. De
frequentie van de relaxatie-oscillator is regelbaar met R7.
De voedingsspanning voor de zaagtandoscillator is ook hier een blokspanning
van 100 Hz, verkregen door de output van een netgelijkrichter toe te voeren
aan een zenerdiode.
Aan het begin van iedere halve periode van de wisselspanning begint de
relaxatie-oscillator te genereren. Bij de eerste terugslag van de zaagtand
wordt een triggerimpuls opgewekt die de SCR’s doet ontsteken. Het tijdstip
waarop de triggerimpuls optreedt, is uiteraard afhankelijk van de opgewekte
frequentie en deze is regelbaar met R7. Met de weergegeven schakeling is
het mogelyk een fase-aansnijding te realiseren tussen 10 graden en 170 graden.
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Fig. 3-34. Regelbare voeding met SCR’s.
R1 = 3k3 — 5 watt
R6 = 2k7 - Va W
R2 = 47 ft — V2 watt
R7 = 50 k (lineaire potmeter)
R3, R4 = 22 ft — Va watt
Cl = 0,2 nF
R5 = 390 ft — Va watt
Trafo: 220 V primair 127 V/
SCR’s = afhankelijk van Rl
127 V secundair
D1,D2 = 1N1695
Z3 = zenerdiode INI776
D4 = afhankelijk van Rl
TS1 = 2N2446 (General Electric)
LI = afhankelijk van de eisen die men aan de rimpel stelt
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Fig. 3-35. Transformatorloze netgelijkrichter voor lage spanningen.
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Transformatorloze netgelijkrichters voor lage spanningen
Voor het voeden van eenvoudige elektronische schakelingen is het vaak een
vereiste te kunnen beschikken over een netgelijkrichter, die weinig weegt
en die met een minimum aan onderdelen is te realiseren. Een dergelijke gelijkrichter is weergegeven in fig. 3-35.
De UJT (TS1) met bijbehorende componenten vormt ook in deze schakeling
weer een zaagtandoscillator, die triggerimpulsen afgeeft voor de SCR. Door
R3 te regelen kan men door het verschuiven van het ontsteektijdstip de uitgangsspanning van de gelijkrichter hoger of lager instellen.
In de schakeling van fig. 3-36 ontbreekt de UJT. De verschuiving van het
ontstekingstijdstip wordt hier verkregen met een faseverschuivend netwerk
bestaande uit R’s en C’s.
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Cl = 1000 /xF (15 V)
C2 = 1,5/kF
C3 = 15 /xF
Dl = 1N4001
SCR = MCR1304-4 (Motorola)

Acculader
Het verkeerd aansluiten van een accu, het kortsluiten van de acculader en
het laden van de accu met een te grote stroomsterkte kan leiden tot narig
heden, die we ons kunnen besparen, wanneer een schakeling wordt toegepast,
zoals is weergegeven in fig. 3-37.
De gelijkrichterschakeling zal nooit eerder stroom kunnen leveren of er moet
een accu zijn aangesloten. Bovendien zal de accuspanning het laadapparaat
regelen met dien verstande, dat bij een stijgende accuspanning de laadstroom
zal dalen. Als de accuspanning een bepaalde waarde te boven gaat, zal ten
slotte het laden geheel stop gezet worden.
In de schakeling vinden we weer een relaxatie-oscillator die het triggersignaal
voor de SCR levert. In de leiding, die naar de basis BI van de UJT voert, is
een trafo opgenomen welke voor de koppeling met de SCR zorgdraagt.
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R1 = 3k9, l/a W
R2 = 1 k potmeter
R3 = 4k7, Va W
Cl = 0,25 /*F
T12VZ1 = 1N753 - 6,2 V 400 mW
zenerdiode
SCR Motorola MCR 808-3
UJT = MU970 (Motorola)
Tl =
primair: 30 wdg. 0,22 CuL
secundair: 45 wdg. 0,22 CuL
■° 4 kern: ferroxcube D14/8

Fig. 3-37. Acculader.
Om de oscillatorschakeling een signaal te kunnen laten opwekken, is het
noodzakelijk, dat een accu met de lader is verbonden. Immers de accu moet
in eerste instantie de voedingsspanning voor de oscillator leveren. Als de
accu verkeerd is aangesloten, kan de oscillator niet werken en worden er geen
triggerimpulsen opgewekt.
Bij het stijgen van de accuspanning neemt ook de vereiste emitterdoorslagspanning VP van de UJT toe. Als deze spanning boven de zenerspanning
van Z1 komt te liggen zal VP nooit meer bereikt worden en zal het oscilleren
en eveneens het bijladen van de accu stoppen.
Procesregelaar
De ontwikkeling van weerstanden, waarvan de waarde zich wijzigt met de
vochtigheid, de temperatuur, de druk, de lichtintensiteit of de „pH”-factor
van een oplossing heeft geleid tot de ontwikkeling van schakelingen, die in
staat zijn automatisch grootheden bij te regelen.
In dergelijke schakelingen worden reeds vrij algemeen SCR’s toegepast,
zoals uit fig. 3-38 blijkt.
De SCR wordt gestuurd door een relaxatie-oscillator met UJT (TS1). De
tijd, die ligt tussen de nuldoorgang van de wisselspanning en het ontsteken
van de SCR, wordt bepaald door het netwerk R2, R3, R4 en Cl.
Als R3 zich wijzigt, zal de ontsteekhoek veranderen en dientengevolge de
stroom door de bekrachtigingsspoel.
Tengevolge van de diode Dt, zal de condensator zich slechts kunnen op95

laden tot een spanning, die ca. 0,7 volt hoger ligt dan de spanning, die aan
het knooppunt R2/R3 heerst. Als de variabele weerstand in waarde toe
neemt, zal de spanning over de condensator Cl toenemen.
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Fig. 3-38. Proccsregelaar (principe).
Wanneer de spanning over de condensator de doorslagspanning Vp van
de UJT bereikt, zal de schakeling gaan oscilleren en ontvangt de SCR triggerimpulsen. Deze bekrachtigt de spoel.
Zaagtandgenerator met Shockley-diode
In fig. 3-39 is de zaagtandgenerator weergegeven. Om de werking van deze
schakeling te verklaren gaan we uit van de toestand, dat de condensator, die
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Fig. 3-39. Zaagtandgenerator met
Shockley-diode.

met de standenschakelaar is geselecteerd geen lading heeft. De spanning over
de condensator is dus 0 volt.
Als de voedingsspanning wordt ingeschakeld, gaat de condensator zich via
de transistor opladen. Na enige tijd is de spanning over de condensator zo
groot geworden, dat de ontsteekspanning van de vierlagendiode wordt over
schreden en de diode dus als het ware doorslaat. Bij dit doorslaan vertoont,
zoals reeds is opgemerkt, de diode een zeer lage weerstand en wordt de conden
sator zeer snel ontladen.
De diode komt weer in de spertoestand terug als de ontlaadstroom van de
condensator beneden de houdstroom daalt. De transistor in de zaagtandoscillator fungeert als een constante stroombron. De laadstroom van de
condensator is dus onafhankelijk van de spanning over de condensator. Dit
betekent dat de spanning lineair met de tijd toeneemt. We krijgen op deze
wijze een ideale zaagtandspanning aan de uitgang van de oscillator.
Een transistor zal als een constante stroombron werken, als we de stroom
in het element afhankelijk maken van de grootte van de emitterweerstand en
de basisspanning. In het ontwerp is dan ook de grootte van de stroom en
daarmee samenhangend de heenslag van de zaagtandimpuls regelbaar met
de variabele weerstand in de emitterleiding. Om verschillende frequentiebereiken te verkrijgen is de oscillator met omschakelbare condensatoren uit
gerust.
Impulsgencrator met Shockley-diode

i

In fig. 3-40 is de impulsgenerator weergegeven. We ontdekken in het schema
onmiddellijk de zaagtandgenerator met vierlagendiode en het zal duidelijk
zijn, dat een grote belasting van de zaagtandgenerator een vervorming van de
zaagtandspanning teweegbrengt.
Immers een belasting betekent een weerstand parallel aan de constante stroom
bron, met gevolg een exponentiële oplaadkromme van de condensator.
De oscillator laten we evenwel volgen door een emittervolger, om de
belasting gering te houden. In de schakeling wordt de emittervolger gevormd
door de OC307 (TS2).
Met het uitgangssignaal van de emittervolger wordt een Schmitt-trigger ge
stuurd.
De Schmitt-trigger werkt als volgt. Normaal is TS4 in verzadiging gestuurd
en wordt de emitterspanning van de beide transistorcn bepaald door de ver97
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Fig. 3-40. Volledig schema van de impulsgenerator met Shockley-diode.
houding van de collectorweerstand van TS4 en R10. Als de ingangsspanning aan
de basis van TS3 de emitterspanning overschrijdt, gaat TS3 geleiden en krijgt
TS4 minder sturing. TS4 gaat dus minder stroom trekken en de emitterspanning
vertoont de neiging te gaan dalen. Het dalen van de emitterspanning heeft
weer tot gevolg, dat TS3 verder wordt uitgestuurd.
Kortom er treedt een lawine-effect op, dat tenslotte resulteert in het volledig
in verzadiging sturen van TS3 en het dichtzetten van TS4.
Deze situatie blijft bestaan, totdat de zaagtandspanning tijdens de heenslag
weer daalt beneden de emitterspanning, zoals fig. 3-41 illustreert.
Met behulp van de trigger hebben we een blokspanning gekregen, die aan de
uitgang van de impulsgenerator kan worden afgenomen met een potentiometer.
Het tijdstip, waarop de Schmitt-trigger omgaat, is instelbaar met de potentiometer in de emitterleiding van TS2. Als we de trigger bij een grotere zaag
tandspanning laten inkomen, zal de laaggaande impuls aan de uitgang korter
worden en uiteraard de hooggaande breder. Met de emitterpotentiometer
R7 regelen we dus de duty cycle. In de impulstechniek is het vaak prettig
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Fig. 3-41. a. Zaagtandsignaal aan
de ingang van TS3. b. Uitgangssig
naal van de impulsgenerator.

de duty cycle te kunnen regelen. Daar het ontwerp van de impulsgenerator
afkomstig is van het Intermetall-laboratorium, zijn uiteraard in de schake
ling halfgeleiders van deze fabriek toegepast. Transistoren van andere fabri
kanten zijn vanzelfsprekend ook toe te passen, waarbij we ons dan wel moeten
realiseren, dat kleine modificaties in de schakeling nodig kunnen zijn.
Foto-voltacel (zonnecel)
De foto-voltacel bestaal uit een pn-verbinding, vervaardigd uit verontreinigd
silicium.
Een E.M.K. wordt opgewekt, als het grensgebied van de verbindingen door
straling wordt geïoniseerd. Het is duidelijk, dat men bij de foto-voltacel de
verbindingen zo uitvoert, dat de grenslaag gemakkelijk en over een groot
oppervlak door de straling kan worden getroffen.
In fig. 3-42 is de opbouw van een foto-voltacel weergegeven.
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Fig. 3-42. Opbouw van een foto-voltacel.

Bij de cel laat men borium diffunderen in n-verontreinigd silicium bij 1000
°C, zodat een laagje van enkele microns dikte ontstaat.
Aan de bovenkant en onderkant worden de aansluitingen gemaakt, door
eerst de oppervlakken van een laagje nikkel te voorzien en vervolgens
draden aan te solderen.
De aansluitingen kunnen verbonden worden met een belasting en als de
bovenkant van de cel door licht wordt getroffen, zal het element stroom
leveren aan deze belasting. Interessant is te vermelden, dat ook de halfgeleiderdioden, vervaardigd uit germanium en silicium, het foto-volta-effect
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vertonen. Doordat dioden niet voor omzetting van lichtenergie in elektrische
energie zijn ontworpen, is het besproken effect natuurlijk gering.
De foto-voltacellen hebben in vergelijking met andere elementen, die licht
energie in elektrische energie omzetten, het grootste rendement. Men verwacht
binnen niet al te lange tijd het rendement op 20 procent te kunnen brengen.
Halfgeleider-koelelement, Peltier-cel
Thermo-elektrische koeling berust op de toepassing van het Peltier-efifect, dat
reeds uit het jaar 1834 bekend is.
Een Peltier-koelelement bestaat uit een p- en een n-verontreinigde halfgeleider,
die d.m.v. een koperen brug met elkaar verbonden zijn. Als halfgeleidermateriaal
gebruikt men tegenwoordig hoofdzakelijk een viervoudige verbinding van
bismut, selenium, tellurium en antimonium, in Amerika bekend onder de
naam „neelium”. In fig. 3-43 is de schematische voorstelling van een half
geleider-koelelement weergegeven.

Fig. 3-43. Schematische voorstelling
van een Pclticr-element.
1. p- en n-verontreinigd halfgclcidermateriaal;
2. koperen verbindingsstukken.

Fig. 3-44. Koelaggregaat, bestaande
uit in serie gescha
kelde Peltier-elemenlen.
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Als we door de pn-verbinding een stroom sturen, zullen de zijden van de
halfgeleiders, die met de brug verbonden zijn, alkoelen, terwijl aan de andere
zijden warmte wordt ontwikkeld.
Voor een koelaggregaat kan een groot aantal koelcellen in serie worden ge
schakeld. In fig. 3-44 is de opbouw van zo’n koelplaat weergegeven.
Wanneer door dit koelaggregaat een stroom wordt gestuurd, koelen de koperen
verbindingsstukken aan de ene kant af, terwijl de stukken aan de andere kant
worden verwarmd.
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Fig. 3-45. /-F-karakteristiek van
een tunneldiode.

Tunneldiode
De tunneldiode ontleent zijn naam aan de kwantummechanische tunneling,
die de eigenschappen van de diode bepaalt.
De diode vertoont een door spanning gestuurde negatieve weerstand, die de
halfgeleider voor vele toepassingen, zoals voor oscillator-, versterker- of
schakeldoeleinden geschikt maakt. In fig. 3-45 is de /-K-karakteristiek van een
tunneldiode weergegeven.
Verwacht wordt, dat de tunneldiode nog tot 10 000 MHz zal kunnen worden
gebruikt.
Met tunneldioden zijn versterkers te maken, die gunstige eigenschappen
hebben. Het versterking-bandbreedte-produkt en de ruisfactor kunnen aan
zienlijk beter zijn dan bij transistoren en radiobuizen.
Eén van de meest indrukwekkende eigenschappen is het grote temperatuurbereik, waarin de negatieve weerstandskarakteristiek kan worden verkregen:
van 4,2 °K (vloeibaar helium) tot boven 400 °C voor siliciumdioden.
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Ook in een radioactieve omgeving, waar een transistor niet meer is te ge:
bruiken, werkt een tunneldiode nog normaal.
Schakelingen met tunneldioden hebben ook bezwaren. Het is bijv. nog niet
mogelijk verschillende versterkertrappen met elkaar te koppelen, zonder dat
er terugwerking optreedt.
De moeilijkheid van het isoleren van de in- en uitgang van een schakeling is
overigens inherent aan alle versterkerelementen met twee aansluitingen.
Veldeffecttransistoren
De veldeffecttransistor is een unipolaire transistor, d.w.z. dat alleen de meerderheidsladingdragers in deze transistor het gedrag van de versterker bepalen
in tegenstelling tot de gewone transistor, welke bipolair is.
Bij de gewone transistor spelen dus zowel de meerderheids- als minderheidsladingdragers een rol bij de versterking.
De veldeffecttransistor dateert reeds uit 1935. In dat jaar werd in Amerika een
„isolated-gate field-effect device” gepatenteerd, welke later zou worden ge
perfectioneerd, aanvankelijk door Shockley en later door Hofstein en Heiman.
De ontwikkeling van Hofstein en Heiman leidde tot de metaaloxyde-veldeffecttransistor, afgekort tot MOS FET of MOST (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor). De veldeffecttransistor bestaat in zijn oor
spronkelijke vorm uit een staafje p-geleidend materiaal, zoals in fig. 3-46 is

w\>-==
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Afvoerelectrode
Idrain)

Toevoer elcctrode
(source)0

I

N

1 Stuurelectrode (gate)

Fig. 3-46. Principiële opbouw van een veldeffecttransistor.
weergegeven. Aan beide zijden van hèt staafje zijn kleine plakjes n-geleidend
materiaal aangebracht welke met de p-geleidende staaf een pn-verbinding
vormen.
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Als we het staafje op een spanningsbron aansluiten, vloeit er een stroom in
het circuit van de toevoerelektrode (source) naar de afvoerelektrode (drain).
Deze stroom IA is te beïnvloeden door de pn-verbindingen welke zich aan de
zijkanten van het staafje bevinden. De beide pn-verbindingen vormen tezamen
de stuurelektrode (gate) van de veldeffecttransistor. Door aan de stuurelektrode t.o.v. de toevoerelektrode een sperspanning aan te sluiten, kan men het
kanaal (channel), dat zich tussen de pn-verbindingen bevindt, vernauwen.
Tengevolge van deze vernauwing zal de stroom tussen aan- en afvoerelektrode
afnemen.
Bij iedere pn-verbinding, welke in de sperrichting is aangesloten, ontstaat een
uitputtingszone (deplction layer) in het grenslaaggebied, waarvan de grootte
afhankelijk is van de aangesloten sperspanning.
Een dergelijke uitputtingszone zorgt bij de veldeffecttransistor-voor kanaalvernauwing. In het uitputtingsgebied bevinden zich nl. geen vrije lading
dragers, zodat in dit gebied geen geleiding mogelijk is. Wanneer de sperspan
ning zo groot wordt gemaakt, dat het uitputtingsgebied zich gaat uitstrekken
van de ene pn-verbinding naar de andere, dan is de stroom in het staafje nul
geworden.
De kanaalweerstand is dan kennelijk oneindig geworden. De stuurspanning,
waarbij dit optreedt, wordt de afknijpspanning (pinch-off-voltage) genoemd.
Het is duidelijk, dat wanneer we de sperspanning laten variëren in het ritme
van een wisselspanning, deze verandering een variatie in de kanaalstroom ten
gevolge heeft. We moeten er uiteraard voor zorgen dat de maximale waarden
van de wisselspanningen, noch de afknijpspanning, noch de diffusiespanning
van de diode in de doorlaatrichting overschrijden, anders zou er vervorming
ontstaan.
Wegens het feit, dat de stuurelektrode in de sperrichting wordt aangesloten,
zal de veldeffecttransistor vrijwel geen ingangsstroom trekken, m.a.w. de
transistor heeft een hoge ingangsweerstand. Het element is dus in feite evenals
de radiobuis een spanningsversterker, in tegenstelling tot de bipolaire tran
sistor, welke een stroomversterker is.
In fig. 3-47 zijn de Ia-Vatt en de /a- Pgt - karakteristieken van een veld
effecttransistor weergegeven.
Bij het overschrijden van een bepaalde spanning aan de afvoerelektrode treedt
er een „breakdown”-effect op. Deze spanning is lager, naarmate de sper
spanning aan de stuurelektrode groter is. Men kan aantonen dat de Pag»
waarbij breakdown optreedt, vrijwel constant is.
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Als we de karakteristieken verder bestuderen, constateren we, dat voorbij de
vrij grote kniespanning de veldeffecttransistoren een penthodekarakteristiek
krijgen. De uitgangsweerstand is daar groot in de ordegrootte liggend van
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Fig. 3-47. /a - J'gt~en /a- Kat- karakteristieken van een veldeffecttransistor van
het legeringstype.
Metaaloxyde-veldeffecttransistoren (MOS FET’s)
Bij de sperlaag-veldeffecttransistoren vormt de gate met het kanaal een pnverbinding. Bij transistoren met geïsoleerde gate daarentegen bevindt zich
tussen de gate en het kanaal een zeer dunne isolatielaag van metaaloxyde.
Vandaar de naam „Metall-Oxyd-Surface-Field-Effect-Transistor”, afgekort met
MOSFET of MOST.
We kennen twee typen MOSFET’s. Bij het ene type wordt de verandering in
geleiding tussen aan- en afvoerelektrode verkregen door kanaalvemauwing, ten
gevolge van het vergroten van de uitputtingslaag; bij het andere type wordt
via de intrinsieke fase een inversielaag of n-geleidende zone in het kanaal op
gewekt. Deze n-zone doet de weerstand van het kanaal dalen.*
Het eerstgenoemde, het verarmingstype, wordt in de Anglo-Amerikaanse vak
literatuur aangeduid met ,,depletion”-FET; het tweede, het verrijkingstype, met
, ,enhancement”-FET.
Beide typen kunnen voorts nog met een p- of met een n-type kanaal worden
uitgevoerd. In feite zijn er dus vier typen MOSFET’s.
Door gebruikmaking van silicium als halfgeleidermateriaal hebben de MOS
FET’s een zeer hoge ingangsweerstand.
* Voor uitgebreider informatie raadplege men „Veldeffecttransistoren” (2 delen)
door J. H. Jansen, verschenen bij Uitgeversmaatschappij JE. E. Kluwer, te Deventer.
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In fig. 3-48 is de opbouw van de beide genoemde typen veldeffecttransistoren
weergegeven.
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Fig. 3-48. Opbouw van de twee typen MOSFET’s.
We zien, dat bij het verrijkingstype de stuurelektrode hel gehele kanaal
bedekt, daarbij zelfs het source-en-drain-gebied overlappend. Deze over
lapping veroorzaakt een verdeelde capaciteit tussen de stuurelektrode en de
afvoerelektrode alsmede tussen de stuurelektrode en de toevoerelektrode.
Door de dikte van de oxydelaag te vergroten, kan men de capaciteit tot aan
vaardbare proporties terugbrengen. Bij het verrijkingstype vloeit er geen stroom
tussen aan- en afvoerelektrode, zolang er een bepaalde drempelspanning aan
de stuurelektrode niet overschreden wordt. Bij de FET’s van het verarmings
type is het niet noodzakelijk dat de stuurelektrode het gehele kanaal bedekt.
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De elektrodecapaciteiten zijn hier dientengevolge kleiner dan bij de transistor
van het verrijkingstype. Het niet bedekte deel van het kanaal bij de afvoerelektrode introduceert een serieweerstand in het kanaal, die echter tolerabel is.
Zolang immers de serieweerstand klein blijft t.o.v. de belastingsweerstand zal
er geen noemenswaardig versterkingsverlies optreden.
In fig. 3-49a en b zijn resp. de /A- kVr-karakteristieken van een MOSFET van
van het verrijkings- en van het verarmingstype weergegeven.
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Fig. 3-49. /A-kAT-karakteristieken van de twee typen MOSFET’s.
Versterker met gemeenschappelijke toevoerelektrode
Evenals bij de radiobuizen en de gewone transistoren kennen we bij de veldeffecttransistoren ook drie fundamentele schakelingen t.w. de schakeling met
gemeenschappelijke toevoerelektrode, de schakeling met gemeenschappelijke
stuurelektrode en de schakeling met gemeenschappelijke afvoerelektrode.
Deze laatste schakeling zouden we ook de stuurelektrodevolger kunnen
noemen analoog aan de kathode- en emittervolger.
De drie fundamentele schakelingen zijn weergegeven in de figuren 3-50,
3-51 en 3-52.
De schakeling met gemeenschappelijke toevoerelektrode, welke het meest
wordt toegepast, wordt gekarakteriseerd door een hoge ingangsimpedantie,
een normale tot hoge uitgangsimpedantie en een spanningsversterking groter
dan 1.
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Bij deze schakeling wordt het ingangssignaal aangelegd tussen de stuur- en
de toevoerelektrode. Het uitgangssignaal wordt afgenomen tussen de afvoerelektrode en aarde.
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Fig. 3-50. Schakeling met gemeenschappelijke toevoerelektrode.
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Schakeling met gemeenschap
pelijke afvoerelektrode.

Fig. 3-52.
Schakeling met gemeenschap
pelijke stuurelektrode.

De spanningsversterking zonder tegenkoppeling kan bepaald worden met de
volgende vergelijking:
Ay =

S 'aRl
rA + -^L

In deze formule is S de steilheid, r\ de uitgangsweerstand van de FET en Rl
de belastingsweerstand of lastweerstand.
Een weerstand in de leiding naar de aanvoerelektrode veroorzaakt tegen
koppeling evenals dit bij buis- en transistorschakelingen het geval is.
Wanneer een dergelijke weerstand wordt opgenomen, daalt de versterking en
wordt gelijk aan:
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1

Ay' =

s fA Rh
+ (S • rA 4- l)/?s +

Hierin is Rs de tegen koppelweerstand.
De uitgangsimpedantie Zu neemt toe door de tegenkoppelweerstand en is
gelijk aan:
Zu = r\ + (S • /*a + 1) Rs
Schakeling met gemeenschappelijke afvoerelektrode
Deze schakeling vertoont een hogere ingangsimpedantie dan de transistor met
gemeenschappelijke toevoerelektrode.
De uitgangsimpedantie van de schakeling is daarentegen laag. Evenals bij de
kathode- en emittervolger treedt er geen fasedraaiing van het signaal op en is
de spanningsversterker kleiner dan 1. De schakeling wordt toegepast voor
doeleinden, waar een lage ingangscapaciteit vereist is, of waar men hoogohmige
schakelingen aan laagohmige wil aanpassen.
Het ingangssignaal wordt aangelegd tussen de stuurelektrode en de afvoer
elektrode; het uitgangssignaal wordt afgenomen tussen toevoer- en afvoer
elektrode.
De schakeling is 100% spanningstegengekoppeld en heeft daardoor een spanningsversterking welke te berekenen is met de vergelijking:
Ay' =

Rs

Omdat de versterkingsfactor voor een MOS FET groter is dan 1 kan de for
mule worden vereenvoudigd tot:
Ay'

SRs
l +SRs

Met de weerstand Rq aan de ingang is de ingangsweerstand van de schakeling
vrijwel gelijk aan Rq. Als Rq wordt verbonden tussen stuurelektrode en toe
voerelektrode, dan is de ingangsweerstand gegeven door:
■^ing —

Rg
1 - Ay'

Ay' is hier de spanningsversterking van de trap welke kleiner is dan 1.
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Als de belasting „ohms” is, zal de ingangscapaciteit van de schakeling worden
verkleind door de spanningstegenkoppeling. De ingangscapaciteit is dan gelijk
aan:
Cjng — Cga -f- (1
Ay ) Cgt
De uitgangsweerstand is gelijk aan:

j

ra RS
(S ’ r0 -f- 1) Rs + Ta
waarin ra de interne weerstand is tussen toevoer- en afvoerelektrode. De
uitgangscapaciteit van de schakeling is te berekenen met de relatie:
Cu — Cat “f~ Cgr

[1 - Avl
Ay'

;.
!
J
l
'

Schakeling met gemeenschappelijke stuurelektrode

:
Deze schakeling kan worden gebruikt om de aanpassing tussen een lage en
een hoge impedantie te realiseren (fig. 3-52).
De ingangsimpedantie van de schakeling heeft ongeveer dezelfde waarde als
de uitgangsimpedantie van de schakeling met gemeenschappelijke afvoer
elektrode.
Bij h.f.-versterking is in het algemeen neutralisatie overbodig, vanwege de
betrekkelijk kleine spanningsversterking van de schakeling. De algemene uit
drukking voor de spanningsversterking luidt als volgt:
Ay =

(•S1 • ra + 1) Rl
(S * ra + 1) Rg + fa +

hierin is Rq de inwendige weerstand van de stuurgenerator.
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Fig. 3-53. Tweetrapsversterker met een totale spanningsversterking van 10 maal.
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Toepassingen
De MOSFET kan uiteraard ook worden gebruikt in cascadeversterkers met
alleen veldeffecttransistoren of tezamen met bipolaire transistoren en buizen.
In fig. 3-53 t/m 3-56 zijn een aantal schakelingen gegeven met MOSFET’s.
De schakeling in fig. 3-53 geeft een totale versterking van 10 maal.
♦28 V

s£Fj
VhA

o + 28V

0.1 p

o.iM

II—-

s

8 T

II m

Fig. 3-55. Hybrideversterker met
unipolaire en bipolaire transistor.

Fig. 3-54. Tweetrapsversterker,
direct gekoppeld.
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Verzwakker
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r®'1 ! o,nrr?]U
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Fig. 3-56. Versterker met ingangsverzwakker. De FET kan ingangssignalen 60 tot 70
dB verzwakken.
Bij de schakeling in fig. 3-54 zijn de twee trappen direct gekoppeld. Hier is
een extra spanningsbron nodig voor het instellen van de eerste transistor. Een
hybrideversterker, hier met een unipolaire en een bipolaire transistor, is weer
gegeven in fig. 3-55.
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Als we de Ia- kA-i~karakteristieken van een FET bestuderen, dan blijkt, dat in
het gebied met lage Vat de weerstand tussen toevoer- en afvoerelektrode sterk
afhankelijk is van de aan de stuurelektrode aangelegde spanning.
Van deze eigenschap van de FET kunnen we gebruik maken om verzwakkcrschakelingen voor kleine signalen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is ge
geven in fig. 3-56.

{

■

111

=
:

4. Meetschakelingen

Transistorvoltmeter
De voltmeter is geschikt voor het meten van gelijkspanningen (zie fig. 4-1).
Voor het meten van wisselspanningen is een aparte gelijkrichter aan de scha
keling toegevoegd.
Een transistor geeft een vrijwel lineaire stroomversterking. Het verband tussen
ingangsspanning en collectorstroom is echter niet lineair. Dit betekent, dat
voor de lage bereiken een meetfout is te verwachten. Zolang men zorgt, dat de
voorschakelweerstand groot is t.o.v. de ingangsweerstand van de transistor,
is de meetfout te verwaarlozen.
Met de variabele weerstand parallel aan de meter kan de schakeling worden
geijkt. De 100 kD potentiometer dient om het nulpunt van de meter te kunnen
corrigeren. De combinatie potentiometer - 1,5 V cel stuurt nl. een stroom door
de meter, die tegengesteld is aan de collectorstroom.
Het apparaat kan ook gebruikt worden voor weerstandsmetingen. De te
meten weerstand kan dan bijv. in serie met een 4,5 V batterij op het 5 V
bereik van de meter worden aangesloten. Uit de aflezing is daarna te berekenen,
hoe groot de weerstand is. Gemakkelijker is het de meter bovendien nog uit
15 v
GELUK RICHTERSCHAK.
VOOR HET METEN VAN
WISSELSPANNING

instelling
Gevoeligheid

Fig. 4-1. Transistorvoltmeter. De OC71/73 is te vervangen door de AC 125; de OA50
door de OA85.
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te rusten met een ohmschaal. Deze schaal kan men bijv. boven de meter
aan brengen.
Eenvoudige signal-tracer
De schakeling (fig. 4-2) bestaat uit een cascadeversterker met twee transistoren. In een kastje gebouwd is het een handig apparaat, waarmee snel
fouten in ontvangers en versterkers kunnen worden gelokaliseerd.
Het diode-neiwerkje aan de ingang is een detectorschakeling, die het waar
nemen van h.f.-signalen mogclijk maakt.
Als indicatiemiddel wordt een koptelefoon gebruikt.
De schakeling wordt gevoed uit een 3 V batterij.
SK2

C2
lOOOOp

-Hl

^ SKI

OA71

HF

H

Cl

K»p

15 R1

Fig. 4-2. Eenvoudige signal-tracer. TS1, TS2 = AC125.
Veldsterktemeter met transistor
Deze schakeling (fig. 4-3) kan een zendamateur uitstekende diensten be
wijzen. Ze kan ook als golfmeter en afluisterapparaat worden gebruikt.
We zien, dat het gemoduleerde signaal wordt gedetecteerd door een germaniumdiode. De belastingweerstand van de detector wordt gevormd door de
ingang van de transistor.
Bij een optredend signaal wordt de basis negatief en de transistor gaat open.
In de collectorleiding gaat dan stroom lopen en de meter slaat uit. De aan
wezige shuntweerstanden dienen om de schakeling in gevallen van grote veld
sterkte ongevoeliger te maken.
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In de collectorleiding is bovendien een transformator opgenomen, teneinde op
een laagohmige koptelefoon te kunnen meeluisteren. Bij een hoogohmige
koptelefoon kan de transformator vervallen en wordt de telefoon rechtstreeks
in de collectorleiding opgenomen.
De in fig. 4-4 weergegeven schakeling voor een veldsterktemeter is ontleend
aan Electronic Engineering.
De schakeling komt vrijwel overeen met die van fig. 4-3. Alleen is hier nog een
voorziening getroffen om het nulpunt van de meter te kunnen corrigeren.
We hebben hier te doen met een brugschakeling. De transistor en de 5 kH
potentiometer vormen de ene tak; de 2 x 500 O. in serie vormen de andere
tak. Wanneer de basis van de transistor negatief wordt gemaakt, daalt de
collector-emitterweerstand. De brug raakt uit evenwicht en de meter slaat uit.
Transistortester
Bij het bouwen van transistorschakelingen is het vaak noodzakelijk, dat men
enkele gegevens heeft over de transistoren, die worden toegepast.
Soms houdt dit een goed-slecht-test in; in andere gevallen dient men ongeveer
te weten, hoe groot de stroomversterking is.
Een eenvoudige schakeling, die hiervoor kan worden gebruikt, is weergegeven
Fig. 4-3. Ll-spoelvorm:
in fig. 4-5.
sokkel A415, E428
wdg
Bereik MHz
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Fig. 4-4. Transistor: AC125.
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Fig. 4-5. Schakeling voor het
meten van a'.

De transistor wordt bij het testen in gemeenschappelijke-emitterschakeling
opgenomen. De basisstroom kan worden ingesteld d.m.v. de potentiometer Rl.
Ib wordt praktisch alleen bepaald door R2 en de spanning die aan de arm van
de potentiometer heerst. De ingangsweerstand van de transistor is t.o.v. R2
te verwaarlozen.
In het ontwerp werd de schaal van de potentiometer geijkt in Ib. Hierdoor
wordt het mogelijk snel de stroomversterking bij een bepaalde instelling te
meten. De stroomversterking vindt men door de gemeten collectorstroom te
delen door de waarde van Ib, waarop werd ingesteld.
De schakeling werd ontwikkeld voor een TOWA-universeelmeter MT8.
Daar dit metertype geen 5 mA-bereik heeft, is in de schakeling een shuntweerstand opgenomen. Deze shunt vergroot het 0,5 mA-bereik van de meter
tot 5 mA.
R4 dient voor beveiliging van de meter. Wanneer de transistor defect is en de
collector-emitterverbinding een kortsluiting mocht vormen, wordt de stroom
begrensd tot 20 mA.
Met de schakeling is het ook mogelijk de stroomversterking van npn-transistoren te bepalen. In dat geval moet de polariteit van de batterij worden om
gewisseld.
Hoewel de emitter-basis en de collector-basis bij een pnp-transistor beide een
pn-verbinding vormen, gedragen de verbindingen zich niet volkomen identiek.
Een en ander hangt samen met de constructie van de transistor.
Teneinde de gatendiffusie naar de collector te vergemakkelijken, wordt bij de
fabricage de collector-basisdiode groter uitgevoerd dan de emitter-basisdiode.
Wanneer de gaten gemakkelijk diffunderen, is de kans op recombinatie ge
ringer en dientengevolge Ib klein. Hoe kleiner de basisstroom, des te groter is
de stroomversterking.
Welnu, de aansluitingen zijn dus juist, als de grootste stroomversterking
wordt gemeten.
De basis kan uit de onbekende aansluitingen worden gevonden door de pnverbindingen op te zoeken. Deze verbindingen gedragen zich als dioden en
kunnen worden bepaald door metingen in de sper- en doorlaatrichting uit te
voeren.
Een nog eenvoudiger tester wordt verkregen door de schakeling van fig. 4-6
toe te passen.
We dienen in dat geval te beschikken over een universele meter, waarmede
tevens ohmmetingen kunnen worden verricht. In deze universele meter bevindt
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zich een enkele cel of batterij, die bij testen van de transistor de noodzakelijke
voedingsspanning moet leveren.
De collector wordt bij het testen aan de minpool en de emitter via een weer
stand van 47 O aan de pluspool van het universele instrument verbonden. De
basis kan d.m.v. een drukschakelaar negatief gemaakt worden via R1 of op
emitterpotentiaal worden gebracht via R2.
r

i

OHMME TER

Fig. 4-6. Transistortester.

In het geval, dat de basis op emitterpotentiaal komt, staat de transistor dicht.
De collector-emitterweerstand is dan groot. Dit kan men aflezen op de ohmmeter.
Leggen we daarentegen de basis via R1 aan de min, dan gaat de transistor
geleiden. De collector-emitterweerstand moet zich nu gedragen als een
uiterst kleine weerstand. Ook dit kunnen we controleren met de ohmmeter.
Voor deze test dient men van de universele meter te weten, wat de plus en wat
de min is, wanneer een ohmmeting wordt verricht.
Let wel: de opgegeven polariteiten van de spannings- en stroombereiken be
hoeven hieraan niet gelijk te zijn.
Het bepalen van de polariteit kan geschieden met behulp van een andere
universele meter. Door bijv. een stroommeting in het circuit van de ohmmeter
te verrichten, wordt de polariteit bekend.
Resumerend krijgen we dus, dat de transistor goed is, wanneer in de ene stand
van de schakelaar een lage weerstand en in de andere stand een hoge weer
stand wordt gemeten.
Npn-transistoren kunnen worden getest door de aansluitingen D en E van het
kastje om te wisselen.
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Methode voor het bepalen van de aansluitingen van onbekende transistoren
In de surplushandel zijn tegenwoordig tegen geringe kosten pnp-transistoren
te verkrijgen, waarvan de aansluitgegevens ontbreken. Teneinde een ieder in
staat te stellen de gegevens te bepalen, hebben we een schakeling ontworpen,
die met eenvoudige middelen technisch is te realiseren.
De wijze, waarop we het onderzoek instellen, zullen we toelichten aan de hand
van de getekende figuren. In fig. 4-7 is een meetschakeling voor het bepalen
van de basisaansluiting weergegeven.
Een kenmerkende eigenschap van een transistor is, dat zowel de emitterbasis- als de collector-basisverbinding zich als een diode gedraagt. Van deze
eigenschap maken we gebruik om de basis te zoeken.

pnp trans.

_______

) Fig. 4-7. Schakeling voor het
bepalen van de basisaansluiting.

( PNP TRANS

E

o

Fig. 4-8. Schakeling om de emitter
en collector uit de onbekende aan
sluitingen te zoeken. De 10 mAmeter kan vervangen worden door
een geshunte 500 //A-meter. Deze
laatste behoeft niet geijkt te worden,
daar het hier om vergelijkende
metingen gaat.
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3b BASIS

o
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;
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De metingen, die we gaan verrichten, zijn erop gericht deze beide dioden te
vinden. Met de getekende meterschakeling van fig. 4-7 bepalen we de voor
waartse weerstand van de dioden. We verbinden hiertoe • steeds twee aan
sluitingen van de transistor aan de punten A en B.
Wanneer een uitslag wordt verkregen, hebben we een diode ontdekt. De
draad, die aan de minpool is verbonden, is dan de kathode en tevens de basis
van de pnp-transistor.
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Ter controle verwisselen we de aansluitingen; we mogen nu geen uitslag
krijgen. De basis is dan bekend.
We kunnen ook nog even controleren, of de aansluiting, die we overhielden,
inderdaad een diode met de basis vormt.
Vervolgens gaan we de emitter- en collectoraansluitingen zoeken. Dit doen we
met de schakeling van fig. 4-8. De basis komt aan punt C. De andere aan
sluitingen komen aan D en E.
We regelen nu met behulp van de potentiometer R2 de stroom in de collectorleiding, zo, dat de meter 10 mA aanwijst. Vervolgens keren we de aanslui
tingen van D en E om en kijken of de meter nu meer aanwijst. Is dit inder
daad het geval, dan is E de collector en D de emitter.
Degenen, die bovendien iets over de stroomversterking van het desbetreffende
exemplaar willen weten, kunnen de schakeling gemakkelijk zo inrichten, dat
een /B-/c-grafiekje kan worden opgenomen. Voor het samenstellen van dit
grafiekje moeten we de basisstroom weten en dit gegeven krijgen we door in
serie met R2 een mA-meter op te nemen.
Door de gemeten waarde bij verschillende standen van de potentiometer vast
te leggen, krijgt men niet alleen een goede indruk van de stroomversterking,
doch ook van de lineariteit van de transistor.
Het schrijven van de Ic-VCE-karakteristieken op een kathodestraalbuis
In fig. 4-9 is het principe van een schakeling weergegeven, waarmee het mogelijk
is /c- kcE-karakteristieken te schrijven.
De vereiste collectorspanning voor de meetschakeling, die periodiek moet
variëren tussen nul en een gegeven negatieve spanning, wordt ontleend aan
het lichtnet. De diode Dl zorgt ervoor, dat alleen de negatieve fase van de
wisselspanning de transistor kan bereiken. De verschillende basisstromen
worden via een potentiometer ontleend aan een batterij.
De verticale versterker sluiten we aan over Rl. Deze weerstand is klein ten
opzichte van de totale weerstand in het collectorcircuit. De spanning over de
weerstand is dan ook een getrouw patroon van de stroom, die in de collectorleiding loopt. De verticale afbuigversterker zal dus inderdaad de grootte van
de collectorstroom gaan weergeven. De horizontale versterker van de oscillograaf verbinden we tussen de onderkant van Rl en de emitter van de tran
sistor.
De spanningsval over Rl is klein. We meten dus met de horizontale ver118
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sterker inderdaad de spanning die tussen de collector en de emitter van de
transistor optreedt.
Als de netwisselspanning van de nulwaarde tot de maximale waarde aan
groeit, gebeurt het volgende. Als de momentele waarde nul is, staat de stip
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Fig. 4-9. Principe van de meetschakeling.
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Fig. 4-10. Volledige meetschakeling.
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op het beeldscherm helemaal links in het midden. Naarmate de spanning
aangroeit, gaat de stip zich naar rechts bewegen. Daar er een collectorstroom
gaat vloeien, gaat de stip tevens omhoog, totdat de maximale waarde van de
wisselspanning wordt bereikt. In dat geval staat de stip helemaal rechts en zo
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hoog mogelijk. De weg, die de stip aflegt, als de spanning van de maximale
waarde naar nul afneemt, gaat over hetzelfde spoor.
Eén lijn van de karakteristiek is geschreven. De andere vinden we door op
andere basisstromen in te stellen.
De verschillende lijnen kan men het best als volgt optekenen:
We nemen een stukje doorzichtig plastic, dat de grootte heeft van het K.SBscherm. Dit plastic maken we aan één kant wat mat met bijv. polijstpapier.
Aan de ruwe kant is nu met een potlood gemakkelijk een lijn te trekken.
We brengen het assenkruis aan, eventueel met schaalverdeling, en vervolgens
nemen we de /c-J'cE-lijnen voor verschillende basisstromen op.
In fig. 4-10 is de volledige meetschakeling weergegeven. We zien, dat de meetschakeling zowel voor pnp- als voor npn-transistoren is te gebruiken. Met
aftakkingen op de transformator is op verschillende maximale collectorspanningen in te stellen.
Ook de /- ^-karakteristieken van een diode kunnen op de hierboven genoemde
wijze zichtbaar worden gemaakt (fig. 4-11). Het is beslist nuttig, dit uit studieoverwegingen eens te doen.
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Fig. 4-11. Diode-meetschakeling.
Fig. 4-12. /c- k'cE-karakteristieken
van een transistor voor spanningen
hoger dan de maximaal toelaat
bare waarde.
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Het verzadigingsgebied (transistor volledig uitgestuurd).
Het gebied met constante stroom (/c bijna onafhankelijk van Vqe)ZONE III. Het gebied, waar de transistor dicht staat (er loopt alleen de lekstroom
fcEo)
ZONE IV. Het gebied met constante spanning (Kce bijna onafhankelijk van Iq).
ZONE V. Het gebied waarin de transistor zich als een negatieve weerstand ge
draagt.
ZONE VI. Het gebied, waar doorslag optreedt tussen basis- en collectorlaag.

ZONE I.
ZONE 11.
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Het is bekend dat, wanneer we de maximaal toelaatbare collectorspanning
overschrijden, we in een gebied komen, waar de transistor merkwaardige ver
schijnselen gaat vertonen. De/c-KcE-karakteristieken van een transistor, ook
voor spanningen hoger dan de maximaal toelaatbare, zijn weergegeven in
fig. 4-12.
We zien, dat in het gebied aangegeven met IV, de transistor een constante
spanningskarakteristiek gaat geven.
Als spanningsstabilisator zou de transistor hier te gebruiken zijn. In gebied V
vertoont de transistor een negatieve weerstandskarakteristiek, want hier gaat
bij dalende spanning de collectorstroom stijgen. De negatieve weerstand van de
transistor in dit gebied dankt zijn ontstaan aan een lawine-effect, dat in het
grensgebied tussen collector en basis optreedt. Door de enorme veldsterkten,
die bij een hoge collectorspanning in het grensgebied gaan heersen, worden
ladingdragers losgemaakt, die op hun beurt weer andere vrijmaken.
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Fig. 4-13. I- F-karakteristiek
van een diode.

Negatieve
weerstand
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Tenslotte gaat de transistor spontaan geleiden en als de collectorstroom niet
door een collectorweerstand wordt beperkt, betekent dit het einde van de
transistor. Bij de diode kunnen we iets dergelijks zien. Bij het overschrijden
van een bepaalde spanning treedt ook hier het lawine-effect op (fig. 4-13).
Bij een zenerdiode buigt de stroom-spanningskarakteristiek boven de zenerspanning ook om. Hier zien we, dat de spanning over de diode vrijwel on
afhankelijk wordt van de doorlaatstroom.
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5. Amerikaanse, Europese en Japanse
type-aanduidingen van transistoren en dioden

Van de eerste transistoren, die werden gemaakt, kon men niet voorspellen,
welke eigenschappen de elementen zouden hebben. Als een partij transistoren
was aangemaakt, sorteerde men de exemplaren op grensfrequentie, stroomversterking en schakeleigenschappen. De transistoren met hoge grensfrequentie
werden h.f.-transistoren en de exemplaren met goede schakeleigenschappen
schakeltransistoren genoemd.
Het is duidelijk, dat in de loop der jaren enkele duizenden typen ontstonden,
aanvankelijk met een fabrieksaanduiding, later met een genormaliseerde aan
duiding. In Amerika zijn door de JEDEC, de Joint Electron Device Engi
neering Council, een bureau dat zich met de normalisatie van type-aanduidingen bezighoudt, ruim 2000 verschillende typen geregistreerd. Iedere fa
brikant kan een nieuwe transistor bij de JEDEC laten registreren, doch zodra
de nieuwe transistor niet belangrijk afwijkt van een reeds geregistreerd type,
dient de fabrikant het misschien reeds lang bekende type aan te houden. Soms
wijkt de transistor op belangrijke punten af en verdient het aanbeveling de
type-aanduiding door een extra letter te laten volgen. Zo kennen we bijv. de
2N711, de 2N711A en de 2N711B.
De laatste jaren schijnt men de behuizing van transistoren ook te normaliseren.
In Amerika zijn reeds enkele genormaliseerde transistorbehuizingen in ge
bruik onder een TO-aanduiding. TO is een afkorting van „transistor outline’\
Zo kent men daar o.a. de T03, T05 en de T018. Bij dioden geeft men de
omhulling aan met DO, „diode outline”.
In Europa worden thans de transistoraanduidingen ook genormaliseerd. Het
bureau, dat zich hier met de normalisatie bezighoudt, is Pro Electron, ge
vestigd te Luxemburg.
De behuizingen van de Europese halfgeleiders zijn nog niet genormaliseerd.
Waarschijnlijk zal de Amerikaanse normalisatie worden aangehouden, aan
gezien de grote Europese fabrikanten voor hun nieuwe typen reeds de Ameri
kaanse behuizingen kozen.
Japan, een grote leverancier van halfgeleiders, houdt een codering aan, die
zowel verwant is met het Amerikaanse als met het Europese systeem.
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Amerikaanse halfgeleiders
In Amerika kende men reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog germaniumdioden bekend onder de type-aanduiding 1N34. Toen de transistor werd uit
gevonden, lag het voor de hand de aanduiding 2N te gaan gebruiken, daar de
ontwikkelde puntcontacttransistoren uit twee dioden bestonden. In de loop
der jaren hebben deze type-aanduidingen voor dioden en transistoren zich
weten te handhaven, niettegenstaande het feit, dat sommige fabrikanten er
een eigen codering op na gingen houden.
Voor de bestuurbare gelijkrichters, de controlled rectifiers, heeft men de
2N-aanduiding ook aanvaard en voor de transistortetroden hanteert men thans
de 3N-type-aanduiding, gevolgd door een rangnummer.
Veel Amerikaanse halfgeleiders worden gefabriceerd volgens militaire voor
schriften en moeten dus aan bepaalde specificaties en eisen voldoen. Dank
zij deze militaire opdrachten heeft men veel research aan halfgeleiderelementen
kunnen verrichten, die normaal commercieel niet verantwoord zouden zijn
geweest.
Als van een fabrikant bepaalde halfgeleiders aan militaire specificaties vol
doen, wordt dit vermeld op de gegevensbladen van het desbetreffende element.
Deze mil. specs kunnen afkomstig zijn van het leger, de luchtmacht of de marine,
hetgeen ook steeds vermeld wordt resp. met USA, USAF en USN. Ook kan
het nog een opdracht zijn, die door leger en marine gemeenschappelijk is
gegeven. Dit is aangegeven met JAN, zijnde de afkorting van Joint-ArmyNavy.
Zoals reeds is opgemerkt, registreert de JEDEC in Amerika de type-aan
duidingen van halfgeleiders. Wanneer een fabrikant een nieuw type transistor
of diode op de markt brengt, die geen overeenkomst heeft met een tot dusver
geregistreerd type, dan wordt een nieuw typenummer afgegeven. Wijkt een
nieuwe halfgeleider slechts op ondergeschikte punten af van een reeds geregi
streerd type, dan kan aan de bestaande type-aanduiding een extra letter worden
toegevoegd. Als de behuizing afwijkt van een reeds geregistreerd type, dan
wordt aan het typenummer nog een getal toegevoegd, dat van het registratie
nummer gescheiden wordt door een breukstreep. Het getal achter de breukstreep geeft het genormaliseerde nummer van de behuizing aan. Bij de 2N544/33
bijv. is de transistor ondergebracht in de behuizing T033.
Aan de type-aanduiding van dioden wordt weleens de R toegevoegd. Dit
betekent dan, dat de polariteit van de diode is omgewisseld. Zo maakt bijv.
R.C.A. een diode met de type-aanduiding IN 1611. Bij deze diode is de kathode
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verbonden met het huis. Er is ook een diode met het type INI61 IR. Bij dit
type is de anode verbonden met het huis.
De 1N1611 en 1N1611R lenen zich in het bijzonder voor toepassing in brugschakelingen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van koelplaten.
Europese halfgeleiders
De Europese halfgeleiders worden aangeduid met twee of drie letters, gevolgd
door een volgnummer. De eerste letter geeft aan uit welk materiaal de half
geleider is samengesteld. De tweede letter vermeldt iets omtrent de toepassings
mogelijkheid. De derde letter wordt alleen gebruikt als het element uitsluitend
voor industriële toepassingen beschikbaar is. Het nummer achter de drie letters
bestaat dan uit twee cijfers.
Als twee letters worden aangegeven, kan het getal achter de lettercombinatie
uit een groter aantal cijfers worden samengesteld.
Bij de Europese type-aanduiding wordt niet aangegeven of een transistor van
het pnp- of van het npn-type is. Het is jammer, dat men dit bij de normalisatiebesprekingen heeft laten vervallen. Het is begrijpelijk, dat men niet alle
belangrijke gegevens van een transistor of diode in een typenummer kan onder
brengen, maar dit belangrijke gegeven had zeker nog wel kunnen worden op
genomen.
De grote halfgeleiderfabrikanten in Europa, zoals Philips (Mullard, Valvo),
Siemens, Telefunken, Intermetall, Standard Electric en Fairchild hanteren
tegenwoordig de genormaliseerde type-aanduidingen.
In tabel 5-2 is de betekenis van de verschillende letters, die in een type kunnen
voorkomen, vermeld. De oude typenummers met de letters OA, OC, OD en
OY worden langzamerhand vervangen door de genormaliseerde codenummers.
Zo is bijv. de OC36 van Philips thans ook in de handel onder de type-aan
duiding ASZ18 en de OC46 en OC47 resp. onder de typenummers ASY26
en ASY27.
De ontwikkelingen van de laatste twee jaren hebben een geregistreerd type
nummer, bestaande uit twee of drie letters, gevolgd door 2 of meer cijfers.
De mesa-transistoren van Siemens hebben de aanduiding AFY10 en AFY11,
hetgeen dus wil zeggen, dat we hier te doen hebben met germaniumtransistoren
voor h.f.-doeleinden, uitsluitend beschikbaar voor industriële doeleinden.
De Europese fabrikanten gaan steeds meer de in Amerika genormaliseerde
behuizingen aanhouden. Uitvoeringsvormen die het meest voorkomen zijn de
T03, TOS, T07 en T018.
Het is duidelijk, dat voor verschillende fabrikanten de omschakeling op een
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genormaliseerde behuizing een zeer kostbare zaak is, hetgeen waarschijnlijk
verklaart, dat de kleinere fabrikanten hardnekkig aan hun eigen bouwuitvoering vasthouden. De grote fabrikanten, zoals Philips, Siemens, Telefunken,
Intermetall en STC hanteren tegenwoordig de in Amerika genormaliseerde
behuizingen, die in de praktijk uitstekend blijken te voldoen.
Japanse halfgeleiders
De Japanners houden een type-aanduiding aan, die zowel verwantschap ver
toont met het Amerikaanse als met het Europese systeem. De Japanse halfge
leiderelementen beginnen met een cijfer, gevolgd door twee letters met daar
achter het volgnummer. De Japanners oriënteren zich zeer sterk op de Ver
enigde Staten en men heeft dan ook de daar geldende normalisatie aange
houden.
Bij de Japanse halfgeleiders geeft het eerste cijfer aan, of we te doen hebben
met een transistor of een diode. Een 1 voor de lettercombinatie betekent,
dat de halfgeleider een diode is; een 2 zegt ons, dat we met een transistor te
doen hebben. De eerste letter van de lettercombinatie is een S afkomstig van
Semi-conductor. De tweede letter geeft de toepassingsmogelijkheid van de
halfgeleider aan en welke samenstelling deze heeft, een npn- of een pnptransistor. Bij de Japanse type-aanduiding kan men dus zien of de transistor
van het pnp- of van het npn-type is.
In de tabellen 5-1 t/m 5-4 is een overzicht gegeven van de type-aanduidingen,
die in Amerika, Europa en in Japan worden gehanteerd.
Tabel 5-1. Amerikaanse type-aanduiding.
Soms militaire
aanduiding
JAN

= Joint-ArmyNavy
USA = U.S. Army
USA F = U.S. Airforce
USN = U.S. Navy

Cijfer

Letter

1 = diode
2 = transistor of be
stuurbare gelijkrrichter
3 = tetrode

N = no heating
geen gloeidraad

Serie
nummer
0-2500

Voorbeelden:
2N711 = transistor no. 711
JAN 2N174 = transistor no. 174, overeenkomstig mil. specificaties
1N1612 = diode no. 1612
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Tabel 5-2. Europese type-aanduidingen.
Letter

Serienummer

diode voor detectie en menging;
diode met variabele capaciteit;
transistor voor l.f.-toepassingen;
vermogenstransistor voor l.f.-toe
passingen;
E. tunneldiode;
F. transistor voor h.f.-toepassingen;
G. combinatie van ongelijke halfgelei
ders in één omhulling;
H. veldopnemer;
K. Hall-generator in een open mag
netisch circuit;
L. vermogenstransistor voor h.f.-toepassingen;
M. Hall-generator in een gesloten elek
trisch opgewekt magnetisch circuit;
P. stralingsgevoelige halfgeleider;
Q. stralingsuitzendende halfgeleider;
R. halfgeleider met doorslagkarakteristiek voor schakeltoepassingen; met
elektronische ontsteking;
S. schakeltransistor;
T. vermogenshalfgeleider met doorsiagkarakteristiek voor schakeltoe
passingen; met elektronische ont
steking;
U. vermogenstransistor voor schakel
toepassingen ;
X. diode voor frequentievermenigvuldiging, bijv. varactor;
Y. vermogensdiode voor gelijkrichting;
Z. spanningsreferentie- of zenerdiode.

Het serienummer be
staat uit 3 cijfers wan
neer het halfgeleiders
betreft, bestemd voor
toepassing in de con
sumentensector en uit
1 letter en 2 cijfers
professionele
voor
halfgeleiders.

Letter
A. materiaal met een
bandafstand van
0,6 tot 1,0 eV zoals
germanium;
B. materiaal met een
bandafstand van
1,0 tot 1,3 eV zoals
silicium;
C. materiaal met een
bandafstand van
1,3 en meer zoals
gallium-arsenide;
D. materiaal met klei
nere bandafstand
dan 0,6 eV zoals indium-antimonide.

A.
B.
C.
D.

Voorbeelden:
AFY10 = germanium-h.f.-transistor, serienummer 10 voor industriële toepassingen
BCY20 = silicium-l.f.-transistor, serienummer 20 voor industriële toepassingen
AD 103 = germanium-vermogenstransistor, serienummer 103
AUY10 = germanium-schakeltransistor voor grote vermogens no. 10, voor industriële
toepassingen
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Tabel 5-3. Japanse type-aanduidingen.
Cijfer
1 = diode
2 = transistor
3 = tetrode

Letter

Letter

S = semiconductor
(halfgeleider)

A
B
C
D

=
=
=
=

pnp-h.f.-transistor
pnp-l.f.-transistor
npn-h.f.-transistor
npn-.l.f.-transistor

Getal
serie
nummer

i

i

Voorbeelden:
2SA103 = pnp-h.f.-transistor, serienummer 103
2SB172 = pnp-l.f.-transistor, serienummer 172
IS 102 = diode, serienummer 102

!

Tabel 5-4. Oude Europese type-aanduidingen.
Letter

Letter
O = geen gloeidraadverhitting

:
1

A
C
D
Y

=
=
=
=

diode
transistor
vermogenstransistor
gelijkrichter

Cijfers
serienummer

Voorbeelden:
OC71 = transistor l.f. voor kleine vermogens, serienummer 71
OD604 = vermogenstransistor, serienummer 604
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Transistoren
Theorie en praktijk
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.
In het tweede deel worden besproken de onderwerpen: oscillatoren,
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, cadmiumsulfide-cellen of fotoweerstanden,
tweerichtings-thyristoren (triacs), licht-emitterende
Hall-generatoren met hun toepassingsgebieden aan c
wijl in dit deel ook een zender-ontvanger voor de "a
wordt behandeld.
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