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Zowel voor de technicus als voor de
amateur is het van belang, dat hij bij
het ontwerpen van transistorschakelingen goed op de hoogte is met de
physische- en technische grondslagen
van de halfgeleider-elementen.
Deze techniek van de halfgeleider
elementen heeft zich na de uitvinding
van de transistor, zo snel ontwikkeld,
dat het erg moeilijk zal zijn, zonder
een behoorlijke kennis van de grond
slagen iets op dit gebied te kunnen
uitvoeren.
De transistor werd toevallig ontdekt
door BARDEEN en BRATTAIN in 1948.
Beide iphysici, verbonden aan de labo
ratoria van de Bell Telephon in Ameri
ka, waren bezig met het onderzoek
van duo-dioden, waarbij een electrolyt
de contact-electrode met het opper
vlak van de halfgeleider vormde. Zij
constateerden, dat de electronenstroom in de ene diode zich wijzigde,
wanneer men een spanning over het
electrolyt van de andere diode liet
optreden.
Deze ontdekking bracht de physlci op
het Idee een dergelijke proef eens
te nemen met een punt-contact-diode,
waarbij men zou trachten de stroom
te beïnvloeden met een metalen electrode. Deze proef lukte inderdaad en
dit betekende het ontstaan van een

versterkerelement, dat de naam van
transistor (TRANSFER RESISTOR) kreeg.
Nu, bijna 10 jaar l na de uitvinding,
is het element dermate geperfectio
neerd, dat in vrijwel iedere tak van
de electronica de transistor wordt toe
gepast.
Interessant is het te vermelden, dat
vrijwel onmiddellijk na de uitvinding,
reeds versterkers, super-heterodyneontvangers e.d. voor tentoonstellings
doeleinden werden ontworpen, die zo
een indruk op het publiek maakten,
dat gedurende enige weken de ver
koop van normale radiotoestellen sterk
daalde i
Een jaar na de uitvinding van de PUNTCONTACT transistor werd de ontdek
king van de JUNCTION-, FOTO- en CO
AXIAAL transistor aangekondigd. Voor
al de foto- en junction-transistor bo
den interessante perspectieven.
De huidige transistors zijn vrijwel alle
van het junction type.
Puntcontact
transistors gebruikt men alleen nog
voor speciale doeleinden.
De transistor heeft enkele kenmerken
de voordelen op de radiobuis. Het
grootste voordeel is wel het ontbre
ken van de gloeldraad. Dit betekent
een winst in rendement, hetgeen voor
vele practische toepassingen niet on
belangrijk Is.
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Een ander voordeel is de lage voe
dingsspanning, die de transistor voor
normaal bedrijf nodig heeft. Dit is van
groot belang voor portable-gebruik,
zoals modelbesturing, draagbare ont
vangers e.d.
Het ontbreken van de gloeidraad en
de lage voedingsspanning maken de
transistor buitengewoon geschikt, snel
experimentele schakelingen ineen te
zetten en te proberen. Het derde voor
deel is de zeer lange levensduur.
Eenmaal goed ingesteld, is de kans
op defect raken uiterst gering. Dit is
zeer belangrijk voor omvangrijke ap
paratuur, zoals electronische rekenma
chines. Het zoeken van fouten is hier
vaak ingewikkeld en kan soms veel
tijd kosten. Wanneer in deze machines
een transistor als versterker- of schakel-element wordt gebruikt, kan onge
twijfeld een betere efficiency woraen
bereikt. Het geringe energieverbruix
is hier bovendien aantrekkelijk.
Grote machines, met buizen hebben
een verbruik, dat ligt tussen 5 en 15
kWh. Men schat, dat dit voor een
transistormachine met dezelfde capa
citeit ongeveer 0,3 kWh zal bedragen.
Naast de vereenvoudiging van de voedingsapparaten, betekent dit, dat een
omvangrijke koelinstallatie achterwege
kan blijven. We hebben hier het voor
beeld van de electronische rekenma
chine gekozen, maar het hoeft geen
betoog, dat dit ook geldt voor andere
controle- en regelapparatuur.
De uitvinding van de transistor zal dan
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ook zeker bijdragen tot een snelle
uitvoering van de automatie.
Andere voordelen van de transistor
zijn nog het geringe gewicht, de klei
ne afmetingen en de grote mechani
sche stevigheid.
Het versterker-element is niet alleen interessant voor
commercieel gebruik, doch ook voor
de experimenterende amateur.
In dit boekje is een groot aantal
schakelingen opgenomen, waaruit de
amateur voor zijn proeven een keus
kan maken. Verder kan men de scha
kelingen beschouwen als een oefening
voor de technicus om zijn verworven
theoretische kennis te toetsen aan de
praktijk.

Hoewel de transistor evenals de ra
diobuis een versterkerelement is, kan
men niet zonder ingrijpende verande
ringen beide onderdelen vervangen.
Dit ligt ook wel voor de hand, daar
de physische grondslagen, waarop bei
de versterkerelementen berusten, to
taal anders zijn
Degenen, die voor het eerst kennis
maken met transistorschakelingen kij
ken veelal vreemd op, omdat zij geen
enkel verband zien met gelijkwaardige
buisschakelingen.

Het is dan ook nuttig, dat een ieder,
die zich met de electronica bezig
houdt, zich de theorie van de halfge
leiderelementen eigen maakt. In dat
geval zal men in staat zijn de snelle
ontwikkeling van de transistortechniek
te volgen.

HOOFDSTUK 1

PHYSISCHE GRONDSLAGEN
moleculen en
atomen

Een ieder weet, dat
alle materie be
staat uit moleculen.
Deze moleculen zijn de kleinste bouw
stenen, waarin men de materie kan
verdelen, zonder zijn eigenschappen
te veranderen.
De moleculen zijn weer opgebouwd
uit atomen. De atomen van één mole
cuul zijn bij de meeste stoffen ver
schillend. Wanneer een molecuul be
staat uit verschillende atomen, spreekt
men van een scheikundige verbinding.
Het komt vanzelfsprekend ook voor,
dat een molecuul bestaat uit atomen
van dezelfde soort. In een dergelijk
geval is de stof een element.
In de scheikunde heeft men tot op
heden ongeveer 100 elementen ont
dekt.
opbouw van een
atoom

Een atoom is weer
opgebouwd uit een
positieve'.kern met
grote massa, waar omheen de electronen zich in banen bewegen (zie fi
guur 1—1).
De electronen hebben kinetische en
potentiële energie. De som van deze
twee geeft het energie niveau van het
het electron, dat lager is, naarmate
de baan van het electron zich dichter
bij de kern bevindt. De lading van de

electronen is negatief. Wanneer de
kern een zodanige positieve lading
heeft, dat zij in staat is de lading van
de electronen op te heffen, dan ge
draagt het atoom zich neutraal.
In een dergelijke toestand is de op
bouw van de kern en het aantal elec
tronen, dat zich om de kern beweegt,
kenmerkend voor een bepaald ele
ment. De wijze waarop de electro
nen zich om de kern bewegen is enigs
zins te vergelijken met de manier,
waarop de planeten in ons zonnestel
sel om de zon cirkelen. De afstanden
van de planeten tot de zon zijn onder
ling verschillend. Dit is evenzo het ge
val bij de electronen in- een atoom
We onderscheiden hier dan ook ver
schillende ringen of banen. De quantum-theorie leert ,dat de electronen
zich slechts in bepaalde banen kunnen
bewegen. Met andere woorden wil dit
zeggen, dat een electron zich slechts
op een bepaald energie-niveau kan
bevinden, omdat bij iedere baan
een zeker energie-niveau behoort.
Een bekende regel uit de quantummechanica — het Pauli-verbod — zegt,
dat bovendien maximaal twee elec
tronen in/een bepaalde baan kunnen
lopen.
De massa van de kern is groot t.o.v.
die van het electron.
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Voorstelling van een atoom
Om de kern, die
een grote massa
heeft, bewegen de
electronen zich In
bepaalde banen.
De quantum-mechanlca leert, dat ma
ximaal twee elec
tronen In een be
paalde baan kun
nen lopen.
(Paull-verbod)

o
Fig. 1_ 1

Schematische voor
stelling van een
Ge(germanlum)
atoom.
In
de binnenste
schil treffen we 2
electronen aan; In
de tweede 8 elec
tronen; In de der
de 18 electronen
en In de vierde 4
electronen.
De vierde schil Is
niet compleet

Schematische voorstelling
van een Si - ( silicium)
atoom. Hier hebben we
in de binnenste schil 2
electronen; In de tweede
8 en in de derde schil 4
electronen.
Oók hier is
de laatste schil niet com
pleet.

Fig. 1.2
3672 b

Om u hiervan een
indruk te geven,
vermelden we de
verhouding, zoals die ligt bij een waterstof-atoom. Men heeft hier aange
toond, dat de kern ongeveer 1800 x
zo zwaar is als een electron. We die
nen hierbij op te merken, dat de af
stand tussen electronen en de kern
zeer groot is t.o.v. de afmetingen
van de kern.

voorstelling van
een atoom

\

i

De vergelijking met ons zonnestelsel,
die we zojuist stelden, gaat in dit op
zicht dus goed op
Voor de theorie
germanlum (Ge)
van de transistor
en silicium (Si)
zullen wij ons in
hoofdzaak bezig houden met de ele
menten germanium (Ge) en silicium (Si)
Het atoomnummer van Ge is 32. Dit be
tekent, dat zich 32 electronen om de
kern bevinden.

/
/
/

1 32

Covalente verbinding.
Alleen de electronen uit
de buitenste schil zijn ge
tekend.

7

Germanium heeft een
kristal-rooster.

Fig.1.4

367t

De banen van de electronen .zijn hier
verdeeld over vier „schillen". Merk
op : in één baan kunnen zich maximaal
twee electronen bevinden. In de figu
ren 1—2a en 1—2b is weergegeven,
hoe de electronen in de schillen zijn
gerangschikt. Men noemt een schil
compleet, als het opgegeven aantal
electronen in de schil aanwezig is.
In een bepaalde schil kan namelijk
maar een beperkt aantal electronen
cirkelen.
Bij germanium zijn de schillen 1, 2 en 3
compleet. De vierde schil daarentegen
is niet compleet, (fig. 1—2a) De bui
tenste schil is compleet, als er zich
acht electronen In bevinden, (edelgas
configuratie).

Het chemische ge
drag der elemen
ten wordt bepaald
door de configuratie van de elektronen
in de buitenste schil. Ze worden de
^valentie-electronen" .genoemd. Het
is de gewoonte om bij het weergeven
van scheikundige bindingen alleen de
valentie-electronen te, tekenen. De
electronen uit de complete schillen,
die niet aan de binding deelnemen,
worden weggelaten.

valentieelectronen

8

kublsch

In figuur 1—3 is een covalente binding
weergegeven; men ziet, dat alleen de
vier buitenste electronen zijn gete
kend. Daar bij germanium de buitenste
schil vier electronen heeft, noemt men
dit element „vier-waardig", of tetravalent.

We zullen nu eens
onderzoeken, wat
er gebeurd, wanneer een aantal germanium-atomen
een binding gaan vormen, leder atoom
zal er naar streven de niet complete
schil te vullen, zodanig, dat de klein
ste energie-toestand wordt ingenomen.
covalente
binding

Voor een germanium-atoom betekent
dit, dat er vier electronen bij moeten
komen. Wanneer het atoom kans ziet
vier electronen met andere atomen te
delen, dan is de kleinste energie toe
stand verwezenlijkt. Welnu, dit ge
beurt ook inderdaad. In figuur 1—3 is
dit weergegeven.
Het germanium-atoom in het midden,
deelt vier electronen met de vier om
ringende atomen. De buitenste atomen
doen precies hetzelfde als het binnen
ste en op deze wijze verkrijgt men
een binding, die covalent wordt ge
noemd. Deze binding heeft bovendien
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het gevolg, dat de atomen zich in een
kubisch kristal-rooster rangschikken.
(Zie 'figuur 1—4).
germanium,
Daar de electronen
een halfgeleider
nu alle in een sta
biele toestand ver
keren, , is de kans klein, dat we vrije
electronen vinden, die het geleidingsproces kunnen bewerkstelligen. Immers
met vrije electronen moeten we een
geleiding tot stand brengen Bij ger
manium vinden we nog enkele vrije
electronen. Dit element is dus niet een
volkomen isolator. Evenals silicium valt
het element onder de categorie HALF
GELEIDERS
vrije electronen Vrije electronen heb
ben een hoger energie-niveau dan elec
tronen in de complete of niet-complete schillen. Zij bevinden zich in de
geleidingsband.
We moeten hier aan toevoegen, dat
we onder deze energieband verstaan,
een verzameling van energie-niveau's,
die bij elkaar horen.
Zo kennen we
ook de valentieband, waarin de energie-niveaux van de valentie-electronen zijn verzameld.
Uit de quantum-mechanica blijkt ,dat
er tussen de geleidingsband en valen
tieband een zóne kan bestaan, waarin
géén energie niveau's mogelijk zijn.

Dit is het geval bij de isolatoren en
de halfgeleiders.
Figuur 1—5 geeft
een indruk hóé men de ligging van de
banden voor isolatoren, halfgeleiders
en geleiders moet zien.

geleidingsband
verboden zóne
valentieband

Het valt op, dat
de verboden zone
voor de isolatoren
het grootst is, ter
wijl bij de geleiders door overlapping
van conductie- en valentieband, de
zóne ontbreekt. Deze conclusie voor
geleiders is belangrijk. Het betekent
immers, dat steeds een aantal electro
nen uit de valentieband beschikbaar
is voor geleiding. M.a.w. onder de valentie-electronen bevinden zich vrije
electronen.
De verboden zóne bij de isolatoren
kan vrij groot zijn. Er zijn gevallen,
waarbij de grootte soms 15 electronvolts bedraagt.
Halfgeleiders heoben een geleidingsvermogen, dat ligt tussen die van de
isolators on die van de geleider.
De verboden zóne bedraagt hier on
geveer 0,5 è 1 eV. Voor germanium is
dit 0.7'2 eV. Bij kamertemperatuur :s
germanium een slechte geleider. Daar
de verboden zone zelf onafhankelijk
van de temperatuur is, neemt bij hoge
re temperaturen door thermische agi
tatie de geleidbaarheid toe.
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Verband tussen geleidingsband, verboden zone en valentieband
voor geleiders, halfgeleiders en isolatoren.
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Halfgeleiders ver
tonen dus een ne
gatieve
temperatuurscoëfficient.
Ook
lichtquanten
kunnen zoveel energie aan een electron afstaan, dat dit in de geleidingsband terecht komt. Hiervan wordt ge
bruik gemaakt bij de sperlaag-fotocellen en bij de foto-transistoren.

negatieve
temperatuurscoëfficient bij
halfgeleiders

Uit hetgeen over de verboden zóne
is gezegd, zal men kunnen conclude
ren, dat de goede werking van de
transistor sterk afhankelijk is van de
temperatuur. De transistor verliest dan
ook zijn kenmerk als versterker-element, wanneer de temperatuur van het
germanium te hoog of te laag wordt.
De geleidbaarheid van germanium, die
overigens gering is, behoeft niet uit
sluitend toegeschreven te worden aan
de warmtebeweging. Verontreinigen,
die steeds in klei
verontreinigingen ne
hoeveelheden
worden aangetrof
fen, vergroten ook de geleidbaarheid.
Zelfs het zuiverste germanium, dat
men op het ogenblik in staat is te ma
ken,bevat nog voldoende verontreini-

gingen om vrije electronen of „gaten"
te geven, die de geleidbaarheid ver
groten.
gatenbeweging
Een gat ontstaat
electron
als een
zich uit de binding losmaakt en deel
neemt aan de geleiding, of wanneer
het wordt gebruikt om de schil van
een naburig atoom te completeren.
Van een ander atoom kan een elec
tron overspringen naar deze vrije
plaats, waarbij dit electron op laag
energie-niveau blijft. Zo'n verspringend
electron laat steeds weer een vrije
plaats achter.
Het is dus, alsof het gat zich ver
plaatst De quantum-mechanica leert,
dat dit gat beschouwd mag worden
als een positief geladen deeltje met
ongeveer dezelfde massa als die van
een electron. Een gat is ongeveer te
vergelijken met een luchtbel in een
vloeistof.

Verontreinigingen
verontreiniging
kunnen dus de gedoor een
5-waardlg element leidbaarheid van
een
halfgeleider
doen toenemen. Het germanium, dat
we bij de transistor gebruiken is be-

As
33

Krlstalstructuur van germanium — verontreinigd
met arsenicum (5-waardlg)

wust verontreinigd. Onder verontreini
ging verstaan we hier, dat zich in de
kristalstructuur een kleine hoeveelheid
van een ander element bevindt, dat
niet dezelfde waardigheid heeft als
het germanium.

binding vormen met een electron uit
een ander atoom. Het is danook be
grijpelijk, dat dit electron gemakkelijk
in de geleidingsband kan komen en
zich verder als een vrij-electron zal
gedragen.

In figuur 1—6 is de binding van ger
manium weergegeven, waarbij de ver
ontreiniging wordt verkregen door een
arsenicum-atoom. Arsenicum is vijf
waardig of pentavalent.

Om zo'n electron uit zijn schil te stoten
is ongeveer 0,05 eV nodig. Deze ener
gie is reeds beschikbaar door de
warmtebeweging bij kamertempera
tuur. Het is belangrijk hierbij nog even
op te merken, dat >een energie van
0,72 eV noodzakelijk is om eenzelfde
electron uit een covalente-binding te
stoten. De verontreiniging d.m.v. As
veroorzaakt dus ladingsdragers in het
germanium bij i’kamer-temperatuur.

Dit element heeft vijf electronen in
de buitenste schil. De vier omringende
germanium-atomen, zoals de figuur dit
aangeeft, zullen vier electronen van
het As-atoom binden. Eén electron
blijft echter over. De complete schillen
van As-atomen bevatten vanaf de kern
gezien, resp. 2, 8 en 18 electronen.
Zoals werd afgesproken, zouden deze
niet meer in tekeningen worden op
genomen, daar ze voor de beschou
wing van de binding niet belangrijk
zijn.

Het overgebleven electron kan geen

\

Daar deze atomen
een electron ge
ven worden zij „do
nors" genoemd. Het verontreinigd
germanium heet n-germanium Andere
vijf-waardige elementen, die hiervoor
in aanmerking komen, zijn fosfor (P)
en antimonium (Sb).
donors
n-germanium

/
/

Fig.1.7

Kristalstructuur van germanlum; verontreinigd met Indlum (3-waardlg)
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verontreiniging
We kunnen het
door een
germanium ook ver3-waardig element ontreinigen, door
een kleine hoeveel
heid van een 3-waardig element in de
kristalstructuur op te nemen. De ele
menten, die hiervoor in aanmerking ko
men zijn : borium (B), aluminium (Al),
gallium (Ga) ’en indium (In). Deze ele
menten hebben drie electronen in hun
buitenste schil, die valentie bindingen
aangaan met de naburige Ge-atomen.
Er blijft echter één valentie binding
open. Op deze plaats is een gat ont
staan (fig. 1—7).
Het 3-waardig atoom, dat het electron ontving, heet
de „acceptor". Het germanium, dat met
een 3-waardig element is verontrei
nigd, word p-germanium genoemd.
Tot slot merken we nog op, dat elec
tronen 'en gaten beschouwd moeten
worden als afzonderlijke en verschil
lende ladingsdragers. Zij kunnen elkaar
wel beïnvloeden (b.v. aantrekken),
doch in eerste instantie kunnen ze
naast elkaar voorkomen, zonder on
middellijk te recombineren.
Bij verhoging van de temperatuur
wordt zowel in p- als in n-germanium
het aantal electronen en gaten door
de warmtebeweigng zo groot, dat
het niet meer te onderscheiden is van
een geleider. Het effect, dat de tran
sistor bij verhoging van de tempera
tuur zijn kenmerkende eigenschappen
verliest, kan hiermede worden ver
klaard.
De verontreinigingen worden in zeer
acceptor
p-germanium

kleine hoeveelheden aan het germanium toegevoegd. Een practische maat
hiervoor is één atoom van een 3- of 5waardig element op tien millioen Geatomen
P. N. VERBINDINGEN
Een p-n verbinding is een germaniumkristal, dat door een bepaalde bewer
king half uit p- en half uit n-germanium
bestaat (fig. 1—8). Zowel het n-germanium als het p-germanium is electrisch
volkomen neutraal, voordat de verbin
ding is tot stand gebracht. Zodra ech
ter de junction is gevormd, gaat er
iets bijzonders gebeuren.
De electronen in het n-germanium
gaan zich bewegen in de richting van
het p-germanium, diffunderen door de
grenslaag en zullen zich trachten te
recombineren met de vrije gaten die
in het p-germanium in (overvloed aan
wezig zijn.
Wanneer echter een aantal electronen
de grenslaag gepasseerd is, wordt
het n-germanium electrisch negatief.
De electronen, die nog willen diffun
deren, worden afgestoten en ten slotte
wordt de electronenstroom door de
grenslaag tot staan gebracht.
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Fig.1.9

Fig.1.8
Ladingsdlchtheid In de Ipn-junction
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GRENSVLAK

GRENSVLAK
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Fig.1.10
GATEN BEWEGING

ELECTRONEN RE'.'.'EGMG

De potentiaalsprongen, die optreden
aan de grensvlakken van een pnjunction.

ontstaan van de
potentiaalsprong

Door de diffusie van
de electronen in
p-germanium, heeft
zich aan de grenslaag een potentiaal
verschil opgebouwd. Dit potentiaal
verschil wordt de spanningsprong
genoemd. Het diffunderen gaat zo lang
voort, totdat de spanningssprong zo
groot is geworden, dat de energie
van de electronen niet toereikend is
om dit spanningsverschil te kunnen
overwinnen Er is een evenwicht in
getreden.
Uit het oogpunt van de gaten in het
p-germanium bezien, ontstaat eenzelf
de situatie. Deze ladingsdragers zul
len zich in de richting van het n-germanium gaan bewegen.
Ook zij diffunderen door de grenslaag,
waardoor het n-germanium electrisch
positief wordt. Aan de grenslaag ont
staat een spanningssprong, die belet,
dat een volledige recombinatie op
treedt.
In figuur 1—10 is weergegeven, hoe
men zich de potentiaal-sprongen aan
de grenslaag moet voorstellen.
De situatie wordt anders, wanneer we
de p-n verbinding op een spannings
bron aansluiten.

Laten we allereerst het geval beschou
wen, dat het p-germanium aan de —
pool en het n-germanium aan de 4pool wordt aangesloten (fig. 1—11a).
Het p-germanium, dat door de dif
fusie van electronen
vergroting van de reeds negatief was
spanningssprongen geworden, wordt nu
bij aansluiting in nog meer negatief.
de sperrichting
Dit geldt evenzo
voor het n-germamanium, alleen wordt dit deel van het
kristal meer positief.
Zowel voor de gaten, als voor de
electronen betekent dit, dat de span
ningssprongen aan de grenslaag zijn
toegenomen
Er bestaat nu helemaal
geen kans meer, dat er gaten of elec
tronen door de grenslaag zullen dif
funderen. De stroom is dus nul en de
verbinding zal zich theoretisch als een
oneindig hoge weerstand gedragen.
Keren we daarentegen de aansluitin
gen om, dan worden natuurlijk de
spanningssprongen verlaagd.
Bovendien worden nu de passerende
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gaten en electronen door de batterij
afgevoerd, zodat zich geen begren
zende spanningssprong meer kan vor
men (fig. 1—11b). Er vindt geleiding
plaats.
Het aldus gevormde germaniumkristal
gedraagt zich dus als een diode.
In
onze
theoresche beschouwing
hebben we er geen
rekening mee gehouden, dat het p-germanium, dat van nature rijk Is aan ga
ten, altijd nog vrije electronen bezit,
die in de sperrichting gemakkelijk de
grenslaag kunnen passeren.
Zij worden hierbij nog geholpen door
de optredtende spanningssprong.
Voor deze electronen (die een min
derheid vormen) is recombinatie mo
gelijk.
Hetzelfde geldt voor
de
vrije gaten, die men ongetwijfeld in
het n-germanium zal aantreffen, in de
sperricnting gedraagt de diode zich
dus niet als een oneinding hoge weer
stand, waardoor de toestand dus niet
zó ideaal is als men aanvankelijk zou
verwachten.
Daar de vrije gaten en electronen in
hoofdzaak ontstaan door thermische
agitatie, ligt het voor de hand, dat
bij toenemende temperatuur de sperweerstand van de diode zal dalen.
In figuur 1—12, is de l-V karakteristiek
van een junction-diode weergegeven.
We zien hier, dat de stroom In de
voorwaartse richting exponentieel toe-

7EH <

<

i
i

mlnorlteitsstroom
in de sperrlchtlng

n

P

Fig.1.13
Gestuurde Injectie van gaten (principe
van de transistor).
neemt, terwijl in de tegenwaartse rich
ting weldra een negatieve verzadigingswaarde wordt bereikt. |n de te
genwaartse richting komen we tenslot
te aan een punt, waarbij de stroom
plotseling sterk toeneemt. Dit punt nu
wordt het zenerpotentiaal genoemd.
Het verschijnsel,dat
zenerpotentiaal
de stroom plotseling sterk toeneemt, is toe te schrijven
aan het feit, dat bij dergelijke span
ningen de veldsterkte zo groot is ge
worden, dat electronen uit de covalente bindingen worden losgeslagen
en deel gaan nemen aan de geleiding.
Voorbij het zenerpotentiaal is de span
ning over de diode onafhankelijk ge
worden van de stroom. Deze eigen-
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karakterlstlek van
diode.
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schap maakt de diode geschikt om
te worden gebruikt voor referentiedoeleinden.
In het voorgaande hebben we gezien,
dat de gelijkrichting zich afspeelt bij
de grenslaag. In het bijzonder wordt
er op gewezen, dat bij een diode in
tegenwaartse richting de gehele spanningsval geconcentreerd is bij de
grenslaag, zodat daar hoge veldsterk
ten kunnen heersen
In de sperrichting vloeit altijd een
kleine lekstroom. Door kunstmatig ga
ten in de buurt van de grenslaag te
injecteren, kan men deze lekstroom
vergroten Jfig. 1—13).

gestuurde Injectie De in de uitwendivan gaten
ge keten zo ontsta
ne stroom is on
afhankelijk geworden van de span
ning, zolang deze in de sperrichting is
aangelegd. Door de injectie te sturen
regelt men de stroom in de sperrich
ting. Hierop berust de transistor.
Een ander type halfgeleider-diode, die
in de electronica veelvuldig wordt
toegepast, is de puntcontact-diode.

(Fig. 1—14). Bij de fabricage ervan
gaat men uit van een plaatje n-germanium. Vervolgens drukt men een zeer
dun draadje op het germanium en met
spanningsstoten formeert men de di
ode. Onder de contactpunt ontstaat
bij het formeren
puntcontacteen gebied van pdiode
germanium.We heb
ben nu weer een
p-n verbinding verkregen en wat voor
de junction-diode geldt, geldt in eer
ste instantie ook voor de punt-contact
diode.
De halfgeleider-dioden bieden enke
le voordelen boven de vacuumdioden
Eén van de belangrijkste is wel het
ontbreken van de gloeidraad.
Bovendien nemen ze ook weinig
plaats in.
De'toegelaten spanningen in de sper-
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Fig.1.14
Puntcontact

diode

richting zijn echter aanzienlijk lager.
Ook loopt er in de sperrichting altijd
een kleine lekstroom, waarmede men
in schakelingen altijd rekening moet
houden. Er loopt echter geen aanloopstroom.
Wordt een diode gebruikt voor gelijk
richting, waarbij voor afvlakking een
condensator wordt gebruikt, dan be
staat de oplaadstroom uit stroompieken, die funest kunnen zijn. Bij een
diode wordt dan ook altijd de maxi
male toegestane waarde van de stroom
opgegeven.
Ook voor detectie worden germaniumdioden zeer veel gebruikt. De puntcontact-diode is bruikbaar tot zeer ho
ge frequenties.
Uit de behandelde theorie blijkt, dat
een diode gevoelig is voor warmte
en licht. Men moet
germanlumdiodes ze dus monteren
op een plaats, die
gevoelig voor
niet aan hitte of
warmte en licht
sterke belichting is
blootgesteld.
De maximaal toegestane temperatuur
wordt bij een diode opgegeven en
bedraagt ongeveer 60° C.
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HOOFDSTUK 2

DE JUNCTION-TRANSiSTOR
Bij de behandeling van de junctiondiode constateerden we, dat in de
doorlaatrichting de potentiaalsprongen aan het grensvlak werden ver
kleind, terwijl in de sperrichting het
spanningsverschil werd vergroot.
Niettemin vloeide er in de sperrich
ting een stroompje (lekstroom), die we
toeschreven aan vrije gaten en electronen, die gemakkelijk de grenslaag
konden passeren, omdat zij hierbij
door de potentiaalverschillen werden
geholpen.
Deze gaten- en electronen stromen
waren niet afhankelijk van de aange
legde spanning.
Wel speelde de
warmtebeweging een grote rol bij het
ontstaan van deze stromen.
principe van
Beschouwen we nu
versterking
alleen even het
geval van de vrije
gaten. Wanneer het mogelijk is deze
ladingdragers met weinig energie in
het n-germanium te injecteren, dan kan
in principe versterking optreden. Dit
injecteren kan op twee manieren ge
beuren :

1).

2).
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door fotonen op het n-gedeelte
te laten inwerken (principe van
de foto-diode)
door'middel van een tweede p-n
overgang, die vlak bij de in de
sperrichting
geschakelde laag
wordt aangebracht.

Sluiten we deze tweede p-n over
gang in de doorlaatrichting aan,
dan injecteren we gaten in het
n-germanium.
Het is van belang, dat in het n-ger
manium weinig donor-verontreinigingen en in het p-germanium veel acceptor-verontreinigingen aanwezig zijn.
In dat geval zal alleen de gatenbe
weging een rol spelen
De junction- of lagen-transistor is zo
genoemd, omdat ze is opgebouwd uit
drie laagjes germaniumkristal verbon
den door twee junctions. Deze drie
laagjes vormen respectievelijk de
EMITTER (e), BASIS (b) en COLLECTOR
(c), waarbij de basis een andere sa
menstelling heeft dan de emitter en
de collector. Schematisch is dit voor-
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Fig. 2.1
Voorstelling van de
p-n-p junction transistor

gesteld in fig. 2-1 a.
In fig. 2-1b is het
symbool
weerge
geven, waarmede men de transistor in
technische schakelingen aanduidt. De
getekende transistor is van het p-n-p
type. We hadden ook de samenstelling
n-p-n kunnen kiezen.

doorlaatrichting zijn aangesloten, (fig.
2—4a). Door de emitter-basisdiode in
de doorlaatrichting aan te sluiten, be
werkstelligen we, dat de spanningssprong in het linker grensvlak (fig.
2—4b) wordt verkleind en gaten uit
het p-germanium in de basis kunnen
treden. Deze gaten vormen in de basis
een ruimtelading, die wordt opgehe
ven door de aanwezige electronen
(n-germanium is immers rijk aan elec
tronen).
Dit betekent, dat geen electro-statische krachten meer op de gaten zullen
werken. Ten gevolge van de thermi
sche beweging zullen deze lading
dragers zien dan naar alle kanten ver
spreiden.
Daar het plaatje n-germanium erg dun
is, komen zij weldra in de invloed
sfeer van de spanningssprong bij het
rechtergrensvlak en zullen vervolgens
gemakkelijk naar de collector kunnen
overgaan. Het basismateriaal 'moet ui
terst dun zijn, daar het anders te lang
duurt, voordat de gaten in het collectormateriaal kunnen treden.

opbouw van de
junction-transistor

Daar in de p-n-p-transistor echter de
gatenbeweging een grote rol speelt
en we zojuist het voorbeeld van ge
ïnjecteerde gaten hebben genoemd,
ligt het voor de hand, dat we dit
type eens nader willen onderzoeken.
Er bestaan ook nog andere samen
stellingen zoals b.v. de p-n-p-tran
sistor, waarop we niet verder zullen in
gaan, daar dit te ver zou voeren.

De werking van een npn-transistor is
analoog aan die van het pnp-type. Al
leen gaan we dan uit van de gedach
te, dat we een negatieve ladingsdra
ger met weinig energie gemakkelijk
in het p-germanium kunnen injecteren.
(Figuren 2—2a, 2—2b en 2—3).
De pnp-transistor kunnen we beschou
wen als twee dioden tegenover el
kaar aangebracht, waarvan ;de basis
collector overgang in de sperrichting
en de emitter-basis-overgang in da
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Men zal zich afvragen, waarom de ga
ten niet lang in het germanium mogen
vertoeven. De reden hiervoor is de
volgende :

Voorstelling van de
n-p-n junction transistor
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Fig.2.3
Fig.2.2
N.TYPE

P.TYPE

Schematische opbouw van
een lagen transistor

N.TYPE
\ EMITTOR
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reden van de
dunne basis

Wanneer we gaten
in het n-germanium
injecteren, zullen
deze, zich gaan recombineren met de
electronen, waaraan het n-germanium
zo rijk is.
Dit moet worden voorkomen i Het re
combineren kost nl. tijd. Bij de tran
sistors moeten we er dus voor zorgen,
dat de gaten, die we uit de emitter in
jecteerden, zo snel mogelijk de basiscollector-grenslaag passeren. Dit kan
worden gerealiseerd door het basis
materiaal uiterst dun uit te voeren. Er
treedt echter altijd een geringe recombinatie op, doch voor de werking
van de transistor brengt dit verschijn
sel geen ernstige consequenties met
zich mee.

Uit het bovenstaande blijkt, dat in de
transistor geen ruimteladingseffecten
zullen optreden, zoals in vacuumbuizen.
Verschijnselen, die bij de buizen toe
te schrijven zijn aan de ruimtelading,
zijn bij de transistor afwezig.
In onze beschouwing hebben we er
geen rekening mee gehouden, dat er
ook electronen uit de basis in de emit
ter zullen overgaan. Voor deze lading-

dragers daalt eveneens de spanningssprong. De electronenstroom treffen
we alleen aan in de emitterleiding.
Het is dan ook begrijpelijk, dat de
emitterstroom groter is dan de collectorstroom. De verstroomhouding collectorversterkingsfactor emitterstroomwordt
aangeduid met de
stroomversterkingsfactor a, die voor
een lagen-transistor kleiner is dan 1.
In fig. 2—4b is het potentiaal verloop
aan de grensvlakken weergegeven,
zoals die optreedt in een pnp-transistor. Hoe groter we V eb maken, des
te kleiner wordt de spanningssprong
aan het linker grensvlak.
Tenslotte
zal het gehele spanningsverschil ver
dwijnen en kunnen de gaten ongehin
derd in het basis-materiaal treden.

Daar de spanningssprong aan het rech
ter grensvlak de geïnjecteerde gaten
helpt bij hun diffusie naar rechts, kan
reeds met een vrij lage collectorspanning worden volstaan om alle gaten
uit het n-germanium te doen .'opnemen.
Dit betekent, dat de collectorspanning
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Potentiaal verloop aan de grensvlakken. In (a) Is het verloop weergegeven
bij een niet aangesloten transistor.
In (b) zijn de potentlaalsprongen weergegeven, die optreden aan de grens
vlakken, wanneer de emltter-basis Junction in de doorlaatrichting en de coliector-basis junction in de sperrlchtlng zijn aangesloten.
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gevoerd, terwijl bij sommige fabrika
ten koelvinnen voor de warmtegeleiding zijn aangebracht.
De eerste transistors die na de ont
dekking in 1948 werden vervaardigd,
waren alle van het puntcontact-type.

weinig invloed zal hebben op de col
lectorstroom. De in
geringe Invloed
wendige weerstand
van de collector- van de transistor
spanning op de
zal een hoge waar
collcctorstroom
de vertegenwoor
digen.
Een transistorkarakteristiek toont danook veel overeenkomst met een penIhode-karakteristiek

Op het ogenblik is dit type vrijwel ge
heel verdrongen door de junctiontransistor.
De puntcontact-transistor bestaat uit
een plaatje p- of n-germanium, waarop
twee metalen spitsen rusten (fig. 2-5b).
De -onderlinge afstand van de spitsen
bedraagt ongeveer 50 micron. Door
stroomstoten van de spitsen naar het
germanium te zenden, heeft men ver
kregen, dat zich ter plaatse kleine
junctions hebben geformeerd. Afhan
kelijk van het gebruikte materiaal, ont
staat hierdoor een p-n-p- of n-p-ntransistor.
Puntcontact-transistors worden, zoais
reeds is opgemerkt, niet veel meer
gebruikt. Ze wor
puntcontactden alleen nog ver
transistors
vaardigd voor spe
ciale doeleinden, zoals b.v. voor scha
kelingen, waarin de negatieve weerstandskarakteristiek een rol speelt.
In de eerste jaren na de ontdekking
van de transistor speelde het punt
contact-type een grote rol in hoogfrequent-schakellngen. In deze tijd lag
de grensfrequentie van dit type tran-

Zoals we in het begin opmerkten, be
staat een transistor uit twee dioden,
die tegenover elkaar zijn aangebracht,
terwijl ze de kathode gemeenschap
pelijk hebben.
Men zal zich afvragen, of de emltter
en collector-aansluitingen dan niet kun
nen worden omgewisseld. Dit is inder
daad mogelijk.
De fabrikant heeft echter wel onder
scheidt gemaakt tussen collector en
emitter. Eén en ander houdt verband
met het feit, dat de collector over het
algemeen een groter vermogen moet
kunnen dissiperen.

Wanneer men een
verschil tussen
collector-basis en transistor van binemitter-basis diode nen bekijkt, zal men
waarnemen,
dat
de collector groter en steviger is uit
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I

sistor aanzienlijk hoger dan bij de
junction-transistor.
Tegenwoordig is
men echter in staat ook junctiontransistors met goede h.f.-eigenschappen
te vervaardigen. Het is begrijpelijk,
dat de puntcontact-transistor het ten
slotte heeft moeten afleggen tegen
zijn meer robuste nakomeling.
Een ander halfgeleider-element, dat
ook tot de transistorfamilie behoort, is
de foto-transistor (fig. 2—6). De wer
king van dit type transistor berust op
het
verschijnsel,
fototransistor
dat licht in staat is
electronen, die zich
in de valentiebanden bevinden, zoveel
energie te geven, dat zij gemakkelijk
de‘ geleidingsband kunnen bereiken.
Bij een foto-transistor, zoals de OCP71,
maken we van dit verschijnsel gebruik
door de basis-emitter verbinding te
belichten.
Deze belichting doet de
potentiaalsprong aan het grensvlak da
len. Het gevolg hiervan is, dat de ga
ten in de emitter gelegenheid krijgen
te diffunderen naar de collector.

het element kunnen interessante proe
ven worden genomen.
Na hetgeen over de fototransistor is
gezegd, zal men opmerken, dat iede
re transistor min of meer gevoelig is
voor licht. Voor het gebruik als versterker-element is dit effect beslist
hinderlijk. Er kunnen gemakkelijk fou
tieve instellingen
maatregelen
door ontstaan. De
tegen de
fabrikant voert de
lichtgevoeligheid transistor dan ook
van transistors
zó uit, dat de pnpof npn junctions niet door licht kunnen
worden getroffen.
De Philips transistors, die in een gla
zen capsule worden uitgevoerd, zijn
voorzien van een zwarte deklaag.
Het foto-electrisch effect treedt ook
op bij de dioden
Men dient ook
hier maatregelen tegen dit effect te
nemen.

SPLEE1

\

We zien dus, dat we door het belich
ten dezelfde situatie hebben verkre
gen, zoals die zich voordeed bij de
pnp-transistor, wanneer de emitter-basis verbinding in de doorlaatrichting
werd aangesloten.

Een fototransistor blijkt het gevoeligst
te zijn in het infra-rode gebied. Met
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FABRICAGE VAN TRANSISTORS
Voor transistoren is germanium van
zeer grote zuiverheid nodig.
Deze
graad van ^zuiverheid kan niet langs
chemische weg worden verkregen,doch
wel op een physische wijze. Niettemin
past men allereerst de chemische ma
nier toe om het germanium zo zuiver
mogelijk te krijgen. Vervolgens wordt
het germanium in een grafiet schuitje
gedaan en langzaam door een smalle
hoogfrequent ver
bereiding van
hittingsspoel
ge
trokken, waarin het
intrinsiek
germanium
germanium
vloei
baar wordt.

De breedte van de verhittingsspoel is
klein t.o.v. de lengte van het schuitje.
Dit betekent, dat wanneer we de be
weging langzaam uitvoeren, steeds
een gedeelte van de germaniumstaaf
vloeibaar zai worden. De vloeibare fa
se beweegt zich dus van het ene eind

KWART S6UIS

HF VERHITTINGSSPOELEN

INERT GAS,

GRAFlETSCHUITJE

VLOEIBARE FASE.

Fig.3.1

naar het andere eind. Daar de veront
reinigingen in het germanium de vloei
bare toestand verkiezen boven de
vaste, zullen ze 'trachten de vloeibare
fase te volgen.
Dit lukt inderdaad
voor een gedeelte van de verontreini
gingen.
Plaatst men nu vijf verhittingsspoelen
achter elkaar, zodat de bewerking her
haald wordt, dan ontstaat een zeer
goede zuivering.
Het aldus verkregen germanium heeft
een weerstand van ongeveer 60 Q-cm.
We dienen hierbij te vermelden, dat
de weerstand afneemt, naarmate de
verontreiniging van het germanium
groter is.
De soortelijke weerstand is dus een
maat voor de verontreiniging v. h. ger
manium. Het schuitje wordt omgeven
door een kwarts buis, waardoor een
inert gas, b.v. argon stroomt. Het gas

VAST
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Het reinigen van
germanium volgens
de physische me
thode.
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zorgt ervoor, dat er een kleine druk
in de buis heerst, zodat verontreinigin
gen en lucht niet kunnen binnendrin
gen. In figuur 3—1 is schematisch het
physisch zuiveringsproces van germanium weergegeven.
In de tekening
ziet men, dat onder de h.f.-spoelen het
germanium vloeibaar is.

Het zuiver of intrinsiek germanium
dient voor de transistor verontreinigd
te worden tot p- of n-germanium. Dit
wordt gedaan door een ent- of kiemkristal, een hoeveelheid p- of n- ver
ontreiniging en intrinsiek germanium in
het schuitje te leggen.

zich de transistor moet voorstellen,
nadat de indium bolletjes aan de bei
de zijden zijn aangebracht. Door de
collector «groter dan de emitter uit te
voeren, wordt een verbetering in de
stroomversterking verkregen, daar de
gaten nu meer kans zullen hebben in
de collector te komen.
Een transistor, die
volgens deze me
thode gemaakt is,
wordt een alloy
junction- of diffused junction- transis
tor genoemd.

alloy junction of
diffused junction
transistor

Bij het toevoegen van de hoeveelheid
p- of n-verontreiniging moet er reke
ning mee gehouden worden, hoe sterk
de verontreiniging de vloeibare toe
stand verkiest boven de vaste.

Het volgende fabricage-proces, dat
we gaan behandelen, is die van de
grown junction-transistor. Dit proces
leent zich beter voor het vervaardigen
van npn-transistors, dan het vorige.

Het schuitje wordt vervolgens weer
door de verhittingsspoelen geleid,
waarbij ervoor ge
het verkrijgen van zorgd wordt, dat
de vereiste
het germanium zich
verontreiniging
aan het kiemkristal
kan vastsmelten.
Na deze bewerking heeft men een
staaf p- of n-germanium gekregen.

De „grown" junction-transistor verkrij
gen we door in een smeltkroes, waar
in zich n-germanium bevindt, een entkristal te dompelen
dat zal aangroelen
grown
wanneer het kristal
junction-transistor omhoog wordt ge
trokken,
(figuur 3—3)
Als er voldoende n-germanium is aan
gegroeid, wijzigt men het gesmolten
n-germanium door over-compensatie in

Vervolgens wordt het kristal In dunne
schijfjes gezaagd (dikte ca 1 mm),
waaruit rechthoekige plaatjes worden
gemaakt ter grootte van 3X4 mm.
Een pnp-transistor wordt nu gemaakt
door op een plaatje n-germanium een
indium bolletje te leggen en het geneel in een oven te verhitten tot iets
boven het smeltpunt van indium. Het
germanium lost in het vloeibare Indium
op, totdat het verzadigd is. Bij het af
koelen kristalliseert het germanium,
dat in het indium is opgelost, weer uit
en heeft door de verontreiniging met
een 3-waardig element het karakter
van p-germanlum gekregen.
Hetzelfde .proces wordt aan de ande
re zijde van het plaatje herhaald. In
fig. 3—2 is weergegeven, hoe men
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p-germanium. Vervolgens laat men de
staaf weer aangroeien, met dien ver
stande, dat de dikte nu niet groter
mag worden dan 50 micron
Als dit
dunne laagje is verkregen, voegt men
weer een donor-verontreiniging aan
het gesmolten germanium toe en het
proces wordt herhaald. We hebben nu
een npn-kristal aekreaen.

Het kristal wordt ten slotte in een groot
aantal kleinere staafjes gezaagd, die
voorzien worden van de aansluitdraden voor emitter, basis en collector.
Het is niet eenvoudig een aansluiting
aan de zeer dunne basis te maken.
De beschreven fabricage-methode kan
natuurlijk ook gebruikt worden voor
het maken van’pnp-transistors.

Verder kennen we nog
grown" junction transistor.

de „rate
De wijze,

waarop dit type transistor wordt ver
vaardigd, is vrijwel
rate grown
anoloog aan de
junction-transistor hierboven beschre
ven methode.
Ook hier laat men de npn-lagen aan
groeien. Het gesmolten germanium be
vat echter nu zowel n- als p-germanium.
De verschillen in n- en p-germanium
worden bij deze methode verkregen
door de snelheid te wijzigen, waarin
het aangroeiïngsproces wordt ge
voerd.
De hoeveelheid verontreiniging, die in
het kristal terecht komt, is nl. niet al
leen afhankelijk van de hoeveelheid,
die zich in het vloeibaar germanium
bevindt, doch ook van de snelheid,
waarmede we het kristal laten aan
groeien.
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HOOFDSTUK 4

TECHNISCHE GRONDSLAGEN
Bij de verklaring van de junctiontransistor constateerden we, dat gaten
in de basis geïnjecteerd, gemakkelijk
de collector grenslaag konden passe
ren, daar zij geholpen werden door
de aan deze grenslaag optredende
spanningssprong.
De gaten-injectie
werd verkregen door de emitterbasis junction in de doorlaatrichting
aan te sluiten. |n fig4 4—1 is de scha
keling nogmaals weergegeven. De aan
sluiting in de doorlaatrichting had ook
tengevolge, dat er een electronenstroom in het emittercircuit ging lopen.
Deze electronenstroom troffen we niet
in de collectorleiding aan.
In deze
schakeling is de emitterstroom danook groter dan de collectorstroom.
We hebben bovendien opgemerkt, dat,
hoewel de collector-basis-junction in
de sperrichting is aangesloten, er al
tijd een minoriteitsstroom vloeit, die
EMfTTER
I

Ie
P

I
I
I

BASIS

N

1
I
I
I

Deze stroom, die onafhankelijk is van
de aangelegde collectorspanning, mits
deze een bepaalde waarde heeft
overschreden, wordt aangeduid met
lco.
Welnu, in de transistortechniek
heeft men met al deze stromen reke
ning te houden.

Geven we het gedeelte van de emitterstroom (le), dat in de collectorleiding terecht komt aan met a (a « 0,98)
dan bedraagt de collectorstroom :

Ic

= Ico "I" ale

P

Ic

(1)

Meestal is lCo « 2 è 3 M en te ver-

CQl l FLTQR

3694

24

veroorzaakt wordt door vrije electronen en gaten, die zich resp. in het
p- en n-germanium bevinden.
Deze
electronen en gaten kunnen gemakke
lijk de grenslaag passeren, omdat ze
door de spanningssprongen worden
geholpen.

EMITTOR

Fig.4.1

COLLECTOR

p n p transistor

lco**ï»
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vcb
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Fig.4_2

Geaarde basisschakeling
waarlozen t.o.v. Ie. Superponeren we
een kleine wissel
geaarde
stroom ie op de
basisschakeling
emitterstroom, dan
zal ook in de col
lectorleiding een wisselstroom ic ont
staan,

Hiervoor geldt:
ic = öie

(2)

Daar de stroomversterkingsfactor van
een junction-transistor kleiner is dan 1,
zal een gedeelte van de emitterstroom via de basis afvloeien. Ook
Ico vloeit via de basis af naar aarde,
Deze lekstroom is tegengesteld aan
de stroom, die uit de emitter wordt
verkregen.

Volgens de Wet van Kirchoff is dus de
basisstroom :
(3)

lb — (1 — a) Ie — Ico

Daar een transistor drie aansluitingen
heeft, zijn naast deze schakeling, die
de geaarde basisschakeling wordt
genoemd (fig. 4—2) nog twee andere
fundamentele schakelingen, waarin een
transistor kan worden opgenomen.

Deze zijn de geaarde emitter- en de
geaarde collectorschakeling. Een ge
aard emitterschakeling is weergegeven
in figuur 4—3.
In de collectorleiding zal een stroom
gaan lopen, als/we de basis negatief
maken t.o.v. de emitter. Immers, in dat
geval is de basis emitter-junction weer
in de doorlaatrichting aangesloten. Bij
verwaarlozing van lco is, zoals reeds
bij de geaarde ba
sisschakeling is op
geaarde
emitterschakeling gemerkt, le gelijk
(1—a) l0. De collectorstroom was in dat geval gelijk
aan aioUit dit gegeven volgt, dat de stroomversterking van deze schakeling, die
aangeduid wordt met a1, te berekenen
is uit :
a
lc
a1 =
(4)
1 —a
lb

Bij een junction transistor met a =
0,98 bedraagt a1 dus 49 Uit het bo
venstaande blijkt, dat een spanning
tussen basis en emitter een emitter
stroom tengevolge zal hebben, die*
hetzelfde zal zijn, zowel voor een ge
aarde basis als een geaarde emitter
schakeling. De batterij, die deze span
ning veroorzaakt moet echter bij een
geaarde basisschakeling een stroom
le en bij een geaarde emitterschake
ling een stroom (1 — a) le leveren.
Dit betekent, dat de ingangsweerstand

k

b

b

p
l\

V«

V.b

Vc.

Vb.
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Geaarde emitterschakeling

Fig.4.4 -±Geaarde collectorschakellng of
emittervolger
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van de geaarde emitterschakeling on1
geveer
zo groot zal zijn, als
1 —a
die van een geaarde basisschakeling.
Het benodigde stuurvermogen is dan
ook bij een geaarde emitterschakeling
evenredig kleiner.
Dit is de reden, waarom in het alge
meen aan deze schakeling de voor
keur wordt gegeven.

De geaarde collectorschakeling wordt
ook wel aangeduid met de naam emittervolger. Kenmerken van deze laat
ste schakeling zijn een hoge ingangsimpedantie, een spanningsversterking,
die kleiner is dan 1, een lage uitgangsimpedantie en een hoge stroomver
sterking. De schakeling kan vergele
ken worden met de kathodevolger,
zoals we die bij buisschakelingen
kennen.

De derde fundamentele schakeling,
die we zo juist noemden, is de
geaarde collectorgeaarde collector- schakeling (fig. 4-4)
schakeling, of
De basisstroom kan
emlttervolger
weer voorgesteld
wonden door
(1 — a) le. De stroomversterking is
hier gelijk aan

Een vergelijking van 'de transistor met
de vacuumbuis levert als resultaat, dat
de emitter als kathode, de basis als
rooster en de collector als anode kan
worden opgevat. Een verschil is ech
ter, dat de diode gevormd door roos
ter en kathode bij een buis in de sperrichting is aangesloten, terwijl bij een
transistor de emitter-basis-diode in de
doorlaatrichting in het circuit is opge
nomen.(5)
In fig. 4—5 zijn resp. een ge
aarde basis, een geaarde emitter en

1

'e

1 — a

lb
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GEAARDE ANODE SCHAKELING
OF KATHODEVOLGER

Fig.4-5

een geaarde collectorschakeling met
de overeenkomstige buisschakelingen
weergegeven.
Alleen een geaarde emitterschakeling
geeft een fazedraaiing van 180 graden.
Bij de andere schakelingen zijn de inen uitgangsspanning in faze, evenals
bij de overeenkomstige buisschake
lingen.
TRANSISTORKARAKTERISTIEKEN

In figuur 4—6 (a, b en c) zijn de
karakteristieken
weergegeven,
die
opgenomen zijn voor een transistor in
geaarde basisschakeling
Figuur 4—6a geeft het verband weer
tussen lc en Vcu met als parameter l0.
In de afbeelding komt duidelijk tot
uiting, dat de collectorstroom onafhan
kelijk is van VCb- Immers, de le lijnen
liggen evenwijdig aan de x-as.
In figuur 4—6b is lc als functie van le
weergegeven. Uit de afbeelding blijkt,
dat een transistor een lineaire stroomversterking geeft. De stroomversterking is gelijk aan tga. De derde figuur
geeft het verband weer tussen Veb en
le. We zien dat het verband niet li
neair is. Dit betekent, dat een transis
tor geen lineaire spanningsversterking
geeft.
Opvallend is, dat de doorlaat-karakteristiek van de emit
karakteristieken
ter - basisovergang
voor een geaarde beïnvloed
wordt’
basisschakeling
door de collectorspanning.
Bij niet aangesloten collector vinden
we de rechtse kromme, omdat dan de
totale emitterstroom door de basis
moet worden afgevoerd, hetgeen met
een extra spanningsval gepaard gaat.
In figuur 4—7 zijn enige karakteristie
ken voor een geaarde emitterschake
ling weergegeven. In figuur 4—7a is
nu lb de parameter. 1 We merken bij
deze figuur op, dat de helling van de
collectorkarakteristieken groter is dan
de overeenkomstige helling voor een
geaarde basisschakeling. Dit hangt sa-

men met het feit, dat grootheid a niet
geheel onafhankelijk is van de collectorspanning. Voor een geaarde emit
terschakeling wil dit zeggen, dat een
kleine verandering in a een veel gro
tere verandering in a’ geeft
a

a’ = 1

a

Deze grotere helling duidt er op, dat
de inwendige weerstand tussen col
lector en geaarde emitter kleiner is
dan tussen colector en geaarde basis
De grafieken lijken veel op die van
een pentode.
In fig. 4—7b is lc als functie van lb
weergegeven Het verband tussen bel
de grootheden is niet helemaal lineair.
De stroomversterkarakteristieken
king wordt bepaald
voor een geaarde
door de tangens
emitterschakeling
van de hoek, die
de raaklijn aan de kromme met de
x-as maakt.
Het blijkt, dat bij een zeer kleine
en zeer grote waarde van lc de ver
sterking afneemt. Bij de meeste transistoren ligt de grootste steilheid bij
een collectorstroom van ongeveer 1
mA. Een derde grafiek, die bij de ge
aarde emitterschakeling belangrijk is,
is de Vbe/lb karakteristiek (fig. 4—7c).
Deze grafiek verloopt exponentieel.
Dit is niet prettig, hoewel zulks te
verwachten is daar de emitter-basts
junction zich gedraagt als een diode,
die in de doorlaatrichting is aange
sloten. Het betekent, dat we de tran
sistors, willen we zo weinig mogelijk
vervorming krijgen, moeten sturen uit
een stroombron. Met andere woorden:
we moeten ervoor zorgen, dat de
spanningsbron een zo hoge impedan
tie bezit, dat de variërende ingangsweerstand van de transistor geen in
vloed meer heeft op de stroom, die
in het ingangscircuit vloeit.
Het is interessant te vermelden, dat
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we van het niet-lineaire gedrag bij
le = f (Vbe) uitstekend gebruik kun
nen maken om automatische sterkteregeling in transistorschakelingen te
realiseren.
Door de instelling te veranderen wij
zigt zich de ingangsweerstand en
dientengevolge de stroom van de aan
gelegde wisselspanning.
Na deze inleidende theorie is het dui
delijk geworden, dat de transisor,
evenals de radiobuis in een bepaald
werkpunt dient te
instelling van een worden ingesteld,
transistor
Dit werkpunt wordt
zo gekozen, dat
een maximale uitsturing wordt verkre
gen, zonder dat de wisselstroom ern
stig wordt vervormd. Bij de geaarde
basisschakeling wordt deze instelling
verkregen door de emitter positief
t.ov. de basis te maken.
De instelstroom, die in de emitter-basis-junction
gaat vloeien, wordt verkregen uit een
gelijkstroombron, die zich in het emit
tercircuit bevindt. De vraag
is nu, hoe groot moet deze
mA
instelstroom zijn.
Om dit te kunnen beoorde
len hebben we de Ic/Vcb
.8
karakteristiek nodig.
In deze grafiek gaan we
allereerst de belastingslijn
trekken
(fig. 4—8).
Deze wordt bepaald door
de weerstand, die zich in
het collectorcircuit van de
transistor bevindt. De snij
punten op de coördinaten
-2
worden gevonden door te
veronderstellen, dat de tran
0
sistor volledig kan worden
uitgestuurd. Het snijpunt op
de y-as ligt dan bij ?lc gelijk
aan
Vb

het snijpunt op de x-as bij de waarde
Vb.
Wanneer de belastingslijn is
getrokken kan het instelpunt worden
vastgesteld. We richten uit een % Vb
een loodlijn op, totdat de belastings
lijn wordt gesneden. Het snijpunt is
instelling van een dan het instelpunt.
In de grafiek van
geaarde
figuur 4—8 ligt het
basisschakeling
instelpunt bij een
lc van 4 mA. In dat geval meten we
een collectorstroom van 3,8 mA; Je
collectorspanning is gelijk aan %Vb
dus — 5 volt. '

In figuur 4—9 is een geaarde basis
schakeling met de vereiste spannings
bronnen weergegeven. De signaalstroom komt d.m.v. een transformator
in het emittercircuit. Deze transforma
tor moet zo gedimensioneerd zijn, dat
een goede aanpassing met de lage
ingangsweerstand van de schakeling
wordt verkregen.
De ruststroom, die in het emittercircuit
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Fig.4.9
Geaarde basisschakeling met de
vereiste spanningsbronnen
vloeit, wordt bij voldoende batterijspanning bepaald door R1. De voor
waartse weerstand van de emitterbasis-junction is zo klein, dat zij ge
rust verwaarloosd kan worden.
Het bepalen van de instelling van een
geaarde emitterschakeling gaat vrijwei
op gelijke wijze. Hier wordt eerst
de belastingslijn in de Vce/lc karakte
ristieken getrokken. Daar de basis ne
gatief t.o.v. de emitter moet worden
ingesteld, kan gemakkelijk de beno
digde instelstroom via een serieweerstand worden betrokken.

Hoewel de geaarde emitterschakeling
een
hogere
ininstelling van een
gangsweerstand
geaarde
heeft dan de geemitterschakellng aarde basisschake
ling, wordt de in
stelstroom toch practisch alleen be
paald door de serieweerstand en de
grootte van de batterijspanning.
In figuur 4—10 zijn de Vce/lc karakteris
tieken nogmaals weergegeven. In de
grafieken is de belastingslijn voor een
weerstand van 2000 Q getrokken. De
basisinstelling moet hier 40 /zA beoragen. De ruststroom, die in dat geval
in de collectorleiding wordt gemeten,
is dan 2,5 mA.
De maximale uitsturing van de transis
tor wordt in de ene richting begrensd
door de knik in de karakteristieken en
in de andere richting door lco- Daar
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de knik bij een zeer lage waarde van
de collectorspanning ligt en lco een
kleine waarde van de collectorstroom
vertegenwoordigt, kan een transistor
zeer ver worden uitgestuurd. Dit bete
kent, dat bij een geaarde emitterschakeling een hoog rendement kan wor
den verkregen.
In fig. 4—11a is een geaarde emitter
schakeling weergegeven. De koppe
ling met de bron, die de stuurspanning
levert, geschiedt hier d.m.v. een trans
formator. In sommige gevallen is het
ook mogelijk een capacitieve koppe
ling toe te passen (fig. 4—11b). Het is
echter dan een vereiste, dat de bron
die de wisselspanning levert een met
al te grote inwendige weerstand be
zit. Bovendien moet de scheidingscondensator een te verwaarlozen reactantie hebben t.o.v. de ingangsimpedantie van de schakeling. Een practisch
voorbeeld hiervan is de cascadeversterker, die bestaat uit transistors in
geaarde emitterschakeling (fig. 4-11c).
Hierop komen we bij de bespreking
van transistorversterkers nog terug.
De minoriteitsstroom lco, die we ter
wille van de eenvoud bij het bespre
ken van de geaarde basis-, de geaar
de emitter- en de geaarde collectorschakeling verwaarloosden, is hele
maal niet zo onschuldig als men aan
vankelijk zou verwachten. Een temperatuursverhoging van 10° Celcius geeft
ongeveer een verdubbeling van de
waarde van deze stroom.
Dit brengt met zich mede, dat bij toe
nemende temperatuur het instelpunt
kan verlopen. Bovendien wordt de
maximale uitsturing verkleind.

tt_________ i
lco bij een geaarde
basis- en geaarde
emitterschakeling

Zowel voor de geaarcje basis als voor
de geaarde emitterschakeling vonden we, dat

lb = (1 — ct) Ie — lco

(1)

lc = ale + lco

(2)
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Elimineren we voor de
geaarde
emitterschake
ling le uit de vergelijkin
gen, dan krijgen we :
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C
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Fig.4.11
voor

geaarde

emitterschakeling

1

a
lc = -----------

1F

Ib +

1 — a

----------- Ico
1 — a

Ib

(3)

Ico

Ie = ------ + -----1 —a

1 —a

a1 Ib + Ico1
Dit in (2) ingevuld, levert :

= a1 (Ib +

Ico) als a~1.

Immers, uit (1) volgt dat

(1

cc) Ie = Ib "F Ico of

alb

alco

lc = --------- +
1 —a

+ ,lco

1 —a
51

alb
1 —a

alb

r

+ i-

+ 1 | lco

J

I. 1 —a
fa + 1 -al

+ I-------

J. 1— a
et
a
= --------- lb +
1 —a
1 —a
1 —a

1

a

■|

'co

J
lco

Bij de geaarde emitterschakeling komt
lco ongeveer a' maal zo sterk tot ui
ting, zodat de genoemde nadelen,
vooral voor deze schakeling zullen
gelden. Daar deze schakeling echter
de meest aantrekkelijke eigenschap
pen bezit, heeft men gezocht naar een
temperatuursstabilisatie hiervoor. We
zullen hier twee schakelingen bespre
ken, waarin dit is gerealiseerd.
In fig. 4—12 is een van deze schake
lingen weergegeven. Zoals men ziet,
wordt de instelstroom niet onmiddel
lijk uit de batterij, doch via de collectorweerstand verkregen. Wat gebeurt
er nu, wanneer door een temperatuursverhoging lco toeneemt ? De collectorspanning zal
tcmperatuursdan dalen.
Deze
stabillsatie bij een
spanningsdaling
geaarde emitter
heeft tot gevolg,,
schakeling
dat lb kleiner wordt
zodat de toename van lc wordt tegen
gewerkt.
We kunnen dus zeggen, dat het instelpunt minder verloopt door de gro
te gelijkstroomtegenkoppeling van de
schakeling.
Een nadeel van de schakeling is, dat
er ook voor de wisselspanning een
tegenkoppeling optreedt. Dit is te
voorkomen door de schakeling van
fig. 4—13 toe te passen. Hier is een
ontkoppelcondensator aangebracht, die
de tegenkoppeling voor de wissel
spanning elimineert. Voor het stabili
seren van relatief grote collectorstromen voldoet deze schakeling niet.
Bij een bepaalde batterijspanning moet
voor een grote lc de Rc klein zijn, zo
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dat de gelijkspanningsversterking niet
groot genoeg meer is voor een goede
stabilisatie.
Een andere schakeling, die in dit op
zicht beter voldoet, is weergegeven in
figuur 4—14. Om de lco variaties te
verminderen, is de schakeling zo inge
richt, dat voor de gelijkstroom een ge
aarde basis en voor de wisselstroom
een geaarde emitterschakeling wordt
gevormd. We hebben aangetoond, dat
voor een geaarde basisschakeling lco
niet zo ernstig is als voor een geaar
de emitterschakeling. Men kan dus ver
wachten, dat in de weergegeven scha
keling een bevredigende regeling van
de stabilisatie wordt verkregen.
De stuurwisselstroom wordt in het basis-emittercircuit gebracht d.m.v. een
transformator. De getekende batterijen
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Fig. 4-12

Geaarde emitterschakeling
met temperatuurstabilisatie
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Fig.4.13

Geaarde emitterschakeling met
uitsluitend gelijkstroom tegenkoppeling

AMROH

MUSISTORS
Transistoriseren, is het wacht
woord van de toekomst. Blijft
niet achter; maak U door ex
perimenteren vertrouwd met
de transistor, zijn mogelijkhe
den en zijn zo zeer van de
vacuumbuis verschillend ka
rakter. De kosten zijn geen
beletsel meer, nu de voor
delige AMROH musistors er
zijn.

Sub-miniatuur formaat
(de kleinste transistor die
U ooit zag)
Superieure eigenschappen
(gegarandeerd actief)

Schermhulsjes van alluminium
(geen foto-effect, goede
warmte-afvoer)
Algemeene gegevens ;
Max. collectorspanning
(piekwaarde —Vcp 15 V

Type OC3 geschikt voor
ingangs- en tussentrappen
Type OC4 geschikt voor algemeen
gebruik, incl. eindversterkmg

Type OC5 geschikt voor
m.f.-trappen (450—470 kHz)

f3.75
f4.50
f8.95

Max. collectorstroom
--- Ic

10 mA

Max. dissipatie (bij
25° C omg.temp.)

Wc

50 mW

Grensfrequentie
(geaarde basis) ca 0,8 MHz

kwaliteitsprodukten voor elektronica

MUIDEN

TEL. 0 2942 — 341*

Sub-miniatuur onderdelen voor Transistor-schakelingen

Transistors Pope:
EXPERIMENTEER
OC14
OC13

HF
OC44

EINDVERSTERKER
OC16

f 4.25

24.50

30.—

5.50

Transistor-voetjes:
3 pol. met raam, staand model

t

0.42

3 pol. zonder raam, liggend model

f

0.39

Miniatuur
Potentiometers
7A1

VWS

diameter 19 mm - asdikte 4 mm - aslengte 30 mm

10, 50 kQ;
1000 en 2500 Q

5,

Logarithmisch in capaciteiten:
Lineair in capaciteiten .

0,1,

0,25,

f 1.60

en

0,5

type
f

1 MQ

Min.
5.—

BALANSTRANSFORMATOREN, type Sub.
Afm. : 20 X 20 X 15 mm
f 6.—

BALANSTRANSFORMATOREN
Afm.
33 X 26 X 23 mm

Driver, prim. : OC71 (OC13) - sec. : 2 X
OC71 (OC13). Uitgang, prim: 2 X OC72
(OC13) - sec. 4 Q.

Driver, pri : OC71 (OC13) - Sec. 2 X
OC72 (OC14) Uitgang, prim: 2 X OC72
(OC14) - Sec. 4 Q.

met asgat 4 mm
zwart f 0.30

diam.- 20 mm,
KNOPPEN:
creme
f 0.58
—

ROSENTHAL

SCHÜFCONDENSATOREN:

KERAMISCHE

10I

24

15 20
f 0.40

Tolerantie 20% 220 270

Werkspanning

80

50

Tolerantie 10%.

330

30 40
f 0.40

390 470
f 0.32

560

500 V.

12 0
51
100 pF
f 0.48

820 1000 pF
f 0.32

680

diam. 18 mm, hoog 14 mm, met
POTKERNEN :
f 1.25
passende spoel in transparant plastic.

gCBCBOIOBft vmwi

ELCO'S zullen spoedig in neven
staande waarden in zeer kleine
afmetingen geleverd worden :

Spanningen:
6 volt: 1 -5-10- 25-100 jaF
3 volt: 10-110 ^F

LEVERING UITSLUITEND AAN DE HANDEL DOOR :

ALFRED LUDERT N.V.

-

Amersfoort

Telefoon 5724

zorgen voor de vereiste voedings
spanningen. De schakeling verenigt dus
de gunstige eigenschappen van de ge
aarde basis- en geaarde emitterscha
keling in zich, als de gelijkstroomweerstand van de transformator klein
is en de condensator c, groot ge
noeg is om R, te ontkoppelen. In fig.
4—15 is een variant op deze schakeling
gegeven om met één batterij te kunnen
volstaan.

R1

R2

V2

O-

bilisatie is het hier van belang, een
grote stroom in de spanningsdeler Ri,
R2 te laten vloeien. Immers in dat ge
val worden de geaarde basis-eigenschappen van de schakeling voldoen
de bewaard.
Ten slotte kan nog een verbetering
in de stabilisatie worden verkregen
door een passende NTC-weerstand
parallel aan R2 te schakelen (zie fig.
4—16).
Bij een hogere omgevingstemperatuur
is de weerstand van de NTC-weer
stand kleiner en zal lb afnemen. De in
vloed van ico wordt dus gecorrigeerd.
Men zal bij het onderzoek van de in
dit boekje weergegeven schakelingen
constateren, dat deze versie van de
geaarde emitterschakeling in de prak
tijk veel wordt gebruikt.

NGANG

T

O

Fig. 4.14
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Schakeling met voor de wisselstroom
g.e. eigenschappen en voor de gelijk
stroom g.b. eigenschappen

Als gevolg van de traagheid, die het
diffusie-proces bij de transistorwerking met zich mee brengt, zullen
bij toenemende frequentie a en a1
complex worden en qua modulatie af
nemen. In verband hiermede is in de
transistor-theorie een begrip inge
voerd, dat de grens- of afsnijfrequen
tie wordt genoemd.

(F

R3

ci

rit
V2

V1
|R4

Fig.4.15
Variant op de schakeling van
flg. 4—14
Bovendien wordt de iWisselstroom op
capacitieve wijze in het basis-emittercircuit gebracht. Voor een goede sta

T

C2

i

3708 °

Fig.4_!6

Onder de grens- of
afsnijfrequentie
wordt verstaan die
frequentie, waarbij de stroomversterking is gedaald tot 70 procent van de

grens- of
afsnij-frequentie
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stroomversterking, die gemeten werd
bij 400 Hz.
Bij een geaarde basisschakeling wordt
de grensfrequentie aangeduid met fa.
Voor een geaarde emitterschakeling
ligt de grensfrequentie veel lager dan
bij de geaarde basisschakeling. De afsnijfrequenie, die hier aangeduid wordt
met fa1, is ongeveer gelijk aan

fa
a1

Bij een transistor, die een fa heeft
van 1 MHz, zal de grensfrequentie voor
een geaarde emitterschakeling, met a,
= 50, dus ongeveer 20 kHz bedragen
Bij het ontwerpen van transistorschakelingen dient men hiermede terdege
rekening te houden.
Een ander verschijnsel, dat we bij de

transistor kennen is het „hole storage"
effect. Hiervan ondervindt men hin
der, wanneer de transistor als schakel
element wordt gebruikt en het swit
chen snel dient te geschieden (zoals
b.v in electronische rekenmachines)

Het verschijnsel is
te wijten aan de
looptijd van de la
dingsdragers in het basiskristal.
Bij het inscliakelen volgt de collector
het basispotentiaal onmiddellijk, doch
bij het afschakelen wordt de collectorstroom nog enkele micro-seconden
onderhouden door de gaten-accumulatie Het hole storage effect hangt sa
men met de grensfrequentie van de
transistor. Hoe hoger de grensfre
quentie, des te geringer is de gaten
accumulatie.
„hole storage"

VERVANGINGSSCHEMA'S

Evenals bij buizen, gebruikt men bij
de transistors vervangingsschema's om
de ingangsweerstand, uitgangsweerstand, versterking e.d. van een scha
keling te berekenen.
Voor de transistorschakelingen zijn de
vervangingsschema's meer ingewik
keld, omdat de ingangsimpedantie en
de terugwerking niet verwaarloosd
kunnen worden.
Ten einde enig inzicht in deze materie
te krijgen, zullen we eerst iets vertel
len over de vierpool-theorie.
Een transistor kan, wat de wisselstroom
eigenschappen betreft, voorgesteld

Twee klemmen vormen de ingang, en
twee de uitgang. Over het kastje kan
men gegevens verzamelen door span
ningen aan de in- en uitgang aan te
leggen en de daarbij optredende stro
men te meten. De spanningen en stro
men zijn afhankelijk van elkaar. Als
men b. v. i2 verandert, dan verandert
ook V, en I,. Dit betekent, dat verge
lijkingen kunnen worden opgesteld om
het gedrag van de vierpool te bepa
len. Een stel vergelijkingen, die voor
het bepalen van het gedrag van een
transistor veel worden gebruikt, zijn:

V,
h
VIERPOOL

*1

L

V2

i

_J

Fig.4.17
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worden door een kastje, waaraan zich
4 aansluitklemmen bevinden. Zo'n kast
je wordt een vierpool genoemd. (Zie
figuur 4—17).
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= V, (bVJ
(1)

>_2 _

=

I, l(liV2)

Het verband tussen de grootheden
behoeft niet lineair te zijn.
Op de
stromen en spanningen worden kleine
variaties gesuperponeerd, die zo klein
zijn, dat hun onderling verband wèl
als lineair kan worden opgevat.
De veranderingen Av en Al zuilen we

aanduiden met v en i. We kunnen nu
voor (1) ook schrijven :

(5V,
vi

AV,
------ v2
ÓV,

'1 +

=

dl,
dl2

•1 +

<51,

= h11 'l

i2

=

V2

(3)

h22V2

+

We zullen eens onderzoeken, wat de
ze symbolen voorstellen. Wanneer V2
constant wordt gehouden (dit bete
kent dat v2 = 0, hetgeen neerkomt op
een voor de wisselstroom kortgeslo
ten uitgang) constateert men, dat
vi

Hu

1
I
J

De gebruikte symbolen worden de hparameters genoemd, omdat de onaf
hankelijke variaoelen niet twee stro
men of twee spanningen voorstellen,
doch één stroom en één spanning.
Dit geeft hun een zeker tweeslachtig
(hybridisch) karakter.

Aan de vergelijkingen (3) voldoet het
vervangingsschema van fig. 4—18.
Uit hetgeen we over de h-parameters
hebben gezegd blijkt, dat de factoren
h,2 en h2, dimensieloos zijn en dat h,,
de dimensie van een weerstand en
h22 die van een admittantie heeft.

v2 =0

•on
stroombron

?pj

= de ingangsweerstand bij kort
gesloten uitgang

f

i2

l

i,

en h2, = I-

bij

ÓV2

+ ’h12 V2

h2, i.

uitgangsadmittantie

open ingang (de uitgangsadmit
tantie is het omgekeerde van de
uitgangsweerstand).

Hiervoor kunnen we door invoering
van de h-symbolen schrijven :
V1

de

(2)

*2

i, =

( >2 1
en h22 = |----------1
l v2 J i, ~ 0

êi.Q

1
I

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

«2

Fig.4.18

= stroomversterking bij kortge
sloten uitgang; h2, is de stroomverversterkingsfactor.

f v, 1
h» = I--------1
l v2 J h = 0

h22

P’21'1 |

J v, = 0

Wanneer I, constant wordt gehouden
(dit betekent, dat i, = 0, hetgeen
neerkomt op een open ingang) con
stateert men, dat

v2

OC71
Vcb =
— 2 V
lc
= — 3 mA
(geaarde basis
schakeling)
17 ohm
hu I
^12
8.10-4
I
— 0,979
h2i I
^22
| 1,6X10-4 mho

(h

=

Vco =
— 2 V
lc
= — 3 mA
(geaarde emitterschakeling)
hen I 800 ohm
hei2
I 5,4X10-4
he2i
47
I
*C22
I 80X10-‘ mho

parameter van de OC71)

Flg. 4—19
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De parameters van een transistor zijn
afhankelijk van de gelijkstroominstelling. De fabrikant geeft meestal aan,
voor welke instelling de grootheden
gelden. In figuur 4—19 is een tabel van
de h-parameters van de philips OC71
weergegeven. De he of h’ gelden voor
een geaarde emitterschakeling. De met
h aangeduide grootheden voor een
geaarde basisschakeling. De parame
ters gelden voor een collectorspanning van — 2 volt en een collectorstroom van — 3 mA. Voor een geaar
de basisschakeling is de stroomversterkingsfactor h21 negatief. Dit komt,
omdat bij het opstellen van de vierpoolvergelijkingen een positieve stroom
richting is aangenomen. De voor de
OC71
gegeven grootheden gelden
voor lage frequenties. Boven de 5000
Hz worden de h-parameters complexe
getallen, die op gecompliceerde wijze
van de frequentie afhangen.
In fig. 4—20a is een transistorversterker in geaarde emitterschakeling ge,
L
geven,
geven.
De
voevervanglngschema
dingsbronnen voor
geaarde emitterde instelling
zijn
schakeling
weggelaten.
In fig. 4—20b is het vervangingsschema weergegeven
Wanneer we de vergelijkingen voor
het rechterdeel van het schema op
schrijven, dan vinden we voor de to
tale uitgangsadmittantie :

1
Ytot = h122 4-i ------Rl
De totale stroom in dit circuit is ;

i*

(5)

Hiermee wordt
1
Rl

h =
h’22

V9

(6)

h’2i • ii

1 + h’22 Ri
Met dit gegeven kunnen we berekenen,
dat
hS, Rj i1
— i2Rl =----------------------V2
(7)

1 + h\2

R1

Voor het linkergedeelte van het sche
ma geldt, dat
vi = h1„ i,

(7)

V2

4- h\2 v2

(zie 3)

hier ingevuld levert ;

h\A Rj i,
Vi = h’„ i, —

1 +

R1

(8)
h1i2 h’21 Ri

= ii {^n - -

}

1 + h’„ Ri
De ingangsweerstand is dus ;
v,
Ri = ------I,

h’21 Rj h112
= h’n------------------------- (9)
1 + h’„ Rl

Bij het vaststellen van de uitgangsadmittantie gaan we als volgt te werk.
Voor het rechtse deel van de schake
ling geldt :

Rg

Kil

'2

.

|h?2
*2

*2

r
' Rl

I___ ___ T m —U

Fig.4.20
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+ ----Ri

*9
rl

X h’2, i,

1

Geaarde

emitterschakeling

i, = h<21 i, 4- h’,1 v2 (zie 3)

deversterkers met weerstandskoppeling levert dit enorme voordelen op.

h’i2v2

(10)

ll = —
h1

+ Rg

Hieruit volgt, dat
h’2, h’12 v2

i2 = h’„ v2 —

(11)
h’ ii + Rg

De uitgangsadmittantie wordt dan ;

i,
1
h’2l 4- h’12
- = ------ = h’22--------------------- (12)
Ru
h1
v2
+ Rg
De uitgangsweerstand is de reciproke
van de uitgangsadmittantie.
Uit de bovenvermelde gegevens zijn
gemakkelijk de stroom-, spannings en
vermogensversterking, resp. met Ai ( =

iaAi), Av = (vj/vt) en
G = (—AjAv)
aangeduid, af te leiden. (Figuur 4—21).
De formules worden er echter niet
overzichtelijker en eenvoudiger op.
Over het algemeen kunnen danook
beter de vereenvoudigde vervangingsschema's worden toegepast (fig.
4—22). Vooral bij de transistor-casca-

De fout, die we in dit geval bij toe
passing van de vereenvoudigde sche
ma's maken, is uiterst gering. Bij deze
schakeling wordt immers de uitgang
voor de wisselspaning kortgesloten
door de ingang van de volgende
transistor. Dit betekent, dat h\2, de
spanningsterugwerkingsfactor, kan wor
den verwaarloosd. De admittantie h’22
kan ook weggelaten worden. Immers
deze is verwaarloosbaar t.o.v. de re
ciproke van de uitgangsweerstand.
Het resultaat is, dat de gegevens voor
de schakeling kunnen worden bepaald
met twee parameters t.w. h1n en h121.
De ingangsstroom kunnen we nu berekenen uit :
v,

Vi

• • (13)

ii =

Rg

4-

Rj

Rg + h’ii

de uitgangsstroom uit
i2 = h’12 i, = a1 i,

(14)

We zullen nog even onderzoeken, hoe
groot de belasting moet zijn om een
maximale energie-afgifte te verkrijgen
105

io4|

X)3

10 2

Si847
10

10-’
10

io2

io3

Fig.4.21

10 4
«1——

105

10*

Deze grafische
voorstelling geeft
een indruk van
enige belangrijke
grootheden van de
OC71 In geaarde
emitterschakellng.
Av, Ai, G en rjo
worden als functie
van Rl weerge
geven.
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Bij een wisselspanningsgenerator met
een inwendige weerstand R, wordt
een maximale energie afgegeven als
Ri = Ru. (Figuur 4—23). In dat geval
is de afgegeven energie gelijk aan :
Vg2

(15)
4Ri
Wanneer ae ingangsweerstand van
een transistor als belasting van een
generator fungeert, dan zal de maxi
male energie bedragen
vg’

(16)

Een maximale versterking zal hier op
treden als Ri = Rg en als Ru = Rj.
Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor
sinusvormige wisselspanningen.
We zullen ook nog iets vertellen over
de geaarde collectorschakeling. In fig.
4—24 is de schakegeaarde
ling met het vercollectorschakeling vangingsschema
weergegeven We passen hier de ver
eenvoudigingen toe, zoals is vermeid
bij figuur 4—22.
Hier kunnen de volgende vergelijkin
gen worden opgesteld.

v2 = i,R 4- a1i,Re = i, (1+a1) R0

4Rg
als Rj = Rg.

v, = hr’i + i,R0 + a1i,Re

Daar de aan Rj afgedragen energie
gelijk is aan i22Rj zal de vermogensversterking bedragen :

Hieruit volgt, dat

4R1 Rg i2’
---------------17)

i?Ri
G =

vgV4Rg

vg’

(18)

= i, {r’i + Re (1 + a1)}.

Ringang — —
ii

n1 + Re (1+a1)

(19)

1714

a
GEAARDE BASISSCHAKELING MET VEREENVOUDIGD VER.
VANGINGSSCHEMA
H

°—u> Ri y y1 v’
-±r

bij klein» uitgangsimpedanti» geWt ri=h n

GEAARDE EMITTERSCHAKELING MET VEREENVOUDIGD VER.
VANGINGSSCHEMA

GEAARDE COLLECTORSCHAKELING MET VEREENVOUDIGD VER.
VANGINGSSCHEMA
Fjg_4_22
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Vfl

Fig.4.23

Wu Is maximaal, als RI = Ru;
het rendement Is dan 50 %.

Vervangingsschema's voor een
gb-, ge- en gc-schakeling.
Daar h12 en h«12 zeer klein zijn,
(zie tabel) kunnen deze groot
heden In vele gevallen worden
verwaarloosd.
Oók h22 en h^jj kunnen vaak
weggelaten worden «omdat de
collectorweerstand doorgaans
klein is t.o.v. de reclproke van
de ultgangsadmlttantie.

Wanneer we r,1 t.o.v. Rc (1 4- a1) ver
waarlozen en evenzo 1 t.o.v. a1, dan
zien we, dat

a’Vu

(20)

CtRc-

Ringung

kunnen we voor a’i, schrijven :

G’

De spanningsversterking van een emit
tervolger volgt uit:

G (1

V2

De vergelijking wordt dan :
vu

+ a’) Re

=

1

(1 4- a1) Re
------------------------------ 21)
G1 4- (1 4- a1) Rc

v,

Vu
Re

1
(24)

4-

G1

Re

G’Re
Rtot — Ru — -------------------Re (1+a’) 4- G1

a’Re
= 1.

1 4-a1

Rtot

Wanneer we dezelfde vereenvoudigin
gen, als zoeven, toepassen, dan krijgen
we :
v2

G1

Rtot

G (G1 4- Re (1 + a1)

vi

a' vu
4- ----G1

vu

Re

(22)

a’Ro

Re
(1 4- a’) — 4- 1
G1

Bij deze vereenvoudigingen is de span
ningsversterking 1; zonder vereenvou
diging is ze iets kleiner dan 1.

(25)

d.w.z. een lage uitgangs-impedantie.

Ten slotte zullen we nog even de uitgangsimpedantie bepalen.
Vanaf de
uitgang gezien, staan rp, Ro en de
bron a1i, parallel (fig. 4—25). Daar i,
gelijk is aan
vu
(23)
G,

Teneinde een keuze te kunnen maken
uit de drie principiële schakelingen,
waarin een transistor kan worden op
genomen, zullen de belangrijkste ei
genschappen nog even in een tabel
worden samengevat :

R,

v,

Vl

R#

v2

”T

-X

-ó-----

Fig.4.24

Vervangingsschema van een geaarde
collectorschakeling of emittervolger.

Vu

■Q*

T

V2

Fig.4-25bi6

-

3715

Vervangingsschema
van
een emittervolger voor
het bepalen van de ultgangslmpedantie.
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GEAARDE COLLECTOR-

GEAARDE BASIS
SCHAKELING

GEAARDE

EMITTER-

SCHAKELING

ingangsimpedantie

ca 50 Q
(niet lineair)

ca 1000 Q
(niet lineair

uitgangslmpedantie

ca 1 MQ

ca 200 kQ

emittervolger

Ring

rz1 Re

(lineair)

laag; ~ 1 kQ

groot
(in- en uitgangsspanning 180° in
fase verschoven)

kleiner dan 1

a = 0,94 è 0,99

tussen 20 en 70

a’ + 1

goed

aanzienlijk groter
dan bij g.b.- en
g.c.-schakeling

kleiner dan bij de
g.b.- en g.e.schakelingen

spannlngsversterklng

groot
in- en uitgangsspanningen in
fase

stroomversterklng

energieversterking
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SCHAKELING
of

HOOFDSTUK 5

LAAGFREQUENT VERSTERKERS
Cascade versterkers in geaarde emitterschakeling

De geaarde emitterschakeling is, zo
als we uit het voorgaande hebben ge
leerd, één van de fundamentele scha
kelingen, waarin een transistor kan
worden opgenomen
De schakeling
wordt veel gebruikt en komt zowel >n
h.f.- als i.f.-versterkers voor.
De schakeling heeft het kenmerk een
vrij hoge ingangsweerstand, een grote
stroomversterking en een hoge energieversterking te bezitten. De geaarde
basis- en geaarde collectorschakeling
hebben niet zulke aantrekkelijke ei
genschappen.
Dit blijkt duidelijk uit de tabel aan het
eind van hoofdstuk IV, waar de eigen
schappen van de drie fundamentele
schakelingen voor een vergelijking
naast elkaar zijn weergegeven.
In fig. 5—1 is een geaarde emitter
schakeling afgebeeld. Rb is de basis-

-Vb

Lb
c

Hf
V,

B
E

X

weerstand, aie dient om de transistor
in het juiste werkpunt in te stellen. Rc
is de collectorweerstand, waarover
de versterkte wisselspanning komt te
staan. In verband met het afregelen
van een geaarde emitterschakeling is
het nuttig eens te onderzoeken, hoe
men deze weerstanden bij een cascadeversterker kiest.
t
De instelling wordt bepaald door de
maximale-stroom en spanning, die no
dig is om de volgende trap volledig
uit,1 te sturen. De keuze van Rc en Ic
hangt hiermede samen.
Laten we eens aannemen, dat de tran
sistor V2 (fig. 5-2) maximaal wordt uit
gestuurd, wanneer er een stroom met
een amplitude van 0,5 mA in het ingangscircuit van deze transistor vloeit.
Bij een ingangsweerstand van 1000 Q
dienen we dan over een spanning van

Fig_5_1

1
3717

Geaarde emitterschakeling

Vj

jL

Fig_5_2

1
3718

Twee geaarde emitterschakelingen
In cascade
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0,5 volt te beschikken om deze stroom
te kunnen onderhouden.
De benodigde spanning en stroom
moet V1 leveren. De instelling van de
ze transistor wordt nu zo gekozen, dat
inderdaad de benodigde sturing on
vervormd wordt verkregen. In het ge
kozen voorbeeld zal Ic, bij een ge
ïdealiseerde karakteristiek minstens
0,5 mA en Vc,-minstens 0,5 volt moe
ten bedragen. In dat geval kan de collectorwisselstroom ic alle waarden
tussen 0 en 1 mA en de collectorwisselspanning alle waarden tussen 0 en
1 volt doorlopen zonder te vervormen.

In de praktijk dient men de genoemde
waarden hoger te nemen. (Ic = 1 mA;
Vc = 2 V).
Dit houdt verband met het feit, dat
we in onze beschouwing lco en de collectorspanning, die overblijft als ge
volg van de knik in de lc—Vce karak
teristieken, niet in rekening hebben
gebracht

rekend Stel, dat de transistor een
stroomversterking heeft van 40. Ib, is
dan gelijk aan

Ic,

1000

a

40

= 25 Z«A.
Rb wordt in dat geval
Vb

4,5

Ib

25 10-6

= 180 kQ

De ingangsweerstand van de transis
tor kan verwaarloosd worden, daar zij
klein is t.o.v. Rb,.
Foutieve instellingen van een geaarde
emitterschakeling kunnen worden ge
corrigeerd door Rb te veranderen.
Wanneer de weerstand wordt ver
kleind, krijgt de transistor meer sturing
en zal Ic toenemen. Het gevolg hiervan
is, dat Vc daalt (grotere spanningsval
over Rc).

De schakelingen uit fig. 5—1 en 5—2,
hebben in de praktijk weinig beteke
nis, daar geen voorzorgen zijn geno
men tegen het verlopen van het instelpunt door temperatuursvariatie.
De
kans op het verlopen is zo groot, dat
aan een behoorlijke temperatuursstabiRc, wordt dan 2,5/0,001 = 2500
Tenslottte dient nog Rb, te worden be- lisatie niet is te ontkomen.

Deze
Rc, kan nu worden bepaald,
weerstand zal een spanningsval moe
ten veroorzaken,'die gelijk is aan het
verschil van Vb en Vc dus : 2,5 volt.
(Vb = 4,5 V).
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EENVOUDIGE PICK-UP VERSTERKER

In fig. 5—3 is een eenvoudige pickupversterker weergegeven De schake
ling bestaat uit twee geaarde emitterschakelingen in cascade. Teneinde een
behoorlijke weergave van de bassen
te verkrijgen, is aan de ingang van de
versterker een netwerkje aangebracht.
Wanneer de volumeregelaar geheel
open staat, wordt de ingangsimpedantie vrijwel alleen bepaald door R2.
Draait men daarentegen de volume
regelaar terug, dan neemt de ingangsimpedantie toe en wordt percentueel
de basweergave groter.
De instelling van V1 wordt verkregen
d.m.v. R3. Deze weerstand realiseert
ook de temperatuursstabihsatie. V2
is als klasse A eindversterker inge-

steld. De in collectorleiding aanwezige
transformator zorgt voor aanpassing
aan een laagohmige luidspreker. Men
dient er rekening mede te houden, dat
aan de coiiector bij volledige uitsturing piekspanningen kunnen optreden,
die gelijk zijn aan het dubbele van de
batterijspanning. Bij de keuze van de
batterijspanning is het danook nuttig
zich af te vragen of de door de fabri
kant opgegeven maximale collectorspanning bij volledige uitsturing niet
kan worden overschreden
De instelling van V2 is zo gekozen, dat
er in de collectorleiding een ruststroom vloeit van 4 mA. Afwijkende
waarden kunnen worden gecorrigeerd
met de basisweerstand R5

I
m
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C 2000 : 5
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Eenvoudige pick-up versterker
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Voorversterker

voor

dynamische

MICROFOON OF DYNAMISCHE PICKUP

In fig. 5—4 is een transistorschakeling
weergegeven, die de aanpassing kan
verzorgen, tussen een laagohmige dy
namische microfoon of dynamische
pick-up en de hoogohmige ingang van
een buisversterker.
De OC13 is in een geaarde basisscha
keling opgenomen. De transistor wordt
in het werkpunt ingesteld d.m.v. de
spanningsdeler R2, R3.C2 zorgt ervoor,
dat de basis voor de wisselstroom
wordt geaard.
De versterkte wisselspanning wordt
van de collector afgenomen en met
een capaciteit van 0,1 /zF naar de in
gang van de versterker geleid. We
kunnen hier een kleine scheidingscondensator toepassen, omdat een buis
versterker een hoge ingangsimpedantie heeft.
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Fig.5.4

Voorversterker voor dyn. microfoon
of pick-up

VOORVERSTERKER VOOR KRISTAL
MICROFOON OF KRISTAL PICK-UP
Daar een kristalmicrofoon en een kris
tal pick-up een hoge inwendige impe
dantie bezitten, is het niet mogelijk
dergelijke spanningsbronnen direct op
een transistorversterker aan te sluiten.
Het is nodig, de hoge impedantie van
de pick-up of microfoon aan te pas
sen aan de lage ingangsweerstand van
de transistorversterker.
In de schakeling van fig. 5—5 zorgt
hiervoor het netwerkje R1, R2, R4, C2.

Met R2 regelt men het volume. C1, R3
maken een tooncorrectie mogelijk. De
OC13 (OC3) wordt ingesteld met de
spanningsdeler R5, R6. De schakeling
kan zowel op een transistorversterker
als op een buisversterker worden
aangesloten.
I
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EEN EENVOUDIG LAAGSPANNINGS- APPARAAT
Wanneer de voorversterker van flg.
5—4 en fig. 5—5 wordt gebruikt bij
een buisversterker, kan de benodigde
voedingsspanning gemakkelijk worden
ontleend aan het lichtnet door de 6,3
volt gloeispanning gelijk te richten.

In fig. 5—6 is hiervoor een schakeling
gegeven.

De toegepaste gelijkrichter is een germaniumdiode type OA50. Het netwerk
C1, R1, C2 vormt een afvlakfilter. De

in dit filter voorkomende capaciteiten
zijn laagspanningselectrolyten.
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BALANS EIND VERSTERKERS IN GEAARDE EMITTERSCHAKELING

Een balans-eindversterker kan een aan
zienlijk groter uitgangsvermogen leve
ren
dan
de enkelvoudige
eindsterker. De instelling kan evenals bij
buizen in klasse A, AB of B zijn. Men
kiest vaak de B-instelling, omdat bij
deze instelling het grootste rendement
wordt verkregen.
Een drivertrap voor een balansverster
ker is weergegeven in fig. 5—7. De
instelling van de transistor wordt be
paald door de maximale stroom- en

16>u

0C3
0C13

HF

—
|100aj

|1Q0/>

Fig. 5.7

*
6V
.

3723

Stuurtrap voor balansversterker

spanningswaarden, die nodig zijn om
de eindversterker volledig uit te stu
ren. Ook de dimensionering van de
drivertrafo hangt hiermede samen.
De transistors in de klasse B eindtrap
worden ingesteld op een kleine ruststroom (fig. 5—8). De instelling wordt
verkregen d.m.v. de spanningsdeler
R1, R2, R3. Aan R2 is een NTC-weerstand parallel geschakeld om een
temperatuursstabilisatie van het werk
punt te realiseren.
Tegenkoppeling

JEi
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0C14
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j___

Fig.5.8
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Balanseindversterker met
2 x OC14 In klasse B
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wordt verkregen door een gedeelte
van de spanning, die over de secun
daire van de uitgangstrafo optreedt,
terug te voeren naar de basis van de
drivertrap.
Op het Philips Applicatie Laboratorium
werd een klasse B versterker ontwik
keld, waarvan de schakeling is afge
deeld in fig. 5—9. De eerste drie trap
pen zijn van het conventionele type.
V1 is als emittervolger geschakeld. V2
en V3 zijn in een geaarde emitterschakeling opgenomen.

De eindtrap is van het type uit figuur
5—8. De laatste twee trappen worden
tegengekoppeld door, zowel een ge
deelte van de uitgangsspanning, als
van de spanning, die optreedt over
de primaire van de drivertrafo, terug
te voeren naar de basis van V3. Een
balansversterker met 2 X OC72 kan
ongeveer 200 mW leveren. In gevallen,
waar een groter vermogen wordt ver
eist kunnen twee OC16'ers worden
toegepast. We krijgen dan de schake
ling, zoals afgebeeld in fig 5—10. Dit
’JOk

0C4
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Balansversterker met 2 X OC72 in klasse B
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ontwerp is ontwikkeld voor een auto
radio, doen is zonder meer in combi
natie met een voorversterker te ge
bruiken als piekup-versterker. In fig.5-11
zijn constructiegegevens van de ge
bruikte transformatoren vermeld.
Een uitgangstransformator kan verval
len, wanneer een z.g. single-ended
push-pull schakeling wordt toegepast.
(Zie figuur 5—12).
Een dergelijke schakeling, in klasse B
ingesteld, heeft een hoog .rendement.
De drivertrafo in de schakeling dient
twee gescheiden secundaire wikkelin
gen te bezitten. Bij gebruik van twee
OC72's is een aanpassing mogelijk op
een luidspreker met een impedantie
van 24 Q. De schakeling kan alleen
worden toegepast, wanneer de bron,
die de voedingsspanning levert, in het
midden kan worden afgetakt. Bij ge
bruik van droge ceilen of een accumu
lator is dit over het algemeen mogelijk

Bij laagspanningsapparaten, waarbij de
energie uit het lichtnet wordt betrok
ken, liggen de zaken anders. Het toe
passen van de single-ended push-pull
wordt in deze gevallen meer gecom
pliceerd.
Wanneer men de eindtrap in klasse A
wil instellen, b.v. uit kwaliteitsoverwe
gingen, dan is het mogelijk de driver
trafo te laten vervallen
We kunnen
dan gebruik maken van een fase-omkeerschakeling (fig. 5—13) De wissel
spanning, die aan de collector optreedt,
is in tegenfase met de ingangsspanning, de wisselspanning aan emltter is
in fase met de ingangsspanning. Een
dergelijke schakeling is geschikt om
een push-pull eindtrap te sturen.
Een ontwerp voor een klasse B ver
sterker met een fase-omkeerschakeling als driver, is afgebeeld in figuur
5—14. De eerste transistor staat hier in
een geaarde emitterschakeling. De
♦6V
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B
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Balansversterker met 2 X OC16
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volgende transistor verzorgt de fazeomkering en de laatste twee transis
tors zijn in klasse A balans geschakeld.
De toegepaste tegenkoppeling is fre
quentie afhankelijk. Door R8 te regelen
is een tooncorrectie mogelijk. De eindtransistors worden in het werkpunt in
gesteld d.m.v de weerstanden R9 en
R10.

de en de npn-transistor op de positie
ve halve periode van de aan de in
gang aangelegde wisselspanning. Men
kan gemakkelijk nagaan, dat de pnptransistor in Rl een stroom doet ont
staan, die tegengesteld is aan die,
welke de npn-transistor in Rl veroor
zaakt. Er treedt inderdaad een pushpull werking op.

Een push-pull eindtrap kan ook vereen
voudigd worden, wanneer de ene tran
sistor van het pnp- en de andere van
het npn-type is (fig. 5—15).

Voor de symmetrie van de schakeling
is het noodzakelijk, dat de karakteris
tieken van de beide transistoren zo
veel mogelijk aan elkaar gelijk zijn.

In de schakeling zal de pnp-transistor
reageren op de negatieve halve perio-

Dit geldt overigens ook voor de ande
re balansschakelingen.
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EINDVERSTERKER, GESCHAKELD ALS EMITTERVOLGER

Een emittervolger is een energieversterker. De schakeling heeft een hoge
ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie. Dit zijn eigenschap
pen, die ;de schakeling geschikt ma
ken om in eindtrappen te worden toe
gepast. In tig 5—16 is een enkelvou
dige eindtrap met emittervolger weer
gegeven.
Wanneer een power-transistor wordt
toegepast, kan de luidspreker direct
in de emitterleiding worden opgeno
men.
De ingangsweerstand van de
emittervolger is ongeveer gelijk aan
oZl Als we de stroomversterking op
30 stellen, en een 5 Q luidspreker ge
bruiken, dan krijgen we een ingangs
impedantie van 150 Q Deze impedan
tie is niet geschikt om een transistor
in geaarde emitterschakeling direct
mee te belasten.
Het is dus noodzakelijk een aanpassingstransformator te gebruiken.
Het aanpassingsprobleem kan ook nog
op een andere manier worden opge
lost, nl. door nog een emittervolger
toe te passen. We krijgen dan twee
emittervolgers achter elkaar. (Figuur

“1
21

0C14
o-

Enkelvoudige
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Met deze impedantie kunnen we in
transistorschakelingen wat doen. Het
grote voordeel van een eindtrap met
twee emittervolgers achter elkaar, is
de geringe distorsie. Verder zijn geen
transformators nodig, hetgeen een ui
terst compacte bouw mogelijk maakt.
In figuur 5—18 is de schakeling van
een miniatuurversterker afgedeeld, die
werd ontworpen voor de tentoonstel
ling „Het Atoom'' (1957). In de eind
trap wordt een OD604 (een powertransistor van Telefunken) gebruikt.
De OD604 wordt voorafgegaan door
een OC14. Deze experimentele trans
istor is in staat tot ca 2 watt uitgangsvermogen, de benodigde sturing te
leveren.

Daar de versterker speciaal voor ten
toonstellingsdoeleinden werd ontwor
pen, is een volume- en toonregeling
achterwege gelaten.

_6 V

0C3

L)
H-

De ingangsimpedantie van de schake
ling heeft nu een heel wat gunstiger
waarde gekregen Als we de stroom
versterking van de OC14 stellen op
30, dan krijgen we een ingangsimpe
dantie van 4500 O
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Enkelvoudige eindtrap met twee emlt*
tervolgers achter elkaar

Een schakeling, waarbij wel in een
toonregeling is voorzien, is afgebeeld
in tig. 5—19.
In het ontwerp wordt de Philips powertransistor OC16 toegepast. De verster
ker bestaat uit een emittervolger in
gang, twee geaarde emitter schakelin
gen als spanningversterkers en twee
emittervolgers als energieversterkers.
De dimensionering van de eindtrap is
zo gekozen, dat een aanpassing wordt

occ

OC13

OC13
-j

T

verkregen op een luidspreker met een
impedantie van 15 Q. De toonregeling
wordt verkregen door een frequentie
afhankelijke tegenkoppeling toe te
passen. Het ingangsnetwerk van de
versterker verzekert een goede weer
gave van de bassen Het montageplan
van de versterker vindt u in fig. 5—20
Inzake de bouw en afregeling wordt
verwezen naar het maandblad Radio
Electronica Augustus 1957.

ocv,

OD6O4

Hlh

ij i^i fti 0 ft

+
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Figuur 5—18
Principeschema van de versterker, die
werd geëxposeerd op de tentoon
stelling „Het Atoom" te Amsterdam
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EEN ENKELVOUDIGE EINDTRAP MET OC16 IN GEAARDE EMITTERSCHAKELING
In fig. 5—22 is een enkelvoudige eind
versterker met OC16 afgedeeld, die
ontworpen werd voor een autoradio
De OC16 wordt gestuurd door een
OC14. Het is noodzakelijk de ingang
van de OC16 aan te passen aan de

o-

collectorimpedantie van de OC14. De
eindversterker wordt ingesteld d.m.v.
de spanningsdeler R5, R6. R7 zorgt
voor stabilisatie van het werkpunt. In
fig. 5—23 zijn de constructiegegevens
van de transformatoren vermeld
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Enkelvoudige eindtrap met
OC16 in geaarde emitterschakeling
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Gegevens der trans
formatoren toegepast
in de schakeling van
tig- 5—22
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VOEDINGSAPPARAAT VOOR LAGE SPANNINGEN

Een van de aantrekkelijkste kenmerken
van een transistorschakeling is de la
ge voedingsspanning en het geringe
energieverbruik.
De voedingsspanningen worden dan
ook vaak geleverd door een aantal
droge elementen in serie of parallel
geschakeld. Wordt de schakeling te
omvangrijk, of bevinden zich in de
schakeling elementen, die een aanzien
lijk vermogén vragen, dan kan men niet
meer volstaan met een aantal droge
batterijen. In dat geval kan een accu
mulator worden gebruikt.
Er bestaat echter ook een mogelijkheid
om de benodigde energie te betrek
ken uit het lichtnet.
Een schakeling
hiervoor is gegeven in fig. 5—24.
De gebruikte transformator is een gloeispanningstrafo,die voor ons doel secun
dair is gewijzigd. Inplaats van de 6,3 V
is er een wikkeling op aangebracht,
die 20 volt onbelast kan geven.
De gelijkrichter is een B30C1200. In
deze gelijkrichter zijn de dioden in
een „Graeiz-schakeling" opgenomen.
We krijgen hierdoor dubbelfazige gelijkrichting. Dit is belangrijk voor de
dimensies van het afvlakfilter.
Het bepalen van het aantal windin-

gen voor de 20 volt kan men het best
doen door bij het afnemen van de
6,3 wikkeling het aantal windingen te
tellen. Vervolgens kan de 20 voltswikkeling berekend worden door het
aantal windingen te vermenigvuldigen
met 3.
Voor het veranderen van de transfor
mator dient men de ijzerkern te ver
wijderen. Zorg ervoor, dat geen blik
jes zoekraken en dat deze tenslotte al
lemaal weer worden gemonteerd.
De smoorspoel is er een van het 60
mA type, zoals we die in psa's voor
buisschakelingen aantreffen.
De smoorspoel is voor ons doel ge
heel omgewikkeld. De ene helft van
de wikkeling is tussen de gelijkrichter en C1 aangesloten,
De andere
Door deze
helft tussen C1 en C2.
methode van schakelen wordt een
beveiliging van de gelijkrichter ver
kregen.

De waarden van de elementen in de
schakeling zijn zo gekozen, dat met
het laagspanningsapparaat een een
voudige transistorversterker met een
enkele power-transistor kan worden
gevoed.
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figuur 5—24
Een voedlngtapparaat voor lage spanningen.
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ONTVANGER-SCHAKEBJNGEN
In de figuren 6—1, 2, 3, 4, en 5, zijn
een aantal schema's gegeven van
één-kringsontvangers, die een be
hoorlijke ontvangst geven in het middengolfgebied.

De schakeling van fig. 6—1 bestaat
uit een diode-detector met OA85 en
transistorversterker met OC13 (OC3).
De versterker wordt ingesteld door
de gelijkstroomcomponent, die bij de
detectie van het h.f.-signaal ontstaat.
Ontvangst is mogelijk op koptelefoon.
De schakeling wordt gevoeliger wan
neer het I f.-gedeelte met een transistortrap wordt uitgebreid. We kun
nen in dat geval de schakeling van
fig. 6—2 toepassen Hier is het moge
lijk met R1 hef volume te regelen. De
transistors, die het Lf.-signaal verster
ken, zijn in een geaarde emitterschakelmg opgenomen.

Een schakeling, waarbij de transistor
zelf voor de detectie zorg draagt,
vinden we in fig. 6—3. In de schake
ling is dempingsreductie toegepast.

Men heeft dit verwezenlijkt door een
capaciteit tussen de collector en de
bovenkant van de afstemkring aan te
brengen.
Met C2 regelt mert de aanpassing van
de transistor aan de kring. De gevoe

ligheid van de ontvanger hangt hier
mede ten nauwste samen.
Bij het schema van fig. 6—4 ontbreekt
de voedmgsbatterij Dit ontwerp kan
alleen worden toegepast, wanneer
men niet al te ver van de zender
verwijderd woont
De OC13 (OC3) wordt gevoed met
de gelijkstroomcomponent, die men
bij detectie van een h.f.-signaal krijgt.
De „rimpel" die we hier aantreffen
is de wisselspanning, die moet wor
den versterkt.

Door de capaciteit C1 aan te brengen,
bewerkstelligen we, dat de wissel
spanning aan de basis komt en te
vens zorgen we er voor, dat de voe
dingsspanning wordt afgevlakt De ingangsweerstand van de transistor is
klein en kan i.v.m. de afvlakking wor
den verwaarloosd.
In de ontvangerschakeling van fig.
6—5 zorgt een germaniumdiode voor
detectie. De ingang van de transistor
maakt deel uit van het detectorclrcuit. De gelijkstroom, die bij detectie
ontstaat, wordt gebruikt om de OC13
(OC3) in te stellen. De transistor is
met geaarde emitter geschakeld.

R1 zorgt voor stabilisatie van het instelpunt. Voor de wisselstroom wordt
deze weerstand ontkoppeld door C2.

61

AANSLUITING van de OA85
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EEN ONTWERP VOOR EEN EENVOUDIGE ONTVANGER

In fig 6—6 is een schakeling weerge
geven voor een eenvoudige ontvan
ger, waarvan de totale kosten onge
veer f 15.— bedragen. De schakeling
bestaat uit een diodedetector en een
cascade-versterker van twee transistoren met geaarde emitter.

De gevoeligheid van de ontvanger is
goed te noemen. Bij gebruik van een
spriet-antenne en aarde komt er een
vrij groot aantal stations door..
De bouwtekening van de ontvanger is
afgebeeld in tig. 6—7. (De schakeling
werd ontleend aan Radio Electronlca,
februari 1957).
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EEN MIDDENGOLF RECHTUIT MET OC45 en OC15
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De gevoeligheid en selectiviteit van
een transistor rechtuit ontvanger kan
worden verbeterd, wanneer in de detectortrap, in plaats van een OC13, een
OC45 wordt toegepast. Een ontwerp
voor zo'n ontvanger is weergegeven
in fig. 6—8.
De afstemspoel L1 en de koppelspoel
L2 zijn gewikkeld op een ferrietstaaf.
Wanneer men niet al te ver van een
zender woont, is ontvangst zonder an
tenne mogelijk.
De germaniumdiode OA85 is aange
bracht om de detectiegevoeligheid te
vergroten.
Dempingsreductie wordt
verkregen door de afstemkring deei
te laten uitmaken van het collectorcircuit ,van de OC45. De grootte van de
dempingsreductie wordt geregeld met
R2.
De koppeling van de detector met
de eindtrap geschiedt d.m.v. een tra
fo. Het is ook mogelijk weerstands-

44

koppeling toe te passen. In dat geval
wordt in de collectorleiding van de
OC45'een weerstand van 6k8 Q opge
nomen. Figuur 6—9 geeft de wijzigin
gen aan, die moeten worden aange
bracht.

De afregeling van de ontvanger is
eenvoudig en brengt geen moeilijkhe
den met zich mee.
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FEN RECHTUIT-ONTWERP MET 2N229 en OC15

Een 2N229 is een h.f.-transistor van het
npn-type. Deze Sylvania transistor is
aanzienlijk goedkoper dan de Philips
OC45 De grensfrequentie ligt welis
waar lager (2 MHz) doch voor middengolfgebruik is deze npn-transistor nog
goed te gebruiken.

wordt verkregen door de in de collectorleiding aanwezige zelfinductie L2 te
koppelen met de afstemspoel. De te
rugkoppeling is regelbaar d.m.v. R1.
Door de toepassing van een npn- en
pnp-transistor in dit ontwerp is direc
te koppeling tussen detector en eindtrap mogelijk. Beide transistors zijn in
een geaarde emitterschakeling opge
nomen. Ontvangst is mogelijk op een
hoofdtelefoon.

In de schakeling van fig. 6—10 vormen
L1 en C1 de afstemkring De 2N229
wordt met de kring gekoppeld d.m v
een tap op de spoel. Terugkoppeling
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EEN BUISDETECTOR MET
TRANSISTOR L.F.-VERSTERKER

s

5

Met deze ontvanger i;. men met alleen
in staat de Nederlandse omroepstations te ontvangen, doch ook diverse
buitenlandse stations
In de schaKeling (fig. 6—11) wordt voor het detec
teren van het h.f.-signaal gebruik ge
maakt van een teruggekoppelde roosterdetector. Een dergelijke detector
is uitermate gevoelig.
De terugkoppeling wordt geregeld
door de schermroosterspanning van
de buis te vergroten of te verkleinen,
(potentiometer R2).
De afstemspoelen zijn „home made".
Er kan natuurlijk ook gebruik worden
gemaakt van een fabrieksuitvoering.
C1 is een variabele mica-condensator.
Een dergelijke capaciteit heeft het
voordeel weinig ruimte in te nemen.
C2 moet proefondervindelijk worden
vastgesteld. In het ontwerp bleek 27
pF goed te voldoen.
Op listige wijze is de h.f.-versterker
aan de Lf.-transistorversterker gekop
peld. Op deze manier kan zowel de
voedingsspanning van de buis, als die
voor de transistors, van één batterij
worden betrokken. Met R3 wordt het
geluidsvolume geregeld.

De Lf.-versterker is van het conven
tionele type. De eindversterker is in
balans klasse B uitgevoerd. Het ont
werp is uitstekend te gebruiken als
kampeer-ontvanger.
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SUPERHETERODYNE ONTVANGERS
EEN M.F.-VERSTERKER MET TRANSISTORS IN GEAARDE EMITTERSCHAKELING
In fig. 6—12 is een tweetraps m.f.versterker weergegeven, waarbij de
'transistors in een geaarde emitterschakeling zijn opgenomen.
R1, R2 en R6 R7 zijn spanningsdelers,
die de instelling van de transistors be
palen, terwijl R3 en R9 voor stabilisa
tie van de werkpunten zorgen. Voor
een optimale versterking is het nood
zakelijk, dat de collectorimpedantie
van een transistor aan de ingangsimpedantie van de volgende transistor
wordt aangepast. Ook de selectiviteit
van de versterker hangt hiermede sa
men. In het gegeven ontwerp wordt
de aanpassing gerealiseerd met de
in de versterker aanwezige m.f.-trafo's
De middenfrequentle wordt bepaald
door de primaire zelfinductie van de
transformatoren en de capaciteiten die
er over zijn geschakeld. Om de dem
ping op de kringen te verminderen,
worden de collectors aangesloten op
een tap van de primaire zelfinducties
Door de grote terugwerking bij tran
sistors treedt vrij snel parasitair gene
reren op. Het is dan ook noodzakelijk
de versterker te neutrodyniseren. In
de gegeven schakeling zorgt hiervoor
het netwerk R4, C5, R8, C9
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EEN M.F.-VERSTERKER MET TRANSISTORS IN GEAARDE BASISSCHAKELING

De afsnijfrequentie van een transistor
ligt bij de geaarde basis-schakeling
hoger dan bij de geaarde emitterschakeling. Dit is een reden, die de
geaarde basisschakeling aantrekkelijk
maakt om te worden gebruikt in m.Lversterkers.
Het probleem van de aanpassing kan
in dit soort versterkers worden op
gelost door een juiste dimensionering
van de m.f.-trafo's.
In fig. 6—13 is de m.f.-versterker met
transistors in geaarde basisschakeling
weergegeven. In dit ontwerp kunnen
de Philips experimenteer transistors
OC13 worden gebruikt. Dit type tran
sistor zou in de m.f.versterker van fig.
6—12 onbruikbaar zijn. De spannings-
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In fig. 6—13 zijn dit de condensatoren
C5 en C10.

250Kc

t |

y^1

delers R3 R4 en R7 R8 zorgen voor in
stelling in het juiste werkpunt. R2 en
R6 zijn stabilisatie weerstanden, die
het verlopen van de werkpunten door
temperatuursvariaties tegengaan. Ook
in deze schakeling zijn in de collectorleiding filters opgenomen om on
gewenste koppelingen te voorkomen
Daar bij een transistor in geaarde ba
sisschakeling de in- en uitgangsspanning in fase zijn, kan gemakkelijk een
selectiviteitsverbetering worden ver
kregen door terugkoppelcapaciteiten
tussen collector en emitter aan te
brengen.
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EEN ZELFOSCULERENDE MENGTRAP MET OC44

In deze schakeling (fig. 6—14) zien we,
dat uit het oogpunt van de oscillator,
de OC 44 in een geaarde basisscha
keling werd opgenomen. Oscilleren
is dus mogelijk, wanneer de collectorstroom naar het emittercircuit omhoog
wordt getransformeerd. In de weerge
geven schakeling gebeurt dit dan ook
inderdaad.

De oscillatorfrequentie wordt bepaald
door de afstemkring L3 C5. Voor he* in
gangssignaal is de OC44 als geaarde
emitter geschakeld
Het basiscircuit
is inductief gekoppeld met de signaalkring Li, C3 C4. Een juiste instelling
van de transistor wordt verkregen
d.m.v. R1 R2. Voor een goede conversiesteilheid moet de emitterstroom ca
0,5 mA bedragen. De onderkant van
de koppelspoel L2 wordt h.f. geaard
d.m.v. C1.
In de collectorleiding is naast de oscillator-koppelspoel L5 de eerste m (.trafo opgenomen. Ook in een mengtrap is een element nodig, dat het
werkpunt stabiliseert.
Deze functie
vervult R3.

R4, C8 is een filter om ongewenste
koppeling met de andere trappen te
voorkomen. Verder zorgt R4 ervoor,
dat de oscillatorspanning zich niet te
hoog opjaagt, daar anders de transis
tor wordt vernield.
In de mengtrap kan, voor middengolf
gebruik, ook de 2N229 worden toege
past. Daar deze transistor van het npntype is, dient de schakeling wat de
voedingsspanning betreft, te worden
gewijzigd.

De schakeling is met de betreffende
veranderingen gegeven in fig. 6—15.
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EEN EENVOUDIGE MJDDENGOLFSUPER MET VIER TRANSISTOREN

terugkoppel
condensator
Cl

Het is zeer goed mogelijk een super
te construeren, waarbij de m.f.-trappen tevens de functie van l.f.-versterker vervullen. Een dergelijke ontvan
ger kan men rangschikken onder de
categorie „reflex-ontvangers".
Toepassing van het reflexprincipe be
tekent een kostenbesparing en een
grotere compactheid van de ontvan
ger. In fig. 6—16 is de schakeling van
één van de reflextrappen weergegeven.

Voor het m.f.-signaal is de transistor
in een geaarde basisschakeling opge
nomen
Het m f.-signaal wordt inductief in hei
emittercircuit gebracht d.m.v. de kop
pelspoel L2. We vinden dit signaal
versterkt terug over de primaire van
de m.f.-trafo in het collectorcircuit.
C4 en C5 zorgen er voor, dat resp.
de basis en onderkant van de kring
L3C6 voor de m.f.-wisselspanning wor-
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ONDERDELENLIJST
CONDENSATOREN .
C1, C6, C8, C13, C18
3—30 pF
C2, C7 duo-condensator Philips 5127
C4, C9
0,25/«F min. elco 16 V
C3, C12, C17, C19
10 nF WMF
C5
470 pF Philips ker. condensator
C10, 14, 23, 24
100/iF 25 V Ducati
C15, 21, 22
16 /<F 12,5 V min. elco
C16
500—1000 pF
2000 pF WMF
C25
20 pF
C11
T1, T2, T3, T4 Philips potkernen type
D14/8 ferroxcube 3B z. luchtspleet
Spoelvorm no. 88470
T5 Miniatuur trafo 2000/5
V1
V2
V3
V4

=
=
=
=

OC44
OC3, OC13
OC3, OC13
OC4, OC14

paciteiten zijn voor dit signaal klein.
Voor het l.f.-signaal is de transistor als
geaarde emitter geschakeld. De LI wisselspanning wordt hier via C2 aan
de basis van de transistor gelegd.
Versterkt zien we dit signaal terug
over R4.
C7 zoigt er vervolgens voor, dat de
wisselspanning naar de volgende trap
wordt doorgegeven Voor het l.f.-sig
naal zijn L2 en L3 te verwaarlozen.
De zelfinducties hebben voor het l.f.signaal zo'n kleine impedantie, dat
ze in de schakeling voor dit signaal
geen enkele belemmering vormen.

Ook de capaciteiten C4 en C5 kunnen
voor l.f.-wisselspanning buiten be
schouwing blijven. Deze capaciteiten
hebben voor het signaal zo'n hoge
impedantie dat ze het basis- en collectorcircuit slechts in geringe mate
beïnvloeden.
De reflextrap wordt ingesteld d.m.v

van flg. 6—-17
WEERSTANDEN :
R0 15 kQ — R2, R3 560 Q %W 10%
R1 47 kQ % W 10% — R4, R8 1 kQ
% W 10% — R6, R10 15 kQ
W 10%
R5, R9 82 kQ Vz W 10% — R7, R11 5k6
%W 10% — R14 10 kQ %W 10% —
R13 47 kQ % W 10 % — R15, R16 330 Q
Vz W 10%.
L1
L2

55 wdg
10 wdg
beide direct gewikkeld op ferrietstaaf 0 8 mm, lengte 14 cm

L3
L4
L5
L6, L8, L10
L7, L9
L11
L12

4 wdg
13 wdg
2 wdg
80 wdg
5 wdg
30 wdg
10 wdg
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de spanningsdeler R3R2. Ook in deze
schakeling is in een temperatuursstabilisatie voorzien door de weerstand
R1 in de emitterleiding op te nemen.
Voor de wisselstromen wordt deze
weerstand ontkoppeld door C3
De volledige schakeling van de super
is weergegeven in figuur 6—17
De
gebruikte mengtrap is van het type uit
figuur 6—14. In het ontwerp zijn twee
reflextrappen toegepast. Een germaniumdiode zorgt voor detectie.

Het l.f.-signaal, dat na de detectie
wordt verkregen, wordt via C21 terug
gevoerd naar'de basis van de eerste
reflextrap (V2). De wisselspanning vin
den we, na versterking, terug over R7
C15 zorgt er vervolgens voor, dat het
signaal wordt doorgegeven naar de
basis van de tweede reflextrap
Na deze reflextrap te hebben gepas
seerd, heeft het signaal een voldoen
de grootte gekregen om de eindtran75

sistor volledig uit te sturen. C22 zorgt
er ten slotte voor, dat de wisselspan
ning, die over R11 optreedt, wordt
doorgegeven naar de basis van V4. In
beide reflextrappen is dempingsreductie toegepast, teneinde de selectivi
teit te verbeteren.
Ontvangst is mogelijk op luidspreker

Technifers

In fig. 6—18 is het bouwontwerp van
de super weergegeven. De schakeling
werd ontleend aan het maandblad Ra
dio Electronica, mei 1957. Inzake bij
zonderheden over werking, bouw en
afregeling, wordt verwezen naar het
artikel : „Eenvoudige portable ontvan
gers" in dat nummer.
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EENVOUDIGE

reflex rechtuit met slechts twee TRANSISTORS

De ontvanger is weliswaar
niet in één
uur te bouwen, doch in dit tijdsbestek
Romt men toch een heel eind, vanzelf
sprekend :s hierbij geen rekening ge
houden met de constructieve werk
zaamheden, die vooraf moeten wor
den verricht
Deze nemen trouwens
ook niet veel tijd in beslag 1
De kosten van de onderdelen bedra
gen ongeveer f 20.—, terwijl de ont
vangst van het onvangertje zeer goed
is te noemen.
De schakeling werd aanvankelijk ont
worpen voor het lange goifgebied. In
dit gebied is het nog mogelijk, de experimenteer-transistors te gebruiken.
Daar echter nu ook goedkope h.ftransistors verkrijgbaar zijn, kan het
ontwerp ook toegepast worden voor
ontvangst van stations op de midden
golf. Alleen is dan een kleine wijzi
ging noodzakelijk in verband met het
gebruik van npn-transistors.

In het „lange golf ontwerp", figuur
6—19, worden twee transistors ge
bruikt. De OC13 (VI) is in een reflexschakeling opgenomen. De OCU (V2)
fungeert als eindversterker.
De gebruikte detector is een diodedetector met OA85. We zullen eens
onderzoeken, hoe de schakeling werkt
en hoe men het in de reflextrap kan
verwezenlijken, dat zowel de hoog
frequente- als de laagfrequente wis
selspanning wordt versterkt.
Aan de ingang van de ontvanger zien
we een afstemkring. Deze kring kan
maar op twee frequenties worden af
gestemd. Dit gebeurt door middel van
de schakelaar S1.
In ons ontwerp kozen we in het lange
goifgebied de stations DROITWICH en
ALLOUIS. Het is natuurlijk ook mogelijk
af te stemmen op Luxemburg en Droitwich. Op de juiste stationsfrequenties
kan worden ingesteld d.m.v. C1 en C2.

OC 13

ocu

S2

$
os

JitwT T

0f

S| V1

X T
ï

SS
=

ss

S

-IV

I TC9

V2
-WV|

E

|C10

npf ajaf'
+
■

I»

c» '* c, ' •
«OS;

DROITWICH

vcor oe un«e«lf

7*

1

<2

I °
E

2
CM

O

E

ai
c1

X

i
O)

s
<D

ï
5

co
o

7

O)
iZ

79

De OC13 is inductief gekoppeld met
de kring L2-C1-C2. De transistor is, wat
het h.f.-signaal betreft, in een geaarde
basisschakeling opgenomen. Aanstonds
zal blijken, dat V1 voor het l.f.-signaal
zich als een transistor in een geaarde
emiterschakeling zal gedragen.
R1 heeft in de schakeling een stabili
serende functie. Zij voorkomt, dat het
instelpunt gaat verlopen. R2 en R3 zor
gen voor instelling in juiste werkpunt.
In de collectorleiding treffen we de
zelfinductie L4 aan, die inductief ge
koppeld is met de afstemkring L5-C8C9. De transistor krijgt zijn collectorspanning via R4. Deze weerstand, die
ontkoppeld wordt door C7, komt ook
ter sprake, wanneer de trap als l.f.versterker wordt gebruikt.
De afstemkring L5-C8-C9 maakt deel
uit van het detectorcircuit. Door om
schakeling wordt ook hier op het ge
wenste station afgestemd. De trimmers
C1 en C8 hebben een nogal hoge capacitieve waarde. We gebruikten hier
voor padder-condensatoren.
(In de handel zijn padder-condensato-

2N 229
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E

In de collectorleiding zit de koppel
spoel L4 Voor het l.f.-signaal kan ook
deze zelfinductie buiten beschouwing
blijven. C7 dient om de onderkant van
L4 hoogfrequent te aarden. Voor het
l.f.-signaal heeft de capaciteit zo'n ho
ge reactantie, dat deze verwaarloosd
kan worden.
We kunnen dus tenslotte opmerken,
dat zich — wat het l.f.-signaal betreft
— in het collectorcircuit alleen R4 be
vindt. Over deze weerstand staat het
versterkte l.f.-signaal.
De eindtrap bestaat uit een enkele
OC14, die in klasse A wordt ingesteld.
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ren van 600 pF verkrijgbaar, die voor
dit doel geschikt zijn).
Het l.f.-signaal, dat na detectie wordt
verkregen, wordt afgenomen van de
potentiometer R5 en via .05 gevoerd
naar de basis van V1. C4, die de basis
hoogfrequent aardt, is te klein om een
kortsluiting voor het l.f.-signaal te vor
men.
Ook de zelfinductie L3 in de
emitterleiding kan worden verwaar
loosd.
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TRANSISTOR-ONTVANGStt:
Transistorspoelenset, bestaande uit 3 middenfrequent
transformatoren,

en richtantenne;

oscillatorspoel

tweevoudige draaicondensatoren,

ty pe PVC 2 B

enkelvoudige draaicondensator, type PVC 1

uitgangstransformator voor enkele- en balansuilgang
ingangstransformator voor balanseindtrap
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K10

en tweekringsontvangers, enz.

SUPERSPOELBLOKJE, middengolf, type SM 17,
voor wisselstroomontvangers

SUPERSPOELBLOKJE, middengolf, type SM17B,
extra

gevoelig voor batterij-ontvangers

RICHTANTENNE, midden- en langegolf, type FE 4

RICHTANTENNE, middengolf, type FE 4M

OSCiLLATORSPOEL, middengolf,

type 93,

o.a. voor gebruik bij FE 4 M
HF-SMOORSPOE.L, type 110,

hoge zelfinductie, lage eigencapaciteit
VISSERÜSPOELEN, type V13-14,
geschikt voor elke super-ontvanger
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Deze trap is capacitief gekoppeld met
de geaarde emitterschakeling uit de
reflextrap. De instelling van de OC14
wordt verkregen d.m.v R6R8. R7 heeft
een stabiliserende functie. C11 ontkopkelt deze weerstand voor de wissel
spanning. In de schakeling bleek het
niet nodig een extra afvlakfilter aan
te brengen in de voedingsleiding van
de reflextrap.
Wanneer men de ontvanger voor de
middengolf wil uitrusten, is de OC13
niet te gebruiken. Men is dan aange
wezen op een ander transistortype, dat
betere 'h.f.-eigenschappen bezit. H.f.transistors zijn echter over het alge
meen aanmerkelijk duurder dan die
voor l.f.-doeleinden
Een uitzondering maakt’ echter de Sylvania 2N229. Deze kost f 6.80, dus on
geveer f 2.— duurder dan de OC13.
De 2N229 is echter een npn-transistor.
Dit betekent, dat de reflextrap (wat
de voedingsspanning betreft) moet
worden gewijzigd. In figuur 6—21 is
de verandering weergegeven.
De bouw
De ontvanger is gebouwd op een
plaatje pertinax, waarop een aantal
draadsteunen zijn aangebracht. De po-

tentiometer, afstemtrlmmers en scha
kelaar zijn tegen de achterzijde van
de frontplaat gemonteerd.

De transistors zijn direct In de bedra
ding van de ontvanger gesoldeerd.

Het verdient aanbeveling transistorvoetjes te gebruiken. Het gebeurt
maar al te vaak, dat transistors sneu
velen, doordat men er met de bout
tegen aankomt. Door het gebruik van
voetjes is dit uitgesloten.
Wanneer
men echter toch de transistors in de
bedrading wil solderen, doe dit dan,
wanneer de bouw bijna gereed is.
De potkernen zijn met messingboutjes
op de onderplaat gemonteerd. Voor
de afregeling zijn kleine stukjes sigarettenvloei tussen de schaalhelften ge
stoken. De gebruikte 16
electrolyten zijn van het miniatuurtype. De 10
nF condensatoren zijn van het fabrikaat
M.W.F.
C3 en C11 zijn kathode-electrolyten.
De draadverbindingen zijn gemaakt
met vertind montagedraad, waarom
heen isolatiekous werd geschoven.

Nergens bleek het nodig een af
scherming of afgeschermd draad te
gebruiken.
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Ontwerp „Droltwich"
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Afregeling

De afregeling is erg eenvoudig. Wan
neer men denkt met de montage ge
reed te zijn (ook de transistors zijn
dan gemonteerd) kan de batterijspanning worden aangesloten.
Door punt c (fig. 6-19) aan te raken
kan men controleren of de eindtrap
iets „doet".

Is dit niet het geval, dan dienen de
spanningen te worden gecontroleerd.
Aan punt c moet men een kleine ne
gatieve spanning t.o.v. aarde meten.
Aan de collector van de OC14 D moet
een spanning heersen van ca 9 volt.
Degenen die het midden-golf-ontwerp
gaan bouwen, zullen, daar we maar 2
stations kunnen beluisteren, ongetwij
feld gaan afstemmen op Hilversum I
en Hilversum II. Dit doet men als
volgt:
Regel met de schakelaar open C1 en
C8 af, zodat het programma op 298 m
wordt gehoord. Is dit niet te vinden,
dan regelen aan de potkernen. Vervol
gens sluiten we de/schakelaar en re
gelen met C2 en C9 af op 415 meter.
Een verbetering in signaalsterkte kan
E

c

dikwijls nog worden verkregen door
een capaciteit aan te brengen tussen
de collector en de emitter van V,.
Deze capaciteit dient experimenteel
nader te worden vastgesteld. Een richtwaarde is 500 pF.
Voor beide ontwerpen is een antenne
vereist. Dikwijls is het ook noodzake
lijk een aardleiding aan te brengen.
Bij het testen gebruiken we voor het
lange golfgebied een 5 meter hoge
antenne. Voor het midden-golf-ontwerp
was een 3 meter hoge antenne nodig
voor het verkrijgen van een maximale
geluidssterkte.

ONDERDELENLUST
1 k
R1
120 k
R2
15 k
R3
5,6 k
R4
100 k
R5
(pot.meter)
10 k
R6
330 Q
R7
39 k
R8

L1
L2
L5
L4
L5

OC13
OC14
6w
25 w
5w

15 w
25 w

(op potkern Philips D 14/8; draad 0
0,15 mm geëmailleerd of litzedraad).
S1 - S2

dubbele schakelaar

C2-C9 50 pF trimmer - C1-C8 (zie
tekst) C3-C11 100/zF - C4-C7
10 nF - C5-C6 16 ^F - C10 2nF.

Luidspreker: Peerless - Micro
Tussen de potkernhelften wordt
een vloeitje gelegd, waardoor de
regeling in zeer brede band mo
gelijk is.
Denk vooral aan de
schroef, die door de potkern
steekt, niet te sterk aan te
draaien. De kernen zijn n.l. zeer
breekbaar!
Is vaster draaien noodzakelijk,
dan dient men voor de LG ca
10 windingen en voor de MG ca
5 windingen extra te nemen.
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V1
V2

Montage potkern D 14/8
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OSCILLATOR-SCHAKELINGEN

HARTLEY OSCILLATOR

De schakeling (fig. 7) lijkt zwat de mee
koppeling betreft, veel op de Hartley
buisoscillator. Dit is ook te verwach
ten, daar bij de geaarde emitterschakeling, evenals bij de geaarde kathodeschakeling, tussen de in- en uitgang
een fazeverschil 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.
C2 fungeert als scheidingscondensator; R2 als lekweerstand. Tijdens het

6
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oscilleren stelt zich de basis positief in.
Men kan hieraan controleren, of de
schakeling oscilleert. De weerstand R1
fungeert als begrenzingsweerstand.
Zij voorkomt beschadiging of vernie
ling van de transistor, wanneer het
oscilleren mocht stoppen.
Door C2 te vervangen door een kwartskristal met een eigenfrequentie gelijk
aan de resonantiefrequentie van de
L.C. kring krijgen we een kristal ge
controleerde oscillator. (Fig. 7-2).
Deze generator is uiterst stabiel en
kan als frequentiestandaard worden
gebruikt.

6
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Fig.7.1

3747

Fig.7.2
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COLPITTS

Bij de Colpitts osclllator (fig. 7-3) 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 optreden, worden bepaald door
de waarden van C1 en C2. De capaci
teiten bepalen met L1 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 Col
pitts oscillator voor vele toepassingen
aantrekkelijk.
Een voorbeeld hiervan is de sounder
oscillator, die weergegeven is in fi
guur 7-4. De afstemzelfinductie is hier
de primaire van een uitgangstransformator. De waarden van de conden
satoren en weerstanden in de scha
keling zijn zó gekozen, dat er een
toon van ongeveer 1000 Hz wordt op.
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Fig. 7.3
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gewekt. 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 geregeld worden
met R1. Het is ook mogelijk, i.p.v. een
uitgangstrafo, een hoofdtelefoon deel
te laten uitmaken van de LC-kring. We
krijgen dan de schakeling van fig. 7-5.

De hoofdtelefoon moet hoogohmig zijn.

uitg. trafo
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OSCILLATOR MET AFSTEMKRING IN DE COLLECTORLEIDING
Bij deze oscillator staat de transistor
in een geaarde basisschakeling (zie
figuur 7—6).

De LC-kring in de collectorleiding be
paalt de opgewekte frequentie. L1 is
de terugkoppelspoel.
Oscilleren wordt mogelijk, wanneer
de stroom naar het emittercircuit om
hoog wordt getransformeerd. De tran
sistor stellen we in met R2. C2 is een
ontkoppelcondensator, die de basis
voor de wisselspanning op aardpotentiaal brengt.

lector- als in de emitterleiding begrenzingsweerstanden opgenomen.
(R1 en R3).
R1___

R3

-4.5V

OC 3
0C13

Fig.7.6
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In de schakeling zijn zowel in de col-

OSCILLATOR MET AFSTEMKRING IN HET EMITTERCIRCUIT

Ook in deze oscillator staat de tran
sistor in een geaarde basisschakeling
(zie fig. 7—7).
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Teneinde een aanpassing tussen de
hoge impedantie van de LC-kring en
de lage ingangsimpedantie van de ge
aarde basisschakeling te verkrijgen,
wordt de emitter op een tap van
de spoel aangesloten.
In de schakeling fungeert L2 als terug
koppelspoel. Ook hier geeft men de
transistor een instelling door de ba
sis negatief te maken.
De spanning, die de basis aanneemt
tijdens het oscilleren, is positief en
is afhankelijk van de grootte van C2
en R2. Aan het feit, dat de basis posi
tief wordt, kan men controleren of de
schakeling oscilleert.
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CLAPP-OSCILLATOR

De schakeling (fig. 7—8) vertoont veel
overeenkomst met de Colpitts-oscillator. Bij de Clapp-oscillator wordt ech
ter de opgewekte frequentie voorna
melijk bepaald door CO en LO. C1 en
C2 worden met opzet groot gekozen
om de Invloed van de transistorcapaciteiten op de resonantiefrequentie zo
klein mogelijk te houden.

<X|

OC 3
0C13

Sm

Lo

Dat men hier naar streeft is begrijpe
lijk, daar de transistorcapaciteiten aan
grote veranderingen onderhevig zijn.
In de schakeling zorgen de weerstan
den R2 en R4 voor de rustinstelling.
R3, een NTC-weerstand, zorgt er voor,
dat de oscillator minder gevoelig
wordt voor temperatuursvariaties.
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Fig. 7.8

Een Clapp-oscillator staat bekend om
zijn grote stabiliteit.

EENVOUDIGE TRIMZENDER

werd genoemd - is ondergebracht in
een koffiestroopbusje.
In de schakeling wekt de eerste 0C13
het h.f.-signaal op; de tweede 0C13

In fig. 7—9 Is een eenvoudige trimzender weergegeven die ontleend
werd aan Radio Electronica, juni 1957.
Deze m.f.-spuit - zoals het ontwerp
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R2

R4

LF

HF
472 kca

1500 Hz

0C13
CS

Lt

4F

ƒ

c

C7

12

e

'e

E

0A81

0A81

A

Cl

C2

C5

C6

C«

8

1.6 V

B

1

1473

< > output 1 >

Fig. 7-9
84

k

zorgt voor een toonfrequente wissel
spanning, waarmede het h.f.-signaal
wordt gemoduleerd. Met C1 is een
kleine verstomming van de kring L1-C1
-C2 mogelijk. Een grote verstomming
Is niet nodig, daar de meeste omroep
supers een middenfrequentie hebben
die in de buurt van de 470 kHz ligt.
De aanwezige dioden vergemakkelij
ken het oscilleren, waardoor een gro
tere output wordt verkregen.

L1 en L2 gewikkeld op potkern D14I8
L1

60 wdg. 0,2 geëmailleerd;
A = 20 wdg.
B = 40 wdg.

L2

335 wdg 0.05 geëmailleerd;
A = 300 wdg.
B = 35 wdg.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
R1
R2
R3

100 pF
750 pF
1500 pF
4700 pF
33 pF
0,1
2,5 i*
47 kQ ¥4 W
1 kQ ¥4 W
47 kQ ¥lW

Bouwtekening

van de
eenvoudige

trimzender

’ÜNAAPkAAl
RUBBER
DOORVOERTULE
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TWEE-TRAPS TELEFONIEZENDER
In fig. 7—10 is het schema weergege
ven van een eenvoudige zender, die
bestaat uit twee transistors en één
buis.
In de stuurtrap, die op 1,8 MHz gene
reert, is een OC44 gebruikt. Daar bij
een transistor in geaarde basisscha
keling de in- en uitgangsspanning in
faze zijn, zal de schakeling gaan ge
nereren, wanneer we een capaciteit
van voldoende grootte tussen de col
lector en de emitter aanbrengen.
De eindtrap is capacitief gekoppeld
met de stuuroscillator. Deze trap wordt

VOOR 3,6 MHz

in het schermrooster gemoduleerd
door een npn-transistor, die in geaar
de basisschakeling staat.
De DF91
wordt, wat de modulatie betreft, in
het juiste werkpunt ingesteld d.m.v.
R2. Dit is dan tevens een goede in
stelling voor de 2N229. 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 trap
pen te voorkomen.
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Het rendement van de eindtrap kan
worden vergroot door, in plaats van
schermroostermodulatie, plaatmodulatie toe te passen.
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Een schakeling hiervoor
is weergegeven in fi
guur 7—11.
De modulator bestaat uit
en balans eindtrap met
twee OC14's in klasse B.
De spanningsdeler R1/R2
zorgt voor de instelling
van de OC14's.

Een andere modulatie methode, die
met een transistor kan worden gerea
liseerd, is roostermodulatie. De scha
keling is afgebeeld in fig. 7-12. De
transistor maakt hier deel uit van de
lekweerstand.
Daar het rooster van de eindtrap door
de combinatie rooster-condensator-lek.
weerstand een negatieve spanning
t.o.v. aarde voert, kan een voedingsbatterij voor de transistor achterwege
blijven De OC13 wordt in het juiste
werkpunt ingesteld d.m.v. R2. Door de
ze methode van instellen te kiezen,
is tevens in een temperatuurstabilisatie voorzien.
Tenslotte nog een opmerking over de
stuurtrap van de zender. In het ontwerp
werd een OC44 gebruikt. Het is echter
ook mogelijk een 2N229 hier toe te

passen Deze transistor, die goedko
per is dan de OC44, heeft een grensfrequentie van 2 MHz Daar we' in de
zender van 1,8 MHz uitgaan, is de 2N229 dus te gebruiken.
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Fig.7.12

EEN BATTERIJLOZE TRANSISTORZENDER

De benodigde energie wordt in deze
schakeling (fig. 7-13) ontleend aan de
menselijke stem. Dit gebeurt als volgt.
Bij het spreken voor de microfoon ont
staat een wisselspanning, die door tra
fo T, omhoog wordt getransformeerd.
Deze wisselspanning wordt door de
germaniumdiode D1 (OA50) gelijkge
richt en door het netwerk C1 L1 C2
afgevlakt.
Over C2 is dus een gelijkspanning ont
staan en deze spanning nu wordt ge
bruikt om de oscillatorschakeling te
voeden.
De zender wordt gemoduleerd door
de microfoonwisselstroom niet alleen
door de transformator te sturen, doch

ook door het basis-emittercircuit van
de OC44
De frequentie van het opgewekte sig
naal wordt bepaald door L3Co. L2 is de
terugkoppelspoel. De antenne wordt
met een kleine condensator aan de
afstemkring gekoppeld.
De energie, die de zender uitstraalt,
is gering. De afstanden, die kunnen
worden overbrugd, zijn dan ook klein.
Niettemin is een proef met de schake
ling nuttig en de moeite waard.
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TRANSISTORZENDER VOOR 3,5 MHz
Daar h.f.-transistoren voor groot ver
mogen nog niet verkrijgbaar zijn, wordt
gebruik gemaakt van de Philips OC44.
In figuur 7—14 is de zenderschakeling
weergegeven die wordt toegepast.
De zender bestaat uit twee trappen,
de stuurtrap is een kristaloscillator
Men heeft deze schakeling gekozen
om een zo groot mogelijke frequentiestabiliteit te verkrijgen. Zowel Tri als
Tr2 zijn in een geaarde basisschake
ling opgenomen. De keuze van de
schakeling houdt verband met de
hogere grensfrequentie en de mini
male terugwerking, die men bij de
ze principiële schakeling aantreft.
Daar de in- en uitgangsspanning bij
een geaarde basisschakeling in faze
zijn, kan gemakkelijk terugkoppeling
worden verkregen door een capa
citeit tussen emitter en collector aan
te brengen.
Om echter een bevre-

digende aanpassing en stabiliteit te
verkrijgen, is de koppeling d.m.v. een
tap op L1 tot stand gebracht.

Genereren is alleen mogelijk in een
frequentie, die gelijk is aan de eigen
frequentie van het kristal. Immers, in
dat geval gedraagt het kristal zich als
een uiterst lage impedantie en is
de terugkoppeling maximaal.
Door C1 te wijzigen is men in staat de
opgewekte frequentie nog in geringe
mate te beïnvloeden. De eindtrap
wordt aan de stuuroscillator gekop
peld door een tap op L1. Op deze
manier is een juiste aanpassing moge,
lijk tussen de lage impedantie van het
emittercircuit van de eindtrap en de
hoge impedantie, die we in de collectorleiding van de stuurtrap aan
treffen.
In de collectorleiding van Tr2 bevindt
zich de tankkring van de eindtrap, die
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inductief gekoppeld wordt met de an
tenne. De hoge impedantie van de
LC-kring dient, evenals bij Tri, aange
past te worden aan het collectorcircuit
van Tr2. Dit gebeurt weer door middel
van een tap op de spoel.
In de emitterleidingen zijn kleine weer
standen opgenomen, teneinde instabi
liteit door temperatuursvariaties te eli
mineren. Bovendien wordt hierdoor de
mate van genereren binnen redelijke
grenzen gehouden. Met de potentiometers R2, R3, R5 en R6 kunnen de
transistors worden ingesteld.

Zoals men ziet, is de zender geschikt
voor telegrafie. Er wordt „gesleuteld"
in de emitterleidingen. Men ziet ge
makkelijk in, dat het oscilleren zal
stoppen, wanneer de instelling van de
stuurtrap wegvalt. Immers, de transis
tor wordt dan in een gedeelte van de
karakteristiek ingesteld, waarbij een
kleinere stroomversterking wordt ge
vonden.
Het ontbreken van de instelstroom bij
de eindtrap heeft tot gevolg, dat Ic
nul wordt. De eindtransistor is dus
ook beveiligd.

RC-OSCILLATOREN

Bij buisoscillatoren voor l.f. doeleinden
worden vaak weerstanden en conden
satoren als frequentie bepalende ele
menten gebruikt, in plaats van LC-kringen. Voor dit gebied zijn deze ele
menten zelfs te prefereren.
Het behoeft geen betoog, dat het ook
mogelijk moet zijn, transistor-oscillatoren te construeren, die met deze ele
menten zijn uitgerust. Men zou ver
wachten, dat de bekende netwerken
voor buisoscillatoren onmiddelijk te
gebruiken zijn voor transistorgeneratoren. Dit is echter niet helemaal juist.
Bij een buisoscillator hebben we, zo
wel, aan de ingang als aan de uitgang
van het netwerk, een hoge impedan
tie. Bij de transistoroscillator daaren
tegen ziet het netwerk aan de ingang
een hoge impedantie en aan de uit
gang een lage impedantie.

Bij het ontwerpen van transistoroscillatoren moet men hiermede terdege
rekening houden. In fig. 7-15 is een
netwerk weergegeven, dat aan de In
gang door een hoge- en en aan de uit
gang door een lage impedantie kan
worden afgesloten.

Men zal opmerken, dat dit netwerk

voor een bepaalde frequentie geen
faseverschuiving zal geven. Immers,
de faseverschuiving, die het ene RClid geeft, is tegengesteld aan die van
de andere. De frequentie, waarbij de
faseverschuiving nul is, kan berekend
worden uit :
1
f =

In RC
Dit geldt alleen, wanneer de RC-producten van beide leden aan elkaar
gelijk zijn.

Figuur 7-16 geeft een tweetraps oscillator weer, waarin het netwerk Is toe-
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Fig. 7-15 - Netwerk, waarbij de faxeverschulving nul is.
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gepast. De transistors geven elk een
fazedraaiing van 180° met gevolg, dat
een aan de uitgang van het RC-netwerk optredende spanning weer ver
sterkt aan de ingang arriveert, zonder
dat de faze is gedraaid.
Eén van de weerstanden uit het net
werk vervult de functie van collectorweerstand van Tr2. R3 en R4 zorgen
voor de noodzakelijke instelling van
de transistoren. Door deze manier van
aansluiten — die wat ongebruikelijk is
— wordt tevens een zekere mate van
stabilisatie verkregen. De opgewekte
frequentie is ongeveer 10 kHz Het
verschil tussen deze waarden en de
theoretische, berekend volgens

1
f = ---------

In CR
moet worden toegeschreven aan de
fazeverdraaiing, die wordt veroor
zaakt door de koppelelementen C1, R4.
In deze schakeling is het noodzakelijk,
dat de amplitude klein wordt gehou
den, wanneer men distorsie wil ver
mijden.
In figuur 7-17 is een netwerk weerge
geven, dat bij een bepaalde frequentie
een impedantie-transformatie geeft,

C2

C3

waarbij de faze van het signaal 180°
draait.

Als men er voor zorgt, dat
R1>R2

>R3

(zodat aan de transformatie van een
hoge naar een lage impedantie is vol
daan) dan is de opgewekte frequentie
te berekenen uit :

1
f =

7n 1/3 CR
Deze formule geldt ook alleen wan
neer C1 R1 = C2 R2 = C3 R3 = CR.
Een juiste impedantiedaling in het net
werk is zeer belangrijk, daar in dat
geval de verliezen het kleinst zijn.
Dit betekent, dat een kleinere verster
king wordt vereist om de schakeling
te doen oscilleren. Bij de buis-osclllatoren gebeurt juist het tegengestelde.

Hier dient het netwerk de impedan
tie van laag naar hoog te transfor
meren. Fig. 7-18 toont ons een osclllatorschakeling, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een RC-netwerk, dat een
180° faseverschuiving geeft. Hier ver
vult ook een weerstand uit het netwerk
de functie van collectorweerstand.
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Fig. 7-17 - Netwerk, dat voor f0 een
fazeverdraallng van 180° geeft.

De instelling in het werkpunt wordt
op dezelfde manier verkregen als bij
de schakeling uit fig. 7-16 De opge
wekte frequentie is ongeveer gelijk
aan 500 Hz. Met de laatste oscillatorschakeling is het gemakkelijk een
goede sinusvorm te krijgen. Immers,
bij toenemende frequentie wordt de
fazeverschuiving kleiner en dit bete
kent, dat voor harmonischen van de
oscillatorfrequentie een sterke tegenkoppeling ontstaat.
Hoe sterker de tegenkoppeling is,
des te minder harmonischen treffen
we aan en des te beter is de sinus
vorm I

_9V
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1
80204

Fig. 7-18 - RC-generator met netwerk,
dat een fazeverdraaiing van 180°
geeft.
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SCH AKELCIRCUITS MET JUNCTION TRANSISTORS

Een junctiontransistor kan tot een zeer
lage waarde van de collectorspanning
worden uitgestuurd. Dit is een eigen
schap, die het element geschikt maakt
om te worden toegepast in schakelcircuits.
Van de drie fundamentele schakelingen
komt vrijwel alleen de geaarde emitterschakeling voor schakelfuncties in
aanmerking.
Als we bij de transistor
in fig. 8-1 de basisstroom
_9V
flink groot maken, dan
daalt de collectorspan
ning tot een zeer kleine
waarde, als Rc constant
wordt gehouden.
Deze ■ b
waarde is dan tevens 3759
de
minimum
waarde, Fig.8.1
die de collectorspanning
kan aannemen. Zij wordt
door de knik in de IcIVc-karakteristieken bepaald. Bij deze kleine waarde
van de collectorspanning kan de tran
sistor een grote stroom voeren, voordat
de maximale dissipatie wordt over
schreden. Het is gebleken dat een OC72
150 è 200 mA zonder enkel gevaar
kan schakelen, mits men voor vol
doende sturing zorgt. In het gegeven
voorbeeld bleek een sturing van min
stens 15 mA noodzakelijk.
De totale dissipatie van de transistor

wordt niet alleen bepaald, door de in
het collectorcircuit heersende span
ning en stroom, doch ook door het
vermogen, dat de basis-emitter junction opneemt.
Dit vermogen kan een vrij grote waar
de van de totale dissipatie vertegen
woordigen en mag zeker niet worden
verwaarloosd.
Bij de fabricage van transistors voor
schakeldoeleinden streeft men ernaar
de dissipatie van de basis-emitter
junction zo klein mogelijk te houden.

Een transistor, die speciaal voor scha
kelfuncties is ontwikkeld, is de Phi
lips OC76. Deze transistor heeft een
lage ingangsweerstand, zodat bij een
zeer kleine basisspanning reeds de
benodigde sturing wordt verkregen.
De basis-emitter dissipatie blijft daar
door gering.
De stroom, in het te schakelen circuit,
wordt onderbroken door de basis
t.o.v. de emitter positief te maken.
Men kan niet alleen volstaan met de
sturing weg te nemen. Immers Ico Is
daarmee niet opgeheven.
In de praktijk maakt men de basis
positief d.m.v. een eenvoudig net
werkje en een extra spanningsbron.
Hierop komen we bij de behandeling
van de schakelingen nog nader terug.
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volt batterijspanning te worden ver
hoogd. De schakeling kan vrij sterkz
belast worden.

Met deze schakelingen (zie fig. 8-2) is
op zeer eenvoudige wijze een 50 Hz
blokspanning te verkrijgen.
Gedu
rende de neg. halve periode van de
netwisselspanning gaat de transistor
geheel open en komt de collector op
aardpotentiaal.

-4.SV

OC 4?

Zodra echter de basis positief wordt,
gaat de transistor dicht.

0C14 "
gloeistr. trafo______

RELAISSCHAKELING

MET EEN TRANSISTOR

_3V
| SmA
| relais |
C

rëï1—

OC 4
0C14

B

Fig.8J

E

De transistor staat In een geaarde
emltterschakeling.
De meeste transistors geven In deze
schakeling een stroomversterking van
30 tot 80. Dit betekent, dat de transis
tor het relais een factor 30-80 ge
voeliger maakt.
De schakeling wordt veel gebruikt in
controle-apparatuur.

In fig. 8-4 Is een relaisschakeling
weergegeven, die ontwikkeld werd
voor modelbesturlng. De OC14 wordt
hier gestuurd door een Fllp-Flop.

3760°

Fig.8.2

Daar met een transistor stromen kun
nen worden versterkt, kan op een
voudige wijze een ongevoelig relais
gevoeliger worden gemaakt. Een scha
keling hiervoor is gegeven in fig- 8-3.

R1

f ■
15V

De collector-emitter weerstand van de
transistor is dan hoog en de uitgang
wordt —4,5 volt. Stelt men prijs op een
grotere blokspanning, dan dient de 4,5

Deze zorgt ervoor, dat in de ene stand
de anode van de OA85 —9 volt wordt
terwijl in de andere stand de anode

met aarde wordt verbonden.
|n het geval, dat de anode —9 volt Is,
zal de diode niet geleiden en wordt
de transistor gevoed via R1 en R2. Is
daarentegen de anode verbonden met
aarde, dan geleidt de diode en komt
het knooppunt R1 R2 ook aan aarde
te liggen. Het netwerk R2 R3 zorgt er
nu voor, dat de basis door de +4,5
volt positief wordt gehouden.
_9V

r
51 -

Irelai s

2
0C14

2
♦<5V

Fig.8.4
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moops
halfgeleiders

Voor alle in deze uitgave
gepubliceerde

schakelingen staat
de juiste Philips transistor

te uwer beschikking:

Experimenteer-transistor; collectorstroom 10 mA;
Collectordissipatie 25 mW
OC 14
Experimenteer-transistor voor 50 mA collectorstroom en 65 mW
collectordissipatie
Vermogentransistor voor 2| W collectordissipatie
OC 16
HF-transistor (fc«gemiddeld 15 MHz) voor 20 mW collectordissipatie
OC 44
OC 45
HF-transistor (fccxgemiddeld 6 MHz) voor 20 mW collectordissipatie
:___ *_______ __________:_______ _______
_______f\S' 7^/71
OC 65/66 Miniatuuruitvoeringen
van de -typen
OC 70/71
OC 70/71 LF-transistors voor klein vermogen; collectordissipatie 35 mW
LF-transistor voor 75 mW collectordissipatie (met gebruik van
OC 72
koelvin: 100 mW)
30 V schakeltransistor voor hoge stromen
OC 76
2-OC 72 Bij elkaar behorend transistorpaar voor ca 250 mW uitgangsvermogen in push-pull klasse B-schakeling

OC 13

Volledige technische gegevens over transistors en germaniumdioden worden op aanvraag gaarne verstrekt door
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MULTIVIBRATORS MET TRANSISTORS

Free-running multivibrator

-4.SV

Een free-running multivibrator bestaat
uit twee weerstands gekoppelde en
uitgestuurde versterkers in serie met
een terugkoppeling van de uitgang
van tweede naar de ingang van de
eerste versterker. (Fig. 8-5).
De schakeling produceert een repe
terend bloksignaal. De herhalingsfrequentie wordt hoofdzakelijk bepaald
door de netwerken, C1 R5 en C2 R4.

a

<£> o|

er uJ

Cl

00 3
0C 13

C2

HF
0C 3
0C13

CM

Met R2 kan men enigzins de opge
wekte frequentie beïnvloeden.

3763

Fig. 8.5

Een multivibrator, die als frequentlestandaard kan worden gebruikt Is
weergegeven in fig. 8-6.

Hier is in een van de RC netwerkjes
de capaciteit vervangen door een 100
KHz kristal.
De multivibrator produceert een symetrisch bloksignaal, wanneer het net
werk C1 R3 de dimensie voor een 100Khz multivibrator heeft.
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Bi-stablele multlvibrator of Flip-Flop

twee weerstands gekoppelde uitge
stuurde versterkers in serie met een
Een ander typisch schakelcircuit Is de
terugkoppeling van de uitgang van de
bi-stabiele multivibrator of flip-flop.
tweede naar de ingang van de eerste
(Zie fig. 8-7).
versterker.
-6v De in de schakeling aanwezige capa
citeiten zijn hier z.g. speeding-up con
densatoren en dienen om de verande
ring van de ene in de andere toestand
te vergemakkelijken. Ze hebben min
jopiju Jao^n
of meer een geheugenfunctie.
De flip-flop kan in de andere stand j
T T 2
OC 3
OC 3
worden gezet, als we een positief trig- <
OC 13
0C13
ger signaal aan de basis van de „open"
transistor laten optreden. De schake
ling wordt veel gebruikt, o.a. in elecSET
RESEo tronische rekenmachines en electronio—
sche tellers.
!
De flip-flop, die in fig. 8-8 is afge
beeld, is ontwikkeld voor modelbesturing. De schakeling maakt deel uit
3764
* 30V
van een tweetraps teller.
De diode, verbonden aan de transistor,
Fig.8.7
die dicht staat, heeft een hogere tegenspanning dan de diode aan de
De schakeling heeft twee stabiele toe
„open" transistor. Hiermede bewerk
standen, de aan- en afstand genoemd.
stelligt men, dat het triggersignaal uit
Stuursignalen zorgen ervoor, dat de
sluitend aan de transistor, die open
flip-flop in een bepaalde stand wordt
staat, kan optreden.
gezet. Ook een flip-flop bestaat uit
De vaste negatieve Instelling, verkre
gen uit de spanningsdeler R1 R2, zorgt ervoor,
O.9V
dat de diodes niet kun
R8
nen geleiden, wanneer er
geen triggersignaal is.

8

H"

R4

R3
C2

C3

A

B

Cl

Fig. 8—8
po«.gaar>d«
triggar

01

R7, R8 = 3k3,

% W, 10 % — R1, 2, 3,
en 4 = 10 kQ, % W, 10Vo
— R5, R6 = 100kQ, %W,

02

p"
1624

O»45V

10 % — C1-2-3 = 20.000
pF — D1,D2 = OA85 —T1,
T2 = OC13.
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One-shot multlvlbrator

T

Deze schakeling, (fig. 8-9), kent, zoals
de naam reeds zegt, slechts één sta
biele toestand.

instel mg | ]
disarninatsl I

De andere toestand is quasie-stabiel,
en treedt alleen op, wanneer een
trigger- of stuursignaal aan de ingang
van de schakeling optreedt.
De tijdsduur van de toestand wordt
hoofdzakelijk bepaald door de tijdsconstante van het netwerk C2 R3.

I

a

O.lw

■ IC2
o

1F

qp
iroml

ingang
triggar

I

De schakeling wordt In allerlei tak
ken van de electronica toegepast. Foto-amateurs kunnen de schakeling ge
bruiken als foto-timer.

0.01/1

3459

•30V

tig. 8-9
Poortcircuit met transistor

Het poortcircuit van fig. 8-10 wordt
een - and - gate voor lage signalen
genoemd- De transistor krijgt hier stu
ring als - en ingang A - en - ingang B
laag (negatief) zijn.
In dat geval is de collector hoog
(aarde). Wordt daarentegen een van
de ingangen hoog ,(positief), dan
wordt de basis ook positief. De col
lector gaat dan laag (negatief).
De schakeling is ontwikkeld voor mo-

delbesturing. Poortcircuits vindt men
o.a. in electronische rekenmachines en
in meet-, regel- en
_9V
controleapparatuur.
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Fig_8.10

Eenvoudige foto timer

Tenslotte wordt de sturing onvoldoen
Normaal is de schakelaar S1 in positie
de en valt het relais af.
B (fig. 8-11). Door S1 in de positie A te
Het tijdsinterval, waarbij de relaisconbrengen wordt de condensator door
tacten zijn gesloten, kan worden ingede batterij B1 opgeladen. Wanneer
steld met R2.
vervolgens S1 in positie B wordt terug
Met de in de schakeling weergegeven
gebracht, gaat de condensator zich
componenten kan het tijdsinterval ge
ontladen over R2 en de basis-emitterregeld wtorden tussen 1 en 30 sec.
junction van de transistor.
De transistor gaat open
R1
en het relais in de collec—nor
OC 4
0C14
torleiding wordt bekrach
- ÜOO/j
I ——
tigd. Naarmate de ontla
o =:
♦ | relais |
1.5 V ƒ•
* 6V '
ding vordert, daalt de
faöoon
• 81
spanning over de conden
82
sator en dientengevolge
de stroom in het ingangsA
8
Fig- 8>11
6V
circult van de transistor.
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Blokkeer-oscillator
In fig. 8-12 is een blokvorm oscillator weergegeven, waarbij
een junction transistor als versterkerelement fungeert. De oscillator
is „self-running" en geeft een serie
pulsen, waarvan de herhalingsfrequentie bepaald wordt door het RCproduct in het basiscircuit.

De schakeling is zeer goed als frequentiedeler te gebruiken. Het is mo
gelijk de schakeling te synchroniseren
met een signaal, waarvan de frequen
tie 5 x hoger is, dan de eigenfrequentie, zonder dat aan de stabiliteit af
breuk wordt gedaan.
De diode over de primaire van de
trafo dient om uitslingeringseffecten
te voorkomen. Bovendien zorgt deze
gelijkrichter ervoor, dat slechts een
enkele puls per cyclus wordt geprodu
ceerd.
Het triggersignaaal kan zowel een si
nus- als blokvormig signaal zijn. De te
gebruiken transformator is niet kritisch.
Voor lage frequenties (1000 Hz) is een
primaire zelfinductie van 1 è 2 Henry
vereist.
De weerstand van de windingen speelt
een onderschikte rol.
De secundaire van de transformator
moet een aanzienlijk lagere impedan-

Electronische tijdschakelaar
In fig. 8-13 is een schakeling weerge
geven, waarmee het mogelijk is gedu
rende enkele seconden een relais te
bekrachtigen, door even een contact
te sluiten.
De schakeling is niet nieuw en staat
bekend onder de naam van „one shot"of monostabiele multivibrator. Normaal
wordt de schakeling gebruikt om van
een of andere spanning, van welke
vorm dan ook, een bloksignaal te
maken.
De pulsbreedte van het signaal wordt

100

10/1

loA85
OUTPUT
—o

0C 3
0C 13

Fig.8_12k*l

OC 71
3767

45V

tie hebben dan de primaire, teneinde
een behoorlijke aanpassing te krijgen.
De gunstige wikkelverhouding is on
geveer 2 op 1.
Zoals reeds werd opgemerkt, wordt
de frequentie bepaald door het RCproduct in het basiscircuit. Door deze
elementen omschakelbaar te maken Is
het mogelijk de generator verschillen
de frequenties te laten opwekken. Fijnregeling kan geschieden met de pot meter van 50 kQ.
Het is gebleken, dat de schakeling
het nog prima doet bij 2 volt batterijspanning. De afgenomen stroom be
draagt dan 200 ^A. De hoogste fre
quentie die men met 2 volt kan halen
is : 5000 Hz.

bepaald door de tijdsconstante van het
RC-lid in de schakeling.

In ons geval starten we door de basis
van Tri even negatief te maken. Om
de werking van de schakeling te ver
klaren, gaan we uit van de rusttoe
stand. De basis van Tr2 wordt negatief
gehouden via de pot.meter R3 met de
vaste weerstanden R4 in serie. Hier
door staat deze trasistor geheel
„open" en de collector komt op aardpotentiaal. Daar de basis van Tn met
de collector van Tr2 doorverbonden
is, staat Tr1 „dicht". Dat wil zeggen;

in de collectorleiding loopt geen
stroom en het relais wordt dus niet
bekrachtigd. Dat is juist wat we moe
ten ,hebben I
Maken we, nu, door even S1 te sluiten,
de basis Tri negatief, dan gaat de
collectorleiding stroom voeren met'
gevolg, dat de collectorspanning
„naar aarde gaat", we kunnen ook
zeggen, dat de collector meer positief
wordt.
Deze plotselinge spanningsverande
ring laadt de condensator C1 snel op
en wel zo, dat de basis van Tr2 sterk
positief wordt. Deze transistor komt
hierdoor dus „dicht" te staan en de
collector stelt zich negatief in.
Door de directe verbinding wordt de
basis van Tn ook negatief. We zien
dat Tr2 het negatief maken van de
basis van Tn kennelijk heeft overge
nomen. Deze toestand blijft voorlopig
bestaan.
C1 gaat zich nu ontladen over de pot.meter R3 met de vaste weerstand R4
in serie. Zodra echter de basis van Tr2
maar even negatief wordt, gaat de
schakeling weer terug in zijn rusttoe
stand (Tr2 „open" - Tri „dicht"). Het
relais valt af.
De quasi-stabiele toestand, die intrad
bij het sluiten van S1 heeft opgehou-

OC 4

Tr1
Tr2

1k2
60Q
20kQ pot.m.
4k7
3k3
250
6 V/50 mA
Maller)

= OC72-OC14-OC4
= OC72-OC14-OC4

.— I

OC 14
0C72

Fig. 8-13. Bij een combi
natie C1 = 250
R3 +
R4 = 25 k, is de tijd van
bekrachtiging gelijk aan
5 seconden.
R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =
C1 =
Relais
(fabr.

den te bestaan De tijdsduur van be
krachtiging wordt geheel bepaald door
de RC-combinatie.
Hoe groter de RC-tijd is, des te langer
duurt het voordat de schakeling weer
in de oorspronkelijke stand terug komt.
Het is belangrijk hierbij op te merken,
dat men met het vergroten van R3 en
R4 niet te ver kan gaan, omdat bij al
te grote waarden Tr2 niet voldoende
„open" komt.
Bovendien gaat bij waarden boven de
47 kQ de schakeling zich als een „freerunning" multivibrator gedragen.
De vaste weerstand R4 in serie met de
potentlometer dient voor beveiliging.
Immers, als deze weerstand er niet
zou zijn, zou de basis van Tr2, in de
nulstand-stand van de potentiometer,
aan de —9,5 volt komen te liggen. Dit
kan de transistor beslist niet hebben.
In het ontwerp werd gebruik gemaakt
van een 6 V-50 mA relais (fabr. Maller).
Dit relais is geschikt om 150V/1A te
schakelen. Om Tr1 in de gelegenheid
te stellen de benodigde 50 mA te le
veren, moet er voldoende sturing aan
de ingang zijn. Daarom is de basis di
rect met de collector van Tr2 doorver
bonden.
De 9 volt voedingsspanning wordt ver
kregen uit twee platte batterijen.
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FOTO-TRANSISTORS
|n de eerste hoofdstukken hebben we
er reeds de aandacht op gevestigd,
dat een transistor gevoelig is voor
licht. Om deze reden wordt er bij i de
gewone transistor voor gezorgd, dat
er geen licht op de p-n overgangen
kan vallen. De toetreding van licht
wordt voorkomen door een laklaag of
metalen kapsel om het halfgeleider
element aan te brengen.
Bij de fotodiode en fototransistors ma
g»vo<4igh*«J

ken we juist gebruik van de lichtge
voeligheid.
Het foto-electrisch effect kan met
eenvoudige middelen worden waar
genomen. Wanneer we een p-n ver
binding in de sperrichting en In het
donker op een spanningsbron
aan
sluiten, zullen we in het circuit een
geringe stroom meten.
Deze geringe stroom dankt zijn ont
staan aan de warmtebeweging.
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Laten we vervolgens licht op de p-n
overgang vallen, dan zullen als ge
volg van de inwerking van fotonen,
de spanningssprongen aan het grens
vlak dalen en zal de stroom in het
circuit toenemen.
Bij de fototransistor gebeurt hetzelfde
Bovendien wordt hier de door het fotoelectrisch effect ontstane stroom ver
sterkt.

De foto-transistor reageert het sterkst
als de emitter-basis verbinding door
een lichbundel wordt getroffen.
Het effect, dat optreedt, kan verge
leken worden met het negatief maken
van de basis.

Een fototransistor Is het gevoeligst
voor infrarood licht. Dit blijkt duide-

EENVOUDIGE
LICHTSTERKTEMETER

lijk uit fig. 9—1, waar de gevoellgheidskurve van een OCP71 Is weer
gegeven. Het gebied tussen 0,4 p en
0,8 p, omvat het zichtbare licht.
De fototransistor is hier minder ge
voelig.

Voor het nemen van foto-electrische
proeven met transistors, is het niet
noodzakelijk, dat men de beschikking
heeft over een OCP71. Een OC71 of
OC13, waarvan de omhullende laklaag is verwijderd, Is ook goed te ge
bruiken. De laklaag kan worden verwij
derd door de transistor enkele ogen
blikken in aceton of verdunning te
leggen. De lak lost in deze vloeistof
fen op en met een zacht doekje wor
den eventuele resten weggeveegd.

0C3
0C13
0C71

0C 3
0C13
0C71

©
Fig.9.2
In fig. 9—2 is een eenvoudige licht
sterkte meter weergegeven. Door het
belichten van V, daalt de collectoremitter weerstand. Dit betekent, dat
de basis van V2 negatief wordt en in
de collectorleiding van deze transis
tor gaat stroom lopen. De meter slaat
uit. De aanwezige variabele weerweerstand en de 1% V cel over de
meter dienen, evenals bij andere meetschakelingen om de wijzer van de
meter op o te stellen. Men moet er
rekening mee houden, dat de schake
ling ook gevoelig is voor temperatuursvariaties.
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VERSTERKER voor
GEMODULEERD LICHT
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T
De amateur op het gebied van de ge.
luidsfilm zal ongetwijfeld het fotoelectrisch effect van de experimen
teer transistors toejuichen. Immers,
het is nu mogelijk tegen redelijke prijs
een versterker voor geluidsfilm te
construeren.
In fig. 9-3 is een voorversterker afgebeeld, die voldoende output geeft

om de pick-up versterker van een ont
vangtoestel ruimschoots uit te sturen.
Over het schema valt niet veel te ver
tellen. Het is er een van het conven
tionele type. De koppelcondensator
tussen de transistorversterker en ont
vangtoestel kan in vergelijking met de
andere scheidingscondensatoren klein
zijn, daar over het algemeen de pickup ingang hoogohmig is.

o 4-5v
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Fig.9.4

Met deze schakeing (zie tig. 9-4) is het
mogelijk bv. tentoonstelingsbezoekers
te tellen.
Daar een foto-transistor het gevoeligst
is in het infra-rode gebied, wordt ge
bruik gemaakt van een broodroosterelement als lichtbron. De schakeling is
eenvoudig en kan gemakkelijk in een
niet opvallend kastje worden onder
gebracht.

3771

Normaal wordt de foto-transistor ge
troffen door de infra-rode lichtbundel
van het element. De basis van V2 wordt
hierdoor negatief gehouden. Deze tran
sistor staat dus„open" en de collec
tor van V2, alsmede de basis van V3
liggen aan de aarde. V3 staat dus
„dicht" en in de collectorleiding loopt
geen stroom.
Zodra echter de lichtbundel wordt on105

derbroken, doordat iemand passeert,
stijgt de collector-emitter weerstand
van de foto-transistor. V2 krijgt dan
geen sturing meer. De collector span
ning gaat naar de —4% V, waardoor
V3 „open" komt te staan. De nummerateur wordt bekrachtigd. Wanneer de
’ichtbundel weer optreedt, verdwijnt
de stroom in de collectorleiding van

7M5493

V3 en de nummerateur wordt met 1
opgehoogd.
Het is wel van belang een gevoelige
nummerateur te gebruiken. In de han
del zijn tegen een redelijke prijs hummerateurs te krijgen, die op eenvou
dige wijze voor dit doel kunnen wor
den omgewikkeld.

Common emtter
Emetteur a la mosse
Emitterschalturg
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Karakteristieken van de OC70
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HOOFDSTUK 10

MEETSCHAKELINGEN
Transistorvoltmeter

De voltmeter is geschikt voor het me
ten van gelijkspanningen (zie fig. 10-1)
Voor het meten van wisselspanningen
is een aparte gelijkrlchter aan de
schakeling toegevoegd.

Een transistor geeft een vrijwel lineai
re stroomversterking. Het verband tus
sen ingangsspanning en collectorstroom is echter niet lineair. Dit be
tekent, 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 ge-

ijkt worden. De WOkQ pot meter dient
om het nulpunt van de meter te kun
nen corrigeren.

De combinatie potentiometer - 1,5 V
cel stuurt nl. een stroom door de me
ter, die tegengesteld is aan de collectorstroom. Het apparaat kan ook
gebruikt worden voor weerstandsmetmgen. De te meten weerstand kan
dan b.v. In serie met een 4,5 V batte
rij op het 5 Volt 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 te rusten met
een ohmschaal. Deze schaal kan men
bijv, boven de meter aanbrengen.

i.sv

I

1SV

GELUK RICHT ERSCMAK.i
VOOR HET METEN MÖN
WISSELSPANN.
|
400p

3 Eoaso

II
J
1

Fig. 10.1
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Eenvoudige signal tracer
De schakeling (fig. 10-2) bestaat uit een
cascade versterkertje met 2 x OC13.
In een kastje gebouwd is het een han
dig apparaat, waarmede snel fouten
in ontvangers en versterkers kunnen
worden geiocaliseerd.
Het diode netwerkje aan de ingang

is een detectorschakeling, die hes
waarnemen van h.f signalen mogelijmaakt.
Als indicatie middel wordt een hoofd
telefoon gebruikt.
De schakeling wordt gevoed uit ee;
3 Volts batterij.

C2

0C 3
0C13
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Fig. 10.2

Veldsterktemeter met transistor
Deze schakeling (zie fig. 10-3) kan een
zendamateur uitstekende diensten _be_
wijzen. Ze kan ook als golfmeter en afluisterapparaat worden gebruikt.
We zien, dat het gemoduleerd signaal
wordt gedetecteerd door een germanium diode. 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.
100.

De aanwezige shuntweerstanden die
nen om de schakeling, in gevallen van
grote veldsterkte, ongevoeliger te
maken.
In
de
collectorleiding is boven
dien een transformator opgenomen,
teneinde op een laagohmige koptele
foon te kunnen meeluisteren. Bij een
hoogohmige koptelefoon kan de trans
formator vervallen en wordt de tele
foon rechtstreeks in de collector lei
ding opgenomen.
De in fig. 10-4 weergegeven schakefig. 10-3

spoelvorm:
sokkel A415, E428
wdg
Bereik Mc/s
55
1/5—4,2
18
4—10,5
5
10—28
2
27—75
C1 100pF (uit 18-set)
L1

0A85
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ling voor een veldsterkte meter is ont
leend aan „Electronic Engineering".
De schakeling komt vrijwel overeen
met die van fig. 10-3. Alleen is hier
nog een voorziening getroffen om het
nulpunt van de meter te kunnen corri
geren. N.B. Hier wordt maar éèn 1,5
Volts cel georuikt.

We hebben hier te doen met een
brugschakeling. De transistor en de
5 kQ pot.meter vormen de ene tak ; de
2x500Q in serie, de andere tak. Wan
neer de basis van de transistor nega
tief wordt gemaakt, daalt de collector
emitterweerstand. De brug raakt uit
evenwicht en de meter slaat uit.

0C 3
0A85

□Éz

"pooi

Fig.10.4

TRANSISTOR TESTER
Bij het bouwen van transistor schake
lingen 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 on
geveer te weten, hoe groot de stroomversterking is.
Een eenvoudige schakeling, die hier
voor kan worden gebruikt is weerge
geven in fig. 10-5.

towa MT 8
op bereik 0,5mA
instellen
R4_____

I

>c

CE

I

rO—| 39k

R2____
F

4.5 V

E

_______
Fig.10.5
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De transistor wordt bij het testen in
een geaarde emitterschakeling opge
nomen. De basisstroom kan worden in
gesteld d.m.v. de pot.meter R1. Ib
wordt practisch 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 instel
ling 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 universeel meter MT8. Daar
dit meter type 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 me
ter. Wanneer de transistor defect is
en de collector-emitter verbinding een

109

Voor- en achteraanzicht van de transistor tester uit tig. 10-5
110

kortsluiting mocht vormen, wordt de
stroom begrensd tot 20 mA.
Met de schakeling is het ook moge'ijk
de stroomversterking van n-p-n tran
sistor te bepalen. In dat geval moet
oe polariteit van de batterij worde»’
omgewisseld.

Hoewel de emitter-basis als de collector-basis bij een p-n-p transistor beide
een p-n junction vormen, gedragen de
verbindingen zich niet volkomen iden
tiek. Een en ander hangt samen met
de constructie van de transistor.
Teneinde de gaten diffusie naar de
collector te vergemakkelijken, wordt
bij de fabricage de collector-basis
junction groter uitgevoerd dan de
emitter-basis junction.

Wanneer de gaten gemakkelijk diffun
deren 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 aan
sluitingen worden gevonden door de
p-n verbindingen op te zoeken.

Deze verbindingen gedragen zich als
diodes 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.
10-6 toe te passen.
We dienen in dat geval te beschikken

I

I

over een universeel meter, waarmede
tevens ohmmetingen kunnen worden
verricht. In deze universeel meter be
vindt 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
weerstand van 47Q aan de pluspool
van het universeel instrument verbon
den. De basis kan d.m.v een drukschakelaar negatief gemaakt worden
via R1 of op emitterpotentiaal worden
gebracht via R2
In het geval, dat de basis op emitter
potentiaal 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 transis
tor open. De collector-emitterweer
stand moet zich nu gedragen als een
uiterst kleine weerstand. Ook dit kun
nen we controleren met de ohmmeter.
Voor deze test dient men van de uni
verseel meter te weten, wat de plus
en wat de min is, wanneer een ohmmeting wordt verricht.
Let wel : de opgegeven polariteiten
van de spanning- en stroombereiken
behoeft hieraan niet gelijk te zijn.

Het bepalen van de polariteit kan ge
schieden het behulp van een andere
universeelmeter.
Door bv. een stroommeting in het cir
cuit van de ohmmeter te verrichten
wordt de polariteit bekend.
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Resumerend krijgen we dus, dat de
transistor goed is, wanneer in de ene
van de schakelaar een lage weerstand
en in de andere stand een hoge weer
stand wordt gemeten.
N-pn transistors kunnen worden getest
door de aansluitingen D en E van het
kastje om te wisselen.

Uit de karakteristieken blijkt, dat de
stroomversterking van Tri het grootst
is. Deze transistor heeft echter een
aanzienlijke Ico. Tr2 is in dit opzicht
beter. De stroomversterking is echter
iets kleiner. Tr3 is beslist slecht te noe
men. In het meest steile gedeelte van
de karakteristiek is a gelijk aan 10.

In fig. 10-7 zijn tenslotte de Ic/lb
karakteristieken van een drietal transistoren weergegeven. Deze karakte
ristieken zijn samengesteld met be
hulp van de testen uit fig. 10-5.

Voor de meeste toepassingen is deze
transistor niet meer te gebruiken.
Op de bijgaande foto is weergegeven
hoe men de tester van figuur 10—5
kan uitvoeren.
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METHODE VOOR HET BEPALEN
VAN DE AANSLUITINGEN VAN
ONBEKENDE TRANSISTORS
In de surplushandel zijn tegenwoordig
tegen geringe kosten pnp-transistors
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 fi
guur 10-8 is een meetschakeling voor
het bepalen van de basisaansluiting
weergegeven.
Een kenmerkende eigenschap van een
transistor is, dat zowel de emitter-basis als de collector-basisverbinding
zich als een diode gedragen. Van de
ze eigenschap maken we gebruik om
de basis te zoeken.
De metingen, die we gaan verrichten,
zijn er op gericht deze beide diodes
te vinden. Met de getekende meterschakeling van fig. 10-8 bepalen we de
voorwaartse weerstand van de diodes.
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 verbon
den, is dan de kathode en tevens de
basis van de transistor.

Ter controle verwisselen we nu de
aansluitingen, we mogen nu geen uit
slag krijgen. De basis is nu 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 uit figuur 10—9.
^PNP TRANS

I

•{ 3.3 K F

£
-O-----------

C
b BASIS

o
R2

;

10 K

■O +

R 1
=3=^ PNP TRANS )

(7) 500/4 A
4.5V

H

■ó 8

Fig. 10-8 Schakeling voor het bepalen
van de basisaansluiting
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Fig. 10-9 Schakeling om de emltter en
collector uit de onbekende aansluitin
gen te zoeken. De 20mA-meter kan ver
vangen worden door een geshunte 500
uA-meter. Deze laatste behoeft niet
geijkt te worden daar het hier om ver
gelijkende metingen gaat.
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De basis komt aan punt C. De andere
aansluitingen 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 aan
sluitingen van D en E om en kijken of
de meter nu meer aanwijst. Is dit in
derdaad het geval, dan is E de col
lector en D de emitter.
Degenen, die bovendien iets over de
stroomversterking van het betreffen
de exemplaar willen weten, kunnen de
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schakeling gemakkelijk zo inrichten,
dat een Ib-lc 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 verschil
lende standen van de pot.meter vast
te leggen, krijgt men niet alleen een
goede indruk van de stroomverster
king, doch ook van de lineariteit van
de transistor.
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ERRATA
Blz. 17 kolom 1 regel 16 van boven:
pnp-transistor moet zijn npntransistor.
Blz 25 kolom 2 regel 13
Ie moet zijn Ic.

van boven

Blz. 25 fig. 4-4. De electrode van de
transistor, die aan aarde ligt,
is de collector; het symbool
„e" is dus te wijzigen in „c".

Blz. 33 kolom 2 regel 10 van onder. :
Modulatie moet zijn modulus
Blz 38 kolom 2 regel 15 van boven:
itR in de formule moet zijn
hRe-

Blz. 52 53 : De teksten onder de gra
fieken moeten worden omge
wisseld.
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