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VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK
Het is nauwelijks tien jaar geleden, dat Bardeen en Brattain de ontdekking van een
nieuw elektronisch onderdeel aankondigden, dat zij .transistor” noemden — een
samenvoeging van de begrippen ..transformer' en ..resistor”. Evenals de elek
tronenbuis kan de transistor elektrische energie versterken, doch gebaseerd op een
totaal nieuw principe.
Zozeer wijkt de werking van de transistor af, dat men bijna geneigd is te zeggen ,,dat
elke gelijkenis met bestaande versterkingselementen volkomen toevallig en onopzette
lijk is”.
De ontdekking van de transistor, die men als een ..verbetering” of uitbreiding van de
kristal-detector zou kunnen beschouwen, heeft in vele kringen intense belangstelling
gewekt. Niet alleen wetenschapsmensen, maar ook fabrikanten uit de gehele elektro
nische industrie vroegen zich af of deze uitvinding wellicht een omwenteling in de
constructie van hun produkten teweeg zou brengen. Vele gebruikers van elektronen
buizen verwachten dat de transistor op den duur, zo niet de ..warme” buis geheel
zal verdringen, dan wel geheel nieuwe toepassingen mogelijk zal maken. Het is in
hoofdzaak te danken aan de uitgebreide onderzoekingen die onder leiding van
Shockley in de Bell laboratoria zijn verricht, dat de verdere ontwikkeling van de
transistor zo snel verliep en nog steeds voortschrijdt. De ervaring heeft reeds geleerd,
dat de huidige transistor inderdaad in vele gevallen de elektronenbuis kan vervangen.
Zelfs vormt deze een oplossing voor bepaalde schakelproblemen die met elektronen
buizen niet goed realiseerbaar zijn. Het is echter een misvatting te veronderstellen dat
men alle elektronenbuizen zonder meer door transistoren kan vervangen; niet alleen
omdat de overeenkomst tussen buizen en transistoren slechts de versterking is (die
meestal per trap kleiner is), maar vooral omdat het aantal typen nog beperkt is.
Immers zijn uit de diode en triode na vele jaren van moeizame ontwikkeling de meer
gecompliceerde en gespecialiseerde huistypen ontstaan zoals b.v. de heptode. octode
en nonode, die in het transistorarsenaal nog ontbreken. Een begin is echter reeds
gemaakt en er bestaan reeds goed werkende transistor-tetroden die wat dat betreft
een goede belofte voor de toekomst inhouden.
Dat ook van amateurzijde grote belangstelling voor de transistor bestaat, behoeft geen
betoog. Vele aantrekkelijke schakelingen zijn met de thans verkrijgbare exemplaren
reeds mogelijk geworden. Vooral in de buitenlandse literatuur verschijnen regelmatig
artikelen en schema's op transistorgebied. Dikwijls betreft het echter schakelingen,
die met hier te lande niet verkrijgbare typen zijn opgebouwd. De begeleidende artike
len zijn vaak óf te summier, óf te ingewikkeld om door de doorsnee-amateur te worden
begrepen. In dit boekje is getracht de gulden middenweg te bewandelen door het
theoretisch gedeelte zo eenvoudig mogelijk te houden •) en toch gedegen genoeg om
door'studerende technici geapprecieerd te kunnen worden. Voor de laatste categorie
is achterin een literatuuroverzicht gegeven. Veel aandacht is besteed aan de prak
tische toepassingen, waarvan beproefde schema's en bouwbeschrijvingen zijn opge
nomen. Ook zal men enige schakelingen met hoogfrequent-transistoren aantreffen,
want hoewel deze op het ogenblik nog in het beginstadium verkeren, schrijdt hun
ontwikkeling snel voorwaarts en zullen steeds betere typen en schakelingen verschijnen.

Bussum. december 1956.

ELECTRONICUS

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
De grote snelheid waarmee de eerste oplaag van dit boekje is uitgeput bewijst welk
een grote behoefte er bestaat aan inleidende literatuur op transistorgbied.
Bij het gereedmaken van de tekst voor de tweede druk heb ik gemeend deze nog eens
grondig te moeten herzien om behalve de onvermijdelijke „storende drukfouten” ook
enkele andere onjuistheden te kunnen verbeteren en sommige onduidelijkheden nog
wat nader toe te lichten. Het resultaat was dat enkele nieuwe hoofdstukken werden
toegevoegd, een aantal schema’s werd vervangen door verbeterde en een belangrijk
aantal geheel nieuwe schema’s werd opgenomen. Voorts werden de gegevens van
nieuwe transistortypen toegevoegd, waaronder die van de .Musistors” OC 3 en OC 4.

•) Voor het begrijpen van de verschillende afleidingen is enkel enige kennis van
algebra nodig.

JêlBLIOTHEc»\
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Enkele praktische toepassingen van deze nieuwe typen zult
aantreffen.
Daar het stellig niet de bedoeling was een echt studieboek samen te stellen, wat dit
werkje ook geenszins pretendeert te zijn, is ook in deze herdruk de beschouwing van
de transistor als vierpool slechts inleidend behandeld. Evenmin is in extenso ingegaan
op het berekenen van een transistorversterker. daar dit behalve kennis van de vierpoolrekening ook andere gespecialiseerd kennis vereist, waaronder b.v. de tolerantieberekening tegenkoppeling e.d. en voorname rol spelen. Met het beschrijven van een
en ander zou reeds een afzonderlijk boek te vullen zijn dat de omvang van het voor u
liggende exemplaar verre overtreft. •)
Voor anderen, wie het theoretisch gedeelte van dit werkje reeds te hoog gaat is in
hoofdstuk II-4 een sterk vereenvoudigde verklaring van de werking van een transistor
gegeven.
Bussum, januari 1958.

ELECTRONICUS

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK
In grote lijnen is deze uitgave gelijk aan de voorgaande. Aan het theoretisch deel is
nog een korte beschrijving van de nieuwe .drift” transistor toegevoegd enkele getal
waarden werden door nieuwere gegevens vervangen en in het praktisch gedeelte zijn
enkele schema's door nieuwe ontwikkelingen vervangen.

Bussum. februari 1960.

ELECTRONICUS

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK
Toen mij werd verzocht, de MK-uitgave ,De Transistor in Theorie en Practijk” te wil
len bewerken voor de 4e druk, stond ik voor een moeilijke beslissing. Enerzijds leek
het gewenst, de oorspronkelijke opzet te handhaven en naast een wat uitgebreider
theoretische behandeling van de thans reeds zeer ver geperfectioneerde transistor een
groot aantal nieuwe schakelvoorbeelden te geven. Anderzijds echter zijn inmiddels
naast de transistor zoveel andere interessante halfgeleiderconstructies verschenen, dat
een bespreking daarvan zeker verantwoord is; temeer daar verscheidene van deze
nieuwe constructies reeds in serie worden gefabriceerd. Bovendien stelt een behande
ling hiervan de studerende technicus in de gelegenheid zich een indruk te vormen van
de richting, welke de halfgeleidertechniek is ingeslagen.
Mede deze overwegingen hebben geleid tot het besluit, de oorspronkelijke brede opzet
te handhaven en bij het voor u liggende werk vooral het accent te leggen op de vele
toepassingsmogelijkheden van halfgeleiders in het algemeen. Ten behoeve van verder
studerenden werd de literatuurlijst belangrijk uitgebreid en de tekst op diverse plaat
sen voorzien van verwijzingen naar tijdschriftartikelen e.d. waarin het beschreven
onderwerp uitvoerig wordt behandeld.
Behalve de lagendiode en de transistor in zijn grote verscheidenheid van uitvoerings
vorm en fabricagetechniek (zoals o.a. de drift-, MADT-, planaire-, epitaxiale- en
andere transistoren) worden o.m. besproken de tunneldiode, dubbelbasisdiode, frigistor, zonnecel, 4-laagsdiode. thryristor, fieldistor, tecnétron en nog vele andere.
Daar, waar dit zonder al te hooggaande wiskunde mogelijk was, werden vereenvou
digde, doch verantwoorde afleidingen resp. berekenings-formules gegeven, welke
zowel door de middelbare technicus als de serieuze amateur zonder noemenswaardige
moeilijkheden kunnen worden gevolgd resp. gehanteerd.
Een grote verscheidenheid van praktische tabellen werd opgenomen. Enkele hiervan
stellen de experimenterenden in de gelegenheid om aan de hand van ..universeelschema's” een aantal schakelingen voor verschillende eisen samen te stellen. Naast
versterker- en ontvangschakelingen worden vele ,,bijzondere” schakelingen besproken,
welke duidelijk de vele facetten van de halfgeleider-techniek belichten. O.a. werd het
hoofdstuk „oscillatorschakelingen” aanzienlijk uitgebreid, waarbij de verschillende
omvormertypen en hun berekening alsmede diverse impuls, multivibrator- en zaagtandgeneratorschakelingen niet werden vergeten.

•) R. F. Shea, Transistor Audio Amplifiers.

Afzonderlijke hoofdstukken werden gewijd aan z.g. ,.logische” schakelingen; decadische flip-flop tellers en indicatie-methoden, het elektronisch rekenen en aan de
computer, waarin de halfgeleider een steeds belangrijker plaats is gaan innemen.
Als gevolg van de razend snel voortschrijdende halfgeleider-ontwikkeling kan ook dit
boek geen aanspraak maken op volledigheid.
Ondanks bepaalde noodzakelijke beperkingen is de inhoud t.o.v. het oorspronkelijke
boek ruimschoots verdubbeld en zodanig gewijzigd, dat in feite een geheel nieuw boek
is ontstaan.
Om druktechnische reden heeft ook het uiterlijk een verandering ondergaan. Aangezien
de inhoud zich thans niet meer uitsluitend tot transistoren beperkt, werd de titel
gewijzigd.
Hilversum, oktober 1962.

H. DE VOS

VOORWOORD BIJ DE VIJFDE DRUK
De vierde druk van dit werk bleek zo inogelijk nog sneller uitgeput dan de eerste, wat
ongetwijfeld behalve aan de toenemende belangstelling voor halfgeleiders mede te
danken is aan de enorme uitbreiding, die het boek vooral bij de laatste uitgave heeft
ondergaan. Hoewel de hoofdindeling gehandhaafd bleef, zijn ook in deze vijfde oplaag
weer verscheidene aanvullingen opgenomen, werden enkele formules vereenvoudigd of
nader verduidelijkt en werden diverse schema’s door recentere ontwikkelingen achter
haald.
Zo werd o.a. het schema van de WW-hoofdversterker door een iets betere en goed
kopere schakeling vervangen, evenals b.v. de elektronische rekenschakeling. Dit laatste
hoofdstuk werd bovendien aangevuld met een eenvoudige analogon-rekenschakeling
die gemakkelijk is na te bouwen. Voorts zijn de tabellen en grafieken, die in de vorige
oplaag om druktechnische redenen moesten vervallen, weer opgenomen.
Hilversum, februari 1964.

H. DE VOS

VOORWOORD BIJ DE ZESDE DRUK
In deze nieuwe oplaag heeft het theoretisch deel hier en daar een ..opfrissertje” gehad.
In het praktisch deel zijn enkele schema’s door modernere vervangen. Voor de rest Is
de zesde druk gelijk aan de voorgaande.
Hilversum, december 1965.

H. DE VOS

VOORWOORD BIJ DE ZEVENDE DRUK
De laatste tijd zijn er zoveel nieuwe halfgeleider-constructies verschenen, dat het
noodzakelijk bleek het boek nogmaals grondig bij te werken en daarmee aanzienlijk uit
te breiden. Zo wordt nu aan de thans alom verkrijgbare veldeffect-transistor ruime
aandacht besteed, evenals aan de Diac- en Triac-thryristors. De diverse onderwerpen
werden wat logischer gerangschikt en er worden nu ook korte besprekingen gewijd
aan vele nieuwe elementen zoals de Gunn-diode, Impatt-diode. Read-diode, Laserdiode, magneetveld-afhankelijke weerstanden, geïntegreerde schakelingen en vele
andere.
Op de steeds belangrijker wordende digitale toepassingen wordt in deze druk even
eens veel dieper ingegaan.
Naast een inleiding in de algebra van Boole wordt een groot aantal elektronische
logica-bouwstenen besproken (waaronder die in geïntegreerde vorm, zoals de DTL,
TTL en E?CL-lC’s) en wordt een logica-berekeningsvoorbeeld van een binaire parallel-opteller gegeven. Zoveel mogelijk zijn beproefde, volledig gedimensioneerde schakelingsvoorbeelden en literatuurverwijzingen gegeven, wat voor studie en praktijk
experimenten nuttig kan zijn.
In het praktische gedeelte zijn verscheidene verouderde schema’s vervallen en ver
vangen door modernere (o.a. met veldeffect-transistoren), waarbij het zwaartepunt
is komen te liggen bij de FM- en WW-techniek, alsmede het uiterst gevarieerde toe
passingsgebied van halfgeleiders in het algemeen.
Hilversum.

november 1968

H. DE VOS

INLEIDING

Een transistor is een kristalversterker, die evenals de elektronenbuis toe
passing vindt bij het versterken van elektrische energie. Bij de vervaardi
ging wordt gebruik gemaakt van halfgeleidend materiaal, zoals germanium
en silicium in monokristallijne vorm.
Uit de oorspronkelijke puntcontact-transistor is een grote verscheidenheid
van halfgeleider-constructies ontstaan, waarvan de junction- of grenslaagtransistor de belangrijkste is.
De theorie van de transistor is gecompliceerder dan van de elektronenbuis.

Om de werking van de transistor te kunnen begrijpen, dient men zich eerst
enig inzicht in de atoomstructuur te verschaffen. In het volgende hoofdstuk
wordt aan de hand van een beknopt overzicht nader op het scheikundig
aspect van kristallen ingegaan.
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THEORETISCH GEDEELTE
HOOFDSTUK I

HALFGELEIDERS
1. ATOOMSTRUCTUUR

In het atoomtijdperk waarin wij thans leven zal het wel algemeen bekend
zijn, dat het atoom bestaat uit een kern waaromheen elektronen cirkelen als
planeten rond de aarde (fig. la).
Volgens Bohr bewegen de elektronen zich in banen of schillen rond de
atoomkern. In deze schillen — gewoonlijk aangeduid met de letters K, L,
M, N enz. — is echter slechts plaats voor een beperkt aantal elektronen, en
wel voor elke schil een bepaald aantal (fig. 1b). Het hangt nu maar hele
maal van de stof (of het element) in kwestie af hoeveel van die schillen
zich rond een atoomkern bevinden.
— ©

Fig. la

Fig. 1b

De opeenvolgende schillen K, L, M, N ... blijken met resp. 2, 8, 18, 32 ...
elektronen vólledig bezet te kunnen worden. Zo’n volledig bezette schil
vormt volgens de quantummechanica een volkomen symmetrische en daar
door zeer stabiele rangschikking van elektronen rond de kern. Daarnaast
vormen ook 8 elektronen in de buitenste schil een soortgelijke stabiele ver
deling, ongeacht of de schil daarmee geheel bezet is of niet. Dergelijke sta
biele schillen worden ,.edelgasmantels” genoemd, omdat ook de edelgassen
zoals helium, neon en argon een dergelijke elektronenbezetting in de bui
tenste schil vertonen.
Nu bezit de uit protonen en neutronen bestaande atoomkern van een be
paald element een karakteristieke, bij dat element behorende positieve
lading, waarmee een eveneens zeer bepaald aantal (negatief geladen) elek
tronen wordt „vastgehouden”. Een proton bezit 1 eenheid van positieve
lading en heeft een 1800 x zo grote massa als een elektron, die 1 eenheid
van negatieve lading bezit. Een neutron is ongeveer even zwaar als een
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proton, doch bezit geen lading. Is de kernlading in evenwicht met de som
van de negatieve ladingen van alle elektronen, dan is het atoom „elektrisch
neutraal”, d.w.z. naar buiten is geen lading merkbaar. Het aantal elektro
nen rond de kern is dan kenmerkend voor de betreffende stof. Beter ge
zegd: de positieve lading van de kern die de elektronen in evenwicht houdt
is bepalend voor de eigenschappen van de stof in kwestie. Kan een kern
79 elektronen in evenwicht houden, dan hebben we met goud te maken; zijn
er maar 13 elektronen, dan is de stof in kwestie aluminium. Om van alu
minium b.v. goud te maken zouden we er 79—13 = 66 elektronen bij moe
ten zien te stoppen. Dat ons dat niet lukt komt omdat de kern maar
13 elektronen vast kan houden en alles wat we er méér bij willen doen zo
gauw mogelijk weer kwijt wil raken. Hiertoe zouden we dus eerst iets aan
de kern moeten veranderen. Maar zo komen we al op het gebied van de
kernfysica en dat gaat ons hier veel te ver! We weten dus nu dat de kern
bepalend is voor de eigenschappen van het element in kwestie. We kunnen
nu het aantal elektronen variëren zonder dat die eigenschappen veranderen.
Verwijdert men een elektron, dan wordt het atoom positief geladen; komt
er eentje extra bij (tengevolge van het streven naar een „stabiele edelgas
mantel”!) dan wordt het atoom negatief geladen: het atoom heet nu in
beide gevallen een ion.
In werkelijkheid bestaat elke schil uit een groep van banen, in elk waarvan
slechts plaats is voor ten hoogste 2 elektronen. Deze banen vertegenwoor
digen tevens de energieniveaus van de elektronen, die slechts in bepaalde
vaste hoeveelheden of „quanta” mogelijk zijn. Wij zullen hierop echter niet
verder ingaan.

2. DE SCHEIKUNDIGE BINDING
Elk atoom streeft naar een stabiele edelgasmantel omdat deze volgens de
quantummechanica de kleinste energietoestand bezit. Zó groot is de drang
naar deze toestand, dat het atoom graag elektronen van of aan aangren
zende atomen „leent”. De scheikundige binding moet dan ook als een onder
linge uitwisseling van elektronen worden gezien, waarbij elk atoom naar
een stabiele edelgasmantel streeft.
Dit „lenen” van elektronen kan op verschillende manieren gebeuren. Voor
ons is evenwel slechts een bepaalde bindingssoort van belang, n.1. de
covalente binding, waarbij elk atoom één of meer elektronen in z’n buiten
ste schil te kort komt. (Men noemt dit aantal de valentie (= waardigheid)
van het atoom).
Een klassiek voorbeeld van een covalente binding is die van twee fluoratomen (fig. 2). Fluor heeft 7 elektronen in de buitenste schil en komt
daardoor nog 1 elektron te kort voor de edelgasstructuur van neon, dat 8
elektronen in de buitenste schil telt. Door er één met een buurman te delen
krijgt elk F-atoom er 8, wat een stabiele toestand is. De binding wordt dus
door een elektronenpaar gevormd. (Ga dit zelf na!) Fluor is éénwaardig,
want het kan één ander atoom binden. In het beschouwde geval hebben
twee fluor-atomen (of ionen) zich tot één fluor-molecule verenigd. Natuur
lijk is dit wel een erg simpele voorstelling van zaken. De elektronen staan
immers niet stil, maar zwieren met kolossale snelheid rond de atoomkern.
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Er is nog iets ahders ook. Fluor heeft weliswaar 7 elektronen in de L-schil,
maar daarvan draaien er 2 volgens een ellips en 5 volgens een cirkel!
(Zie ook fig. 1b, germanium-atoom.) De covalente binding betekent dan
ook in werkelijkheid een verwringing van de atoomstructuur, in het bij
zonder bij de meer gecompliceerde verbindingen. Al dat leentjebuur spelen

F

F

F

F

F

F

f2

Fig. 2

van elektronen heeft tot gevolg, dat de valentiekrachten (bindingskrachten) onder zeer bepaalde hoeken gaan werken. De atomen gaan zich daar
door volgens een karakteristiek patroon ruimtelijk rangschikken. Bij kool
stof b.v., dat 4 elektronen in de L-schil heeft (en er dus nog graag 4 bij wil

Fig. 3b

Fig. 3a
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lenen) zijn de valentiekrachten onder hoeken van 109°28' met elkaar ge
richt. En dat zfln nu precies de hoeken, die de zwaartelijnen van een
tetraëder (= regelmatig viervlak) met elkaar maken (fig. 3a).
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Men kan de rangschikking der C-atomen ook in een kubus voorstellen.
Daarbij liggen de aangrenzende atomen diagonaalsgewijze in de hoek
punten van een kubus (fig. 3b). Men noemt dit een kubisch rooster.
In diamant b.v., dat een zuivere gekristalliseerde koolstof is, zijn de ku
busjes zodanig opgestapeld, dat de ribben elkaar raken (fig. 4). Duidelijk
heidshalve is in al deze figuren de hartafstand tussen de C-atomen sterk
overdreven voorgesteld. Uit het voorgaande volgt immers dat in werkelijk
heid de elektronenmantels gedeeltelijk in elkaar doordringen.
Een structuur volgens fig. 4 wordt het „diamantrooster” genoemd. Onder
.rooster” verstaat men in het algemeen een regelmatig „patroon” of regel
matige rangschikking.

3. STROOMGELEIDING IN HALFGELEIDERS
Hoewel tegenwoordig voor halfgeleiders naast germanium hoe langer hoe
meer silicium wordt toegepast, zullen we ons in hoofdzaak met germanium
bezighouden. Voor silicium gelden soortgelijke beschouwingen.
Germanium, dat in groep IV van het periodiek systeem der elementen de
vierde plaats bezet, is sterk aan koolstof en silicium verwant. De atoom
kern van germanium is omgeven door 32 elektronen, waarvan 4 in de bui
tenste schil (N-schil). Het komt nog 4 elektronen tekort voor de edelgas
structuur van Krypton, dat 36 elektronen heeft, waarvan 8 in de N-schil.
Germanium is daardoor evenals koolstof 4-waardig en kristalliseert even
eens volgens het diamantrooster (fig. 4).
Bij het absolute nulpunt (—273° C) zijn alle valentie-elektronen voor het
vormen van bindingen verbruikt. Er zijn dan geen elektronen meer over,
die zich vrij door het kristal kunnen bewegen en voor stroomtransport kun
nen dienen. M.a.w. het materiaal gedraagt zich dan als een volkomen Iso
lator.
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Fig. 6

Een interessante vergelijking is die met diamant, dat een isolator is on
danks het feit dat het uit zuivere koolstof is opgebouwd! Grafiet daaren
tegen, dat volgens een ander (hexagonaal) roosterts opgebouwd, is bekend
als een goede geleider. Dit demonstreert duidelijk, dat de wijze waarop de
atomen in een gegeven kristalrooster zijn gerangschikt, grote invloed uit
oefent op het elektrische gedrag van het materiaal.
De temperatuur beïnvloedt het geleidingsvermogen van de meeste materia
len. Warmte, wat een bepaalde vorm van energie is, uit zich door molecu
laire trilling, die de tendentie heeft de rangschikking der atomen te ver
storen. Sommige bindingen worden daardoor a.h.w. losgeslagen en aldus
komen er elektronen vrij (grotere energietoestand; zie hfdst. 1.2). Ook
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opvallend licht en andere (b.v. „harde” kosmische- of atomaire) straling
verstoren de rusttoestand, waardoor elektronen vrijkomen. Ze laten dan
een vrije plaats — een ,gat” met positieve lading — achter. In feite is zo’n
gat een verzwakte binding. Zodra de elektronen echter maar even kans
zien, springen ze weer in het eerste het beste gat terug (recombinatie).
We krijgen dus een willekeurige beweging van vrije elektronen en gaten
(fig. 5).

Als er per tijdseenheid evenveel losgeslagen worden als er weer terugsprin
gen is het materiaal in „thermisch evenwicht”, d.w.z. het aantal vrije elek
tronen is voor een bepaalde temperatuur constant. Stijgt de omgevings
temperatuur, dan stijgt ook het aantal vrije elektronen. Daar deze elek
tronen voor stroomtransport kunnen dienen, is het elektrisch geleidings
vermogen afhankelijk van de temperatuur. Halfgeleiders hebben dus een
negatieve temperatuurscoëfficiënt, d.w.z. hun weerstand neemt af bij
stijgende temperatuur.
Zoals reeds opgemerkt, ontstaat op de plaats waar een elektron losgeslagen
werd, en gat met positieve lading. Aangezien het gat ontstaat op het mo
ment dat het elektron de binding verlaat, kan men zeggen dat het gat zich
tegengesteld beweegt aan het elektron. Een eenvoudig voorbeeld is zo’n
schuilspelletje met blokjes (fig. 6). Schuift men een blokje naar links, dan
verschuift het gat naar rechts. (Zie ook het plaatje hieronder). De gaten
gedragen zich geheel als elektronen, d.w.z. als vrij bewegende deeltjes, doch
met tegengestelde lading. Uit de quatummechanica volgt, dat hun massa
iets van die van het elektron verschilt; ook zijn de gaten iets minder be
weeglijk. Het bewijs van dit wonderlijk verschijnsel zou hier veel te ver
voeren. Misschien kunt u het volgende aanvoelen: een elektron is een vrij
bewegend deeltje; een gat daarentegen moet maar afwachten of het een
elektron belieft zijn plaats in te nemen, waarmee een zekere tijd is gemoeid,
en tijd betekent hier „traagheid” of „grotere massa”.

Dl aCCHNf<O(A£*Kif<(,
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Het geleidingsvermogen van zuiver germanium is gering en hangt af van
het aantal elektronen dat bij normale omgevingstemperatuur of door op
vallend licht vrij komt. Door toevoeging van bepaalde verontreinigingen
kan het geleidingsvermogen evenwel aanzienlijk worden opgevoerd. Men
kan daartoe stoffen gebruiken, die het ontstaan van vrije elektronen be
vorderen; maar ook andere, die het ontstaan van gaten in de hand werken.

12

Tot de eerste soort behoren stoffen met 5 valentie-elektronen. Dit zijn b.v.
het 5-waardige arsenicum of vanadium. Het is zonder meer duidelijk, dat
wanneer een dergelijk atoom in het diamantrooster van germanium wordt
opgenomen, één valentie-elektron geen binding kan vormen. Een zeer
geringe hoeveelheid arsenicum aan het germanium toegevoegd levert het
materiaal dus een overmaat aan elektronen. Derhalve wordt arsenicum
een „donor” genoemd; het mengsel heet nu n-germanium. Door het afstaan
van een elektron wordt de donor echter positief geladen.
Aangezien er nu meer elektronen dan gaten zijn, noemt men de elektronen
in n-germanium de „meerderheids-ladingdragers”. De gaten zijn dan van
zelfsprekend de „minderheids-ladingdragers”.

Omgekeerd zullen verontreinigingen met 3-waardige stoffen zoals iridium
of aluminium een tekort aan elektronen veroorzaken, m.a.w. het mengsel
bevat nu meer gaten dan elektronen, omdat uit het germanium vrijge
komen elektronen door het indium ingepikt worden om een 4e binding te
vormen met het germanium. Vanwege dat beslag leggen op vrije elek
tronen wordt indium een „acceptor” genoemd; het mengsel heet nu p-germanium. De acceptor wordt door het opnemen van een elektron negatief
geladen.
Hier zijn de gaten in de meerderheid en vormen dus de meerderheidsladingdragers; de elektronen zijn de minderheidsladingdragers. Hoewel
beide aan het geleidingsproces deelnemen, is de meerderheid toch bepalend
voor het gedrag van het germanium.
De hoeveelheid verontreiniging is buitengewoon klein; deze ligt in de
grootte-orde van 1 op 108 (1 op de 100.000.000!). Grotere hoeveelheden ver
minderen het verlangde effect.
Zowel p- als n-germanium zijn uitwendig gezien elektrisch neutraal, even
als elke andere metaallegering. Dit komt doordat donors zowel als acceptors een lading hebben tegengesteld aan die van de door hen veroorzaakte
elektronen resp. gaten.
Literatuur: „Elektrons &
Nostrand & Co, Ine. N.Y.).

Holes in Semiconductors”
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HOOFDSTUK II

DE WERKING VAN EEN TRANSISTOR
1. PN OVERGANGEN

We zullen nu eens nagaan wat er gebeurt als we een stukje p-germanium
en een stukje n-germanium langs scheikundige weg samenvoegen. Indien
beide stukjes in een gemeenschappelijk kristalrooster zijn opgenomen,
krijgen we een p-n overgang of „junction”.
Het n-germanium staat dan een deel van zijn vrije elektronenoverschot af
aan het p-germanium dat elektronen te kort heeft; aan de andere kant
staat het p-germanium een deel van ztfn gatenoverschot af aan het n-ger
manium dat gebrek aan gaten heeft.
Dit lijkt enigszins op wat er gebeurt als we twee ruimten met verschillende
gassen met elkaar in verbinding brengen: de moleculen van het ene gas
worden verdrongen door de moleculen van het andere gas, en omgekeerd.
Na zekere tijd is dan de samenstelling van het gasmengsel in de gehele
ruimte homogeen.
Bij het samenvoegen van p- en n-germanium ontstaat echter een meer ge
compliceerde situatie, omdat het in dit geval elektrisch geladen deeltjes
betreft. Wanneer elektronen uit het n-gebied naar het p-gebied oversteken,
zal het laatste negatief worden t.o.v. het eerste, omdat beide stukjes germanium oorspronkelijk elektrisch neutraal waren. Het potentiaalverschil
wordt nog vergroot doordat positieve gaten uit het p-gebied naar het ngebied oversteken, waardoor het n-gebied positief wordt t.o.v. het p-gebied.
Het p-gebied gaat nu tengevolge van zijn negatieve lading de elektronen
uit het n-gebied afstoten. Omgekeerd zal ook het positief geladen n-gebied
de gaten uit het p-gebied afstoten. Het resultaat is, dat bij het samen
voegen van de twee verschillende soorten germanium de uitwisseling van
elektronen resp. gaten tegengewerkt wordt, en zelfs geheel tot staan komt
als een potentiaalverschil van voldoende grootte tussen beide is bereikt.
Men noemt dit wel de „contactpotentiaal” of de „potentiaal-barrière”, die
het verder oversteken van ladingdragers verhindert. *) Tengevolge van dit
potentiaalverschil, dat een elektrostatisch veld in het grensgebied produ
ceert, zullen de ladingdragers in de nabijheid van het contact-oppervlak
worden afgestoten (fig. II). Daar er dus aan weerskanten van het con
tactoppervlak geen vrije ladingdragers meer zijn, kan het zeer smalle
grensgebied, dat men ook wel eens het „uitputtingsgebied” noemt, vrijwel
als een isolator worden beschouwd.
De dikte van dit grenslaagje is ongeveer 1 micron (= 0,001 mm). Het Is
mogelijk het grenslaagje dikker te maken (of de potentiaal-barrière te ver
hogen) door een uitwendige gelijkspanning aan te brengen die het p-ger
manium nóg meer negatief maakt t.o.v. het n-germanium. Door het ster
kere elektrostatische veld in het grensgebied zullen de vrije ladingdragers
nog verder afgestoten worden, m.a.w. de dikte van de isolerende laagjes
— de aperlaag — neemt toe, en daardoor ook de weerstand (sperweer-

’) Dit is in feite niets nieuws. Het verschijnsel van de contactpotentiaal wordt reeds
lang toegepast in b.v. batterijen, thermokoppels e.d. (hoewel daarbij ook andere fac
toren een rol spelen).
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stand). Tot op zekere hoogte geldt, dat bij stijgende spanning de sperweerstand toeneemt. Bij zeer hoge spanningen treden echter andere ver
schijnselen op, die ten slotte tot doorslag leiden.
Sluit men de junction-diode in sperrichting aan, en voert men de aan
gelegde gelijkspanning langzaam op, dan vloeit in eerste instantie een
lekstroom, die geheel door de junctiontemperatuur wordt bepaald. Op een
gegeven moment is de veldsterkte in het kristal echter zó groot geworden,
dat sommige elektronen finaal uit hun bindingen worden losgetrokken. Men
noemt de spanning waarbij dit verschijnsel optreedt de „zenerspanning”.
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Daarbij kunnen ze een zó grote versnelling krijgen, dat ze in staat zijn
andere elektronen uit nog bestaande bindingen los te stoten, indien zij op
hun weg daar tegenop botsen. Er kan dan een soort kettingreactie ont
staan, die tot gevolg heeft, dat steeds bij een geringe verdere verhoging
van de spanning een plotselinge sterke toename van de lekstroom valt waar
te nemen. Dit effect wordt het „Avalanche-effect’ 'genoemd. De diode ge
draagt zich dan geheel overeenkomstig een neonbuis; ondanks de stroomtoename blijft de spanning over de diode constant (fig. II).
Begrenst men de dissipatie in de diode (b.v. door een serieweerstand) tot
een veilige waarde, dan kunnen sommige speciale dioden inderdaad voor
het stabiliseren van gelijkspanningen worden gebruikt. Daar de temperatuur-afhankelijke component van de stroom door de diode in dit geval zeer
klein kan zijn t.o.v. de totale stroom, is de spanning over de diode slechts
in geringe mate afhankelijk van de temperatuur.
De spanning waarbij de vrtf abrupte „doorslag” optreedt noemt men de
„zenerspanning” *) of „turn-over voltage”. Overigens is lang niet elke
diode voor spanningsstabilisatie geschikt, omdat btf de meeste germaniumdioden de overgang van spergebied naar doorslaggebied niet abrupt maar
slechts geleidelijk plaats vindt. In het gebied waar de stroom onafhankelijk
van de spanning wordt, is de toelaatbare dissipatiegrens vaak reeds ver
overschreden en wordt de diode vernield. Er bestaan echter speciale siliciumdioden waarbij die overgang veel scherper is begrensd, die hogere
temperaturen kunnen verdragen en een zeer constante en zeer lage zener
spanning hebben, b.v. de zenerdioden Z6, Z7 en Z8 welke resp. bij 6, 7 en 8
volt stabiliseren (zie hfdst. VIILl). De zenerstroom bedraagt in het werk-

’) In feite is dit een onjuiste benaming, daar het Avalanche-effect meestal reeds vóór
het bereiken van de zenerspanning optreedt.
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gebied ca. 5 mA. Het junctionmateriaal bestaat hier uit silicium. Beschou
wen we nu weer fig. 1.

Draait men de polariteit van de aangelegde gelijkspanning om, zodat het
p-germanium positief t.o.v. het n-germanium wordt, dan zullen de elek
tronen uit het n-gebied sterk aangetrokken worden door het nu positieve
p-gebied, terwijl anderzijds de positieve gaten in het p-gehied aangetrokkén
worden door het negatief geladen n-gebied.
Reeds een gering potentiaal in deze richting — de doorlaatrichting
heeft een aanzienlijke stroom van elektronen en gaten tot gevolg. De
potentiaalbarrière is nu blijkbaar verlaagd.
Nu hebben we echter bij bovenstaande beschouwing nog geen rekening ge
houden met de door thermische oorzaak vrijgekomen elektronen en gaten
— de z.g. „intrinsieke” ladingdragers. In doorlaatrichting is hun bijdrage
tot de totale stroom, die via de aansluitklemmen door het germanium
vloeit, te verwaarlozen.
In sperrichting zijn zij evenwel oorzaak, dat de isolatie van het sperlaagje
niet volkomen is. Immers, ook in de uiterste grensgebieden aan weerszijden
van het contactoppervlak zullen door temperatuursoorzaken elektronen uit
hun bindingen losgeslagen worden, die weer gaten achterlaten. Overeen
komstig hun lading zullen de intrinsieke gaten in het p-germanium door
het positief geladen n-germanium afgestoten, en de elektronen aangetrok
ken worden; omgekeerd zullen de intrinsieke gaten in het n-germanium
door het negatieve p-germanium aangetrokken en de elektronen afgesto
ten worden. Er vloeit dus een lekstroom overeenkomstig het door de tem
peratuur bepaalde aantal intrinsieke elektronen en gaten. De sperweerstand is daardoor temperatuur-afhankelijk.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat we door samenvoegen van een stukje
p-germanium met een stukje n-germanium een diode — een z.g. junctiondiode — verkregen hebben.
Nu moeten we echter niet denken dat we een junctiondiode verkrijgen door
eenvoudig beide stukjes germanium tegen elkaar te drukken. In werke
lijkheid ontstaat de p-n junction bij een soort legeringstechniek (zie hfdst.
V. 4.) en is er van een veel inniger metallische verbinding sprake. Een en
ander vereist dus een speciale fabricagetechniek. Voor de fabricage van
junctiondioden wordt naast germanium ook van silicium gebruik gemaakt,
dat minder temperatuurgevoelig is en hogere temperaturen toelaat.

Zoals in hfdst. I. 3 al werd opgemerkt, worden behalve door de om
gevingstemperatuur ook door sterk opvallend licht bindingen verbroken.
De pn-overgangen in halfgeleiders hebben daardoor ook lichtgevoelige
eigenschappen. Van de „foto-EMK”, die bij opvallend licht ontstaat wordt
gebruik gemaakt bij de foto-elementen, -dioden en -transistoren. Voor ge
wone dioden en transistoren is dit verschijnsel echter ongewenst, zodat men
die lichtdichtheid moet inkapselen.
Ook mechanische druk brengt een zeker EMK teweeg. Dit verschijnsel
vindt toepassing in de z.g. „microfoon-transistor”, die evenals de fototransistor de opgewekte spanninkjes versterkt. De geluidstrillingen worden
bij de microfoon-transistor via een met een conusje verbonden naaldje
direct op de emissor-basis grenslaag overgebracht.
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Een geheel andere toepassing van de junctiondiode is de volgende: Be
schouwt men de in sperrichting aangesloten diode als een condensatortje,
dan kan men de dikte van het diëlektricum en daarmee de capaciteit
variëren door de aangelegde spanning te veranderen. Parallel geschakeld
aan een UHF-kring kan men. deze zodoende iets verstemmen door de ge
lijkspanning over de diode te wijzigen. Ook hiervoor zijn speciale UHFdioden ontwikkeld (z.g. „Varicaps” en „Varactors”), die voor FM-doeleinden kunnen worden gebruikt. (Zie hfdst. YIII.2. en X.6.).

Verder zij nog melding gemaakt van de p-n koelelementen (zie hfdst.
VIII.23.), waarbij van het ook in p-n verbindingen optredende Peltier-effect
gebruik wordt gemaakt.
2. DE GRENSLAAG TRANSISTOR
De grenslaag- of „junction’’-transistor is opgebouwd uit 3 laagjes van
bovenvermeld germanium in „sandwichvorm”. De samenstelling kan
p-n-p of n-p-n zijn. Het middelste laagje is zeer dun — een soort Haagse
kaas-sandwich met veel brood en weinig kaas. Bij b.v. de OC 44 is dit
laagje slechts ca. 10/4 dik!
Er bestaan ook nog andere samenstelling — b.v. p-n-p-n — die zeer
interessante mogelijkheden bieden waarvoor geen gelijkwaardige elektro
nenbuizen bestaan.
We zullen ons in hoofdzaak met de p-n-p transistor bezighouden; de wer
king van de n-p-n is geheel analoog.
P

N
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De p-n-p transistor is opgebouwd volgens fig. 3. De laagjes worden resp.
emissor, basis en collector genoemd. Aan elk van de 3 laagjes is een toevoerdraad bevestigd, resp. e, b en c gemerkt. Zowel de collector als de
emissor vormen met de basis een junctiondiode. Hoewel er in principe geen
verschil is tussen' emissor en collector is er constructief een onderscheid,
waarop straks nog wordt teruggekomen.
De emissor/basisdiode wordt in doorlaatrichting aangesloten; de collector/
basisdiode in sperrichting. Hiertoe ontvangt de emissor een positief poten
tiaal van enkele tienden volt en de collector een negatief potentiaal van
een paar volt t.o.v. de basis.
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In het kort komt de werking van de transistor hierop neer: Denken we in
eerste instantie de linkerhelft van fig. 3 weg, dan spert de collector/
basisdiode analoog aan de junctiondiode (zie hfdst. II.l.). In het contactvlak tussen collector en basis ontstaat door de elektrostatische lading van
beide weer een sperlaag doordat de collector de overschot-elektronen uit de
basis (die uit n-germanium bestaat!) afstoot, en omgekeerd de basis de
overschot-gaten uit de collector afstoot. Door zijn negatieve lading wil de
collector positieve gaten uit het n-germanium (de basis!) aantrekken, maar
die zijn er van nature niet.
Nu stond evenwel de emissor/basisdiode in doorlaatrichting aangesloten.
Dat betekent — alweer net als bij de diode — dat het positieve p-gebied
(de emissor) elektronen aantrekt uit het n-gebied (de basis); en omge
keerd zullen gaten uit de emissor door de negatief geladen basis worden
aangetrokken. Het gevolg is dus een stroom van gaten naar de basis; en
dat was nu juist waar de collector/basisdiode om zat te springen!
Hiermee zijn ook plotseling de benamingen „emissor” en „collector” dui
delijk geworden: de „emissor” zendt gaten in de basis (lat. emittere =
uitgeven) die door de collector verzameld worden (lat. colligere = ver
zamelen).
Nu is de basis zeer dun, zodat het gros van de binnenstromende gaten
spoedig het collector/basis-grensgebied bereiken, waar zij door de nega
tieve lading van de collector sterk worden aangetrokken. Het resultaat is
dus een gatenstroom van emissor naar collector, die in stand wordt ge
houden door de aangelegde uitwendige spanningsbronnen; dat zijn de
positieve emissorspanning en de negatieve collectorspanning. De eerste
bepaalt de grootte van de gatenstroom en de tweede „zuigt” de gaten
stroom af zoals zij door de emissor wordt toegevoerd. Mits de collector/
basisspanning groot genoeg is om alle gaten weg te zuigen wordt de gaten
stroom uitsluitend door de emissor/basispotentiaal bepaald.

Een factor, die we tot dusver over het hoofd gezien hebben, is de recombinatie van gaten en elektronen (hfdst. 1.3). Een gering deel van de gaten die
uit de emissor in de basis terechtkomen zal met de vrije elektronen daarin
recombineren. Daardoor zullen niet alle gaten, welke uit de emissor in de
basis stromen, de collector kunnen bereiken. Dit ongewenste verschijnsel
kan worden verminderd door de basis zeer dun te maken; vanzelfsprekend
is men daarbij constructief aan een bepaalde limiet gebonden. Bovendien
nemen dan de inwendige capaciteiten sterk toe. Behalve de gatenstroom
vloeit er nog een z.g. „minoriteitsstroom” (= minderheidsstroom), veroor
zaakt door de vrije elektronen welke reeds in de basis aanwezig waren. Dit
deel van de totale emissorstroom maakt geen deel uit van de collectorstroom, maar wordt uitsluitend door de basis geleverd en wordt door de
batterij in stand gehouden. De collectorstroom is daardoor iets lager dan
de emissorstroom. Men duidt de verhouding van de collectorstroom Ic tot
de emissorstroom Ie aan met de stroomversterkingsfactor a, welke dus iets
kleiner is dan 1.
Ale
Bij goede transistoren bereikt a een waarde van ca. 0,95 tot 0,99 (a =------ )•
A Ic
De emissor-collector stroomversterkingsfactor is derhalve a, ook wel ge-
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schreven als anc.
Het is bij sommige speciale transistoren zelfs mogelijk de versterkingsfactor groter dan 1 te maken, door een geschikte constructie (b.v. puntcontacttransistoren of p-n-p-n-transistoren, zie hfdst. VHI.16.). Geïnteres
seerden kunnen naar de uitstekende boekwerken van Shea en Shockley
worden verwezen (zie literatuuroverzicht).
Daar bijna de gehele emissorstroom vermenigvuldigd met een factor a
door de collector wordt opgenomen treedt er versterking op. De collectorspanning moet dan
0,3 A 0,5 volt zijn om alle gaten op te kunnen nemen;
is aan deze voorwaarden voldaan dan heeft de collectorspanning verder wei
nig invloed op de grootte van de gatenstroom van emissor naar collector.
Dit betekent, dat de collector een zeer hoge inwendige weerstand (R,)
vertoont, evenals de pentodebuis. De Rj van een transistor ligt in de
grootte-orde van 40 tot 500 k£>- De emissor, die een continue stroom van
gaten in de basis injecteert, kan dit doen door het feit, dat uit de basis
regelmatig elektronen worden opgenomen. Deze vloeien door de batterij
BI (fig. 3) af. Er vloeit dus door de emmissor/basisdiode een (positieve)
stroom in doorlaatrichting. De doorlaatweerstand van deze diode is zeer
laag en ligt in de buurt van 10 tot 50 Q, zodat een relatief grote stroom
bij een lage spanning (die van BI) loopt. De ingangsweerstand van de
transistor is in deze schakeling daardoor zeer laag. In een iets andere
schakeling kan een aanmerkelijk grotere ingangsweerstand worden ver
kregen. We komen hierop in hoofdstuk III.6. nog terug. Voorlopig houden
we ons echter nog aan de schakeling van fig. 3 en nemen genoegen met
deze lage ingangsweerstand.

Geringe spanningsvariaties tussen emissor en basis hebben dan een even
redige variatie van de emissorstroom tot gevolg. Daar de collectorstroom
een factor a X de emissorstroom was, volgt deze precies de variatie. Over
een hoge uitwendige collectorweerstand ontstaan daardoor grote spannint/svariaties, zonder dat de collectorstroom noemenswaard van de emis
sorstroom verschilt. In feite hebben we dus een „weerstandstransformatie”
gekregen (zoals de naam ,.transistor” reeds uitdrukt) waarmee
spanningsversterking wordt verkregen ondanks dat de stromen in emissor
en collector nagenoeg gelijk zijn.
Bij juiste aanpassing van in- en uitgang kan met de doorsnee-transistor
in geaarde basisschakeling een vermogensversterking van 40 of meer dB
worden bereikt.
Daar de germanium junction-transistor in feite uit 2 junction-dioden
bestaat, is ook de transistor sterk temperatuurgevoelig. Men zal dus in de
meeste schakelingen maatregelen moeten nemen om de gevolgen hiervan
(vergrote lekstroom, werkpuntverschuiving) tegen te gaan.
Bij silicium-transistoren is de temperatuur-gevoeligheid veel geringer.
3. PUNTCONTACT-TRANSISTOREN
De thans bekende junction-transistoren zijn alle ontstaan uit hun voor-

') De benaming ..transistor” is ontstaan door samentrekken van de begrippen ..trans
fer” en .resistor”; letterlijk: ..overdrachtsweerstand”. (Verg, het Duitse woord
Uebertrager = transformator).
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loper, de puntcontacttransistor. Dat we de puntcontact-transistor daarom
niet eerst hebben behandeld, komt omdat de principiële werking eenvou
diger aan de hand van de junction-transistor is te verklaren. Ook bij de
puntcontact-transistor zijn grensgebieden aan te wijzen, die zich als junctions gedragen. Het is wel interessant te vermelden, dat de transistor in
1948 bij toeval werd ontdekt door Bardeen en Brattain van de Bell Telephone Company in de V.S., waar men met duo-dioden experimenteerde. Na
een vrij stormachtige ontwikkeling, die nog steeds in volle gang is, worden
thans overal ter wereld allerlei soorten halfgeleiders vervaardigd.
ec
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Fig. 4
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In principe bestaat de puntcontact-transistor uit een stukje germanium
van p- of n-structuur, waarop twee uiterst fijne wolframspitsen (z.g. „snor
haren” of „whiskers” ter dikte van ca. 50 /z) rusten (fig. 4). De onder
linge afstand bedraagt ca. 200/z. Gedurende een formeringsproces (o.a. door
het zenden van stroomstoten van spits naar kristal) worden verontreini
gingen in het germanium gebracht, waardoor in het kristal p-n-p of p-n-p-n
junctiongebieden ontstaan. De puntcontacttransistor speelt tegenwoordig
een geheel ondergeschikte rol, sinds de fabricagetechniek van andere transirtortypen zo sterk is verbeterd. Voor enkele speciale doeleinden werden
ze vroeger wel eens toegepast, o.a. in schakelingen waarbij van de nega
tieve weerstandskarakteristiek (a > 1!) gebruik werd gemaakt. Bij puntcontact-transistoren kan in geaarde basisschakeling n.1. instabiliteit op
treden als de uitwendige basisweerstand te groot wordt. Hiervan kan ge
bruik worden gemaakt door in het basiscircuit een afgestemde kring op te
nemen, waardoor een zeer eenvoudige oscillator wordt verkregen (b.v. met
de puntcontacttransistor OC51).
Wegens het feit dat de grensfrequentie (zie hfdst. V. 1) van de puntcontacttransistoren hoger lag dan bij de eerste junctiontransistoren werden ze
voor r.f.-doeleinden toegepast. Ze zijn inmiddels echter geheel door de ro
buustere r.f.-junctiontransistoren verdrongen, b.v. de OC 44, OC 171 of de
modernere mesatransistor AF 239, die tot 900 MHz gaat. Voor toepassingen
waarbij a > 1 nodig is kan tegenwoordig van p-n-p-n transistoren, vierlaagsdioden of thyristors gebruik worden gemaakt.

4. VERGELIJKING TUSSEN DE TRANSISTOR EN DE
ELEKTRONENBUIS

Reeds bij het voorwoord is erop gewezen, dat de overeenkomst tussen de
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transistor en de elektronenbuis maar zeer betrekkelijk is. Toch is het nuttig
hun eigenschappen eens te vergelijken. We zien dan de volgende voordelen:
Ie. Een transistor is in het algemeen aanzienlijk kleiner dan de doorsnee-elektronenbuis. Apparaten met transistoren zullen dus kleiner kunnen zijn, mits de minia
turisering der overige onderdelen gelijke tred houdt. Een begin is gemaakt door
de ontwikkeling van de ,.geïntegreerde” schakelingen, waarbij alle componen
ten, inclusief weerstanden, condensatoren enz. in één gemeenschappelijk kristal zijn
opgenomen. Daarnaast vormen de opdamptechniek en die der gedrukte bedrading
belangrijke verbeteringen.
2e. Er is geen energie nodig voor het verhitten van een gloeikatode. Bovendien kunnen
zij. dank zij hun elektrische eigenschappen, efficiënter worden gebruikt (grotere
uitsturing) dan elektronenbuizen. Dit alles maakt, dat het energieverbruik stukken
lager is, zodat draagbare apparaten met kleinere en goedkopere batterijen kunnen
worden uitgerust. Dit leidt op zichzelf weer tot verdere miniaturisering. Een verder
voordeel is de geringere warmteontwikkeling, zodat de warmteafvoer geen pro
bleem meer is en een uiterst compacte bouw mogelijk wordt. Vooral voor grote
apparaten, zoals elektronische rekenmachines, betekent dit een enorme ruimte- en
energiebesparing. De benodigde spanningen zijn veel kleiner, daardoor is het ge
vaar voor .schokken” of erger opgeheven.
3e. De levensduur is praktisch onbegrensd (minstens 70.000 uur onder normale bedrijfscondities). Ook afweer een buitengewoon belangrijk ding, vooral bij grote appara
ten. waar vaak duizenden buizen gebruikt worden (computers!). Voornamelijk een
kwestie van reinheid en hermetisch afsluiten bij de fabricage en verder van het
niet-te-zwaar belasten van de transistoren (z.g. ..derating”).
4e. Microfonie is uitgesloten. De mechanische schokbestendigheid van moderne tran
sistoren is dan ook zeer groot en wordt alleen begrensd door het feit dat het om
hulsel of de bodem soms uit glas bestaat. Puntcontacttransistoren waren i.d.o.
tamelijk gevoelig, daar tengevolge van de uiterst geringe elektrodenafstand door
schokken gemakkelijk sluiting tussen collector- en emissor ..snorharen” kon ont
staan. Men trachtte verschuiven te voorkomen door ze min of meer op het kristal
..vast te bakken”. Ze zijn thans geheel door andere transistortypen verdrongen,
die veel robuuster zijn.

Tegenover deze voordelen staan echter de volgende nadelen:
Ie. De eigenschappen van de transistor zijn temperatuur-afhankelijk. Daardoor moeten
meestal speciale maatregelen worden genomen om de gevolgen daarvan op te hef
fen of tegen te gaan. Silicium is i.d.o. gunstiger dan germanium. is echter moeilijker zuiver te krijgen, zodat siliciumtransistoren wat duurder zijn dan germanium-transistoren. Een goede afvoer van de ontwikkelde warmte is vooral bij germaniumtransistoren van groot belang, o.a. om de toelaatbare grenslaagtemperatuur (ca. 75’ C voor germanium. ca. 150* C voor silicium) niet te overschrijden.
2e. De grensfrequentie van transistoren maakt, dat lang niet elk type voor r.f.-doel
einden geschikt is, en dat bij sommige, vooral oudere typen de gevolgen daarvan
reeds in het a.f.-gebied merkbaar worden. Op het ogenblik is de frequentiebeperking eigenlijk alleen nog voor r.f.-eindtrappen voor grote vermogens van belang.
Transistoren voor r.f. toepassingen met grotere vermogens zijn thans echter het
laboratoriumstadium gepasseerd en zijn reeds voor frequenties tot 100 MHz en
hoger in de handel.
Met speciale halfgeleiderconstructies heeft men de ..warme” buis zelfs kunnen
overtreffen.
3e. De ruisfactor van transistoren is per bandbreedte-eenheid ongeveer omgekeerd
evenredig met de frequentie en hangt voorts af van de collectorspanning, de emissorstroom en de generatorweerstand (zie ook hfdst. V-2).
Tegenwoordig zijn speciale ruisarme transistoren in de handel, welke zelfs een
lager ruisniveau dan met een buis bereikbaar maken. Het lage ruisniveau is echter
alleen bereikbaar bij lage impedanties van de signaalbron: voor hoge generatorimpedanties is de buis nog superieur, al ondervindt deze thans geduchte concur
rentie van de veldeffect-transistor.
Gebleken
is. dat de gewone transistor door radio-actieve straling kan worden be
4e.
schadigd. Indien radio-actieve deeltjes de transistor-capsule binnendringen, kan
ionisatie ontstaan van gasdeeltjes, die zich dan aan het oppervlak van de transistor
gaan hechten en diens elektrische eigenschappen doen veranderen. Dit is speciaal
het geval indien de transistor in ,,afgeknepen” toestand verkeert. Ionisatie was b.v.
de oorzaak van het defect raken van Telstar I. die door uitschakelen van de voedingsbatterüen tijdelijk kon worden gerepareerd.
De latere bestralingsbestendige transistoren zijn van een metalen afscherming voor
zien.
Literatuur: Principles of Transistor Circuits” R. F. Fhea (Wiley & Sons, Ine. N.Y.).
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HOOFDSTUK III
DE TRANSISTORVERGELIJKINGEN
l. DE TRIODE-ELEKTRONENBUIS
Bij de triode zijn de karakteristieke stromen en spanningen de volgende:
De
De
De
De
De

le.
2e.
3e.
4e.
5e.

roosterspanning Ug (spanning tussen rooster en katode).
anodespanning Ua (spanning tussen anode en katode).
katodestroom Ik.
roosterstroom Ig.
anodestroom I3.

Als we zorgen dat het rooster altijd negatief is, zal Ig = 0 zijn en daar
door Ik = Ia.
Als karakteristieke grootheden gelden verder:

A i

= S X A Ug bij Ua constant, waarin S de steilheid van de buis is en:

AUa

Ri = ---------- bij Ug constant, waarin Rj de inwendige weerstand van de
Ala
buis voorstelt.
De waarde van Rj varieert bij trioden van enkele k£) tot enkele tientallen
k&. De versterkingsfactor u vindt men uit:
AUa
u = Ri X s --------AUg
waardoor:

A Ua — p. x a ug

zodat

Aui
Ri =

Ala

s

2. DE BUISKARAKTERISTIEKEN

Hoewel de versterking van een triode met behulp van bovenstaande for
mules berekend kan worden, wordt deze in de praktijk gemakkelijker gra
fisch bepaald met behulp van buiskarakteristieken. Deze geven het verband

4

Fig. 1

-Ug
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+ U9

Flg. 2

Ug = constant

aan tussen Ia en Ug met Ua als parameter, of het verband tussen Ia en U.a
met Ug als parameter. In fig. 1 is de karakteristiekenschaar Ia =
f(Ug) bij Ua constant; en in fig. 2 die van Ia = f(Ua) bij U(K constant
weergegeven.
3. DE TRANSISTORFORMULES

We hebben in hfdst. II. 2 reeds gezien, dat de emissor gaten in de basis
brengt en elektronen daaruit opneemt. De gaten werden nagenoeg alle
door de collector opgenomen, terwijl de elektronen via de toevoerdraad aan
de basis als minoriteitsstroom afvloeiden. Noemt men de collectorstroom
Ic, de emissorstroom Ie en de basisstroom Ib, dan kan volgens een bekende
wet van Kirchhoff worden opgeschreven:

Ib = Ie—Ic
Ic = a Ie

en daar

wordt

Ib = Ie — ale = Ie (1 — a).

Daarbij hebben we echter nog geen rekening gehouden met de lekstroom
van de collector/basisdiode. We weten, dat deze wordt veroorzaakt door
de intrinsieke elektronen en gaten die door thermische vibraties o.a. in de
sperlaag vrijkomen. Het resultaat is, dat de intrinsieke elektronen van col
lector naar basis vloeien, en de intrinsieke gaten uit de basis naar de col
lector. Met z’n beiden leveren deze de lekstroom Ico, die, zoals vroeger
reeds gezegd (hfdst. II. 1) sterk temperatuur-afhankel(jk is. Het aantal
intrinsieke elektronen en gaten wordt immers door de omgevingstempera
tuur bepaald. Mits de collectorspanning een bepaalde waarde overschrijdt,
is Ico altijd een verzadigingsstroom, d.w.z. onafhankelijk van de spanning
en uitsluitend door de temperatuur bepaald.
4

-------------- ► or/e

—►

|----- 4o

r
B2

- T BI

k

r

Fig. 3

Nu vloeien dus behalve de door de emissor geïnjecteerde gaten ook de in
trinsieke gaten naar de collector, zodat de collectorstroom met een bedrag
Ico wordt vergroot. De basisstroom Ib wordt daarentegen met hetzelfde
bedrag verkleind, zodat de resulterende basisstroom als de algebraïsche
som van twee tegengestelde componenten is te beschouwen. Een en ander
is aan de hand van fig. 3 nog eens verduidelijkt. De werkelijke basis
stroom Ib blijkt dus een bedrag Ic0 kleiner dan (1 — a) te ztfn; terwijl de
werkelijke collectorstroom een bedrag Ico groter is dan a
Dus Ib =
(1 — a) Io — I00 en Ic — a Io + Ico-
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Resumerend kunnen we het volgende zeggen: de basisstroom kan worden
beschouwd als de algebraïsche som van twee tegengestelde componenten,
n.1. ten eerste het verschil tussen emissor- en collectorstroom (welk ver
schil wordt veroorzaakt door recombinatie in het basiskristal (zie hfdst.
II. 2); en ten tweede de lekstroom van de collector/basisdiode.

Aan de hand van fig. 3 kunnen we nu ook nog nagaan wat er gebeurt
als we de basisaansluiting doorknippen. Daar de basis dan „zweeft” kan
men de basisstroom Ib opvatten als de algebraïsche som van twee gelijke
doch tegengestelde grootheden:
Dus Ib = (1
a) Ie — IcC(„,
n
Eveneens volgens de wet van Kirchhoff moet nu Ie = Ic zijn.
Combineren we deze twee formules, dan blijkt er een collectorstroom te
gaan vloeien die door Ico en de stroomversterkingsfactor a wordt bepaald.

Ico
De tefrn

1
1—a

Ico wordt meestal geschreven als Icof (zie ook hfdst

III. 5b), zodat
Ie

Ic

Ico •

De collectorstroom hangt dus van de omgevingstemperatuur af, terwijl de
basispotentiaal zich overeenkomstig instelt.
Zouden we de emissoraansluiting losnemen, dan zal uitsluitend IC(:o nog
kunnen vloeien, dus de lekstroom van de collector/basis-diode:
Ic = Ico

Met deze wetenschap kunnen we nu op een heel eenvoudige manier een
transistor testen:

We nemen in de collectorleiding van de transistor in fig. 3 een micro»
ampèremeter op en kiezen de spanning van B2 b.v. 4,5 volt. (Batterij BI
dan niet aanbrengen!). Verbindt men alleen de basis met 4- B2 dan meten
we Ic0. Nemen we de basis los en verbinden we nu de emissor met 4- B2,
dan meten we Ic0'. Hieruit zouden we dus a kunnen berekenen met behulp
van bovenstaande formules. Helaas is a niet constant, maar varieert met
de collectorstroom. Zodoende maken we een foüt, die des te ernstiger is,
naarmate a over het werkgebied meer varieert. Het is echter een methode
om even vlug na te gaan of een transistor nog versterkt of geheel defect
is. In plaats van een micro-ampèremeter kan men eventueel ook een ohmmetertje gebruiken. Tussen basis en collector meten we dan een hogere
weerstand dan tussen emissor en collector. Wel moet men dan op de pola
riteit van het in het ohmmetertje ingebouwde batterijtje letten. Hetzelfde
geldt trouwens ook bij de proef met de micro-ampèremeter. Verkeerd aan
sluiten kan de meter zowel als de transistor vernielen. Let voorts op of
men met een p-n-p of met n-p-n transistor heeft te maken! (Zie hiervoor
ook hfdst. III. 4).
Een andere proef is de volgende: Meet men de stroom tussen collector en
emissor (dus Ico') en verbindt men nu de basis met de emissor, dan valt
de meter niet meer op de waarde terug die we vonden bij de meting tussen
collector en basis (Ico), maar op een waarde die ca. 4 X Ico blijkt te ztfn.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat Ico in de weerstand van het
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basismateriaal tussen basisaansluiting en collectorjunction een zeer ge
ringe spanningsval veroorzaakt die de basis iets negatief maakt t.o.v. de
emissor. Het resultaat daarvan is dat er nu een collectorstroom gaat
vloeien die ongeveer 4 X Ico zal zijn.

4. N-P-N TRANSISTOREN
In het voorgaande hebben we het steeds over p-n-p transistoren gehad. De
werking van n-p-n transistoren is geheel analoog, het enige verschil is dat
alle spanningen en stromen nu het tegengestelde teken hebben. Houden
we ons even bij de vereenvoudigde voorstelling van de transistor, dan heb
ben we weer twee dioden op een gemeenschappelijk basiskristal, nu echter
in de andere richting. Fig. 4a geeft dit weer, alsmede fig. 4b het betref
fende symbool.
Tussen haakjes zijn de polariteiten van de benodigde voedingsspanningen
aangegeven. We zien daaruit, dat de n-p-n transistor wat dat betreft ge
heel overeenkomt met de triode-elektronenbuis.
c

e

Fig. 4b

Fig. 4a
b

De collector (anode) is met de positieve pool van de voedingsbatterij ver
bonden, de emissor (katode) met de negatieve. De transistor (buis) gaat
dicht bij negatieve basis- (rooster-) potentiaal (afknijpspanning). en open
bij een positieve (roosterstroomgebied!). Verkeerde polariteit van de voe
dingsspanning kan de transistor vernielen! (Zie ook hfdst. V.4)
In combinatie met p-n-p transistoren zijn allerlei interessante schakelingen
mogelijk, waarvoor geen buizenanalogen bestaat. We komen hierop bij de
schemabesprekingen nog terug (Hfdst. VI/3b, fig. 16b).
Hoewel voor de „amusementsector” (radio e.d.) nog overwegend p-n-p germanium transistoren worden vervaardigd, lijkt het er op dat met de nieuw
ste fabricagetechnieken (diffusiemethoden) de n-p-n silicium transistor in
de toekomst sterk aan belangrijkheid zal winnen.

5. DE DRIE PRINCIPIËLE TRANSISTORSCHAKELINGEN
Omdat de transistor 3 aansluitklemmen heeft kan men hem in principe op
3 manieren aansluiten, waarbij versterking optreedt. Deze schakelingen
zijn resp. met:
a) geaarde basis;
b) geaarde emissor;
geaarde collector.
c) w
Het kenmerk is, dat in elk van deze schakelingen één der elektroden
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gemeenschappelijk is voor in- en uitgang. Daar deze elektrode gewoonlijk
(voor wisselstroom) aan aarde ligt, wordt de schakeling overeenkomstig
aangeduid. Zij worden hieronder achtereenvolgens besproken.

5a. Geaarde basisschakeling-, Ic = f (Ic). 1)
Als we de schakeling van fig. 3 nog eens bezien, dan blijkt deze de
kenmerken voor de geaarde basisschakeling te bézitten. Deze schakeling
wordt ook wel „gemeenschappelijke basisschakeling” genoemd (fig. 5),
afgekort g.b.s.
We vonden in hfdst. III.4 daarvoor reeds de volgende formules:
Ib — (1

Cl) lp

Ico en

Ic = a Ie + Ico
Daar Ic0 voor een bepaalde temperatuur constant is, verschijnt deze stroom
niet in de wisselstroomformules:
ib = (1 — a) ie
ic = cc ie
Hieruit blijkt, dat de stroomversterking gelijk is aan a, waarbij a (hier ook
wel geschreven als aec) iets kleiner is dan 1. 2) De inwendige impedanties
komen in de formules niet voor; zij kunnen echter uit de grafieken worden
afgeleid.
'c

Fig. 5
'c

Aannemende, dat de collector-basisspanning Ucb constant wordt gehouden,
zijn de eigenschappen van de geaarde basisschakeling samenvattend:

AIc
geringe stroomversterking a = ---------- bij Ucb = constant
A Ie
= 0,92 ia 0.995
ic
a = —
0)
(Ucb
ie
A ie
lage ingangsimpedantie rj = --------- bij Ucb = constant
A ic
’) De letter f betekent: „functie” of „afhankelijk van”.
’) De benaming „stroomversterkingsfactor” is in dit verband dus tamelijk ongelukkig
gekozen'.
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«be
ri = -------ie

= 10 ÉL 50 p
(ucv = 0)

Daar Ube van de stroom afhangt wordt ook r, door de stroom bepaald. Voor
kleine transistoren is r. ruwweg 25 : Ie, zodat als b.v. Ie = 0,5 mA,
Tj « 50 Q.

AU.ce
hoge uitgangsimpedantie r0 = ----bij Ib = constant
A Ie
uce
0,1 tot 2 M/2
ro
(ib = 0)

»c

max. energieversterking ca. 45 dB.
De lekstroom van de collector/basisdiode Ico doorloopt het versterkingselement van de transistor niet en verschijnt daardoor, wat zijn variaties
met de temperatuur aangaat, onversterkt in de totale collectorstroom.
Daardoor is deze schakeling behoorlijk temperatuur-stabiel.
Het elektronenbuizen-analogon is de geaard-roosterversterker of roosterbasisschakeling. In- en uitgangssignaal zijn dus in faze.
5b. Geaarde emissorschakeling, Ic = f (Ib).
Deze schakeling wordt ook wel ,.gemeenschappelijke emissorschakeling”
genoemd (fig. 6), afgekort g.e.s.
Uit de figuur blijkt, dat de emissorstroom beschouwd kan worden als de
som van basis- en collectorstroom. Dus:
Ie = Ib + Ic
(1)
Verder was volgens hfdst. III.4:
(2)
Ic = a Ie "f” Ico
Vullen we in (2) voor Ie (1) in, dan vinden we:

Ic = a (Ib + Ic) + Ico
= a Ib + Ic + Ic0
Ic
a Ic = ® Ib 4” Ico
Ic(l —a) =aIb + Ic0
1
a
Zodat tenslotte:
Ic
• Ib + --------1 —a

• Ico

(3)

1—a

We hebben dus nu de collectorstroom als functie van de basistroom uita
gedrukt. De factor -------- wordt gewoonlijk als a' aangegeven.
1—a
a
(4)
= a' (spreek uit: alfa-accent)
Dus
1—a

wat de verhouding tussen Ib en Ic aangeeft, a' is derhalve de basis-collector
stroomversterkingsfactor, ook wel geschreven als abc.
Een klein algebratrucje leert dat:
1

1—a + a

1—a

1—a

1—a

a

1—a

1—a

------- + -------- = 1 + a'

(5)
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zodat als we (4) en (5) in (3) invullen vinden dat:
<6>

Ic = a'Ib4- (a' + DIco

Realiseren we ons nu dat a maar iets kleiner was dan 1, dan zal 1 — a
a

zeer klein zijn, waardoor --------- groot is (en dus ook a' + 1). Daardoor
1 — a

kunnen we die 1 t.o.v. a' wel verwaarlozen, zodat (6) overgaat in een iets
vereenvoudigde vorm:
Ic « a' Ib + a' Ico
We zien hieruit, dat de lekstroom Ico nu wèl het versterkingselement van
de transistor passeert en versterkt aan de collector verschijnt. Deze ver
sterkte lekstroom definieert men als Ico':
Ico

I) Ico

a

® Ico-

Omdat Ic0 zowel als Ico' bij een bepaalde temperatuur constant is, treedt
deze niet op in de wisselstroomformules:
Ie = ib 4” ic en
ic = a' X ib
Nemen we aan, dat de collector-emissorspanning Uce constant wordt ge
houden, dan zien we in vergelijking tot de vorige schakeling:
Ie

Ic
-o

Ib

Ib

IN

Ie

Ic
o

o-

le

Jb

IC

Ib

Fig. 7

Fig. 6

A ic
hoge stroomversterkingsfactor a' = --------- bij Uce = constant
Alb
*c
a' = —
ib

= 35 A 100 of meer
(ucc = 0)

AUbe
hogere ingangsimpedantie rf =--------- bij Uce
Alb

n'

ube
ib

constant

= 400 è. 3000 Q (ca. a' X r, — g.b.s.)
(uce = 0)

AUce
iets lagere uitgangsimpedantie r0' = -------- bij Ib = constant
Aic
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i

- 5 êi 25 k£)
uce |
r0' =-----ic |
(ib = 0)
max. energieversterking ca. 53 dB.
De lekstroom van de collector/basisdiode Ico doorloopt nu het versterkingselement en verschijnt daardoor versterkt als Ico' aan de collectorzijde. We
moeten dus op de een of andere manier stabilisatie toepassen om werkpuntverschuiving als gevolg van variërende omgevings-temperatuur tegen
te gaan. Daar de versterking hier groter is dan bij de voorgaande schake
ling wordt de geaarde emissorschakeling ondanks dit nadeel vrij veel toe
gepast.
Het elektronenbuizen-analogon is hier de normale katodebasisschakeling.
In- en uitgangssignaal zijn dus 180° in faze gedraaid.
Bekijken we verg. (4) nog eens nader, dan blijkt dat zeer geringe afwij
kingen van a (welke immers maar iets kleiner is dan 1) reeds aanzienlijke
variaties van a teweegbrengen. Dit verklaart o.a. waarom de transistoren
aan zulke grote fabricagespreidingen onderhevig zijn; de transistor wordt
namelijk het meest in de emissorschakeling gebruikt.
5c. Geaarde collectorschakeling, I,. = f (Ib).
De schakeling is in fig. 7 aangegeven. In dit geval kan de collectorstroom opgevat worden als het verschil tussen emissor- en basisstroom:
I<

= ^<‘

Op soortgelijke wijze als bij de geaarde emissorschakeling vinden we dat:
Ie =

1
1—a

Ib +

1
1—a

■^co

1
Vullen we voor--------- weer (a' + 1) in, dan blijkt
1—a
Ie = (a' + 1) Ib + («' + 1) Ic<:o
Verwaarlozen we 1 t.o.v. a, dan wordt:
I(. « (t (Ij, + Ico)

Voor wisselstroom vervalt Ico weer, zodat:
ie = («' 4- 1) i|, of vereenvoudigd:
ie « a' X ib
Samenvattend vinden we de volgende eigenschappen:

spanningsversterking iets kleiner dan 1;
hoge stroom versterking (a' 4- 1) « a’ = 35 è. 100;
zeer hoge ingangsimpedantie r," (ca. a X de emissorbelasting)
= 10 kl? tot 1 M_Q;
lage uitgangsimpedantie r0" (ca. Va' X de generator-impedantie) = plm. 1 k£> of minder.
max. energieversterking ca. 16 dB.
De lekstroom Ic'0 wordt versterkt in de emissor teruggevonden. Mits de
basis via een voldoend laagohmige spanningsdeler wordt gevoed is de
emissorvolger desondanks behoorlijk temperatuurstabiel wegens de sterke
(gelijkstroom) tegenkoppeling. (Zie ook hfdst. IV. 2.)
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Het elektronenbuizen-analogon is nu de katodevolger. Daarom wordt de
geaarde collectorschakeling (afgekort g.c.s.) ook wel „emissorvolger" ge
noemd. In- en uitgangssignaal zijn dus ook hier weer in faze.
De emissorvolger kan evenals de katodevolger als „impedantie-transformator” worden gebruikt.
6. DE TRANSISTORKARAKTERISTIEKEN
Tot dusver hebben we steeds de absolute waarden van de verschillende
stromen en spanningen beschouwd, daar we de door pijltjes aangegeven
stroomrichting in de figuren 3 en 7 als positief hebben aangenomen.
Het is echter in de transistortcchniek gebruikelijk om de naar het kristalinwendige toe gerichte stroom als positief aan te nemen. Dit betekent dat
b.v. de emissorstroom inderdaad positief is, doch dat de collector- en de
basisstroom negatief zijn, m.a.w. een minteken krijgen. Evenzo moeten
de spanningen die deze stromen in stand houden met het overeenkomstige
teken worden aangeduid.
Men zou nu b.v. kunnen schrijven Ic = —3 mA. doch dit leidt tot ver
warring als men aan wil geven dat

Ici > Icgroter is dan Ic2).
Derhalve schrijft men liever —Ic
3 mA, wat op hetzelfde neerkomt als
Ic = —3 mA.
Uit de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien, dat de transistor even
als de triode-elektronenbuis een drie-elektrodensysteem is. De karakte
ristieke stromen en spanningen zijn hier de volgende:
le. de basispotentiaal —Ubo (spanning tussen basis en emissor);
2e. de collectorpotentiaal —UCP (spanning tussen collector en emissor);
3e. de basis/collectorpotentiaal —U||(1 (spanning tussen basis en col
lector) :
4e. de emissorstroom I(?:
5e. de basisstroom —K;
6e. de collectorstroom —I .

Tussen deze grootheden bestaan zekere betrekkingen, die door de werking
van de transistor worden bepaald en niet lineair zijn.
Binnen het werkgebied van de transistor zijn, als 2 van de 6 grootheden
bekend zijn, de andere volledig bepaald. Z(jn b.v. —Ib en —Uce gegeven,
dan kunnen daaruit —Ic, —Ube, Ie en —Ubc worden afgeleid. Daardoor zijn
we in staat om b.v. van een transistor in geaarde emissorschakcling (welke
het meest wordt toegepast) de collectorstroom —Ic als functie van de
collector-emissorspanning—Uce te bepalen bij verschillende vaste waarden
van —Ib:
constant.
—Ic = f (—Uce) bij -Ib

We noemen in dit geval —Ib de parameter van de functie. Het blijkt, dat
de aldus verkregen karakteristiekenschaar (fig. 8a) opvallende overeen
komst vertoont met de typische Ia/Ua karakteristieken met —Ug als para
meter, van pentode-elektronenbuizen. (B.v. de Ia/Ua karakteristiek van de
EL 84, zie fig. 8b). Het vlakke gedeelte van de lijnen loopt nagenoeg
horizontaal ten teken dat de uitgangsweerstand (bij transistoren in geaarde-emissorschakeling aangeduid met r0') relatief hoog is. Zij is echter
van de collectorstroom afhankelijk, wat o.a. blijkt uit het oplopen der

30

4

Ic

/fi z consfanf

(mA)

70
60
SOjj A

40
30

20

10
Fig. 8a

Ib~-0

/co

~r

/co

uce (V)

<JC

200

t^?

ft

Ia
(mA)

ISO

100 -

Ti

MIM

...

wOlllllRgiiiiuhiiiiiiib

1

WBir

TT-

-6V

SO

WWI T::tt T l-BO
0
0»

50

100

ISO

200

2S0

300

-8V
- IOV

Fig. 8b

Ua (V)

—Ib-lijnen bij grotere collectorstromen, zoals het duidelijkst in fig. 10
en 13 is te zien. Voor een OC 71 geldt b.v. bij —Uce = 2 V en —Ic =
3 mA, r0' = ca. 10 k^; terwijl bij Ic = 6 mA r0' is gedaald tot ongeveer
4,5 kQ. Afgezien hiervan blijft bij een gegeven collectorstroom de hoge
waarde van r0' gehandhaafd tot zeer lage collectorspanningen. De knik
in de karakteristieken, welke optreedt bij verzadiging, d.w.z. als de collectorspanning te laag is geworden om alle door de emissor geïnjecteerde
gaten op te nemen, ligt bij enkele tienden volt. Dit betekent, dat de tran
sistor aan collectorzijde zwaar belast kan worden, waardoor het rende
ment hoog is. In de karakteristieken van de z.g. ,powertransistors” ligt de
knik iets hoger (rond IV). Men noemt de spanning —Uce waarbij deze
„knik” of „knie” optreedt, de „kniespanning” —Uj.n.
Over een groot gebied blijken voorts de —Ib-lijnen nagenoeg evenwijdig
te lopen, wat betekent dat de versterking over een groot gedeelte van het
werkgebied lineair is. (Overigens is die evenwijdigheid in de geaarde basis
schakeling nog beter, al heeft deze schakeling het nadeel van een wat
geringere energieversterking en een zeer lage impedantie).
Tenslotte zien we, dat bij —Ib = 0 nog een geringe collectorstroom —Ico'
vloeit. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk is uiteengezet, dat deze wordt
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veroorzaakt door Ico. De uitsturing wordt derhalve begrensd door —Uvn
en —Ic0'. (In de geaarde basisschakeling door Ico.) In versterkers voor
zeer kleine signalen kan evenwel ook het gebied voor —Ico' nog worden
benut; de basisspanning zal hier van richting omkeren, de basisstroom
blijft daarbij echter negatief.
Nu hangt Ic0 exponentieel samen met de temperatuur. In germaniumtransistoren stijgt Ico een factor 2 per 9° C temperatuurstijging. Stijgt de
junctiontemperatuur door disslpatie of anderszins, dan schuift niet alleen
de IJjn Ib -= 0 naar boven, doch daarmee de hele karakteristiekenschaar.
Staat de betreffende transistor als versterker ingesteld, dan wordt de oor
spronkelijke instelling ontregeld omdat het werkpunt verschuift. Men
moet dus in de meeste gevallen maatregelen nemen om dit te voorkomen
of tegen te gaan. (Zie ook hfdst. IV.2.)

Een andere belangrijke transistorkarakteristiek is —Ic = f (—Ib) bij
—Uce = constant. Deze geeft de basis-collector stroomversterking a' aan
bij een gegeven vaste collectorspanning (fig. 9a). De grafiek lijkt sterk
op de Ia/Ug karakteristiek bij Ua = constant van een elektronenbuis. (Zie
fig. 9b. Ia/Ux kar. van de pentode EL 84.) Ia correspondeert met Ic; —Ug
met —Ib en de parameter Ua met —Uce).
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De ervaring heeft geleerd, dat de stroomversterking u afneemt bij zeer
grote en bij zeer kleine waarden van — Ic. Bij het gros van de tegenwoor
dige transistoren voor kleine vermogens is de stroomversterking maximaal
bij een collectorstroom van rond 1 mA. De fabrikanten streven naar een
zo constant mogelijke stroomversterking. Wordt n.1. bij a.f.-eindversterking
de gehele kromme benut (terwijl geen maatregelen ter linearisering wor
den genomen), dan heeft de variatie van u vervorming tot gevolg.
Bij moderne transistoren kan «' wel een waarde van 100 of zelfs meer
bereiken; oudere typen en ook sommige siliciumtransistoren brengen het
vaak niet verder dan 10 i 20.
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f ( -I|,) karakteristiek kan worden afgeleid uit de —Ic =
I.f (—Uce) karakteristieken door bij een bepaalde -Uc verticaal naar boven
te gaan en bij elke waarde van
Ib de grootte van —Ic af te lezen (zie
fig. 10a). Verdiepen we ons verder in de betekenis van de grafieken van
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Fig. 10b

33

fig. 10a, dan blijkt, dat uit de hellingen van de karakteristieken de wisselstroomgrootheden van de transistor kunnen worden afgeleid.
Op dezelfde wijze zoals we dit bij elektronenbuizen gewend waren, kan een
belastingslijn worden getrokken (zie b.v. fig. 10b), waarop de amplitude
van het uitgangssignaal kan worden afgelezen.
In het algemeen is de versterking voor kleine signalen lineair; bij voldoend
rechte karakteristieken ook voor grotere signalen.

Een derde, eveneens belangrijke karakteristiek, is de ingangskarakteristiek
—Ib = f (—Ubc) bij —Uce = constant. Deze geeft de variatie van de
ingangsstroom als functie van de ingangsspanning, waarbij de uitgangsspanning (collectorspanning) constant wordt gehouden of zoals men zegt:
„waarbij de uitgang voor wisselstroom is kortgesloten” (fig. 11) *)• Uit
deze grafiek blijkt nu een „zwak punt” van de transistor. De ingangs
karakteristiek is sterk gekromd. De ingangsweerstand r/ van een OC71
bedraagt b.v. bij —Ib = 100 uA ongeveer 600 Q\ bij Ib = 20 .//A bijna
2 k<2! Die niet-lineariteit is begrijpelijk, als we bedenken dat het ingangscircuit van de transistor in feite een diode is, die een stroom in doorlaatrichting ontvangt. De ingangskarakteristiek kan dan ook ongeveer als
de doorlaatkarakteristiek van de emissorbasisdiode worden opgevat. Zoals
men ziet, is de basisstroom reeds lang verdwenen voordat de basisspanning
nul is geworden. Op dat ogenblik vloeit de totale emissorstroom naar de
collector; m.a.w. de collectorstroom is dan gelijk geworden aan de emissor
stroom en wordt uitsluitend door —Ic0' bepaald. (Zie ook hfdst. III.3.) De
statische ingangsweerstand is bij —Ib = 0 vanzelfsprekend oo (oneindig);
voor wisselstroom kan r,' een waarde van 10 k£) bereiken. Men zou nu
kunnen denken, dat de niet-lineariteit van de ingangskarakteristiek een
ernstige vervorming tot gevolg moet hebben zodra grotere wisselstromen
versterkt moeten worden. Dit is echter niet zo erg als het op het eerste
gezicht wel lijkt, want men dient, voordat men (verkeerde) conclusies
trekt, eerst eens na te gaan welke invloed de variërende ingangsweerstand
eigenlijk op de versterking uitoefent. Immers speelt daarbij de inwendige
weerstand van de generator (de sturende bron) ook nog een belangrijke
rol. (Zie ook hfdst. IV.4.)
Maakt men de generatorweerstand groter dan de ingangsweerstand van de
transistor, dan kan daardoor de invloed van de niet-lineaire ingangsweer
stand worden verkleind. Dat betekent dus in feite een „misaanpassing”.
Daar we aan de ingangsweerstand van de transistor zelf weinig kunnen
veranderen, zal een transformator, serieweerstand o.i.d. voor de gewenste
verhouding moeten zorgen. We komen hierop straks nog terug. We willen
ons eerst nog even bezighouden met de ingangskarakteristiek. We hebben
daarvan n.1. lang niet altijd een groot gebied nodig. De grootte van het
doorlopen gebied is immers nog geen maatstaf voor de versterking! In een
voorversterkertrap b.v. zullen over het algemeen slechts kleine variaties
van Ib en Ic optreden, wat nog niet betekent dat de trap daarom minder

’) Vaak vindt men in de karakteristiek —Ib = f (—Ube) twee krommen ingetekend;
één waarbij —Uco = 0 en één waarbij —Uce > Ukn, meestal 4,5 è 6 volt. Hieruit blijkt,
dat de ingangsweerstand sterk daalt indien de transistor wordt overstuurd (schakel
functies).
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goed aan de gestelde eisen voldoet. Men spreekt in dat geval van „het
versterken van kleine signalen”, en het is duidelijk dat daarbij maar een
uiterst klein stukje vart de totale kromme wordt gebruikt. Meestal maakt
men in dat geval de generatorweerstand hoog t.o.v. de transistor-ingangsweerstand; b.v. door voorschakelen van een serieweerstand van een zo
danige grootte, dat de variërende ingangsimpedantie op de totale weerstand
in het stuurcircuit procentueel weinig meer uitmaakt. Men noemt nu deze
sturing vanuit een bron met een hoge (constante) Impedantie „stroom
sturing”. De basisstroom zal dan nagenoeg lineair zijn, hetgeen niet inhoudt
dat nu ook de basisspanning lineair is. Dit is van belang voor het geval
men met een oscilloscoop de golfvorm aan de basis wil bekijken, daar dit
instrument uitsluitend de spanninfirsvariaties registreert en niet de stroomvariatles. Men dient dus voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies
uit hetgeen men op het oscilloscoopscherm waarneemt. Wil men de basis
wisselstroom bekijken, dan dient men de oscilloscoop direct over een in het
te meten circuit aan te brengen meetweerstand (in voorversterkers ca.
100 D) aan te sluiten. (Dus oscilloscoop-aarde aan de ene, en oscilloscoopingang aan de andere zijde van de meetweerstand). De (lineaire) basis
wisselstroom produceert dan over de vaste meetweerstand een (lineaire)
meetwisselspanning, die we aan de oscilloscoop kunnen toevoeren. Maar
zelfs dan maken we toch nog een meetfout, zoals in het vervolg van dit
hoofdstuk duidelijk zal worden.
Ube
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Bij de a.f.-eindtrap liggen de verhoudingen anders dan bij de voorversterker. Daar is het te versterken vermogen in de voorgaande trappen reeds
belangrijk toegenomen en gaat het er om, een zo groot mogelijk vermogen
aan de luidsprekertransformator af te geven. Men spreekt dan van „het
versterken van grote signalen”; en daarbij wordt het gebied dat bij maxi
male uitsturing wordt doorlopen en de kromming van de ingangskarakteristiek wel degelijk van belang.
Zoals in het voorgaande reeds werd opgemerkt, neemt de stroomversterking a bij grote collectorstromen af, hetgeen ook bij zuivere stroomsturing
aanleiding tot vervorming geeft. Deze vervorming wordt dus uitsluitend
door de variatie van a' veroorzaakt, want door de (ideale) stroomsturing
vanuit een stroombron met theoretisch tot oneindig naderend hoge weer
stand speelt de ingangsimpedantie geen rol meer! Zoals echter uit de
ingangskarakteristiek blijkt, neemt de ingangsweerstand bij grotere basis
stromen af. Stapt men derhalve van de ideale stroomsturing af en gaat
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men min of meer over naar „spanningssturing” (generatorweerstand lager
dan ingangsweerstand) dan is men in staat om de vervorming t.g.v. de
variatie in a' in zekere mate te compenseren. Dat dit werkelijk zo is kan
men zich als volgt voorstellen: Stel dat de collectorstroom een waarde Ic
heeft en de basisstroom een waarde Ib, tengevolge van een generatorspanning E. *) Bij zuivere stroomsturing zal bij vergroten van de generatorspanning tot 2 E de basisstroom tot 2 Ib stijgen en een collectorstroom
gaan vloeien, die tengevolge van de afname van a' niet de waarde 2 Ic
aanneemt (wat wel het geval zou zijn als a constant bleef) maar een iets
kleinere waarde.
We willen echter bereiken dat de collectorstroom zoveel mogelijk evenredig
blijft met de generatorspanning, want dan is de vervorming het geringst.
Gaat men nu van de ideale stroomsturing over op een sturing waarbij de
Ingangskarakteristiek wèl invloed uit kan oefenen op de totale weerstand
•in het basiscircuit, dan zal vergroten van de generatorspanning van E tot
2 E een basisstroom doen vloeien, die bij voldoende grote stroom dank zij
de afname van de totale ingangsweerstand iets groter zal zijn dan 2 Ib.
Aldus kan men bereiken, dat de collectorstroom nu wèl 2 Ic wordt, m.a.w.
door op geschikte wijze gebruik te maken van de gekromde ingangs
karakteristiek —Ib = f (—Ube), kan de vervorming welke ontstaat ten
gevolge van de gekromde —Ic = f (—Ib) karakteristiek (althans binnen
zekere grenzen) gecompenseerd worden. In de praktijk zal men dan ook
bijna nooit .zuivere stroomsturing” of „zuivere spanningssturing” toe
passen, maar een soort compromis: „overwegend stroomgestuurd” of „over
wegend spanningsgestuurd ”, wat in het spraakgebruik gewoonlijk reeds
als „stroomsturing” of „spanningssturing” wordt aangeduid. Ideaal zou
natuurlek een „glijdende aanpassing” zijn; stroomsturing bij kleine stromen
en spanningssturing bij grote stromen 2).
Anders liggen de verhoudingen bij een transistor in g.b.s. Daar hierbij a
reeds klein is, zal variatie van a relatief weinig invloed uitoefenen. We
komen hierop later nog terug (zie hfdst. IV la en IV. 4).
Een punt waar we het tot dusver nog niet over hebben gehad is de interne
terugwerking. In een transistor zitten alle elektroden a.h.w. met (nietlineaire) weerstanden met elkaar verbonden. Elke variatie van de ene
grootheid (stroom, spanning) uit zich daardoor als een grotere of kleinere
variatie van de andere.
Terwijl bij een elektronenbuis over het algemeen „de linkerhand niet weet
wat de rechter doet” (voor zover we tenminste niet aan UHF-toepassingen denken) hebben we hier het geval, dat spanningsveranderingen
aan de uitgangszijde invloed op de spanning aan de ingangszijde kunnen
hebben. Met een vakterm noemt men dit verschijnsel „bilateraal”.

’) Het is feitelijk niet juist om van de „spanning” van een stroombron te spreken.
Door echter de Rj van de stroombron niet „oo” te veronderstellen, doch „tot oo
naderend", kan men de basisstroom als een lineaire functie van E opvatten, onaf
hankelijk van F|'.
ï) Daar bij grote stromen a constanter is dan a', zou men in een kwaliteltsversterker
de eindtransistoren met geaarde basis moeten schakelen. In de praktijk stuit dit ech
ter op moeilijkheden i.v.m. de dan zeer lage ingangsweerstand.
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De basisspanning wordt daardoor ook beïnvloed door de collectorspanning.
Ook dit verschijnsel kunnen we grafisch vastleggen, waarbij we nu de
basisstroom constant houden. We krijgen dan de karakteristiek —Ube =
f (—Uce) bij —Ib = constant, weergegeven in fig. 12. In de Engelse vak
literatuur noemt men deze grafieken de .feedback characteristics”.
De spanningsterugwerking is klein (ca. 10-4) doch kan niet altijd worden
verwaarloosd. Overigens is de spanningsterugwerking in de geaarde-basisschakeling nog sterker, zoals uit de helling van de betreffende (voor de
geaarde basisschakeling geldende) karakteristieken blijkt.

7. TRANSISTORPARAMETERS
De vier karakteristieken welke we zojuist hebben nagegaan, worden ge
woonlijk in één coördinatenstelsel weergegeven, zodat de verschillende
grootheden gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Achtereenvolgens vindt
men in het eerste kwadrant (rechts boven in fig. 13) de —Ic = f (—Uce)
karakteristiek, in het tweede kwadrant (antikloksgewijs geteld) de —Ic
= f (—Ib); in het derde de —Ib = f (—Ube) en in het vierde de —Ube
— f (—Uce) karakteristiek. De karakteristieken van fig. 13 gelden voor
de OC 71. We zien in deze figuur nog een aantal andere merkwaardige
lijnen en hoeken aangegeven.

Beschouwt men het in fig. 13 meegetekende schema, dan is gemakkelijk
in te zien dat de belastingsweerstand Ra = als een rechte lijn met een
hoek y kan worden getekend *) (le kwadrant).
1
Daarbij geldt: tg y =
Ra =
Iets dergelijks geldt voor de weerstand Rg (3e kwadrant), waarvoor geldt:

tg/? = Rg
Rg is de inwendige weerstand van de gelijkstroombron, welke de basis
stroom door de transistor drijft; de spanning daarvan is —Ug en ligt daar
door ergens ver naar beneden op de —Ube-lijn. Door deze twee lijnen is de
instelling van een ,.werkpunt” A bepaalt, dat nu, zoals in fig. 13 door
pijltjes is aangegeven, in alle vier kwadranten is vastgelegd. Deze instelling
wordt aangeduid als de „gelijkstroominstelling” of „rustinstelling”.
Het werkpunt A in het eerste kwadrant moet te allen tijde beneden de z.g.
„dissipatielijn ” Pc blijven. (Zie ook hfdst. IV.3.).
Is, zoals in het beschouwde geval, de maximaal toelaatbare collectordissipatie Pc = 25 mW, dan kunnen we alle snijpunten van de lijnen —Uce en
—Ic waarvan het produkt 25 oplevert met elkaar verbinden en krijgen dan
de gebogen lijn Pc. Wiskundig kan men zeggen dat de dissipatielijn
Pc =

^ce X

IC

als een hyperbool in het eerste kwadrant verschijnt.
In fig. 13 ziet men voorts nog een aantal hoeken ingetekend, t.w. T, «p
tp en 5, welke hun onmiddellijke praktische betekenis hebben. Zo is b.v. de

’) Met Ra= wordt bedoeld de gelijkstroom-belastingweerstand.
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tangens van hoek r *) het omgekeerde van de uitgangsweerstand bij open
basis; of het uitgangsgeleidingsvermogen, ook wel uitgangsadmittantie
genoemd:

1

—>c

go'

tg T = -----------

—uce

(—ib = 0)

r0'

(—ib = 0)

(—ib = 0)

’) De ..tangens" van een hoek P is de verhouding van de overstaande rechthoeksP
zijde p tot de aanliggende rechthoekszij de q. Dus tg P
Q
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Met de kleine letters bedoelen we: kleine wisselstromen of kleine ver
anderingen, daarmee ook differentiële waarden, zodat tg r exact door de
verhouding —ic/—ucc wordt weergegeven. Rechtsonder aan de verticale
streep schrijven we steeds —i^ = 0, hetgeen betekent: ,,de verandering
van 1^ is nul”, of wel: ,,Ib is de (constant gehouden) parameter”. We lezen:
„bij —ij, = 0”. Daar deze vergelijking voor de geaarde emissorschakeling
geldt, worden de termen l/roz en go' met accenten aangeduid. De dimensie
is ,,/<A/V” 1), „1/Q” of „Siemens”, in Engelse literatuur vaak vervangen
door een omgekeerd .Q-teken of wel ,mho”; in de Duitse daarentegen uit
sluitend aangegeven met S.
De tangens van de hoek q> is de basis-collector stroomversterking bij (voor
wisselstroom) kortgesloten collector, die we reeds als a' hebben leren
kennen. De parameter is hier —Uce = constant, zodat we schrijven:

—ic
tg <p =---------

= a'
(—uce = 0)
—ib
is de differentiaal-ingangsweerstand bij kortDe tangens van de hoek
gesloten collector. De parameter is dus weer —Uce = constant:

I

—ube

= r/:

tgip =
—ib

(

( — Uce = 0)

0)

uce

De dimensie hiervan is aangegeven in Q.
De tangens van de hoek ö geeft tenslotte de spanningsterugwerking van
constant:
de uitgang op de ingang bij open basis bij —Ib
—Ube

(Dimensieloos)

tg <5 =

~uce

(—ib = 0)

Resumerend vonden we dus:

1

—ie

(— -b = 0)

tg r =

(1)
ro'

—Uce
—ic

tg v =

(ib = 0)

(2)

a’

(uce — 0)

uce

—ib

0)

—Ube

(3)

Fi'

tg V =

-ib

(—uce = 0)

(uce - 0)

—Ube

(—ib = 0)

tg ö =

(4)

-Uit (1) volgt nog

-ic

= —uce X tg %
(—ib = 0)

(la)

Uit (2)

-'•I

= —ib X tg qj
(—ib = 0)

(2a)

---------------------

Ia

1) Niet te verwarren met de buis-steilheid S —
Ug

(Ua = 0)
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Uit (3)

—Ube |

en uit (4)

—Ubei

(3a)

= —ib X tg yj
(—uce = 0)

= —U.lee X tg <5
(4a)
(—uce = 0)
Beschouwen we (la) en (2a), dan zien we dat (la) de verandering geeft
van —ic als gevolg van de verandering van —uce en tg t, waarbij —ib
constant wordt gehouden; terwijl (2a) de verandering geeft van —ic als
gevolg van de verandering van — ib en tg <p, waarbij —Uce constant wordt
gehouden. Bij de transistor zal noch —Ib, noch —Uce constant blijven,
doch beiden zullen aan variaties onderhevig zijn. Het is duidelijk, dat men
om de werkelijke —ic (de werkelijke verandering van —Ic) te vinden, (la)
en (2a) moet optellen. Hetzelfde geldt voor —ube = (3a) 4- (4a).
Aldus opgeteld vinden we dan voor:

(5)
(6)

ic = uce X tg T 4- ib X tg
ube = ib X tg v 4- Uc X tg <5

Bij ideaal veronderstelde karakteristieken zijn de hoeken T, (p, yj en <3 con
stant (en daardoor ook hun tangenten), zodat de enige variabelen in de
vergelijking (5) en (6) de stromen en hun spanningen zijn.
Bij de vierpoolrekening, waarbij men de transistor als een elektrische vier
poot beschouwt, gaat men inderdaad uit van zulke „ideale” karakteristie
ken, die derhalve als rechte lijnen in fig. 13 getekend zouden moeten
worden. De tangenten van de zojuist vermelde hoeken komen dan geheel
overeen met de z.g. (h)-parameters of „matrixcoëfficiënten”, die de fa
brikant op de bladen met transistorgegevens vermeldt. De vierpoolgegevens zijn van belang voor het berekenen van versterkers voor kleine
signalen, omdat het in zulke gevallen praktisch niet doenlijk is om b.v. de
versterking uit de grafieken af te lezen. Daar men juist dan met kleine
amplituden werkt, is het wel geoorloofd om de karakteristieken ideaal te
veronderstellen. Men kan dan opschrflven:
—Ube

—ib I
—Ube I

uce
— ic
-ib
—ic
—Uoe

= tg V = h'n

|

(rf)

(—uce = 0)
= tg <5 = h'12

(—ib = 0)
(—uce = 0)

= tg

= h'2i

(—ib = 0)
= tg T

= h'22

(a')
1
ï

r0'

De accenten duiden weer op de geaarde emissorschakeling. De vergelij
kingen (5) en (6) gaan hiermee over in:
ic — uce X h 22 + ib x ti'21
ube = *b x h'n + uce X h'i2

(5a)
f6a)

In de praktijk blijken de (h)-parameters afhankelijk van de keuze van het
werkpunt. Hierop wordt straks nog teruggekomen.
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8. DE TRANSISTOR ALS VIERPOOL

In het voorgaande hebben we gezien, dat bij een transistor veranderingen
van de uitgangsstroom en -spanning bepaalde veranderingen van de in
gangsstroom en -spanning bewerkstelligen. Daar steeds één elektrode
gemeenschappelijk is voor in- en uitgang kunnen we de transistor voor
stellen als een „geheimzinnig kastje” met twee ingangs- en twee uitgangsklemmen. Zo’n kastje heet „een elektrische vierpool”, waarvan in fig. 14
de algemene gedaante is weergegeven. We beweren, dat we niet weten
wat er in dat kastje zit. Wel kunnen we constateren, dat stroom- en
spanningsveranderingen, aan de ingang bepaalde stroom- en spannings
veranderingen aan de uitgang teweegbrengen, en dat omgekeerd de ingang
beïnvloed wordt door de uitgang. Om de invloed van een eventueel nietlineair verband tussen stroom en spanning klein te houden, gaan we uit
van kleine veranderingen van U en I, die we weer met kleine letters u en 1
aangeven. Nu kunnen we het resultaat van deze veranderingen op ver
schillende manieren meten. Zo kunnen we b.v. de „ingangsimpedantie bij
niet-aangesloten (= open) uitgangsklemmen” bepalen door meten van de
ingangsspanning Ui en de ingangsstroom ix, en deze waarden op elkaar te
delen. De aldus gevonden waarde noemen we zn (spreek uit: „zet-éénéén”). We schrijven dit weer op de manier van blz. 39 en 40:
<2

*g
Ui

ii

u2

U1

= Zll

| (ia = 0)

Fig. 14

waarbij we dus rechts onder de verticale streep aangeven dat de uitgangs
stroom i2 nul is. Delen we de uitgangsspanning u2 door de uitgangsstroom
i2 (gemeten bij open ingang), dan vinden we de „uitgangsimpedantie bij
open ingang”, welke we z22 noemen:

u2
io

Z«2

(ii = 0)

Verder kunnen we (bij open ingang) de ingangsspanning Ui delen door de
uitgangsstroom i2 en krijgen dan de z.g. „achterwaartse overdrachtsimpedantie bij open ingang” z12:
Ui

= Z12

i2
(h = 0)
Delen we tenslotte de uitgangsspanning u2 (bij open uitgang) door de
ingangsstroom ix, dan krijgen we de „voorwaartse overdrachtsimpedantie
bij open uitgang” z2i:
u2
= Z21
ii

(ia = 0)
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Hiermee vinden we de spannings- of „maas”-vergelijkingen van de vierpool:
Ui = 11Z11 4" i2z12
ua = ii^i 4- I2Z02
We kunnen echter ook op een andere manier aan het .kastje” gaan meten.
We kunnen b.v. gaan bepalen de:

„ingangsadmittantie (een geleidingsvermogen) bij
kortgesloten uitgang”

11 I

= yn
(u2 = O)

Ui
12

„uitgangsadmittantie bij kortgesloten ingang”

= Y22
(Ui = 0)

U2
12

„achterwaartse overdrachts-admittantie bij kort
gesloten ingang”
„voorwaartse overdrachts-admittantie bij kort
gesloten uitgang”

Ui

I

I

= y2i
(u2 = 0)

ii
U2

= yio
(Ui = 0)

Deze leveren ons de stroom- of „knooppunt”-vergelijkingen:
11 = UiYn + u2y12
12 = uiy2i 4- Uoy.rf
Een derde manier van meten levert ons de:
Ui

= hl!

„ingangsimpedantie bij kortgesloten uitgang” .

h I
„uitgangsconductantie bij open ingang” .

.

(u2 = 0)

12

= h22
u2

(ii

0)

Ui

„achterwaartse spanningsverhouding (spanningsterugwerkmg) bij open ingang”

„voorwaartse stroomverhouding (stroomverster
king) bij kortgesloten uitgang”

= bi2

U2

(ii = 0)

12

h = h21

iii

(u2 = 0)

Hiermee hebben we de drie belangrijkste wiskundige methoden om een
vierpool aan te duiden leren kennen. Deze systemen hebben alle hun vooren nadelen. Zo is het b.v. bij de berekeningen van serieschakelingen van
bovengenoemde vierpoolnetwerken (die niet alleen transistoren, maar ook
passieve (R- en C-) netwerken kunnen bevatten) het eenvoudigst om van
de (z)-configuratie uit te gaan; de (y)-voorstelling leent zich beter voor
parallelschakelingen, terwijl de (h)-configuratie meer voor gecombineerde
serie-parallelschakelingen geschikt is. Ook van meettechnisch standpunt
bezien zijn er voor- en nadelen, wat betreft de eenvoudige uitvoerbaarheid
van de meting. Zonder verder op het hoe en waarom in te gaan willen we
volstaan met te vermelden, dat de (h)-parameters het minst van elkaar
afhankelijk zijn en tot de nauwkeurigste meetresultaten leiden.
De bij dé vierpool behorende vergelijkingen, uitgedrukt in (h')-grootheden
kunnen geschreven worden in de algemene vorm:

Ui = h'ii X ii 4- h'n X u2
i2 = h'2i X ii + h'22 X u2
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Fig. 15

Uce (V>

Relatieve verandering van de (h')-parameters t.o.v. —Ic = 3 mA en —Ucc = 2V
(standaard-instelling).
Vult men in deze vergelijking voor:
ui = ube
ii = lb
u2 = ucc
i2 = ic
in, dan blijken de nieuwe vergelijkingen identiek met die van (5a) en
(6a) uit de vorige paragraaf. Zoals gezegd, worden de (h)-parameters bij
een transistor in geaarde-emissorschakeling van een accent voorzien, ter
onderscheiding van die welke voor de geaarde-basisschakeling gelden. Om
de parameters voor de laatste schakeling te krijgen stelt men:
ui = ueb
ü = ie
u2 = ucb
i2 = ic
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat h21 als gevolg van de aangenomen
stroomrichting negatief wordt. Gebruikt men voor de stroomversterkingsfactor het symbool a, dan schrijft men deze zo, dat de waarde van deze
laatste positief wordt:
—h2i = « ?> 0.
Zoëven werd aangestipt, dat de (h)-parameters afhankelijk z^jn van de
instelling in het werkpunt. Vaak wordt de keuze van dit werkpunt niet
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alleen door de eisen voor optimale versterking bepaald, maar tevens door
stabiliteitseisen en door andere factoren, zoals tolerantie en spreiding van
de verschillende onderdelen. Uitgaande van een ,.standaardinstelling” is
het in het algemeen voldoende, als men de relatieve afwijking van de (h)parameters t.o.v. die standaardinstelling weet. In fig. 15 zijn als voor
beeld de relatieve veranderingen van de (h')-parameters bij een OC 71 als
functie van de collectorgelijkstroom en van de collectorgelijkspanning
weergegeven. Zoals men ziet veranderen hu' en h22' het sterkst, waarbij
de gevolgen van de variatie van de ingangsweerstand hu' het sterkst in de
schakeling tot uiting komt.
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Fig 16a
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I
1
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1
h22

h21-h

h12u2

l2 - *c

____ J

Voor de berekening van a.f.-versterkers kan gebruik worden gemaakt van
het vervangingsschema van de (h)-vierpool. Een dergelijk vervangings
schema voor een transistor in geaarde-basisschakeling geeft fig. 16a, ter
wijl fig. 16b dat voor een transistor in geaarde- emissorschakeling geeft.
bf s

I

y11

y22

4
u1 = ui

ko +.

Fig. 17

^4

y12'U2

4e

I
—4---------------------- Le l
I_______________

ór-u/

I

I

COe

pti

u2~uo

I
I
J----------- 4.
e I
_______ I

Voor r.f.-toepassingen is het doorgaans eenvoudiger om met admittanties
te rekenen, zodat daar algemeen de voorstelling als (y)-vierpool wordt
gebruikt. Het vervangingsschema van de (y)-vierpool voor een transistor
in geaarde-emissorschakeling is in fig. 17 weergegeven.
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9. VIERPOOLFORMULES

Kent men de waarden van de (h)-parameters in het werkpunt en heeft
men te maken met het versterken van kleine signalen zoals in voorversterkertrappen, dan kan men met deze (h)-parameters de eigenschap
pen van een transistorversterker berekenen.

Zonder op de afleiding in te gaan, zullen hieronder de belangrijkste for
mules, welke betrekking hebben op fig. 16a, volgen. De formules gelden
ook voor de geaarde basisschakeling indien men de betreffende symbolen
invult.
Om ons schrijfwerk te besparen voeren we alvast de volgende afkortingen in:
hi2 X hoi
H = ------------hu X h29
Rl
L

(9)

1

(10)

Rl + h22
hu
G =-------------hu 4- Rg

dl)

L en G zijn altijd positief; H is daarentegen in de geaarde emissorschake
ling positief en in de geaarde basisschakeling negatief (daar h2i dan
negatief is).
De dynamische stroomversterking:
^2
(12)
Aj = — = hoi (1 — L)
>i

is In absolute waarde kleiner dan de statische stroom versterking h2i (bij
kortgesloten uitgang) indien L > 0 is.

De dynamische spanningsversterking voor het geval van verwaarloosbaar
kleine spannings terugwerking (hi2 = 0) volgt uit:
L
—i2
Rl
u2
—hai X ------------- = ------ X ------Ae
hu X h22
ii
hn
Ui
0
hi2 = 0
hi2
Wordt ook de statische uitgangsweerstand h22 verwaarloosd, dan is bij
benadering:
Rl
Rl
of a ------Ae « —h2i------hu
r/
In geval hi2 niet verwaarloosd kan worden, wordt:
de dynamische spanningsversterking (algemeen geval):
1
HL
(13)
Av =
X ----------hi2
1 — HL
Bij de geaarde emissorschakeling is Av negatief, waarbij het minteken
duidt op 180° fazedraaiing tussen in- en uitgangsspanning.
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De dynamische ingangsweerstand:
Ui

r, =------ = hn (1 — HL)
(14)
ii
De ingangsweerstand is bij eindige belastingweerstand in de geaarde
emissorschakeling kleiner, in de geaarde basisschakeling groter dan de
ingangsweerstand bij kortgesloten uitgang.
De dynamische uitgangsweerstand:
u2
1
r0 =-----(15)
i2
h22 (1 —HG)
De uitgangsweerstand is bij eindige generatorweerstand in de geaarde
emissorschakeling groter, in de geaarde basisschakeling kleiner dan de
statische uitgangsweerstand bij open ingang:

De vermogens versterking (algemeen geval):

h212
Rl
Rl
(1 —D)«
(1 — L)L
AP = Aj2------ = h212 x-------- X--------------- ---X ------------rhu (1 —HL)
1hu X h22
1 — HL

(16)

Bij aanpassing van in- en uitgang wordt Rgr = rj en Rl = r0, zodat met
(14), (15), (10) en (11)
De optimale vermogensversterking:

1

h2i2
•A-P opt

hu X h22

2

(17)
1 + yl —H /

De optimale generatorweerstand en belastingsweerstand Rg opt resp. Rl opt
worden, met gebruikmaking van verg. (10) en (11):

Rg opt = hnyl — H
1
Rl opt —
h22 y1 — H

(18)
(19)

Bij de meeste versterkers kan Rg opt aan de hand van verg. (18) worden
gedimensioneerd; daarentegen is het dikwijls onmogelijk de uit (19) be
rekende waarde voor RL Opt te verwezenlijken, zeker niet bij RC-gekoppelde
versterkertrappen.
Om een idee te geven van de grootte-orde van H, L en G wordt hieronder
een getallenvoorbeeld gegeven.
Stel we hebben een OC 71 in geaarde emissorschakeling, die in het werkpunt bij —Ic = 3 mA en —Uce = 2 V de volgende (h) parameter-waarden
bezit:
h'n = 850 Q
h'si = 50
h'22 = 100 wA/V (microohm of
h'12 = 7.10--»
microsiemens = ^S)
Daarmee wordt:
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H' = 0,41
L' < 0,1
G' < 0,1

H'L' = < 0,041
H'G' = < 0,041

Rg > 7,65 k£)

indien:

cn RL < 1,11 k/J is.

Afhankelijk van de grootte van Rg en RL kunnen in de diverse formules
de factoren L', H'L' enz. worden verwaarloosd.
Bij ruwe benadering is de energieversterking Ap gelijk aan het produkt van
spannings- en stroomversterking:
Rl
A,. X A, ~ («')2 X ------lï
10. DE TRANSISTOR ALS T-NETWERK
Een nadeel van de parametervoorstellingen is, dat de voor de geaarde
basisschakeling geldende waarden afwijken van die welke voor de geaarde
emissor- (resp. collector-) schakeling gelden. Ook de genoemde vervangingsschema’s zijn voor sommige beschouwingen minder geschikt. Men
maakt daarom ook wel gebruik van een andere methode, waarbij men de
transistor als een T-netwerk beschouwt. Fig. 18a laat een voor de geaarde
basisschakeling gebruikte voorstelling zien, waarbij men zich voorstelt dat
in de collectortak een inwendige (wissel)spanningsbron aanwezig is met
een EMK van uint = rm X ie, waarbij rm de „equivalente emissor/collector
overdrachtsweerstand” is, welke negatief is *).
<c

<e
e o—

i
rc

“eb

rb

r

i
i
i
i
i----------- *-i

“int = rm ■1 e

—o c

1

ucö

I

Fig. 18a

—o

o-

b

In fig. 18b is een soortgelijk netwerk voor de geaarde emissorschakeling getekend. De weerstandswaarden van re, rb, rc en rm blijven daarbij
dezelfde als die van fig. 18a. Daar voor de geaarde emissorschakeling
geldt: ie = —ib —i^, kan men, indien men deze waarden van ie in de
vorige vergelijking substitueert, vinden dat uint = —rm X ib —rm X ic. De
waarde van —rm X ic stelt een spanningsverlies voor, dat door de collectorstroom ic wordt veroorzaakt in de weerstand —rm. Samen met rc die ook
door ic wordt doorlopen leveren deze twee (rc — rm). In de geaarde basis
schakeling wordt dan de stroomversterking bij kortgesloten uitgang:
rm 4- rb
a = —h2i =

of bij benadering indien rb «rrm en Rb «Rc:
rm
a «------rc

’) Zie ook de omrekeningstabel achterin dit boek. In de geaarde basisschakeling is
h2i negatief'. In feite is rm niets anders dan een evenredigheids-factor tussen de emissor-wisselstroom en de daardoor veroorzaakte collector-wisselspanning.
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‘b

•c

(rc- rm>
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wat overeenkomt met de reeds in hfdst. III.5. b (form. 4) gegeven formule:

a'
------------1—a
1 4- a
De bovenstaande r-waarden kunnen worden omgerekend in (r)-matrixcoëfficiënten:
re + rb = rn
rb = ri2
rm 4- rb = r21 rc + rb = r22
De (r)-grootheden worden op dezelfde manier bepaald als de (z)-grootheden (zie hfdst. III.8), met dit verschil dat nu uitsluitend weerstanden
i.p.v. impedanties worden bekeken. Zij gelden dus slechts voor lage fre
quenties en kleine signalen, evenals de (h)-parameters.
Voor r.f.-toepassingen wordt het T-netwerk-vervangingsschema wat ge
compliceerder. Fig. 19a toont een dergelijk schema voor een transistor in
geaarde-emissorschakeling.
a

resp. a

a' 555

11. NEUTRALISERING
De achterwaartse spanningsterugwerking in een transistor, uitgedrukt
door de parameters hJ2 resp. Yi2, kan in bepaalde gevallen (b.v. in r.f.versterkers) tot ongewenste meekoppelingen leiden, zodat genereerneiging
ontstaat.
Zoals fig. 19a laat zien, kan deze interne terugkoppeling worden be
schouwd als een inwendige impedantie tussen collector en basis, bestaande
uit de parallelschakeling van een weerstand l/gb'c en een capaciteit Cb'cUit deze figuur blijkt verder, dat de weerstanden l/gb'c en rbb'> de capa
citeit Cb>e alsmede de externe admittanties Yj en Yo mede bepalend zijn
voor de spanningsverhouding u2 : Ui. Het is duidelijk, dat de invloed van

rbb

Yl

Tl
u1=ube I

I ■

I
Fig. 19a
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bovengenoemde grootheden toeneemt naarmate de frequentie hoger wordt:
Bij lage frequenties is deze verwaarloosbaar; bij zeer hoge frequenties
neemt de fazeverschuiving van de teruggevoerde stroom toe en kunnen
daardoor zelfs oscillatie-verschijnselen ontstaan.
Door juiste keuze van de admittanties Y, en Yo kunnen oscillaties worden
voorkomen. Een andere manier in het toepassen van neutraliserende net
werken waarmee de terugkoppeling wordt gecompenseerd — op dezelfde
wijze als dit in een met een triodebuis uitgeruste r.f.-versterker wel ge
schiedt. In wezen komt dit neer op toevoeren van een met de ongewenste
terugkoppeling in tegenfaze en even groot zijnd signaal. Er ontstaat dan
een brugschakeling, welke schematisch in fig. 19b is voorgesteld en welke
bij juiste keuze van Cn en Rn in evenwicht kan worden gebracht. Om de
gelijkspanning vanuit de collector te blokkeren zijn deze in serie gescha
keld. Doorgaans zullen Cn en Rn instelbaar moeten zijn, om de spreiding
van de individuele transistor-parameters op te kunnen vangen en de neu
tralisering ook bij verschillende transistor-exemplaren zodanig af te kun
nen regelen, dat de uitgangsspanning geen invloed op de ingangsstroom
meer heeft.
Daar de besproken grootheden alle frequentie-afhankelijk zijn, is een effec
tieve neutralisering slechts voor één bepaalde frequentie mogelijk, zoals
b.v. in m.f.-versterkers. Bij r.f.-voorversterkers, zoals de preselectietrappen
e.d., welke een grote frequentieband moeten kunnen bestrijken, is neutra
lisering zeer lastig, zo niet onmogelijk.

Literatuur: ,Der Transistor I” - Grundlagen, Kemlinien und Schaltbeispiele;
..Der Transistor II'’ - Frequenzbereich 100 kHz—100 MHz. Telefunkenfachbücher
(Franzis-Verlag. München).
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HOOFDSTUK IV

HET ONTWERPEN VAN TRANSISTORVERSTERKERS
1. DE ONGESTABILISEERDE SCHAKELINGEN

RC- of transformatorkoppeling
Doordat de transistor zowel stromen als spanningen versterkt, krijgen we
meestal met het uit de buizentechniek bekende probleem van energieversterking te maken. Bij de a.f.-versterker betekent dit, dat elke trap aan
de volgende moet worden aangepast, daar elke transistor aan de totale
energieversterking deelneemt en zodoende de in- en uitgangsweerstanden
een belangrijke rol spelen. Ook zullen andere problemen zoals de keuze
van het werkpunt, frequentiekarakteristiek, tegenkoppeling en signaalgrootte veel gecompliceerder zijn dan bij een versterker met buizen het
geval is. Daar met een en ander wel een geheel boekwerk te vullen zou
zijn zullen we ons hier tot de eenvoudigste gevallen moeten beperken en
berekeningen, waarvoor bijzondere kennis nodig is, laten rusten. Geïnteres
seerden worden naar de achterin opgenomen literatuurlijst verwezen.

Zelfs de vraag welk koppelmedium tussen de trappen onderling zal worden
gebruikt is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden.
Met transformatorkoppeling kan inderdaad een ideale aanpassing worden
bereikt, doch deze methode heeft verschillende nadelen.
Nog afgezien van het feit dat de transformator een zeer hoge primaire
1
zelf inductie (Lp = ------ X r0) en een goede frequentiekarakteristiek moet
2^0

bezitten, waardoor deze relatief log en duur wordt, zal bij zuivere aanpas
sing de transistor „overwegend spanningsgestuurd” worden. Dit wil zeg
gen, dat de generatorweerstand zó laag is, dat reeds bij kleine signalen de
gekromde ingangskarakteristiek grote invloed uit gaat oefenen, met ver
vorming als resultaat. Men zal dus praktisch altijd moeten „onder-aanpassen”. (Zie ook hfdst. III.6, blz. 30).

De RC-koppeling, die aantrekkelijk is vanwege de grotere compactheid en
het geringere gewicht, heeft het nadeel dat zuivere aanpassing, althans
aan de uitgang, bijna nooit realiseerbaar is, zodat een geringere versterking
(ca. 5 dB) op de koop toe moet worden genomen. Dat kan bij een drietraps
versterker reeds een extra versterkertrap noodzakelijk maken. Liefst zou
den we de collectorweerstand zo groot mogelijk maken, daar dan een zo groot
mogelijk gedeelte van de collectorwisselstroom naar de ingang van de
volgende transistor vloeit. In plaats van te zeggen dat de transistor een
energieversterkend element is, komt het vaak beter uit om te zeggen: de
transistor is een stroomversterkend element. Het is soms eenvoudiger om
zowel aan in- als uitgang van de stromen i.p.v. de spanningen uit te gaan.

Tussen twee RC-gekoppelde trappen in geaarde emissorschakeling vloeit
de collectorwisselstroom — ic van de eerste trap naar 3 parallel geschakel
de weerstanden, t.w. Ie: de uitgangsweerstand r0' van de eerste transistor;
2e: de gelijkstroom-belastingsweerstand Rl (collectorweerstand) en 3e: de
ingangsweerstand rf van de volgende trap. Daar van nature r0' groot is
t.o.v. rf komt het dus uitsluitend op een grote waarde van RL aan, die in
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L

de praktijk echter begrensd wordt door de minimale collectorgelijkstroom
en de beschikbare batterijspanning *). Zoals in formule 18 op blz. 46 is aan
getoond, moet de optimale generatorweerstand Rg opt = h'u yi— H* be
dragen, hetgeen bij transformatorkoppeling is te verwezenlijken. Bij RCkoppeling bestaat de generatorweerstand uit de parallel-schakeling van
Rl en r0' (afgezien van basis-voedingsweerstand(en)). Derhalve wordt de
werkelijke generatorweerstand:
1

1

(20)
1
1
h'22 (1 — H'G') + -----h'22 + -----RL
.
Rl
Voor het exact berekenen van de versterking moet men echter de basis
deler nog parallel aan Rg denken, en als ingangsweerstand uitsluitend de
rf van de transistor zelf beschouwen, aangezien alleen de stroom, die de
transistor in gaat, van belang is.

R« =

Afhankelijk van de grootte van Rg kan de volgende trap met stroom of
spanning worden gestuurd, hetgeen wordt bepaald door de mate waarin
de kromming van de ingangskarakteristiek en de afname van a' bij grotere
stromen de lineariteit van de versterking beïnvloedt (zie hfdst. IV.4. b).
Verwaarloost men de generatorweerstand, dan wordt de grootte van de
koppelcondensator Ck voornamelijk bepaald door de impedantie achter deze
koppel-C; dus rf parallel aan de basis-voedingsweerstanden(en). Is b.v.
r/ = 1 k£? en wordt de basis gevoed uit een deler Rj = 10 kf? en R2 =
2,2 kQ, dan wordt R,:
rf X Ri R2
« 650 Qt
Ri = --------------------------------------Tj' Ri 4- Tj' R2 + Ri R2

zodat voor f0 = 50 Hz:
1
5 /zF.
Ck =------------f0 Ri
Uit het voorgaande volgt verder, dat bij gebruik van zeer lage batterij
spanning (1,5 4- 3V) de max. bereikbare versterking wordt beknot. Op
zichzelf kan dit reeds een extra trap nodig maken. Soms kan een geaarde
collectorschakeling als koppelmedium worden toegepast om een betere
aanpassing te krijgen. Helaas draagt deze transistor niet direct tot de
totale versterking bij, zodat het vaak gunstiger uitkomt de betreffende
transistortrap toch maar in de gewone geaarde emissorschakeling uit te
voeren. Kiest men in dat geval een zó grote basis-serieweerstand dat de
ingangsweerstand gelijk wordt aan die van de geaarde collectorschakeling,
dan is de versterking van beide praktisch gelijk. We zullen nu achtereen
volgens de diverse schakelmogelijkheden eens in de praktjjk gaan bekijken.

la. Geaarde basisschakeling (g.b.s.)
De uitvoering geeft fig. 1. Door het grote verschil tussen in- en uitgangsimpedantie komen voor de koppeling tussen g.b.s.-trappen onderling

1) Zolang echter RL >ri/ levert verder vergroten van RL weinig winst op.
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vrijwel uitsluitend transformatoren in aanmerking. Daar de ingangsstroom
nagenoeg gelijk is aan de uitgangsstroom wordt de versterking uitsluitend
door de transformatie-verhoudingen bepaald. Voor maximale energieversterking moet worden aangepast aan in- en uitgangsimpedantie van de
transistor. Stelt men de ingangsimpedantie op 50 Q en de uitgangsimpe
dantie op 500 klJ, dan vinden we een transformatieverhouding
500.000
------------ = 100
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In de praktijk stuit aanpassing van de transistor-uitgang op bezwaren: een
transformator, welke op r0 = 0,5 M.Q aan moet passen en een kantelpunt
fe van 50 Hz moet hebben, vergt een primaire zelfinductie van minstens
1600 H — wat economisch en praktisch vrijwel onuitvoerbaar is. Daarom
wordt meestal onder-aangepast — b.v. op 20 k.Q, waarbij de nog realiseer
bare waarde van rond 65 H mogelijk wordt.
71
100

D

500 k

Fig. 1

—ID—
ce
Ook aan de ingang ondervinden we moeilijkheden: bij zuivere aanpassing
wordt de ingangsstroom in sterke mate afhankelijk van de transistoringangs-weerstand r,. Maken we echter de generatorweerstand Rg enige
malen groter dan Tj, dan bereiken we (ten koste van de max. bereikbare
energie-overdracht) een minder van de transistoreigenschappen afhanke
lijke — dus beter te berekenen versterking. Deze zou hier ca. 20 dB be
dragen, terwijl in het theoretische geval van zuivere aanpassing 40 dB mo
gelijk zou zijn.
De frequentiekarakteristiek en het vervormingscijfer van de ,,onder-aangepaste” g.b.s. zijn doorgaans aanzienlijk beter dan van de g.e.s.
De emissor-gelljkstroom wordt door Re en Bi bepaald.
Vervelend is, dat we een aparte batterij Bj met lage spanning (ca. 1,5 V)
nodig hebben voor het instellen van de emissorstroom. Men kan deze echter
vervangen door een aftakking op de batterij of door een spanningsdeler
te maken, waarop de basis wordt aangesloten. De spanningsdeler moet
echter terwille van een goede stabiliteit tamelijk laagohmig zijn en ver
bruikt dan natuurlijk nutteloos veel energie.
Re moet voor wisselstroom ontkoppeld worden door een vrij grote elco Ce
(tenminste 100/zF). Temperatuurstabiliteit is hier bij gebruik van een
afzonderlijke batterij Bi meestal niet nodig.
1b. Geaarde emlssorschakellng (g.e.s.) (ongestabiliseerd)

De eenvoudigste schakeling geeft fig. 2. Hierbij is eveneens transformatorkoppeling toegepast. Voor maximale energie-overdracht moet weer worden
aangepast. Stelt men de ingangsimpedantie op 1 k/2 en de uitgangs-
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impedantie op 100 kQ, dan vinden we een transformatieverhouding:
100
----- = 10.

■ -1/

Z,
Ook hier zal men Rg weer groot t.o.v. Rj kiezen, thans echter vooral om
vervorming door spanningssturing te voorkomen.

4
Ib

T2
10 1

T1
10 1
4

*•

cb

IN

100 k

8 ZÈ
*b

A

Fig. 2

De basis-weerstand Rb is nu zeer groot, omdat de benodigde basisgelijk
stroom slechts enkele /zA bedraagt. De ontkoppelcondensator kan nu veel
kleiner zijn (enkele /zF). Men kan eventueel met één batterij volstaan. De
schakeling is echter beter tegen temperatuurvariaties bestand indien een
apart batterijtje van ca. IJ volt wordt gebruikt voor het voeden van de
basis. Rb kan dan veel laagohmiger zijn wat de temperatuurstabiliteit ten
goede komt. In plaats van een apart batterijtje kan ook een tap op de bat
terij B worden gemaakt of over de batterij een laagohmige spanningsdeler
worden gezet, waaruit de basis wordt gevoed.
Meerdere trappen kunnen eventueel uit dezelfde deler worden gevoed (zie
Tabel 1-21 en 22 op blz. 64). In a.f.-versterkers wordt doorgaans RC-koppeling toegepast, welke ten koste van een juiste aanpassing prijs- en ruimte
besparing oplevert (zie begin van dit hoofdstuk).
~UB
*c

’-K
C1

HF
IN

u

'et

HF
Cu

b

UIT

Fig. 3

Een schakeling voor RC-koppeling is in fig. 3 aangegeven. Om een zo
groot mogelflke versterking te krijgen, wordt Rc zo hoog mogeljjk gekozen
als met het oog op de max. collectorlekstroom plus de aan de volgende trap
te leveren baslspiekstroom toelaatbaar is.
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Als gevolg van de in- en uitgangscapaciteiten van de transistor is de frequentie-karakteristiek afhankelijk van Rg en Rc. Lage impedanties ver
minderen deze invloed.
Kiest men Rc te klein, dan is de versterking onvoldoende. Vóórkomende
waarden van Rc bij kleine a.f.-versterkers liggen tussen de 1 en 10 k^?. Met
Rb wordt de basisruststroom (dus het werkpunt) ingesteld. De grootteorde daarvan is — afhankelijk van de collectorstroom — 1 M.Q è. 150 k.Q.
Deze schakeling is alleen bruikbaar bij min of meer constante omgevings
temperatuur, daar elke vorm van stabilisatie ontbreekt.
Bij een temperatuurverhoging van b.v. 20° C zal de lekstroom Ico' ongeveer
vertienvoudigen en dan al spoedig de waarde van de ingestelde collector
stroom overschrijden. D.w.z. de collector-emissorspanning kan dan zó laag
worden, dat de kniespanning Ukn (zie hfdst. III.6) wordt bereikt en ern
stige vervorming ontstaat, of wel in het geheel geen versterking meer op
treedt.
We moeten daarom gelijkstroomstabilisatie toepassen, wat in feite op gelijkstroomtegenkoppeling neerkomt. Tevens wordt daardoor de spreiding
van de karakteristieken voor verschillende exemplaren onderling opgevan
gen (zie hfdst. IV. 2 en 5). Iets dergelijks vinden we bij de individuele katodeweerstanden van balanseindversterkers met buizen. Dikwijls wordt een
gedeelte niet ontkoppeld om het verschil in karakteristiek te verkleinen,
zodat een symmetrisch uitgangssignaal wordt verkregen.

1c. Geaarde collectorschakeling (g.c.s.)
Bij de geaarde collectorschakeling of emissorvolger (fig. 4) wordt de tran
sistor als impedantie-transformator gebruikt, b.v. tussen twee g.b.s.-trappen of om aan te passen aan een hoogohmige (kristal )pickup of detectiecircuit.
Voor de berekening van de ingangsimpedantie Z, gaat men als volgt te
werk: Men stelt de ingangsspanning Uj gelijk aan de som van de spanningsval over de emissorweerstand Ue en de spanningsgraad over de inwendige
weerstand r', van e emissor/basisdiode ube:

= ue + ube = ue + ib Fj'
Voor de emissorstroom Ie vonden we reeds:

(1)

Ie = (a' 4- 1) . Ib 4- (a' 4- 1) • Ico
waarmee de basisstroom ib uit te drukken is in ie:

(2)

ie
ib =------------(a' + 1)

ie —(a' 4- 1) . ico

(3)

■Ico =

(a' + 1)

De ingangsimpedantie Z, wordt bepaald door:
Ui
Zi =
ib
zodat, als we (3) in (4) invullen, vinden dat
(a' + 1)

(4)

(5)

Zj = Uj

ie — (a' + 1) • Ico
ue
Daar nu de emissorstroom Ie = -------vinden we, als we dit in (5) invullen:
Re
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(a' + 1) • Ui

(a' + 1)
Zj =

-

(6)

= R.

ue

ue—(a' + 1) . Re . Ico

(az + 1) . Ico

Re

-uB

IN
UIT
ue- ie Re

uu

1—

Fig. 4

Uit (1) halen we: ue = Uj — ubc

(7)

waardoor (6) overgaat in:
(a' + 1) . Uj
(8)
Re ----(Ui = ube) — (a' 4- 1) . Ico ■ R.
In de meeste schakelingen is u, > ube, daar ib zowel als rf klein zijn, zodat
ube verwaarloosd kan worden:
a’ + 1
(9)
Re
Re
1— (a' + 1) Ico •----Ui
Re
Als nu ook nog Ico klein is, dan kunnen we (a' + 1) . Ic0 ------ wel verUi
waarlozen, zodat de ingangsimpedantie bij benadering wordt:
Zj « Re (a + 1) ~R(. X a'.
(10)
Zi

Hieruit blijkt dat we aan de ingang de emissorweerstand Re met een
factor a' vermenigvuldigd zien. Voor wisselstroom bestaat Re uit de pa
rallelschakeling van de ingangsweerstand van de volgende trap met de
gelijkstroom-emissorweerstand.
2. ONTWERP EN STABILISATIE VAN TRANSISTORVERSTERKERS IN GEAARDE EMISSORSCHAKELING

Voor de geaarde emissorschakeling geldt:

Ic = a' . Ib + a' • Ico

UB
In de schakeling van fig. 3 is (onder verwaarlozing van Ube) Ib = —,
Rb
zodat daar de collectorstroom Ic is:
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UB
Ic = a' .--------- F a' . Ico
Rb
Varieert Ico tengevolge van temperatuur-variaties met A ICo» dan is

A Ic (t) = a' X A Ico
Vervangen we in de schakeling de transistor door een andere, welks a'
tengevolge van fabricagetoleranties een.factor A a' afwijkt, dan vinden we
een collectorstroomvariatie
UB
\
------ + Ico
Rb
/
We zien hieruit, dat Ic, als gevolg van temperatuur-variaties met een fac
tor A Ico varieert, en als gevolg van spreiding met een factor A a'• Daar
dit laatste getal wel een factor 2 kan zijn, zal de versterking overeenkomsstig uiteen kunnen lopen, wat in bepaalde gevallen ontoelaatbaar is.

A Ic (a') = A «'

De variatie van ICÜ resp. Ico' kan wel een factor 5 tot 8 bedragen, bij een
temperatuur-toename van 25° C tot 45° C. Zolang de maximaal optredende
Ic0' nu maar een fractie is van de totale collectorstroom Ic, is dit probleem
niet verontrustend. Bij 25° C is de Ico van b.v. een OC71 ongeveer 8«A,
de Ito' is dan ca. 150 «A; een en ander varieert nog van transistor tot
transistor. (Bij 60° C kan Ico' een factor 30 groter zijn geworden, als a en
Ico b.v. extreem groot zijn (experimenteertransistoren).)

Kiezen we dus Ic zeer veel groter dan de maximaal optredende Ico'
(8 X 150 ,«A!) dan hebben we van de variatie van Ico" betrekkelijk weinig
last. Aan basiszijde zal voor het bereiken van een grote Ic een relatief
grote basisstroom Ib nodig zijn, zodat ook daarin de lekstroom Ic0 ver
drinkt, waardoor de procentuele variaties van Ib t.g.v. de omgevirigstemperatuurschommelingen gering blijven. Een gevaar is echter, dat door
de grotere dissipatie de temperatuur stijgt, waardoor Ic0 toeneemt. Ook
de max. bereikbare versterking gaat dan achteruit, terwijl vervorming kan
ontstaan aan de ingang van de volgende trap (spanningssturing).
Het ontwerpen van een transistorversterker volgens fig. 3 is al héél
eenvoudig. Als we het werkpunt van de transistor hebben gekozen —
waarbij we in de praktijk in onze keuze worden beperkt door de beschik
bare of maximaal toelaatbare voedingsspanning en de belastingsimpedantie
— dan kan de benodigde basisstroom uit de statische karakteristieken
worden afgelezen. De basis-serieweerstand Rb volgt dan gewoon uit de
UB
volt
= megohm. Men gaat
wet van ons aller Ohm: Rb = -------. Let wel:
z<A
Ib
daarbij als volgt te werk:
Als we de collectorweerstand Rc hebben gekozen en de batterijspanning UB
is bekend, dan kunnen we de belastingslijn Rc in de grafiek intekenen
(zie fig. 5) op dezelfde manier als we dit bij buizen gewend waren.
UB
(Dus voor Ic
0 wordt Uce = UB en voor Uce = 0 wordt Ic =------ ).
Rc
Bij grotere collectorstromen ligt de kniespanning Ukn bij ca. 0,4 volt, zodat
als we b.v. in het midden van de karakteristiek willen instellen, we op een
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UB — Ukn — ïco' Rc

van UB moeten gaan zitten.
2
Vanuit dit punt verticaal omhoog gaande lezen we dan bij het snijpunt met
de belastinglijn de benodigde basisruststroom Ibr af.
Het is echter lang niet altijd gewenst om precies in het midden van de ka
rakteristiek in te stellen. Veelal ligt het werkpunt in voorversterkers e.d.
nabij Ib = 0; e.e.a. houdt verband met de ingangsweerstand en de verster
king. (Zie ook hfdst. III.6.) De stromen zijn dan echter zo klein, dat
aflezen uit de karakteristieken bijna onmogelijk is. Het is dan eenvoudiger
de versterking te berekenen m.b.v. de (h)- of (r)-gegevens.
afstand

'UB

'c

*c

*b

Uc

I

UIT

IN

Fig. 6

1--------u

Nu is het in voorversterkers e.d., waar met kleine collectorstromen wordt
gewerkt, niet mogelijk de eenvoudige schakeling van fig. 3 te bezigen.
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Hier moet beslist temperatuurstabilisatie worden toegepast. Een eenvou
dige oplossing geeft fig. 6, die bekend staat als de .selfbiasing” methode.
De basis-voedingsweerstand is hier aan de collector ,.geknoopt”. De waarde
van Rb wordt nu gegeven door
UB — LCRC
Rb = ------ = -------- (Ucc
Ib
Ib
Kiest men Ucc = Ic X Rc = A uB; en blijft de collectordissipatie Pc =
J uB X Ic in dit punt beneden de max. toelaatbare, dan is de schakeling te
allen tijde veilig: elke afwijking van het werkpunt kan de dissipatie alleen
maar verkleinen (zie b.v. punt A in fig. 9b).

> ub0)

Men noemt een dergelijke schakelwijze het „halve spanningsprincipe”.
Het stabiliserend effect kan als volgt worden verklaard: Stel dat de collectorstroom Ic als gevolg van stijgende omgevingstemperatuur wil toe
nemen (of als gevolg van uitwisseling tegen een andere transistor met
grotere Ic') dan zal de spanningsval Ic X Rc toenemen en dus de collectorUb-IcRc
spanning Uoc = UB — ICRC dalen. Daardoor zal de basisstroom Ib —---------Rb
ook afnemen. En omdat Ib kleiner wordt, zal nu Ic = a' (Ib 4- Ico) dalen.
We zien dus, dat de oorspronkelijke collectorstroomtoename wordt tegen
gewerkt. We hebben daardoor met een tegenkoppeling te maken, die be
halve voor gelijkstroom ook voor wisselstroom optreedt, zodat de ver
sterking wordt gereduceerd. Zodoende wordt ook de onderlinge spreiding
van de karakteristieken enigszins tegengewerkt. Willen we de wisselstroomtegenkoppeling opheffen, dan kunnen we Rb „in tweeën hakken”,
en het middelpunt ontkoppelen (fig. 7).
~UB
*c

’/2Rb

1
Fig. 7

---- IJ
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1

Een meer effectieve stabilisatiemethode geeft fig. 8. Ook hierbij is slechts
één voedingsbatterij nodig. Rb en Rs vormen een spanningsdeler, zodat de
stroom door Rb = Ib + I8. Ten koste van een iets groter stroomverbruik
wordt een grotere stabiliteit verkregen. Omdat de basisstroom via een bron
met lagere inwendige weerstand wordt geleverd, wordt de invloed van Ic0
verkleind; verder zal Ib door de tegenkoppeling over Re minder afhankelijk
zijn van de ingangsweerstand van de transistor.
Als Re groot is t.o.v. de inwendige emissorweerstand, en als de totale
weerstand in het basiscircuit niet te groot is, zal de emissorstroom tamelijk
constant zijn. Verder is bij junction-transistoren de collectorspanning (in
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het werkgebied) nagenoeg onafhankelijk van de collectorstroom (pentodekarakteristiek). Aan de laatste voorwaarde is reeds voldaan; aan de eerste
mankeerde bij de schakeling van fig. 3 nog wel het een en ander. Rb is
wegens de geringe basisstroom n.1. zeer hoog, terwijl de uitwendige emissorweerstand Re = 0 is!
~UB

ib+h j

*c

Ic
Rb

UIT

IN

I ’■

Fig. 8

c

Verbetering brengt het dus als we de basis uit een apart batterijtje met
lagere spanning zouden voeden, waardoor Rb klein kan blijven om dezelfde
basisstroom te krijgen. Zo’n extra batterijtje is meestal lastig, zodat we
maar een spanningsdeler (Rb 4- Rs in fig. 8) maken. Dat kost dan wel
enkele mW meer aan verbruik, maar we omzeilen de rompslomp van een
aparte batterij. In feite gaat de schakeling daardoor min of meer over
naar de geaarde basisschakeling, die minder gevoelig is voor temperatuurvariaties.
Nu kan men volgens het Theorema van Thévenin de spanningsdeler opRs
vatten als een spanningsbron met een EMK van------------- X UB en een
Rb + Rs
Rb X R9
Rj van ------------—. Voor de basisstroom vinden we daarmee (onder verwaarRb + R«
lozing van de ingangsweerstand van de transistor):

Rs
--------- UB — IeRe
Rb 4- R8

(1)

Ib =

Rb X R8
Rb

+ Rs

Nu was volgens 111.5b:
Ic

Tc

^b

a

4“

(2)

Met behulp van (1) en (2) vinden we tenslotte voor
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UB
a--------- F
Rb

Rb 4- Rs
1 4- Rc —
Rb X Rs

Ic =

Ivo

(3)

R)■b 4" Rg
(1 — a) 4- Re Rb X Rs
Hiervan bepaalt de term:
Rb x r8
1 4" Re
Rb 4- R.

(4)

Rb 4- R8
(1 — a) 4" ReRb X Rs
het aantal malen, dat we de lekstroom Ico van de collector-basisdiode versterkt in de collectorstroom Ic aantreffen.
Voor een temperatuur-stabiele werking is het dus gewenst, S zo klein
mogelijk te maken als met het oog op de dissipatie in de stabilisatieweerstanden mogelijk is, terwijl tevens de batterijspanning UB nog een zodanige
grootte moet hebben dat nog een redelijke versterking mogelijk is *).
Werken we (4) nog wat om en vullen we voor de parallelschakeling

Rb X Rs
--------- :---- = Rv in, dan vinden we:
Rb 4- Rs
i

1 4- Re ---Rv

Rv 4- Re

(5)

S =

1

(1 — a) 4- Re

(1 — a) Rv 4- Re

Rv

a
Daar verder a' =---------- kunnen we a in a' uitdrukken:
1 — a
waardoor (5) overgaat in:

S =

Rv 4- Re

(6)

1
---------- Rv 4- Re
1 4- a'
Stelt men tenslotte R, = n X Re, dan wordt:
n X Re 4- Re

n + 1

(n + 1) X <a’ + 1)

(7)

S =
1
---------- n x Re 4- Re
1 4- a'

1
---------- n 4- 1
1 4- a'

(n 4- 1) 4- a'

1) De term ..stabiliteitsfactor” S. ingevoerd door R. F. Shea is, wat de naam betreft,
dus tamelijk ongelukkig gekozen en zou eerder „instabiliteitsfactor’’ moeten heten.
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Hierin is dus n het aantal malen dat Rv groter is dan Re. Voor n = 1
vinden we:
(1 4- 1) X (a' 4- 1)
S = -------------------------------

2 a' + 2

a' + 2

(1 + 1) 4- a'

(8)

Vullen we nu (5) resp. (8) in (3) in, dan vinden we na enige herleiding:

UB
Ic = ------ (S —1) 4- S X Ic<:o
Rb

2 4- 2 a'

a'

VB

=---- x

4-

X Ic0

2 4- a'

Rb

(9)

Als nu a groot is, dan kunnen we voor (9) bij benadering schrijven:
Ic

VB
----- + 2 Ico
Rb

Het blijkt nu, dat wanneer Ico tengevolge van temperatuurvariatie met
A ICo verandert, de collectorstroomvariatie nu slechts is:
A Ic (t) = 2 A Ico
Voor de wisselstroomsituatie kan tenslotte gevonden worden, dat
ic «s a’ ib

waaruit volgt, dat de stabilisatie de stroomversterking niet beïnvloedt.
Wel zal in de basis-spanningsdeler bij geaarde emissorschakeling (RCkoppeling) een deel van de energieversterking verloren gaan. Daarom
wordt S in dat geval niet zo laag gekozen (S = 5 tot 20) waardoor slechts
3 A 4 dB verloren gaat en toch een voor de meeste gevallen reeds voldoende
stabilisatie wordt verkregen. In andere gevallen, zoals bij transformatorkoppeling zal men b.v. S = 2 kiezen, waarbij Rv = Re. Daarmee gaat
echter de helft van het toegevoerde gelijkstroomvermogen in Rc verloren.
Meestal kiest men Re zodanig, dat bij de gegeven collectorstroom (die
immers praktisch gelijk is aan de emissorstroom) hierin een spanningsval
van ca. | è | van de beschikbare batterijspanning UB ontstaat, terwijl S
afhankelijk van de collectorstroom wordt gekozen. Hoe kleiner de collector
stroom, des te beter dient men te stabiliseren, dus des te kleiner S te
kiezen; voor eindtrappen behoeft de stabilisatie meestal niet zo ver door
gevoerd te worden, althans in gevallen waar niet vlak aan de toelaatbare
dissipatiegrens wordt gewerkt. Wel moet de uitwendige basis-emissorweerstand voldoende klein worden gehouden.
Uit (7) volgt nog dat omgekeerd:
S — 1

n
S
1---------------

(10)

a' + 1
Bij substitutie blijken n en S praktisch gelijk te zijn:
Uit de voorgaande vergelijkingen kunnen nog de volgende betrekkingen
worden afgeleid:
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Bij bekende a, UB, Uc. Ic, Ico en R,:

a (UB — Uc — Ic X Rc)
Re =---------------------------------(11)
Ic
Ico
S — 1

R. =

(12)

1

[1 — S (1 — a)] (Ic —Ico)

S X Ico)

(Ic

a (UB — Uc — Rc X Ic)

UB

UB (S — 1)
(13)

Rb
Ic — S X Ico

Bij bekende a, UB, Ico, Re. Rb» R9 en Rc:
UB
Ic = ------ (S — 1) 4- S X Ico
Rb
S — 1,

Vc = UB

1

l

Rb

Re (S — 1)

Re

----- + Rc
a

(14)

4- s X Rc

Ico

(15)

a

Met behulp van bovenstaande formules zijn we in staat de instelweerstanden van een willekeurige versterker te berekenen. In de meeste ge
vallen zal men de eerste 3 formules gebruiken, daar doorgaans van de
transistor a en Ico bekend zijn en Ic, Uc, UB en Rc door de schakeling wor
den bepaald en ook S kan worden bepaald uit het toelaatbare t'emperatuurverloop.
Uiteraard is in deze formules in de eerste plaats naar de stabiliteit ge
keken en niet naar de eisen welke aan de versterking resp. in- en uitgangsweerstanden worden gesteld. Hiervoor moeten we gebruik maken
van de z.g. vierpoolgrootheden zoals deze door de fabrikant worden ge
publiceerd. Het rekenen daarmee is echter niet ieders werk en daar de
meesten aan het voorgaande al een hele kluif zullen hebben gehad, willen
we deze rekenwijze hier verder maar laten rusten. Wie hierop nader wenst
in te gaan, wordt naar de literatuurlijst verwezen.
Daar het goed berekenen van een transistorversterker een zeer tijdrovend
werkje is, zullen we bij voorkeur gebruik maken van reeds doorgerekende
schakelingen, zoals in tabel I op blz. 63 en 64 zijn weergegeven. De letter
aanduidingen Rb, Rs enz. refereren weer naar fig. 8.
Over de maximaal tussen emissor en collector toegestane spanning nog
het volgende:

Bedenk, dat bij transformatorkoppeling tengevolge van de zelfinductie
de dubbele batteryspanning over de transistor kan komen te staan
De fabrikant geeft steeds de UCem (collector-emissor piekspanning) op,
dat is de spanning welke bij transformatorkoppeling bij volledige uitsturing ontstaat. Deze piekspanning beperkt dan tevens U<;e» dat is de maxi
male collector-gelijkspanning. Bij transformatorkoppeling mag de batterijspanning dus nooit hoger worden dan de fabrikant voor U^e opgeeft.
Is b.v. U€EM = 25 volt, dan mag de batterijspanning = UCE ten hoogste
12,5 volt zijn. In het bijzonder geldt dit voor de uitgangstransistor.
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Indieri de in tabel I aangegeven standaardschakelingen niet kunnen wor
den gebruikt, dan kan men eventueel onderstaande vuistregel toepassen,
die echter alleen voor proefschakelingen is bedoeld en niet voor professio
nele schakelingen.

1)
2)

3)

Kies een nominale collectorstroom Ic en een collectorweerstand Rc.
Kies een emissorweerstand Re zodanig, dat met de gegevens col
lectorstroom hierin een spanningsval van ongeveer i/0 van de batterijspanning UB mjn ontstaat, waarbij UB min de batterijspanning
is aan het eind van de levensduur van de batterij.
Kies Rs ongeveer 10 X Re (fig. 8).

4a) Experimenteel:
Begin met Rb = Rs = 10 Rc te maken en vergroot dan stapsgewijs
Rb tot een in het collectorcircuit -opgenomen mA-meter de oorspron
gelijk gekozen collectorstroom aanwijst.
of: 4b) Berekend:
Stel de spanning tussen emissor en aarde = Uea « Ic R,.
Stel de spanning tussen basis en aarde = Uba « Uea 4- Ube
waarin Ube de spanningsval in de emissor-basis junction voorstelt.
Deze kan uit de grafieken worden afgelezen voor het gekozen
werkpunt (dit zal ca. 100 mV zijn) waarbij de benodigde basisstroom uit de Ic/Uc karakteristiek wordt afgelezen.
Stel de stroom door RH = Ir s = Uba/Rs
Stel de stroom door Rb = IR b = Ir 8 4- Ib
Aldus vindt men voor Rb = (UB — Uca) Ir b.
Standaardschakelingen voor OC 71 en gelükwaardige typen

Tabel I (a. f.-voorversterkers)
~ UB

Rc

Rb

-UB Re Rb

Rs

kfl

kfi

1 R/C-kopp. 4,5 1,8 15
18
4,5 1
2
it
6 1,8 82
3
tt
33
6
1
4
ti
6
1 82
5
n
1 39
6
6
tt
1
22
6
7
tt
9 1,8 100
8
tt
9
1 120
9
tt
9
1
68
10
ti
9
39
1
11
it
12
1 180
12
tt
1 100
12
13
tt
II
1 56
12

Nr.

Koppel medium

V

40-Ck= IOjj

Ck = IOjj

-41-

n

— (jj)
R' -L ce = -A2
Re
(kü

Van bovenstaande veraterkertrappen kunnen
enkele achter elkaar
worden geschakeld.
De opeenvolgende trap
pen moeten dan i.v.m.

de toenemende signaalgrootte op een steeds
grotere ruststroom zijn
ingesteld, b.v. 0,5 mA;
1 mA en 1,5 mA. Hoe
groter Rp, (dus hoe

Rc

-Ic
nom

kP.

kP

mA

10
2,7
18
3,9
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10

3,3
3,3
5,6
3,3
4,7
2,2
1,5
10
6,8
3,9
2,7
10
5,6
4,7

0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
1
1,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
1
1.5

groter —UR en hoe klei
ner —Ic), des te groter
de versterking per trap.
Bij voorversterkers kiest
men —Ic zo klein moge
lijk.
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15
16
17
18
19
20

Transf. k.

21
22

Transf.k.

ft
I»

II
II

1,5
3
4,5
6
6
9

1
1
0,47
0,47
0,47
0,47

6
6

4,7
10
10
12
39
47

3,3
2,7
6,8
4,7
18
18

0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

2)
2)
2)
2)
2)
2)

0,5
0,5
3
3
2,6
3,3

o

1 2,2 0,56 0,2 2) 0,45
2,2 2,2 0,56 0,2 2) i

/?s

100/J

-UB

'c

’) Koppelcondensatoren minstens 10 ^F/12 V
elco, emissor ontkoppelcondensator Ce ~
-e(/iF) (Re in kQ).

2) Gelijkstroomweerstand transformatorprimaire. De collector-aanpassingsimpedantie volgt uit:

^ce max

-UiB + Xc (Re + Rtransl

-Tc

[

X
naar max. 2
volgende
trappen
"
IOOjj

*e
R3

Ce

IOOjj

Jc max

Getallenvoorbeeld:
Stel dat een RC-gekoppelde trap met OC 71 moet werken op een 7,5 V
batterij. Om een relatief hoge ingangsweerstand en daardoor een grote
versterking van de voorgaande trap te krijgen kiezen we Ic = 0,5 mA.
Aangenomen wordt, dat een collectorweerstand Rc kan worden gebruikt
van 4,7 k£) en dat hiermee een collectorzwaai van voldoende grootte kan
worden verkregen, waarbij de transistor nog niet vastloopt. De spanningsval in Rc is dan 0,5 X 4,7 = 2,35 V. Stelt men de spanning van de batterij
aan het eind van diens levensduur op 3 V, dan moet in Re een spannings1
0,5 mA
val ontstaan van — X 3 = 0,5 V. Hieruit volgt dat Re = -------- = lkï?
6
0,5 V
De spanning tussen collector en emissor Uce bij nominale batterijspanning
is derhalve 7,5 — 2,35 — 0,5 = 4,65 V, wat volgens de gegevens toelaat
baar is. De Ic/Uc karakteristieken geven aan, dat bij Ic = 0,5 mA en
Uce = 4,65 V een basisstroom Ib van ca. 7/<A nodig is (voor een nominale
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transistor). De Ib/Ub<. karakteristiek laat zien, dat hiervoor een Ube van
ca. 100 mV nodig is.

Dus:

Uba
Uea 4~ Ube
= 0,5 X 1,0 + 0,1
= 0,6 V.

De stroom door Rs:

Uba

0,6 V

Rs

10 k Q

0,06 mA = 60 uA

ÏRu =

zodat:

IRb. ~ *Rs + Ib — 60 4- 7

waardoor:

Rb =------ÏRb

UB — u,ba

7,5

67 ti A

0,6
« 100 k£)

0.067

± 5 %; R8 = 10 k^ ± 5 %; Rb = 100 k^ ± 5 %
Resumerend: Re = 1
en Rc = 4,7 k& ± 5 %.

Deze vuistregel houdt geen rekening met de spreiding van de transistor
karakteristieken en weerstandtoleranties. Desondanks moet met deze
methode een bevredigende stabilisatie zijn verkregen voor temperatuurvariaties van 15 tot 35° C.

3. EINDVERSTERKERS

Hiérbij gaat het in eerste instantie om een zo groot mogelijk afgegeven
vermogen. Maximale energieversterking wordt bereikt bij aangepaste inen uitgangsimpedantie en maximale uitsturing.
Vanzelfsprekend mag daarmee de maximaal toelaatbare collectordissipatie
niet worden overschreden, daar dit bij transistoren veel funestere gevolgen
heeft dan bij buizen.
Soms wordt het maximaal afgegeven vermogen bereikt met een kleinere
energieversterking dan de maximale. Men moet er voorts rekening mee
houden, dat voor de sturing van de eindtransistor energie nodig is, die door
de voorgaande trap moet worden geleverd.
We kunnen de eindversterkers splitsen in:
a) enkelvoudige eindversterkers;
b) balansversterkers.
3a. Enkelvoudige eindversterkers

Een probleem bij transistor-eindversterkers, speciaal wanneer deze in
klasse A werken, is de maximaal toelaatbare collectordissipatie, die nu
eenmaal bij grotere uitgangsenergieën optreedt en de a'-vervorming, welke
bij grote signalen praktisch onvermijdelijk is en door geschikte sturing
(overwegend spanningssturing, zie hfdst. III.6 blz. 30) en tegenkoppeling
kan worden verminderd.
De .zwaarste” transistoren die op het ogenblik in Nederland worden ver
handeld zijn de AD 139, AD 149 en de ASZ 15, waarmee een uitgangsver-
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mogen in klasse A van ca. 4 watt kan worden bereikt1). De kleinere transistoren zoals AC 125, AC 126, AC 132 en AC 128 hebben bij een max. om
gevingstemperatuur van 45° C een max. collectordissipatie van 0,5; 0,5; 0,5
en 0,7 W. Een goede koeling is van groot belang. (Men heeft zelfs wel eens
versterkers gebouwd, waarbij de eindtransistoren in een vloeistof met laag
kookpunt waren opgehangen. Bij elke baspassage begon de vloeistof dan
te koken!) Meestal worden transistoren voor grotere vermogen van koelvinnen resp. roodkoperen huisjes voorzien, die op een warmtegeleidend
chassis worden geschroefd.
Wanneer we in de Ic/Uce karakteristiek alle Ic- en Uce punten, waarvan het
produkt de maximaal toelaatbare collectordissipatie aangeeft, met elkaar
verbinden, ontstaat de hyperbool Pc max. We mogen nu elke belastinglijn
trekken, mits deze maar beneden de dissipatielijn blijft.

?c max

max

Ib’

Ib2

o

Wee
Fig. 9a

Wee max.

Uce

Fig. 9b

Het hangt nu maar van de toelaatbare coWectorspanning af of we een
raaklijn aan Pcmax* trekken vanuit het punt Uce max. (fig. 9a) of vanuit
Ic max- (dus max. toelaatbare collectorstroom). Nogmaals zij er aan her
innerd, dat bij 12,5 V batterijspanning in geval van transformatorkoppeling
de optredende wisselspanning tussen collector en emissor 2 X 12,5 = 25 V
kan bedragen vanwege de transformator-zelfinductie. De situatie is dan als
volgt: Bij transformatorkoppeling is het ohmse spanningsverlies in de pri
maire wikkeling gering, dus dan is Uce « UB. Dan mag UB ten hoogste de
helft van de maximaal tussen collector en emissor toegelaten spanning
ucem bedragen (fig. 9b).
In dit hoofdstuk past nog een enkel woord over de z.g. stabiliteitsgrens
van transistoren. Reeds in hfdst. II.2 werd over de temperatuur-afhankelijkheid van germaniumtransistoren gesproken. De temperatuurgevoelige
parameters (Ic0, a, Ubc) van de transistor hebben nagenoeg alle de tenden
tie de collectorstroom bij stijgende junctiontemperatuur te vergroten. Het
is dus van belang zoveel mogelijk van de door de dissipatie aan de eollee-

’) Op aluminium plaat van 30 x 30 cm gemonteerd, x = 2 (zie verderop in dit hoofd
stuk), max. omgevingstemperatuur 45° C. Met klasse B-instelling kan met 2 X AD 149
ca. 20 W worden bereikt bij een voedingsspanning van 30 V.
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torbasisjunction ontstane warmte naar buiten af te voeren (metalen huis
jes, montagevaantjes enz.). Gebeurt dit in onvoldoende mate, of stijgt de
omgevingstemperatuur, dan zal het werkpunt gaan verschuiven.
Nu is bij transformatorkoppeling in het algemeen de gelijkstroomweerstand van de transformator-primaire zeer laag, zodat de collectorspanning
door de toenemende collector-gelijkstroom nagenoeg niet wordt beïnvloed,
m.a.w. deze blijft constant. De collectordissipatie, welke gelijk is aan het
produkt van collectorstroom maal collectorspanning, neemt zodoende toe,
waardoor de interne verwarming van de collectorbasis-junction toeneemt.
Deze verwarming heeft evenwel een verdere stijging van de collectorlekstroom tot gevolg, wat een nog grotere dissipatie veroorzaakt.
Zolang de warmte-afvoer nu maar voldoende is, zal op een gegeven mo
ment een evenwicht ontstaan tussen ontwikkelde en afgevoerde warmte.
Er vloeit dan een constante warmtestroom van de collectorjunction af
naar de omgeving. De ene transistor zal deze warmtestroom beter afvoeren
dan de andere. Hoe sneller de in de junction ontwikkelde warmte wordt
afgevoerd, des te lager is diens warmteweerstand. Beschouwen wc nu de
temperatuur eens als warmtespanning, dan kunnen we zowaar een soort
„Wet van Ohm voor warmte” opschrijven:
^warmte

fwarmte “

(1)

P’warmte

Dat is verbazend handig, want die Iwarmte
in feite niets anders dan de
warmtestroom die tengevolge van een bepaalde collector-dissipatie Pc ont
staat. Verder is Uwarmte gelijk aan het „spanningsverschil” of temperatuur
verschil tussen junction en omgeving.
De junctiontemperatuur noemen we nu Tj en de omgevingstemperatuur
^amb (ambient = omgeving). Verder stellen we de warmteweerstand op
x (kappa). Hiermee gaat (1) over in:
Tamb

Tj

(mW)

Pc

(2)

x

Voor moderne germaniumtransistoren mag Tj maximaal 75° C zijn. De
factor x hangt van het transistortype af en bovendien van het feit of de
transistor zijn warmte direct aan de omgeving moet afstaan of via een
warmtegeleidend chassis waardoor het koelend oppervlak veel groter
wordt. Zo geldt b.v. voor een OC 72 zonder koelvin x = 0,4; de maximale
omgevingstemperatuur Tj = 45° C, zodat deze zonder koelvin slechts mag
worden belast met:
Pc

75 — 45
-------------- = 75 mW.
0,4

Wordt dezelfde transistor echter met een koelvin op een warmtegeleidend
chassis bevestigd, dan daalt x tot 0,3 waardoor de transistor mag dissipiëren:
75 — 45
= 100 mW.

Pc =

0,3
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Bij het inmiddels alweer verouderde type OC 72H bedroeg de max. toe
laatbare junctiontemperatuur Tj = 65° C, zodat deze met koelvin slechts
mocht worden belast met:
65 — 45
66 mW.
Pc =
0,3

Men dient er dus terdege op te letten wat voor type men in handen heeft,
en wat de max. optredende omgevingstemperatuur zal zijn.
Wordt de transistor zwaarder belast dan hierboven is aangegeven, dan is
het thermisch evenwicht verstoord en de „transistor gaat er vandoor”,
d.w.z. de junctiontemperatuur blijft stijgen net zo lang tot de transistor
kapot gaat.
Het is dus vooral bij grote collectordissipaties en hoge omgevingstempera
turen van belang een goede stabilisatie (of temperatuur compensatie met
een NTC) toe te passen, zoals in hfdst. IV.2. is aangegeven.

Jp
u

o

KI

~UB
Zc

Uce = UB-lc (Re + Rtramt}

Ce

Fig. 10a

Fig. 10a geeft het principeschema van een gestabiliseerde klasse A-eindversterker. Afgezien van het voor de stabilisatie nodige spanningsverlies
Ue in Re
tot Vio van UB) wordt het theoretische rendement
van
50 % zeer dicht benaderd, daar de transistor tot aan de kniespanning —Ukn
kan worden uitgestuurd. De waarde van de ontkoppelcondensator Ce wordt
op de gebruikelijke manier berekend uit Cc > 10/2^fo Rc, waarin de laag
ste te versterken frequentie is. Een enkele maal (b.v. bij lage voedingsspan
ningen) wordt Rc wel eens weggelaten, en eventueel compensatie met een
NTC parallel aan Rs toegepast, teneinde de verliezen in Re te vermijden.
Van het door de collector afgegeven wisselstroomvermogen gaat een deel
verloren in de transformator, waarvan het rendement
in de praktijk tus
sen de 50 en 80 % ligt. Om deze verliezen te beperken, wordt de uitgangstransformator soms als z.g. „auto-transformator” uitgevoerd, welke min
der koper bevat en compacter kan worden geconstrueerd (fig. 10b).
Een enkele maal wordt ook wel een smoorspoel toegepast in combinatie
met een hoogohmige luidspreker, waarvan de impedantie gelijk moet zijn
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^ce = UB-IC(R' + RtramisO

Fig. 10b

aan de gewenste collector-belastingimpedantie (Zc = U(.,./Ic), zie fig. 10c.
Het is ook mogelijk, een geschikte hoogohmige luidspreker (Zc = UB/2IC)
rechtstreeks in het collectorcircuit op te nemen (zie fig. lOd). Hiervoor

u

2

u

Uct = U0-lcQit

Rsm • &L N
Rsm+ RL )

Fig. 10c

kan een luidspreker met een ohmse weerstand Rl gelijk aan de wisselstroom-belastingimpedantie Zc worden gebruikt, aangezien van de meeste
luidsprekers ZL en RL nagenoeg gelijk zijn. De verliezen blijven hier tot de
gelijkstroom-verliezen in de luidspreker beperkt, in tegenstelling tot de
transformator welke bovendien wisselstroomverliezen veroorzaakt. De
basisweerstand (Rb = a' X Rl) wordt zodanig gekozen, dat de collectorrustspanning — Uce juist gelijk is aan de halve batterijspanning —UB *).
De collectordissipatie is daarmee in rust maximaal: elke verandering van
de collectorstroom kan de dissipatie alleen maar verkleinen. (Zie b.v. het

’) Het is dus in dit geval niet toelaatbaar een laagohmige smoorspoel parallel aan de
luidspreker te schakelen!
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werkpunt A in fig. 9b). Deze eigenschap maakt het mogelijk, de transistor
tot aan zijn max. toelaatbare dissipatiegrens te belasten, zulks in tegen
stelling tot de schakelingen volgens fig. 10a, b en c, waarbij altijd een
zekere reserve moet worden gelaten om tegemoet te komen aan onvol
komenheden van de stabilisatie.

z‘|

Rb-a RL

Fig. lOd

1F

l'e
u^Ug-^.R^ÜS.

Een nadeel van de in fig. lOd gegeven schakeling is, dat het rendement
principieel gezien niet groter dan 25 % kan zijn i.v.m. de ohmse verliezen
in de luidspreker. Verder leidt de gelijkstroom door de spreekspoel —
vooral bij „zwaardere” eindtrappen — tot een permanente verplaatsing
van de spreekspoel: komt deze periodiek buiten het magneetveld dan kun
nen vervormingen ontstaan. Verder kan eventueel de verwarming van de
spreekspoel ontoelaatbaar worden.
Bij kleine eindtrappen treden deze verschijnselen uiteraard niet op, zodat
men met voordeel deze wel zeer eenvoudige schakeling (er is slechts 1
weerstand nodig!) kan gebruiken (zie Tabel 11-16 t/m 20 op blz. 76). Het
rendement van deze eindtrap is in de praktijk minstens even goed als van
een transformator-gekoppelde eindtrap, aangezien ook hiervan het totale
rendement (eindtrap-rendement
= 50 % X transformator-rendement
rji = 50%) de 25 % niet overschrijdt — zeker niet als een miniatuur-uitgangstransformator wordt gebruikt. Bovendien kan de frequentie-karakteristiek door het wegvallen van de uitgangstransformator zeer goed zijn.
Bij de zojuist besproken schakeling zagen we reeds aan de hand van
fig. 9b, dat de dissipatie in rust maximaal is en dat de dissipatie afneemt
zodra het werkpunt A langs de belastingslijn gaat verschuiven. Bij de uitsturing wordt het aan de belasting afgegeven wisselstroomvermogen aan
de gelijkstroomrustdissipatie onttrokken. M.a.w. bij volledige uitsturing
wordt 50 % van het rustvermogen aan de belasting afgegeven (rendement
rj = 50 %!); zodat de collectordissipatie op dat moment wordt gehalveerd.
We zouden derhalve — b.v. door het vergroten van de gemiddelde collectorgelijkstroom — de dissipatie en daarmee het afgegeven wisselstroomver
mogen kunnen verdubbelen zonder dat de oorspronkelijke dissipatie ver
andert — ware het niet dat bij wegvallen van het signaal de transistor
plotseling zou worden overbelast. Het is echter mogelijk, de gemiddelde
collector-gelijkstroom afhankelijk te maken van de signaalsterkte, zoals
fig. 11 laat zien. Hierbij wordt een deel van de uitgangswisselstroom gelijk-
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gericht en als basisstroom naar de eindtransistor teruggevoerd, welke zich
hiermee op een grotere ruststroom instelt. Deze transistor heeft dus geen
vast, maar een „glijdend” werkpunt. Een en ander vergt een zorgvuldige
dimensionering. De verhouding tussen de basisruststroom en de basisstroom
bij volledige uitsturing moet worden ingesteld met R)( resp. Rt. Verder moet

£

~UB

'O

—II—
Fig. 11

M
"T ct

voor de waarde van Ct een compromis worden gezocht: enerzijds mag deze
niet te groot worden om de regeling bij plotseling inzettende sterke sig
nalen voldoende snel te laten verlopen, en anderzijds moet deze zó groot zijn
dat de a.f.-rimpel voldoende klein is. In bepaalde gevallen (lage frequenties,
grote niveau-sprongen) is het niet mogelijk om gelijktijdig aan beide voor
waarden te voldoen, zonder dat hoorbare vervorming optreedt. Indien de
eisen wat betreft de laagst weer te geven frequentie niet al te streng wor
den gesteld, kan de duur van de (overigens onvermijdelijke) vervorming
bij plotseling inzettende sterke signalen zó kort worden gehouden, dat deze
onhoorbaar wordt. Bij kleine draagbare ontvangertjes e.d. kan de schake
ling met „glijdend werkpunt” tot besparing van het batterijverbruik leiden:
de collectorstroom is bij afwezigheid van signaal dan slechts gering, en
stijgt bij toenemende signaalsterkte. Deze eigenschap heeft de schakeling
met glijdend werkpunt gemeen met de klasse B- balansversterker (zie
hfdst. IV.3b).
Van een klasse A-eindversterker volgens fig. 10 zal nu een vereenvoudigd
berekeningsvoorbeeld worden gegeven.
Fig. 12 toont de karakteristieken van de OC 72, welke laatste o.a. paars
gewijze wordt verkocht voor klasse-B eindversterkers, waar het op nauw
keurige symmetrie aankomt. In de figuur zijn de gelijkstroom- en wissel
stroom belastingsweerstanden RL resp. rj ingetekend.
Stelt men de max. toelaatbare collectordissipatie Pc max en de collector
stroom in het werkpunt —Ica en dat de max. uitsturing begrensd wordt
door —S X Ic0 m <de maximale collectorstroom bij S = 25 en Ico max =
80 «A) en de max. kniespanning —Ukn, dan geldt voor

p
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waarbfl moet worden opgemerkt, dat in een gestabiliseerde schakeling
met een emissorweerstand en t.g.v. van de gelijkstroomweerstand van de
transformator de collectorspanning in het werkpunt —Uce A kleiner is dan
de beschikbare batterijspanning —UB. De gelijkstroom-belastingweerstand
Rl (b.v. de som van de gelijkstroomweerstand van de transformatorprimaire en de stabiliserende emissorweerstand) wordt dan:
(—UB) — (—UceA)
RL

(2)

^cA

Is Rl bekend, dan wordt:
|/ 1
— ( UB2)
Rl x Pc max
(3)
4
Bij max. ultsturing tot aan de gestelde grenzen —Ukn en —S X Ic0 m> volgt
vervolgens de wisselstroom-belastingweerstand r] uit:

—UCCA =

UB) +

(—UceA) — (—Ukn)
rL = ------------------------( ^ca) ( s X Ic0 ra)

(4)

De zelfinductie van de transformator-primaire volgt uit: L = rj/27r f0.
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De max. collectorstroom —Ic m, welke kleiner moet zijn dan de max. toelaatbare collectorpiekstroom —Ic p max. bedraagt:

Ic m — 2 (

IcA)

(

S X Ico m )

(5)

Bij max. uitsturing wordt het afgegeven vermogen Po:
Po = % (UceA — Ukn) (IcA — S X IC(:o m)

(6)

Door de transistor en de gelijkstroomweerstand Rb wordt tezamen uit de
batterij opgenomen een vermogen PB:

PB = (—UB) (—IcA) = Rl (—Ica)2 « xp c max

(7)

Het rendement r/ wordt zodoende:
Po

= -

<UceA —Ukn) (IcA — S X IC1:o tn )

1

X
Pb

(8)

2

UB X ICA

Als getallenvoorbeeld nemen we aan dat Pc raax = 100 mW, —Ukn =
0,35 V en —S X Ico m = 2 mA. Verder stellen we RB = 50 Q. Uit verg. (3)
volgt dan, dat de collector-emissorspanning in het werkpunt —UceA = 5 V
is; uit (1) volgt de collector-ruststroom —IeA = 20 mA. Verder vindt men
uit (4) voor rj = 260 Q en uit (5) voor —Icm = 38 mA, wat nog ver
beneden de toegestane collectorpiekstroom van de OC 72 ligt (125 mA).
Tenslotte vindt men voor Po = 42 mW en voor PB = 120 mW, zodat
r] = 35 %. De max. basisstroom ib m bij max. uitsturing kan uit de grafiek
worden afgelezen en bedraagt ca. 0,27 mA, voor de max. basisspanning
kan men aflezen Ubc m
in « 0,1 V, waaruit het ingangsvermogen volgt:
Pj = h ibm X
X u
Ube
be m
m = 13,5 z<W. De vermogensversterking wordt zodoende
berekend uit:

Po max
Up = ---------Pi

(UceA

Ukn) X (IcA

S X Ic0 m )
(9)

ib ni X Ube m

gelijk aan 3100, of logaritmisch uitgedrukt:

10 log Up = 34,0 dB.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de uitgangstransformator vrij hoge
eisen stelt wat betreft diens ohmse weerstand; hoe lager deze is, des te
groter kan de emissorweerstand worden, wat de stabiliteit ten goede komt.
Bij voorkeur make men de gelijkstroomweerstand van de transformator
niet groter dan 11 Q; er kan dan een emissorweerstand van 39 £> worden
gebruikt waarmee nog een redelijke stabilisatie mogelijk is als de basisspanningsdeler goed wordt gedimensioneerd (zie ook hfdst. IV.2). In dit
geval moet Rv = n X Rc « S X Re = 25 X 39 = 975 1? zijn (zie ook
blz. 76). Tot besluit van dit hoofdstuk worden in Tabel II nog enkele stan
daardschakelingen voor klasse A-eindversterkers gegeven.

3b.

Balanseindversterkers

Het uitgangsvermogen kan aanmerkelijk worden opgevoerd door twee
transistoren in een balans-schakeling op te nemen. Evenals bij elektronen-
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buizen kan de instelling klasse A,,AB of B zijn. Bij A-instelling wordt de
totaal afgegeven energie het dubbele van die van de enkelvoudige scha
keling. Men heeft ook hier het voordeel van opheffing der gelijkstroommagnetisatie van de uitgangstransformator en eliminatie van de even
harmonischen. Het rendement blijft 50 %, omdat de situatie voor elke
transistor dezelfde is als bij de enkelvoudige uitgangstrap.
Voor draagbare toestellen e.d. is het voordelig, beide uitgangstransistoren
in klasse B in te stellen (fig. 13a). Het stroomverbruik is dan bij af
wezigheid van signaal zeer klein, terwijl het rendement bij volledige
uitsturing zeer groot is. De instelling geschiedt bij zeer lage collectorstroom, in principe bij Ic = S X Ico m en Ib = 0. (Punt Q in fig. 5).
Bij volle uitsturing is per transistor het theoretisch uitgangsvermogen Po:
Po = & UB X Ic max.

(1)

De collectordissipatie per transistor:

1

1

-T

4

UB X Ic max.

(2)

Door de batterij wordt dan een vermogen geleverd van

1
PB = — X UB X Ic max.

(3)

7t

waardoor het rendement dus is

= — = 78 %.
4

(4)

~UB

Fig. 13a

In werkelijkheid is het rendement iets lager (ca. 73 %) doordat ten eerste
de transistoren nooit 100 % uitgestuurd kunnen worden vanwege de kniespanning en Ic0 m en ten tweede door het feit, dat nog enig vermogen ver
loren gaat in de uitgangstransformator en eventuele basisweerstanden. Het
theoretisch rendement wordt met transistoren echter zeer dicht benaderd.
Nu is het in het algemeen niet erg gewenst om bij klasse-B instelling
Ib = 0 resp. Ic ru8t = 0 te maken. Er treedt dan vervorming van het uit
gangssignaal op („cross-over” vervorming genoemd, zie fig. 14), omdat
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1

UB

Rb

Tl

Rs

Fig. 13b

de stroomversterkingsfactor a bij zeer lage stromen kleiner is dan bij
hogere en de ingangsweerstand toeneemt, zie fig. III-9 en III-ll. Bij de
2-OC72 maakt men meestal Ic rust ca. 1,5 mA per transistor; bij „zwaar
dere" typen evenredig groter. Men bereikt dit m.b.v. spanningsdelers, die
de basis een geringe negatieve voorspanning geven (fig. 13b en c).
47k

150

4D-

18 k

Fig. 13c

X
Vervelend is, dat een uitgangstransformator met aftakking moet worden
gebruikt, wat in feite neerkomt op een transformator met 2 primaire
wikkelingen, die de nodige ruimte vergen. Een voordeel is, dat de gelijkstroommagnetisatie van de transformatoren wordt opgeheven, al is dit bij
klasse B eindtrappen niet van belang wegens de zeer kleine ruststroom.
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Standaardschakelingen voor eindtransistoren
Tabel TI (klasse-A cindverstcrkers)

Nr.

Transistor- -UB
type (met
voorgeschre
ven koeling)
V

1 OC 4

OC 14

Re

Rb

RS

-Ie
nom

Zc

Po

2

2

2

mA

2

mW

Ibp (mA)

dtot (%)

9

470

47 k

18 k

3,3

2240
1)

15

0,08

8,0

Bij max. output

2 OC 72 (oude
all-glass
3 uitvoering)

6

68

5,6 k 1,8 k

12

420

26

0,3

3,5

12

360

18 k 4,7k

6

1640

25

0,1

3,5

OC 72
(nieuwe
blank meta
len uitv.)

6
9
12

62
140
280

3,3 k 1 k
8,2 k 2,2k
18 k 4,7k

16,3 300
10,6 680
8,2 1150

38
38
38

0,312
0,184
0,128

3,6
3,8
3,6

6
9

22
47

1.2 k
2.2 k

390
680

50
35

87
190

100
110

1,5
0,95

4,5

12

82

2,7 k

820

27

340

120

1,0

7,0

4
5
6

7 OC 74
8
9 OC 79

5,0

(Zie fig. T-IIa)
10 OC 30
11.

12 OC 16
13
14 OC 26
15

50 2
var.
50 2
var.

410

12

1000

15

6,0

200

60

1000

6

4,5

6

950

5,5

44,5

10,0

12

440

26

2200
2)
2500

16,0

6,0

15 2 1800
par.
met
200 2 50 2 720
var. NTC

4

3500

110,0

6,0

23

3500

40,0

3,0

6

2,25

82

12

3,15

220

7

0,8

14

3

50 2
var.
100 2
var.

7

0,3

14

0,5

50 2
var.

(Zie fig. T-IIb)
10k3)
var.
15k3)
var.

20

150

25

0,4

4,2

18,7

200

35

0,21

3,1

0

10k3)
var.

25

150

45

0,34

2,6(3,2)

9

0

30

150

60

1,25

2,8

12

0

10k3)
var.
15k3)
var.

30

200

80

1,1

2,4

6

0

17

7,5

0

18 OC 74(OC 72)

7,5

16 OC 72

19 OC 74

20

(Zie fig. T-IIc)
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Men kan zich afvragen of het zin heeft de spreekspoel van een middenaftakking te voorzien; dit stuit echter op allerlei bezwaren, o.a. is het
rendement van een luidspreker met een middenafgetakte spreekspoel

A A

o

vervormde
uitgangs wisselspanning

Fig. 14

noodzakelijkerwijs slechts 50 % van een type, waarbij de gehele spoel
wordt benut. Desondanks werd dit grapje in sommige portable transistorsetjes wel eens toegepast. Dat zal wel komen omdat miniatuur-transformatortjes vaak een rendement hebben dat niet ver van de 50 % af ligt.
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Fig. T-IIc
Transformatorloze
uitgang

’) Muvolett transf. typ 3535 belast met 3.2/2 Peerless Bantam speaker.
2.5 W worden bereikt zonder
?) Indien tegenkoppeling wordt aangebracht kan Po
dtot =
te overschrijden.
3) Rb zó in te stellen, dat —Uce = —% UB; in dat geval is Kb = o.' x Rc = a' X ZL~
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Door gebruik te maken van de ,,single-ended push-pull” schakeling kan de
uitgangstransformator worden vereenvoudigd of in vele gevallen zelfs ge
heel vervallen. Transistoren werken n.L met lage spanningen en relatief
grote stromen, zoda.t het bij gebruik van geschikte transistortypen en
spreekspoelimpedanties mogelijk is, de luidspreker rechtstreeks in het uit-

R4

Tl

O"
Cl

*

BI

O"5
§

Uff6
* 87

R7
Fig. 15a
gangscircuit op te nemen. Fig. 15a geeft hiervoor een geschikte schakeling.
Zoals men ziet staan de transistoren in serie, zodat de single-ended scha
keling ook wel ..seriebalansschakeling ” wordt genoemd. Wegens de zeer
lage optredende spanning geeft de single-ended schakeling veel minder
moeilijkheden (isolatie e.d.) dan wanneer dezelfde schakeling met buizen
zou worden uitgevoerd. De emissor van de bovenste transistor (katode
bij de buis) staat hier op volle uitgangswisselspanning t.o.v. aarde, wat bij
buizen vaak problemen geeft vanwege de gloeidraadvoeding.
Om te voorkomen, dat de bovenste transistor als emissorvolger gaat wer
ken (wat tot een asymmetrisch uitgangssignaal zou leiden) wordt het
stuursignaal rechtstreeks tussen basis en emissor aangeboden. Hiervoor
is dus een drijvertransformator met gescheiden secundaire wikkelingen
nodig. De spanningsdelers R4/R5 resp. R6/R7 zorgen voor een geringe
basisvoorspanning, die de transistoren een geringe ruststroom doen trek
ken en de cross-over vervorming vermindert. I.v.m. de thermische stabi
lisatie worden aan R5 resp. R7 NTC’s parallelgeschakeld. Worden de NTC’s
weggelaten, zoals in sommige goedkope (Japanse) toestelletjes wel eens
wordt gedaan, dan kunnen de transistoren worden vernield als het toestel
te warm wordt. Het gebruik van afzonderlijke batterijen BI en B2 (of een
batterij met middenaftakking) kan vermeden worden door aanbrengen van
een zeer grote elektrolytische condensator, zoals fig. 15b laat zien. Deze
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laadt zich op tot een spanning welke door de spanningsdeler R4, R5, R6, R7
wordt bepaald, en gedraagt zich dan verder als een batterij met de halve
spanning van de voedingsbatterij. Deze schakeling heeft t.o.v. die van fig.
15a het voordeel dat bij asymmetrie van de spanningsdeler (weerstandstoleranties!) en ongelijkheid van de spanningen van Bi en B2 in rust nu
R 10
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Fig. 15b

geen gelijkstroom door de luidspreker gaat vloeien, die de transistoren en
de batterijen ongelijkmatig belast. Ter vervanging van de NTC’s zijn ver
der kleine emissorweerstanden R8 en R9 aangebracht. Deze leveren door
hun tegenkoppeling voldoende stabilisatie.
De werking van de in fig. 15b gegeven schakeling is als volgt: Gedurende
de eerste periodehelft wordt de elco via de bovenste transistor en de luid
spreker geladen; gedurende de tweede periodehelft via de luidspreker en
de onderste transistor ontladen. Vanzelfsprekend moet de variatie van de
condensatorspanning zo klein mogelijk blijven, m.a.w. de capaciteit van C3
moet voldoende groot zijn. Men moet er rekening mee houden, dat per
transistor slechts de helft van de totale batterij-spanning beschikbaar is.
Wordt deze spanning te laag, dan moeten voor het bereiken van een be
paald uitgangsvermogen de stromen te groot worden en neemt de kans op
vervorming toe.
Interessante mogelijkheden biedt het combineren van p-n-p met n-p--i
transistoren, waarmee schakelingen kunnen worden gemaakt die met elek
tronenbuizen ondenkbaar zijn. Uit het voorgaande weten we reeds dat een
p-n-p transistor met een negatieve basisstroom open gaat, en een n-p-n
transistor met een positieve. Men zegt daarom wel, dat p-n-p transistoren
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en n-p-n transistoren eikaars „complement” zijn. Een schakeling met com
plementaire transistoren toont fig. 16a. Hierbij kan dus in principe zowel
de ingangs- als de uitgangstransformator worden vermeden. De instelling
van de eindtransistoren moet in klasse A zijn. Immers, het ingangscircuit
van een transistor gedraagt zich als een diode (basis-emissor diode!), die
het ingangssignaal gelijkricht indien de basis t.o.v. e emissor beurtelings
positief en negatief wordt, zoals bij klasse B-instelling het geval is. Het is
duidelijk, dat de koppelcondensatoren C3 en C4 dan zodanig worden op
geladen, dat de transistoren geheel worden afgeknepen (het werkpunt ver
schuift naar klasse C), met ernstige vervorming als resultaat. Nu zou men
ter voorkoming hiervan afzonderlijke dioden anti-parallel aan de emissorbasisdioden kunnen schakelen, doch deze moeten dan een zeer bepaalde
karakteristiek bezitten wil men vervorming vermijden. Bovendien vormen
deze dioden weer een extra-belasting van de drijvertrap, aangezien de helft
van het stuurvermogen in deze dioden verloren gaat.
Natuurlijk moeten de p-n-p en de n-p-n transistor ondanks hun complemen-
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taire eigenschappen zo goed mogelijk gelijke karakteristieken bezitten om
asymmetrische vervorming van beide periodehelften te voorkomen. Daar
om past men wel een kleine tegenkoppeling per transistor toe (b.v. de
emissorweertanden R8 en R9 in fig. 16a), die tevens voor gelijkstroomstabilisatie zorgen. De basis-voorspanning, die hier zodanig is dat de tran
sistoren in klasse A werken, wordt verkregen m.b.v. de spanningsdeler R5.
Ru, R- en het lampje la. Dit laatste zorgt voor een min of meer constante
stroom door de deler bij variërende batterijspanning, zodat de instelling
van de transistoren zo goed mogelijk constant blijft en de dissipatie bij
hoge batterijspanning niet wordt overschreden, noch bij lage batterijspan
ning de rustinstelling teveel van A naar B overgaat.
Veel van bovengeschetste moeilijkheden kunnen worden voorkomen door
toepassing van directe koppeling (fig. 16b). Aangezien de koppelconden
satoren nu zijn vervallen, is klasse B-instelling mogelijk, zodat de rustdissipatie en de daarmee verbonden stabilisatiemoeilijkheden worden ver
kleind, terwijl voorts een aanzienlijk groter uitgangsvermogen bereikbaar
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is. De B-instelling wordt verkregen d.m.v. de spanningsval over R3, een
deel van de collectorweerstand van de drijvertrap (R2 + R3). Diens collectorspanning wordt m.b.v. R7a zodanig ingesteld, dat de uitgangsgelijkspanning weer de halve batterijspanning bedraagt. Eenmaal ingesteld
zijnde zorgt de tegenkoppeling via R7/R7a er voor, dat de spanning over C3
steeds gelijk blijft aan de halve batterijspanning. De rustinstelling van de
eindtransistoren wordt gestabiliseerd door de tegenkoppeling via R5 + R6;
resp. temperatuur-gecompenseerd door de NTC R3a parallel aan R3. Voor
wisselstroom is elke eindtransistor tegengekoppeld via R5 4- Isp, resp.
R6 + Isp, zodat deze als emissorvolgers werken. Daardoor kan ook bij niet
volkomen gelijke karakteristieken een zeer geringe vervorming worden
bereikt. Daartegenover staat echter, dat aangezien de spanningsversterking van de eindtransistoren gelijk is aan 1, de collectorwisselspanning
van de drijvertransistor gelijk is aan de uitgangswisselspanning en dat hun
energieversterking kleiner is dan die van fig. 16a. Dit stelt hoge eisen
aan de drijvertrap. Belangrijk voor het verkrijgen van een geringe ver-
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vorming is een juiste keuze van de generatorimpedantie. Met een vóór de
drijvertrap geschakelde emissorvolger, ingesteld op de juiste ruststroom,
kan een minimale vervorming worden bereikt.
Men moet er bij bovengenoemde complementaire transistorschakelingen
rekening mee houden, dat de voor volledige uitsturing van de eindtranssistoren benodigde basis-piekstroom door de drijvertrap geleverd moet
kunnen worden, m.a.w. de te kiezen ruststroom van de drijvertrap moet
voldoende groot zijn (tenminste gelijk aan het dubbele van de onder de meest
ongunstige omstandigheden optredende basis-piekstroom). Daardoor kan
in bepaalde gevallen de dissipatie in de drijver-transistor vrij groot wor
den. Om hieraan tegemoet te komen, worden soms vóór de eindtransis
toren direct-gekoppelde emissorvolgers geschakeld. Eventueel kunnen deze
emissorvolgers uit een n-p-n en een p-n-p transistor bestaan, terwijl de
eindtransistoren beide van het p-n-p type kunnen zijn. Een dergelijke

81

..quasi-complementaire” schakeling is elders in dit boek nog uitvoerig be
sproken (zie hfdst. IX. 19).

Bij het ontwerpen van klasse-B eindtrappen dient men zich tevoren goed
te beraden welke batterijspanning men zal kiezen, om een zo groot moge
lijke uitgangsenergie te verkrijgen.

Ter illustratie een rekenvoorbeeld:
Stel, we hebben twee willekeurige power-<transistoren, die bij een gegeven
x elk een max. collectordissipatie van b.v. 2 watt hebben, een max. toelaat
bare collectorpiekstroom van ca. 3 amp. en een toelaatbare collectorspanning van 24 volt, die in balans geschakeld worden volgens fig. 15a. Kie
zen we een 12-volt accu met middenaftakking (dus 2X6 volt), dan wordt
de collectorpiekstroom Ic max.. berekend uit formule (2):

2

Pc

= 4,87 amp.

Ic max. —

1

1

zi

4

0,0684 X 6
UB

Volgens de veronderstelde gegevens mag de collectorpiekstroom echter
maar ca. 3 ampère zijn, zodat we de transistoren niet tot aan hun max.
dissipatie kunnen belasten omdat we de piekstroom overschrijden.
UB
De aanpassingsimpedantie Zc wordt in dat geval Zc =
Ic max.

6
- = 2fl,
3

terwijl het max. uitgangsvermogen van de balansschakeling bedraagt:

1

1

Pq tot = 2 X — UB X Ic max. = 2 X — X 6 X 3

4
De collectordissipatie is dan:
1

1

1

Pc =

Ufi X

n

9 watt.

4

1

max. —

3,14

4

4

6 X 3 = ca. 1,5 watt
(per transistor)

Kiezen we daarentegen een batterijspanning van 2 X 12 volt, dan wordt de
optredende piekstroom bij uitsturing tot de max. dissipatie:
2

= 2,44 amp.

Ic max.

1

1

12

\ 3,14
4 /
wat dus nog toelaatbaar is. In dat geval wordt de aanpassingsimpedantie:
12
Zc = ------ = ca. 5 Q
2,44
wat een gangbare spreekspoelimpedantie is.
Het maximaal afgegeven uitgangsvermogen is dan:

1
Pq tot = 2 X — X 12 X 2,44 = ca. 14 watt.

4
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Uiteraard is het bovenstaande slechts een vrij ruwe theoretische benade
ring, want in de praktijk kan men immers de transistoren nooit 100 %
uitsturen. Voorts wordt de koeling een groot probleem, vooral als de tran
sistoren in een reeds warme omgeving worden geplaatst (b.v. onder het
dashboard in een auto, nabij de motor).
Stabilisatie is bij deze grote vermogens dringend gewenst. Het meest eco
nomisch lijkt toepassen van NTC-weerstanden in het basiscircuit. Eenvoudig
is dit allerminst, daar men moet zorgen dat deze niet warm worden t.g.v.
hun gelijkstroom. Bovendien is het erg moeilijk voor alle temperaturen van
b.v. 0° C tot 50° C eenzelfde instelling te behouden. Verloop van het werk
punt kan voor de transistoren fatale gevolgen hebben. Daarom gaat men
meestal niet verder dan ca. 5 A 8 watt uitgangsvermogen; de transistoren
moeten daarbij elk reeds op een koelvlak van tenminste 15 x 15 cm wor
den gemonteerd. Om met kleinere NTC-weerstanden uit te komen worden
soms de eindtransistoren door een aantal direct gekoppelde trappen vooraf
gegaan; men behoeft dan slechts de eerste transistor te compenseren om
de collectorstroom van de laatste constant te houden.
Dat het verlopen van het werkpunt in klasse-B eindversterkers, welke
reeds tot aan hun dissipatiegrens worden belast, zulke fatale gevolgen kan
hebben, blijkt uit de volgende overweging: Het naar boven schuiven van
de karakteristiekenschaar bij toenemende temperatuur heeft tot gevolg
dat het oorspronkelijk in klasse-B gelegen werkpunt naar klasse-A ver
schuift, waar de dissipatie aanzienlijk groter is. Gebeurt dit en is de scha
keling niet thermisch stabiel dan gaan de transistoren zeer spoedig stuk.
Verder moet men voorzichtig zijn met het belasten van een bestaande
klasse-B eindversterker. Er zijn wel amateurs die b.v. twee of meer luid
sprekers parallel op de uitgangstransformator aansluiten. Uit boven
staande volgt immers dat dan de max. collectorstroom véél groter wordt
en de toelaatbare piekstroom kan overschrijden. Het verraderlijke is dat
de transistoren deze extra stroom meestal wel kunnen leveren als de drijvertrap niet te krap is, de vervorming die daarbij b.v. ontstaat t.g.v. de
variatie van a bij zeer grote collectorstromen wordt blijkbaar niet eens op
gemerkt! Men merkt meestal pas dat er iets mis is als de transistoren stuk
zijn.

4. VERVORMING EN DE BESTRIJDING
Worden de oorzaken van niet-lineaire vervorming bij transistorversterkers
samengevat, dan vallen te onderscheiden:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

uitwendige modulatie-vervorming;
Ib = f (Ube)-vervorming (ingangsvervorming);
Ir = f (Ib)-vervorming (a'-vervorming);
oversturing (dippen);
genereerneiging;
cross-over vervorming *1
bij balansversterkers
asymmetrie.
J

a) Hoewel de bron van deze vervorming buiten de versterker ligt, kan
deze laatste toch indirect de oorzaak zijn. Wordt een versterker met een
ingangsweerstand Rj aangesloten op een diode-detector met een lekweerstand R], dan kan worden afgeleid dat de nog onvervormd verwerkte
modulatiediepte m gelijk is aan:
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m =

Ri

X 100 %

(i)

Ri + Ri

Omgekeerd mag voor een gegeven Rj en modulatiediepte m de lekweerstand R| ten hoogste gelijk zijn aan:

1 — 0,01 m
R] = ------------------- X Rj

(2)

0,01 m

Is b.v. m = 30 % en R,

1 kp, dan wordt:

1 — 0,3
R1 = ------------- X 1 = 2,33 kp.
0,3
Aanpassing van het diodecircuit aan de afstemkring (aftakkingen e.d.) is
dus essentieel om de kring niet te zwaar te dempen. Bij grote transformatieverhoudingen wordt de spanning aan de detectiediode zo klein, dat
het rendement van de detector sterk achteruitgaat. Ter verbetering hier
van geeft men soms de diode een kleine voorstroom in doorlaatrichting
waardoor evenwel de vervorming in bepaalde gevallen kan toenemen.
Om met een kleinere transformatorverhouding toe te kunnen — en tevens
om een grotere modulatiediepte te kunnen verwerken — zullen R] en Rj
groter gemaakt dienen te worden.
In principe zou Rj groter gemaakt kunnen worden d.m.v. een aanpassingstransformator vóór de versterker. In de praktijk blijkt dit evenwel een
tamelijk onhandige en dure oplossing, wegens de vereiste, zeer hoge pri
maire zelfinductie (rond 50 H). Men past daarom liever een serieweerstand Rs toe, zodat de belasting van de diode nu bestaat uit R§ + Rj.
De verliezen in R§ worden doorgaans door het versterkingsoverschot ruim
schoots gecompenseerd.
Kiezen we een bepaalde waarde voor R| en m, dan kan voor de gegeven
Rj van de versterker Rs worden berekend uit:
0,01 m
R> = ----------------- X R| — Rj
1 — 0,01 m

Is Rj dus b.v. 5 k£) gekozen en willen we modulatiepieken van m
toelaten, dan moet met R, = 1 k.Q Rs bedragen:

(3)
65 %

0,65
Rs =------------- x 5 — 1 = 8,285 V.Q
1 — 0,65
b) Sluit men een transistorversterker aan op een signaalbron met lage
generatorweerstand Rg (spanningsbron), dan kan de gekromde Ib =
f (Ube)-karakteristiek zijn invloed doen gelden: een sinusvormige basis
spanning heeft dan een niet-sinusvormige basisstroom tot gevolg. De mate
waarin Ib wordt vervormd hangt af van de werkelijke grootte van Rg —
welke d.m.v. aanpassingstransformatoren of serieweerstanden kan worden
verhoogd.
De invloed van de vervormde basiswisselstroom op de collectorstroom
hangt af van de (tegengesteld gerichte) Ic = f (Ib)-vervorming. In prin
cipe is het mogelijk, het werkpunt zó te kiezen, dat beide vervormingstypen elkaar grotendeels opheffen.
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In voorversterkers is de Ic = f (Ib)-vervorming echter zó gering, dat we
deze gevoegelijk wel kunnen verwaarlozen.
Beperken we ons dus tot de Ib = f (Ube)-karakteristiek. De spanningstroom karakteristiek van de basis-emissordiode vertoont een exponentieel
verband. De ingangsweerstand r/ van een transistor is samengesteld uit
de min of meer constante weerstand rbb' van het stukje basismateriaal
tussen aansluitdraad en grenslaag; en de variabele (exponentiële) weer
stand rexp van de grenslaag zelf. Daarbij blijkt rexp afhankelijk te zijn van
de grootte van de emissorstroom Ie:
25

4-------------- X

(4)
a'
(.Q)
Ie (mA)
De weerstand rbb' is nagenoeg constant en bedraagt bij de OC 70/71 voor
emissorstroom van 0,5 tot 5 mA ongeveer 450 Q, bij de OC 72 ca. 100 Q.
Aangezien de vervorming voornamelijk uit tweede harmonischen bestaat,
is het voldoende alleen d2 te beschouwen. Aangetoond, kan worden, dat d2
evenredig is met de verhouding van de effectieve signaalwisselstroom Ie
tot de ruststroom Ie:
ri

rexp ~ rbb

rbb

ie (eff. sign. wisselstr.)
(5)

do = a----------------------------------

Ie (ruststroom)
en dat verder:
1
— = a
da

Rg 4“ rbb

1 4-----------------rcxp

I

of, met serieweerstand Rg:
1
da «
Ie
1 + ------ (Rg + 450 + Rg)
25 a

(%)
(6)

Hieruit blijkt, dat da bij toenemende waarden van Rg (of Rg 4- serie
weerstand Rg) kleiner wordt. De uiteindelijke grootte van Rg zal een com
promis moeten vormen tussen vervorming en verzwakking. In sommige
gevallen wordt Rg bepaald door de belastbaarheid van de signaalbron (zo
als in geval a). Ook kan het wenselijk zijn, b.v. bij aansluiting op een kris
tal pickup, een weerstand van soms enkele honderden k£) voor te scha
kelen, teneinde de frequentiekarakteristiek van het kristal-element niet te
beïnvloeden.
Het is mogelijk om (in plaats van een serieweerstand Rg in het ingangscircuit) een niet-ontkoppelde weerstand Rc in het emissorcircuit op te
nemen. Deze verschijnt vanuit de basis gezien als a' X Re, zodat formule (6)
overgaat in:
1
(7)
d2 ~
(%)
Ie
1 + ------- X (Rg 4- 450 + a X Re)
25 a'

85

De weerstand Re levert nu door de geïntroduceerde tegenkoppeling boven
dien een reductie van de Ic = f (Ib)-vervorming.
c) Bij grote collectorstroom-variaties en hoge generatorweerstand Rg
(stroombron) gaat de niet-lineaire Ic = f (Ib)-karakteristiek een rol spe
len. Uit de betreffende karakteristieken voor een transistor in g.e.s. (zie
b.v. fig. IH-10a) komt dat o.a. tot uiting door de ongelijke afstand van de
Ib-lijnen, welke naar boven toe (bij grotere collectorstromen) steeds dichter
bij elkaar komen. Door gebruik te maken van een juist gekozen generator
weerstand Rg kan de hierdoor ontstane vervorming worden gecompen
seerd. De basisstroom wordt dan opzettelijk vervormd; de hierdoor ont
stane collectorstroomvervorming heft de Ic = f (Ib)-vervorming dan gro
tendeels op. Afhankelijk van het transistortype kiest men Rg = 1,5 &
3 X Rj. Verder kan men natuurlijk nog tegenkoppelen.
Vergelijkt men de Ic = f (Ib) -karakteristiek van een transistor in g.e.s.
met de Ic = f(I€)-karakteristiek van een transistor in g.b.s., dan valt de
veel gelijkmatiger spatiëring van de Ie-lijnen op. De g.b.s. geeft dus aan
merkelijk minder vervorming dan de g.e.s. Hoewel de g.b.s. principieel een
lagere vermogensversterking geeft dan de g.e.s. zal voor een gegeven
vervormingspercentage het uitgangsvermogen van de g.b.s. groter kunnen
zijn dan van de g.e.s.

d) Vervorming door ©versturing treedt op, hetzij bij te grote signalen, het
zij doordat het werkpunt op de belastingslijn te dicht bij diens einden ge
kozen is. Oorzaak kan onvoldoende stabilisatie zijn, waardoor het werk
punt bij temperatuurvariaties te veel verschuift. Ligt nu het werkpunt te
dicht bij de kniespanning, dan kunnen de positieve signaaltoppen glad
worden afgekapt en ontstaat wat de Amerikanen „hard clipping” noemen.
Ligt omgekeerd het werkpunt op de —Ib = 0 lijn, dan komen de nega
tieve signaaltoppen in het gebied waar Ib positief wordt. Hoewel dit voor
kleine signalen nog toelaatbaar is, zal bij grotere signalen de negatieve
top worden afgeplat. De afplatting is dan echter wat ronder (soft clipping)
dan in het vorige geval, doch leidt eveneens tot ernstige vervorming. De
remedie is: kies de emissor-ruststroom groter dan de piek-tot-piek signaalwisselstroom en leg het werkpunt voldoende ver van de kniespanning
resp. —Ib = 0.
Bij RC-koppeling zal het werkpunt i.v.m. de groot te kiezen collectorweerstand relatief dicht bij de kniespanning komen te liggen. Daarom
moet door effectieve stabilisatiemethoden er voor worden gezorgd, dat dit
bij verlopen niet ontoelaatbaar dicht bij het kniepunt kan komen te liggen.
e) Daar transistoren door hun lage impedanties met lage spanningen en
relatief grote stromen werken, spelen aardings- en voedingspunten een
veel belangrijker rol dan bij buizenversterkers. Geringe spanningsverliezen
in de voedingslijnen kunnen via de basis-voedingsweerstanden aanleiding
geven tot ongewenste terugkoppeling op de voortrappen, met hikken of
vervorming als resultaat. Remedie is het ontkoppelen van de voeding voor
de voortrappen (een eenvoudig RC-filter is meestal voldoende) en er
voor te zorgen, dat de retourleidingen van deze voortrappen op de ontkoppelelco worden geaard en er geen van de eindtrap afkomstige stromen
door dit aardcircuit kunnen vloeien.
Genereerneiging kan ook ontstaan bij te sterke tegenkoppeling over een
aantal trappen. De totale fazeverschuiving in de tegenkoppellus wordt be-
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paald door de som van de interne fazeverschuivingen in de transistoren,
koppelcondensatoren en in de eventuele transformatoren; wordt deze te
groot dan kan oscilleren ontstaan, vaak in een onhoorbaar hoge frequentie.
Het resultaat is een onaangename, ritselende vervorming. De remedie is:
koppel bij voorkeur per trap tegen en als dit niet mogelijk is, maak de
„overall” tegenkoppeling niet te sterk. Fazecorrigerende condensatoren in
het tegenkoppelnetwerk zijn riskant: verandert de fazeverschuiving in de
transistoren b.v. door variërende voedingsspanning, dan kan toch weer
oscilleren ontstaan.

f) Bij klasse B-eindtrappen kan cross-over vervorming ontstaan als de
emissor-ruststroom te klein wordt, b.v. door dalende temperatuur of voe
dingsspanning. Temperatuur-correctie is mogelijk met NTC’s; voedingsspanning-correctie met spannings-afhankelijke weerstanden (b.v. een gelijkrichter in doorlaatrichting). Doeltreffender en vooral eenvoudiger is het
aanbrengen van een niet-ontkoppelde weerstand in de emissorketen. Hierin
gaat dan evenwel een deel van het bereikbare uitgangsvermogen verloren.
g) Asymmetrie van de eindtransistoren in een balansversterker kan tot
vervorming leiden. Doorgaans worden door de fabrikant voor dit doel transistoren paarsgewijze bij elkaar gezocht. De karakteristieken daarvan zijn
binnen zekere grenzen gelijk. Om echter twee volkomen identieke exem
plaren bij elkaar te vinden is een onuitvoerbare opgaaf : hiervoor zouden
duizenden exemplaren moeten worden getest met nauwkeurige specificatie
van al hun parameters — hetgeen praktisch onmogelijk is. Zij worden dan
ook gewoonlijk slechts gesorteerd op gelijke Ube bij Ic rust en gelijke Ib bij
%
max- De resterende asymmetrie moet derhalve door tegenkoppeling
worden verkleind. De reeds onder f) genoemde niet-ontkoppelde emissorweerstand draagt hiertoe reeds belangrijk bij. Deze kan voor beide transis
toren gemeenschappelijk zijn. Verder is een overall tegenkoppeling gebrui
kelijk.
Minder strenge eisen gelden indien de transistoren in g.b.s. of g.c.s. worden
geschakeld. Bij de laatste schakelwijze wordt de uitgangswisselspanning
volledig naar de ingang tegengekoppeld (emissorvolgers); het nadeel is dat
het ingangssignaal nu even groot moet zijn als de uitgangswisselpanning.
De energieversterking is eveneens kleiner dan van de g.e.s.

5. TEGENKOPPELING

Zoals bekend is het doel van tegenkoppeling het verbeteren of wijzigen van
de eigenschappen van een versterker. Het resultaat hiervan is:
a) Reductie van de niet-lineaire vervorming (dus ook van de intermodulatie-vervorming). De invloed van b.v. de gekromde Ib = f (Ube)-resp.
van de Ic = f (Ib)-karakteristiek op de vervorming wordt verminderd.
b) Reductie van de lineaire vervorming. De invloed van de bij hoge fre
quenties afnemende stroomversterking op de frequentiekarakteristiek
wordt verminderd. De afsnijfrequentie wordt naar hogere waarden ge
drongen; de frequentiekarakteristiek wordt vlakker.

c) Wijziging van de in- of uitgangsimpedantie. Deze kan door geschikte
tegenkoppel-methoden worden vergroot of verkleind. De aanpassing
aan signaalbron of belastingimpedantie, resp. tussen de trappen onder
ling kan worden verbeterd.
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d) Stabilisatie van de dynamische eigenschappen. De invloed van fabricagespreidingen op de diverse parameters wordt verkleind, zodat de
schakeling nauwkeuriger aan de berekende eisen zal voldoen; het ver
wisselen van transistoren wordt eenvoudiger en temperatuurschomme
lingen zullen minder invloed op de eigenschappen uitoefenen. Hieronder
kan ook de stabiliserende gelijkstroomkoppeling worden begrepen.

Er zijn vier mogelijkheden van tegenkoppelen, die elk een bepaald karak
teristiek gevolg hebben:
e) Stroom-paralleltegenkoppeling. Hierbij wordt een met de uitgangsstroom evenredige stroom (parallel met de ingangsstroom) naar de
ingang teruggevoerd. Men spreekt daarom ook wel van „stroom
gestuurde stroomtegenkoppeling”. Deze tegenkoppeling bewerkstelligt
een stabilisatie van de „stroomversterkingsfactor bij kortgesloten uit
gang”
1z
h2i = —
ii

u-_. = O

f) Spanning-paralleltegenkoppeling. Hierbij wordt een met de uitgangsspanning evenredige stroom (parallel met de ingangsstroom) naar de
ingang teruggevoerd. Men spreekt daarom ook wel van „spanningsgestuurde stroomtegenkoppeling”. Deze tegenkoppeling bewerkstelligt
een stabilisatie van de ,.achterwaartse overdrachts-impedantie bij open
uitgang”
u2
Zoi = —

11

in = O

g) Stroom-serietegenkoppeling. Hierbij wordt een met de uitgangsstroom
evenredige spanning (in serie met de ingangsspanning) naar de ingang
teruggevoerd. Men spreekt daarom ook wel van „stroomgestuurde span
ningstegenkoppeling”. Deze tegenkoppeling bewerkstelligt een stabili
satie van de „steilheid bij kortgesloten uitgang”
12
g21 = —
Ui

Uo

O

h) Spannings-serietegenkoppeling. Hierbij wordt een met de uitgangsspanning evenredige spanning (in serie met de ingangsspanning) naar
de Ingang teruggevoerd. Men spreekt daarom ook wel van „spanningsgestuurde spanningstegenkoppeling”. Deze tegenkoppeling bewerkstel
ligt een stabilisatie van de „spanningsversterking bij open uitgang”
Uo

a2i = —
Ui

*2

0

De verdere gevolgen van bovengenoemde tegenkoppelingen zijn bij:
Paralleltegenkoppeling: De stroomversterking wordt kleiner, de spannings
versterking blijft onveranderd. In- en uitgangsimpedantie worden lager;
de laatste zelfs aanzienlijk als Rg klein is. Ook de vermogensversterking
neemt af; daar de ingangsweerstand is gedaald, al is deze afname niet even
redig met het kwadraat van de stroomversterkings-reductie zoals men
misschien zou verwachten.
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Berietegenkoppeling: De spanningsversterking wordt kleiner; de stroomversterking blijft onveranderd. In- en uitgangsimpedantie nemen toe; de
laatste echter slechts weinig als RK groot is.
Ter illustratie nog een rekenvoorbeeld van de veel-gebruikte spanningsparalleltegenkoppeling. Zoals onder f) is aangegeven wordt parallel met
de ingangsstroom een in tegenfaze hiermee zijnde stroom toegevoerd, via
een op de uitgangswisselspanning aangesloten weerstand Rt. We verbinden
Rt b.v. tussen de secundaire van de luidspreker-transformator en de basis
van de drijvertransistor in een klasse B-balansversterker. De versterking
tussen basis v. d. drijver en uitgang noemen we A; de belastingimpedantie
(luidspreker) RL. Indien, zoals gebruikelijk, R^ groot is t.o.v. RL en de
ingangsweerstand van de versterker, dan kunnen we stellen dat de tegenkoppelstroom it zich verhoudt tot de uitgangsstroom iL als RL: Rt- Deze
verhouding noemen we de tegenkoppelfactor 0, welke de oorspronkelijke
waarde van A reduceert tot:
A

rL

= -----

1 + A X £

Rt

\
/

Bij 6 dB tegenkoppeling wordt A gehalveerd:
A

A

2

1 + A X

wat bij uitvermenigvuldigen oplevert:
A + A2 X

= 2A

of

1 + A X

= 2

of

1
A = -

0
waaruit volgt dat:
Rt
A = — of Rt = A X Rl
Rl
Is bij de beschouwde versterker A = 3000 en Rl
6 dB tegenkoppeling Rt zijn:

5 £), dan moet voor

Rt = 3000 X 5 = 15 kp.

Bevat de versterker transformatoren, zoals in het onderhavige geval, dan
moet rekening worden gehouden met hun fazeverschuivingen. Bij slechte
transformatoren (grote spreidings-zelfinductie) kan een te sterke tegen
koppeling gemakkelijk tot genereren leiden. Om instabiliteit te voorkomen
schakelt men dan wel een faze-corrigerende condensator parallel aan Rt.
De waarde van deze condensator hangt af van de gebruikte transforma
toren.
Vanzelfsprekend moet de polariteit van de tegenkoppelspanning juist wor
den gekozen; zo nodig moet men deze b.v. door verwisselen van de secun
daire aansluitingen ompolen.
Literatuur:
,,Versterkers met Transistoren”, deel I en II, S. J. Hellings (uitg. Muiderkring).
,.Transistor Circuit Engineering”, R. L. Cochrum (uitg. Collier-Macmillan Ltd.,
London).
,,De Transistor”, J. Dosse, Ned. vertaling Arnold & Dunk (uitg. Kluwer, Deventer/
Antwerpen).
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HOOFDSTUK V
ENKELE BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE TRANSISTOR
1. DE GRENSFREQUENTIE

Reeds in hfdst. II.2. werd aangegeven, dat de emissor gaten in het basis
kristal injecteért, doordat ten gevolge van de aangelegde potentiaal in het
basiskristal elektronen uit hun bindingen worden losgetrokken. De gaten
zullen onder invloed van het negatieve collectorveld zich in de richting van
de collector gaan bewegen. Onderweg ontmoeten ze echter allerlei ob
stakels in de vorm van vrije elektronen, welke hun weg kunnen afbuigen of
hen zelfs neutraliseren (recombinatie). Zolang de concentratie van elek
tronen en gaten gering is, zullen ze weinig hinder van elkaar ondervinden.
Pij grote concentratie van ladingdragers (b.v. bij grote stroomsterkten)
neemt de kans op recombinatie echter toe. In dat geval zijn niet alle gaten
in staat om de collector te bereiken. Men spreekt in dit verband van de
gemiddelde levensduur van de ladingdragers. Ten tweede is het veld
tussen emissor en basis vertragend, zodat de gaten alleen ten gevolge van
hun aanvangssnelheid er in kunnen slagen tot de basis door te dringen.
Het gevolg is, dat ze met betrekkelijk geringe snelheid in de basis terecht
komen, waar ze gemakkelijk afgebogen kunnen worden door de negatieve
velden van de vrije elektronen. Pas bij de basiscollector-junction wordt het
versnellende veld merkbaar, zodat hun weg door het basiskristal tamelijk
kronkelend verloopt. Was de afgelegde weg voor alle ladingdragers nu
maar even groot, dan zou het resultaat alleen maar een fazeverschuiving
tussen in- en uitgangsspanning zijn. Daar de afgelegde weg geheel wille
keurig is en dus voor elke ladingdrager verschillend, kan het gebeuren
dat er een zó groot verschil in looptijd ontstaat, dat het ene gat een halve
periodeduur eerder aan de collector arriveert dan het andere. Het is dui
delijk dat de bijdrage van deze beide gaten tot de versterking nihil is. Als
gevolg hiervan zal de amplitude van de uitgangsstroom afnemen; vooral
bij hoge frequenties neemt deze kans op het samenvallen van twee 180°
in faze verschoven gaten toe. M.a.w. de versterking van een transistor
neemt af bij hogere frequenties. In het vervangsschema van fig. III-19b
wordt dit verschijnsel tot uitdrukking gebracht door Cb,e en l/gb,e. Het is
duidelijk, dat de verhouding van de werkzame spanning ub,c tot de aan
gelegde spanning ube en daarmee de versterking afneemt naarmate de
frequentie toeneemt.
Men noemt de frequentie waarbij de energieversterking 3 dB is gedaald, of
wel a tot op 0,707 van zijn gelijkstroom-waarde is afgenomen, de grens
frequentie fa van de transistor. De grensfrequentie ligt bij de geaarde
emissorschakeling lager dan bij de geaarde basisschakeling. Om aan te
geven voor welke schakeling fa geldt voegt men hieraan nog de indices
b of e toe (dus fab of fae). De transistorfabrikant kan de fazeverschuiving
verminderen en daarmee de grensfrequentie verhogen door geschikte mate
riaalkeuze en constructie. Germanium met gering geleidingsvermogen ver
mindert de kans op recombinatie. Daar bij n-p-n transistoren de lading
dragers overwegend uit elektronen bestaan zal de grensfrequentie bij n-p-n
transistoren in het algemeen hoger liggen dan bij p-n-p typen. Verder
tracht men de basislaag zo dun mogelijk te maken. (Bij de OC 44 ca. 10/z;
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bij de OC 170—OC 171 slechts 3 A 5/t!). Daarbij wordt evenwel o.a. een
limiet gesteld door constructiemoeilijkheden en het feit dat daardoor de
basisweerstand toeneemt, terwijl voorts de stroomdichtheid nabij de basis
aansluiting te groot wordt. Ook de inwendige capaciteiten worden dan ver
groot. Men gebruikt dan een z.g. basis,,ring” contact; de capaciteiten wor
den verminderd door verkleinen van de emissor- en collectorelektroden
(Het emissor-bolletje van een OC 171 heeft zelfs een diameter van slechts
ca. 150/<!) resp. gedeeltelijk weg-etsen van het materiaal rond de emissor
(mesa-structuur). Fig. 1 geeft het vervangingsschema van het ingangscircuit van een junction-transistor in geaarde emissorschakeling.
rbb'
b

uw

Fig. 1
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naar versterkingsmechanisme
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Hierin stelt rbb' de niet-reactieve weerstand van het basismateriaal voor,
terwijl Cb'e de capaciteit aangeeft. De laatste is hoofdzakelijk afhankelijk
van de basisdikte en van de emissorstroom (recombinatie!). De «parallelweerstand rb’e geeft de verliezen teil gevolge van lekstroom enz. aan. Het
is duidelijk dat de grensfrequentie hoger komt te liggen naarmate rbb' en
Cb'€ kleiner zijn, terwijl het deel van uw dat aan het versterkingsmechanisme wordt toegevoerd, groter wordt. Door speciale constructie van de
junctions (z.g. „diffused junctions”, of p-n-i-p junctions) is de fabrikant
in staat de inwendige capaciteiten te verkleinen en de grensfrequentie op
te voeren.
Als voorbeeld zij vermeld de „drifttransistoren” met diffused junctions
OC 170 (fab = 70MHz); OC 171 (fab = 100 MHz); 2N 384 (fab = 100
MHz). Hierin zijn de junctions zo geconstrueerd, dat de ladingdragers
nabij de collector een versnellend (of „drift”-) veld ondervinden, zie ook
hfdst. VI-5.
Bij gewone a.f.-transistoren ondervindt men soms reeds de invloed van fa.
Als geen tegenkoppeling zou worden toegepast, kan met bepaalde eindtransistoren de versterking bij b.v. 15 kHz al reeds gedaald zijn tot de helft
van die welke bij 1000 Hz gold. Met tegenkoppeling wordt e.e.a. wel recht
getrokken, maar de vervorming bij 15 kHz is dan aanzienlijk hoger dan bij
1000 Hz.
De grensfrequentie is in geaarde basisschakeling het hoogst. Om deze
reden zou men in een kwaliteitsversterker de eindtransistoren eigenlijk
met geaarde basis moeten schakelen *).
Het is mogelijk een transistor tot ver boven diens grensfrequentie te laten
oscilleren, daar het voor een oscillator voldoende is als de rondgaande
versterking
1 is. Sommige fabrikanten geven van hun transistoren
alleen de max. oscillatorfrequentie fi of de max .doorgeeffrequentie” fy
(= de frequentie waarbij Hfe = 1 is geworden) op, welke natuurlek veel
hoger liggen dan de* grensfrequentie fa.
’) In het NRU-maandblad „Omroeptechnische Mededelingen” nr. 4 - 1959, ia door
H. Dorreboom nader op dit probleem ingegaan (zie ook hfdst. IV. la.).
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De looptijd in het basiskristal heeft ook nog een ander eigenaardig effect.
Wordt de transistor bij grote stroomdichtheden als schakelaar gebruikt
(zie ook hfdst. V.3.) en maakt men de basisstroom veel groter dan voor
het bereiken van de max. optredende collectorstroom strikt nodig is, dan
treedt een „gatenaccumulatie” of „hole-storage” effect op. Wordt de tran
sistor d.m.v. een blokvormige stroom in de basis bestuurd, dan verloopt
tussen het verdwijnen van de stuurspanning en het verdwijnen van de uitgangsspanning nog enige tijd (in de orde van enkele microseconden). Het
resultaat is, dat de blokpuls aan de uitgang breder is dan aan de ingang.
Door bijzondere schakelmethoden kan dit effect echter verminderd worden,
o.a. door begrenzen van de basisstroom en het plotseling positief maken
van de basis bij het uitschakelen „resp. het gebruik van r.f.-transistoren
met kleine collector-tijdconstante (rg genoemd).
(Zie „The Transistor as a Switching Device” Uitg. Philips Tech. Bibl. ).

2. DE TRANSISTOR-RUIS
De ruis in transistoren verschilt van de ruis in elektronenbuizen. Naast de
bekende soorten ruis zoals thermische- en „hagel”-ruis (shot-noise) over
heerst — vooral bij lage frequenties — een frequentie-afhankelijk soort
ruis. Het vermogen van de in een transistor opgewekte ruis varieert n.1.
per bandbreedte-eenheid ongeveer omgekeerd evenredig met de frequentie.
Dat betekent dus, dat elk „octaaf” van het totale frequentiegebied de
zelfde vermogenshoeveelheid ruis bevat. Vanaf een frequentie van enkele
kHz naar beneden neemt de ruis met ongeveer 3 dB per octaaf toe; ook
naar boven neemt de ruis weer toe. Het minimum ligt ongeveer bij de
middenevenredige tussen de —3 dB punten van de frequenties als functie
van a resp. a'. Men definieert de ruis als de verhouding van het in de out
put aanwezige totale ruisvermogen (met verwaarlozing van de door de
belastingimpedantie veroorzaakte ruis) tot het gedeelte van de in de out
put aanwezige thermische ruis, veroorzaakt in de generatorweerstand Rg
aan de ingang. Voorkomende waarden, gemeten bij 1000 Hz, zijn 40...60 dB
voor puntcontacttransistoren en 10...15 dB voor junctiontransistoren, bij
zeer goede exemplaren ca. 5 dB. De ruisfactor wordt door de fabrikanten
gewoonlijk opgegeven voor de g.e.s. bij 500 Q generatorimpedantie.
De ruis in junctiontransistoren is van diverse factoren afhankelijk. Om een
geringe ruisfactor te krijgen moet volgens J. W. Englund (RCA) de in
stelling aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

le. De collector-emissorspanning dient laag, (b.v. beneden 2 V) te blijven.
De collector-basisspanning, welke aansprakelijk is voor de collectorruis, ligt in dezelfde grootte-orde, daar de basis-emissorspanning
klein is.
2e. De emissorstroom moet zo klein mogelijk worden gemaakt als met het
oog op de maximaal te verwerken signaalgrootte en vervorming toe
laatbaar is. De emissorruis is minimaal bij Ie « 0,2 mA. Om boven
vermelde reden wordt zelden lager gegaan dan st 0,4 mA. Alleen bij
zeer kleine signalen (microfoontrappen) kan de emissorstroom tot
200 /xA of kleiner worden verlaagd.
3e. De generatorimpedantie zou tussen 400 en 600 Q moeten liggen om de
ingangsruis minimaal te krijgen. Bij kleine emissorstromen is de ingangskarakteristiek evenwel sterk gekromd, zodat de transistor dan
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overwegend spanningsgestuurd zou worden, d.w.z. de niet-lineaire ingangskarakteristiek doet zijn volle invloed gelden. Afsluiten met
400 è. 600 Q is dus praktisch alleen toelaatbaar bij grotere stromen
en/of zeer kleine signalen. Verder kan de ruis door het aanbrengen
van tegenkoppeling worden verkleind.
Uiteraard is het bovenstaande sterk van het transistortype en de fabri
cagetechniek afhankelijk. Het is dus moeilijk om op deze in wezen vrij
ingewikkelde materie een paar vuistregels los te laten.
Tegenwoordig zijn speciale ruisarme transistoren in de handel, (b.v. de
AC 107, BC 109 of, voor r.f.-toepassingen, de AFY 42), waarmee in geschikt
gedimensioneerde schakelingen zelfs een grotere ruis- en bromvrijheid kan
worden bereikt dan met buizen. Voor hoge generator-impedanties is even
wel de buis nog superieur voor zover die niet reeds door de veld-effect
transistoren (FET en MOS-FET) is verdrongen.

3. DE TRANSISTOR ALS SCHAKELAAR

De junction-transistor vertoont een welhaast ideale pentodekarakteristiek,
d.w.z. de collectorstroom is over een zeer groot gebied nagenoeg onafhan
kelijk van de collectorspanning; „Rf’ is derhalve zeer hoog. Slechts bij zeer
lage collectorspanningen i) blijkt „Rj” plotseling een veel kleinere waar
de aan te nemen, hetgeen tot uiting komt in de met een vrij scherpe knik
naar de oorsprong afbuigende Ib-lijnen in de Ic = f (Uce) karakteristieken.
In hfdst. III.6. is reeds uiteengezet dat dit het gevolg is van het feit dat bij
zeer lage collectorspanningen de collector niet meer in staat is alle door de
emissor in de basis geïnjecteerde gaten op te nemen. Men zegt nu dat de
collector bij die lage spanning is „verzadigd”.
Die verzadiging kan bij „oversturen” optreden. Stel we hebben een tran
sistor in de geaarde emissorschakeling; de collectorweerstand is constant.
Gaan we de basisstroom alsmaar groter maken, dan zien we eerst dat de
spanning tussen collector en emissor ook alsmaar kleiner wordt. Op een
goed moment merken we echter dat de collector-emissorspanning, die in
middels tot op enkele tienden volt is gedaald niet of nauwelijks verder
vermindert, ook al voeren we de basisstroom nog verder op. Men noemt
dit het „vastlopen” of „oversturen” 2) van een transistor; de spanning die
we daarbij tussen collector en emissor meten heet de „kniespanning” Ukn.
Hiervan wordt nu gebruik gemaakt bij schakelfuncties waarin transistoren
de rol van schakelaar of contact vervullen.
De transistor kan n.1. dank zij dit verschijnsel grote stromen voeren zonder
dat het produkt Ic X Uce de toelaatbare collectordissipatie overschrijdt.
Uiteraard zal dan in de meeste gevallen de belastingslijn Rc de dissipatielijn Pc snijden (zie ook fig. IV-9 en IV-12). Mits nu maar bij het overgaan
van de geheel afgeknepen toestand naar de geheel verzadigde toestand deze
„gevarenzöne” Pc zeer snel wordt gepasseerd, levert dit voor de transistor
geen bezwaren op. Men moet n.1. weten, dat de transistor behalve de in
hfdst. IV.3 aangestipte ..warmteweerstand” ook nog een bepaalde „warmte
buffer” of „warmte—capaciteit " bezit. Deze pseudo-condensator is in
staat bepaalde „warnitc-inipulsen ” op te vangen, die zich dan via de

’) Dit geldt vooral voor de legerings- of alloy-junction transistoren.
2) In de Engelse literatuur noemt men dit „bottoming"; het „tot op de bodem uit
sturen" van een transistor.
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„warmteweerstanden” geleidelijk ontladen, net als een elektrisch afvlakfilter of een buffer-accu. Uiteraard is de capaciteit van deze ,warmtecondensator” beperkt. Toch moet u deze ook weer niet onderschatten: per
definitie geldt b.v. voor een OC 76 (Pc = 100 mW), dat piekdissipatles
tot 8 watt(!) mogen voorkomen, mits de totale dissipatie, geïntregeerd
(= uitgesmeerd) over 100 gs de normaal toegestane (constante) dissipatie
niet overschrijdt.
Afhankelijk van de schakeling en het transistortype, bedraagt de tijd waar
in een schakeltransistor van de niet-geleidende naar de goed-geleidende
toestand wordt gebracht en omgekeerd 0,0 1 tot 4 us. De grensfrequentie
fa en de collector-tijdconstante rg spelen hierbij een voorname rol. *)
Om aan te tonen dat inderdaad grote stromen kunnen worden geschakeld,
een rekenvoorbeeld:
Stel dat tot een collectorspanning Ukn van 0,2 V wordt uitgestuurd bij een
collectorstroom van 200 mA, dan bedraagt de collectordissipatie slechts
0,2 X 200 = 40 mW. De transistor representeert dan een weerstand van
0,2 V
= 1 Q. Sturen we nog verder uit, b.v. tot een Uce van 0,1 V, dan
200 mA
bedraagt de weerstand van de open transistor nog slechts 0,5 Q\
Bij de totale dissipatie dient men dan echter de dissipatie van de emissor/
basisdiode op te tellen. Deze zal bij grote stromen vrij aanzienlijk kunnen
zijn.
Om te zorgen, dat de transistor inderdaad goed vastloopt (waarmee de
collector-dissipatie wordt gedrukt) moet men de basisstroom voor het
bereiken van een bepaalde collectorstroom groter maken dan uit de (mini
male) stroomversterkingsfactor a'mjn zou volgen. Gemakshalve kan men
met een „schakel-stroomversterkingsfactor ” a'8 rekenen, waarbij a'a <
a'min. Hoe groter de verhouding a'mjn/a's, des te beter wordt de transistor
overstuurd. Heeft de transistor uit ons voorbeeld bij Ic = 200 mA nog een
200
Ic
a9 van b.v. 10, dan zal de basisstroom ongeveer ------ = ------- = 20 mA
a's
10
moeten zijn.
Stel verder dat hiervoor een basisspanning Ube van 1,5 V nodig is, dan be
draagt de basisdissipatie 20 X 1,5 = 30 mW. De totale dissipatie in de
transistor is derhalve 40 + 30 = 70 mW. Hierbij dient dan nog de dissi
patie tijdens het schakelen — de z.g. flankdissipatie — te worden opgeteld.
Het is echter zeer goed mogelijk dat de stroomversterkingsfactor a'R van
de gebruikte transistor bij een collectorstroom van 200 mA nog kleiner
Is dan 10. De collectorspanning zal dan niet tot beneden de kniespanning
Ukn dalen als de basisstroom op 20 mA wordt gehandhaafd. Verder kan
ook de basis-emissorspanning Ube groter zijn. De totale dissipatie kan dan
de toelaatbare overschrijden.
Voor schakeldoeleinden moet voor grote stromen daarom een geschikt
type worden gekozen. De OC 76 b.v. heeft een zeer lage ingangsweerstand
en een grote a, ook bij grotere collectorstromen, waardoor deze bijzonder
voor schakelfuncties geschikt is. De basisdissipatie blijft daarbij klein.
Voor kleinere stromen kan met gewone typen worden volstaan. Voorbeel1959
jutuq—
—uuv
1960 Vol. 20 nr. 2 blz. 56: ,,Transient
Behaviour and Fundamental Transistor Parameters”.
’) Zie OOk ..Eieuirumc
Electronic 2ippiicaiiuiis
Applications”
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den van bedoelde schakelingen vindt men o.a. bij de transistor-omvormer
en de verzadigingsflip-flop.
Literatuur: ..The Transistor as a Switching Device" Uitg. Philips Tech. Bibl.

4. DE OMKEERBAARHEID VAN DE TRANSISTOR

Zoals reeds uit hfdst. II.2 is gebleken, is de opbouw van de meeste transistoren zodanig, dat in principe de functie van collector en emissor kunnen
worden verwisseld. Hoewel de stroomversterkingsfactor dan doorgaans
kleiner is en b.v. ook lagere max. spanningsgrenzen gelden dan in de
normale toestand, blijft de p-n-p of n-p-n structuur als transistor func
tioneren. Soms wordt in de elektronische schakeltechniek bewust van deze
eigenschap gebruik gemaakt. Er zijn hiervoor zelfs speciale, z.g. „sym
metrische” transistoren ontwikkeld, welke in „omgekeerde” toestand de
zelfde eigenschappen bezitten als in de normale toestand, b.v. de OC 141.
Zo speelt b.v. de omgekeerde of „inverse” stroomversterkingsfactor a'jnv
een rol bij de schakeltijd: grote waarden van a'jnv maken kortere schakeltijden mogelijk, daar dan de „hole storage” sneller wordt weggewerkt.
Voor vele andere toepassingen kan de omkeerbaarheid van transistoren
echter tot ongewènste nevenverschijnselen leiden. Zo kan b.v. het abu
sievelijk omwisselen van de voedingsspanningspolariteit de transistor in
bepaalde gevallen vernielen. Is n.1. de ohmse weerstand in collector- en
emissorketen laag en wordt de basis uit een laagohmige spanningsdeler
gevoed, (zoals b.v. het geval is bij een klasse B-eindtrap, zie fig. IV-13b)
dan komen de nu als emissors fungerende collectors via de laagohmige
transformatorwikkelingen aan + batterij. De bases komen via de (i.v.m.
de normale stabiliteitseisen) zeer laagohmige Rg aan — batterij. Er gaat
dus een zeer grote basisstroom vloeien, die een evenredig grote collectorstroom tot gevolg heeft. Meestal wordt de dissipatie dan zó groot, dat de
transistoren na korte tijd stuk gaan.
Ook de drijvertransistor loopt ernstig gevaar, want hoewel de eindstroom
door de nu als collectorweerstand fungerende emissorweerstand wordt be
grensd, is de laadstroom van de hieraan parallel geschakelde elco soms al
voldoende om de transistor te vernielen. Bovendien zal, doordat de elco nu
verkeerde polariteit ontvangt, deze spoedig doorslaan en alsnog de transsistor vernielen.
Bij de overige transistoren wordt de stroom doorgaans d.m.v. de aanwezige
weerstanden dusdanig begrensd, dat het gevaar voor beschadiging hier
minder groot is — zolang de verkeerd-om gepoolde elco’s geen kwaad
kunnen doen.
Soms schakelt men daarom een kleine gelijkrichtcel in serie met de voedingsleiding: Wordt de batterij per ongeluk verkeerd- om aangesloten, dan
spert deze cel en kan er geen transistor stuk gaan. Een kleine zekering in
de voedingsleiding helpt n.1. niet, omdat de stromen daarvoor meestal nog
te weinig boven de normale waarde bij volledige uitsturing uitkomen. De
gelijkrichter vergroot echter door zijn weerstand de kans op terugkoppe
ling via de voedingsleiding (zie ook hfdst. IV.4e.). Daarom past men
soms toch wel eens een zekering toe, doch zet men achter de zekering
een gelijkrichter direct over de voedingsspanning. Bij normaal gebruik
spert deze cel; bij verkeerd-om aansluiten van de batterij geleidt deze
echter en doet de zekering springen. Een nogal krasse methode, welke
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echter in de praktijk blijkt te voldoen, mits een voldoend ,.zware” gelijkrichter wordt gebruikt.
Geheel andere verschijnselen doen zich voor in mengtrappen en m.f.
versterkers, uitgerust met „MADT”- of ,,drift”-transistoren, zoals b.v. de
OC170 en OC171 (zie ook hfdst. VI.5. en VT.7.). Treedt in dergelijke
schakelingen oversturing op, dan kunnen parasitaire oscillaties ontstaan.
Deze zijn het gevolg van het feit, dat genoemde transistortypen een zeer
lage a'inv bezitten. Wordt bij zeer sterke signalen de collector periodiek
positief t.o.v. de basis, dan vloeit nagenoeg de gehele positieve collectorstroom naar het basiscircuit terug. Hierdoor kunnen oscillatie-verschijnselen ontstaan, die soms reeds door een spanningsstoot aan de gang kun
nen worden gebracht. ♦) Eenmaal op gang zijnde is het signaal zó sterk,
dat de oscillatie voort blijft duren. Bij de conventionele „alloy-junction”transistoren zoals b.v. de OC 44 en OC 45 (zie hfdst. VI.4). — welke een
veel grotere a'jnv bezitten — treedt dit verschijnsel, dat ..bottoming effect”
wordt genoemd, niet op.
Het oversturingsverschijnsel, dat voorts in supers met pre-selectietrap op
treedt en dan bovendien tot allerlei ongewenste mengfrequenties aanleiding
geeft, kan worden bestreden door in serie met de collector een (normaal
geleidende) diode op te nemen, ofwel door een voldoend grote weerstand
(ca. 470 Q) in serie met de collector te schakelen.
5. IETS OVER DE OMGANG MET TRANSISTOREN

Ofschoon transistoren in mechanisch opzicht wel een stootje kunnen heb
ben, moet men anderzijds in elektrisch opzicht voorzichtig met ze om
springen. De verhoudingen liggen immers zoveel anders dan we bij buizen
gewend waren; de spanningen zijn vele malen kleiner. Niemand zal het in
z’n hoofd krijgen om plompverloren de volle anodespanning op het stuurrooster van een buis te zetten; men weet toch immers instinctief dat de
buis daar niet tegen kan. Evenmin moet men nooit de volle batterijspanning zonder serieweerstand op de basis van een transistor zetten: het over
lijden van een transistor gaat volkomen geruisloos zonder waarschuwend
vonkengesputter! Men moet zich dus volkomen op de geheel andere waar
den instellen.
In het bijzonder geldt onze zorg voor overmatige verwarming, zowel bij
het insolderen als bij de dissipatie. Gebruik daarom een platte tang voor
het vasthouden van de uitlopers als „thermische shunt” bij het insolderen.
Bij te hoge dissipatie wordt de transistor warm en zal de lekstroom toe
nemen. Daardoor verschuift het werkpunt, zodat de collectorstroom en
daarmee de dissipatie nog groter wordt, totdat de transistor eventueel
kapot gaat. Bij overbelasting stijgt de junctiontemperatuur snel, dikwijls
is de transistor al gesneuveld voordat de warmte aan de buitenkant merk
baar wordt. De transistor kan reeds beschadigd of zelfs vernield worden
door de ontlading van een grote condensator of inschakelverschijnselen
tijdens het inzetten in een onder spanning staande schakeling. Schakel
daarom steeds de spanning uit als u iets aan de schakeling wilt verande
ren. Juist om deze reden is het gebruik van „voetjes” zo gevaarlijk, omdat
men spoedig geneigd is „even” de transistor uit een ingeschakeld appa-

•) Zie ,.Electronic Applications” 1959—1960 Vol. 20 nr. 2 blz. 41: „Parasitic Oscillations
in I. F. Stages and Frequency Changers of A. M. Receivers”.
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raat te trekken om hem er even later weer in terug te steken. De contactveertjes in deze voetjes verbuigen spoedig en leiden dan tot onbetrouw
bare contacten; ook hierdoor kan de transistor worden beschadigd (in- en
uitschakelverschijnselen van transformatoren en condensatoren).
Let verder steeds op de juiste polariteit van de aangelegde spanningen.
Bedenk dat bij p-n-p transistoren de „hoogspanningslijn” negatief is. In
geval u een n-p-n transistor te pakken heeft, moet nu de collector positief
zijn. Het omkeren van de polariteiten kan de transistor vernielen’
Bij transistoren in schakelfuncties moet rekening gehouden worden met de
dissipatie van de emissor/basisdiode. In bepaalde gevallen kan deze even
groot worden als de collectordissipatie.
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HOOFDSTUK VI
FABRICAGE EN CONSTRUCTIE
VAN ENKELE BELANGRIJKE TRANSISTORTYPEN

1. HET ZUIVEREN VAN GERMANIUM

De halfgeleidertechniek maakt, zoals reeds vroeger opgemerkt, van buiten
gewoon zuivere stoffen gebruik, waaraan dan een controleerbare hoeveel
heid van bepaalde verontreinigingen kan worden toegevoegd. De inge
brachte verontreinigingen in germanium, zoals dit voor transistoren wordt
gebruikt, liggen in de grootte-orde van 10-5 tot 10-8 %. Het spreekt dus
vanzelf dat, wil men de hoeveelheid ingebrachte verontreinigingen in de
hand hebben, men het germanium eerst zo goed mogelijk moet zuiveren.
Het uit het mineraal germaniet (een koperhoudend erts met een germanium-gehalte tot ca. 8 %) of als bijprodukt bij de zinkbereiding gewonnen
germanium, wordt eerst chemisch gereinigd. (Dat gebeurt niet, zoals bij uw
costuum, door spoelen met „tri”, maar door het in germanium-tetrachloride
om te zetten, wat verscheidene malen gedestilleerd en vervolgens door
hydrolyse in germaniumdioxyde wordt omgezet.) Na het dioxyde met
waterstof tot germaniumpoeder te hebben gereduceerd, wordt het bij ca.
950° C tot een staaf omgesmolten. Men heeft dan reeds een germanium
verkregen, waarin met de gangbare scheikundige analyse-methoden geen
verontreinigingen meer kunnen worden aangetoond. Toch is dit voor de
vervaardiging van transistoren nog niet zuiver genoeg. Voor de verdere
reiniging worden andere methoden gebruikt.
Het is bekend dat bij het stollen van een gesmolten metaal ( = de „smelt”)
steeds in het gekristalliseerde metaal minder verontreinigingen voor
komen dan in de smelt. Dit verschijnsel wordt bij het zóne-smeltproces benut.
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Het schuitje loopt op rails door een kwartsbuis, die met een inert (= niet
aantastend) gas is gevuld. Om de buis zijn een aantal spoelen aange
bracht, waardoorheen een sterke r.f. wisselstroom loopt. Deze brengen
d.m.v. wervelstromen het germanium plaatselijk aan het smelten. Trekt
men nu het schuitje langzaam naar rechts, dan verschuiven de gesmolten
zónes langzamerhand naar links, daarbij aan de rechterkant van zo’n zóne
steeds zuiverder germanium kristalliserend, aan de linkerkant steeds on
zuiverheden in de smelt opnemend (fig. lb). Men vergelijkt dit proces
wel eens met een „bezem”. Hoe vaker dit „vegen” wordt herhaald, hoe
zuiverder het meest rechtse stuk wordt. Het linker stuk bevat tenslotte
alle onreinheden en wordt later afgezaagd. Aan het gezuiverde germa-
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nium wordt nu een zeer nauwkeurig berekende hoeveelheid van een be
paalde stof toegevoegd, zodat het, al naar gelang de ingebrachte stof, in
p- of in n-germanium verandert. Van het verdere fabricageproces hangt
vast

vast

Fig. 1b
vloeibaar

het nu af of het een transistor met p-n-p of met n-p-n zal worden. Ook
andere samenstellingen zijn mogelijk, zoals we straks zullen zien. De
tegenwoordige transistoren zijn vrijwel alle van het lagen- of „junction”type. Er bestaan hiervoor diverse, principieel verschillende fabricage
methoden, die elk hun invloed hebben op de karakteristieke eigenschappen
van het eindprodukt.
2. DE „GETROKKEN” LAGENTRANSISTOR
In een grafieten smeltkroes wordt in het gesmolten zuivere germanium
een „kristalkern” gedompeld, een staafje zuiver langs het kubische kristal
rooster gesneden germanium, dat men eerst iets af laat smelten. Vervol
gens wordt de temperatuur verlaagd, zodat het kristal begint te „groeien”.
Het staafje, dat aanvankelijk juist het gesmolten metaaloppervlak raakte,
wordt nu uiterst langzaam en met een draaiende beweging omhooggetrok
ken (ongeveer zoals de beweging van een kolomboormachine, fig. 2a).
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Nu wordt een zodanige hoeveelheid arsenicum of antimoon aan de smelt
toegevoegd, dat er n-germanium met de gewenste specifieke weerstand
ontstaat. Nadat het kristal voldoende ver is gegroeid, wordt een afge
paste hoeveelheid gallium of indium toegevoegd, zodat de n-geleiding
wordt overgecompenseerd en er p-germanium ontstaat. Nadat het kristal
nog eens 50 micron is gegroeid, mikt men weer zóveel arsenicum of indium
in de smelt, dat het germanium weer overwegend n-geleidend wordt. Men
heeft nu een soort doorregen speklap van n-germanium met een zeer
dun laagje p-germanium midden in verkregen. Op die manier wordt een
n-p-n kristal gemaakt, waaruit een zeer groot aantal staafjes kan worden
gezaagd voor evenzovele n-p-n transistoren (zie fig. 2b).
Tenslotte worden de staafjes nog even geëtst om het door het zagen ver
stoorde kristalrooster aan de oppervlakte te verwijderen.
Het bevestigen van de verbindingsdraadjes, vooral aan het voor het blote
oog onzichtbare p-laagje, is een techniek op zichzelf. Hiertoe wordt het
staafje in een speciaal meetapparaat geklemd, waarbij het bevestigingsdraadje langs het staafje tast. Zodra het meetapparaat de juiste plaats
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constateert wordt het draadje automatisch vastgelast. Fig. 2c geeft een
beeld van zo’n grown-junction transistor (fabrikaat Siemens).

Fig. 2c

Het is mogelijk, op dezelfde manier p-n-p transistoren te maken. Men gaat
dan b.v. uit van een kristalkiem met p-verontreiniging en laat hierop ach
tereenvolgens een uiterst dun laagje n-germanium en een p-laagje kristal
liseren. De getrokken n-p-n transistoren bezitten echter gewoonlijk betere
r.f.-eigenschappen als gevolg van de min of meer diffuse p-n overgangen.
De collector- en emissorweerstanden zijn daardoor wat groter, wat een
hogere kniespanning oplevert dan b.v. bij de alloy-junction transistoren.

Tegenwoordig wordt het trekproces in hoofdzaak voor silicium-transistoren
toegepast; als p- en n-materiaal voegt men gewoonlijk sporen van borium
resp. fosfor toe. De smeltkroes is i.v.m. het zeer hoge smeltpunt van
silicium van kwarts vervaardigd.
3. DE „VARIABEL-GETROKKEN” LAGENTRANSISTOR
(,,rate-grown”-transistor)

Deze wordt op ongeveer dezelfde manier vervaardigd. Echter wordt in
plaats van het toevoegen van overcompenserende verontreinigingen de
smelt van tevoren reeds voorzien van zowel p- als van n-verontreinigingen.
De germaniumsoort welke hierbij aan de kristalklem ontstaat hangt af
van de snelheid waarmee de kiem wordt opgetrokken. Bij langzaam op
trekken ontstaat n-germanium, daar de p-verontreinigingen gemakkeltjker
in gesmolten toestand blijven dan de n-verontreinigingen.
Bij sneller optrekken (= vergroten van de treksnelheid/afkoelingsverhouding) vormen de p-verontreinigingen (welke voortdurend van het groeiende
kristal worden afgestoten) een verhoogde p-concentratie vlak onder het
kristal, zodat een p-laagje ontstaat.

Veronderstellen we dus, dat de trekverhouding zó geregeld wordt dat ngermanium ontstaat, dan wordt bij juiste verandering van die trekverhou
ding een n-p-overgang gevormd. Keert de trekverhouding daarop weer
terug tot de oorspronkelijke waarde, dan wordt een p-n-overgang gevormd,
zodat in totaal een n-p-n structuur is verkregen. Aangezien dit proces —
in tegenstelling tot de vorige fabricagemethode — verscheidene keren ge
durende het groeien van het kristal kan worden herhaald, leidt dit tot een
economischer materiaalverbruik.
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4. DE „GELEGEERDE” LAGENTRANSISTOR („alloy-junction”transistor)
Deze ontstaat door een plaatje germanium aan weerszijden van een drup
peltje metaal te voorzien en door verhitten deze druppeltjes germanium te
laten oplossen.
Voor de vervaardiging van p-n-p transistoren gaat men b.v. uit van een
ca. 0,2 mm dik plaatje n-germanium, dat op een metalen drager is gelast.
Nadat het germanium zorgvuldig is gereinigd, wordt een druppeltje indium
aan weerszijden van het plaatje opgebracht. Het geheel wordt tot iets
boven het smeltpunt van Indium (155° C) verhit; (het smeltpunt van ger
manium is 958° C). In gesmolten toestand lost het indium zóveel germa
nium op, tot het is verzadigd ( amalgameren ). Men zorgt, dat nog een
zeer dun laagje n-germanium blijft staan. Bij het afkoelen zal het grootste
deel van het opgeloste germaniüm weer worden afgescheiden (segregeren),
en wel juist op de gewenste plaats, n.1. bij het overgebleven n-germanium.
De afgescheiden laagjes germanium bevatten nu echter indium, zodat er
p-germanium is ontstaan.
Meestal wordt het bovenbeschreven verhittingsproces in etappes uitge
voerd, om de dikte van het overgebleven n-laagje te kunnen controleren.
Hoe dunner immers dit laagje, des te groter de versterking van de tran
sistor. De emissor is kleiner dan de collector, zodat de emissor a.h.w. door
de collector wordt omgeven. ♦) Een dwarsdoorsnede van zo’n alloy-junction
p-n-p transistor is in fig. 3a weergegeven. (Fabrikaat Mullard, Valvo,
Philips). Deze fabricagemethode is aanzienlijk goedkoper dan van de ge
trokken junction-transistoren. Het legeringsproces resulteert in zeer lage
inwendige collector- en emissorweerstand, zodat de kniespanning klein is.
De abrupte p-n overgangen maakt de inwendige capaciteiten relatief groot
(deze variëren omgekeerd kwadratisch met de aangelegde sperspanning)
zodat zonder speciale maatregelen vrtf slechte r.f.-eigenschappen kunnen
ontstaan.
5. DE „DRIFT”-TRANSISTOR

Een aparte categorie vormen de „alloy-dlffused junction” transistoren. Op
een stukje p-germanium worden naast elkaar twee minuscule bolletjes
(doorsnede 130 A 150 //) van een speciale tln-lood legering gelegd (fig. 3b).
Eén bolletje — de latere basisaansluiting — bevat uitsluitend n-verontreiniging; het andere bolletje — de latere emissoraansluiting — bevat
daarentegen zowel n- als p-verontreiniging. Onder hoge temperatuur
worden beide bolletjes in het germanium gelegeerd. Gedurende dit proces
— dat geruime tijd duurt en waarbij de temperatuur constant wordt ge
houden — diffundeert de n-verontreiniging van beide bolletjes in het p-ger
manium. De p-verontreiniging van het emissorbolletje heeft een zo kleine
diffusieconstante, dat praktisch geen diffusie van dit element plaats vindt.
Tussen de beide bolletjes en het p-germanium vormt zich nu een n-laagje,
dat bij afkoelen een gerekristalliseerde grenslaag vormt. Het emissorbol
letje bevat in deze grenssector zeer veel p-germaniumatomen, zodoende be
staat de grenslaag aldaar uit een laagje p-germanium. Onder het basis-

•) Dit houdt verband met het feit, dat de door de emissor in de basis geïnjecteerde
gaten op hun weg elkaar onderling afstoten, waardoor de gaten a.h.w. „uitwaaieren”.

101

n-germanium
—t—| p- verontreiniging

emissor aansluiting

collector aansluiting

BASIS
AANSLUITING

EMISSOR—
AAN SLUITING

basis
aansluiting

Fte. 3b

Fig. 3a
N

z

N+P

N
N

P

N

P

HET EIGENLIJKE
BASISLAAGJE

P

I

COLLECTOR—
— AANSLUITING

bolletje kon zich evenwel geen p-laagje vormen, omdat dit bolletje geen
p-verontreinigingen bevatte; deze grenslaag is dus niet van belang ten
opzichte van de gediffundeerde n-laag.
In de aldus opgebouwde transistor is het oorspronkelijke plaatje p-germanium de collector; de emissor- en basisaansluiting wordt met de betref
fende bolletjes tot stand gebracht. Met behulp van deze legeringstechniek
kunnen basisdikten van 3 tot 5 p worden bereikt. Daar voorts de concen
tratie van de n-verontreiniging in de gediffudeerde basis-grenslaag niet
homogeen is, maar van emissor naar collectorgrenslaag exponentieel ver
loopt, ondervindt de gatenstroom van emissor naar collector een versnel
ling t.g.v. het aldus ontstane ,,drift”-veld. Met de diffused-junction tran
sistors — ook wel drift-transistoren genoemd, kunnen tot nu toe ongekend
hoge afsnijfrequenties worden bereikt. Mede door de geringe afmetingen
van de grenslaagjes zijn de inwendige capaciteiten klein.
Sommige drift-transistoren worden volgens fig. 3a vervaardigd; het expo
nentiële verloop van de basis-grenslaag wordt dan verkregen door vooraf
op het plaatje een laagje op te dampen.
6. DE „P-N-I-P- EN N-P-I-N”-TRANSISTOR

Deze behoort eveneens tot de categorie van de legerings-transistoren. De
opbouw is ongeveer dezelfde als van de „drift”-transistoren, echter is de
exponentieel verlopende verontreinigingsconcentratie van emissor- naar
collector-grenslaag vervangen door een laagje „intrinsiek” of „natuurlijk”
germanium tussen basisgebied en collectorgebied. Dit laagje reduceert de
collector-basis capaciteit en scheidt de collector-grenslaag van de basis.
Daardoor kan de basis dunner worden gemaakt zonder dat de collectorbasis doorslagspanning wordt verlaagd.

7. DE „MADT”-TRANSISTOR („micro-alloy diffused base” of
„surface-barrier”-transistor”
Deze kan worden beschouwd als een verdere verbetering van de legering»*
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en drift-transistor. Evenals de drift-transistor bezit de MADT-transistor een
gediffundeerde basis; de constructie is doorgaans als die van fig. 4a. Ech
ter worden op de plaatsen waar de emissor- en collector-grenslaagjes
moeten komen eerst langs galvanische weg putjes geëtst, op de bodem
waarvan — eveneens langs galvanische weg — de grenslaagjes worden
gevormd. Dit heeft het voordeel, dat de grenslaagjes precies op de juiste
plaats op het basisplaatje kunnen worden aangebracht. De kunst is, om de
putjes zó te etsen, dat hun bodems vlak zijn en precies tegenover elkaar
parallel lopen. Daartoe wordt het plaatje geleidend ingeklemd, waarna een
uiterst dun straaltje elektrolyt tegen het plaatje wordt gespoten. Een achreflector
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ter het plaatje opgestelde lichtbron zorgt d.m.v. in het plaatje opgewekte
fotonen ervoor, dat de etsing, waarbij een elektrische stroom via het straal
tje wordt gezonden, op de gewenste plaats geschiedt (fig. 4b). Door de
lichthoeveelheid te meten, welke door het inmiddels doorschijnend dunne
plaatje valt, kan de dikte van het laagje worden beoordeeld. Nadat vol
doende diep geëtst is, wordt het plaatje omgekeerd en aan de andere zijde
op overeenkomstige wijze behandeld. Na voltooiing van het etsproces wordt
de stroomrichting door het straaltje omgekeerd en worden de verontreini
gingen langs galvanische weg aangebracht. Hierop worden nu de collector
en emissorbolletjes gelegeerd. Door de collector-aansluiting op een plaatje
goed-warmtegeleidend materiaal te solderen, kan in principe een vrij grote
collectordissipatie worden toegelaten. Het versterkings-bandbreedte produkt van de MADT-transistor is ca. een factor 10 beter dan van de drifttransistor. Door de lage collectorweerstand en de hoge toelaatbare collec
tordissipatie is de MADT-transistor zeer geschikt als ultra-snelle schakeltransistor (b.v. voor computers).

8. DE MESA-TRANSISTOR
Deze lijkt qua opbouw sterk op de drift-transistor (fig. 3b), echter worden
de verontreinigingen via een metallisch verdampingsproces opgebracht. De
plaats van de emissor- en basiselektroden wordt tijdens het verdampings
proces door maskertjes bepaald. Teneinde de capaciteiten te verkleinen en
de basisstroom tot een betrekkelijk klein gebied te beperken en daardoor
de stroomdichtheid te vergroten (zodat de effectieve basisdikte wordt ge
reduceerd) wordt een belangrijk deel van het basisgebied weggeëtst. Er
blijft dan een soort tafeltje staan, dat wel wat op sommige erosie-geberg-
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ten met vlakke top lijkt zoals deze o.a. in Z.W.-Amerika voorkomen en in
Z.-Afrika (Tafelberg). Een dergelijke tafelberg of landklif wordt ook wel
met het Spaanse woord „mesa” (= tafel) aangeduid. De grensfrequentie
en collectordissipatie van de MESA-transistor is betrekkelijk hoog. Als
schakeltransistor is deze echter minder geschikt wegens de vrij hoge
interne collectorweerstand en grote kniespanning.
9. DE „PLANAIRE”-TRANSISTOR („vlakke” transistor)
Dit is een voorbeeld van de zeer ver gevorderde fabricagetechniek van
halfgeleiderconstructies. Het beste kan deze fabricage aan de hand van een
aantal figuren (fig. 5a t/m h) stap voor stap worden gevolgd. Uitgaande
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van een dun plaatje silicium als ondergrond (fig. 5a) wordt eerst het ge
hele oppervlak geoxideerd (fig. 5b). Vervolgens wordt hierin een ven
ster geëtst (fig. 5c), waarbij de niet-weg te etsen delen worden beschermd
d.m.v. laagje, dat langs foto-litografische weg wordt aangebracht. Daarna
wordt via het venster de basis-verontreiniging opgebracht (fig. 5d), dat
bij een verhittingsproces in het zuivere silicium dringt, zodat de collectorbasis grenslaag wordt gevormd; het geheel wordt tijdens de verhitting
opnieuw met een oxidelaag bedekt. Ook in deze laag wordt nu een venster
geëtst (fig. 5e), dat echter kleiner is dan het eerste venster. In de aldus
blootgelegde basis wordt nu de verontreiniging voor het vormen van de
emissor aangebracht (fig. 5f), welke hierbij in de basis diffundeert en
zo de emissor-basis grenslaag vormt. Tijdens het hiervoor benodigde ver
hittingsproces vormt zich opnieuw een oxide-laag. Evenals bij de figuren
5c en 5e bedekt een langs foto-litografische weg verkregen bescher
mingslaag de niet-weg-te-etsen delen, als in fig. 5g de contactplaten voor
de basis- en emissoraansluiting worden blootgelegd. Deze worden in fig. 5h
via een metaaldamp-proces in de aangebrachte venstertjes opgedampt.
Daarmee is het siliciumplaatje en de grenslaagjes geheel van de buiten
lucht afgesloten en is aantasting onmogelijk. Na het aanbrengen van de
aansluitdraden kan de transistor worden ingekapseld.

Het bovenbeschreven fabricageproces leent zich bijzonder voor massafabricage. Een grote schijf silicium dient dan als uitgangspunt voor een
groot aantal gelijktijdig vervaardigde transistoren, die na het stadium van
fig. 5b worden gescheiden. De eigenschappen van de vlakke transistor zijn
ongeveer gelijk aan die van de mesa-transistor. De max. dissipatie is onge
veer 1,5 X zo groot, terwijl de lekstroom Ic0 een factor 100 kleiner is. Hier
door is de vlakke transistor bijzonder betrouwbaar en stabiel.
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Miniatuurtransistoren van Telefunken

Röntgen-opname van een Alloy-Junction
transistor (Foto Philips)

Fabricage van de
transistorbasis (Foto
Philips)
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Close-up van de automatische inkapselmachine die de transistor hermetisch afsluit
(Foto Philips)

Micro opname van een Mesa
systeem, echter nog zonder de
aansluitdraden (Foto Siemens)
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Automatische montagemachine voor transistoren (Foto Philips)

Het bevestigen
van de elektroden
aansluiting aan
een Mesatransistor
(blz. 103), waar
voor gouddraad
wordt gebruikt,
vindt plaats m.b.v.
een microscoop
en een micro
manipulator
(Foto Siemens)
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Nieuwe fabricagemethoden leidden tot de silicium planaire-transistor (blz. 104), waar
van de opbouw principieel anders is dan die van de bekende legerings transistor (links)
(achtvoudige vergroting) (Foto Telefunken).

1

i
Onder een 250-voudig
vergrotende
microscoop ziet men
zó de door een witte
ring gekenmerkte
halfgeleider pil
— nauwelijks een
halve vierkante milli
meter groot — van eer
planaire-transistor
(blz. 104). (Foto Telefunken)
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10. DE „EPITAXIE-MESA”-TRANSISTOR
Deze kan als een verdere verbetering van de gediffundeerde of opgedampte
mesa-transistor worden beschouwd. Bij de normale mesa-transistor moet
de onderlaag een tamelijk hoge ohmse weerstand bezitten teneinde een vol
doend hoge collectordoorslagspanning te verkrijgen. Dit verhoogt de knlespanning en hole-storage-tijd bij gebruik als schakeltransistor. Bij de
epitaxie-techniek wordt het hoogohmige collectormateriaal als een dunne
laag op een laagohmige ondergrond gedampt. Hierop wordt dan de emissor-basis overgang met behulp van de reeds besproken gediffundeerde
mesa-techniek aangebracht, door een verontreiniging op de epitaxie-laag
te dampen en hierin te laten diffunderen, zodat een laagje van tegen
gestelde polariteit ontstaat.
De eigenschappen van de epitaxie-mesa-transistor zijn in grote lijnen gelijk
aan die van de gediffundeerde mesa-transistor; de basisweerstand is even
als de kniespanning echter lager en de hole-storage-tijd is korter.
11. PLANAIRE „EPITAXIE-MESA”-TRANSISTOR
Dit is een combinatie van de eerder genoemde technieken. Het is dus in
wezen een epitaxie mesa-transistor, vervaardigd volgens de planalre
methode.
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HOOFDSTUK VII
DE VELDEFFECT-TRANSISTOR

1. De gelegeerde FET
Reeds in 1952 beschreef W. Shockly — de nestor van de halfgeleiderfysica
— een unipolaire veld-effect transistor met een sperrende grenslaag als
stuurelektrode, die daardoor een hoge ingangsimpedantie bezat. Tot rond
1960 kwamen de veld-èffect transistoren en de hiervan afgeleide typen,
zoals o.a. de dubbel-basis diode en het Franse Tecnétron, nauwelijks verder
dan het laboratorium-stadium. Sindsdien hebben drie belangrijke factoren
hierin verandering gebracht. Ten eerste heeft men een beter begrip ge
kregen van de halfgeleider-fysica en de verwante halfgeleider-technologie,
die het tegenwoordig mogelijk maakt veldeffect-transistoren met voorspel
bare en reproduceerbare eigenschappen te fabriceren. Ten tweede heeft
men nieuwe fabricagetechnieken ontdekt zoals de planaire ets- en opdamptechniek, en in het bijzonder ook de ontwikkeling van een type met geïso
leerde stuurelektrode, die bepaalde voordelen biedt t.o.v. de sturing met
een sperrende grenslaag (b.v. nog hogere ingangsimpedantie), die echter
ten koste gaat van bepaalde andere eigenschappen (b.v. grotere kwetsbaar
heid). Een derde factor was de sterke mate, waarin de transistorisering van
elektronische apparaten is voortgeschreden. Voor sommige toepassingen
schiet de gewone grenslaagtransistor te kort of vergt zulke kostbare scha
kelingen, dat men daarvoor liever nog elektronenbuizen gebruikt. Er beG
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stond dus behoefte aan een vervanger voor de „warme" buis, die vergeljjkbare eigenschappen bezat. Derhalve werd achter de verdere ontwikkeling
van de veld-effect transistor meer druk gezet.
De unipolaire veld-effect transistor (Field Effect Transistor, „FET”), vol
gens Shockley is schematisch weergegeven in fig. 1.
Op een (dun) plaatje n-geleidend materiaal (germanium of silicium) is aan
weerszijden via een legeringsproces een laagje p-materiaal aangebracht.
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Aan de linker- en rechterkant van het plaatje zijn elektroden geplaatst, die
oorspronkelijk de uit de buizentechniek stammende benamingen „katode”
en „anode" ontvingen, maar die men later heeft omgedoopt in „source”
(= bron of „oorsprong”) en „drain" (= afvoer). Een uitwendige batterij
doet een stroom vloeien door het plaatje, dat „channel” (= kanaal) wordt
genoemd. Via een hulpbatterij worden de door de p-n overgang gevormde
grenslaag-dioden tot sperren gebracht. Hierdoor ontstaat in het n-materiaal
(het ,,n”-kanaal genoemd) een „uitputtingsgebied”, waarin geen vr(je
ladingdragers meer voorkomen. Afhankelijk van de grootte van die gebie
den wordt de kanaalstroom in meerdere of mindere mate ,,afgeknepen’’. De
(doorverbonden) p-laagjes vormen daarbij tezamen de stuurelektrode, de
„gate" (= poort) genoemd, waarmee men in analogie met de elektronen
buis de hoofdstroom kan regelen. Naast de in fig. 1 geschetste legeringsconstructie bestaan er tegenwoordig verschillende uitvoeringsvormen van
de grenslaag -FET, waarvan de planaire constructie wel de belangrijkste
is. In fig. 2a en b is de dwarsdoorsnede van een planaire ,,p-kanaal grens
laag-FET’’ getekend. Uitgaande van een n-geleidend silicium worden d.m.v.
een fotografisch etsprocédé en een opdamp diffusie proces achtereenvolgens
het p-kanaal; de metallische D- en S-elektroden; de n-geleidende poort en
beschermende oxyde lagen aangebracht.

.af voer" (D)

„bron" —

..poort "

r-„afvoer "

..poort" (G)
N

UDS

..bron" (S)

UGS

A/< P

„kanaal

Fig. 2b
Fig. 2a

De verzadigingsstroom van de sperrende poort ligt van een germanium
grenslaag-,,FET” bij normale kamertemperatuur in de orde van 1 «A, het
geen overeenkomt met een impedantie van ca. 1M.Q. Van een silicium
grenslaag-FET is die stroom maar ongeveer een duizendste daarvan, zodat
de ingangsimpedantie overeenkomstig groter is (rond 10® £?). De verza
digingsstroom wordt ongeveer het dubbele bij een temperatuurstijging van
30 tot 50° C. D.w.z. bij onvoldoende koeling of aanzienlijke dissipatie kan
de ingangsimpedantie dalen.
De ingangscapaciteit van de grenslaagpoort ligt in de orde van 20 tot
100 pF bij een transconductantie (steilheid) van 1.000 tot 3.000 /zA/V.
De grensfrequentie wordt bepaald o.a. door de lengte van het kanaal en
aangezien deze vanwege de aan te brengen p-laagjes aan bepaalde mini
mum afmetingen is gebonden, is die (althans voor grenslaag-FET’S) ca.
een factor 10 lager dan met conventionele transistoren kan worden be
reikt.
Voor schakel-toepassingen heeft men echter het voordeel, dat de lading
dragers uit elektronen bestaan, waardoor geen „carrier storage”-verschflnselen optreden. De schakelsnelheid wordt dus uitsluitend bepaald door de
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tijdconstante van poort-capaciteit en kanaalweerstand. Met laagohmige
sturing kunnen schakelsnelheden van minder dan één nanoseconde worden
bereikt. Laat men de ene FET door een andere sturen, dan ligt de schakeltijd echter in de orde van 10 & 20 ns. De ruis in de grenslaag-FET wordt
voornamelijk door de thermische ruis in de uitgangsweerstand bepaald. Bij
lage frequenties treedt bovendien 1/f ruis op, die beneden ca. 100 Hz de
thermische ruis gaat overheersen.
Bij middenfrequenties en met voldoend hoge ingangsweerstand, b.v. 3 'M.Q,
is het ruisgetal slechts een paar tienden dB. Daar het ruisgetal evenwel
van de ingangsweerstand afhangt, is het gemakkelijker een equivalente
ruisweerstand op te geven, zoals dat ook bij elektronenbuizen wordt ge
daan:
0,5
•^eq

S

2. De voornaamste FET-parameters

Evenals bij de „warme" buis of de gewone transistor kan weer één van de
elektroden gemeenschappelijk zijn voor in- en uitgang. Bij de FET spreekt
men dan van de schakeling met gemeenschappelijke oorsprong (g.o.s.);
gemeenschappelijke poort (g.p.s.) of gemeenschappelijke afvoer (g.a.s.); in
de Engelse literatuur „common source circuit, commongate circuit en
common draincircuit” (c.s.c.), (c.g.c.) en (c.d.c.) genoemd. De meest ge
bruikte schakeling is die met gemeenschappelijke bron of oorsprong (welke
laatste benaming we terwille van het onderscheid met de geaarde-basis-
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schakeling van de gewone transistor „g.b.s.” liever „g.o.s.” zullen noemen..
De stroom-spanningskarakteristiek van een FET vertoont grote overeen
komst met die van een pentode elektronenbuis (fig. 3).
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De in de karakteristiek van fig. 3 gebruikte notaties betekenen resp.:
lp = afvoerstroom (drain current).
UDs = afvoerspanning t.o.v. bron (drain/source)
^GS = poortspanning t.o.v. bron (gate/source)
lüSS = afvoerstroom b(j tegen bron kortgesloten poort (drain current wlth
gate shorted to source).
Up = afknijpspanning (pinch-off voltage).
Merk op, dat in fig. 4 de waarden langs de verticale as naar een specifieke
waarde van IDSs ziJn genormaliseerd.
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Uq$= af voer/bron spanning

Daarnaast worden voor de aanduiding van FET-parameters o.a. nog ge
bruikt:
BUqds = poortafvoer doorslagspanning bij doorverbonden bron en afvoer
(gate-to-drain breakdown voltage wlth source shorted to drain).
Sta — voorwaarts-steilheid bij gemeenschappelijke bron (common-source
forward transconductance).
Cis = ingangscapaciteit bij kortgesloten uitgang (short-circuit input capacitance).
Het afknijpgebied of verzadigingsgebied (zie fig. 3) wordt ook wel het
pentodegebied; het niet-verzadigde gebied (links van de stippellijn) wordt
wel het ohmse gebied genoemd. De afknijpspanning Up is de waarde van
UD waarbij de kromme voor Uq = 0 een constante afvoerstroom Ipgs bereikt.
De afvoerpoort-doorslagspanning wordt lager naarmate —Uq groter wordt.
Deze doorslagspanning wordt gemeten bij —Uq = 0 en wordt BUqDS ge
noemd.
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8. De aïknijp-poortstroom IGss
De poort van een grenslaag-FET bestaat in wezen uit een n-p overgang en
vormt derhalve een diode.
In het normale werkgebied wordt de poort-diode in sperrichting bedreven
met een spanning tussen Up en OV. De effectieve gelijkstroomweerstand
van de poort Rj = UGg/IGss is dus hoog; voor een silicium-FET zelfs meer
dan 100 M/2. De poortstroom is echter afhankelijk van de temperatuur
zowel als van de spanning. Fig. 5 toont het verband tussen IGSs en de tem
peratuur resp. UGg.
Als UGs de waarde BUGDg overschrijdt, of als de diode in doorlaatrichting
wordt bedreven, dan wordt de ingangsweerstand zeer laag.

De poortstroom kan statisch op drie manieren worden gemeten:

1. tegen de bron = IGso
2. tegen de afvoer = IGdo
3. tegen bron en afvoer parallel = IGss
Nu zijn bron en afvoer niet elektrisch van elkaar gescheiden; zij zijn
Immers via de vrij lage kanaalweerstand met elkaar verbonden. Meten we
de lekstromen IGso en ÏQDO afzonderlijk en tellen we die waarden bij elkaar
op dan blijkt I Gso + IGDO > ^GSS-

sl
I
f
£

Il
s

-H—

1.2

UDS=-5V

1.0

08
0.6

II

CO
M

0.4

0.2

Fig- 5
O

2A

O

2.8

afvoerj bron spanning

Bij de meeste FET’s kan, indien Uq groter is dan Up, het verschil tussen
(IGS0 + ÏGDO) en ^GSS wel worden verwaarloosd. Onder bedrijfsomstandig
heden kan evenwel UGD tussen 0 en BUGDS liggen en UGg tussen 0 en Up.
De werkelijke poortstroom is daarom doorgaans niet gelijk aan IGgs> die
kan men feitelijk alleen in de schakeling zelf juist méten, temeer daar de
eigen dissipatie IG doet toenemen. De theoretische bepaling wordt dan
wel erg omslachtig, al is het natuurlijk wel mogelijk.
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4. De afknijpspanning Up
De weerstand, die het kanaal vormt wordt bepaald door de afmetingen en
door de materiaaleigenschappen:

1 X p
R = —
b X d
waarin p de specifieke weerstand van het materiaal is, 1 = lengte, b =
breedte en d = dikte. Lengte en breedte liggen door de constructie vast; de
dikte wordt echter bepaald door de effectieve ruimte tussen de poortelektroden, die door de elektrische velden rond de elektroden wordt beïnvloed.
Maken we de poortspanning zo hoog, dat de velden of „uitputtingsgebieden", waarin geen vrije ladingdragers meer voorkomen elkaar raken, dan is
de effectieve dikte d vrijwel tot nul gereduceerd en nadert R tot oneindig.
Deze toestand wordt als „afknijp-conditie” aangeduid; de bijbehorende
poortspanning derhalve als „afknijpspanning” Up (pinch-off voltage). Op
voeren van UDS (tot vlak voor het doorslaggebied van de sperrende poortgrenslaag) verandert dan vrijwel niets meer aan lp. Men noemt het afknijpgebied daarom ook wel eens het „stroombrongebied” of „het gebied
met constante stroom”. In fig. 3 treedt het afknijpen op bij UGs = 0. Uit
fig. 4 blijkt, dat Uqs de grootte van de verzadigingsstroom ID bepaalt (op
analoge wijze als bij de gewone bipolaire transistor
de verzadigde collectorstroom Ic bepaalt). De „knie” in de karakteristiek is van belang voor de
ontwerper, omdat deze de max. uitsturing bepaalt. Men moet dus weten, bij
welke minimum-waarde van Ups het afknijpgebied met Uqs = 0 wordt
bereikt. Zet men deze spanning op de poort, dan is de FET „afgeknepen”,
d.w.z. Ups heeft tot aan de BUgps-waarde nagenoeg geen invloed meer
op lp (op ongeveer dezelfde wijze als de anodespanning bij een „warme”
pentode-elektronenbuis).
5. De kanaal-poort doorslagspanning Bgps

Aangezien de poortdiode in sperrichting wordt bedreven, is het van belang
te weten bij welke spanning deze diode begint te „zener-en”. In de schake
ling met gemeenschappelijke oorsprong is het potentiaalverschil tussen
afvoer en poort het hoogst, vandaar dat vele fabrikanten uitsluitend de
doorslagwaarde BUqpq van de afvoer/poortdiode opgeven. Zolang de
kanaalweerstand nu maar laag is, en de bron tijdens de meting niet wordt
aangesloten, zal BUqpq wel nagenoeg overeenkomen met de bron/poort
doorslagwaarde BUqsq. Men kan zich de poort-kanaaldiode verdeeld den
ken over het hele kanaaloppervlak; het vervangingsschema van een grenslaag-FET is getekend in fig. 6. Er zijn fabrikanten, die het zekere voor
het onzekere nemen en de totale poort/kanaal doorslagwaarde BUqps
meten bij doorverbonden bron en afvoer. Er zou, indien een der elektroden
wordt geaard, anders verschil kunnen bestaan tussen BUqpq en BUqsq- De
het dichtst bij aarde gelegen dioden krijgen dan een veel geringer poten
tiaalverschil te verduren dan de bovenste. Zou een alleen op BUqpq ge
teste FET met geaarde afvoer worden gebruikt, (z.g. „invers-bedrijf”), dan
zouden de onderste (niet op BUqsq geteste dioden) wel eens een lagere
doorslagwaarde dan de opgegeven BUppo-waarde kunnen blijken te bezit
ten.
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6. De steilheid gfs

Tussen Up, IDSs en de steilheid of „voorwaartse overdrachts-conductantie
gf8” bestaat een vast-verband. Volgens Shockley geldt:
JD = ÏDSS

UGS
(1 —

) K

(1)

Up

waarin voor gelegeerde silicium-FET’s K = 3 is, en voor diffusie-FET’s
K = 2. De steilheid gfB wordt gevonden door form. (1) naar Uqs te diffe
rentiëren :

AId
&fs =

d

AUqs
gfs

Augs = u

1 —

dUGS

= gf8 = K X

KI

UGS

IDSS

Up

IDSS

(2)

UGS = o

UD

Het blijkt dus, dat de steilheid afhankelijk is van IDSs en Up. Andere, empi
risch gewonden betrekkingen tonen aan dat voor diffusie-FET’s:

Idss - r Up ~

3

(3)

L Up (ref) _

2

S'fB

IDSS

2

Vp

S’tB (ref)

L IDSS (ref) _

5

Vp (ref)

TDSS (ref)

en:
“I 3
(4)

5

waarin de index „(ref)” referentiewaarden aangeeft. We kunnen nu de
vergeltfkingen (3) en (4) grafisch gaan uitzetten (fig. 7) en wel zo, dat
Indien één .van de parameters bekend is, de andere twee uit de grafiek kun
nen worden afgelezen. Het eenvoudigst is, om voor de referentiewaarden
de karakteristieke instelgegevens te gebruiken, zoals die door de fabrikan
ten voor een bepaald type worden opgegeven. (Ter vergelijking: zie ook
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de voor gewone transistoren geldende omrekengrafiek, fig. 15, hfdst. III.).
Hebben we b.v. een FET type 2N2608 met de karakteristieke waarden:

UP = 2 V (= Up (ref))
IDSS = 1600 uA ( = IDSs (ref))
g'f8 = 1600 mmho (= g'f8 (ref))

die willen afknijpen bij Up = 1 V, dan kunnen we aan de hand van de
verhouding Up/Up(ref) = 1/2 uit de grafiek van fig.-7 aflezen dat:
en

lüSS = °»36 IdSS (ref) = 576/zA

g'{B = 0,66 g'f8 (ref) = 1055 /zmho

We kunnen de waarde van gf8 ook met redelijke nauwkeurigheid (± 20 %)
berekenen uit:
UGS

1 —

&fs —

Up
en

XDSS
g'fe = 2 -------Up
als Ipss en up bekend zijn, en g'fa de waarde van g{a bij Uqs = 0» en
IDss de waarde van ID bij Uqs = 0 is-

up

Fig. 7

Joss
ÏDSS(nf)

of

Sfs(rof)

1. Het verband tussen afkntfpspanning en versterking

Bij benadering geldt dat:

Up X g'f8

« Ki

(1)

ÏDSS
of

Up x g f8
TDSS

(2)

Kt

en

lüSS ~ k2 X Up 3/2

(3)
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Voor gelegeerde FET’s geldt, dat de constante in form. (1) Kt = 3; voor
diffusie-FET’s is Kt = 2. Als niet precies bekend is met wat voor soort
FET men te maken heeft (alloy, diffusie, n- of p-kanaal, grote of kleine
Up), dan kan men als eerste benadering wel Kt = 2,5 stellen. De constante
K2 in verg. (3) wordt door de verhouding van breedte tot lengte van het
FET-kanaal bepaald.

- 15V
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iDSS2
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Fig. 8

X
0,8 V bij
Stel, dat we twee p-kanaal FET’s met rcsp. Upi = 5 V en Up2
0 instellen in g.o.s. (gemeensch. bron-schakeling) en op dezelfde
UGS
voedingsspanning aansluiten, zie fig. 8. Kiezen we de belastingsweerstanden van elke FET zodanig, dat Upgi = ÜDS2 = 5 V, dan geldt:
(4)

ÏDSS X RLi = ÏDSS2 x RL2 = 10 V
Vullen wc voor IdsS form. (2) in, dan krijgen we:

Up2
X------ = 10 V
Ki

Upi

g fsi X RLi X---------- = g'fs2 X RL2
Kt
Nu is de spanningsversterking van een FET:

(5)

(6)

Av « gfs X Rl

Zodat, als we dit in form. (5) substitueren en Ki = 2,5 stellen, vinden dat

Avi

10 Kt

25

Upi

5

5
AuG’S = 0

en
Av2

10 K,

25

Up2

0,8

« 31

AUGS = 0

Maken we zoals aangenomen RL2 inderdaad zo groot, dat bij de FET met
Up = 0,8 V de UDS2 = 5 V wordt, dan is de werkelijke Av2 nog groter dan
hierboven berekend.
Hieruit valt de gevolgtrekking te maken, dat de spanningsversterking van
een FET omgekeerd evenredig is met zijn karakteristieke afknijpspanning
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Up. Ook blijkt, dat Av onafhankelijk is van de inwendige afmetingen van
de FET.
D.w.z. een FET met een klein elektrodensysteem en een Up van 0,8 V levert
bij ID = 100 z*A een grotere versterking dan een met een forser elektroden
systeem uitgerust exemplaar met een Up van 5 V bij lp = 5 mA.
Afhankelijk welke elektrode voor in- en uitgang gemeenschappelijk is,
zullen er verschillende eigenschappen ontstaan die thans nader zullen wor
den besproken.

8. Gemeenschappelijke oorsprong (g.o.)

Bij deze schakeling is de bron of oorsprong voor wisselstroom geaard.
Zoals gebruikelijk wordt de spanningsversterking Av gedefinieerd als de
verhouding van uitgangsspanning u2 tot ingangsspanning ut:
u2
Av =
Ui

Nu is: u2 = —gm X (RL||rd8) X Ui
Hierin is —gm het equivalente overdrachts- geleidingsvermogen en stelt
RLllrds de vervangingsweerstand van de parallelgeschakelde grootheden RL
en rd8 voor:
Rl X rd8
HL||rd8 =

rl

4- rd8

terwijl het minteken op 180° faze-omkering duidt.
Daarmee wordt:
U2

Av = — = — gm X (RL!lrds).
Ui

of als we Rl en rd8 in geleidingsvermogen GL = 1/Rl resp. gds =
uitdrukken:
gin
Av =
GL + &d8

Als gd8 < Gl, dan vereenvoudigt dit tot:
Av « — gm X Rl
Wordt in serie met de bron een niet-ontkoppclde weerstand Rs opgenomen
(fig. 9), dan wordt:
rds

A' = Av X

(gmrds 4- 1) Rs 4- HL 4- rd8
gm RL

rds
= — gm RL

(gmrds + 1) Rs + RL + rd8

1
gm 4-----

rl

RS +----- 4- 1

rds
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Als gm en rds groot genoeg zijn, dan kan l/rds en RL/Rds worden verwaar
loosd, waardoor Av' vereenvoudigt tot:
gm

Av’ =

X

rl

gm RS + 1
Deze formule is in de vorm —gm' X Rl, waarin g'm = de effectieve conductantie is:
gm
gm
gm X Rs 4- 1
Als nu ook nog gm Rs > 1, kan Av' tenslotte worden vereenvoudigd tot:

Rl
Av' =----------Rs
De uitgangsweerstand Ro wordt gegeven door:

Rq = (gm X rds 4“ 1) Rs 4* rds

9. Gemeenschappelijke af voer (g.a.)

Bij deze schakeling is de afvoer voor wisselstroom geaard. Naar analogie
van de emissorvolger of de katodevolger spreekt men hier meestal van
„bronvolger” (source follower). Een belangrijke toepassing van de bron
volger is die als omzetter van hoge naar lage impedanties, b.v. bij het
aanpassen van FET-schakelingen op bipolaire transistorschakelingen. Er
kan op die manier een zeer grote stroomversterking bij een geringe ruis
worden bereikt (zie hfdst. VTII.14 en IX.10).
Voor de bronvolger geldt:
gm (J*ds||Rs)

+ gm Rs

gm (rd8||Rs) 4- 1

Rs
gm Rs 4------------ F 1

Av = 4rds
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De versterking is positief, d.w.z. in- en uitgangssignaal zijn in faze. Als
rds > Rg, dan wordt:

Av «

gin

+

X Rs
gm RS + 1

Deze formule is in de vorm gm' Rg, waarin gm' = de effectieve transconductantie is:
gm

gm

—

gm RS + 1
Als gm X Rg zeer groot is, nadert Av' tot 1.
De uitgangsimpedantie wordt gevormd door de parallelschakeling van Rg,
rds en l/gm. Nu is rd8 gewoonlijk groot, zodat bij benadering:
Rs

Ro

« Rsl I (Vgm) = ---------------

gm X Rs + 1

Neemt men i.p.v. een weerstand Rg een andere, als „stroombron” (= constante-stroom regulator) fungerende FET2, dan wordt Ro2 ongeveer:

1
Rq2 =
gm2

10. Gemeenschappelyke poort (g.p.)
De toepassing van deze schakeling ligt voornamelijk bij aanpassing van lage
naar hoge impedanties, b.v. van bipolaire transistorschakelingen naar
FET-schakelingen. Daarbij geldt:

rds +

rl

Ri =-------------- -■---------

gm X rd8 -f- 1
Als gm X rd8 > 1 wordt:
rL

Rj «

gm rds

1

+ ---gm

Hierin stelt de term l/gm de kanaalweerstand voor. De spanningsversterking wordt gegeven door:
1
Rl
gm H--------*ds
+ (gm rds + 1) Rl
Av = ------------------------------------------------1
Rl
(gm X rdB + 1) Rg + Rl + Tds
gm H---------Rs H--------- F 1
Fds
rds
De versterking is positief, d.w.z. in- en uitgangssignaal zijn in faze. Als rd8
> Rl en Rg wordt:

+

gm
Av « +--------------------- X Rl
gm X R8 + 1
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.

De uitgangsimpedantie is:

rds +

rL

Ro =

X rd8 -f- 1
en als Rs < Ro dan wordt bij benadering:

Av

4~ gm X Rl

11. Stabilisatie van het werkpunt
Hoewel de lekstromen van silicium-halfgeleiders aanmerkelijk lager zijn
dan van germanium-exemplaren moet men gezien de zeer hoge ingangsImpedanties van FET’s toch rekening houden met verstoring van het ge
kozen werkpunt door temperatuur-invloeden. In de schakeling van fig. 10
wordt de poortpotentiaal bepaald door UGg = UGG — IG RG. Indien b.v.
een ingangsimpedantie van 10
wordt vereist, dan moet RG ten minste
10 MI? zijn, aangezien deze weerstand parallel aan de ingang staat.
-UDD

*L
■o

O

S
ZG

*G

Fig. 10

JGG

Als de temperatuur oploopt van b.v. 25° C tot 100° C, dan loopt IG b.v.
op van 10-° tot 5 X 10-8 A en kan de poortpotentiaal als gevolg van de
IG/RG variatie wel 0,5 V verlopen. Voor sommige toepassingen zou dit op
zichzelf nog wel toelaatbaar zijn, ware het niet dat behalve de afvoerstroom ook de steilheid verandert. Als men Uqs constant zou houden, dan
neemt lp af als gevolg van de toenemende kanaalweerstand, en daar de
steilheid gm een functie is van de afvoerstroom ID, neemt ook g'fö af.
De spanningsversterking van de schakeling volgens fig. 10 wordt gevonden
uit:
g'fs X Rl
A.
rl

X gf8 4- 1

waarin:
gfs = de uitgangsconductantie (of 90)
g'fs = de overdrachts-conductantie (steilheid gru)
Rl = de belastingsweerstand.
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Gewoonlijk is het produkt Rl X gf8
1, zodat Av kan worden vereenvou
digd tot:
Av « g'f8 X RL
De ingangsadmittantie van de versterker is complex en is samengesteld
uit de som van 1/RG; de poort/bron admittantie en de poort/afvoer admittantie maal de versterking.
Voor de schakeling van fig. 10 is de ingangsweerstand rj van de FET ge
woonlijk groter dan RG. Zoals zojuist is verklaard, kan RG niet willekeurig
groot worden gemaakt, omdat anders het verloop van de poortspanning te
groot zou kunnen worden. De uitgangsweerstand Ro bestaat uit de parallel
schakeling van Rl en de uitgangsweerstand ro van de FET:

Ri/o
Rq

Rl

Rl

RL||ro —

Rl + ro

1

RL X----- 1-1

rL

X go + 1

ro

Men past bij FET’s soortgelijke stabilisatie-schakelingen toe als bij de
bipolaire transistor worden gebruikt (zie fig. 11); de weerstandswaarden
zijn alleen aanzienlijk hoger. Ook hier heeft men het voordeel dat afwijkin
gen van FET-parameters worden opgevangen.
Stel gegeven de max. tolerantie van de poortspanning /\ UGg (zijnde het
verschil tussen de bij een bepaalde ID voorkomende max. tot min. UGg).
9-ü0D

*L

%

Fig. 11

Definiëert men de poortpotentiaal d.m.v. een spanningsdeler (of door een
afzonderlijke spanningsbron UGG), dan verschijnt de volle A UGg ook over
Rg. Bij verwisselen van FET’s zal de variatie van IG dan ten hoogste zijn:

A UGS

Aïd =----------r8

zodat de max. tot min. variatie van de afvoerspanning t.o.v. massa (0) is:
Audo = rd X A

rD
=------ X A UGs
h8
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Hieruit blijkt, dat men /\ UpG op twee manieren zo klein mogelijk kan
krijgen, n.1. door:
1. De verhouding Rp/Rg klein te maken, wat echter verlies aan spanningsversterking en/of de max. zwaai van de uitgangsspanning beperkt,
of wel
2. Door FET’s met een lage karakteristiek Up te gebruiken, aangezien die
naar verhouding ook een lage AUGS bezitten.

Een belangrijk punt is, dat lp bij diffusie-FET’s nabij ID « 0,1 Ipgg niet
door de temperatuur wordt beïnvloed. In de buurt van UGg = 0 vertoont
ID n.1. een negatieve temperatuur-coëfficiënt (t.c.), terwijl lp bij zeer lage
stromen (UGg nabij Up) een positieve t.c. bezit (zie ook fig. 5). De t.c. van
ID wordt dus door twee tegenstrijdige factoren beïnvloed:
1. De kanaalweerstand neemt toe met stijgende temperatuur, waardoor
lp een negatieve t.c. krijgt, die voor de meeste FET’s in de orde van 0,5
tot 0,7 %/° C ligt.
2. De lekstroom van de poort/kanaaldiode neemt toe met stijgende tem
peratuur, wat lp een positieve t.c. geeft. Aangezien ditzelfde verschijn
sel in een gewone, bipolaire transistor een A Ube geeft van 2,2 mV/° C,
is het niet te verwonderen dat ook ID een positieve t.c. heeft, gelijkwaar
dig aan een verandering van UGg met 2,2 mV/°C.

Bij legerings-FET’s overheerst verschijnsel 1.) en heeft Ipgs een netto t.c.
van ca. —0,5 %/° C. Bij diffusie-FET’s met een karakteristieke Up « 0,7 V
heffen de beide temperatuurverschijnselen elkaar op nabij UGg = 0 als lp «
0,1 Ipgg. D.w.z. als men een diffusie-FET gebruikt met een Up met iets
meer dan 0,7 V, dan is bij UGg = 0 de t.c. zeer gering en kan men deze
door zorgvuldige instelling zelfs geheel nul krijgen. Zou men echter een
legerings-FET met een karakteristieke Up van 2 è 3 V of meer zodanig
instellen dat de t.c. nul wordt, dan is de effectieve gf8 zeer laag en wordt
het gedrag sterk niet-lineair. D.w.z. een goede temperatuur-stabiliteit (die
vooral voor ingangstrappen van (differentiaal) gelijkstroom versterkers
van belang is) en een grote versterking bij een geringe vervorming zijn
het best realiseerbaar met FET’s die een lage karakteristieke Up bezitten.
Een lage Up — te vergelijken met de kniespanning van een gewone tran
sistor — geeft bovendien het voordeel dat de max. spanningszwaai aan de
uitgang en daarmee ook het rendement groter kan zijn dan bij een FET
met hoge Up.

12. De FET als stroombron

Men kan het vlakke deel in de Ip/UGs karakteristiek van een FET ge
bruiken, om deze als een variabele weerstand te laten fungeren, die on
geacht de aangelegde spanning nooit meer dan een bepaalde karakteris
tieke stroom doorlaat. Men spreekt dan van een „stroombron-karakteristiek”. Een zuivere stroombron bezit een voor wisselstroom (tot oneindig
naderende) hoge weerstand, zodat daarover reeds bij zeer geringe stroomvariaties zeer grote spanningsvariaties kunnen ontstaan. Gebruikt men een
stroombron b.v. als koppelweerstand in een versterker, dan kan maximale
versterking worden bereikt. Men vindt stroombronschakelingen vaak in
differentiaalversterkers. Ook met gewone transistoren zijn stroombronscha
kelingen mogeljjk door gebruik te maken van het vlakke deel van de
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1
VUce karakteristiek; de stroombron-transistor wordt dan in de gemeen
schappelijke emissor-leiding van de differentiaal-ingangstrap opgenomen.
Met FET-transistoren kunnen echter veel hogere inwendige weerstanden
worden bereikt. Uiteraard gelden de stroomregulator-eigenschappen slechts
als ID beneden de verzadigingsstroom Ipgg blijft en Ups voldoende groot,
2 N 3578

-o
D

S

1M
2W

*S

Fig. 12

20 V

doch beneden BUqDS blijft. Een goede stroomdefinitie is slechts mogelijk,
als in de bronketen een weerstand Rg wordt opgenomen, zie fig. 12. Als de
FET-parameters Ipgg en Up bekend zijn, kan men de voor een gewenste lp
benodigde waarde van Rg berekenen.
De voor lp benodigde Ugg is:

UGS = up
TDSS

waarna Rs volgt uit:
UGS

Rfl
voor een goede regulatie moet lp < Ipss ztin- In het voorbeeld van fig. 12
werd een Rj van meer dan 0,5 M£> bereikt; de stroom is instelbaar van 5
tot 2 mA.
2 N 3368

o
D

S

2 N 3369

Fig. 13
1M
2W

50 V

121

Aanzienlijk hogere Rfs zijn bereikbaar door serieschakeling van stroom
bronnen, zie fig. 13. De van 2 «A tot 1 mA instelbare stroom heeft een R,
van meer dan 10 M£). Met de 2N 4863 of de 2N 4869 zijn zelfs nog betere
resultaten mogelijk. Er moet echter voor V2 voldoende UDs overblijven;
verder moet Vx een grotere IDSS bezitten dan V2.
Er zijn tegenwoordig ook z.g. „current limiter dioden” in de handel, die
een FET bevatten, waarvan poort en bron intern zijn doorverbonden. De
^d/Uds karakteristiek bij Uqs = 0 levert zo de gewenste regulator-eigenschappen. Er worden typen vervaardigd met karakteristieke stromen in het
gebied tussen 220 «A en 4,7 mA, opklimmend volgens de E10-reeks

I

+ 20V

2 N 5196
o-

D

D

S

S

-o

CL 4 710

Fig. 14

(CL 4700-serie van Siliconix Ine.). Tezamen met een duo-FET 2N 5196 en
slechts twee weerstanden kan met een CL 4710-stroombrondiode een zeer
hoogohmige differentiade-versterker worden gebouwd met een ingangsstroom van minder dan 15 pico-ampère (fig. 14).

18. De FET als vierpool
Als gevolg van de lage in- en uitgangsadmittantie lenen de admittantievierpoolvergelijkingen zich het best voor het beschrijven van de elektrische
eigenschappen van een FET:

11 = yn Eu + y?i E22
12 = yi2 Eu 4- y22 E22
Definieert men Yu, Y2i, Yi2 en Y22 als resp. ingangs-, achterwaartse overdrachts-, voorwaartse overdrachts- en uitgangsadmittanties, dan wordt
ii = y, in + yi I22
h = yf hi + y0 I22
Voor een 3-polige FET in de schakeling met gemeenschappelijke bron cor
respondeert index 11 gewoonlijk met de poort/bron, en index 22 met de afvoer/bron aansluitingen:
= Yis vg8 + yr8 vd3
‘o = yf8 vg8 + y08 vd8

De tweede index-letter s duidt op de gemeenschappelijke of geaarde bron.
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14. Ingangscapaciteit van de FET
De parameter voor kleine signalen C1S vormt het reactieve deel van yi8
waarin:
Yis =

vd3 = 0

VKB

Tussen zowel poort en bron als tussen poort en afvoer bestaan parasitaire
capaciteiten, die elk zijn samengesteld uit een door de constructie bepaald,
vast gedeelte, en een door de sperlaag bepaald, spannings-afhankelijk ge-

1F
D

G o-

7“

Fig. 15

S o-

deelte. Fig. 15 geeft symbolisch de plaats van deze capaciteiten aan. Als
voorbeeld is verder in fig. 16 het karakteristieke verloop van Cj8 met Uqs
voor een bepaald type FET weergegeven. In ontwerpen waarbij Cj8 van
belang is, moet goed worden gelet op de waarde van Uqs bij welke Cj8 door
de fabrikant wordt opgegeven. D.w.z. Cj8 kan een heel goede indruk maken
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als Uqs nabij de afknijpspanning wordt gekozen, doch dit is geen bijster
reële waarde als de FET normaal wordt ingesteld!

15. De metaaloxyde FET („MOS-FET”)
In een bijzondere uitvoering van de FET is de poort d.m.v. een uiterst
dun oxydehuidje van het kanaal geïsoleerd. Men spreekt dan van metal
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oxyde semiconductors” — (metaal oxyde halfgeleiders) — afgekort „MOSFET’s” ♦).
De ingangsweerstand van de MOS-FET bedraagt 10° tot zelfs 1015 £?.
Deze laatste waarde is zó hoog dat, indien men de poort statisch laadt, het
verscheidene dagen duurt eer men aan een verandering van de afvoerstroom kan waarnemen, dat er iets van de poortlading is weggelekt. De
doorsnede van een tweetal MOS-FET’s is in fig. 17a en b getekend. Bij
de eerste is men weer uitgegaan van een onderlaag van halfgeleidend
materiaal, bij de tweede zijn alle componenten op een neutrale onderlaag
— b.v. glas — opgedampt. De ingangscapaciteit van de MOS-FET bedraagt
slechts 1 è. 2 pF bij een steilheid van 2 è. 3.000 «A/V. Speciaal voor „geïnte
greerde schakelingen” — d.w.z. schakelingen die compleet met weerstan
den en condensatoren uit één kristalplaatje worden vervaardigd — heeft
de MOS-FET het voordeel, dat eenvoudige directe koppelingen mogelijk
zijn — hetgeen met grenslaag-FET’s tot grote instabiliteit zou leiden.
s

G
(gate)
poort

(sou ree)
bron

l >

ƒ

D
(dram)
af voer

k
p

onderlaag
(substrate)

sub

sub

Fig. 17a-b
Voor bepaalde toepassingen kan het verder een voordeel zijn, dat men de
MOS-FET ook zo kan maken dat hij in rust „open” is, wat sturing met
positieve of negatieve signalen mogelijk maakt.
Aanvankelijk was de hoge ruisfactor van de MOS-FET een handicap. Deze
wordt veroorzaakt door een aantal verschillende factoren. Reeds uiterst
geringe verontreinigingen van b.v. de poortisolatie levert een lekstroom,
die een ruisbijdrage levert en die door de transistor wordt versterkt. Ook
lekstromen langs het oppervlak zijn een bron van ruis. Bij hoge frequenties
gaat bovendien de afvoerpoort-capaciteit de thermische ruis naar de poort
terugkoppelen en ze aldaar versterken. Gelukkig wordt daarmee tevens
het signaal tegengekoppeld, zodat de signaal/ruisverhouding althans hier
door in eerste benadering ongewijzigd blijft. De kanaalweerstand aan de
•) Ook komt men de afkorting MOST tegen, voor: metaal oxyde silicium transistor, of
IGFET = „insulated gate” - FET.

124

bronkant is evenwel ook oorzaak van thermische ruis, die eveneens wordt
versterkt. Men kan hieraan echter iets doen door de poort dichter bij de
bron te maken en de kanaalweerstand (plaatselijk) te verlagen. Dat men
door moderne fabricagetechnieken de ruis in de MOS-FET reeds goed weet
te beheersen, bewijst een publicatie van SGS Fairchild over een FMafstemeenheid, waarin MOS-FET’s en geïntegreerde schakelingen worden
gebruikt, waarmee een signaal/ruisverhouding van 65 dB een gevoelig
heid van 3 /zV wordt bereikt. Geïnteresseerden worden voor verdere details
naar publicatie TP-31 van SGS Fairchild verwezen. Dezelfde onderneming
annonceerde in „press release” PR 2049 een nieuwe MOS-FET, type FI100,
die volgens een nieuw planar proces: „Planar 2” wordt vervaardigd. Hierbij
heeft men — naar men beweert — het verwijderen van ionen in het silicium
isolatiehuidje volkomen in de hand, hetgeen de ingangs-lekstroom tot
fracties van een pico-ampère terugbrengt. De zeer hoge impedantie
(1013 Q) en uitstekende stabiliteit maken de FI 100 zeer geschikt voor toe
passing in elektrometerschakelingen, waarbij als bijzonder voordeel t.o.v.
de vroegere buizenschakelingen de geringe afmetingen en de afwezigheid
van een opwarmtijd gelden.

Fairchild brengt een type FT 57, dat speciaal geschikt is voor FM- en
VHF-TV toepassingen. Deze FT 57 is een n-kanaal MOS-FET, die een
max. ruisfactor van 4,5 dB (nom. 2,7 dB) bij 100 MHz bezit. De minimum
geneutraliseerde vermogensversterking is 15 dB bij 100 MHz. De FT 57 is
verkrijgbaar in een TO-72 huisje.
Het schema-symbool van een n-kanaal MOS-FET is in fig. 18 weergegeven.
De eveneens naar buiten gevoerde onderlaag of massa-aansluiting wordt
gewoonlijk geaard. Bij de montage dient men bijzondere maatregelen te
nemen om te hoge spanningen aan de poort te voorkomen. Doorslag van
het uiterst dunne oxyde huidje betekent onherstelbare beschadiging van de
transistor, wat reeds bij 70 è. 90 V gebeurt met stroompjes van een fractie
van een milliampère.
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Niet alleen moet men voor een goed-geaarde soldeerbout zorgen, maar
tevens moet men er door kortsluiten van de aansluitdraden ♦) d.m.v. een
koperen klem voor zorgen, dat geen elektro-statische ladingen op de tran
sistor kunnen komen en de soldeerwarmte wordt afgevoerd. Het is n.1.
wel voorgekomen dat laboranten, die in een droge (c.v.) atmosfeer werk
ten, zich louter door wrijven van hun kleding op geverniste (zit) krukjes
zodanig statisch oplaadden, dat reeds doorslag optrad bij het oppakken van
een los op de werktafel liggende transistor! Ook in een schakeling moet
•) De meeste MOS-FET*s worden tegenwoordig afgeleverd met alle toevoerdraden
doorverbonden.
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men oppassen voor inductieve spanningsstoten, zelfs in nabijgelegen cir
cuits. De grenslaag-FET’s zijn in dit opzicht minder kwetsbaar: evenals
bij de conventionele transistoren treedt bij overspanning een zener-effect
op, dat bij geringe energieën, zoals statische ladingen, niet onvermijdelijk
tot beschadiging hoeft te leiden. Desondanks heeft de MOS-FET een grote
toekomst, speciaal in geïntegreerde schakelingen, waardoor o.a. de transis
tor door omringende componenten tegen beschadigingen wordt beschermd.
Veelbelovend is ook de ,,dual-gate” FET, een type met twee gescheiden
poorten, dat zich bijzonder voor mengdoeleinden leent.
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In dit verband dient zeker de MTOS-transistor te worden genoemd
(Metal Thick Oxyde Semiconductor). Zoals de naam reeds zegt is hierbij
de poort door een wat dikkere oxydelaag geïsoleerd. Hierdoor ontstaat o.a.
een „drempel-effect”, d.w.z. de poort wordt pas actief na overschrijden van
een bepaalde spanningsdrempel (5 è. 6V). Dit resulteert voor toepassing
als logisch schakelelement in een betere storingsmarge. Het mee-integreren van een zenerdiode tussen poort en bron beveiligt de poort tegen door
slag. Bij de IC’s van General Instrument Int. Corp. wordt de poortspanning
zo op max. 35 V begrensd. Men mag de zenerdiode echter niet in doorlaatrichting bedrijven (ompolen van de poortspanning) of waar dit onvermijde
lijk is, moet men de poortstroom op max. 0,1 mA begrenzen daar anders de
zenerdiode wordt vernield.
Literatuur: MOSFET in Circuit Design" R. H. Crawford (uitg. Mc. Graw-Hill)

16. Stemvork-FET
Een interessante toepassing van mechanische resonatoren als afstemmiddel
vindt men in de FET’s met afgestemde poort (tuned-gate FET; Westinghouse Electric Corp.). Hierbij heeft men nabij de poort van een normale
FET een minuscuul metalen tongetje aangebracht, dat door elektrosta
tische krachten in trilling wordt gebracht. Door het als subminiatuurstemvork fungerende tongetje op een hulpspanning aan te sluiten, werkt
het uiteinde van de tong terug op de poort en versterkt zo het oorspronke
lijke signaal, dat de tong in trilling bracht. Door parallelweerstanden tus
sen poort en bron kan de „kring”-kwaliteit worden geregeld (Qr = 20 tot
200), terwijl door variëren van de hulpspanning de fragmentie kan worden
beïnvloed. Ook de hulpspanning veroorzaakt n.1. elektrostatische krachten,
die meer of minder materiaalspanning geven en zo in een beperkt gebied
de frequentie veranderen (Waarschijnlijk zal daarbij ook wel de Q-factor
mee worden beïnvloed). Volgens de fabrikant kan men stemvork-FET’s
maken voor het frequentiegebied van 3 tot 30 kHz. Over de stabiliteit
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e.d. zijn nog geen gegevens bekend, wel dat de prijs tussen de $ 70,— en
$ 80,— zal liggen.
17. De tecnétron

Dit is een verouderde Franse versie van de unipolaire transistor. In plaats
van een n-laagje met aan weerszijden een p-laagje, bestaat de Tecnétron
uit een rond staafje n-materiaal met in het midden een vernauwing, de
„goulot” of hals, welke rondom van een p-laagje is voorzien (fig. 19). De
anodespanning ligt in de orde van 45 V, de anodestroom is 1 A 2 mA. De
instelspannmg
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steilheid bedraagt ongeveer 0,5 mA/V en neemt met stijgende frequentie
toe. Bij 300 MHz wordt een max. van 0,8 mA/V bereikt; de spanningsversterking is dan ca. 10 dB, de 3 dB-bandbreedte bedraagt 17 MHz. Gegevens
over de ruisfactor ontbreken; mogelijk is deze evenals bij de vroegere unipolaire transistor vrij hoog en is dit de reden dat men op het ogenblik
weinig meer van de Tecnétron verneemt.

18. De uni-junction transistor

De uni-junction transistor (ook wel dubbel-basis diode genoemd) bestaat
uit een enkele p-n verbinding met 2 ohmse aansluitcontacten, resp. basis
bl en basis b2. De gemeenschappelijke emissor bevindt zich het dichtst
schakelspanning

---C+)

---- < N
bl __

■>

►
b2
*L

Fig. 20

bij b2 (fig. 20). bl is gewoonlijk geaard, terwijl b2 op een positieve span
ning is aangesloten. Als de emissor „zweeft” is de weerstand tussen b2 en
bl ca. 5 A 10 k&. In wezen vormt de emissor op deze weerstand een af-
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takking, welke zich iets beneden b2 bevindt. Zolang een uitwendig aan de
emissor aangebrachte spanning kleiner is dan de inwendige emissorspanning, is de emissor gesperd en vloeit er weinig of geen stroom. Omgekeerd
zal, als de uitwendige emissorspanning groter is, de emissor gaan geleiden
en zal een stroom naar bl gaan vloeien. Deze stroom veroorzaakt echter
een weerstanddaling van het emissor-bl gedeelte, zodat ondanks de stroomtoename de emissorpotentiaal daalt. Hieraan ontleent de dubbel-basis diode
zijn negatieve weerstandskarakteristiek.

19. De tetrode transistor
Evenals de dubbel-basis diode bezit de tetrode-transistor twee basis-aansluitingen, welke ter weerszijden van het basisgebied van de transistor zijn
aangebracht (zie fig. 21a). Door aanbrengen van een potentiaal-verschil

b2

Fig. 21a

Fig. 21b

Fig. 22

tussen bl en b2 kan de stroom door de basis a.h.w. naar een zeer smal
gebied worden teruggedrongen. De uitwaaiering van ladingdragers, welke
van emissor naar collector oversteken, wordt daarmee tegengegaan, zodat
de basis-verspreidingsweerstand Rbb' ongeveer een factor 10 wordt geredu
ceerd. Zoals in hfdst. V.l. werd vermeld, beïnvloedt de waarde van Rbb' de
grensfrequentie van de transistor. Daardoor bezitten tetrode transistoren
goede r.f.-eigenschappen, zonder dat hiervoor de basis uiterst dun (en dus
elektrisch en mechanisch kwetsbaar) behoeft te zijn. Het schemasymbool
voor een n-p-n tetrode geeft fig. 21b.
Veel praktische toepassing heeft de tetrode-transistor tot dusver nog niet
gevonden.

20. De duo-transistor
De duo-transistor (ook wel tweeling-transistor genoemd) bezit een ge
meenschappelijke collector, waarop twee onafhankelijke bases-gebieden
met hun individuele emissors zijn aangebracht (fig. 22).
Hierdoor zijn twee praktisch identieke transistoren verkregen, met een
gemeenschappelijke collectorelektrode, doch met onafhankelijke emissoren basisaansluitingen. Voor toepassingen waarbij het op nauwkeurige sym
metrie aankomt biedt de duo-transistor dezelfde voordelen als twee uiterst
zorgvuldig bij elkaar gekozen onafhankelijke transistoren. Dit zou neer
komen op het uitzoeken van duizenden transistor-exemplaren, om er twee
bij elkaar te vinden die even nauwkeurig bij elkaar passen als de helften
van een duo-transistor’
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Een verder voordeel is, dat zij door hun gemeenschappelijke collector ook
identieke thermische eigenschappen bezitten, zoals ook bij temperatuurvariaties en veroudering de symmetrie gehandhaafd blijft.
Behalve bovengeschetst type vervaardigt men tegenwoordig in diffusietechniek tweelingtransistoren en meertraps-versterkers met nauwkeurige
symmetrie, die speciaal geschikt zijn voor gelijkstroom-differentiaalversterkers, b.v. de 2N 5196 van Silicomix of de NA 710C van Fairchild. Dit
zijn z.g. „geïntegreerde microschakelingen” die compleet met weerstanden
volgens de planaire epitaxie-techniek uit één kristal worden vervaardigd
(zie ook Hfdst. VIII-24).
Verder zijn in ontwikkeling duo-FET’s met meervoudige poort, die zich
uitstekend voor mengdoeleinden in superheterodyne-schakelingen lenen
(RCA).
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HOOFDSTUK VIII

ANDERE BELANGRIJKE HALFGELEIDERCONSTRUCTIES
1.

DE ZENERDIODE

Zoals in hfdst. II.1. al werd uiteengezet, kan de zenerdiode voor het stabi
liseren van gelijkspanningen worden gebruikt. Men kan hiertoe de ge
stabiliseerde spanning rechtstreeks van de diode afnemen (b.v. door z.g.
,,power"-zenerdioden te gebruiken) of wel men kan de spanning van de
zenerdiode als referentiespanning in een voedingsapparaat voor grotere
vermogens gebruiken, evenals dit met de bekende neon-stabilisatle-buizen
geschiedt.
Een belangrijk voordeel van de zenerdiode boven de neon-stabilisatiebuis is,
dat de typische ontsteekspanning, zoals die bij een neonbuis optreedt en
welke belangrijk hoger is dan de brand- of stabilisatie-spanning, bij de
zenerdiode geheel achterwege blijft. Er bestaat dus geen gevaar, dat de
op de gestabiliseerde spanning aangesloten apparaten tijdens het in
schakelen aan overspanning worden blootgesteld. Een ander voordeel is de
zeer lage dynamische inwendige weerstand van de zenerdiode. Deze wordt
lager naarmate de nominale stroom door de diode groter is (b.v. 10 Q bij
10 mA en minder dan 5 .Q bij 100 mA). Dit hangt uiteraard van het type
en het fabrikaat af. De temperatuur-afhankelijkheid van de zenerdiode is
gering, en kan eventueel m.b.v. een tweede, in doorlaatrichting aange
sloten zenerdiode, nagenoeg geheel worden gecompenseerd. Het schemasymbool van de zenerdiode geeft fig. 1.

Fig. 1

Flg. 2

2. CAPACITEITSDIODEN

Zoals in hfdst. II.1. reeds werd verklaard, vormt een in sperrichting aan
gesloten diode een condensatortje, waarvan de capaciteit afhankelijk is
van de aangelegde spanning. Dit verschijnsel wordt gebruikt bij de spannings-afhankelijke condensator, varactor of „Varicap” (handelsnaam). De
capaciteit van dergelijke dioden kan meestal in een verhouding 1 : 5 worden
gevarieerd, terwijl enkele typen een verhouding van 1 : 10 bezitten. De
capaciteit is ongeveer evenredig met de vierkantswortel van de sperspanning. De waarden van de thans verkrijgbare Varicaps liggen in het gebied
van 3 tot 1000 pF. De frequentiegrens ligt in de orde van 1000 MHz en er
bestaan reeds laboratoriummodellen voor 10.000 MHz.
Typische toepassingen van de Varicap zijn: automatische frequentieregeling van de oscillator in VHF en UHF-ontvangers; frequentiemodulator
voor kleine FM-zenders en parametrische versterkers. Het symbool voor
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de spanningsafhankelijke condensator („sperlaagvaractor” of „capaciteitsdiode”) geeft fig. 2.
3. DE SCHAKELEFFECT-CAPACITEITSDIODE ALS
HARMONISCHEN-GENERATOR
Wordt op de sper-gelijkspanning („voorspanning” of „bias”) van een
capaciteitsdiode een wisselspanning gesuperponeerd, dan dient men er bij
toepassing als FM-modulator tegen te waken dat de amplitude van de
modulerende spanning klein genoeg blijft t.o.v. de voorspanning. Niet
alleen omdat door het kwadratisch gedrag van de diode vervorming zou
ontstaan, maar bovendien omdat er bij ©versturing tot in het doorlaatgebied allerlei nevenverschijnselen zouden optreden, die sterke harmo
nische© produceren. De sperlaagcapaciteit verandert in het doorlaatgebied abrupt en het spannings/stroomverloop wordt sterk niet-linealr.
Bovendien worden gedurende het geleiden in de sperlaag zowel positieve
als negatieve ladingdragers verzameld. Keert de spanning om naar de
sperrichting, dan moeten eerst deze ladingdragers uit de sperlaag worden
„getrokken” alvorens de diode gaat sperren. D.w.z. er vloeit in eerste
instantie een stroom in sperrichting, die even groot is als die welke in
doorlaatrichting vloeide. Na het verwijderen van de ladingdragers — wat
in enkele nanoseconden is gebeurd — gaat de diode abrupt sperren. Dit
gaat werkelijk zó snel, dat men van het ,,snap-off”-effect spreekt. Intus
sen heeft dan in sperrichting een naaldscherpe impuls met zeer steile
flanken gevloeid en met een relatief grote amplitude, die de diode bijzon
der geschikt maken als harmonisch-generator met hoog rendement. Er zijn
voor frequentie-vermenigvuldigers speciale varactoren ontwikkeld (b.v. de
Siemens BXY 22) die in breedbandig-afstembare vermenigvuldigerketens
voor grotere vermogens kunnen worden toegepast.
Literatuur:
,,Eigenschaften u. Anwendungsmöglichkeiten der Speicher-Schalt-Diode"
Oswald (Siemens Zeitschrift maart '64, Heft. 3).

door G.

4. DE TUNNELDIODE
De tunneldiode — ook wel naar zijn Japanse uitvinder Esaki-diode ge
noemd — is een halfgeleider-diode welke in zijn voorwaarts- resp. terugwaartskarakteristiek over een bepaald gebied een negatieve differentiaaldv

weerstand (— < 0) vertoont. Dit betekent dus, dat in een bepaald gebied
di

een spanningsfoename een strooma/name tot gevolg heeft. In fig. 3 is een
voorbeeld van de doorlaatkarakteristiek van een z.g. „voorwaarts-tunneldiode” afgebeeld. De tunneldiode kan dank zij zijn negatieve weerstand als
versterker worden gebruikt.
In sperrichting bezit de genoemde tunneldiode gewoonlijk een zeer lage
Impedantie. In doorlaatrichting gedraagt de diode zich aanvankelijk als
een min of meer lineaire, lage impedantie. Bij het bereiken van een be
paalde spanning — de „top”- of „piekspanning” Up — begint de impe
dantie plotseling sterk toe te nemen, om vervolgens bij verder toenemen
van de spanning negatief te worden. Hierbij neemt de stroom I, welke
tot de piekwaarde Ip was aangegroeid af, totdat de dal- of vallei-waarde Iv
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is bereikt. Bij verder verhogen van de spanning Uv begint de stroom weer
toe te nemen, en wel volgens een min of meer „normale" diode-karakteristiek.
.

I
I
| voorwaartsi karakteristiek

I
I
I

---- 1------'up

+u

-I
terugwaarts karakteristiek

Fig. 3

De tunneldiode dankt zijn negatieve weerstandskarakteristiek aan een
„quantum-mechanisch tunnel-effect”. Dank zij dit effect kan een lading
drager, welke volgens de klassieke diodetheorie onvoldoende energie bezit
om door de „potentiaalbarrière” van de p-n grenslaag heen te dringen
a.h.w. via „tunnels” of „perforaties” de andere kant bereiken.
Bij de behandeling van de p-n junctions (zie hfdst. II.1) is reeds uit
eengezet hoe in het grensgebied een „sperlaag” ontstaat, welke het gevolg
is van de uitwendig aangelegde potentiaal. De „dikte” van deze sperlaag
is afhankelijk van de richting en grootte van de uitwendig aangelegde
potentiaal. Beschouwen we de sperlaag als „potentiaal-barrière”, dan wordt
dus blijkbaar de hoogte van deze barrière verminderd door een uitwendige
potentiaal in doorlaatrichting, met als gevolg dat een aantal ladingdragers
welke een bepaalde energietoestand bezitten „over de barrière heen kunnen
wippen”. Er ontstaat dan een zekere stroom van minderheids-ladingdragers door de grenslaag. Bij omkeren van de uitwendige potentiaal wordt
de potentiaal-barrière verhoogd en zal het gros van de ladingdragers geen
kans meer zien hier overheen te wippen, zodat nagenoeg geen stroom
meer vloeit.
Wordt bij de fabricage van de diode de concentratie van de verontreinigin
gen vergroot, dan neemt de breedte van het overgangsgebied tussen p- en
n-germanium schijnbaar af. Volgens de theorie van de quantum-mechanica
is er een eindige waarschijnlijkheid, dat bepaalde ladingdragers door de
potentiaal-barrière heen kunnen dringen (a.h.w. min of meer toevallig voor
een „tunnel-opening” terechtkomen en dan via de „tunnels” de andere kant
kunnen bereiken), zelfs al is hun energie-toestand onvoldoende om over de
potentiaal-barrière heen te springen.
Naarmate de breedte van de barrière toeneemt, stijgt het aantal „perfora
ties” en daarmee de kans dat ladingdragers toevallig voor een „tunnelopening” terechtkomen. Het is mogelijk zó sterk verontreinigde materialen
te gebruiken, dat deze „doorbraak” reeds zonder uitwendige potentiaal, of
zelfs reeds bij potentialen in sperrichting plaats vindt. Aldus wordt de
„piek” in het „doorlaatgebied” van fig. 3 a.h.w. „verschoven” naar het
„spergebied”, zie fig. 4. Dergelijke dioden worden in de Amerikaanse lite-
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ratuur „backward tunnel-diodes” genoemd, of letterlijk: „terugwaarts-tunneldioden”. In dit geval vormt het ,,sper”-kwadrant van fig. 4 de lage, en
het „doorlaat”-kwadrant de hoge impedantie — dus geheel in tegenstelling
tot de normale diodekarakteristiek.
Het voornaamste toepassingsgebied van de „voorwaarts-tunneldioden” ligt
op het ogenblik in elektronische „aan-uit” of flip-flop schakelingen voor
computers; verder in lineaire versterkers en oscillatorcircuits waarbij de
diode in het gebied met negatieve differentiaalweerstand wordt ingesteld.
De „terugwaarts-tunneldioden” of „tunnel-gelijkrichters” vinden toepas
sing als detector voor zeer lage niveaus en als spannings-referentie-bron
voor zeer lage spanningen. Een belangrijke eigenschap van tunneldioden is
het feit, dat de stroom door de tunneldiode door „meerderheids-ladingdragers” wordt gevormd, waardoor de eigenschappen bij hoge frequenties
praktisch gelijk zijn aan die van gewone geleiders. Dit betekent derhalve,
dat de max. frequentie zeer hoog ligt. Verwacht mag worden, dat binnen
niet al te lange tijd het GHz (1000 MHz) gebied zal worden bereikt. Voor
de terugwaarts-tunneldioden geldt, dat bij toepassing als schakelaar de hersteltijd in het gebied met lage impedantie niet wordt begrensd door „holestorage” verschijnselen zoals in een normale diode het geval is. Een ver
der voordeel is, dat de stroom niet of nauwelijks door de temperatuur wordt
beïnvloed. Dit komt dus doordat hier de stroom uit meerderheidsladingdragers is samengesteld.

5. TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN DE TUNNELDIODE
a) Afgestemde versterker (fig. 5)

Voorziet men de tunneldiode van een zodanige voorspanning dat het werk
punt in het gebied van de negatieve differentiaalweerstand
dU
o
= -RD
dl
ligt, dan wordt bij resonantie de uitgangsspanning bepaald door:
•
—Rp X Rt
uu = u--------------------------------------(1)
Rj x Rt — Rd (Ri 4- Rt)
Hierin is RT de vervangingsweerstand van de belastingsweerstand RL en
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de parallel-dempingsweerstand van de trillingskring. RD is de waarde van
de negatieve weerstand van de tunneldiode (fig. 6).

-HF

■o ------

A

Ri

«35
Dtu

1

7’c

[k

%

uu

-o

Fig. 5

Fig. 6

Ter wille van de stabiliteit moet de noemer van formule (1) negatief zijn,
dus
(2)
Rd x (R, X Rt). > Ri X Rt
Hieruit volgt dat:

Rj X Rt
Rd >-------------Ri + Rt

(3)

Spanningsversterking zal optreden, als uu groter is dan u, dus als de teller
van (1) groter is dan de noemer:
(4)

Rd X Rt > Rd X (Rj + Rt) — Rj X Rt

Ri (Rd — Rt) < o

(5)

Rd < Rt

(6)

Om een stabiele versterking te verkrijgen moet RD tussen de volgende
grenzen liggen:
Ri X Rt
Ry
(7)
------------- < Rd
Ri H- Rt
b) Oscillator (fig. 7)

7,5 1/
RI

15/1

Fig. 7

L

r
i
i
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(~Ro>
Dtu

De oscillator-voorwaarde is:
L

Rs<---------C X rd

134

(8)

Hierin is Rs de totale weerstand in serie met de diode, welke uit de weerRi

X R’j

stand van de spoel en de vervangingsweerstand Rx

van de
R!

voorspanningsdeler RrR2 bestaat.

R-j

c) Bistabiele schakeling

Bij de toepassing als schakelaar voert men via een belastingsweerstand
met een waarde, groter dan het bedrag van de negatieve weerstanden, een
geschikte spanning aan de tunneldiode toe. Er ontstaan dan, wat betreft
de stroom- en spanningsverhoudingen, de beide in fig. 8 met A en B
aangegeven stabiele toestanden.

I
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Ia

/

f 1

r

B/

i
i
i
i
i
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''Mailinglijn

-

Fig. 8

-+-----------------

UA

--------U

UB

Bevindt de schakeling zich b.v. in toestand A en wordt de aangelegde span
ning gedurende een kort ogenblik verhoogd, dan zal bij een voldoend grote
impuls de diodekarakteristiek naar boven toe worden doorlopen, om dan
af te breken en naar de andere tak van de karakteristiek over te springen,
zodat de schakeling zich dan in toestand B bevindt.

(-Rd)

71

*A

lB
(-Rq)

Fig. 9
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Bij een hierop volgende spanningsverlaging vindt de bovenbeschreven toe
standsverandering in omgekeerde richting plaats.
Door juiste keuze van de voorspanning is het mogelijk, het werkpunt A
dichter bij het negatieve weerstandsgebied te leggen dan B. In dat geval
zal bij een positieve spanningsimpuls de toestand van de tunneldiode wel
van A naar B springen, echter niet bij toevoeren van een even grote, doch
negatief gerichte impuls van B naar A. Hiervan wordt gebruik gemaakt
in de flip-flop schakeling van fig. 9, welke als binaire deeltrap werkt.
De uitwendige (variabele) spanningsbronnnen worden zo ingesteld, dat in
de weerstanden R§ telkens een spanningsverlies van ca. 100 mV ontstaat,
waarmee beide dioden in het gebied van de negatieve differentiaalweerstand worden ingesteld. De weerstanden Rs zijn zeer veel kleiner dan Rp.
Voor het beschouwen van het principe denken we even de transformatoren
in fig. 9 weg. Het is voor de flip-flop werking nodig, dat Dtul zich in
punt A en Dtu2 zich in punt B van de karakteristiek van fig. 8 bevindt.
De weerstand Ro in de middelste tak is dan — om aan de in fig. 8 weer
gegeven voorwaarden te voldoen — gegeven door de vergelijking:

UB — UA

Rs

(10)
2 (IA — IB)
2
Deze weerstand Ro is in fig. 9 als belastingsweerstand getekend. Een aan de
aansluitingen x-y van de transformator Ti optredende positieve impuls doet
Dtul van toestand A in toestand B springen.
De toevoeging van een zelfinductie in serie met Ro ondersteunt de om
schakeling en bewerkt gelijktijdig, dat Dtu2 van toestand B in toestand A
springt. Dit komt, doordat de door de stroomtoename in Dtul ontstane
zelfinductie — EMK de juiste polariteit heeft, om Dtu2 in het negatieve
weerstandsgebied te brengen.
De bovengenoemde serie-zelfinductie wordt gevormd door de spreidingszelfinductie van de in de middelste tak opgenomen koppelingstransformator T2. De secundaire wikkeling van T2 dient om aan de volgende deeltrap
een positieve stuurimpuls toe te kunnen voeren.
Een tweede positieve impuls aan de wikkeling x-y van Tl brengt Dlu2 van
A naar B en daarmee ook Dtul van B naar A terug. Aan de uitgangsklemmen van T2 ontstaat dus de helft van het aan de Ingangswikkeling van Tl
toegevoerde aantal positieve stuurimpulsen. Negatieve ingangsimpulsen
kunnen als gevolg van de eerder genoemde instelling van de tunneldiode
geen omschakeling bewerkstelligen. Verkleinen van Ro heeft een vergro
ting van de triggergevoeligheid tot gevolg, totdat bij het bereiken van een
kritische waarde de schakeling labiel wordt en als vrijlopende multivibrator
begint te werken.

Ro

d) Tunneldioden voor ultra-snelle schakel- en impulsgeneratortoepassingen in elektronische rekenmachines
Voor degenen, die met tunneldioden willen experimenteren is het van be
lang te weten, dat ook RCA met tunneldioden op de Europese markt is
verschenen.
Het betreft hier een drietal germanium-typen, t.w. de 1N 3128, de IN 3129
en de IN 3130. Voorts is een gallium-arsenide exemplaar uitgebracht met
de typering IN 3138, welk laatste type met een ca. 2 X zo lage spanning
werkt als de bovengenoemde typen.
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Door de fabrikant worden de statische karakteristieken gedefinieerd vol
gens de statische doorlaatkarakteristiek van fig. 10. Hierin is:
lp = de waarde van de statische stroom bij de laagst mogelijke positieve
spanning, waarbij nog juist geen negatieve weerstand optreedt (d!p/dUp
= 0);
Iv = de waarde van de statische stroom bij de eerstvolgende lage positieve
spanning, waarbij juist geen negatieve weerstand optreedt (dIv/dUv = 0);
Up = de waarde van de bij de Sp behorende positieve spanning (d!p/dUp
= 0);
Uv = de waarde van de bij Iv behorende spanning (dlv/dUv = 0);
lp + 5 %
lp ma* ----

/V

IP " ~

rv

/
i
i
i
i
i

i
>
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Fig. 10
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De indices p en v betekenen resp. ,,peak” (= top) en „valley” (= dal).
De dynamische karakteristieken worden gedefinieerd aan de hand van
fig. 11, waarin:
de totale equivalente serie-zelfinductie, inclusief die van de aansluitLs
klemmen;
Rg = de totale equivalente serieweerstand, inclusief die van de aansluitklemmen;
Cp = de grenscapaciteit van de intrinsieke diode;
Rp = de negatieve weerstand van de intrinsieke diode.
Aangezien Cp en —Rp afhankelijk zijn van de spanning in het werkpunt,
moet deze spanning steeds worden vermeld bij het vervangingsschema.
De verhouding Ip/cmax vormt het z.g. „kwaliteitscijfer” van de tunneldiode. Het kwaliteitscijfer van een gallium-arsenide tunneldiode voor schakeldoeleinden is ca. 0,5 van hetgeen dat voor een germanium exemplaar bij
dezelfde Ip en Cp geldt, als gevolg van de grotere spanningszwaai.
De RCA-tunneldioden zijn in een zeer ruim temperatuurgebied (—65° C
tot 4-150° C) bruikbaar; zelfs kunnen zij gedurende 10 sec. in vloeibaar
soldeer van 275° worden ondergedompeld zonder nadelige gevolgen — dit
laatste uiteraard zonder in bedrijf te zijn. Ze zijn dus uitstekend bestand
tegen „dompelsolderen” of met de hand solderen. Een nieuwe fabricage
techniek staat nauwere tolerantiegrenzen van de karakteristieke eigen
schappen toe dan tot dusver het geval was. De piek-stromen worden tot
op 4- of —5 % beheerst.
De grootte van de nieuwe RCA-tunneldioden is vergelijkbaar met de af
metingen van een gewone luciferkop. De lage zelfinductie van de gemetal
liseerde keramische constructie maakte zeer steile schakelflanken mogeItjk, met schakeltijden tot 0,2 nanoseconden (= milli-microsec. =
0,000.000.000.2 sec.).
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Hieronder volgt nog een korte ,,karakter”-beschrijving van de boven
genoemde RCA-tunneldioden:
De IN 3128 is een type voor kleine stromen en impuls-herhalingsfrequenties tot 100 MHz en schakeltijden van 0,2 nanosec. of minder. Het zeer lage
energieverbruik (0,5 tot 2 mW) maakt zeer dicht opeengebouwde schake
lingen mogelijk, welke bij hoge temperaturen moeten werken.
De IN 3129 is bedoeld voor de impuls-herhalingsfrequenties tot 500 MHz
met schakeltijden van 0,5 nanoseconden of minder. Als geheugenelement
geschakeld kan de 1N3129 met impuls-herhalingsfrequenties tot 1000 MHz
bij hoge omgevingstemperaturen werken.
De 1N3130 is een zeer snelle tunneldiode voor herhalingsfrequenties tot
1000 MHz en schakeltijden van 0,2 nanoseconden of minder.
De IN 3138 is een zeer snelle gallium-arsenide tunneldiode voor gebruik
als tel-element, geheugenelement of voor andere toepassingen, waarbij her
halingsfrequenties tot 1000 MHz en schakeltijden van 0,5 nanoseconden of
minder worden vereist.
In onderstaande tabel zijn de elektrische eigenschappen nog eens volledig
vermeld.
TABEL III
Type

Iv
mA

Mat.

Ip/Iv

JX

uv
mV

Ufl
mV

cd

Ls
mpH

pF

«s -RD POPR
Q

nom max mln nom min max min max mln max nom max nom max nom

8/1 11/1

45

65

280

330

445

ia

7

15

0.4

8/1 11/1

65

90

300

360

500

MO

10

20

0.4

8/1 11/1

90

120

350

430

540

600

12

25

0.4

3.5 13/1 20/1 120

260

510

620 1100 1400

10

30

0.4

5*5% 0.45 0.6

1N3128

Ge

1N3129

Ge

20*5%

1N3130

Ge

50x5% 4.5

1N3138 GeAs 50x5% 2.5

6

1.5

mW

nom

Ip/Cmax Kleur
mA/pF code

0.33

rood
cn
grIJ»
rood
en
wit

22

2.5

6

12

1.2

2.4

32

2

oranje
cn
groen

2.6

2.6

73

0.9

geel
en
zwart

Ook in Europa, o.a. bij Standard Electric-Lorenz AG, zijn reeds enkele ex
perimentele typen verkrijgbaar. Zij worden echter hoofdzakelijk geleverd
met het doel om ontwikkelingstechnici in de gelegenheid te stellen zich
thans reeds met deze geheel nieuwe techniek en diens mogelijkheden ver
trouwd te kunnen maken. Vanzelfsprekend zullen de tunneldioden met het
voortschrijden van de fabricagetechniek voortdurend verbeteren, zodat men
rekening moet houden met wijzigingen van de in bovenstaande tabel
samengevatte gegevens.
Literatuur:
,.Tunnel Diode”. M.A. Lee, B. Easter & H.A. Bell (uitg. Chapman & Hall Ltd. London).
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Uitvoeringsvormen
De SEL-tunneldioden worden
op het ogenblik in vijf verschil
lende uitvoeringsvormen ge
leverd, zoals in nevenstaande
maatschetsen is afgebeeld. De
katode van de diode voor d i e
stroomrichting, waarbij het ge
bied met negatieve weerstand
optreedt — wordt gekenmerkt
door een witte stip op het
diodelichaam.

4-

0,2'
(E)

TABEL IV

Uit-

1
Type

voerings-

lp
mA

vorm

SchakelTD 101
TD 102
TD 103
TD 104
TD 105
TD 106

iv

Max. toe-

Up

UV

laatbare

ca.

ca.

ca.

stroom

mV

mV

MHz

100
100
500
500
1000
1000

50
50
50
50
50
50

200
200
250
250
250
250

5
5
5
5
5
5

1000
1000

50
50

250
250

•)
•)

F-grens

en versterkertypen
C -D - E
3...10
C-D -E
10...30
A -B -C
70. . .130
A-B-C
70. ..130
A-B-C 300...700
A-B-C 300...700

UHF-typen

TD 107
TD 108

JP

A
A

2... 5
2.. . 5
5.. .15
5.. . 5
5. ..15
1.. .5

Ip-Iv
mA

Up-Up
mV

£ 200
£ 200

> 200
> 200

*) Op dit moment nog niet vrijgegeven.
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6. DE GUNN-DIODE
Het door J. B. Gunn in 1963 ontdekte effect in n-geleidend gallium-arsenide
(Ga AS) en indium-fosfide (InP) behelst het ontstaan van microgolven in
deze materialen, wanneer deze worden blootgesteld aan elektrische veld
sterkten, die een kritische, bij enkele duizenden v/cm liggende waarde
overschrijden. Het materiaal, dat een aanvangsweerstand R1 bezit, krijgt
dan abrupt een weerstandswaarde R2. Tussen deze gebieden ligt een deel
met negatieve weerstand zie fig. 13. In dit gebied wordt het elektrische
veld in het kristal inhomogeen. Er vormen zich smalle gebieden (,,domei
nen”) van hoge veldsterkte, die met de snelheid van elektronen (107 cm/s)
door het halfgeleidende kristal trekken („domeinloopeffect”). De fre
quentie van de daarbij ontstaande microgolven wordt door de looptijd van
de domeinen in het kristal bepaald. Bij de huidige stand van de techniek
schijnt in continubedrijf 100 W 1 GHz resp. 3 mW bij 50 GHz haalbaar; in
impulsbedrijf zelfs 300 W bij 1 GHz en 4 mW bij 100 GHz. Opmerkelijk zijn
de thans reeds bereikte resultaten van 100 mW bij 14 GHz en 10 mW bij

I
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I

Fig. 13

U

25 GHz in continubedrijf, resp. 200 W bij 1 GHz en 40 mW bij 40 GHz in
impulsbedrijf. Een terugblik op de ontwikkeling van de klystron elektro
nenbuizen (die enkele tientallen jaren geleden reeds is begonnen en waar-
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van de verdere uitwerking grote invloed heeft gehad op de elektronenbuizentechniek en de toepassing daarvan) rechtvaardigt de gedachte, dat
met deze „klystron-halfgeleiders” (of „klystristors?”) de basis gelegd is
voor een nieuw, groot ontwikkelingsveld. Het zal daarbij niet zozeer gaan
om een steeds verdere exploratie van het microgolfgebied, maar om de
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vervaardiging van „micro-miniatuur microgolf-zenders en -ontvangers"
voor grotere vermogens, die zich gemakkelijk in geïntegreerde schakelin
gen laten inpassen.
Men denkt ook aan toepassing in navigatieradar voor lucht- en zeevaart,
draagbare radar-apparaten voor o.m. militaire-, hoogtemetings- en telemetrietoepassingen, puls-code communicatic-apparaten e.d.
Teneinde impulsen van hoge energie te kunnen opwekken, heeft men eerst
speciale microgolfparallel-trillingskringen ontwikkeld, alsmede een koppelsysteem, dat de impuls zonder energieverlies van de bron naar de tankkring overdraagt.
Mogelijk zal de Gunn-diode uitgangspunt kunnen blijken voor halfgeleidermagnetrons of equivalente constructies.
Literatuur:
..Microwave oscillations of current in IH-V-semiconductors" door J. B. Gunn (Solid
State Comm. no. 1. 1963).
J. B. Gunn (TBM-journal no. 8. 1964).
7. DE IMPATT-DIODE

De IMPATT-oscillator (IMPact Avalanche and Transit Time = letterlijk
,,Stoot-lawine- en doorvoertijd”-diode) is een veelbelovende halfgeleiderconstructie voor het opwekken van microgolf-energie. Anders dan bij het
Gunn-effect, dat afhankelijk is van speciale eigenschappen van galliumarsenide en nog enkele andere samengestelde halfgeleiders kan het
IMPATT-effect met elke halfgeleider worden bereikt. Alles wat nodig is.
is een avalanche gebied, gevolgd door een ,,drift" ruimte waarin de lading
dragers op een geschikte manier terechtkomen.
Het meest gebruikte materiaal voor de IMPATT-diode is silicium, omdat
dat de beste warmtegeleidings-eigenschappen heeft van alle bekende half
geleiders. De constructie lijkt veel op die van microgolf varactor (of capaciteits-) dioden, wat betreft beginmateriaal, diffusie en behuizing. De
meeste IMPATT-dioden zijn van MESA-structuur en gewoonlijk in dezelfde
keramisch/metallische capsules gemonteerd als de varactors. Het belang
rijkste verschil is de zorg, die aan een goed thermisch contact tussen diode
en huis is besteed. In bedrijf wordt 2 tot 5 watt gedissipieerd in de actieve
zone. Gelukkig is die zone maar 5 4 10 u „dik”, (een verbetering t.o.v. Gunndioden e.d., die in een veel grotere hoeveelheid halfgeleidend materiaal
warmte ontwikkelen ) wat het mogelijk maakt het vlak tegenover dit
actieve gebied direct op het koellichaam te plaatsen. Dit leidt tot een
„ondersteboven-montage", zie fig. 16, waarbij het oppervlak van de mesa
i.p.v. de drager op het inwendige deel van het montage-tapeind wordt be
vestigd.
In bedrijf krijgt de IMPATT-diode in sperrichting een voorspanning tot aan
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het Avalanche-doorbraakgebied. Deze ligt voor het GHz — frequentiegebied (waarin het meeste researchwerk wordt verricht) bij 60 tot 90 V en
30 tot 50 mA. Onder deze omstandigheden vertoont de diode een breed
gebied met negatieve weerstand bij microgolf-frequenties. Teneinde een
bruikbare oscillator te maken moet de diode in een geschikte resonantieholte worden gemonteerd. Deze trillingsholten kunnen hetzij in de golfpijp
worden aangebracht, hetzij op de meer gebruikelijke manier in een coaxiale
resonator. Fig. 17 toont een aantal van dergelijke circuits, ontworpen voor
het GHz-gebied. In het algemeen werkt de GHz-IMPATT-diode het best in
een schakeling met een belaste Q in de buurt van 1000 en een rendement
van 40 A 50 %. Blijkens metingen is het rendement 6 tot 8 %, als men de
andere verliezen in rekening brengt 3 tot 4 %. Het nominale uitgangsvermogen van de huidige oscillatoren is 50 tot 100 mW; met speciaal uit
gezóchte dioden zelfs 500 mW.

Is'

Fig. 17

Om echter een bruikbare microgolf-generator te zijn, moet een oscillator
veel meer doen dan alleen maar een bepaalde hoeveelheid energie leveren.
Een van de meest kritische parameters is die van de ruis, omdat dergelijke
oscillatortypen vaak worden gebruikt als draaggolf-oscillator in dopplersystemen. Hoewel de eerste IMPATT-diode-oscillatoren berucht waren
vanwege hun sterke ruis, is er een groeiend vertrouwen, dat men die door
juiste diode- en circuitconstructies onder de knie kan krijgen.
Literatuur:
Varian Associates Magazine, Sept. '67.
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8. DE READ-DIODE
De door W. J. Read reeds in 1958 voorgestelde diode, die het jaar daarop
in de Bell-Laboratoria werd gerealiseerd is een halfgeleider-element met
een in fig. 18 geschetste constructie. Deze bevat een „Avalanche”
(= lawine) diode (N + +P+), gevolgd door een zone (I) met relatief hoge
weerstand, waarin de lawine van ladingdragers terecht komt. Daarna
volgt een laagohmige elndzone (P + + ). Zoals door Read berekend, en zoals

N ++

P+

I

3jJ

Fig. 18

door latere proeven is gevestigd, verloopt de stroom/spanningskarakteristiek van een dergelijke NPIN-halfgeleiderconstructie in een bepaald gebied
zo, dat bij toenemende spanning een dalende stroom optreedt, m.a.w. vormt
aldaar en negatieve weerstand. Men kan de diode dus voor het opwekken
en versterken van trillingen gebruiken. Bij optimale werking is de periodeduur-ingangsfrequentie dubbel zo groot als de looptijd binnen de I-zone. De
Read-diode is een bijzondere vorm van de z.g. ,,Impatt-dioden” („IMPact
Avalanche and Transit Time”), waarmee in continubedrijf bij 10 GHz reeds
0,5 W, resp. in impulsbedrijf bij 50 GHz ca. 0,4 W kon worden bereikt. Voor
versterkingsdoeleinden zijn zij evenwel minder geschikt als gevolg van de
hoge ruis, die inherent is met de avalanche-ladingdrager-vermenigvuldiging.

Literatuur:
..A proposed high-frequency negative-resistance diode" door W. T. Read. (Bell System
techn. journal no. 37, 1958).
9. LASERS EN LASER-DIODEN
Een van de jongste ontwikkelingen op natuurkundig gebied is de laser.
Het woord „laser” (spreek uit „lezer”) is samengesteld uit de beginletters
van „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” — ver
taald: „lichtversterking door geïnduceerde emissie van straling”. Het be
treft hier verschijnselen in het optische frequentiegebied. De laser-straal is
evenals gewoon licht een elektromagrietische trilling. Het grote verschil is
evenwel gelegen in het feit, dat de uitgezonden straling zuiver monochromatisch = éénkleurig is, in amplitude stabiel en in tijd en ruimte cohaerent
is (d.w.z. de golvingen volgen elkaar regelmatig en in de pas op). Men
zou kunnen zeggen, dat het licht van een laser zich tot gewoon licht ver
houdt als het signaal van een kristalgestuurde zender tot het thermisch
ruisen van een weerstand. Het is daardoor mogelijk, dat twee elkaar krui
sende laser-stralen op de punten, waar zij in tegenfaze zijn uitdoven, en
op de in faze zijnde punten versterken — iets wat door het diffuse (ver
strooide) karakter van gewoon licht onmogelijk is. Dit opent ongekende
mogelijkheden, die geheel nieuwe takken van wetenschap heeft opgeleverd
(o.a. de „holografie”; die zich met drie-dimensionale fotografie in één
enkele dia of „hologram” bezig houdt).
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Het opwekken van laser-stralen berust op een quantum-mechanisch effect.
Een atoom kan door toevoeren van energie (b.v. in de vorm van een elek
tromagnetische straling) in een hogere energie-toestand worden gebracht.
Hij kan dan vanzelf en zonder uitwendige hulp (d.w.z. „spontaan”) weer
naar een toestand van lagere energie terugspringen. De vrijgekomen ener
gie wordt daarbij als lichtquant (foton) afgegeven. Men noemt dit „spon
tane lichtemissie”. Het is echter ook mogelijk, het „geladen” atoom — nog
voordat het gelegenheid heeft gekregen zijn foton „spontaan” kwijt te
raken — tot afgeven van zijn lichtquant te dwingen door beïnvloeding met
een elektromagnetische golf. Men spreekt dan van „geïnduceerde licht
emissie”. Daarbij worden de door de atomen afgegeven lichtquanten precies
in faze met de stimulerende lichtbron afgegeven. Alle laser’s hebben dus
gemeen, dat in een of ander medium (dat b.v. een gasmengsel of een vast
materiaal kan zijn) een aantal atomen door toevoeren van energie in
„geladen” toestand moet kunnen worden gebracht. Lichtquanten, die oor
spronkelijk door spontane emissie ontstonden, „triggeren” bij andere ge
laden atomen gestimuleerde emissies, zodat een kettingreactie ontstaat.
Zet men het actieve medium tussen twee spiegels, dan heeft men bij juiste
afstand een „lichtresonator” gekregen, waartussen zich een staande golf
kan vormen. Maakt men één der spiegels half-doorlatend, dan kan een
elektromagnetische golf — de laser-straal — uit de resonator treden.Zorgt
men, dat de uitgestraalde energie plus de verdere verliezen steeds worden
aangevuld, dan is continubedrijf mogelijk.
Bij de vaste-stof laser bestaat het lichtversterkende medium uit een kristalof glasstaaf, die met de eigenlijke laser-actieve substantie wordt vermengd
(gedoteerd). Veel gebruikt wordt: met chroomsporen verontreinigd aluminiumoxyde (robijn) en met neodym verontreinigd calciumwolframaat.
De energietoevoer geschiedt bij de vaste-stof laser door bestralen met ge
schikte incoherente lichtbronnen. De spiegels, die de optische resonator
vormen, zijn meestal aan weerszijden aan het einde van de staaf aange
bracht. Een van de spiegels is weer halfdoorlatend om de laser-straal naar
buiten te voeren.
Als gevolg van de veel grotere concentratie aan actieve atomen is het uitgangsvermogen van de vaste-stof laser groter dan van de gas laser. Pulsgewijze zijn reeds lichtvermogens tot honderden megawatt opgewekt. Over
de gas-laser, die hoofdzakelijk met de edelgassen Neon, Argon, Krypton en
Xenon of Helium-neon gasmengsels werken en door ontbreken van inhomogeniteiten betere coherentie-eigenschappen heeft, zullen we in dit
boek niet verder uitweiden. We zullen ons tot de diode-laser beperken, om
dat dat een halfgeleider is. Als basismateriaal dient gewoonlijk galliumarsenide. De lichtemissie komt tot stand door overgang van de elektronen
tussen de energietoestanden van geleidings- en valentiebanden en berust dus
weer op quantum-mechanische verschijnselen.
In principe bestaat de diode uit een n-geleidend kristal, waarin door diffusie
een p-geleidende zone is gevormd. De energietoevoer geschiedt bij de halfgeleider-laser door injectie van elektronen en gaten. Als spiegel kan men
vanwege de hoge brekingsindex van halfgeleiders zonder meer de evenwijdige
vlakken van het kristal zelf gebruiken. Door de hoge specifieke opbrengst
van ca. 106 Wattsec/cm3 kan de diode-laser bijzonder compact worden ge
bouwd. Lengten tussen 0,1 en 1 mm zijn voldoende als de diode als „starter”
voor de eigenlijke laser-diode dient. De starter-diode of „sub-Jaser” emit-
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teert spontaan en wekt daardoor alleen niet-coherent licht op. Om de
eigenschappen van de licht-emissie in sub-laser-bedrijf optimaal te kunnen
benutten, moet men het diode-kristal als een bolletje (z.g. „kogel van
Weierstrass” ♦) construeren. Bij de Gallium-arsenide sub-laser ligt de
geëmitteerde straling bij golflengten van 0,9/z; het nuttige uitgangsvermogen in continubedrijf bedraagt ca. 10 mW met een rendement van 10 %.
De diode-laser kan rechtstreeks door de elektronen- en gatenstroom wor
den gemoduleerd, tot frequenties van verscheidene Gigahertz. De grens
frequentie neemt toe bij stijgende stroomsterkten en wordt in feite slechts
begrensd door de grensfrequentie van de resonator (d.w.z. door de kwaliteitsfactor Q daarvan).
Literatuur:
Inleiding tot de Elektron-fysica", (uitg. Centrex Eindhoven).
. Zurn Thema
i (lema Laser",
Lxuei , (Siemens publicatie,
puunuaue, best.
ucsi. nr.
in . 1-6300-146).
i-oöuu-i mi.
„Der Siemens nenum-rievn
,,uei
Helium-Neon uast.
Laser" door
-------—
H.---------------------------------Golser & O. Hintzinger (Siemens Bauteile

Informationen 3—66, juli 1966). •
„Gallium Arsenid Laser-dioden” door R. Giemmelmaier & H. J. Henkel, (Siemens Zeit-

schrift'Mai''1965? Heft 5).
10.

DE OPTISCHE TRANSISTOR

Bjj de „optische transistoren” (fig. 19) fungeert de emissordiode als lichtemissiediode en de collectordiode als fotodiode. De met de emissorstroom
evenredige straling wordt door de collectordiode geabsorbeerd en wekt hier
in ladingdrager-paren op. In tegenstelling tot de gewone transistor wordt
bij de optische transistor de koppeling tussen emissor en collector niet door
een stroom van ladingdragers tot stand gebracht, maar door elektromagne
tische golven, die een veel grotere voortplantingssnelheid bezitten als de
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Fig. 19

ladingdragers. In hoeverre de optische transistor levensvatbaar zal blijken,
hangt samen met de ontwikkeling van andere halfgoleiderconstructies.
Weliswaar kan men de grensfrequentie tot enkele GHz opvoeren, maar
dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook bij de klassieke transistoren nog
wel lukken. Met tweepolige elementen is men reeds ver het Gigahertzgebied binnengedrongen. Zo heeft men b.v. met Gallium-arsenide tunneldioden nog tot boven de 100 GHz oscillaties verkregen, en bij rond 25 GHz
nog 36 dB versterking bereikt. Ook veelbelovend is de Gunn-diode en de
capaciteitsdiode, welke laatste bij toepassing als frequentievermenigvuldiger frequenties tot 300 GHz bereikbaar maakt.
•) Duits wiskundige 1815—1897.
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11. FOTODIODEN EN -ELEMENTEN

Evenals de temperatuur heeft licht de eigenschap in de grenslaag van een
p-n verbinding elektronen-gatenparen op te wekken, die de lekstroom van
de in sperrichting aangesloten diode beïnvloedt. In het donker vloeit alleen
de (temperatuur-afhankelijke) lekstroom, hier „donkerstroom” genoemd.
Bij opvallend licht wordt deze stroom vermeerderd met de „fotostroom”.
Zonder uitwendig aangelegde EMK wordt door belichting de contactpotentiaal beïnvloed, welke als ,,foto-EMK” merkbaar is. Deze EMK is bij ge
wone dioden vrij gering. Niettemin kan zij met een gevoelige /zA-meter
worden aangetoond, b.v. bij een „kaalgekrabde” OC 71 transistor (25 è
50 uA-gebied).
Het werkgebied van de germanium fotodiode omvat het zichtbare licht tot
infra-rood met max. gevoeligheid bij een golflengte van ± 1,5 /z. „Koud"
licht, zoals b.v. neonlicht, heeft op de meeste foto-dioden weinig effect. Er
bestaan echter ook fotodioden, zoals b.v. gallium-arsenine-fotodioden,
welke voor zeer korte lichtgolflengten geschikt zijn en daardoor voor intensiteitsmeting van Röntgenstralen kunnen worden gebruikt. Het nadeel
van de germanium-fotodiode is de grote temperatuur afhankelijkheid van
de donkerstroom. Men kan deze via speciale maatregelen elimineren (b.v.
door alleen de snelle veranderingen t.g.v. lichtvariaties te bekijken en de
langzame t.g.v. temperatuurvariaties te onderdrukken.
De gevoeligheid van de germanium-fotodiode kan bij juiste dosering van
het halfgeleider-materiaal tot 30 è. 40 mA per lumen worden opgevoerd.
Dit is een enorme gevoeligheid, als men de actieve zóne van slechts enkele
/z in aanmerking neemt. De directe omgeving van de sperlaag, waarin de
foto-EMK voornamelijk ontstaat, doet echter ook mee aan de vorming van
ladingdrager-paren. Er zijn verschillende typen fotodioden ontwikkeld, die
al naar de constructie geschikt zijn voor puntvormige lichtbronnen of voor
diffusie licht. De lekstroom van germanium is een beletsel voor het ver
vaardigen van fotodioden met groter oppervlak. Dit is wel mogelijk met
silicium als halfgeleider-materiaal. Men kan hiermee foto-elementen en
zonnebatterijen vervaardigen voor diverse toepassingen; daarnaast zijn er
ook met kleiner werkzaam oppervlak, die als gevolg van hun geringere
capaciteit minder traag en beter geschikt voor hoge frequenties zijn. ♦)
De max. gevoeligheid van silicium-foto-elementen ligt bij golflengten van
0,85 zz = blauw/groen). De door diffusie verkregen sperlaag ligt dicht
onder de oppervlakte. De nullastspanning (300 è. 500 mV bij 10.000 Lx)
neemt met de belichtingssterkte logaritmisch toe, en is onafhankelijk van
de werkzame oppervlakte van het element. De kortsluitstroom is recht
evenredig zowel met de belichtingsintensiteit als met het actieve opper
vlak. Voor b.v. een TP 61 bedraagt deze bij 10.000 Lx meer dan 10 mA.
De thans bekende silicium-zonnecellen bestaan uit dunne plaatjes gekris
talliseerd silicium, dat een relatief grote hoeveelheid arsenicum-sporen
bevat, zodat een goed-geleidend n-materiaal is ontstaan. Door deze plaatjes
bij hoge temperatuur aan borium-damp bloot te stellen, wordt het plaatje
met een doorschijnend dun laagje p-materiaal bedekt. Hiervan wordt dan
een strookje weggeëtst om het contact met het n-materiaal tot stand te
kunnen brengen (fig. 20). Dit type cel wordt een ,,p-op-n”-cel genoemd,
•) „Betrachtungen über Anstiegs- und Abfallzeiten von silizium-Foto-elementen", door
G. Felkel, (Siemens Bauteile Informationen no. 7 1965).
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omdat zich hierbij een laagje p-materiaal op een plaatje n-materiaal be
vindt.
Bij het tegenovergestelde type, de ,,n-op-p"-cel, wordt uitgegaan van een
plaatje p-materiaal (silicium met verontreiniginsrsntnmon uit groep TTT
van het periodieke stelsel der elementen), waarop met b.v. fosfor-pentoxlicht

NS
laagje
p-sihcium
belasting^-'*

Fig. 20

idcdamp een n-laagje wordt aangebracht. Hoewel het n-op-p type een
wut lugui rendement bezit dan het p-op-n type, is dit beter bestand ge
bleken tegen de invloed van kosmische straling, speciaal het blauw-groen
gevoelige type met een uiterst dunne n-laag (ca. één-veertig miljoenste
inch dik). De cellen, bestemd voor Telstar II, werden bovendien nog een
van een anti-reflex laagje (silicium-monoxide ter dikte van drie miljoenste
inch) voorzien en beschermd door een laagje helder, kunstmatig saffier
(drie honderdste inch dik), omdat'slechts dit materiaal hard genoeg is om
tegen beschadiging door micro-meteorieten bestand te zijn.
Een bepaalde solar-cel levert bij optimale belasting (3 è. 5 £?) ca. 30 mV per
inch2 bij een verlichting met 5000 foot-candles.
De zonne-energiewinning vergt nog vrij hoge investeringskosten. Men ver
wacht echter deze kosten door rationeler fabricagemethoden aanzienlijk
terug te kunnen brengen.
De zonnecel vindt ten dele reeds toepassing als voedingsapparaat voor
telefonie-lijnversterkers, draagbare (strand)-radio’s; — uiteraard alleen
bruikbaar in zonnige streken — en vanzelfsprekend in boordapparatuur
voor kunstmanen en ruimtevaartuigen.
In Europa, waar men eveneens proeven met zonriebatterijen heeft genomen,
is het gebrek aan zonlicht een handicap. Verder bleken vogels, die de hoog
in de buitenlucht opgestelde solarcellen-plateaus gaarne als rustplaats
plachten te bezigen, het bekende „standbeeld-effect” te veroorzaken.

12. FOTO-TRANSISTOREN
Doorgaans wordt hierbij de emissor-basis diode als fotodiode gebruikt. De
door het licht veroorzaakte stroomveranderingen worden door de rest van
de transistor versterkt. Gevoeligheden van meer dan 1000 mA/lm worden
op die manier gemakkelijk bereikt.
De foto-EMK verandert de basispotentiaal zodanig, dat de emissor-basisdiode gaat geleiden; de fotostroom, die dezelfde richting heeft als Ic0.
vloeit daarbij via de collector af. Daarbij wordt deze, als men de basis laat
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„zweven”, evenals Ico met a’ vermenigvuldigd (Ico' « a' X Ico). Ook hierbij
kan men de invloed van de temperatuur-afhankelijke lekstroom groten
deels elimineren door alleen de lichtvariaties te bekijken, hier door gelijkstroom-stabiliserende schakelingen. Voor wisselstroom moet de impedantie
in de basisketen hoog blijven, b.v. door er een smoorspoel in op te nemen
(fig. 21).
-2CV
A /SOk

Ic =0,5mA

\\

22 k

n
0CP71
Fig. 21

w*n =
Het gevoeligst is de directe omgeving van de emissor/basis junction. Door
dat de glazen transistorcapsule bij de fabricage met een vaseline-achtige
substantie (siliconenvet) is gevuld, welke het licht diffundeert, is de richting-gevoeligheid niet sterk geprononceerd.
Bij b.v. de OCP71 wordt maximale stroom verkregen als de sturende licht
stroom op de zijde met het typenummer valt, loodrecht op het vlak van de
aansluitdraden (fig. 22).
Het werkgebied van de OCP 71 omvat het zichtbare licht tot infra-rood.
(Infraphil of een gloeiende sigaret! „Koud” neonlicht heeft geen effect.)
Ook met silicium als halfgeleidend materiaal kan men foto-transistoren
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vervaardigen, waarbij men het voordeel van de geringere lekstroom heeft.
Het aantal beschikbare typen is echter niet groot, omdat met speciale
fotodioden betere resultaten kunnen worden verkregen.
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13. FOTOWEERSTANDEN (LDR’s)
Ook de cadmium-sulfide fotoweerstanden kunnen tot de halfgeleider
elementen worden gerekend.
De donkerstroom is uiterst klein en de door opvallend licht verkregen
weerstandsvariatie is ongelofelijk groot. Deze daalt n.1. van een donkerweerstand van rond 20 M£) tot slechts enkele tientallen Q bij voldoend
sterke belichting. De cadmiumsulfide fotoweerstanden zijn daarom uiter
mate geschikt voor het vervaardigen van ultra-gevoelige belichtingsmeters
waarmee uiterst lichtzwakke objecten (b.v. bij microscoop-fotografie of bij
avond-opnamen) kunnen worden gemeten. Een nadeel is echter, dat een
afzonderlijke batterij nodig is, en dat ze na sterke verlichting slechts zeer
langzaam tot hun donkerweerstand terugkeren (tot rond 30 sec.) Daar de
weerstand volgens een e-macht weer tot de donkerwaarde terugloopt, heeft
men van de traagheid de minste last als men in het gebied beneden de

Fig. -3

100 kQ blijft. De constructie toont fig. 23. Zoals men ziet worden op het
halfgeleidende materiaal zilveren ,.kammetjes” aangebracht, waarvan de
tanden in elkaar grijpen. De effectieve weerstandsvariatie wordt daardoor
vergroot. De temperatuurafhankelijkheid is gering, doch de traagheid is
vrij groot. (Na sterke belichting duurt het ca. 30 sec. eer de donkerweerstand weer is bereikt.) Voor het meten van kleine objecten (microscoopfotografie) bestaan fotoweerstanden met een klein werkzaam oppervlak.
Tezamen met een gloeilampje kunnen LDR's als „opto-elektronisch” relais
worden gebruikt. B.v. de Philips RPY 13 bevat een 24 V/60 mA gloeilampje
en vier hieromheen gegroepeerde speciale LDR’s, ondergebracht in een
normale (zwartgelakte) noval-ballon.
Er bestaan reeds fotoweerstanden die dankzij een effectieve koeling een
aanzienlijke dissipatie (10 W) verdragen.
Deze lenen zich bijzonder voor een zeer eenvoudige snelheids-regel-installaties bij kleine motoren (naaimachine, bandspanningsregelaars voor band
recorders, synchronisatie van filmprojectoren enz.).

14. FOTO-FET’s
De poort/kanaal grenslaag van een FET heeft evenals elke pn-overgang
ook lichtgevoelige eigenschappen. Monteert men de FET b.v. in een TO-18huisje met bovenin een lensje, dan zal van buitenaf op de pn-overgang val
lend licht daarin een foto-EMK veroorzaken. Is de poort via een weerstand
met de bron of de afvoer verbonden, dan levert de fotostroom over de weer
stand een spanningsval, die door de FET wordt versterkt. De spanning
over deze weerstand, die deel uit kan maken van het normale instel-circuit, is recht evenredig met de grootte van die weerstand en de fotostroom.
m.a.w. de gevoeligheid van de foto-FET kan door variëren van deze weer
stand worden gewijzigd.
De frequentiekarakteristiek van de foto-FET wordt mede bepaald door de
poort-capaciteit. Voor een goede frequentie-responsie moet de totale weer-
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stand in het poortcircuit zo laag mogelijk worden gehouden. Bij hoge serieimpedanties (tot 100 M£)) is de gevoeligheid van de foto-FET aanzienlijk
hoger dan van de gewone fototransistor; de frequentiekarakteristiek is
dan echter wel slechter dan van een fotodiode. Ten opzichte van fotoelementen met groot oppervlak of van (cadmium-sulfide) fotoweerstanden
is de snelheid evenwel weer veel beter. Overigens kan men (evenals trou
wens bij de gewone fototransistor) een scherp begrensd trigger-effect be
reiken door positieve terugkoppeling toe te passen (uiteraard m.b.v. een
faze-omkerend element, zoals een transformator of versterkertrap).
De geringe temperatuur-afhankelijkheid (die door geschikte instelling tot
een minimum kan worden teruggebracht) en de nauwe fabricage-tolerantie
van de gevoeligheid maken diverse aantrekkelijke toepassingen mogelijk.
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Fig. 24 geeft een toepassing van een foto-FET als detector voor lichtfmpulsen of gemoduleerd licht. De uitgangsimpedantie is zodanig, dat
directe koppeling met conventionele transistoren mogelijk is, zonder dat
daarbij extra ruis wordt geïntroduceerd. De frequentiekarakteristiek kan
ongeveer een factor 5 worden verbeterd, door de FET als bronvolger te
schakelen.
Als de foto-FET als meetinstrument voor absolute lichtsterkten moet wor
den gebruikt en er dus galvanische koppelingen nodig zijn, stellen de
temperatuur-afhankelijke parameters van de foto-FET een grens aan de
minimaal afleesbare lichtsterkten. Meestal is de variatie van de sperstroom
van de poortdiode de belangrijkste factor, indien grote poortweerstanden
worden gebruikt. Door juiste instelling van de poortstroom kan de tempe
ratuur-afhankelijke bijdrage worden geëlimineerd, zodat ook zeer kleine
signalen nog goed kunnen worden gedetecteerd. Bij de fotometer volgens
fig. 25, die wordt gebruikt voor het meten van lichtdichtheidsverschillen in
halftransparante stoffen, wordt met R1 de meter op nul gezet. De fotospanning over de variabele weerstand R2 wordt via de bronvolger recht
streeks aan de 50 /zA-meter toegevoerd. De meterschaal is in „dichtheidscijfers” geijkt, waarbij afhankelijk van de waarde van R2 volle uitslag
wordt bereikt bij 1, 2, 3 of 4 „dichtheden”, overeenkomend met resp. een
lichtdoorlating van 10 %, 1 %, 0,1 % en 0,01 %. Vooral uit dit laatste cijfer
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blijkt de enorme gevoeligheid van de foto-FET: Als de te onder zoeken
stof maar 0,01 % van het licht van een schaalverlichtingslampje doorlaat,
wordt toch nog volle uitslag verkregen. De fotostroom bedraagt dan
ca. 1 nano-ampère = 0,000.001 milli-ampère, wat over de op 100 Mf) in
gestelde weerstand R2 een spanningsval van 0,1 V oplevert. Via de FET als
bronvolger kan met 0,1 V gemakkelijk een 50 uA-metertje tot volle uitslag
worden gebracht, als dc totale weerstand in het metercircuit niet meer
bedraagt dan 2 kjQ. Met de FET is dus een impedantie-transformatie van
100 M.Q op 2 k^2 en een stroom versterking van 50.000 X bereikt!
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Bij de foto-integratorschakeling van fig. 26 wordt gebruik gemaakt van
de kwadratische UGs/lD-karakteristiek. Laat men de poort „zweven”, dan
varieert de poortspanning logaritmisch met de incidentele lichthoeveelheid.
Sluit men op de poort een condensator C aan, dan wordt deze door de fotostroom geladen, zodat de condensatorspanning gelijk wordt aan de inte
graal van de totale poortstroom. De hoge ingangsimpedantie van de FET
levert reeds met kleine capaciteitswaarden grote tijdconstanten op, terwijl
de geringe poort-lekstroom een minimaal verloop van de geïntegreerde
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fotostroom veroorzaakt. Als het opvallende licht monochromatisch is, is de
geïntegreerde fotostroom evenredig met de totale hoeveelheid licht-energie;
bestaat het licht uit meer dan één kleurcomponent, dan moet men echter de
spectrale gevoeligheid van de foto-FET in rekening brengen. Voor flitslicht-belichtingsmeters zal de schaalverdeling dus bij diverse kleurtemperaturen moeten worden geijkt.
o - 20 V

P102

Fig. 27
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Bij toepassingen, waarbij snel moet worden gereageerd als de lichthoeveelheid boven een bepaalde max. waarde komt, kan men een drempelspanning aanbrengen, zie fig. 27. De FET gaat dan pas geleiden als de span
ning over de poortweerstand de drempelspanning overschrijdt.
Literatuur:
..Photofet Charactiristics and Applications”, door M. Shipley (Solid State Design,
april 1964).
15.

DE VIERLAAGSDIODE („WIPDIODE”)

De normale lagentransistor kan van p-n-p of n-p-n structuur zijn. Wordt
op een dergelijk 3-lagig samenstel via b.v. een legeringsproces een vierde
laagje van tegengestelde polariteit aangebracht, dan ontstaat de p-n-p-nstructuur, welke schematisch in fig. 28 is weergegeven. Men gaat hiervoor
b.v. uit van een n-p-n-transistor waarop een p-laagje wordt aangebracht.
Men kan de p-n-p-structuur opvatten als een samenstelling van een p-n-pen een n-p-n-transistor, zoals fig. 29 laat zien. Noemen we de p-n-ptransistor Vi, met diens stroomversterkingsfactor a'i; en de n-p-n-transis
tor V2 met diens stroomversterkingsfactor a'2, dan kunnen we de volgende
vergelijkingen opschrijven:
Ibi = ^c2 = «a(Ib2 + ICo2)

(1)

lei = Ïe2 = IL = 1*1 + Ibi ~ *c2 + Ib2

(2f

Ib2 = Ici = a'i(Ibi + Icol)

(3)

Vergelijking (2) ingevuld in (1) geeft:
Ibi = a' X a'2 X Ibi + a'i X a'2 X lèoi + a'2 X IC02
a'i X a'2 X Icoi + a'2 X IC02
(4)

of Ibi =

1 —a'i X a'2
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Met behulp van (2), (3) en (4) kan tenslotte worden gevonden:

Icol X a'i(l 4- a'2) + ICo2 X a'2 (1 + a'i)
IL = ------------------------------------------------- ------- —

(5)

1 — a'i X a'2

Uit bovenstaande blijkt, dat de collector-basis lekstroom Ico voor beide
transistoren wordt versterkt door het produkt van de beide stroomversterkingsfactoren a'. De uitwendige stroom IL wordt 00 oneindig groot als
noemer van form. (5) nul wordt, d.w.z. als a'i X a'2 = 1. In de praktijk
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betekent dit, dat de uitwendige stroom nu uitsluitend wordt begrensd door
de uitwendige impedantie RL in het circuit. Dank zij het feit, dat de stroomversterkingsfactoren a'i en ai stroomafhankelijk zijn, kan een p-n-p-nsamenstel als schakelaar worden gebruikt. Door geschikte constructie —
b.v. door toepassing van silicium — kan de lekstroom Ic0 en daarmee
de aanvangs-stroomversterkingsfactor a" laag worden gehouden. In fig.
32 is het verloop van ai X a^' als functie van de stroom uitgezet.
Wordt de anode op een lage positieve spanning aangesloten, dan ontvangen
de bovenste en de onderste p-n-junctions (fig. 28) een potentiaal in doorlaatrichting en de middelste een in sperrichting. Het p-n-p-n-samenstel
werkt nu als een normale p-n-grenslaagdiode welke in sperrichting is aan
gesloten.
Er vloeit dan nog slechts een geringe lekstroom en het samenstel vormt
een hoge impedantie. Deze ,,uit”-toestand blijft gehandhaafd, totdat door
verhoging van de temperatuur of de anodespanning Ic0 zóver toeneemt, dat
a" groter wordt en het produkt a'i X a'2 gelijk aan 1 wordt. Na over
schrijding van dit kritische punt „slaat de middelste junctie door” en gaat
het samenstel abrupt over naar de goed-geleidende „in”-toestand. Hierbij
wordt de middelste junctie via een lawine-effect („avalanche-effect”) ge
heel verzadigd met ladingdragers of „overstuurd” (zgn. „bottomen”). De
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stroom wordt nu praktisch uitsluitend door de uitwendige impedantie RL
in het circuit bepaald.
Zoals uit form. (5) en het bovenstaande blijkt, is een dergelijke construc
tie — bekend als „vierlaags-diode” (four-layer diode) tamelijk kritisch.
Immers, de lekstroom is afhankelijk van de temperatuur en de anode-

*L

h

anode

isi
VI

*S1

tbl

'c2i
re2

>1
V2

Tb2

IS2

RS2

Fig. 30
katode

spanning, zodat het toepassingsgebied beperkt is. Om de invloed van de
temperatuur te verkleinen, kunnen aan basis en emissor van de bovenste en
onderste transistor-sectie (fig. 29) ohmse impedanties parallel worden

a'j • a2 =2 --

(Xj

voor „in”- schakelen

(Xt(X2± 1

(X'2 =1

Fig. 31
•Tco

Iho

geschakeld. Dit kan door de fabrikant tijdens de constructie worden ver
wezenlijkt door te zorgen dat materiaalgedeelten met ohmse weerstand
over de bovenste en onderste junctie (fig. 30) blijven staan. Verder zal
men bij voorkeur silicium gebruiken, daar het kleinere lekstromen moge?
lijk maakt dan met germanium.
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Aldus verkregen 4-laags dioden kunnen door een korte anodespanningsverhoging van de „uit” naar de „in” toestand worden gebracht, het uit
schakelen geschiedt dan b.v. door een korte anodespannings-verlaging, of
wel door de stroom tijdelijk beneden een kritische waarde — de z.g.
„houdstroom” Ibn (zie fig. 31 en 32) terug te brengen.
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Fig. 32

De 4 laags-diode, ook wel „wipdiode” genoemd, gedraagt zich dus ongeveer
als een neonbuis. Voor het „ontsteken” van de thans bekende 4-laags
dioden is een anode-impuls van -f-50 tot 4-400 V nodig (afhankelijk van de
constructie). Eenmaal ontstoken zijnde vormt de diode praktisch een kort
sluiting.

16. DE VIERLAAGS-TRIODE (WIPTRANSISTOR OF THYRISTOR)

Voert men de basis van de onderste transistor (fig. 31) naar buiten uit,
dan ontstaan een 4-laags transistor met thyratron- of ignitron-eigenschappen, zie fig. 33. Formule (5) gaat nu over in:
Icoi X a'i (1 + a'2) + Ico2 X a'2 (1 + a'i) + IG U 4-a's)
IL = -----------------------------------------------------------------------—-----1 —a'i X a'2

De basis- of „poort”-aansluiting kan als „ontsteekanode” worden gebruikt,
waarbij de poortstroom IG de anode-katode doorslag inleidt.
Voor het ontsteken volstaat nu een impuls van slechts 1 i 2 V. Bovendien
kunnen door injectie van ladingdragers via de poortaansluiting de ontsteekkarakteristieken beter in de hand worden gehouden en ook wordt de
inschakeltijd (te vergelijken met de ionisatietijd van een gasgevulde triggerbuis) van enkele tientallen tot luttele microseconden teruggebracht.
Fig. 35 laat zien, hoe de anode-katode ontsteekspanning kan worden
beïnvloed door de stroom via de poortelektrode. Hierop wordt straks nog
teruggekomen.
Zoals gezegd, gedraagt de p-n-p-n-transistor, ook wel „hook”-transistor ge
noemd, zich als een thyratron: eenmaal ontstoken ztfnde kan de hoofd
stroom niet meer, via de hulpelektrode worden beïnvloed. Uitschakelen is
slechts mogelijk door tijdelijk wegnemen van de anodespanning, de anodespanning tijdelijk negatief te maken, of wel door de hoofdstroom tijdelQk
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tot beneden een bepaalde kritische waarde — de z.g. houdstroom Iho
— terug te brengen. De p-n-p-n transistor vindt o.a. toepassing als „ge
stuurde gelijkrichter” (in de Amerikaanse literatuur „trigger-controlled
rectifier” TCR of „Silicon controlled rectifier” SCR genaamd). Hiermee
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kunnen aanzienlijke vermogens worden geschakeld. Het silicium type
TCR 4050 van Transitron kan b.v. bij een piek-sperspanning van 400 V een
stroom van 50 A schakelen. Voor elektrische tractie maakt Siemens
thyristor-regelschakelingen tot 1000 kW!
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17. DE STROOM-SPANNINGSKARAKTERISTIEKEN VAN
GESTUURDE GELIJKRICHTERS
In het voorgaande is verklaard, dat de ontsteekspanning van de hoofd
anode via de poortelektrodestroom kan worden beïnvloed.
Is de poortstroom IG = 0 (Ig0 in fig. 35) dan zal de p-n-p-n-transistor
,.doorslaan” zodra de anodespanning Ua de positieve waarde UFG (Uf
= firing voltage) bereikt. Deze spanning wordt door de fabrikant als
max. toelaatbare positieve anodespanning UB0 aangeduid (UB0 = UF0).
Is de transistor eenmaal geleidend en vermindert men de anodestroom Ia
(b.v. door vergroten van RL), dan zal de transistor „uit” gaan zodra een
bepaalde kritische waarde wordt bereikt. De minimale anodestroom, waar
bij de p-n-p-n transistor nog juist „in” blijft, wordt de „houdstroom” IH ge
noemd. Deze houdstroom is afhankelijk van de poortstroom IG, zoals
fig 35 laat zien.
Zolang de anodespanning +Ua beneden de waarde -f-UB0 blijft, zal de
p-n-p-n-transistor uitsluitend onder invloed van de poortstroom IG kunnen
ontsteken. Het is mogelijk, het ontsteken van de hoofdanode geheel te
„verbieden” door een bepaalde, geringe waarde van IG door de poortelektrode te leiden. Met behulp van deze stroom IGi wordt verhinderd, dat
de ladingdragers, welke door de bovenste p-n-junctie worden geïnjecteerd,
ooit de middelste junctie bereiken. Aldus kan worden voorkomen, dat de
transistor bij Ua = UB0 ontsteekt. Vergroot men de poortstroom echter tot
b.v. IG2, dan neemt de a van de bovenste p-n-p-transistor-sectie zoveel toe,
dat de transistor ontsteekt zodat de anodespanning Ua de waarde Upo be
reikt. Verder vergroten van de poortstroom tot IG3 doet de transistor reeds
bij UF3 ontsteken (fig. 37 en 35).

Fig. 37

Fig. 36

JG

!G3

or', -or2-2

JG2

o

tG3

JG0
or / ■ cr 2 =

-

o

I
I

I

*1

I
7co

*h2

Jho

t

In fig. 37 is de inschakelvertraging aangegeven als functie van de poortstroom. Deze vertraging (b.v. bij Ig^/U^) is het gevolg van de tijd, welke
de ladingdragers nodig hebben om de basis van n-p-n-sectie te bereiken.
Aangezien deze ladingdragers de basis slechts via een diffusieproces kun
nen bereiken, is hiermee een zekere tijd gemoeid, welke echter kan wor
den verkleind door de poortstroom groter te maken (zie b.v. Igs/UF3 in
fig. 37).
Tot dusver hebben we het steeds over positieve anodespanningen gehad.
Wordt de polariteit van de anodespanning omgekeerd, dan zullen de
bovenste en onderste p-n-juncties (fig. 28) worden gesperd. Er vloeit dan

157

nog slechts een geringe lekstroom —Ia, ongeveer gelijk aan die welke bij
normale silicium-gelijkrichters zou optreden.
Wordt de sperspanning —Ua vergroot, dan wordt tenslotte de zenerspanning —U2 van de dioden bereikt, zodat „doorslag” optreedt.
Het is dus duidelijk, dat bij toepassing van de p-n-p-n-transistor als gelijkrichter het bruikbare gebied wordt begrensd door twee spanningen; name
lijk enerzijds door 4-Ua = 4~Ubo en anderzijds door —Ua = —Uz.
Het werkgebied behoort binnen deze grenzen te liggen, om over een ruim
temperatuurgebied een betrouwbare werking te krijgen.
In de door de fabrikanten verstrekte gegevens is dan ook doorgaans reeds
een ruime veiligheidsmarge verdisconteerd.
Literatuur:
..Silicon Controlled Rectifiers”. door A- Lytel (uitg. H. W. Sams & Co. Ine.. N.Y.).
..Thyristorstromrichter mit natürlicher Kommutierung”. door F. Wesselack (Siemens
Zeltschrift, maart 1965).
..Thyristorstromrichter mit erzwungener Kommutierung”. door M. Meyer (Siemens
Zeltschrift, maart 1965).

18. SYMMETRISCHE VIERLAAGSDIODEN EN THYRISTORS
(DIACS EN TRIACS)
Met de thans door verscheidene firma’s uitgebrachte dubbelfazige thyristor
kan een bijzonder eenvoudige en effectieve fazehoek-regeling worden ge
bouwd, die beide periodehelften omvat. Voor de sturing van deze thyristor,
(die door General Electric onder de naam „Triac” in de handel wordt ge
bracht) kan men met voordeel een eveneens nieuwe symmetrische vierlaagsdiode (handelsnaam „Diac”) toepassen.

a) De dubbelfazige schakeldiode (Diac)

Sluit men de Diac via een serieweerstand op een lage gelijkspanning aan,
dan gedraagt hij zich in eerste instantie als een in sperrichting aangesloten
diode. Voert men de spanning langzaam op, dan blijkt de diode bij onge
veer 30 V plotseling „door te slaan”. Het gedrag is dus ongeveer ais van
een gasontladingsbuis (neonlampje). De weerstand, die de Diac op dat
moment representeert is ongeveer gelijk aan die van een in doorlaatrichting aangesloten diode. Voorwaarde voor het instandhouden van deze
toestand is, dat er door de diode een stroom vloeit, die groter is dan de
z.g. „houdstroom”. Als men de uitwendige spanning zover terug draait, dat
de stroom beneden de karakteristieke houdstroom komt, dan keert de Diac
abrupt weer tot de sperrende toestand terug. In zoverre onderscheidt de
Diac zich in niets van de reeds besproken vierlaagsdiode. Bij de vierlaagsdiode echter geldt het bovenbeschreven gedrag maar voor één bepaalde
polariteit; in de andere richting geleidt de diode altijd. De Diac springt van
de sperrende in de geleidende toestand over, ongeacht de polariteit van de
aangelegde spanning, en kan dus als symmetrische schakeldiode worden
gebruikt.

b) De dubbelfazige thyristor (Triac)
Evenals de enkelfazige thyristor vormt de Triac in rust een hoge impedan
tie. Hij wordt geleidend, als een stroomimpuls van voldoende grootte en
lengte aan zijn stuurelektrode wordt toegevoerd. De vereiste impulslengte
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ligt in de orde van 20 /<s. Ook hier is de polariteit van de ontsteekspanning
onverschillig: al naar gelang de richting hiervan zal de Triac in de ene of
de andere richting gaan geleiden. Over de Triac blijft een spanningsval
van ongeveer 1 A 2 V staan, terwijl er een stroom van ettelijke ampère kan
vloeien. In sperrende toestand vloeit slechts een lekstroom van ongeveer
1 mA, wat betekent dat bij 400 V de Triac een weerstand van rond 400 k^
vormt.
19. WEERSTANDEN MET NEGATIEVE TEMPERATUURCOËFFICIËNT (NTC’s)
De verschillende materialen kunnen al naar hun specifieke weerstand glo
baal in de volgende klassen worden ondergebracht:

geleiders (metalen)
halfgeleiders
isolatoren

o = 10-5 tot 10-° £)/cm
o = 10-3 tot 10-° I2/cm
q = groter dan 10-° £)/cm

Nagenoeg alle metallische geleiders bezitten een grotere of kleinere posi
tieve temperatuur-coëfficiënt; d.w.z. hun weerstand neemt toe bij stijgende
temperatuur. De weerstand van b.v. kool neemt af bij stijgende tempera
tuur: kool heeft dus een negatieve temperatuur-coëfficiënt.
Op enkele uitzonderingen na bezitten ook de meeste halfgeleiders een
sterke negatieve temperatuur-coëfficiënt. Nu zijn evenwel de eigenschap
pen daarvan gewoonlijk van verscheidene, min of meer toevallige om
standigheden afhankelijk en daardoor weinig stabiel. Slechts zeer be
paalde samenstellingen zijn voor het vervaardigen van temperatuurafhankelijke weerstanden met reproduceerbare eigenschappen geschikt.
Al naar de samenstelling is het mogelijk om weerstanden met Negatieve
Temperatuur Coëfficiënt (NTC’s; ook wel met de handelsnaam „Thernewid” aangeduid) te vervaardigen, of weerstanden met Positieve Tempe
ratuur Coëfficiënt (PTC’s; ook wel aangeduid met de handelsnaam
„Silistors”). Bij het laatste type wordt gebruik gemaakt van bepaalde
silicium-verbindingen; bij het eerste type van bepaalde oxyden, waaraan
bijmengsels zijn toegevoegd, welke een kristalrooster volgens de z.g.
„spinel-structuur” bezitten. (B.v. mengsels van Fe3O4 met Zn2TiO.j of
MgCr2O4; resp. mengsels van Fe2O3 met zorgvuldig bepaalde (kleine) hoe
veelheden TiO2; resp. koper- of nikkeloxyduul met toevoegingen van
Li2O. Bovendien worden soms nog stabiliserende oxyden bijgemengd ten
einde een betere reproduceerbaarheid van de NTC-eigenschappen te ver
krijgen. Welke van de bovengenoemde samenstellingen wordt gebruikt
hangt af van de gewenste specifieke weerstand en temperatuur-coëfficiënt.
Doorgaans worden de (goedkopere) Fe-oxydemengsels gebruikt, welke na
intensieve menging tot staafjes of schijfjes worden geperst of geëxtrudeerd
en vervolgens gebakken. Tijdens dit bakproces (welk overeenkomt met dat
van keramiek) sinteren de oxydedeeltjes tot een hecht (doch broos) geheel
aan elkaar.
De weerstand R van een NTC bij een gegeven temperatuur kan worden
berekend met de benaderingsformule:
Rt = R25 X e B/AT

(1)

waarin Rt de weerstand van de NTC bij de gevraagde temperatuur; R25
de weerstand van de NTC bij 25° C en e het grondtal van het natuurlijke
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logarithme-stelsel (e = 2,718). De factor B is een maat voor de temperatuur-coëffiQiënt en ligt tussen 2000 en 6000° K. B is echter geen zuivere
constante doch neemt af met een factor a bij stijgende temperatuur [a =
—B/T2 (—2 A 6 %/° C)]. (Ter vergelijking: De weerstand van de meeste
metalen neemt met ca. -1-0,4 % per ° C temp, stijging toe.)
A T is het absolute temperatuurverschil in °K t.o.v. 25° C = 273 + 25 =
298° K. De weerstand bij 25° C wordt door het NTC-type bepaald en hangt
af van de specifieke weerstand o en de afmetingen van de NTC (lengte en
dikte van het staafje; resp. dikte en diameter van het schijfje)’
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Het weerstandsverloop als functie van de temperatuur kan ook grafisch
worden uitgezet, zie fig. 38. Hierin is de karakteristiek afgebeeld van een
aantal schijf-NTC’s, welke o.a. gebruikt worden voor temperatuur-compensatiedoeleinden in transistorschakelingen. Zoals men ziet kan de weerstand
van een NTC in het werkgebied een factor 10 tot 100 veranderen. Om
b.v. de collectorstroom van een germanium versterker-transistor constant
te houden, moet de basis-emissorspanning met ca. 0,6 mV per °C tempera
tuur stijging worden verminderd. Men bereikt dit o.a. door de basis te
voeden uit een spanningsdeler waarin een NTC is opgenomen (fig. 39).
Door de NTC van parallel- en/of serieweerstanden te voorzien kan worden
bereikt, dat het gewenste verloop over een zo groot mogelijk gebied zo
goed mogelijk wordt benaderd (fig. 40) Hoewel de verkregen compensatie
nooit geheel de gewenste compensatie-karakteristiek zal dekken, kan bij
zorgvuldige dimensionering een voor de praktijk voldoende compensatie
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Deze thyristor heeft een uitzonder
lijke korte uitschakeltijd van minder
dan 3 microseconden. De zeer snelle
thyristor stelt de ontwerpers in staat
om kleinere en eenvoudiger ontwer
pen te maken. Hij werd ontwikkeld
door de International Rectifier Com
pany (Great Britain) Ltd.. bij Oxted
in Zuid-Engeland (blz. 155).

Deze halfgeleider silicium Carbide kristallen
zijn in een holle plucrystalline silicium cilinder
gegroeid, bij het Hirst Research Centrum van
de General Electric Company Ltd, Wembly
Engeland.
Het halfgeleidend silicium carbidc is zeer ge
schikt voor speciale toepassingen zoals een spe
ciale lichtbron en koude elektronen emitter.

De kleine halfgeleiderelementen zijn door Siemens ontwikkelde varaktoren, die bijzon
der geschikt zijn voor frequentie vermenigvuldiging.

Serie-balansversterker volgens het schema fig. IX-22 (blz. 197)

Het montageplaatje met de geëtste bedrading.
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worden verkregen. E.e.a. vergt echter tamelijk veel reken- en meetwerk.
Andere toepassingen van de NTC vindt men o.a. in: temperatuur-meetschakelingen; frequentiecorrectie en amplitude-stabilisatie in RC-generatoren; brandalarm-installaties e.d.
VB
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Fig. 40

Bij bovengenoemde toepassingen is de stroom door de NTC klein; de eigen
verwarming is dus verwaarloosbaar. Voert men de stroom op, dan heeft
ook de eigen verwarming een weerstanddaling tot gevolg. (Hierbij moeten
maatregelen worden genomen om overschrijding van de toelaatbare dissipatie in de NTC te voorkomen.)
Toepassingen hiervan zijn o.a.: bescherming van gloeidraadserieketens in
z.g. U-toestellen, resp. beveiliging van projectielampen tegen inschakelstroomstoten; het bereiken van inschakelvertraging van relais (NTC in
serie met relais; dit zal pas aantrekken als de NTC zichzelf voldoende
heeft opgewarmd) enz.

20.

SCHAKELEFFECT-WEERSTANDEN MET POSITIEVE
TEMPERATUUR COËFFICIËNT (SPTC’s)

In tegenstelling tot de reeds besproken NTC’s en ,,Silistors” bezitten de
SPTC’s slechts in een beperkt gebied sterk temperatuur-afhankelijke
eigenschappen. Het werkgebied van een „schakel-PTC” kan in twee ge
deelten worden gesplitst:
1. Het onderste, waarin de weerstand slechts weinig van de temperatuur
afhankelijk is en zelfs een zwakke negatieve temperatuur-coëfficiënt ver
toont.
2. Het bovenste, waarin de weerstand na het doorlopen van een minimum
steil met de temperatuur oploopt tot 1000 A 10.000 X de beginwaarde
(103 A 101 X). De PTC’s worden vervaardigd van halfgeleidend ferroelektrisch keramisch materiaal. De eigenschappen berusten op de samen
werking van het halfgeleider-mechanisme en ferro elektriciteit. In ferroelektrische toestand, d.w.z. beneden de Curie-temperatuur zijn de SPCT’s
laagohmig. Na overschrijden van deze kritische temperatuur gaan zich
tussen de korrelgrenzen van het keramiek sperlagen vormen, die oorzaak
zijn van het sterk oplopen van de weerstand. Het karakteristieke verloop
van de SPTC als functie van de temperatuur Rpyc = f<TPTC> is in
41a
voorgesteld. Uit deze grafiek blijkt verder dat de weerstand boven een be
paalde temperatuur weer begint af te nemen. In normaal bedrijf mag deze
temperatuur niet worden overschreden.
Op het ogenblik zijn SPTC’s met nominale Curie-temperaturen van 30, 50,
70. 110. 150 m 170° C verkrijgbaar, met een tolerantie van ± 5° C
(Siemens „Kaltluiter” P-serie).De nominale weerstand RN wordt als twee
maal de aanvangsweerstand RA gedefinieerd, bij de Curietemperatuur TN
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(fig. 41b). Al naar gelang het toepassingsgebied zijn verschillende uitvoe
ringsvormen verkrijgbaar.
Bijzonder geschikt zijn SPTC’s voor die toepassingen, waarbij na over- of
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onderschrijden van een bepaalde temperatuur een schakelfunctie moet
worden verricht, b.v. bij overbelasting van een motor e.d. Men kiest dan
een type waarvan de Curie-temperatuur overeenkomt met de voor het te
beschermen apparaat maximaal toelaatbare temperatuur. Andere toepas
singsmogelijkheden ontstaan, als men de SPTC (door er een voldoend
grote stroom doorheen te sturen) zichzelf laat verwarmen en hoogohmig
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maken. Men kan dan door de warmtegeleiding naar de omgeving aan de
hand van de stroom vaststellen of er iets aan de toestand van die omgeving
is veranderd, b.v. als vultoestandbewaking in olietanks: Als de SPTC in
olie is ondergedompeld, is de afkoeling veel sterker dan in de vrije lucht.
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Men zou een SPTC voor het hoogste en een voor het laagste vloeistofniveau
aan kunnen brengen en zo een „vol”- en ,,leeg”-indicatie kunnen maken.
De abrupte weerstandsverlaging bij afkoeling is nuttig tijdens het vullen
van de tank als „overloopwaarschuwing”. Een uitvoeringsvorm laat fig.
41 c zien.
Voor temperatuur-stabilisatiedoeleinden (thermostaten) verdient het ge
bruik van een PTC voorkeur boven een NTC. Zou n.1. door een defect de
verbinding tussen temperatuurvoeler en servo-versterker worden verbro
ken, dan komt dit overeen met „oneindig hoge weerstand”, wat bij gebruik
van een PTC betekent „verwarming uitschakelen”, zodat geen verbran
ding kan ontstaan. (Bij gebruik van een NTC zou de verwarming juist
worden ingeschakeld).

Fig. 41c
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Het is zelfs mogelijk, om met behulp van een NTC in combinatie met een
SPTC een oscillator te maken voor zeer lage frequenties. Schakelt men een
NTC, een SPTC en een vaste weerstand in serie, dan wordt in eerste in
stantie de NTC verwarmd. Diens weerstand daalt en de stroom neemt toe.
Daardoor stijgt de weerstand van de SPTC abrupt, zodat de stroom weer
daalt. De NTC koelt daarop iets af, de stroom stijgt en de SPTC wordt
opnieuw sterker verwarmd, enz. De frequentie wordt bepaald door de snel
heid waarmee de NTC en de SPTC verwarmen resp. afkoelen. E.e.a. hangt
behalve van de omgevingstemperatuur en de thermische traagheid van de
SPTC en NTC, ook van de stroom af, welke met de vaste weerstand wordt
ingesteld. Deze laatste dient thans als bescherming tegen te grote stromen
en kan dus als „amplitudebegrenzer” worden opgevat.
Literatuur:
„Eigenschaften u. Anwendungen Keramischer Kaltleiter”. L. Hanke u. H. Löbl
(Siemens publ. best. nr. 1-6300-143).

21. SPANNINGSAFHANKELIJKE WEERSTANDEN (VDR’s)
De spanningsafhankelijke weerstand (Voltage Depending Resistor of
VDR) heeft de eigenschap, dat diens weerstand afneemt naarmate de span
ning over de VDR stijgt. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de spanningsafhankel(jke overgangsweerstand van de gesinterde silicium-carbide
kristallen, waaruit de VDR is vervaardigd. Dit vrij broze, keramische ma
teriaal behoort tot de groep der halfgeleiders.
Het verband tussen spanning en stroom kan worden uitgedrukt m.b.v. de
formule:
U = C X Ifi
(1)

Hierin zijn C en 0 constanten, welke van het VDR-type afhangen. De fac
tor C, welke voornamelijk door de afmetingen (diameter en dikte van de
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schijf) wordt bepaald, heeft de dimensie an weerstand. Men kan C be
schouwen als de weerstand welke VDR zou hebben indien er een stroom
van 1 A door vloeide. Verder is p de spanningsafhankelijkheidsfactor, welke
ligt tussen 0,2 A 0,25.
Schrijven we (1) als:

log U = log C 4- 0 log I
dan kunnen we de spanning U (in volt) als functie van de stroom I
(in ampère) uitzetten op dubbellogarithmisch papier en krijgen dan een
nagenoeg rechte lijn, waarbij p = de tangens van de hoek a welke deze lijn
met de horizontaal maakt (fig. 42).

É
Fig. 42

Bij lage spanningen neemt p toe, zodat daar de lijn van rechte afwijkt. De
temperatuur coëfficiënt van de factor p is nagenoeg nul; die van de Cwaarde bedraagt ongeveer —14 A —20 X 10-4/° C.
De toepassing van de VDR ligt op het gebied van spanningsstabilisatie en
van vonkblussing van contacten in ketens met zelf-inductie (b.v. bescher
ming van relaiscontacten).
Voor spannings-stabilisatie maakt men een spanningsdeler van een vaste
weerstand R en een VDR. Daarbij is de som van de spanningsverliezen
over R en de VDR gelijk aan de ingangsspanning U:
U = iR + Crf

De spanning over de VDR = C X
noemen we de uitgangsspanning Uu;
de ingangsspanning U noemen we Uj (zie fig. 43).

Fig. 43

De stabilisatie-factor S is de verhouding van de relatieve variatie van Uu
tot de relatieve variatie van U,. Voor de onbelaste R/VDR deler wordt deze
factor:
1-y?
AUU
1
S
x----Aui
• ft
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Stellen we

AUU

Alu
x en ---------- = y, dan vinden we voor de belaste
Ajvdr

AUj

R/VDR deler:

1

1-yJ i x -f- y \

S = —

P

l 1 + y /

P

Als de verhouding van het totaal opgenomen vermogen tot het aan de
belasting afgegeven vermogen vast ligt, dan is het mogelijk x en y optimale
waarden te geven. Voor een goede stabilisatie moeten x, y en 0 klein zijn.
Het rendement is bij kleine waarden van x en y echter tamelijk laag; ver
der moet de ingangsspanning voor een gegeven uitgangsspanning vrij hoog
worden.
De max. bereikbare verbetering van de relatieve variatie van Uj bedraagt
ongeveer een factor l/yj (= 4 è. 5). Betere stabilisatie Is mogelijk door
meerdere R/VDR leden achter elkaar te schakelen. Voorwaarde hierbij is
dat de Impedantie van de opeenvolgende leden steeds voldoend hoog is om
een geringe belasting van het voorgaande lid te krijgen. Het totale rende
ment wordt dan echter zeer laag, terwijl de ingangsspanning soms tiental
len malen groter dan de nuttige uitgangsspanning moet zijn. Dergelijke
cascadeschakelingen zijn bovendien praktisch alleen bruikbaar voor onbe
laste schakelingen of zeer kleine belastingsstromen, aangezien in sommige
gevallen VDR's met de vereiste grote C-waarden niet verkrijgbaar zullen
blijken te zijn.

22. MAGNEETVELD-AFHANKELIJKE WEERSTANDEN (MDR’s)
Het verschijnsel, dat op een stroomvoerende geleider in een magnetisch
veld een kracht wordt uitgeoefend, werd omstreeks 1800 door de Fransman
André-Marie Ampère ontdekt. Pas na zijn dood werd in 1880 door de
Amerikaan Edwin Herbert Hall ontdekt, dat als men de geleider stilhoudt,
er dwars op de geleider een EMK ontstaat. Het naar hem genoemde effect
B “

3

b/

u2

2

Fig. 44a
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wordt toegepast in de z.g. Hall-generatoren (fig. 44a). Door een
pig plaatje van geschikt materiaal met een dikte d vloeit in lengter c
(1,2) een stroom i, terwijl er loodrecht op het plaatje een ma^tlaal_
krachtveld B staat. Tussen de punten 3 en 4 ontstaat dan een po e
verschil Uh, waarvan de grootte wordt bepaald door:
rH
UH ---------- . 1 . B
d

165

Hierin is RH een materlaal-constante, de z.g. Hall-constante, die voor halfgeleldende materialen het grootst is. Gebruikt worden thans b.v. indiumarsenide en indium-arsenlde-fosfide, die het minst temperatuur-afhankelijk
zijn.
Dezelfde onderzoeker vond tevens, dat door de afbuiging van de ladlngdrager-stroom door het magnetische veld een weerstandsverhoging van het
materiaal plaats vond. Men heeft dit verschijnsel toegepast bij de z.g. „Bismuth-spiralen” ter meting van magnetische veldsterkten. De weerstandsvergroting was niet hoog; slechts 1,5 A 2 X in velden van 10.000 Gauss
(= 1 Wb/m2), daarboven nam de weerstand 5 A 6 % per kilogauss toe.
Met indium-antimonide was de weerstandsvergroting reeds aanzienlijk
beter, n.1. 5 A 6 voudig. Nu hangt de weerstandsverhoging samen met de
mate, waarin de ladingdragers worden afgebogen, en daaruit laat zich
verklaren, waarom korte geleiders met brede elektroden grotere weer-

B=0

i

Fig. 44b

B*0

standsvariaties vertonen dan lange smalle. Men heeft daarom aanvankelijk
getracht, lange brede stroken in een keten van korte, brede te verdelen
door dwars op de stroomrichting geplaatste kortsluitstroken aan te bren
gen, b.v. door smalle opgedrukte zilverstrookjes. (fig. 44b). Omdat op die
manier maar een lengtewinst van hooguit een paar millimeter te bereiken
viel, werd de effectieve weerstandsvariatie maar weinig verbeterd. Pas
door toepassing van een metallurgische kunstgreep is men tot betere resul
taten gekomen. Wanneer men in gesmolten indium-antimonide ca. 1,8
volumeprocenten nikkelantimonide oplost, vormen zich tijdens het in een
bepaalde richting verlopende stollingsproces in het contact naaldvormige
kristalletjes van nikkel antimonide. Deze vrijwel alle in dezelfde richting
verlopende naaldjes (met een gemiddelde lengte van 50/z en een diameter
van minder dan 1 /z) bezitten een ruim 100 X hoger geleidingsvermogen
dan het omringende indium-antimonide, en vormen ontelbare „kortslultstrookjes” (fig. 44c).
De aldus verkregen magneetveld-afhankelijke halfgeleiderlaag wordt ge
woonlijk op een keramisch grondplaatje aangebracht; voor enkele speciale
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toepassingen ook wel op ferriet (om zo de door het veldplaatje veroor
zaakte luchtspleet in het magnetische circuit tot een minimum te redu
ceren) en wel zodanig dat de naaldjes zich zowel dwars op de stroomrich
ting als dwars op het magnetische veld bevinden (fig. 44d). Afhankelijk
van de constructie spreekt men van „dwarsveld-sonden” (naaldjes in het
vlak van de onderlaag)of van „langsveld-sonden” (naaldjes loodrecht op de
onderlaag). Speciale constructies dienen voor het meten van axiale velden
in kleine gaten (tot 2 mm o), duo- pf meervoudige sonden met meerdere
aansluitingen. Door de Siemensfabrieken, die op dit gebied uitgebreide
onderzoekingen hebben gedaan, worden de magneetveldafhankelijke weer
standen of „MDR's" onder de naam ,,veldplaatjes” (Feldplatten) in de
handel gebracht. Men heeft ook wel eens de naam „fluxistor” bedacht;
niet te verwarren met de uit de magnetica bekende „transfluxor”; een
keramisch-magnetisch blokje met meerdere gaten, dat als logisch schakelelement kan worden gebruikt.

Fig. 44d
hiiniiiiiin

Een voor de hand liggende toepassing van veldplaatjes is de rechtstreekse
meting van magnetische veldsterkten. Andere toepassingen, die zich nog
in het ontwikkelingsstadium bevinden zijn o.a. een sleepcontactloze regelweerstand, waarbij de weerstand van een veldplaatje door een draaibare
magneet met parabolisch verlopende poolschoenen wordt veranderd. Bij
een verdraaiingshoek van 60° kan een weerstandsverhoging van 1 kQ op
8 k.Q worden bereikt. Met een tweede veldplaatje met tegengesteld ver
lopende magneet kan een soort potentiometer worden gebouwd.
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De meest interessante toepassing is echter die in een collectorloze gelijkstroommotor. Als rotor dient een permanente magneet, die tussen door
veldplaatjes geschakelde statorspoelen draait. Onder tussenschakeling van
schakeltransistoren kan een rendement van 70 % worden bereikt; maar
ook zonder extra transistor kan een zelfstartende motor worden gebouwd,
zij het met een aanzienlijk slechter rendement.
Literatuur:
..Die Feldplatte. Eigenschaften u. Anwendung", G. Hennig (Siemens publicatie, best.
nr. 1-6300-145).

23. HET P-N KOELELEMENT (FRIGISTORS)
Last men een aantal stukken verschillend metaal om en om aan elkaar,
dan blijkt bij verwarming van de ,.oneven” lasplaatsen en gelijktijdige af
koeling van de „even” lasplaatsen aan de uiteinden van de serieschakeling
een EMK te ontstaan. Dit verschijnsel wordt naar zijn ontdekker het
„Peltier-effect” genoemd en vindt als zodanig al jaren toepassing bij het
z.g. „thermokoppel” voor r.f.-meters. Het thermokoppel is enige tijd ge
koud

Fig. 45

verwarmd

belasting
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leden „herontdekt” bij de „thermo-generator”, bestaande uit een krans van
een zeer groot aantal van .dergelijke thermokoppels, welke aan één zijde
door een petroleumlamp worden verhit; terwijl de buitenzijde aan de lucht
afkoelt. De „thermo-generator” kan voor voeding van transistor-apparaten in afgelegen gebieden worden gebruikt (fig. 45).
Het Peltier-effect blijkt ook omkeerbaar: zenden we een gelijkstroom door
het samenstel, dan worden bepaalde lasplaatsen verhit, terwijl bepaalde
andere worden afgekoeld. Dit verschijnsel treedt ook op in p-n-verbindingen en men is er in geslaagd dit voor „koelelementen” of „warmte
pompen” toe te passen. Deze laatste benaming slaat natuurlijk op het feit,
dat schijnbaar aan één zijde warmte wordt opgenomen en aan de andere
zijde wordt afgegeven.
Nu is er bij het koelelement of „frigistor” van „echte” p-n verbindingen in
feite geen sprake: de p- en n-gedeelten (bestaande uit lood-tellurium of
bismuth-tellurium) worden d.m.v. zware roodkoperen strippen doorver
bonden (zie fig. 46), waarbij (afhankelijk van de stroomrichting) de
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Geïntegreerde schakeling
compleet met acht weerstan
den, twee zener-dioden en
tien transistoren. Afmetingen
ca 1,2 x 1,2 mm (blz. 129).

Geïntegreerde schakeling op transistorvoet (Fairchild)

I

Geïntegreerde schakeling
OM200 van Valvo. Op een
kristalplaatje van 0,8 x 0,8 mm
zijn drie transistoren en twee
weerstanden verenigd.
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De gewijzigde universele
nieter CT500 (blz. 181)
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Microfoto van een nog in ontwikkeling zijnde
16-bit geheugen-cel, welke ook in de SGS Fairchild CCSL-reeks past.
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Een P-N koelelement of
Frigistor (blz. 168) voor
zien van waterkoeling
(Siemens)

Het Texas Instrument P-N koelelement naast een gulden. Volgens de catalogus moeten
er nog héél wat guldens bij, voordat we zo’n blokje ons eigendom kunnen noemen, maar
dat zal wel spoedig veranderen.
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ene zijde warmte opneemt en de andere zijde warmte afgeeft. Het is dus
mogelijk, het element zowel voor koelen als voor verwarmen te gebruiken.
Voor laboratorium-doeleinden (broedstoven e.d.) zijn deze elementen ideaal.
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Voor toepassing voor huiselijk gebruik is de hoge prijs van het zeer grote
aantal benodigde koelelementen en de noodzaak van een stroombron, welke
een lage gelijkspanning bij een zeer grote stroom moet kunnen leveren, een
ernstig bezwaar.

21. IETS OVER GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN OF „ICS"

Hoewel er aan de inwendige constructie en de eigenschappen van transistoren zeer veel is verbeterd, heeft de uitwendige vorm in feite maar weinig
veranderingen ondergaan. Men heeft weliswaar de grootte van de thans
genormaliseerde behuizingen van legeringstransistoren, speciaal van de
vermogenstypen aan de afmetingen van de halfgeleider-kristallen aange
past; maar bij de planaire- en mesastructuren is er een duidelijke wan
verhouding ontstaan. Hier worden de afmetingen van het huisje niet alleen
door eisen van kristalgrootte en warmte-afvoer bepaald, maar ook door de
hanteerbaarheid bij de (deels geautomatiseerde) montage. Zelfs bij het
voor r.f.-en schakeltransistoren veelvuldig toegepaste TO18-huisje (in
TOS

Fig. 47a

ware grootte

i-

t

fig. 47a op ware grootte afgebeeld) betekent dit een enorme ruimtever
spilling, als men de grootte van het er in gemonteerde kristalplaatje in
aanmerking neemt (fig. 47b).
Nog vreemder wordt de situatie, als men bedenkt, dat van het minus
cule kristalplaatje maar een fractie wordt ingenomen door de actieve transistorzönes. Kleiner kan men het plaatje echter niet maken, omdat het
anders niet meer zonder beschadigen kan worden verwerkt. Het is thans
als lastig genoeg om kristalplaatjes van 0,5 x 0,5 x 0,2 mm te mon
teren! Het overtollige kristaloppervlak kan alleen maar rendabel worden
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gemaakt, door er meervoudige schakelingen op aan te brengen. Dergelijke
schakelingen, compleet met de eveneens in het kristal aangebrachte weerstandzónes en eventuele condensatoren (waarvoor sperrende dioden kun
nen worden gebruikt) duidt men aan als ,,geïntegreerde schakelingen”
BCY 39

Fig. 47b

1

C aan huisje verbonden

(Eng. „integrated circuits” of IC’s). De betrouwbaarheid van IC’s wordt
behalve van die der elementen zelf (transistoren, dioden, weerstanden en
condensatoren) en hun aantal ook door die van de doorverbindingen en de
soldeerplaatsen bepaald. Aangezien voor schakelingen met conventionele
onderdelen dezelfde overwegingen gelden, zal de betrouwbaarheid van een
3
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silicium oxidelaag

IC in zijn totaliteit in dezelfde orde liggen, en in bepaalde opzichten zelfs
beter zijn, mits bij de fabricage zekere regels in acht worden genomen.
Een belangrijke factor is, dat men met het foto-etsprocedé zeer grote aan
tallen schakelingen tegelijk kan bewerken, en dat de ingewikkeldheid van
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de schakeling maar betrekkelijk weinig op het bewerkingsproces uitmaakt
of het nu een enkele transistor of een gehele schakeling is. Natuurlijk
is het ontwerpen en vervaardigen van de benodigde foto-etsmaskers voor
dergelijke schakelingen een zeer kostbare aangelegenheid, maar door
enorme serieproduktie — een dwingende eis bij de vervaardiging van
IC’s — kan de prijs per schakeling omlaag worden gebracht.
Er zijn diverse soorten van geïntegreerde halfgeleider-schakelingen. In de
regel bedoelt men hiermee z.g. „monolitsche"- (of ,,eenkristal”-)schakelingen, die op of in één enkel kristalplaatje (tegenwoordig monokristallijn
silicium) zijn ondergebracht.
Fig. 47c toont de opbouw van een eenvoudige schakeling. Op een kristal
plaatje — dat vrijwel bij alle IC’s p-geleidend is en als „substraat” wordt
aangeduid — brengt men via fotolithografische-, ets- en diffusieprocessen
een n-laag aan, die door de tussengelegen p-faagjes in n-eilandjes wordt
verdeeld. Elk eilandje vormt met het substraat een als diode werkzame p-n
overgang, en wel zodanig dat de eilandjes van elkaar zijn geïsoleerd door
twee tegengesteld in serie geschakelde dioden. De sperweerstand daarvan
is dermate hoog, dat hun invloed op het gelijkstroomgedrag van de schake
ling kan worden verwaarloosd. Op deze eilandjes worden nu door verdere
fotolitho-processen de transistor en de als collector weerstand fungerende
p-laag aangebracht, waarna door opdampen van geleidende aluminiumlaagjes de doorverbindingsbaantjes en aansluitvlakjes worden gevormd.
Helaas vormen de isolerende p-n-overgangen tevens parasitaire capacitei
ten, die op het r.f.-gedrag van de schakeling invloed uit kunnen oefenen.
In de praktijk komen waarden van 1 tot 10 pF voor. Om ze laag te houden,
moet men de n-eilandjes zo klein mogelijk maken. Door geschikte dotering
van het halfgeleider-materiaal en door aanbrengen van voldoend hoge uit
wendige potentialen kan men de dikte van de sperlaagjes opvoeren en zo
de parasitaire capaciteit verminderen. Mede daarom moet men het sub
straat steeds met de laagste in de schakeling voorkomende potentiaal ver
binden (= minpool van de voedingsbron).
Doordat IC’s andere eigenschappen hebben dan schakelingen met conven
tionele elementen, mag men niet verwachten, dat een beproefde schake
ling zonder meer in IC-vorm kan worden „vertaald”. Afgezien van de
grotere parasitaire capaciteiten zijn er nog een aantal andere factoren
waarmee bij het ontwerpen van IC’s rekening moet worden gehouden.
Voor condensatoren b.v. is vrij veel kristaloppervlak nodig,.zodat men
slechts kleine waarden kan maken. Men kan echter wel condensator
achtige effecten bereiken m.b.v. ,,storage”-effecten in verzadigde transistoren en dioden. Ook voor weerstanden is vrij veel kristaloppervlak nodig.
Zoals uit de foto op blz. 168a blijkt, nemen in een drietrapversterker de
beide weerstanden bijna evenveel ruimte in beslag als de drie transistoren.
Men zal daarom trachten, de weerstanden tot kleine waarden te beperken
— voor zover ze niet geheel kunnen worden vermeden — en ze indien moge
lijk door transistoren te vervangen. De toleranties van de absolute weer
stands- en capaciteitswaarden zullen in IC-techniek relatief groot zijn. Men
kan evenwel gebruik maken van het feit, dat door het serie-fabrlcageproces alle grootheden, ook de versterkingsfactoren van transistoren en de
doorlaatspanningen van de dioden, op dezelfde manier mee veranderen en
binnen de schakeling vrij nauwe betrekkingen onderhouden. De temperatuur-coëfficiënten van weerstanden en condensatoren zijn eveneens groter

171

dan van conventionele onderdelen. Maar ook hier geldt de omstandigheid,
dat alle onderdelen, inclusief de dioden en de transistoren binnen het
kristal dezelfde tolerantie-tendens en dezelfde temperatuur hebben. Overi
gens kan men door tegengestelde temperatuur coëfficiënten (b.v. van de
Ube en die van een weerstand) een redelijke compensatie verkrijgen. Ge
zien de opbouw van de IC en de isolatiemethode is het ontstaan van ,.para
sitaire transistoren”, „zener"- of ..vierlaagsdioden” niet denkbeeldig. Ook
hieraan moet de IC-ontwerper denken en zijn constructie en gegevens voor
de gebruiker (spanningsgrenzen) aanpassen. Anderzijds opent de moge
lijkheid om b.v. transistoren met meervoudige collectors of emissors te
maken, of meervoudige dioden, pnp/npn combinaties enz., ongekende tech
nische perspectieven.
De geïntegreerde schakeling of „IC” (integrated circuit) is ook een ver
betering als gekeken wordt naar de montagekosten en de prijs per onder
deel. Bijna geen andere techniek leent zich zo goed voor automatisering
van het produktieproces en voor massaproduktie. Vooral voor de toepas
sing in computers betekent het onderbrengen van complete schakelingen in
één enkel kristal een enorme besparing op de zeer arbeidsintensieve mon
tage. De volgende stap van de industrie zal ongetwijfeld zijn het ontwikke
len van nog grotere en complexere schakelsystemen in geïntegreerde vorm,
de z.g Large Scale Integration” LSI, die de prijs per onderdeel inclusief
montagekosten nog eens factoren omlaag zal brengen. Op het moment is
de metaaloxide-halfgeleider-(MOS- en MTOS) technologie bijzonder veel
belovend wat betreft LSI. Door de eenvoud van de MOS-structuur, de ge
ringere afmetingen (slechts Vs van de conventionele geïntegreerde dubbeldiffusie transistor), de simpeler onderlinge koppeling en isolatie, de moge
lijkheid om geïntegreerde weerstanden te vervangen door een als weer
stand fungerende, maar veel minder kristaloppervlak vergende MOS (die
bovendien nog betrouwbaarder is) kan een MOS-IC veel meer elementen
bevatten dan tot dusver. Kan men thans ca. 106 elementen op een vierkante
Inch krijgen; zeer binnenkort zullen dit er 5 X 106 zijn, d.w.z. afmetingen
van 12 tot 15 /z2! Mede is dit te danken aan het feit, dat voor de onderlinge
isolatie van de elementen binnen het kristal geen „eilandjes” van sperrende
grenslagen meer behoeven te worden geconstrueerd; en vooral ook doordat
de dissipatie wel een factor 100 tot 1000 lager kan zijn dan bij de bipolaire
structuur — die wat dat betreft vrijwel al aan hun grens zitten. Men is er
reeds in geslaagd MOS-IC’s te maken, die meer dan 1200 schakelelementen
bevatten. Men denkt dan ook niet alleen aan schuifregisters ter vervanging
van vertragingslijn-geheugens, maar ook aan zeer uitgebreide registers met
flip-flops, ter vervanging van kleine magneetkern-geheugens, die door
hun naar verhouding grote besturingsschakelingen een per binair element
vrij hoge kostprijs meebrengen; aan complete rekenorganen voor boek
houdmachines en computers enz.

Natuurlijk zijn er nog vele problemen op te lossen; b.v. hoe men dergelijke
gecompliceerde eenheden (er zijn er reeds met 48 aansluitingen) goedkoop
kan testen, en hoe de nog betrekkelijk geringe schakelsnelheid kan worden
opgevoerd. Wat dit laatste betreft is men echter optimistisch: men kan
thans MOS-IC’s met meer dan 10 MHz bedrijven, terwijl nauwelijks twee
jaar tevoren nog werd beweerd, dat de MOS-IC’s technologie een funda
mentele frequentiebeperking had van maar een paar honderd kHz. Inmid-
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dels is de MTOS-techniek ontwikkeld, die ook qua toelaatbare storingsmarge beter is.
Door de uiterst geringe afmetingen is de MOS-IC beslist ongeschikt voor
grote vermogens. Integendeel, door het nog kleinere energieverbruik zal
het in een niet al te verre toekomst mogelijk zijn, om uit droge batterijen
gevoede computers te maken.
Literatuur:

..MOS-FET in Circuit Design '. R. H. Crawford. (uitg. Graw-Hill N.Y.).
..Analysis & Design of IC's'. Lynn meier en Hamilton (uitg. Graw-Hill N.Y.).
..IC technology” G. Schwartz (uitg. Graw-Hill N.Y.).
..Linear IC's for Consumer Products” R. L. Sanguini (The Electronic Engineer.
Juni '67).
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PRAKTISCH GEDEELTE
HOOFDSTUK IX

VERSTERKERSCHAKELINGEN
1. 80 mW VERSTERKERTJE MET ENKELVOUDIGE EINDTRAP

Om een transistorversterkertje met enkelvoudige eindtrap een groot ver
mogen aan de luidspreker te doen afgeven, zal de ruststroom vrij groot
moeten zijn. In verband met batterijenverbruik zal men er echter verstan
dig aan doen de eindtrap niet ruimer te kiezen dan strikt nodig is. Met de

Fig. 1
VI = AC126
V2 = AC128
Tl = AD9036 (Philips)
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huidige gevoelige luidsprekers kan ook met betrekkelijk kleine vermogens
nog een verbazend heldere weergave worden verkregen. Het simpele tweetrapsversterkertje van fig. 1 levert ongeveer 80 mW aan de luidspreker, bij
een totaal stroomverbruik van ca. 35 mA.
2. TRANSISTOR VERSTERKER MET TRANSFORMATORLOZE
UITGANG
Het in fig. 2 afgebeelde schema is een praktische toepassing van het
in hfdst. II.2 en Tabel II (blz. 63 ) 16 t/m 20 aangegeven „halvespanningsprincipe”. Ondanks het geringe aantal onderdelen kan hiermee een
goede stabiliteit worden verkregen. Een verder voordeel is het wegvallen
van de transformatorverliezen, zodat het volledige uitgangsvermogen aan
de luidspreker ten goede komt. Dit bedraagt hier ca. 60 mW. Essentieel is
het gebruik van de hoogohmige 150 Q luidspreker; deze mag beslist niet
door een laagohmiger type worden vervangen, ook niet via een aanpassingstransformator. De frequentiekarakteristiek is voor —3 dB recht van
20 Hz tot 12 kHz; het stroomverbruik is ca. 35 mA. Vervangt men de eindtransistor AC 132 door een AC 128 of een OC 74, dan kan de schakeling
ook op —12 V worden aangesloten, in welk geval een uitgangsvermogen
van ca. 100 mW kan worden bereikt; het stroomverbruik wordt dan
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ca. 47 mA. De transistor dient met de bijgeleverde koelvin op een aluminiumplaat' van tenminste 4X4 cm te worden gemonteerd. De collectorspanning van V3 moet met R op halve voedingsspanning worden afgere
geld. Eventueel kan dat zonder meetinstrumenten gebeuren door 2 gelijke
achterllchtlampjes (6V/50mA) in serie over de batterij te zetten; het
knooppunt komt dan aan de collector van V3. Men regelt R dan zó, dat
beide lampjes even sterk gloeien.
3. TRANSISTOR VOORVERSTERKER VOOR DYNAMISCHE
PICKUP

De meeste moderne dynamische pickups geven een te lage wisselspanning
af om zonder meer op de pickup-aansluiting van normale toestellen te
worden aangesloten. Bovendien vereist hun oplopende frequentiekarakteristiek een afzonderlijke correctie.
Het simpele versterkertje van fig. 3 voorziet in beide. Het stroom
verbruik hiervan is zo laag, (totaal ca. 0,4 mA) dat gemakkelijk een on
afhankelijke voeding d.m.v. een nettransformatortje en een kristaldiode als
gelijkrichter kan worden gemaakt, het geheel kan dan als een op zichzelf
staande eenheid worden uitgevoerd.
De afgegeven max. onvervormde wisselspanning is ca. 3,5 V. Om deze
uitgangsspanning ook bij hogere omgevingstemperaturen te kunnen hand
haven is hier de AC 126 toegepast, welke aan nauwere tolerantiegrenzen
is gebonden dan de OC 70/71. Een NTC-weerstand zorgt voor een ver
beterde stabilisatie. Het gebruik van 5 % weerstanden is noodzakelijk.
Het kantelpunt van het corrigerende tegenkoppel-circuit ligt bij 500 Hz;
de frequentiekarakteristiek hangt echter mede van de generator-impedantie af. Voor aanpassing op een 68 k.Q (magneto) dynamische pickup
moet een basis-serieweerstand van 10 kQ worden opgenomen; de 470 k&
shuntweerstand voorkomt te hoog oplopen van de collector-emissorspanning indien de pickup uit de onder spanning staande schakeling wordt
getrokken. De versterking is ruimschoots voldoende om de vrij grote dem
ping van het aanpassingsnetwerk te kunnen tolereren. Eventueel kan de
voeding van de schakeling volgens fig. 3 uit de 4-250 V-anodevoeding
van een bestaande versterker worden betrokken, door deze op een span-
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ningsdeler, 100 k^?/l W en 18 k£)/l W, aan te sluiten. Daar in dit geval
de minpool aan chassis ligt, voeren beide ingangsklemmen een spanning
van ca. 4-30 V t.o.v. chassis; aardsluiting van een der ingangsklemmen
heeft dan ogenblikkelijk vernieling van de transistor tot gevolg. Het is
daarom beter, de p-n-p-transistor door een n-p-n-type te vervangen. De
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schakeling blijft geheel dezelfde, alleen de polariteit van de voedingsspan
ning en die van de elco’s moeten worden verwisseld. Een eventuele aardsluiting van een der ingangsklemmen (die ook hier beide moeten ,,zwe
ven”) heeft dan geen rampzalige gevolgen. Een n-p-n-transistor 2N229
of de AC 127 voldoet goed, al zal men een type met lage ruis uit moeten
zoeken. Eventueel moet de 470 k& weerstand tussen collector en basis
worden verkleind, onder gelijktijdige verhoging van de 1 kQ emissor-weerstand.
4. VOORVERSTERKER VOOR 250 V VOEDINGSSPANNING
Een buitengewoon grote spanningsversterking kan worden bereikt indien
zeer grote collectorweerstanden bij evenredig hoge voedingsspanningen
worden gebruikt. De fig. 4a en b geven hiervan een voorbeeld. Deze scha
kelingen zijn ontworpen voor de AC 125. De bereikte spanningsversterking
ligt tussen de 300 en 400, een waarde die met buizen tenminste een dubbeltriode zou vergen. Verdere voordelen zijn de afwezigheid van gloeidraadvoeding, wat de bromvrijheid sterk bevordert en het lage ruisniveau. Dat
laatste is bereikt door de transistor op een zeer lage collectorstroom bij een
lage collectorspanning in te stellen. Voor een nominale AC125 is de ruststroom ca. 700 ^A bij een collector-emissorspanning van 4 volt. De ingangsimpedantie bedraagt ca. 200 Q, zodat de versterker geschikt is voor laagohmige (dynamische) pickups, microfoons (waarvoor eventueel een luid-
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spreker kan worden gebruikt) en magnetofoonkoppen. De uitgangsimpedantie ligt in de buurt van de 5 kQ. De frequentiekarakteristiek hangt in
zekere mate af van de generatorimpedantie: met een 50 Q pickup is de
versterking bij 15 Hz, resp. 12 kHz, ca. 3 dB afgenomen.
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In een proefmodel was de spanningsversterking 330; de uitgangsspanning
was 1,8 Veff bij een ingangsspanning van 5,5 mVCff, d.i. een versterking van
25,5 dB.
Door „aanpassingspads” (serie-parallelschakeling van weerstanden) aan
de ingang kunnen ook hoogohmige generatorimpedanties worden gebruikt;
er zal dan echter een belangrijk deel van de bereikbare versterking in deze
netwerken verloren gaan.
Hoewel de transistor-voorversterkers van fig. 4 zijn ontworpen voor 250 V
voedingsspanning, kunnen ze zonder gevaar tot spanningen van 275 V wor--------- o y
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den gebruikt, terwijl ook op 100 V nog een bevredigende werking wordt
verkregen. De schakeling werd met succes in een 10 W buizenversterker
toegepast, waarbij de voedingsspanning 100 V bedroeg en een 30/50 Q
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microfoon werd gebruikt. Dank zij een juiste dimensionering kan de collector-emissorspanning nooit boven 5 V stijgen, ondanks dat de nominale
voedingsspanning 250 V bedraagt. Met de meest ongunstige combinatie
van weerstandtolerantie, transistorspreiding, variatie van voedingsspan
ning en omgevingstemperatuur (max. 45° C) is de max. collector-emissorspanning ca. 5 V; in het andere uiterste minimaal 0,8 V, waarbij nog een
max. onvervormde uitgangsspanning van 400 mVeff mogelijk is. Een en
ander brengt mee, dat de weerstandtoleranties binnen 5 % moeten blijven.
Indien 10 % weerstanden worden gebruikt, dient men ervoor te zorgen
dat —Uce nooit boven de 5 V kan stijgen onder de meest ongunstige con
dities. De werking blijft gelijk aan die welke met 5 % weerstanden wordt
verkregen, de mogelijkheid blijft echter bestaan dat de transistor te vroeg
vast gaat lopen en gaat vervormen (zie hfdst. IV.4.d).
Hoewel beide ingangsklemmen „zweven” behoeft dit geen bezwaar te zijn
indien beide leidingen worden afgeschermd en de afstand tot de microfoon
of pickup niet te groot is.
Anders is het gesteld met de uitgangsklemmen. In verband met de nor
maal in een versterker beschikbare positieve voedingsspanning is het nood
zakelijk de schakeling van fig. 4a te wijzigen in die van fig. 4b.
Hierby is één uitgangsklem geaard. De 330 kf2 belastingweerstand R.j is
hier van plaats veranderd. Daar het ingangssignaal direct tussen basis en
emissor van de transistor wordt aangeboden (via Rl, resp. Cl) levert R5
geen tegenkoppeling op maar vormt een deel van de collectorbelasting, op
dezelfde manier als in fig. 4a.
Wordt de schakeling van fig. 4a toegepast, dan moet ervoor worden ge
waakt dat de ingangsklemmen onder geen voorwaarde sluiting kunnen
maken tegen aarde, daar anders de transistor onmiddellijk wordt vernield.
Dit kan worden voorkomen door in deze schakeling de transistor door een
n-p-n-type te vervangen. De polariteit van de voedingsspanning en die van
de elco moet dan worden verwisseld, zie ook hfdst. IX-3. C3 komt in dat
geval aan aarde.
5. P.U.-VOORVERSTERKER MET CORRECTIE EN DREUNFILTER

De correctie in deze schakeling (fig. 5) berust op spanningsgestuurde
spanningstegenkoppeling. De frequentie-afhankelijke tegenkoppel-netwerken kunnen m.b.v. een 7-standen schakelaar worden gekozen. In stand 1
is de frequentiekarakteristiek recht en de versterking maximaal; in stand
2 wordt een lineaire tegenkoppeling ingeschakeld. Stand 3 levert compen
satie voor 78 toeren-platen, terwijl stand 4 de normale LP-compensatie
geeft. In stand 5 wordt zowel het hoog als het laag minder opgehaald,
terwijl in stand 6 juist zowel hoog als laag extra worden opgehaald. Stand
7 is tenslotte een kortsluitstand om het PU-kanaal desgewenst geheel „stil”
te kunnen krijgen, b.v. om andere versterkeringangen (radio) achter de
voorversterker niet te hinderen.
Het dreunfilter is instelbaar op de kantelfrequenties 40 of 80 Hz en is
desgewenst uitschakelbaar (kortsluitbaar).
Bij gebruik van andere transistortypen kan het nodig zijn de emissordeler
van V2 iets te wijzigen om de aangegeven stromen en spanningen te
krijgen. VI moet een ruisarm exemplaar zijn. Bij laagohmige dynamische
pickups kan men met voordeel de ingangspotentiometer door een 10 k/2exemplaar vervangen; hierdoor daalt het ruisgetal. De door de versterker
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gegeven frequentiecorrectie is afhankelijk van de stroomversterkingsfactor
der gebruikte transistoren; deze moet bij voorkeur meer dan 60 bedragen.
V1 ,V2 = 0C71 (AC 125)
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6. EENVOUDIGE GELIJKSTROOM-DIFFERENTIAALVERSTERKER
Bij een gelijkstroomversterker is de temperatuur-afhankelljkheid van de
transistoren vaak een handicap.
Betere resultaten zal men doorgaans boeken met silicium-transistoren met
hun bij normale temperaturen verwaarloosbaar kleine lekstroom. Helaas is
hun stroomversterkingsfactor nog relatief laag (20 êl 80) in vergelijking tot
die van germaniumtransistoren (30 & 200), terwijl hun prijs een stuk hoger
ligt (1,5 è 3 X zo duur). Om toch germaniumtransistoren te kunnen ge
bruiken, kan men twee qua versterkingsfactor, Ube en lekstroom zo goed
mogelijk identieke exemplaren bij elkaar zoeken en die in een balansscha-
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keling opnemen, zodat ze elkaar compenseren. In de meest eenvoudige
schakeling volgens fig. 6a heeft de tweede transistor uitsluitend de functie
van compensator, en wordt diens basis niet aangesloten. In de schakeling
van fig. 6b hebben beide transistoren een gelijkwaardige functie, n.1. het
nulinstelling \
2.5 k

1k

Fig. 6a
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15 M

1,5 M

■(D"

100 V

10 V

10 k^

SI

ijken
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l
versterken van het potentiaalverschil tussen beide ingangen. Men noemt
een dergelijke symmetrische versterker een „differentiaal-versterker”. Van
belang is, dat beide transistoren precies dezelfde temperatuur houden. Zij
zijn daarom gemonteerd in een roodkoperen blok, voorzien van ,.zuigend”
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-12V
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Uin

passende gaten, waarin de transistoren d.m.v. siliconenvet zo goed mogelijk
thermisch contact met elkaar kunnen maken. Wegens de lage warmteweerstand van dit type werden 2AC 128’s gekozen. De nulpuntinstelling van de
meter bij open ingangsklemmen geschiedt met R2, bij kortgesloten ingangsklemmen (bases VI en V2 op dezelfde potentiaal!) met Rl. De ijking
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van de ingangsweerstand van de versterker geschiedt met R4, de ijking van
de meterstroom tenslotte met R3.

7. GEVOELIGE TRANSISTOR-VOLTMETER IN ZAKFORMAAT

Met moderne silicium planar transistoren kunnen zeer stabiele gelijkstroomversterkers worden gemaakt, waarmede in combinatie met een aan
gepast meetsysteem gevoelige meetinstrumenten met hoge ingangsweer
stand kunnen worden samengesteld.
Het hier beschreven instrument is er zo een, dat met zijn geringe afmetin
gen van 140 x 93 x 40 mm en zijn ongecompliceerde voordelige constructie
een aantrekkelijk object voor de amateur vormt. Omdat het zelf construe
ren van een zó klein kastje grote moeilijkheden oplevert, werd uitgegaan
van een bestaande universele meter, waarin enkele wijzigingen werden
aangebracht. De keuze viel op het alom bekende model CT500. In deze
meter zit een 50 ,«A meetsysteem, een 18 stappen schakelaar en een 8 kQ
potmeter, die voor de oneindig-afregeling bij weerstandmeting kan worden
benut. Aansluitend moeten in de CT 500 de volgende mechanische verande
ringen worden aangebracht:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verandering van de stappenschakelaar.
Inbouwen van drie miniatuur omschakelaartjes.
Aanbrengen van een potmeter voor de nulinstelling.
Aanbrengen van een extra aansluitbusje voor weerstandmeting.
Vervaardigen van een gedrukte schakeling.
Vervaardigen van een nieuwe schaal.
Het maken van een nieuwe indicatieplaat voor de veranderde meet
gebieden.

Daarnaast moet een uitsparing voor de 9 V batterij worden gemaakt. De
foto’s op blz. 168b tonen het kant en klare apparaat van buiten en van
binnen.
De meetgebieden

Met de omgebouwde CT 500 kunnen gelijkspanningen van 10 mV...1500
volt, gelijkstromen van 0,1 «A...500 mA en weerstanden van 0,2 ^...100M/2
worden gemeten. Van een meetgebied voor wisselspanning en -stroom
werd afgezien, gezien de voorhanden zijnde schakelaar geen extra meet
gebied toelaat en omdat we op de uitgebreide meetmogelijkheden van de
V-A- en P meetgebieden niet wilden beknibbelen.
Door het aanbrengen van een miniatuur omschakelaar kon het meetgebied
voor gelijkstroom worden verdubbeld.

In het bijzonder is voorzien in de volgende meetgebieden :
1. Gelijkspanning: 0,5 V; R, = 2,5 M.Q
1,5 V; R, = 7,5 M£
5-15-50-150-500-1500 V; R; > 18 M£.
2. Gelijkstroom:

5-15-50-50Ö /<A; 5-15-50-500 mA.
De spanningsval aan het meetobject bedraagt in alle
gebieden slechts 0,1 volt.

3. Weerstanden:

xl, xlO, X100, xlk, xlOk, xlOOk.
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De waarde 10 staat in het midden van de schaal, zodat b.v. in het gebied
van xlOOk een weerstand van 1
halve schaaluitslag veroorzaakt. De
meetgebieden zijn overzichtelijk op drie schalen getekend en staan een
foutloze directe aflezing toe. Fig. 7 toont de schaal op de oorspronkelijke
grootte.
In totaal zijn drie meetsnoeren nodig. Twee van deze snoeren worden met
de CT 500 bijgeleverd; ze blijven ongewijzigd en dienen voor stroom- en
weerstandmeting. Het derde meetsnoer maken we zelf. In de meetstift
wordt een 2 M£) weerstand gemaakt, die bij spanningsmeting een capacitleve belasting van het meetobject voorkomt. De min-aansluiting dient
voor alle meetgebieden.

De versterker
Fig. 8 toont de schakeling van het complete meetapparaat, dat nu niet
meer CT 500, maar CT 500 T heet. De gelijkstroomversterker is, gelijk bij
buisvoltmeters, als verschilversterker uitgevoerd en op een kleine gedrukte
bedrading ondergebracht (fig. 9).
De grote gevoeligheid en de hoge ingangsweerstand zijn te danken aan de
voor dit doel zeer geschikte transistoren. Aangezien de Siemens transistor
BC 108 in drie verschillende stroom-versterkingsklassen A, B en C wordt
geleverd, dient erop te worden gelet, dat in deze schakeling de klasse C
is gewenst. Ook Philips fabriceert de BC 108.
Ohm
n
15 20
5 670 10
1 .LlLI 1 . /
3o

&
's
'V

0.5/1.5V = 5MOhm/V
Ri: 5-1500V~18MOhm

Fig. 7

CT 500 T

+

De beide transistoren moeten nagenoeg dezelfde eigenschappen hebben en
moeten eventueel paarsgewijs worden uitgezocht.
Het beste gebeurt dit door de transistoren gewoon in de schakeling op te
nemen en de beide bases galvanisch met elkaar te verbinden (de punten
e en f door te verbinden). Als dan met de potmeter R3 nul-instelling mo
gelijk is, hebben de transistoren de gewenste eigenschappen.
Geringe afwijkingen kunnen overigens door verkleinen of vergroten van
R1 en R2 worden opgevangen. De beide dioden Dl en D2 vormen met R10
en Ril een spanningsdeler en ze dienen als beveiligingsweerstanden voor de
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transistoren bij overspanning door foutieve instelling van de kiesschakelaar of bij foutieve poling.
Alle siliciumdioden met geringe lekstroom lenen zich hiervoor. De versterker is met het oog op grote stabiliteit als emissorvolger uitgevoerd,
De zeer grote emissorweerstanden geven een uitstekende temperatuurstabiliteit.
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De foutaanwijzing binnen normale temperatuurgrenzen (15° C...400 C) ligt
onder de 2 % en mag worden verwaarloosd.
Als voedingsbron wordt een 9 V batterij toegepast. De versterker trekt
slechts 0,8 mA, zodat een lange levensduur van de batterij is gewaarborgd.
Stabilisering van de bedrijfsspanning is niet nodig gebleken, gezien door
de grote emissorweerstanden de foutaanwijzing bij verlaging van de batterijspanning van 9,5 V tot 7,5 V slechts 1 % bedraagt. Door stabilisering
m.b.v. een zenerdiode wordt het stroomverbruik meer dan het dubbele,
waardoor de levensduur van de batterij zou worden verkort.
De ingangsweerstand van de versterker moet tussen de punten (a) en
(b) precies 500 k£) bedragen. Voor volle schaaluitslag van de 50 «A meter
is aan de versterkeringang 0,1 V nodig. De versterker heeft dus een ingangsgevoeligheid van 5 M.Q/V. Hoe deze waarden worden aangehouden,
wordt beschreven onder Afregeling.
De nulpuntinstelling geschiedt met R7. Teneinde een fijnere instelling in
het midden te verkrijgen, is de potmeter door R8 en R9 overbrugd. Het
nulpunt kan heel ver naar het midden van de schaal worden geschoven,
zodat het instrument ook bruikbaar is voor het afregelen van b.v. een FM
discriminator.
De versterkerprint
De koperen geleidingsbanen van het versterkerprintje kunnen m.b.v. car
bonpapier direct van fig. 9 op het met koper bedekte Pertinax worden
overgebracht. In fig. 10 zijn de elementen op de print aangegeven. De ge
streepte lijntjes zijn draadverbindingen.

183

Fig. 9

In de punten (e) en (f) worden twee ca. 10 mm lange draden gesoldeerd,
welke worden kortgesloten bij nulafregeling. De grote cirkels worden
opgeboord tot 3 mm en voorzien van holnietjes voor de aansluiting van de
externe verbindingen. Voor de 150 Q instelpotmeter worden 1,5 mm gaatjes
geboord. Alle andere zijn o 1 mm. De afstand van de gaatjes is voorzien
voor weerstanden van 1/20 watt, welke hier zeer goed op hun plaats zijn.

10

Het plaatje wordt aan één zijde in de reeds bestaande gaatjes van de batterijhouder geschroefd.
De aan/uit schakelaar SI wordt aan de andere zijde van de batterijhouder
geplaatst.
S2 wordt aangebracht, als we ook weerstanden willen meten. Als het appa
raat is uitgeschakeld, wordt via de stand Q van S2 en via R12 de EMK van
de batterij direct naar het meetsysteem geleid. R12 heeft een zodanige
waarde (285 k£> = 330 k.Q parallel met 2,2 M£)), dat op de 15 volt schaal
direct de batterijspanning kan worden afgelezen.
De ingangsspanningsdeler
Deze is zó gerealiseerd, dat gewone handelsweerstanden van 5 % (gouden
bandje) kunnen worden toegepast. De Beyschlag weerstanden zijn hier
voor zeer goed bruikbaar, gezien ze in de 5 % klasse bij uitzondering meer
dan 1 % van de nominale waarde afwijken. De tabel geeft de combinaties
voor het verkrijgen van de juiste weerstandswaarde.

Constructie
Allereerst moet een plaatsje worden geschapen voor de 9 volt batterij. De
CT 500 had oorspronkelijk twee 1,5 V „penlight” cellen, waarvan er nog
slechts één wordt gebruikt. Op de plaats van de andere komt de 9 volt
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Weerstandswaarde

In serie

11 M.Q
26,7 k£
8.7 V.Q

10 M/2 en 1 M£)

Parallel
27 kQ en 2,2 MO
10 V.Q en 68 kO
10 Q en 20 Q
22 kO en 470 Q

6.7 0
21 kO
102 kO

100 k£> en 2 kj?

batterfl, waartoe een deel van de kunststof behuizing moet worden weg
gezaagd.

STUKLIJST
CT500 Universele meter - Klein’s Handelmtf.
SI,
"" S2
~~
; Dubbelpolige schuifschakelaar. Jap.
S3
: Enkelpolige schuifschakelaar. Jap.
R7
: Miniatuur potmeter 100 kD lin.
Batterij-aansluiting (eventueel te maken van oude 9 volt batterij).
Ingangsspanningsdeler:
Alle weerstanden: 1/10 W Beyschlag (tenzij anders aangegeven) en 0,2 G en 2 f) draadgewikkeld.
Versterkerprlnt:
VI, V2
— Siemens en -Philips
--------- (of
-----------•
: -------BC108c
BSY50 of-----72 Intermetall).
Dl. D2
: BA121 o.i.d.
Rl, R2
: 15 kQ 1/20 W Beyschlag.
R3
: instelpotmeter 150 P Ruwido.
R5. R6
: 300 kfl 1/20 W Beyschlag.
R8. R9
47 kQ 1/20 W Beyschlag.
R10
: ca. 1,8 kQ 1/20 W Beyschlag, loodrecht opgesoldeerd.
RH
: 120 kQ 1/20 W Beyschlag.
Hiertoe wordt eerst het meetsysteem met de batterijhouder voorzichtig
weggenomen en daarna schroeft men ze van elkaar los. Dan kan en
passant de schaal van fig. 7 worden opgebracht. Met een figuurzaag wordt
de kom voor de bovenste 1,5 V cel weggezaagd tot een schacht, en met een
vijl afgewerkt. Om te voorkomen dat de batterij achter tegen de schaal
drukt, wordt onderin de batterijkoker een schroefje als aanslag aange
bracht.
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Fig. 11

In het protomodel werden de beide schakelaars Si en S2 bevestigd op een
print, waarop ook de weerstanden voor de juA-meetgebieden, de 5,6 MO
serieweerstand voor weerstandmeting en R12 werden ondergebracht. Aan
gezien de vervaardiging van dit printje niet kritisch is en bovendien afhan-
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kelijk is van de toegepaste schakelaar, werd afgezien van een figuur hier
voor. Voor de omschakeling van mA- op «A meting werd ook nog een
schuifschakelaar aan de voorzijde van het apparaat gemonteerd.
Het plaatsen van het busje voor weerstandmeting is ook eenvoudig en
volgt uit de foto’s. Hierop is ook de as van de potmeter R7 te zien (nulinstelling).
Het vervaardigen van een nieuwe indicatieplaat voor de kiesschakelaar
(fig. 11) hoeft ook geen hoofdbrekens te kosten.
Zeer fraai is het, een aluminium plaat of dik kunstdrukpapier van de
nodige gaten en uitsparingen te voorzien, waarna met Letraset de indicatie
kan worden aangebracht. Nog mooier voor dergelijk werk is aluminium
plaat, waarop de indicatie langs fotografische weg wordt bewerkstelligd.
Hiervoor kunnen de As-Alu platen worden aanbevolen.

Met een beetje geduld is ook de wijziging van de schakelaar met succes uit
te voeren. Oorspronkelijk heeft de schakelaar in de eerste (buitenste) ring
twee 5-polige en twee 4-polige lamellen. In de tweede ring is daarnaast
een 4-polige lamel aanwezig, die oorspronkelijk voor weerstandmeting
werd gebruikt.
De foto op blz. 168c toont de omgebouwde schakelaar. De beide grote
4-polige lamellen worden achter elkaar geschakeld en vormen de contactlamellen van de acht spanningsgebieden. Eén van de 5-polige lamellen
wordt m.b.v. verzilverd messing 0,5 mm, dat met een schaar tot een reepje
wordt geknipt, met één pool verlengd. Deze nieuwe zespolige lamel scha
kelt de weerstand meetgebieden.
Voor stroommeting moeten aansluitend vier afzonderlijke lamellen worden
gefabriceerd, waaraan afzonderlijke geïsoleerde draadjes worden gesol
deerd, die naar de //A shuntweerstanden lopen.
Voor de gemeenschappelijke schakelpool wordt de korte 4-polige lamel
toegepast. Wie wil afzien van één van de stroommeetgebieden kan de omschakelaar S3 weglaten en de op de kiesschakelaar voorhanden zijnde
lamellen benutten. Daarnaast kan men natuurlijk net zo goed het hoogste
weerstandsgebied (xlOOk) weglaten en daarmede een groter stroomgebied
winnen.
Afregeling
Als het apparaat in elkaar is gezet en zijn werking globaal is beproefd, kan
tenslotte de ijking en afregeling plaats vinden. Dit laatste geschiedt door
de punten (e) en (f) kort te sluiten en R3 op nul-uitslag instellen. Is dat
niet mogelijk, dan een ander transistorpaar kiezen of R1 of R2 vergroten
of verkleinen.
Is dat in orde, dan de kortsluiting verwijderen en met R7 op nul instellen.
Als nu (e) en (f) wederom worden kortgesloten, moet de wijzer op nul
blijven staan. Als dat niet het geval is, de gehele procedure enkele malen
herhalen.
Bij het ijken wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurige spanningsbron
van 0,1 V en een nauwkeurige 500 kQ weerstand.
Allereerst wordt de 0,1 V aan de versterkeringang [de punten (a) en (b)]
gelegd. Hiertoe kan de min-aansluitbus en de volt-ingang worden benut.
Aan de vplt-ingang wordt een kabel zonder ingebouwde ontkoppelweerstand aangesloten. De kiesschakelaar staat daarbij in de stand 0,5 V.
Tijdens het ijken moeten eventueel de weerstanden R10 (1,8 kQ) en R5
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(4,7 k.Q) in serie met de .Q-oneindig regelaar worden gewijzigd. Als door
afwisselend veranderen van deze weerstanden de wijzer bij 0,1 V ingangsspanning op volle schaaluitslag wordt gebracht, kan de 500 k.Q weerstand
in serie met de spanningsbron worden gelegd.
De wijzeruitslag moet dan tot de helft terugvallen. Er zij daarbij op ge
wezen, dat verkleining van de weerstand R5 (die als shunt over het meet
systeem is aangesloten) een grotere ingangsspanning voor volle schaal
uitslag nodig maakt.
De ijking is in orde, als 0,1 V volle schaaluitslag bewerkstelligt en de
wijzer halve schaaluitslag vertoont bij serieschakeling van de 500 kp
weerstand. De ingangsspanningdeler en de meetgebieden kloppen dan van
zelf.
Zou in één der gebieden een afwijking worden geconstateerd, dan kan de
overeenkomstige weerstand door parallel- of serieschakeling gemakkelijk
op de juiste waarde worden gebracht.

8. SELECTIEVE A.F.-VERSTERKERS MET DUBBEL T-NETWERK

Toepassing van een dubbel-T netwerk in het tegenkoppelcircuit maakt
selectieve versterkers met RC-element mogelijk (fig. 12).
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De resonantie-frequentie wordt gegeven door:
1
1
--------- terwijl C =
^rea —
2jrfr€8R
RC
Indien aan de gegeven verhouding 2 : 1 in de serie- en paralleltakken
wordt voldaan (zie ook hfdst. XI.3).
Ter verhoging van de selectiviteit kunnen meerdere trappen achter elkaar
worden geschakeld, of versterkers met hogere ingangsimpedantie worden
gebruikt, waardoor het dubbel-T netwerk minder zwaar wordt belast.
Bij voorkeur kieze men R zo groot, dat de instelweerstand Rb nagenoeg
nul kan zijn (2R = a'Rc = a' X 6.8 kj? ^45 X 6,8 « 300 k^); in dat geval
kan het netwerk direct met de basis worden gekoppeld. Is dit niet mogelijk,
dan kan men Rb (welke men zó dient in te stellen dat de halve voedings
spanning over de transistor staat) overbruggen met een elco. De versterker
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wordt afgestemd met de paralleltak % R, welke ter verbetering van de
fijnregeling uit een vaste weerstand van ongeveer */o R in serie met een
variabele weerstand van 2/3 R wordt geschakeld, zodat als de variabele
weerstand half-ingedraaid staat, de totale weerstand Vo R + % X 2/3 r =
Ve + 2/0 R = % R is.
1

Voor 1000 Hz wordt C =

« 1000 pF. Ter verkrijging
2jt 1000.150.103

van een nauwkeuriger frequentiebepaling en grotere selectiviteit zijn de
transistoren van een direct-gekoppelde emissorvolgeringang (z.g. Darlingtonschakeling) voorzien.
9. RUISARME VOORVERSTERKER VOOR MAGNETOFOON

De viersporentechniek bij de magnetofoon stelt bijzonder hoge eisen aan
de voorversterkertrap wat betreft microfonie, ruis- en bromvrijheid. De
komst van zeer ruisarme transistortypen maakte het mogelijk dit probleem
op elegante wijze op te lossen. Transistoren zijn n.1. van nature bromvrij doordat een gloeidraad ontbreekt en wat de ruis betreft kunnen met
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genoemde ruisarme typen en een lage generatorweerstand opmerkelijke
resultaten worden verkregen. Het in fig. 13 afgebeelde schema, dat werd
ontwikkeld voor een 4-sporensysteem met 60 mH-knoppen, maakt een
signaal-ruisverhouding van minstens 60 dB mogelijk. Dit cijfer is geba
seerd op een signaal van 1 kHz, gemeten bij 9,5 cm/s bandsnelheid en een
uitgangsspanning van 0,5 mV. (Bij volledig uitgestuurde band is de mini
maal in de kop geïnduceerde spanning rond 0,5 mV. De versterker wordt
daarmee nog niet overstuurd). De spanningsversterking bedraagt 365 X;
de voedingsspanning is 19 V en het stroomverbruik is ca. 0,45 mA. Bij toe
passing in buizen-versterkers met een anodespanning van 225 V kan de
versterker zonder meer via een spanningsdeler 62 k.Q/2 W en 6,8 k.Q/1 W
uit de versterker worden gevoed. De ingangscondensator moet van bijzon
der goede kwaliteit zijn om gelijkstroommagnetisatie van de kop te voor
komen. Gebruik hiervoor dus bij voorkeur een tantaal-elco.
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10. FET-VERSTERKER MET MEER DAN 1000 M<2
INGANGSWEERSTAND
Als een zeer hoogohmige generator op een laagohmige belasting moet
worden aangesloten, dan vormt de cascodeschakeling van een bipolaire
veldeffect-transistor en een conventionele bipolaire transistor een goede
oplossing. Een dergelijke schakeling is in fig. 14 weergegeven. Het circuit
vertoont grote overeenkomst met de bronvolger (zie hfdst. VII.9).
|-ü00

ffo
VI

D
S

[k
Fig. 14

ÜGG

In eerste benadering kan het gedrag van de schakeling worden berekend
door de gm van de FET VI te vermenigvuldigen met de hfo van de npntransistor V2. Als de uitgangs-admittantie g'0 van de combinatie V1/V2
klein wordt verondersteld t.o.v. gra X h'fe en 1/Ra, dan kan de spanningsversterking worden geschreven als:
Sm h fe
Av =

X R8
h fe Re

1

De factor h'fe daarin is:
RD
h'fe — hfe X

RD 4" hie

met hfe = de stroomversterking van V2 en hie = de ingangsimpedantie
van V2.
Deze formule voor Av verschilt alleen In die van de bouwvolger, door
toevoeging van de h'fe van de bipolaire transistor V2 (zie hfdst. VTI.9).
Fig. 15 geeft een praktisch voorbeeld met een 2N 2606 FET (van Siliconix)
en een 2N 718 npn-transistor. De 2N 2606 is een type met lage ingangscapaciteit voor kleine signalen. Teneinde de juiste instelling van de ver
sterker te verkrijgen en onder alle omstandigheden te handhaven, moet
men de transistor-parameters, hun fabrikagetoleranties en hun beïnvloe
ding door de temperatuur nauwkeurig in het oog houden. Om een hoge
ingangsimpedantie te handhaven mag de poort van VI ook tijdens signaalpieken nooit in doorlaatrichting worden bedreven. Dit betekent, dat de af-
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voerstroom ID nooit de IDSS mag overschrijden. In deze schakeling werkt
de 2N 2606 met een lp van ca. 50 /zA, wat beneden de karakteristieke Idss
blijft en verzekert dat de poort steeds gesperd blijft. De gm is onder deze
omstandigheden ca. 75,«mho. De collectorstroom Ic van de npn transistor
2N 718 is ongeveer 125/zA, bij welke waarde hfe « 30 en hie « 5 kQ Is.
Met een afvoerweerstand RD = 15 kQ wordt dan de h'fe ca. 22,5, de spanningsversterking Av = 0,9824, terwtfl de uitgangsweerstand ongeveer
580 Q bedraagt.
De effectieve ingangsimpedantie wordt door terugkoppeling via Cp aan
zienlijk opgevoerd. Als de reactantie van CF voldoende laag is t.o.v. de
vervangingsweerstand van de poort-spanningsdeler, wordt de effectieve
Waarde van Rq sterk vergroot en wordt de ingangsweerstand van de ver
sterker ongeveer
1
Rin ~~

(1 — Av)

1

+

\

1

1
rgB

/

+ ---rgd

met de gegeven waarden wordt Rin = ca. 1250 M.Q.
Voor toepassingen waar een ingangsimpedantie van 22 M.Q voldoende is,
kan Cp worden weggelaten. Met deze waarde voor Rq wordt de max. ver
schuiving van de uitgangs-gelijkspanning bij temperatuurverhoging van
25° C op 100° C ongeveer 1,4 V.
O ÜDD = -12V

R1

*0

2,2 M

15k

V2

V1
C/n
o—
Uin

D

-II-

S
R1
22M
Uo

■o

Fig. 15

IOji
R2

ffs

1,2 M

33 k

1
Fig. 16 geeft dezelfde schakeling als fig. 15, maar nu voor een positieve
voedingsspanning. In werkelijkheid doet het er niet toe welke kant van de
voedingsbatterjj wordt geaard; als de inwendige weerstand van de voe
dingsbron maar laag genoeg is, zijn voor wat het signaal betreft beide aan
sluitingen voor wisselstroom geaard. Het is dus niet juist om te veronderstellen, dat een p-kanaal FET persé met een negatieve voedingsspanning
moet worden bedreven. Veel FET’s hebben symmetrische eigenschappen,
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zodat ze rustig „op hun kop” kunnen worden gebruikt. Dit hangt af in
hoeverre de fabrikant symmetrische eigenschappen van IDSS en gm garan
deert; als dat niet zo is moet men de aansluitingen (ook in het schemasymbool) merken met S (source «= bron) en D (drain = afvoer).
Q -A 12 V

33 k

1.2 M

CF

W

Uuit
-o

—OH
VI

22M

V2

100 n

Ufo

D

’

S

O?,™

Fig. 16

2N718

2 N 2606
15 k

T
11. 200 mW-VERSTERKER MET GLIJDEND WERKPUNT
Deze schakeling is een praktische toepassing van het in hfdst. IV.3. fig 11
aangegeven principe. De gelijkstroöm-terugkoppeling is hier over twee
direct-gekoppelde trappen V2 en V3 aangebracht, zodat met een kleiner
regelvermogen kan worden volstaan, zie fig. 17.
VI, V2=AC125

— SU

2.2 k

V3 = AC 105
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270 k
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^IIF8.2k
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Fig. 17

Men stelt bij nominale omgevingstemperatuur (25° C) R7 zodanig in, dat
9
de collectorstroom van V3 M van de gewenste max. waarde
X ------ )
2Rl
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TABEL Va

1

o

V3
(type)
AC 132
(OC 72)
(OC 14)

II I

J

6

20

30

68

18

1,5

4,7

270

10

9

15

30

120

18

1,5

6,8

270

O)

55

9

85

40

68

85

120

C-

£

18

L8

270

4,7

1,5

270

6,8

1,5

I2

.g£

i

6

AC 128
(OC 74)

I

&

r

18

0,82

18

56

1,5

18

47

1,5

18

56

1,5

bedraagt. Vervolgens wordt R8 zó ingesteld, dat bij opvoeren van het signaalniveau symmetrische begrenzing (clipping) ontstaat.
Het uitgangsvermogen bedraagt met de aangegeven 50 Q luidspreker
ca. 200 mW. Evenals bij IX.2. mag de luidspreker niet door een type met
laagohmige spreekspoel worden vervangen, noch door een luidspreker met
aanpassingstransformator.
Het ruststroomverbruik bedraagt ca. 35 mA en stijgt bij volledige uitsturing tot 100 mA. De ingangsgevoeligheid bedraagt bij een batterij-spanning van 9 V ca. 1,2 mV. De frequentiekromme bereikt de —3 dB-punten bij
50 Hz resp. 15 kHz.
12. UNIVERSELE SCHEMA’S VOOR TRANSISTORVERSTERKERS
Transistorversterker met enkelvoudige eindtrap
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VI, V2 = AC 125, OC71 V3: zie tabel Va.b.
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TABEL Vb

I 1 I
o

2
es

c?

I
co

I

-3 dB
kantelp.

transf. aansl. T

’n'

•n

5-

2
£

a

32 LS

52 LS

b

c

d

c

d

250

13

1

5

10

8

10

7

250

13

1

5

8

6

10

8

1,2

62
140
(150)
22

250

12

2

4

10

6

(10)

(6)

2,2

47

100

10

1

5

10

6

(10)

(6)

1

47

1

3,3

3,9

47

2,2

8,2

2,7

68

0,39

3,9

47

0,68

In fig. IX-18a is een „universeel” schema voor 2 verschillende voedings
spanningen en 4 verschillende typen eindtransistor weergegeven. De voor
elk schema benodigde onderdelen en de daarmee bereikbare resultaten zijn
in Tab.Va-b verwerkt. Bij aansluiting op een hoogohmige generator, zoals
een kristal pickup, wijkt de schakeling van het sterkteregelaar-circuit iets
af t.o.v. de gebruikelijke schakeling. De linaire regelaar levert tezamen met
de hoogohmige serieweerstahd een logarithmische regelkarakteristiek
welke beter voldeed dan de gewone schakeling met logarithmische potentiometer. Voor detectorcircuits, welke slechts een geringe spanning af
geven zou dit systeem echter te veel verzwakking opleveren.

Transistorversterker met klasse B balanseindtrap
De inTab.VIa-b aangegeven onderdelen behoren bij het schema van fig. 18b,
dat evenals fig. 18a voor twee voedingsspanningen en eindtransistor-typen
is uitgewerkt. Het gebruik van de OC 75 i.p.v. de OC 71 in de voor- en

Transformator: Philips 918/08 of AD 9036

drijvertrap leidt tot grotere gevoeligheid. De overige gegevens hangen
sterk af van de kwaliteit van de gebruikte transformatoren. Men richte
zich hiervoor naar de gegevens van de fabrikant. De eindtransistoren zijn
elk op een ruststroom van 1,5 è. 3 mA ingesteld ter vermijding van crossover vervorming.
13.

SERIE-BALANSVERSTERKER MET TRANSISTOREN

Inleiding

In het algemeen zullen in de eindtrap van een versterker vrij grote stromen
en/of spanningen kunnen optreden. Deze zullen groter zijn naarmate de
versterker voor een groter uitgangsvermogen werd ontworpen.
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TABEL Vla
o

ï

V3/V4
(type)

O?

I IIIIlIII1I
c?

*

d>
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d
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5
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150 1,5
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3,3

12

150 0,33 100 3,3
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3,3
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1,5 100
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3,9
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Voor V3. V4 = OC72 of OC74 en VI, V2 = OC75, zie tabel Vla.
Voor V3, V4 = 2AC128 en VI, V2 = AC125, zie tabel VIb.
Transformatoren.:
.
918/08 of AD 9036 (Philips)
voor 2-OC72: Tl = AD 9052;, T2
voor 2-OC74: Tl = AD 9050; T2 = AD 9051 (Philips)
Aangezien in een transistorversterker doorgaans met relatief lage span
ningen wordt gewerkt, zullen de stromen, vooral in een krachtversterker
aanzienlijke waarden kunnen aannemen, soms zelfs tot meerdere ampère.
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TABEL VIb
o

-

>+

2
ü

p

4,5
6
6
9
9
9
9
12
12
14

0,3
0,5
1,0
0,5
0,75
1,0
1,6
1,0
1,6
1,4

7
6
7
4
6
6
8
6,5
6,5
5

I I II I1 II i
Is

*

£

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

.2

£ £

4,7 5,6
5,6 12
5,6 6,8
6,8 22
6,8 18
6,8 18
6,8 10
6,8 27
6,8 18
2,2 6,8 10

1,8
1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2

r—<

£

18
33
22
39
39
39
27
27
33
68

0,56
0,68
0,22
1,2
2,2
1,5
0,56
4,7
3,3
3,9

0,39
0,82
0,22
1,0
2,2
1,5
0,47
3,3
1,5
1,0

56
91
47
82
68
39
47
39
39
18

1,5
3,3
1,8
4,7
3,9
2.2
2,7
2,7
2,7
1,5

2

0,33
0,39
0,15
0,15
0,82
0,56
0,27
1,2
0,82
1,0

Q.
cq

O

I
2

cz

Transf.
verh.
per

helft
T1

47 2,7 2,5
33 3,3 3,0
180 2,2 2,0
4,7 5,5
10 3,3 4,0
18 3,3 3,5
82 3,3 2,5
4,7 4,0
12 4,7 4,0
10 6,8 5,0

I
o

T2

cT

2,7
2,7
1,75
4,0
3,7
3,1
2,1
4,25
3,2
4,1

25
25
10
68
44
32
15
60
34
56

Het spreekt vanzelf dat de transistoren en de voedingsbron deze stromen
ook moeten kunnen verwerken resp. leveren. Een vaak over het hoofd ge
zien punt is, dat de inwendige weerstand van de voedingsbron voldoende
laag moet zijn. Dit geldt vooral als de versterker uit droge batterijen moet
worden gevoed. In verband hiermee zal men er verstandig aan doen, de
eindtrap voor een dusdanig uitgangsvermogen te dimensioneren, als met
het oog op de levensduur van de batterijen en hun inwendige weerstand
verantwoord is. Een te hoge inwendige batterijweerstand kan allerlei genereerneigingen veroorzaken’ Voorts zal men om economische reden graag
tot klasse B balanseindtrappen overgaan, daar dit het ruststroomverbruik
en het gemiddelde stroomverbruik aanzienlijk beperkt.
Een klasse B eindtrap vergt echter zowel een ingangs- als een uitgangstransformator. Er bestaan echter verschillende schakelingen welke zonder
ingangstransformator werken en ook enkele waarbij zelfs de uitgangstransformator geheel kan vervallen. Een probleem bij dit laatste type is
de luidspreker-aanpassing. Voorshands is men nog gebonden aan de in de
handel verkrijgbare typen, welke gewoonlijk öf een te lage, öf een te hoge
impedantie bezitten voor het gestelde doel, dat immers een rechtstreekse
koppeling met de versterker nastreeft.
Daarbij worden enerzijds beperkingen opgelegd wat betreft de maximaal
toelaatbare stroom door de transistoren en anderzijds door hun maximaal
toelaatbare spanning. Bovendien moet rekening worden gehouden met het
feit, dat in alle ,,transformatorloze eindversterkers” per buis of transistor
slechts de helft van de voedingsspanning beschikbaar is aangezien deze
gelijkelijk over beide buizen resp. transistoren wordt verdeeld. In be
paalde gevallen moet daardoor deze voedingsspanning vrij hoog worden,
hetgeen i.v.m. de vereiste lage inwendige weerstand inhoudt, dat vrij grote
batterijen nodig zijn, wat bezwaarlijk is voor draagbare apparaatjes. Om
b.v. met een gangbare 150 £) luidspreker en transistortypen zoals de OC 72
of de 2N270 een zo groot mogelijk uitgangsvermogen te verkrijgen als
met het oog op de max. toelaatbare spanningen van deze transistoren toe
laatbaar is, zou een batterijspanning van ca. 25 V nodig zijn. Uit het voor
gaande zal nu wel duidelijk zijn, dat hiervoor géén z.g. stapelbatterij (hoór-
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apparatentype) kan worden gebruikt, daar deze een voor dit doel veel te
hoge inwendige weerstand bezit.
Om bij een lagere batterijspanning hetzelfde uitgangsvermogen te berei
ken, zal met grotere stromen moeten worden gewerkt, ergo een lagere
luidsprekerimpedantie moeten worden gekozen. Aangezien de max. toe
laatbare piekstroom door de transistoren echter niet mag worden over
schreden, mag die impedantie ook weer niet té laag worden. Om met een
6 of 9 V batterij uit te komen, zou dan een type met rond 30 Q impedantie
nodig zijn — en die zijn (nog) niet in de handel of zeer schaars.
Baseren we ons ontwerp op een normale 5 Q luidspreker, dan moet niet
alleen de uitgangsimpedantie van de versterker hierop worden aangepast,
maar moet tevens door geschikte keuze van de voedingsspanning en de
transistortypen worden voorkomen, dat de maximaal toelaatbare stromen
worden overschreden.
Zoals reeds gezegd is in een serie-balansversterker per transistor de helft
van de batterijspanning beschikbaar. Deze spanning wordt nog eens ver
minderd door een aantal (van de transistoren afhankelijke) factoren. In
tegenstelling tot een balansversterker met uitgangstransformator, waar
slechts de kniespanning van de eindtransistoren de max. uitsturingsgrens
bepaalt, wordt in de serie-balansversterkers de uitsturingsgrens door meer
dere factoren beheerst. In de berekening van de versterker, welke afzon
derlijk zal worden behandeld, zal e.e.a. nader worden toegelicht.

Het schema
Over de schakeling, welke in fig. 19 is afgebeeld, valt het volgende te
zeggen:
De drijvertrap V2, voorafgegaan door een voorversterkertrap VI, is direct
gekoppeld met een z.g. „pseudo-complementair-symmetrische” balanseindtrap V3 t/m V6. Dit wil zeggen, dat voor de faze-omkering gebruik is ge
maakt van een n-p-n-transistor V4, terwijl de beide eindtransistoren V5/V6
alsmede de emissorvolger V3 weer van het p-n-p type zijn. De combinatie
V4/V6 gedraagt zich als een n-p-n emissorvolger. De combinatie V3/V5
gedraagt zich als een normale p-n-p emissorvolger. Als gevolg van de
tegengestelde eigenschappen van beide emissorvolgercombinaties zal bij
b.v. positief gaand ingangssignaal aan hun bases de n-p-n combinatie gaan
geleiden, terwijl de p-n-p combinatie wordt gesperd en omgekeerd.
De rustinstelling van beide emissorvolger-combinaties wordt verkregen
door middel van de spanningsval over de in doorlaatrichting aangesloten
diode Dl, welke tot doel heeft tevens enige temperatuurcompensatie te
leveren. Met de gegeven stroom door Dl is de spanningsval juist zó groot,
dat de ruststroom door de eindtransistoren ca. 15 mA bedraagt. Dit
is voldoende, om bij de gegeven lage collectorspanning de z.g. „crossover” vervorming tegen te gaan. (De vervorming welke ontstaat tijdens de
nuldoorgangen van de uitgangswisselstroom, als de uitgangswisselstroom
van de ene naar de andere transistorcombinatie overgaat).
De collectorspanning van de drijvertransistor is m.b.v. R6 zodanig inge
steld, dat de rustspanning op het knooppunt V5/V6 juist gelijk is aan de
halve batterijspanning. De uitgangscondensator C3, welke via de luid
spreker met de minlijn is verbonden, laadt zich daardoor tot de halve batteftfspanning op.
Nu is bij een emissorvolger de uitgangswisselspanning gelijk aan de in-
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gangswisselspanning, zodat aan de drijvertrap hoge eisen worden gesteld
om bij grote signalen vervorming te vermijden. Bovendien is de bereikbare
energieversterking van een emissorvolger-trap aanzienlijk kleiner dan van
de schakeling met geaarde emissor.
Om de geschetste moeilijkheden te voorkomen, en om de versterking te ver—o
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groten, is de collector-belastingweerstand R6 van V2 niet rechtstreeks aan
de minlijn verbonden, maar via de luidspreker. Hierdoor wordt op de batterijspanning de volle uitgangs-wisselspanning gedrukt, zodat de eindtrap
„zichzelf a.h.w. omhoogtrekt”. In de Engelse literatuur wordt een dergelijke
verbinding „boot-strap” (letterlijk „laars-lusje”) genoemd. In dit geval is
dus de wisselspanning over de luidspreker het „lusje aan de laars” waaraan
de spanning wordt opgetrokken. In feite wordt hierdoor een deel van de
„natuurlijke” tegenkoppeling van de emissorvolgers teniet gedaan, zodat de
versterking toeneemt.
De „boot-strap” verbinding heeft bovendien de tendentie, de stroom door
R6 en Dl constant te houden. Hierdoor wordt de vervorming, welke door
de niet-lineariteit van Dl zou ontstaan, tegengewerkt.
De schakeling, welke is ontworpen voor 2 X AC128 (een eind transistor
met Icp = IA), een 7,5 V batterij en een 5Q luidspreker, levert een

•) Bij voorkeur „matched pair” gebruiken, b.v. AC 132/127.
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max. uitgangsvermogen van 700 mW bij een vervorming van 5 %. De totale
ruststroom bedraagt 20 mA, bij volledige uitsturing stijgt de stroom tot
185 mA.
Montage
Bij het proefmodel werd gebruik gemaakt van een zelf-vervaardigd mon
tageplaatje met een „geëtste bedrading”. Hierbij is gebruik gemaakt van
een pertinax plaatje, waarop aan één zijde een laagje latoenkoper is gekit.
Dit materiaal is onder de naam „copper-clad pertinax” in de handel, vaak
echter uitsluitend in „bouwdoosvorm”, compleet met flesjes afdek-lak en
etsmiddel. Wie echter een los stukje copper-clad pertinax weet te bemach
tigen, is belangrijk goedkoper uit. Hieronder volgen aanwijzingen voor de
vervaardiging van een geëtste schakeling.

De geëtste schakeling
Uitgegaan werd van een stukje „copper-clad pertinax” van 45 x 75 mm.
Bij zorgvuldig uitkienen zouden de afmetingen nog wel iets kleiner kunnen
worden, doch dit wordt afgeraden voor diegenen, die een dergelijk werkje
voor de eerste keer doen. Ook moet worden afgeraden om te proberen, zelf
een plaatje latoenkoper op een stukje pertinax te lijmen, aangezien anders
de koperbaantjes tijdens het solderen onherroepelijk los springen als men
niet over de juiste kit („Araldit” o.i.d.) beschikt.
Na het op maat zagen van het montageplaatje worden de contouren van
de „print” met behulp van carbonpapier op het koper overgebracht. (Men
kan hiertoe de afbeelding van fig. 20 op het plaatje bevestigen m.b.v.
plakband, door dit tezamen met het carbonpapier om het plaatje heen te
vouwen.)
Als men gebruik maakt van een stukje nieuw zwart schrijfmachinecarbon,
zijn de lijnen nog goed zichtbaar. Men trekt ze na voorzichtig verwijderen
van het papier nog eens over met inkt tot ze goed duidelijk zijn. Hierna
wordt het plaatje verhit en er wat fijngeschraapte bijenwas over gestrooid,
zó, dat het gehele koperlaagje met een vliesje bijenwas wordt bedekt.
Tijdens het stollen moet het plaatje horizontaal blijven liggen, waarna de
tekening door het transparante waslaagje heen zichtbaar blijft.
Met een scherp geslepen (hard) potlood worden nu nogmaals de contou
ren overgetrokken en de tussenliggende „wasdammetjes” voorzichtig weg
geschraapt. Een werkje, waarbij een vaste hand nodig is!
Nadat aldus alle plaatsen, waar het koper moet verdwijnen, zijn bloot
gelegd, wordt het plaatje in een diepe (thee)schotel gelegd en overgoten
met salpeterzuur. (Voorzichtig dat geen spatten op de huid of kleding
komen! Men doet dit werkje dan ook bij voorkeur in de gootsteen of was
tafel.) Na enkele minuten is de etsing voltooid en zijn alle overtollige
kopersporen opgelost, (vooropgesteld dat men de wasdammetjes zorgvul
dig genoeg heeft weggeschraapt!). Hierna kan het plaatje worden ge
spoeld. Ter neutralisering van achtergebleven zuurresten wordt het plaatje
dan enkele minuten in heet sodawater gespoeld, waarbij tevens de waslaag
oplost en vervolgens zorgvuldig gedroogd. Thans is de „print” gereed en
kunnen de vereiste gaatjes worden geboord (0,5 è, 1 mm).
Voor zover nodig moeten de draadeinden van de onderdelen vóór het be
vestigen op het plaatje nog even opnieuw worden .vertind. Het solderen
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moet n.1. zo snel mogelijk geschieden, daar anders gevaar bestaat dat de
print van het pertinax losspringt. Het moet echter wel goed „vloeien”, zo
dat het gebruik van een goede tinsoort, b.v. Superspeed, ten zeerste wordt
aanbevolen (laag smeltpunt, geactiveerde harskern).
Aanbevolen wordt voorts, de transistoren „op hun kop” te monteren. Hier
toe worden de aansluitdraden (niet te scherp buigen of vlak bij de bodem)
langs het transistorlichaam gebogen. De draden blijven hierdoor langer,
zodat ze niet spoedig afbreken, terwijl het transistorinwendige minder last
heeft van de tijdens het solderen door de draden naar binnen vloeiende
warmte. Wie het heel fraai wil doen kan de draden nog met een kort stukje
soepel plastickous of aquariumpompslang aan het transistorlichaam klem
men.

Montage op „gaatjespertinax”
Wie het maken van een geëtst montageplaatje te ingewikkeld vindt, kan
de schakeling ook op z.g. ,.gaatjespertinax” monteren. De afmetingen van
het geheel zullen dan echter noodzakelijkerwijs wat groter worden.
Aangeraden wordt, de opstelling van de onderdelen nauwkeurig aan te
houden, zoals deze bij de geëtste schakeling is gebruikt. Men slaat dan op
elke plaats, waar in fig. 20 een bevestigingsgaatje is getekend, een felsnietje. Men doet er voorts verstandig aan, niet meer dan één onderdeel per
felsnietje te monteren. Dit vergemakkelijkt namelijk het verwisselen van
onderdelen tijdens experimenteren.
- batt

MONTAGEPLAN OP WARE GROOTTE VAN DE GEDRUKTE BEDRADING

Nadat alle felsnietjes geklonken ztjn, worden overeenkomstig fig. 20
de vereiste doorverbindingen gelegd, door een dun, blank koperdraadje
(0,5 mm) zig-zag door de te verbinden punten te rijgen. Hierna kunnen de
weerstanden enz. worden ingeregen en aan de onderzijde van het plaatje
worden gesoldeerd. Na solderen worden de overtollige draadeinden afge
knipt.
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Belangrijk
Let goed op de manier waarop de voedingsbatterij, versterkeringang en de
luidspreker zijn aangesloten. Verkeerd gekozen voedings- en aardpunten
kunnen gemakkelijk tot genereerneiging of instabiliteit leiden.

Berekenlngsvoorbeeld
Wanneer men met bepaalde transistoren een eindversterker voor een zo
groot mogeiyk uitgangsvermogen wil ontwerpen, dan dient men rekening
te houden met de toelaatbare grensgegevens, welke voor die transistoren
gelden. Deze zijn:
De maximale collector-piekstroom IC]
De maximale collectorspanning Ucem
De maximale collectordissipatie Pcm

Verder is de restspanning van belang, welke bij volledige uitsturing over de
transistoren blijft staan. Deze laatste beperkt de nuttige spanningszwaai
aan de collector en moet bij de berekening van de beschikbare spanning
worden afgetrokken. De restspanning is afhankelijk van de keuze van -de
schakeling. In een klasse B eindtrap met eindtransformator is deze rest
spanning gelijk aan de kniespanning Ukn van de transistor. (Ca. 0,3 è. 0,4 V
voor de AC128, ca. 0,8 è IV voor de AD 149).
In de „pseudo-complementair symmetrische serie-balansversterker” van
fig 19 is de restspanning samengesteld uit de som van een aantal groot
heden, welke door de schakeling worden bepaald. Bovendien is de bron van
deze restspanning voor zowel positief als negatief gaand ingangssignaal
verschillend.
Bij positief gaand signaal aan de basis van V4 wordt de uitsturing be
grensd door de som van de basis-emissorspanning Ube van V4, de knie
spanning Ukn van de drijvertransistor V2 en de spanningsval over de emissorweerstand VR8.
Bij negatief gaand signaal aan de basis van V3 wordt de uitsturing be
grensd door de som van Ube van V5, de Ube van V3 en de spanningsval over
de collectorweerstand R6 als gevolg van de basisstroom van V3 en de collector-reststroom van V2.
Bij juiste dimensionering zijn de bovengenoemde restspanningen aan elkaar
gelijk, zodat de uitsturing van de eindtransistoren V5 resp. V6 symmetrisch
is. Het is echter duidelijk, dat deze transistoren niet tot hun kniespanning
uitgestuurd kunnen worden, daar de begrenzende restspanning (hier ca.
1 V) groter is dan de kniespanning. Het rendement van de serie-balans
versterker zal dus noodzakelijkerwijs iets lager liggen dan van de ver
sterker met balans- uitgangstransformator. Hiertegenover staat echter, dat
transformatorverliezen geheel worden vermeden. Vooral indien door verre
gaande miniaturisering zeer kleine transformatortjes zouden moeten wor
den gebruikt, biedt de serie-balansversterker dus zeker voordelen. Het is
duidelijk, dat de procentuele verliezen als gevolg van de restspanning klei
ner zullen worden naarmate de per transistor beschikbare spanning groter
is. Dit brengt echter mee, dat in bepaalde gevallen een luidspreker-impedantie nodig kan worden, die niet in de handel verkrijgbaar zal blijken te
zijn.
In het ontwerp van fig. 19 is om deze reden uitgegaan van een normale
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5 Q luidspreker. Teneinde de max. toelaatbare collectorpiekstroom niet te
overschrijden, moest daarom een relatief lage collectorspanning worden
gekozen. Het vervormingspercentage è. 5 % is daardoor wat groter, dan
met hogere collectorspanningen resp. hogere luidsprekerimpedantie kan
worden bereikt, zie b.v. hfdst. IX-16.
De collector-piekstroom Icp wordt bepaald door de som van de tijdens
volledige uitsturing ontstane piek-wisselstroom en de collector-ruststroom:
Icp = Tc max

+ Ic rust-

Bij klasse B bedrijf dient Icr zó groot te zijn, dat cross-over vervorming
wordt vermeden. Deze blijkt wat groter te moeten zijn (ca. 15 mA) dan
bij een transformator-gekoppelde versterker.
Ic max wordt bepaald door de per transistor beschikbare spanning in rust
I^cer» verminderd met de restspanning; gedeeld door de luidsprekerimpedantie ZL:

_ u,eer

Viest

IC max — —

ZL
Nu is in een serie-balansversterker Ucer gelijk aan de halve batterijspanning UB. Verder stellen we Urest = Ube (V4) 4- Ukn (V2) 4- UR8 =
Ube (V5) 4- Ube (V3) + (Ib3 4- ICO2) R6.
Derhalve wordt:
Vb
- (UVel 4- ukn2 4- UR8)
2

Icp
zi.

Hierin wordt Urs bepaald door het produkt van de emissor-piekstroom van
V2 en R8:
r8
UR8 = (UB — Ukn2)
Rg + Rs
Stellen we UB = 7,5 V en Ukn2 = 0,35 V, dan wordt met R8 = 180 Q en
R6 = 2700 Q:
180
(7,5 — 0,35) ----------------- = 0,44 V.
Ur8
2700 4- 180

Stellen we verder Ube4 = 0,3 V, dan wordt met een 5 Q luidspreker:
% X 7,5 — (0,3 4- 0,35 + 0,44)
Ie max

= 0,532 A.

5

De ruststroom Icr stellen we voorlopig op 15 mA. De tijdens volledige uitsturing optredende collector-piekstroom bedraagt dan:

Icp = 0,532 + 0,015 = 0,547 A.
Deze waarde blijft nog beneden de voor de AC 128 toelaatbare piekstroom
van 1 A. Er is dus nog ruimte om toleranties van Icp op te vangen, welke
onvermijdelijk zullen ontstaan als gevolg van spreiding in de karakteris
tieke eigenschappen van de diode en de transistoren. (Vooral Ure8t en Icr
worden beïnvloed.)
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De effectieve waarde van de collector-wisselstroom, geleverd door beide
transistoren is gelijk aan:
ic = ¥2 V2~X 0,532 = 0,375 A.

Hiermee wordt het nuttige uitgangsvermogen:
Po = ic2 X ZL = (0,375)2 x 5 = 0,7 W.

De collectordissipatie bij volledige uitsturing is daarbij:
VCer X ^cr
1
Pc = -------------- + (
4 ' Ic max
71
2
% X 7,5 X 0,015
+ 0,068 X 0,532 X % X 7,5 = 0,16 W
2

x vcer —

De werkelijke dissipatie bij weergave van muziek e.d. zal echter hiervan
nog slechts een fractie bedragen, zodat we bij gebruik van de AC 128 ver
beneden de toegestane dissipatie van 700 mW blijven (montage met koelvin, max. omgevingstemp. 45° C.)
Het gemiddeld uit de batterij opgenomen gelijkstroomvermogen bedraagt
bij volledige uitsturing:

PB = p0 + pc = 0,7 + 0,16 = 0,86 W,
zodat de gemiddeld uit de batterij betrokken gelijkstroom:
IB = Pb/Ub = 0,86 : 7,5 = 0,115 A bedraagt.
Hierbij moet men echter bedenken, dat de piekstroom uit de batterij gelijk
is aan de collector-piekstroom Icp, zodat een lage Rj van de batterij nood
zakelijk is. Aanbevolen wordt, de batterij met een elco van minstens
1000 //F te shunten.
Ter verduidelijking wordt er hier nog even op gewezen, dat de collectorwisselstroom in de eerste periodehelft via de onderste transistor en de
luidspreker naar diens koppelcondensator vloeit. In de tweede periodehelft
wordt deze condensator via de bovenste transistor over de luidspreker weer
ontladen, waarbij dus géén stroom uit de batterij wordt betrokken. Met
6 V batterij wordt tenslotte:

% X 6—1,09
Ic max = --------------------- = 0.38 A
5
ie = ¥2 V2~X 380 = 0,268 A

Po = (0,38)2 X 5» 0,36 W = 360 mW
N.B. Bij gebruik van andere diodetypen kan het voorkomen, dat de spanningsval over de diode afwijkt, hetgeen de ruststroom van de eindtransistoren beïnvloedt. In dat geval moet men R6 en R9 gelijktijdig evenredig
vergroten of verkleinen, zodanig dat bij afregeling van de uitgangsgelflkspanning op halve batterijspanning met R9 de gewenste ruststroom ont
staat. De juiste ruststroom kan slechts bij zuiver symmetrische instelling
op halve batterijspanning worden gemeten! Bij te grote ruststroom kunnen
de eindtransistoren worden beschadigd! Wie veilig wil zijn, kan in de emissorketen, van de eindtransistoren de (gestippeld getekende) stabilisatie
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weerstanden aanbrengen. Het max. uitgangsvermogen wordt hierdoor ech
ter beknot.
Ook is het mogelijk, de diode te vervangen door een 500 Q NTC parallel met
een weerstand van 390
Het totale vervormingscijfer (5 %) wordt hier
door echter nauwelijks verbeterd; met zorgvuldig bij elkaar gezochte transistoren zoals de AC 132/AC127 voor V3/V4 en een stel 2AC128 voor
V5/V6 zijn evenwel kleinere vervormingscijfers mogelijk.
Volledigheidshalve is in fig. 21 nog een schakeling gegeven. Het uitgangs
vermogen bedraagt 1 watt bij een vervorming van 4 $'< (1,2 W bij 10 % dtot)
en een —3 dB frequentie-karakteristiek van 70 Hz...8 kHz.

LTS

Ik

VlzAC127
V2=AC128
V3-AC12Bp
V4=AC127p

25^

510

B8320 QIP/130E _____ 1

" ft
2,2 k

-9V

500...
IOOOjj

10n

V4
2.2 k

5^

■mFig. 21
15 k

U

500

is *n

V2

10

I
De max. toelaatbare omgevingstemperatuur is 45° C. De ruststroom van de
drtfvertrap bedraagt 7,7 mA, wat een volledige uitsturing van de eindtrap
toestaat. De ruststroom van de B-serie-balanstrap is 5mA; het totale
stroomverbruik van de versterker is 13,5 mA in rust en 190 mA bij max.
uitsturing.

14. 2 WATT VERSTERKER
Bij dit versterkertje (fig. 22) is tussen ingangs- en drjjvertrap een directe
koppeling toegepast. Teneinde een goede stabiliteit van het instelpunt te
verkrijgen, is de basisvoeding van VI via de spanningsdeler R3/R1, R4
van de emissor van V2 betrokken, zodat een tegenkoppeling voor geltjk-
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stroom is ontstaan. Bovendien is voor VI een wisselstroom-tegenkoppeling
aanwezig via R4, die de ingangsimpedantie van de versterker omhoog
brengt en de vervorming reduceert. De collector van VI, die zoals gezegd
rechtstreeks met de basis van V2 is gekoppeld, heeft als collector-weerstand de basisspanningsdeler R5/R6 van V2. De ruststroom van de eindR8
C3

-9V

C6

HF-

RS

R13

V3

C5
T2

VI
Cl

—HF

V2

R1

Q
R4
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R15
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R7
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DR'4

C4

R3

Fig. 22

R1
R2
R3
R4
R5-6
R7

=
=
=
=
=
=

15 kO
1.5 kï)
22 kï)
82 D
8.9 k/J
560 D

C4
= 220 P
R13 = 150 kp
C5
= 68 O
R14 = 1,5 P
= 130 O NTC codenr. R15 = zie tekst.
C6
VI
E201 AC/A130 E Cl
~
= 25 ^F/4 V
C2 = 80 pF/6,4 V V2
Ril = 1.8 kP
R12 = 2 kï) (pot. meter) C3 = 100 mF/16 V V3-4
Aile weerstanden % W—10 %

R8
R9
R10

=
=
=
=
=
=

400 /xF/6,4 V
0,22 ^F
47 pF
AC126
AC125
AC128

transistoren V3/V4 wordt met R12 op 6mA ingesteld; temperatuurcompensatle geschiedt m.b.v. de NTC-weerstand R10 in combinatie met R9 en R14.
Met C5 worden r.f. transient-verschijnselen als gevolg van de primaire
spreidings-zelfinductie van T2 onderdrukt. Een tegenkoppeling van luldspreker-uitgang naar de basis van V2 via R13 breidt de frequentie-karakteristiek uit en vermindert de vervorming. C6 levert hierbij een faze-correctie, die o.a. afhankelijk is van de eigenschappen van de gebuikte transfor
matoren. De wikkelgegevens van deze transformatoren zijn bij fig. 23
vermeld.
De ingangsgevoeligheid van de tegengekoppelde versterker bedraagt
6,6 mV voor max. uitgangsvermogen. Ih fig. 24 is de frequentiekarakteristiek getekend. Kromme I geldt zonder tegenkoppeling, kromme II met
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tegenkoppeling. De totale vervorming als functie van het uitgangsvermogen geeft fig. 25. Ook hier ziet men duidelijk de verbetering als gevolg
van de tegenkoppeling (kromme II). Een verdere verbetering geeft het
aanbrengen van een kleine niet-ontkoppelde weerstand R15 (33 & 47 Q) in
serie met de emissor van V2. (Deze weerstand mag dus niet in serie met C4
worden geschakeld, daar anders via R4 juist een terugkoppeling zou ont
staan!). De grafieken van fig. 24 en 25 gelden zonder R15.

15. TRANSFORMATORLOZE WW HOOFDVERSTERKER

Een transformatorloze versterker heeft onmiskenbare voordelen. Zo wor
den verliezen en ongewenste fazeverschui vingen in de transformator (en)
geheel vermeden, zodat het volledige uitgangsvermogen ten goede komt
aan de luidspreker en een rigoreuze tegenkoppeling mogelijk wordt. Voor
bepaalde toepassingen kan verder de gewichtsbesparing van de anders
vereiste (meestal vrij zware) uitgangstransformator van belang zijn. Daar
dergelijke, speciale transformatoren niet of nauwelijks in de handel zijn, zal
bovendien voor degenen, die het zelf wikkelen daarvan een lastige opgave
vinden, de afwezigheid van transformatoren een belangrijk — zo niet het
meest belangrijke — punt zijn.
Vanzelfsprekend moet het weglaten van deze koppelelementen op andere
wijze worden gekocht. De schakeling zal dan ook wat meer materiaal be
vatten dan de doorsnee ,,low-fidelity" versterker met transformatoren.
Speciaal voor een kwaliteitsversterker met transistoren geldt, dat men nu
eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang kan zitten.
In de schakeling van fig. 26 stuurt de drijvertrap V2 een direct gekoppelde,
z.g. „speudo-compilementaire” eindtrap V3 t/m V6. De fazeomkering ge
schiedt met behulp van de n-p-n transistor V4 waarop de p-n-p transistor
V6 is aangesloten. Het samenstel V4, V6, gedraagt zich als een n-p-n emissorvolgerketen. Het samenstel V3, V5 werkt als een normale p-n-p emissorvolgerketen. De collectorspanning van V2 wordt met R4 zodanig in
gesteld, dat deze gelijk is aan de halve voedingsspanning. Diens collectorstroom produceert over R9-R10 een spanningsval, welke voor de rust
instelling van de emissorvolger-combinatie zorgt. Deze bedraagt bij juiste
instelling van R9 totaal ca. 100 mA, zodat de eindtrap in klasse-AB werkt.
Daar de ideale pentodekarakteristiek door de transistor veel beter wordt
benaderd dan door de buis, een uitgangstransformator ontbreekt en elke
helft bovendien in zichzelf volledig is tegengekoppeld (spanningsversterking = 1!), levert AB-instelling met betrekking tot transient-vervorming
geen problemen op zoals in een buizenversterker. De symmetrie kan m.b.v.
R14 nauwkeurig worden ingesteld.
De ruststroom wordt gestabiliseerd via de weerstandjes R15 en R16. Voor
verdere temperatuur-compensatie is een NTC R10 aangebracht. In samen
werking met R9 en de gelijkstroom-tegenkoppeling over R15 + R16 houdt
R10 de ruststroom over een temperatuurgebied van 0° C tot 45° C nage
noeg constant.
Het uitgangs-gelijkspanningsniveau wordt constant gehouden m.b.v. de.
sterke tegenkoppeling over R6, die de emissorstroom van de direct-gekoppelde n-p-n voorversterkertrap Vl bepaalt. De uitgangs-wisselspanning
wordt via C4 op de collectorspanning van V2 gesuperponeerd. Deze
methode — welke in de buizentechniek bekend staat, als ,boot-strapping"
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— vermindert de zware eisen welke aan de drijvertrap i.v.m. de grote collectorwisselspanning worden gesteld en maakt een grotere versterking mo
gelijk. Via R17/C6 C3 is een zeer sterke tegenkoppeling aanwezig op de
emissor van VI.
Voor het verkrijgen van minimale vervorming speelt de generatorimpedantie aan de ingang van de drijvertrap een belangrijke rol. Bij het proefmodel
werd bij een uitgangsvermogen van 4 W minimale vervorming bereikt bij
R9 = 1 k£) en R14 infig. 26 = 27 ƒ?, waarbij dtot = 0,1 % bij Pn = 4W.
Het max. uitgangsvermogen is ca. 8 W.
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De voeding wordt uit een netvoedings-apparaat volgens fig. 27 betrokken
(zie ook hfdst. IX-18).
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16. 2 X 10 W STEREO TRANSISTORVERSTERKER „ROBIJN”
De hoofdversterker (fig. 28)
De eindtrap van deze als bouwdoos verkrijgbare versterker is in de kwasicomplementaire schakeling gerealiseerd. In zijn ontwerp zo uitgekiend en
uitontwikkeld, kent de schakeling van de eindversterker nauwelijks enige
variatie.
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Zien we tussen de bases van jdeze beide complementaire transistoren V6 en
V7 vaak een diode als koppelelement, waarvan de spanningsval over de
diode de ruststroom van de eirldtrap bepaalt, in de Robijn wordt dit met
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R47-48-49 gedaan. R49 is een NTC, welke bij toename van de temperatuur
een lagere weerstand krijgt, waardoor de spanningsval over de NTC af
neemt en de ruststroom door de eindtrap de juiste waarde behoudt. Deze
ruststroom zou anders door de temperatuurtoename groter worden.
De luidspreker wordt aangesloten direct aan de emissors van de beide
eindtransistoren, waardoor de luidsprekerstroom beurtelings door beide
emissorweerstanden van 0,7 Q loopt. Hierdoor wordt gedurende elke
periode, als de ene transistor geleidt, de andere volledig gesperd.
De weerstand R57 en de condensator C25 parallel aan de luidspreker dienen
om de stabiliteit van de versterker te vergroten. Voor zeer hoge frequenties
vormt de luidspreker n.1. een kleinere belasting, terwijl de transistoren een
fazeverschuiving introduceren, hetgeen tot genereren aanleiding zou kun
nen geven. Het RC netwerkje houdt de versterker evenwel stil.

De voorversterker (fig. 29a)
De schakeling van de voorversterker heeft een verhoogde ingangsimpedantie ten gevolge van de tegenkoppeling op de emissor. De ingangsspanningsdeler, gevormd door R10 en Ril, zou hier nog roet in het eten kunnen
gooien, doch door meekoppeling via C3 van de emissor naar de basisspanningsdeler wordt de belasting op de ingang door R10-11, opgeheven.
Deze hoge ingangsweerstand is met name gewenst voor stereo-pickups,
omdat een te lage ingangsweerstand in de spoeltjes van de (magnetodynamische) elementen een te grote stroom doet vloeien. Hierdoor wordt de
kanaalscheiding ongunstig beïnvloed als gevolg van het door deze stroomp
jes opgebouwde magnetische veld, waardoor a.h.w. een transformatorkoppeling tussen de twee spoeltjes van de beide kanalen ontstaat.
Nog ernstiger overspraak zou optreden bij de met som- en verschil-signaal
werkende pickup elementen, zoals de Decca-ffss en EMI EPU 100, waarin
een voor beide kanalen gemeenschappelijk spoeltje het laterale signaal
voert, voordat het wordt gecombineerd met de fazen van het verticale
signaal om de volledige stereosignalen te vormen.
Met de schakelaar Si wordt keuze gemaakt uit vijf ingangen, waarbij
tegelijk in het tegenkoppel-netwerk uitsluitend een weerstand of een com
binatie van een weerstand en een condensator wordt omgeschakeld. Voor
de pickups wordt aldus de RIAA weergeefkarakteristiek ingesteld, voor
de andere ingangen een frequentie onafhankelijke tegenkoppeling, resul
terende in een rechte weergeef karakteristiek (fig. 30).
De verschillende ingangen worden afgesloten met de weerstanden R1...R8,
welke aan de signaalbronnen de gewenste aanpassing geven.

De regelversterker (fig. 29b)

Achter de beide voorversterker transistoren vinden we een Baxandall
klankregel netwerk, waarvan de werking is gebaseerd op een frequentieafhankelijke tegenkoppeling over de derde transistor. Hierachter zijn de
balans- en sterkteregelaars aangesloten, waar vandaan het signaal aan de
hoofdversterker wordt toegevoerd.
De uitvoering
De samenstelling van het chassis is modern en doelmatig. De regel- en
hoofdversterker zijn op aparte prints ondergebracht. De eindtransistoren
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zijn op het chassis geschroefd, dat voor het grootste deel uit een stevige
staalplaat is gestanst, doch ten behoeve van de koeling van de transistoren
twee aluminium platen bevat. De constructie van het geheel maakt een
duidelijk onderscheid tussen de drie hoofdgroepen van de versterker, te
weten de regeleenheid, de hoofdversterker en de voeding. Doordat de kast
boven het midden compartiment een uitsparing heeft, waarin een rooster is
aangebracht, kan de koellucht goed langs de eindtransistoren en de beide
aluminium chassisdelen strijken, waarop de transistoren zijn geschroefd.
De vijf ingangen zijn uitgevoerd als vijf-polige DIN contactdozen. Opmer
kelijk is de montage van de keuzeschakelaar SI, welke vlak bjj de contact
dozen op de achterwand wordt aangebracht en die een lange as naar de
voorzijde van de versterker heeft. Hierdoor wordt een korte bedrading
mogelijk gemaakt met een minimale kans op overspreken en storingen.
Het luidsprekersignaal wordt afgenomen aan de thans eveneens gebruike
lijke DIN luidspreker contactdozen.
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Fig. 30
De frequentie karakteristiek met klankregelaars recht ingesteld gemeten btf 5.2 W
vermogen in 7 Q = 0 dB.

Fig. 31
Frequentie karakteristiek met klankregelaars op max. en min. geregeld, gemeten op
de microfooningang.
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Naast ieder van beide aansluitingen is een zekeringhouder gemonteerd,
welke de snelle zekering Z1 bevat voor de beveiliging van de eindtransistoren.

17. 20 W KLASSE AB HOOFDVERSTERKER MET SILICIUM
TRANSISTOREN
Voor bedrijf bij hoge omgevingstemperaturen (tot 70° C) is het gebruik
van siliciumtransistoren noodzakelijk. De schakeling van de versterker,
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weergegeven in fig. 33, is in grote lijnen gelijk aan die van fig. 26, met dit
verschil dat zowel de ingangstransistor VI als de drijvertransistoren
npn siliciumtransistoren zijn. Ook de pseudo-complementaire eindtrap V3
t/m V6 bevat siliciumtransistoren, en is transformatorloos uitgevoerd. Bij
hoge temperaturen zorgen de dioden Dl en D2 (die thermisch met V3, V6
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zijn verbonden) voor temperatuurcompensatie van de rustinstelling van
V3 t/m V6. Een over-all tegenkoppeling van 38 dB brengt het vervormingscijfer op minder dan 0,4 % bij 1 kHz en 20 W output, terwijl de frequentiekarakteristiek binnen 1 dB vlak is van 15 Hz tot 200 kHz. De vervorming
van de zeer lage en zeer hoge frequenties loopt echter reeds bij 16 W output
sterk op. Door de versterker uit een gestabiliseerd 50 V voedingsapparaat
te voeden, kan hierin, vooral voor de lage frequenties aanzienlijke verbete
ring worden gebracht.
Voor de zeer lage frequenties blijft de reactantie van de 3000 //F luidsprekerkoppelcondensator een rol spelen. Men kan deze reactantie aan
zienlijk verlagen door de luidspreker direct op het knooppunt V5/V6 aan te
sluiten en op een gestabiliseerde hulpspanning gelijk aan de halve voedings
spanning. Fig. 34 geeft hiervan het schema. Men regelt de 1 k£) weerstand
zo af, dat door de luidspreker-spreekspoel geen gelijkstroom meer vloeit
(zie ook hfdst. IX 12).

18. AFVLAKFILTER- EN STABILISATIESCHAKELINGEN
Aan een netvoedingsapparaat voor transistorschakelingen worden hoge
eisen gesteld. Dit moet n.1. relatief grote stromen bij lage spanning leveren,
met een zeer geringe bromrimpel. Voert men het voedingsapparaat op de
klassieke manier uit, dan zijn niet zelden afvlak-condensatoren van enkele
duizenden microfarad nodig, terwijl bovendien de smoorspoel(en) i.v.m. de
grote gelijkstroom vrij zwaar zal moeten uitvallen. Om een lichter en
minder plaatsruimte vergend geheel te verkrijgen, kan een transistor als
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„afvlakfilter” worden gebruikt. Zoals uit fig. 35 blijkt, werkt de „afvlaktransistor” als emissorvolger. Aangezien de basisstroom daarvan ca.
een factor a' X kleiner is dan de emissorstroom, kan nu in het basiscircuit
met een vrij eenvoudig RC-filter worden volstaan. Voorwaarde is slechts,
dat de collectorspanning te allen tijde negatief blijft t.o.v. de emissor.
D.w.z. er moet voldoende spanning over de transistor blijven staan, zodat
de collectorspanning niet als gevolg van de bromrimpel op de collector
beneden de uitgangsspanning komt. Deze factoren bepalen de collectordissipatie van de afvlaktransistor en de voor een gegeven type max. belas
tingstroom. Deze bedraagt voor de schakeling van fig. 35 0,6 A. Wordt
de collectorspanning beter afgevlakt, b.v. door een voldoend zware 20 mH
smoorspoel en twee 1000 /<F-condensatoren, dan kan 1,5 A worden geleverd,
indien ook de basis-afvlakcondensator tot 1000 /<F wordt vergroot.
Daar de basisstroom van de belasting afhangt, moet de basisserieweerstand
voor de gegeven belastingsstroom zó worden afgeregeld, dat de gewenste
uitgangsspanning ontstaat. Om bij variërende belasting een constantere
uitgangsspanning te krijgen, kan men de basisspanning stabiliseren. Men
kan dat b.v. volgens fig. 36 doen m.b.v. een gloeilampje, dat als stroomstabilisator fungeert en daardoor over de serieweerstand een constante
spanningsval produceert.
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Een stap verder is het toepassen van een zenerdiode, zie fig. 37. Hierbij is
de uitgangsspanning gelijk aan de zenerspanning, verminderd met de
(geringe) basis-emissorspanning van de transistor. Voor grote vermogens
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is een ,,power”-zenerdiode vereist. Men kan dit voorkomen door meerdere
emissorvolgers in cascode te schakelen (fig. 38). Voor zeer grote stromen
kan men transistoren parallel gaan schakelen. Om ook bij onderling af
wijkende eigenschappen een zo gelijkmatig mogelijke stroomverdeling over
beide transistoren te bereiken, moet in serie met elke emissor een kleine
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weerstand worden opgenomen. Fig. 39 geeft het schema van een dergelijk
elektronisch afvlakfilter voor een max. belasting met 20 A.
De uitgangsspanning van de bovenbeschreven filterschakelingen is sterk
van de belasting afhankelijk, omdat ze zich min of meer als een serieweerBYY 20
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stand (stroombron) gedragen. Wil men een dergeltyke schakeling b.v. als
experimenteer-voedingsapparaatje gebruiken, dan kan men de fllterweerstand variabel maken. Om dan ook bij geringe stroomafname nog lage
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spanningen in te kunnen stellen, moet men de uitgang met een extra weer
stand belasten. Nemen we hiervoor een gloeilampje, dan dient dat niet
alleen als indicator, maar bovendien profiteren we van de dalende weer
stand bij afnemende gloeidraad-temperatuur. Om anderzijds bij hoge Inge
stelde spanningen te voorkomen, dat de collector-emissorspanning van de
regeltransistoren te laag wordt (en gaat „bottomen”) waardoor een sterke
bromrimpel in de uitgangsspanning komt, kunnen we de basis van de
eerste transistor uit een zodanige spanningsdeler voeden, dat de basisA

Fig. 41
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potentiaal te allen tijde 1 è 2 V beneden de collectorspanning blijft. De
bromrimpel blijft zodoende zelfs bij 20 A minder dan 0,5 %. Door toepassing
van tegenkoppeling tenslotte kunnen we een nog betere stabilisatie van de
uitgangsspanning verkrijgen, zie fig. 40. Hierbij wordt bovendien de varia
tie van de basis-emissorspanning van de regeltranslstor geëlimineerd; de
uitgangsspanning is nu regelbaar en de zenerdlode kan voor een lager©
spanning dan de uitgangsspanning zijn, zodat met een kleiner type kan wor
den volstaan. Voor zeer lage uitgangsspanningen, kleiner dan die van de
beschikbare zenerdiode, kan tenslotte een spanningsdeler over de zenerdiode
worden gemaakt, waarop een emissorvolger wordt aangesloten (zie fig.
41), ofwel men kan de zenerdiode in doorlaatrichting aansluiten. Ook een
gewone siliciumdiode (b.v. de BY100; Uj « 0,75 V) is voor dit doel bruik
baar.
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19. GESTABILISEERD VOEDINGSAPPARAAT 6—16 V/0,7 A
Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken kan door tegenkoppeling stabi
lisatie van de uitgangsspanning worden bereikt. Men vergelijkt hiertoe een
deel van de uitgangsspanning met de constante spanning over een zener
diode — de z.g. „referentiespanning”, en voert het verschil toe aan een
versterkertrap VI (fig. 42). Deze stuurt op zijn beurt een emlssorvolgercascode V2 en V3. Ter vermindering van de bromrimpel is niet alleen een
extra RC-filter in het basis-circuit van de AC 128 opgenomen, maar is
bovendien de terugkoppelweerstand overbrugd met een elco. Daar op die
manier een enorme versterking wordt bereikt, kan gemakkelijk instabili-12,6 V
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teit ontstaan („hikneiging” of „hunten” van het voedingsapparaat). Door
de regeling iets te vertragen met een 0,1 ^F-condensator aan de basis van
de AC 128, kan dit gevaar worden opgeheven. De zenerdiode ontvangt via
een 680 .Q-serieweerstand zijn stroom uit de uitgang i.p.v. direct vanaf de
gelijkrichter, wat ook alweer de bromrimpel vermindert.
20. VOEDINGSAPPARAAT 10—20 V/2A MET
KORTSLUITBEVEILIGING

Een nadeel van een voedingsapparaat met emissorvolgers in de regeltrap
is de kwetsbaarheid bij kortsluiting. Wil men de regeltransistor(en) afdoende tegen vernieling vrijwaren, dan is stroombegrenzing, al of niet
gecombineerd met een elektronische uitschakelinrichting noodzakelijk. Wil
men e.e.a. zonder grote verliezen of verslechtering van de regeleigenschappen realiseren, dan vergt dit op z’n minst een of meer transistoren
plus de verdere onderdelen. Toepassing van npn-transistoren in de regelversterker maakt een serieregel-schakeling mogelijk, waarbij de kortsluitbeveiliging slechts één enkele diode vergt.
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Zoals men in fig. 43 kan zien, bevindt de belasting van de pnp-regeltransistor V4 zich in de collectorketen. De stabilisatie komt tot stand door
tegenkoppeling via de npn-regelversterker V1/V2 en de pnp-emissorvolger
V3. (De schakeling V1/V3-V4 lijkt enigszins op de onderste helft van de
kwasi-complementaire eindtrap volgens fig. 26, die zich als een npn-emissorvolger gedraagt.)
Als de uitgangsspanning door toenemende belasting daalt, ontvangt V2
minder basisstroom en gaat minder emissorstroom trekken. VI, die met
zijn basis is verbonden aan een vaste spanning (geleverd door een zenerdiode D2) gaat daarop verder open en levert meer basisstroom aan V3, die
op zijn beurt V4 verder open zet en zo de spanningsdaling corrigeert.
Treedt nu kortsluiting op, dan wordt de katode van Dl aan massa gelegd en
wordt de referentiespanning aan de basis van VI kortgesloten. VI gaat
daarop vrijwel geheel dicht en schakelt aldus ook V3/V4 uit. De resterende
spanning wordt bepaald door de doorlaatspanning van Dl, zodat het ge
bruik van een „gold-bond junction diode” gewenst is (b.v. de OA 5 of de
AAZ 12).
Bij gebruik van een ander type diode met hogere doorlaatspanning wordt
aangeraden, in serie met R4 een in doorlaatrichting aangesloten slllciumdiode op te nemen, zodat VI bij kortsluiting zo goed mogelijk spert.
Na verdwijnen van de kortsluiting herstelt de schakeling zich automatisch.
Met R7 kan de uitgangsspanning worden ingesteld tussen ca. 10 en 20 V.
De uitgangsspanning mag niet beneden de referentiespanning over D2
dalen, omdat anders Dl gaat geleiden en de regeling niet meer werkt.
Bovendien zou anders bij max. belasting met 2A de dissipatie in V4 te
hoog oplopen. Deze bedraagt thans reeds max. 20 Watt, zodat een zeer
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goede koeling van belang is. Raadzaam is, het voedingsapparaat niet con
tinu vol te belasten als het op het laagste spanningsbereik staat ingesteld,
of, indien dit onvermijdelijk is, in de collectorketen van V4 4- V3 een
d.m.v. een schakelaartje kortsluitbare weerstand van 4 f?/16 W aan te
brengen. Het regelgebied wordt bepaald door R6 en R8; deze moeten bij
gebruik van een ander type zenerdiode zodanig worden gewijzigd, dat het
gewenste regelgebied ontstaat. Bij belangrijke afwijkingen kan ook wijzi
gen van R3 nodig blijken.

21. STEREO-SPLITSER
Als een FM-station stereo uitzendt, dan wordt de som van de linker- en
rechterkanalen (L 4- R) rechtstreeks op de zenderdraaggolf gemoduleerd.
Dit gecombineerde signaal kan door een gewone ontvanger als normaal
mono-signaal worden weergegeven. Om in een stereo-ontvanger het signaal
In de oorspronkelijke L/R kanalen te kunnen splitsen is het noodzakelijk,
dat behalve het (L 4- R)signaal ook een gecodeerd (L — R) verschilsignaal wordt meegezonden, plus de bijbehorende „codesleutel”. Stellen we,
dat gedurende b.v. 13 ^s bij het (L 4- R) signaal „x” een (L — R) signaal
„y” wordt opgeteld, en gedurende de volgende 13 /is van het ,,x"-signaal
het verschilsignaal „y” wordt afgetrokken, dan is over een even aantal
tijdsintervallen gezien het gemiddelde ,,y”-signaal nul, zodat alleen het
,,x”-signaal overblijft. Stellen we verder boven, dat de spanningswaarden
van de L- en R-signalen in zowel x als y gelijk zijn, dan wordt in feite ge
durende de oneven 13 ^s-intervallen een 2L-signaal, en gedurende de even
13 //s-intervallen een 2R-signaal uitgezonden. De ,.codesleutel” voor het
splitsen in L- en R-signalen bestaat uit een stuursignaal of „pilootfrequentie”, die precies de tijdsduur en de omschakelmomenten aangeeft, en met
de overige signalen wordt meegezonden. Een dergelijke combinatie wordt
een ,,multiplex”-signaal genoemd.
De frequentie, waarmee het L- en R-signaal elkaar afwisselen, bedraagt
38 kHz. Aangezien deze frequentie te hoog is om rechtstreeks met het
audio-signaal te worden meegezonden, halveert men deze eerst. In de
stereo-ontvanger moet de aldus gegeven 10 kHz-piloottoon dan weer wor
den verdubbeld om de oorspronkelijke schakelfrequentie terug te krijgen,
en het multiplex-signaal op het juiste moment van de uitgang voor het
linkerkanaal naar die voor het rechterkanaal en v.v. om te kunnen schake
len. Beide kanalen krijgen zo voor de helft van de tijd een dubbel signaal
(links 2L en rechts 2R) wat gemiddeld over de tyd 1L resp. IR oplevert.
Dit alles vooropgesteld dat de L/R componenten in x en y onderling gelijk
waren en er in de juiste faze word omgeschakeld! Zijn b.v. de L/R-componenten in het (L—R) signaal kleiner dan die in het (L 4- R) signaal, of
bestaat er een groot fazeverschil tussen de omschakelfrequenties aan
zendzjjde t.w. die aan ontvangzijde, dan is de kanaalscheiding niet vol
komen. Is er b.v. verschil in amplitude van de L/R-componenent, dan kan
men het (L — R) signaal opvatten als te z(jn gemoduleerd op een 38 kHz
hulpdraaggolf. Door het (L — R) signaal uit de draaggolf terug te winnen,
kan men die in de juiste verhouding bij het (L 4- R) signaal mengen. Bij
de meeste fabrleks-stereosplitsers neemt men blikbaar zonder meer aan,
dat de L- en R-signalen afwisselend worden uitgezonden, er z(Jn althans
gewoonljjk geen voorzieningen getroffen om (L — R) en (L 4- R) afzon
derlek terug te winnen. Inderdaad is de fazeverschuivlng van de piloot-

219

- 30 V

J_100y
't’sov

33 k

Dl

200

LH

Fi
D2

33n "y
5y/

IOjj

°—OF

i Ik
U 8*

V1
2,7k

lOk
SOp

10-

Fig. 44

y8* w*Q

10 k

gelijkstroomterugkoppeling

frequentie belangrtjker, en aangezien die door afregelen van de filterspoelen in de piloottoon-versterker kan worden beïnvloed, kan ook zo cor
rectie van de kanaalscheiding worden bereikt. Soms past men wel eens
tegenkoppeling van gelijkfazige signalen in L- en R-kanaal toe d.m.v. een
extra versterkertrap. Het volledige schema van een stereo-splitser geeft
fig. 44.
VI vormt de voortrap, die voor het multiplexsignaal als emissorvolger
werkt, en die in de collectorketen een op de piloottoonfrequentle van
19 kHz afgestemde kring bevat. Ook de tweede trap V2 is op 19 kHz af
gestemd. De secundaire wikkeling is in het midden afgetakt en vormt met
de dioden Dl en D2 een dubbelfazige gelijkrichtschakeling. Via een trlmpotmeter, waarmee de symmetrie wordt afgeregeld, worden de negatief
gerichte gelijkstroomstootjes (die de dubbele frequentie van de piloottoon
hebben) aan de basis van V3 toegevoerd. Deze is met zijn emissor op een
spahningsdeler aangesloten, zodat V3 in rust is gesperd. Pas als de impulsen
op de basis de emissorpotentiaal overschrijden, gaat V3 periodiek geleiden.
De collectorkring is met de nl-wikkeling van T3 afgestemd op 38 kHz.
Een hulpwikkeling n2 transformeert de wisselspanning over de kring zover
op, dat het stereo-indicatielampje V5 ontsteekt. De in de wikkelingen
n3/n4 geïnduceerde spanning dient als schakelspanning voor de ringdemodulator D3 t/m D6. Het van de emissor van VI afkomstige multiplex
signaal wordt via de middenaftakking op T3 en de op dat moment gelel-
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dende diode naar hetzij de linker- hetzij de rechter-uitgang gebracht. Is b.v.
de wisselspanning in n3 4- n4 naar boven gericht, dan geleiden D4 en D6 en
zijn D3 en D5 gesperd. Het multiplex-signaal gaat dan zowel via n3-D4 als
via n4-D6 naar de rechter uitgang R. De serieweerstanden elimineren de
invloed van spreiding in de diode-karakteristieken. De kanaalscheidingsversterker V4 koppelt gelijkfazige signalen in L en R sterker tegen dan
ongelijkfazige en onderdrukt tevens de 38 kHz schakelfrequentie. De RCfilters aan de L/R uitgangen leveren de vereiste de-emfasis.
Als men de beschikking heeft over een oscilloscoop, is het afregelen een
vrij eenvoudige zaak. Men kan dan de kernen van Tl t/m T3 eenvoudig op
max. amplitude van het pilootsignaal afregelen. Tevens kan men contro
leren, of de verdubbeltrap inderdaad verdubbelt en niet eventueel verdrie
voudigt. Vervolgens kan men nog de juiste faze afregelen door de x- en
y-ingang van de oscilloscoop met de L- en R-uitgang van de stereo-splitser
te verbinden. Als de versterking van beide oscilloscoopkanalen even groot
is (controleren met doorverbonden x- en y-ingang: een wisselspanning
moet dan een lijn onder een hoek van 45° tekenen), dan ontstaan bij ont
vangst van stereosignalen min of meer cirkelvormige „kluwens” van lijnen.
Men regelt de kernen nu voorzichtig nog iets bij, tot de „kluwens” zo rond
mogelijk worden. Afplatting naar een zijde betekent bevoordeling van het
ene kanaal boven het andere. Op het gehoor afregelen van de kanaalscheiding is bijzonder lastig.
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22. FET VOLTMETER (10 MP INGANGSWEERSTAND)
De in hfdst. IX.10 besproken cascode van een veldeffect-transistor en een
gewone (silicium) transistor kan worden toegepast in een voltmeter, die
qua ingangsweerstand kan wedijveren met een buisvoltmeter. Gebruiken
we goedkope transistortypen, dan bereiken wel niet zulke spectaculair hoge
MPF 105

"•5‘

M

nulstelling X]

+-

_

4,5 V

900k
SOjjA

MPS 2925
lOOk

7 7.

S
M

Fig. 45
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waarden, maar toch praktisch zeer bruikbare. Een voorbeeld geeft fig. 45,
waarin de MPF 105 is toegepast, die in de USA voor ca. $ 1,— te koop is.
Dit is een n-kanaal FET, gevolgd door een eveneens goedkoop npn sili
cium transistortype, de MPS 2925 ($ 0,75). Het schema spreekt verder
voor zichzelf.
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HOOFDSTUK X

ONTVANGERSCHAKELINGEN
1. ZELFOSCILLERENDE MENGTRAP VOOR TWEE KG-GEBIEDEN
De schakeling van fig. 1 bestrijkt de volgende frequentiegebieden: 6 MHz
tot 13 MHz en 12,45 MHz tot 26,45 MHz.
- 9V
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470 k
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AF114
2,2n
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Fig. 1
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C2 - 60 ... 340 pF var.
C4 = 5 . 30 pF trimmer
195 pF
110 pF

De oscillator werkt voor beide banden op 6,45...13,45 MHz. Voor de tweede
band wordt de tweede harmonische van de oscillatorfrequentie gebruikt,
welke dus van 12,9...26,9 MHz loopt.
Het gebruik van de tweede harmonische van de oscillatorfrequentie heeft
het voordeel, dat aanzienlijk minder contacten op de golflengte-schakelaars nodig zijn. Bovendien wordt de „meetrek” — een verschijnsel waarbij
de oscillatorfrequentie wordt beïnvloed door de antenne-afstemming, als
gevolg van het relatief geringe frequentieverschil tussen antenne- en oscil
latorfrequentie en de inwendige terugwerking resp. fazeverschuiving —
aanzienlijk verminderd. Verder worden ook de straling en het frequentieverloop van de oscillator verminderd, omdat nu een grotere frequentieafstand wordt verkregen. Hoewel de spanningsamplitude van de tweede
harmonische kleiner is dan van de grondfrequentie, is toch de conversieversterking nagenoeg gelijk. Dit komt, omdat de oscillator nu op een veel
lagere frequentie werkt dan nodig zou zijn bij menging met de grond-
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M.F. transformator
Philips AP 1001/52.

frequentie. Fazecorrectie, welke anders noodzakelijk wordt, is nu ook niet
nodig en tezamen met het feit, dat de zich in de terugkoppellus bevindende
impedantie van het basiscircuit (bestaande uit de antenne-koppelspoel)
voor de grondgolf lager is dan voor de tweede harmonische, resulteert
menging met de tweede harmonische in een nagenoeg even grote conversieversterking met minder meetrek en straling.
Verder behoeft nu slechts de antennespoel te worden omgeschakeld.
2. FET 2 METER CONVERTOR

Dit ontwerp met FET’s vertoont overeenkomst met convertoren, die met
buizen zijn uitgerust.
Fig. 3 geeft de schakeling van de convertor. Aan de ingang wordt een
serie-resonantiekring aangesloten tussen poort en bron van een junctleFET, de 2N3823/TIS34 van Texas Instruments.
Deze heeft de volgende eigenschappen:
Ingangsweerstand
2 kQ
Ingangscapaciteit
6 pF
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Steilheid
Terugwerkingscapaciteit
Uitgangsweerstand
Uitgangscapaciteit

6 mA/V
1,5 pF
10 kQ
2 pF

De capacitieve spanningsdeler over de secundaire van de ingangskring
vormt samen met de uitgangskring van de transistor een schakeling, die
zodanig is gedimensioneerd, dat aan de ingang de vermogensaanpassing
samenvalt met de voor minimale ruisfactor vereiste aanpassing. Als gevolg
van de veel kleinere toename van de ruis boven het ruisminimum, was het
mogelijk de bandbreedte vrij groot te maken, n.1. 3 MHz tussen de —3 dBpunten, met behoud van hetzelfde ruisgetal aan de grenzen van de band.
Om een zo goed mogelijke spiegelonderdrukking te verkrijgen, wordt ge
bruik gemaakt van een 144 MHz-bandfilter met hoge Q tussen r.f.-versterker en mengtrap. Verder is een bijzonder soort terugkoppeling aangebracht
2N3823/TIS3Ï.
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over de ingangstransistor. Deze dient ter compensatie van de vervorming
die optreedt bij grote sterkte van het ingangssignaal ten gevolge van de
kwadratische karakteristiek van de FET. Ook de diodekarakteristiek is
kwadratisch, en zo krijgt de FET een „glijdende voorspanning" tussen de
punten A en B, die de vervorming tegenwerkt. Fig. 4 toont hoe een en ander
in zijn werk gaat: door twee keer vervormen ontstaat een onvervormd
signaal. De resulterende karakteristiek is dus lineair, en ongewenste zen
ders geven dan ook geen aanleiding tot het ontstaan van mengprodukten,
zodat de mengtrap werkelijk een onvervormd signaal krijgt toegevoerd.
Dit signaal wordt afgenomen van het bandfilter en aangelegd aan de poort
van de meng-FET, die weer van het junctie-type is. Er wordt addltieve
menging toegepast, en door de zuiver kwadratische FET-karakteristiek
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worden, zelfs bij ©versturing, geen storende mengprodukten gevormd.
Hierdoor wordt geen last meer ondervonden van in dezelfde band ope
rerende nabij gelegen amateurzenders.
Voor de mengsteilheid werd een waarde van 3,3 mA/V gevonden. Deze
hoge waarde kan worden verklaard door de toename van de uitgangsweer(b)

's

Fig. 4

stand als gevolg van het feit dat ook de poort m.f. signaal voert. De
mengversterking wordt dan gelijk aan de rechtuitversterking (bij een oscillatorspanning van 1,8 V).
In de oscillator wordt een kristal toegepast, dat op de derde boventoon
werkt. Hierdoor is geen brugschakeling nodig tussen oscillator en ingang
van de mengtrap.
Het m.f. bandfilter moet een bandbreedte hebben van 2 MHz, en wordt
hiertoe aan de secundaire zyde afgesloten met de karakteristieke impe
dantie, terwijl ook de primaire zijde gedempt is. In de oscillator wordt een
kristal toegepast dat op 116 MHz werkt, maar proeven worden gedaan
met een 172 MHz-kristal. Men heeft dan geen last meer van spiegelfrequenties die afkomstig zijn uit de 88...108 MHz omroepband. De oscillator
heeft een vervorming van 1 %.

Meetresultaten:
Vermogensversterking voorversterker
Vermogensversterking mengtrap
Spiegelonderdrukking
Regelbaarheid van de versterking
Ruisfactor
Ingangsspanning voor 1 % intermodulatie
Dichtdrukeffect ♦) voor 3 dB versterkingsverlies

10 dB
15 dB
80 dB
35 dB
2 dB
800 mV
300 mV

Kruismodulatie van 1 % zal optreden tussen een ongemoduleerd signaal
van 2 mV en een 40 % gemoduleerd signaal van 300 mV op een afstand
van 500 kHz.

*) Dichtdrukeffect is het verschijnsel dat de versterking afneemt bij toenemend
ingangssignaal als gevolg van de karakteristieken en niet als gevolg van de AVR.
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3. FM-AFSTEMEEJVHEID
De in fig. 5 afgebeelde FM-afstemeenheid bevat een voorversterker en
een zelf-oscillerende mengtrap. Het frequentiegebied loopt van 88 tot
100 MHz en bestrijkt dus band II; de middelfrequentie bedraagt 10,7 MHz.
Het gebruik van een voortrap biedt de mogelijkheid om deze in het AVRcircuit op te nemen en zo overbelasting van de mengtransistor bij sterke
signalen te voorkomen. Verder levert de voortrap een gunstiger signaalruis verhouding en is de antennestraling geringer. Beide transistoren wer
ken in g.b.s., welke in verband met de hoge frequentie een grotere verster
king (ca. 3 dB) en een stabielere werking leveren dan de g.e.s.
Het antennecircuit is aangepast op een enkele 60 Q dipool, waarmee mini
male ruis en maximale energieoverdracht optreedt. De ingangskring
CiL] is op 97 MHz afgestemd, waarbij de lage ingangsimpedantie van VI
en de eveneens lage antenne-impedantie in een lage QL-factor en derhalve
een grote bandbreedte resulteert. Doordat C1L2 op het hoge einde van de
FM-band is afgestemd, wordt de versterkingsdaling als gevolg van fat,
gedeeltelijk gecompenseerd, wat tot nagenoeg gelijke versterking over de
gehele band leidt. Ondanks de lage QL-factor is de onderdrukking van
spiegelfrequenties voldoende. De uitgang van VI is met een afstemcircuit
verbonden en via een 3,3 pF condensatortje met de mengtransistor ge
koppeld. De regelspanning wordt via LI aan de basis van VI toegevoerd.
Deze moet bij toenemende signaalsterkte positiever worden t.o.v. de —1 V
basisspanning, zodat de collectorstroom van VI vermindert. (De nominale
collectorstroom bedraagt 1,5 mA.)
De eigenlijke versterkingsregeling berust echter op demping van de afstemkring m.b.v. de diode OA 90, welke t.g.v. de negatiever wordende collectorpotentiaal van VI gaat geleiden. Voor optimale resultaten moet de
anodespanning van deze diode, welke m.b.v. een afzonderlijke spanningsdeler wordt verkregen, zó worden afgeregeld dat de diode in rust met 0,3 V
spert. Daar de nominale collectorspanning van VI ca. —4 V bedraagt, moet
de diode-uitstelspanning dus op —4,3 V worden afgesteld.
De terugkoppeling van de oscillator geschiedt via de geïsoleerde kerami
sche 6 pF-trimmer tussen collector en emissor van V2. De zelfinductie L4
compenseert het capacitieve deel van de ingangsimpedantie van V2 en
vormt bovendien een laagohmige weg voor het m.f.-signaal en de emissorgelijkstroom. Voor optimale werking moet de 6 pF-trimmer zodanig worden
ingesteld, dat de oscillatorspannlng bij verse batterijen, gemeten tussen
emissor en basis van V2 150 è. 200 mV bedraagt.
Het frequentieverloop van de oscillator is minder dan 50 kHz bij daling
van de batterijspanning van 6 V op 5 V en minder dan 100 kHz bij daling
van 5 V op 4 V.

De totale versterking bedraagt ca. 26 dB, de antennegevoeligheid is
1,5V *.)• De FM-afstemeenheid is bestemd voor aansluiting op de hierna
te bespreken m.f.-versterker (fig. 6).

•) Gemeten bij 88 MHz en een frequentiezwaai van 15 kHz, mod. freq. 1 kHz.
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4. 10.7 MHz M.F.-VERSTERKER VOOR FM
De m.f.-versterker bevat 3 trappen met OC 170. De aanpassing aan de lage
ingangsimpedantie van de in g.e.s. werkende transistoren geschiedt m.b.v.
capacitieve aftakkingen op de m.f.-kringen (fig. 6).
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De eerste m.f.-transistor levert m.b.v. de diode OA 90 de regelspanning
voor de afstemeenheid. Teneinde deze op de juiste waarde in te kun
nen stellen, is de collectorspanning van VI regelbaar gemaakt. Deze moet
op —2,2 V worden afgeregeld. Daar de katode van deze diode via de
AVR-lijn uit de basisdeler van de voortrap in de afstemeenheid op —1 V
staat, is de diode in rust met —1,2 V gesperd. Pas signalen, groter dan
deze waarde, worden dan gelijkgericht en als regelspanning teruggevoerd.
In de praktijk wordt de aangegeven afzonderlijke deler gecombineerd met
de deler welke bij de afstemeenheid is aangegeven en eventueel kan deze
deel uitmaken van de basis-deler van de in het toestel aanwezige klasse B
balanseindversterker. Dit leidt tot stroombesparing.
De serieweerstanden in de collectorleiding van V2 en V3 dienen ter voor
koming van het „bottoming effect” (zie hfdst. V.4.), zodat parasitaire
oscillaties worden voorkomen.
Als detector is een asymmetrische ratio detector gebruikt.
5. FET’s IN FM-AFSTEMMERS

Voor de ontwerper is van belang het gedrag in de schakeling en de vraag
welke voordelen FET's bieden.
Naast een hoge ingangsimpedantie, die voor r.f.-kringen wel plezierig,
maar verder van ongeschikte betekenis is, blijkt de kwadratische karakte
ristiek het belangrijkst. Immers, als een transistor, of enig ander middel
een zuivere kwadratische karakteristiek bezit, kan men de volgende resul
taten bereiken:
ie. Indien een zuiver sinusvormig signaal aan de ingang wordt toegevoerd,

ontstaat aan de uitgang precies dezelfde frequentie plus de tweede har
monische, tezamen met een gelijkstroomcomponent. Andere harmonischen worden niet geproduceerd. Voor afgestemde versterkers zijn harmonischen niet schadelijk omdat ze buiten het gebied van de afge
stemde kring vallen.
2e. Indien men gelijktijdig twee verschillende frequenties toevoert, dan
ontstaan aan de uitgang de grondfrequentie van beide signalen plus
hun tweede harmonischen, alsmede de som- en verschilfrequenties
daarvan. Wederom worden geen andere frequenties geproduceerd. Als
de oorspronkelijke twee frequenties dicht bij elkaar liggen, dan zal
een op de uitgang aangesloten kring afgestemd op een van beide fre
quenties slechts de oorspronkelijke frequenties kunnen bevatten. De
verschilfrequentie is dan te laag resp. de somfrequentie en harmoni
schen te hoog, ze worden door de kring onderdrukt. M.a.w. een kwa
dratische versterker is uitstekend geschikt als afgestemde r.f.-versterker.
3e. Indien de uitgangskring wordt afgestemd op de verschilfrequentie,
blijkt de kwadratische versterker ook zeer geschikt als menginrichting met uitstekende ,,spiegel”-onderdrukking.
4e. Indien één van beide ingangssignalen „frequentie nul” bezit — m.a.w.
een gelijkstroomsignaal is — dan is de output nog steeds gelijk aan
de ene frequentie, waarbij de versterking van die frequentie door het
gelijkstroomsignaal wordt beïnvloed. M.a.w. een kwadratische ver
sterker leent zich bijzonder voor automatische versterkingsregeling
(AVR).
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Theoretisch gezien is een veldeffecttransistor zulk een Ideale kwadratische
versterker. Praktisch wijkt hij slechts enkele procenten daarvan af. Dit in
tegenstelling tot een buis, die een „drie-tweede macht”-karakteristiek ver
toont en dus heel wat meer harmonischen en intermodulatieprodukten
levert. De gewone transistor bezit een diodekarakteristiek, zodat deze nog
meer harmonischen en IM produceert dan een buis. Zonder speciale maat
regelen geeft een gewone transistor in een r.f. ,,front-end” schakeling dus
meer vervorming dan een veld-effect transistor. Voor audiofrequenties ligt
de zaak echter iets anders, zoals we straks zullen zien.
Met het toenemen van het aantal FM-zenders stijgen ook de ontvangstmoeilijkheden. Zo zijn er b.v. in het gebied van New York City thans reeds
24 commerciële en educatieve FM-zenders in gebruik, die met een tussen
ruimte van 800 kHz in de FM-band van 88 tot 108 MHz een plaats moeten
vinden, naast de VN-zender op 89,1 MHz.
De meeste zenders zijn zeer sterk en r.f.-signalen met veldsterkten van ver
scheidene tientallen uV/m tot enkele V/m zijn geen zeldzaamheid.
Daarbij komt, dat vele zenders in het stadscentrum staan en gerichte
antennes dus weinig uithalen om ongewenste signalen te onderdrukken.
Slechts een FM-afstemmer met een hoge selectiviteit en een sterke spiegelonderdrukking kan deze signalen zonder kruismodulatie-problemen ont
vangen. Deze zouden anders aanleiding geven tot a.f.-vervorming op be
paalde stations, als gevolg van r.f. intermodulatie produkten, en boven
dien als ongewenste signalen op onbezette gedeelten van de FM-band ver
schijnen. Verscheidene van de oudere goedkope FM-afstemeenheden met
buizen en ook diverse met transistoren werkende tuners vertonen reeds bij
veldsterkten van 3 tot 7 mV/m een sterke kruismodulatie. De moderne FM
afstemmers met buizen zijn in dit opzicht beter, en dat is de reden waar
om men in het ,,front-end” van diverse kwaliteits-afstemmers nog buizen
of „nuvistors” aantreft, die verder geheel zijn „getransistoriseerd”.
De komst van de veldeffect-transistor stelt de ontwerper in staat, om met
halfgeleiders r.f.-ingangsschakelingen te construeren, die in vele opzichten
beter kunnen zijn dan de beste buizen-tuners.
Er is evenwel een aantal factoren, die men in het oog dient te houden.
Zoals met elk nieuw ding zijn er fabricagemoeilijkheden wat betreft de
toleranties van de parameters. Zo kan b.v. de afvoerstroom van een FET
(te vergelijken met de anodestroom van een buis) bij kortgesloten ingang
wel een factor 1 op 30 variëren. Dit vereist een aanzienlijke tegenkoppeling,
om de juiste instelstroom te handhaven. Is een FET echter eenmaal inge
steld op een bepaalde afvoerstroom, dan varieert de versterking van ver
schillende exemplaren van hetzelfde type nog maar ca. 25 %, welk percen
tage door compensatie nog verder kan worden gereduceerd. FET’s bezitten
een kleinere versterking dan de huidige bipolaire transistoren. R.f.-versterkers vereisen een nauwkeuriger neutralisering, en de bereikbare ver
sterking is kleiner dan met conventionele transistoren. De steilheid is echter
weinig frequentie-afhankelijk, zodat FET’s zich goed lenen voor afge
stemde r.f.-versterkers. De ruis in moderne FET’s is bijzonder laag. Bij
buizen spreekt men meestal van de equivalente ruisweerstand. Hoe lager de
equivalente ruisweerstand, des te lager is de ruisbfldrage van de buis, voor
een triodebuis is de equivalente ruisweerstand ongeveer gelijk aan 2,5 ge
deeld door haar steilheid. In een FET is de equivalente ruisweerstand
slechts één gedeeld door diens steilheid. Dit betekent, dat men voor ruis-
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arme versterkers nog FET’s met een veel lagere steilheid kan gebruiken
dan met buizen mogelijk is.
Er zijn thans FET’s verkrijgbaar met n-kanaal (te vergelijken met pnp
transistoren) of met p-kanaal (te vergelijken met npn transistoren). Van
deze beide typen bezit de FET met n-kanaal de beste r.f.-eigenschappen,
aangezien hierbij de verhouding van steilheid tot parasitaire capaciteiten
wat gunstiger ligt. Een prettige omstandigheid is, dat deze capaciteiten
slechts weinig afhankelijk zijn van de temperatuur, zodat de verstemming minimaal is.
Door de H.H. Scott laboratoria in Maynard, Massachusets USA werd een
aantal FET-FM-ingangsschakelingen ontwikkeld, waarvan er in fig. 7 een
is afgebeeld. Het afgestemde antennesignaal wordt door een FET-cascodeschakeling versterkt. De eerste trap van deze voor gelijkstroom parallel
werkende schakeling wordt geneutraliseerd via een 2,2 /<H spoeltje. De
cascodetrap levert een energieversterking van ca. 25 dB. Het nogmaals af
gestemde signaal wordt via een aftakking op de spoel geïnjecteerd in de
„bron” van de mengtrap, die eveneens een FET bevat.
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De „afvoer” is verbonden met een conventionele 10,7 MHz m.f. transfor
mator voor buizen. De oscillator is met een gewone transistor in g.b.s. uit
gevoerd, en het signaal wordt, alweer via een aftakking op de kring, aan
de „poort” van de meng-FET toegevoerd. Deze werkt als een verzwakker
voor het r.f.-signaal, die geregeld wordt door de momentele oscillatorspannlng. Met een groot aantal FET's beproefd werden UHF-gevoeligheden
van 1,6 tot 2/zV bereikt met een kruismodulatie-onderdrukking van 96 tot
meer dan 100 dB. Twee sterke signalen, overeenkomend met ruim
50 mV/m en 800 kHz in frequentie verschillend konden worden toegevoerd
zonder dat enige ongewenste kruismodulatie kon worden waargenomen.
De fabrikant claimt, dat de prestaties met die van de allerbeste buizen-FMafstemmers kan wedijveren en tenminste 20 dB beter is dan de beste
FM-afstemmers met conventionele transistoren.
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Wel wordt erbij verteld, dat er speciaal voor H.H. Scott vervaardigde
FET’s in worden verwerkt, die niet in de handel zijn. Men kan hierin een
veeg teken zien, dat er op speciale eigenschappen geselecteerde exemplaren
worden gebruikt, zodat de amateur die deze schakeling met gewone handel-FET’s zou willen nabouwen wel eens voor onplezierige verrassingen kon
komen te staan.

6. AUTOMATISCHE „BIJSLOF” MET CAPACITEITSDIODE

Fig. 8 toont een schakeling voor automatische „bijslof” (autom. afstemmings-bijregeling) van een FM-transistorontvanger met de Intermetall
capaciteitsdiode BA 110. De anode van deze diode is via 100 kQ aan een
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met behulp van een zenerdiode gestabiliseerde spanning van —5 V ver
bonden. Dc AVR-spanning wordt van de a.f.-uitgang van de discriminator
afgenomen en via een RC-filter naar de katode van de regeldiode gevoerd.
Voor een toereikende bijstemming moet de discriminator bij een 100 kHzverschuiving van de middenfrequentie ca. 0,5 V regelspanning leveren; de
polariteit daarvan moet uiteraard zo worden gekozen dat de gewenste frequentiecorrectie ontstaat.
7. MINIATUUR FM-AFSTEMMER

Sinds enige ttfd brengt een Engelse firma een superheterodyne FM„zakafstemmertje” in de handel. Het betreft de „Sinclair micro FM”, die
in bouwpakketvorm verkrijgbaar is en waarvan de wel zeer eenvoudige
schakeling zich bijzonder goed voor zelfbouw leent.
Als men het schema (fig. 9) bestudeert, dan blijkt de afstemmer geen
enkele m.f.-kring te bevatten, zodat er wat dat betreft alvast niets valt af
te regelen. Men maakt n.1. gebruik van het feit, dat de enkele locale
FM-zenders in het gebied van 88 tot 108 MHz, die vla het sprietantennetje
kunnen worden ontvangen, qua frequentie voldoende ver uit elkaar liggen
om elkaar niet te hinderen. Er is dan geen vaste m.f. nodig; een simpel
„laagdoorlaat”-filtertje zeeft de somfrequenties uit, terwijl de relatief lage
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verschilfrequenties door een simpele RC-gekoppelde ,,r.f.-versterker” kun
nen worden versterkt. Toch claimt de fabrikant nog een gevoeligheid van
3 zzV en een signaal/ruisverhouding van 30 dB bij 30 /«V. De gehele ont
vanger bevat 7 transistoren en 2 dioden en is ondergebracht in een kastje
van ca. 72 x 42 x 17 mm. De afstemmer, die bedoeld is voor aansluiting op
een (draagbare) magnetofoon of versterker, bevat tevens een a.f.-versterkertrap, zodat de afstemmer ook autonoom met een oortelefoontje is te
gebruiken. Het stroomverbruik uit de 9 V batterij is slechts 5 mA.
Via een r.f.-trap VI, die het hele frequentiespectrum van 88 tot 108 MHz
versterkt, bereikt het antennesignaal, dat door al of niet verder uittrekken
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van de telescoopantenne enigszins kan worden afgestemd, de emissor van
de zelfoscillerende mengtrap V2. De oscillatie komt tot stand door terug
koppeling van colector naar emissor via C8. De afstemming geschiedt met
C9; de frequentie wordt bepaald door L3 en C7/C9. De hogere mengprodukten worden weggefilterd met CIO en het relatief laagfrequente res
tant vervolgens via Cll aan een 3-traps RC-gekoppeld versterkertje V3
t/m V5 toegevoerd.
Dit maakt er een kanteelspanning met constante amplitude van, die met
C17 wordt gedifferentieerd. De aldus verkregen smalle impulsen worden
met D1/D2 gelijkgericht en via V6 versterkt, resp. d.m.v. C20 afgevlakt. V6
is via deze C20 tegengekoppeld, zodat tevens de vereiste deëmfasis ontstaat.
De pulsdetector, waarvan de werking met die van een frequentiemeterschakeling kan worden vergeleken, verzekert een uitstekende lineariteit en
daardoor minimale vervorming. Het a.f. frequentiegebied loopt van 10 tot
20.000 Hz ± 1 dB. Van de collector van V6 wordt nog een AVR-spannlng
afgenomen, die via R7 aan de mengtrap wordt toegevoerd, zodat bij zeer
sterke signalen de oscillator-amplitude wordt teruggeregeld. In een super
met afgestemde MF-transformatoren zou daarmede tevens de frequentie te
veel verlopen; aangezien hier echter geen vaste m.f. wordt gebruikt is een
dergelijke regelmethode toelaatbaar.
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Het verkregen audiosignaal wordt via R24 aan de magnetofoon-ingang af
gegeven en tevens via C19/R23 aan de ingebouwde oortelefoonversterker
V7. Met de telefoonstop wordt tegelijk de batterij in- of uitgeschakeld.
Ondanks de bedenkingen die tegen dit soort „super-eenvoudige superschakelingen” zijn in te brengen, lijkt het me toch een dankbaar object voor
experimenten. Hoewel verdere gegevens, zoals de gebruikte transistortypen
of wikkeldata van de spoelen, ontbreken zal een en ander wel niet erg
kritisch blijken.
Men zou b.v. voor VI en V2 eens de AF 178 of AF 139 kunnen proberen,
voor V3 t/m V6 de AF 185 of AF 121 en voor V7 de AC 125 of AC 126. De
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spoeltjes Li t/m L3 zijn b.v. elk 7 windingen 0,8 A 1 mm emailledraad, ge
wikkeld om een rond potlood en vrijdragend gemonteerd. In het oosten
des lands bestaat de kans, dat door naburige sterke Duitse FM-zenders
vervorming van het Hilversum-signaal ontstaat, als gevolg van lagere
mengprodukten, die weliswaar klein van amplitude zijn maar in bepaalde
gevallen groot genoeg om het gewenste signaal te verstoren. Horizontaal
richten van de antenne kan dan wellicht uitkomst brengen.

8. TRANSISTOR FM TRIMZENDER VOOR 5,5 MHz
Naast het gebruikelijke instrumentarium van test- en meetapparaten kan
het voor de meest voorkomende gevallen zeer plezierig zijn ook over kleine
hulptoestelletjes te beschikken, welke geen rompslomp of een speciale
meetopstelling vereisen en welke direct ter beschikking staan.
Een dergelijk apparaatje is het hier beschreven trimzendertje voor 5,5 MHz,
dat bij reparatie en naregeling aan het geluidsgedeèlte van TV-toestèllen
van veel gemak kan zijn. Het aantrekkelijke van dit toestelletje is gelegen
in zijn kleine afmetingen en het onafhankelijk zijn van het lichtnet, welk
laatste punt ook alle problemen ten aanzien van brom elimineert. Behalve
de proefgenerator bevat het toestelletje ook nog een a.f. generator, welke
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het zendersignaal met een frequentie van 800 Hz en een zwaai van max.
150 kHz in frequentie moduleert en tenslotte een a.f. versterker voor de
800 Hz generator, waarvan we voor metingen aan het a.f. gedeelte van
de ontvanger en signaal kunnen afnemen.
De r.f. oscillator geeft een spanning van 1,5 volt af, de vervorming van het
gemoduleerde signaal bedraagt bij een zwaai van 50 kHz ca. 3 %. Aan de
a.f. uitgang kunnen we een spanning van max. 3 volt afnemen. De bedrljfsspanning bedraagt 6 volt en het totale stroomverbruik 3 mA.
De oscillator is in een conventionele Hartley schakeling gerealiseerd, wat
het voordeel heeft van een eenvoudige opzet met een minimum aan onder
delen. De frequentie bepalende componenten zijn de transformator en pa
rallel aan zijn primaire de condensator C17. De wikkelverhouding van de
primaire en de secundaire wikkeling van deze transformator is ongeveer
10 : 1. Goed bruikbaar zijn microfoontransformatoren, welke o.a. in de surplushandel verkrijgbaar zijn.
In deze schakeling heeft ook de instelling van de transistor invloed op de
frequentie. Door verandering van Rl, welke dient om de terugkoppelfactor in te stellen, wordt de oscillatorfrequentie binnen kleine grenzen ge
varieerd.
Het instelpunt van de oscillator wordt gevonden door de potmeter R2 te
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verdraaien. Het oscillatorsignaal wordt afgenomen van de trillingskring,
welke door de primaire van Tl met C17 wordt gevormd.
De r.f. oscillator is, zoals gebruikelijk bij oscillatorschakelingen welke op
hogere frequenties werken, in geaarde basisschakeling uitgevoerd.
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Omdat emissor en collector dezelfde faze dienen te bezitten, kan terugkop
peling direct van collector naar emissor plaats vinden, maar aangezien de
emissor een veel lagere impedantie heeft, vindt de terugkoppeling plaats
vanaf de aftakking op de oscillatorspoel.
De stabiliteit van de geaarde basisschakeling is op hogere frequenties gro
ter dan van een geaarde emissor schakeling.
De trillingskring wordt gevormd door LI en parallel daaraan de conden
sator Cll, de trimmer C12 en de capaciteitsdiode Dc. Deze laatste is voor
r.f. trillingen via de koppelcondensator CIO over de trillingskring aange
sloten en krijgt zijn voorspanning via R9. Door nu de voorspanning te wijzi
gen hebben we het in de hand de capaciteit (en dus de oscillatorfrequentie)
te veranderen. Deze voorspanning wordt betrokken van R10 en de a.f.
component voor de modulatie van de oscillator komt binnen via P2 en C9.
Als P2 vol uitgedraaid is, wordt een frequentiezwaai van ca. 150 kHz ver
kregen.
Ten behoeve van metingen in de a.f.-versterker van TV ontvangers kan het
signaal van de toongenerator ook direct worden afgenomen. Aangezien het
signaal van de oscillator evenwel in de meest voorkomende gevallen te
zwak is, werd in een extra a.f. trap voorzien, die een max. signaal van
3 volt afgeeft.
Het toestelletje wordt ondergebracht in een Leistner kaatje nr. 12 met de
afmetingen 148 x 105 x 80 mm. Aan de frontplaat komen de beide sterkteregelaars Pl/Sl en P2 en daaronder de beide uitgangsbussen (fig. 11).
De elektronische schakeling wordt ondergebracht op een plaatje pertinax
van 127 x 85 mm,, dat m.b.v. drie lange boutjes op een afstand van ca.
28 mm op de frontplaat wordt vastgeschroefd.
In dit plaatje komen twee uitsparingen, en wel voor de potmeter Pl/Sl
en de batterijhouder (fig. 12). Omdat op het montageplaatje voldoende
ruimte is, kunnen de meeste onderdelen liggend worden gemonteerd.
Op fig. 12 zien we rechts de uitsparing voor de batterijhouder en daar rond
omheen de 5,5 MHz oscillator. Hierbij is de transistor V3 in een transistorhoudertje gestoken (VI en V2 worden) gewoon in de bedrading opge
nomen). Daaronder zien we de spoelvorm voor Li en de trimmer C12.
De toongenerator is links ondergebracht en de a.f. versterker rechts boven
aan. De opstelling van de trappen is zodanig gekozen, dat de leidingen zo
kort mogelijk zijn.
De bedrading is overigens niet kritisch. De condensator C16 tenslotte is niet
op het plaatje ondergebracht, maar direct in de bedrading naar de r.f. uitgangsbus.
De beide 3 volt staafcellen worden staande in het kastje ondergebracht. Ze
zitten in een blikken houder, die volgens fig. 13 pos. I wordt geknipt en
volgens pos. II wordt gebogen. Hij is dan 44 mm lang en 24 mm diep. Met
een hoekje wordt hij aan de frontplaat vastgesoldeerd of geschroefd.
De beide batterijen worden door twee contactplaatjes vastgehouden: het
ene zit op de frontplaat, de andere op de achterwand. De contactplaatjes,
die we op de frontplaat en achterwand met metaallijm vastplakken, be
staan uit 2 mm dikke pertinax vlakjes en twee koperen plaatjes (pos. UI)
of één koperen plaatje (pos. IV).
Op één der plaatjes wordt aan de zijde, waar de negatieve pool van de cel
komt, een veertje gesoldeerd, op de andere brengen we een druppel tin aan.
Het deel volgens pos. IV maakt het mogelijk de batterijen te verwisselen
zonder het kastje geheel te openen. Hiertoe wordt ter hoogte van de bat-

237

i
t

i
i
i
i
>'10 d

•o

1

i

i
i
i
i

PI/SI

P2

i

o

Fig. 11

i

i
i
'9d

af

i
I
I
I

ï
o

i
i

T

------ 20 ——

ï.

X

Cl

T

I

zzh

e-|

|-e
V2

C4
R14

Zr-®
V3

C15

T9

°

R4

C5 R5

R7
___ C3

R1

C17&'

o

e-|

R13
C14

R12
Rde

'1
Dc

C6
Cd

r\ j

R2

C12

'NTon T
—A o-{~

Fig. 12

~yo o-

H
CIO

• Ril

-o

C11

238

■

106

7

I

Blik Imm

<*>

I

Haaks Omzetten

/

Ld
m

■I 10

® \T'

I

H-/7

10.5 r

I
o H

3

=+
u->

40

44

Veer

Veer

111

I

Isolatie vlakje

*"

Veer

IV)

t'

V

4>-

10.5

Achterwand

45
66

Contactplaatje
Fig. 13

terijen een rechthoekig gat van ca. 52 x 30 mm in de achterwand gemaakt,
waaroverheen een ca. 1,5 mm dik metalen plaatje van 66 x 40 mm volgens
pos. IV wordt geschroefd. Op dit plaatje werd het pertinax isolatievlakje
behalve met lijm ook met een schroefje bevestigd. Pos. V laat het zij
aanzicht van dit onderdeel zien.
Allereerst wordt de toongenerator beproefd. De instelpotmeter R1 staat in
het midden. Door aan R2 te draaien, moet de oscillator aanslaan. Gebeurt
dit niet, dan polen we één der wikkelingen van T om. Met R1 stellen we
dan de juiste frequentie in.
Dan verbinden we de r.f. uitgang met de m.f. versterker van de TV ontvan
ger, welke laatste op een vrij kanaal wordt geschakeld. Met behulp van een
roosterdipmeter kunnen eerst LI en C12 zodanig worden geregeld, dat de
oscillator ongeveer op 5,5 MHz werkt.
Met R13 regelen we af op de meest stabiele werking, waarbij de minste
harmonischen worden opgewekt. Potmeter P2 wordt zo ingesteld, dat de
frequentiezwaai ongeveer 50 kHz bedraagt. De Instelpotmeter R10 krijgt
een instelling waarbij de minste vervorming van het audiosignaal optreedt,
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dit is het geval als de voorspanning over de diode het grootst is. Dan is
de gevoeligheid het kleinst, dus eventueel P2 iets meer opdraaien.

TABEL

Spoel

Windingen

Aftakking

Draad

1

54

10 wdg.
van bovenaf

0.4
mm
Cul

Spoelvorm: B7/34-445 met kern GW7/ 18 x 1, FC1 van Vogt en Co., of normale kunatstofspoelvorm o ca. 8 mm.
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HOOFDSTUK XI

OSCILLATORSCHAKELINGEN

1. ALGEMENE GEZICHTSPUNTEN VAN DE TRANSISTOROSCILLATOR
Principieel bestaat een oscillator uit een actief (versterkend) element, dat
in samenwerking met passieve (LRC) elementen een trilling onderhoudt,
daarbij puttend uit een energiebron in de vorm van een batterij of andere
gelijkspanningsbron.
In een oscillator zijn de volgende functies te onderscheiden:
a. Positieve terugkoppeling, waarbij een deel van de door het actieve element afgege
ven wisselspanning in de juiste faze naar de ingang wordt teruggevoerd om aldus
de trilling in stand te houden.
b. Versterking, welke zoals gezegd in het actieve element plaats vindt en de verliezen
in de passieve elementen compenseert. Eenmaal op gang en stabiel zijnde is de
rondgaande versterking gelijk aan 1; d.w.z. er wordt juist voldoende energie
teruggevoerd om de oscillatie in stand te houden.
Begrenzing, welke bij sinus-generatoren moet voorkomen dat de amplitude te
groot wordt. Bij het starten van de versterker is de rondgaande versterking groter
dan 1, d.w.z. de oscillator ,,slingert op”. Na het bereiken van een bepaalde maxi
mumwaarde wordt de amplitude dan begrensd, hetzij door niet-lineariteit van de
versterker, hetzij door afzonderlijke begrenzings-elementen. Deze laatste dienen
dan b.v. om de vervorming en de daarmee geïntroduceerde hogere harmonische
trillingen klein te houden.
d. Faze-omkering, welke in het rondgaande signaal plaats vindt, dat bij terugkeer
aan de ingang weer in faze moet z(jn met het ingangssignaal. Dit komt neer op
een fazeomkering van n X 360°, welke zowel de passieve als de actieve elementen
omvat. Bij hoge frequenties wordt ook de inwendige fazeverschuiving in de transistor(en) merkbaar, die dan (in g.e.s.) niet meer gelijk is aan 180°.
e. Frcquentiebepaling, welke door de passieve elementen (RC. LC of L/R) geschiedt.
De totale fazeverschuiving van het rondgaande signaal bepaalt de frequentie van
de oscillator, daar voor andere dan de resonantiefrequentie een grotere of kleinere
fazeverschuiving optreedt.

Nauwkeurigheid
Aangezien de impedanties van een transistor aanzienlijk lager zijn dan
van een buis en er bovendien een inwendige spanningsterugwerking aan
wezig is, zal in het algemeen de opgewekte frequentie mede door de transistoreigenschappen worden bepaald. Bij hoge frequenties gaat ook de
interne faze verschuiving een rol spelen. Om ook bij temperatuurvariaties
een nauwkeurige frequentie te krijgen, moet er voor worden gezorgd, dat
de veranderlijke transistorgrootheden een zo klein mogelijke invloed op de
totale faze-omkering uitoefenen, b.v. door aanpassing resp. door aanbrengen
van geschikte tegenkoppelingen. Bij RC-oscillatoren komt men dan al spoe
dig tot meerdere transistoren per oscillator. Verder moet de grensfrequentie van de gebruikte transistoren voldoende ver boven de oscillatiefrequentie liggen. Eventueel kan compensatie met NTC’s worden toegepast,
alhoewel het in het algemeen voor zeer nauwkeurige oscillatoren aan te
raden is stabiele silicium-transistoren te gebruiken, daar compensatie
slechts een hulpmiddel is.

Trillingsvorm

Naar de vorm van de opgewekte trilling onderscheidt men:
Harmonische of sinusgeneratoren (b.v. RC- en LC-oscillatoren), waarbij
naar een zo gaaf mogelijke sinusvorm wordt gestreefd en:
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Niet-harmonische of relaxatiegeneratoren (b.v. multivibratoren, blokkeeroscillatoren, omvormers e.d.) welke doorgaans een kanteelvormige wissel
spanning opwekken. Ook zaagtandgeneratoren moeten tot de relaxatlegeneratoren worden gerekend.
2.

RC-OSCILLATOR MET M-NETWERK

Een eenvoudige l-transistor oscillator met fazeverschuivend netwerk (z.g.
„M”- of ,,ladder”-netwerk) geeft fig. 1. Zoals bekend is bij de geaarde
emissorschakeling het uitgangssignaal 180° t.o.v. het ingangssignaal ver
schoven. Koppelt men terug van collector naar basis via een RC-netwerk
dat eveneens een fazeverschuiving van 180° geeft, dan kan in principe
reeds met één transistor een RC-oscillator worden verkregen. Het blflkt
lOOp |
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dat minstens drie RC-secties nodig zijn om de gewenste fazeverschuiving
te bewerkstelligen. De totale demping van het netwerk wordt dan echter zo
groot dat, indien RL = 2,7 X R, de betreffende transistor een a! van ten
minste 45 (en als RL = R zelfs minstens 55) moet hebben om nog oscil
leren te verkrijgen. Voorts moet de inwendige fazeverschuiving van de
transistor bij die van het netwerk worden opgeteld en moet aan de lage
ingangsimpedantie van de transistor worden aangepast. De schakeling als
geheel wordt zodoende vrij kritisch en afhankelijk van de transistor-elgenschappen; grote temperatuurschommelingen kunnen in bepaalde omstan
digheden de oscillator doen afslaan.
Slechts voor frequenties beneden ca. 1 kHz kunnen bevredigende resultaten
worden verkregen.

De frequentie wordt gegeven door de formule:
1

1

^OSC -----------

• '

>

2^Cy6R2 + 4RRl

a^S

Ft ^osc

2^0^10

In het gegeven voorbeeld bedraagt deze ca. 1 kHz. Hoewel het in principe
mogelijk is, de R’s en C’s in het frequentiebepalend netwerk onderling te
verwisselen, is de schakeling van fig. 1 gebruikelijker, daar deze o.a. een
koppelelco uitspaart. De R in de derde RC-sectie bestaat hier uit de weer-
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stand R' in serie met de ingangsweerstand Rj van de versterker, welke
laatste in de gegeven schakeling ca. 1 kQ bedraagt. Geringe frequentlevariaties zijn mogelijk door b.v. de middelste R variabel te maken.
Minder bekend is, dat men de schakeling van fig. 1 ook als selectieve
versterker kan gebruiken. Men schakelt dan een variabele weerstand van
ca. 500 Q in serie met de emissor-ontkoppelcondensator en stelt die zodanig
in, dat de schakeling juist niet oscilleert. Het signaal voert men dan via
een 10 kQ weerstand aan het meest links getekende C-R-C knooppunt toe.
Overigens geldt, dat men op soortgelijke wijze vrijwel elke niet-oscillerende
generatorschakeling als selectieve versterker kan gebruiken.
8. RC-OSCILLATOR MET DUBBEL T NETWERK
De rcsonantiefrequentie van een dubbel-T netwerk (fig. 2) wordt gegeven
door de formule:
1
fres —
__
2ttRC \Z 2/n

waarin n de verhouding van de R’s en Cs in de serie-paralleltakken voor
stelt. Voor de resonantie-frequentie vormt het netwerk tussen A en B een
hoge impedantie; voor alle andere frequenties een lage impedantie. Het
resonantiepunt is zeer scherp en maximaal voor n = 2. Voor oscillatordoeleinden worden de punten B en C verwisseld, zodat nu punt B voor
wisselspanning wordt geaard. De eigenschappen van het netwerk zijn hier~l

I
A o——

I
I
I
I
I

R

-o B

7“
Fig. 2

door geïnverteerd, d.w.z. het vormt voor de resonantiefrequentie een lage
en voor alle andere frequenties een hoge impedantie. Bij resonantie is de
fazeverschuiving nul, zodat het netwerk tussen collector en emissor moet
worden verbonden; de transistor werkt daardoor in g.b.s., waarbij in- en
uitgangssignaal in faze zijn. De praktische uitvoering geeft fig. 3. Om
de invloed van de emissor-ingangsweerstand op de resonantiefrequentie
klein te houden, is n = 5 gemaakt, zodat Ro > R/n. Daar de demping van
het dubbel-T netwerk aanzienlijk geringer is dan van het laddernetwerk
uit de vorige schakeling, oscilleert de schakeling nog met translstoren met
een a' = 15. De opgewekte sinustrilling bevat echter wat meer harmonischen dan die van fig. 1.

243

Fig. 3
C = 0.1 uF
n =5
nC = 0.47
f =1 kHz
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4. TWEE RC-OSCILLATOREN VOLGENS HET WIEN-BRUG
PRINCIPE

Een aanzienlijke stabielere oscillator met zuiverder sinusvorm kan worden
verkregen, als men twee transistoren gebruikt, die tezamen zoveel ver
sterking opleveren dat een aanzienlijke tegenkoppeling mogeiyk wordt.
De totale fazedraaiing van beide transistoren is nu ongeveer 360°. De
500
-12 V

5.6k

Ui9‘
27n 2=

AC125

39k

—II500 n

5,6 k

1F

AC 125

500
500n

1,2 k

UIT
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27n

ït0Q

U 1.5 k

0s6°
Fig. 4

oscillatiefrequentie wordt door een Wien-brug bepaald. De schakeling oscil
leert op de frequentie, waarbij de Wien-brug een fazeverschuiving nul
geeft; dat is met de gegeven waarden op 3,2 kHz. De amplitude en golf-
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vorm kan met de 5 kQ potmeter worden ingesteld. Hoewel de schakeling
voor 12 V werd ontworpen, kan ook op 9 of 6V nog een goede werking
worden verkregen, mits de potmeters worden bijgesteld. De generator is
bestemd voor een constante belasting.
Als meetgenerator leent zich de schakeling van fig. 5. Om de variaties
-9V

-12 V

10 mA
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V2

O6-8*
V 1
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Ijj
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1000 jj
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820
Fig 5
VI = ASY26
V2 = OC140. AC127

V3 = AC125. AC128
NTC = B8.320.04P/lk8

van de uitgangsamplitude als gevolg van veranderingen in voedingsspan
ning, temperatuur en belasting klein te houden, is stabilisatie d.m.v. een
miniatuur-NTC aanwezig en is een drietraps-versterker gekozen die sterke
tegenkoppelingen mogelijk maakt. Om ongewenste fazeverschuivirigen te
vermijden zijn de trappen onderling galvanisch gekoppeld. De frequentie
kan in drie trappen van 15 Hz tot 20 kHz worden ingesteld. In verband met
een zo klein mogelijke vervorming mag de voedingsspanning niet beneden
9 V dalen.

5. STABIELE RC-OSCILLATOR

Dank zij de toepassing van siliciumtransistoren en kwaliteitsonderdelen
kan een zeer stabiele RC-sinusoscillator worden verkregen. De oscillator
(fig. 6a) bevat een dubbel-T netwerk, waarop via een emissorvolger VI een
omkeertrap V2 is aangesloten. Zelfs bij grote variaties van de voedings
spanning of temperatuurschommelingen tussen —20 en +70° C blijft het
frcquentieverloop kleiner dan 1 %. De output over C3 bevat minder dan
5 % harmonische vervorming, die desgewenst tot ca. 2 % kan worden ge
reduceerd indien men in de emissorleiding van V2 een 500 P-instelweerstand opneemt. Men regelt die dan zo af dat de schakeling nog juist oscil
leert. Wordt het signaal over R3 afgenomen, dan wordt een laag-niveau
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signaal verkregen, dat rijk aan harmonischen is en mogelijk voor toepas
sing in elektronische orgels bruikbaar is. De vervorming aan de collector
van V2 is ca. 10%. Met het nomogram (fig. 6b) kunnen de benodigde Ren C-waarden voor de gewenste frequentie worden bepaald. Aanbevolen
wordt, om zo laag mogelijke weerstanden en zo groot mogelijke conden
satoren te kiezen, en hiervoor stabiele metaalfilmweerstanden resp. polyes
ter (mylar)-condensatoren te gebruiken. Zoals bekend moet bij toepassing
van p-n-p transistoren (b.v. BCZ 11) de polariteit van de voedingsspanning
en dc elco’s worden omgedraaid.
6. RC-ZAAGTANDGENERATOR MET 2 P-N-P TRANSISTOREN

De zaagtandgenerator van fig. 7 maakt gebruik van 2 p-n-p-transistoren.
De werking vertoont grote overeenkomst met die van de uit de buizentechniek bekende dynatronschakeling. Beschouwen we V2 op het moment
dat deze gaat geleiden, dan ontstaat aan diens collector een positieve im
puls, welke via C4 transistor VI afknijpt. Daardoor ontvangt V2 basisV1 = AC 125, BCZ 11
V2= AC 129, BCZ 11
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R2
120
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stroom via Rl, zodat deze transistor geheel open gaat. De emissorcondensatoren C2-C3 worden nu snel geladen. Zodra deze geheel geladen zijn,
houdt de emissorstroom en daarmee ook de collectorstroom van V2 op en
eindigt de aan VI doorgegeven positieve impuls. Deze gaat nu geheel open
als gevolg van de via de deler R6/R7 ontvangen basisstroom. De collector
van VI gaat dan nagenoeg geheel naar aarde en de basis van V2 komt nu
op een potentiaal, bepaald door de collector-rustpotentiaal van VI. De
emissor van V2 staat echter op een potentiaal nagenoeg gelijk aan de voe
dingsspanning, met het gevolg dat diens emissor-basisdiode geheel wordt
gesperd. C2/C3 gaan zich echter geleidelijk laden over R4/R5, zodat de
emissorpotentiaal langzaam naar aardpotentiaal terugloopt. Op zeker mo
ment wordt deze weer positief t.o.v. de basis-potentiaal (welke door VI
werd bepaald) en V2 gaat weer geleiden. Aan diens collector ontstaat dan
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weer een positief gaande potentiaalsprong en VI gaat dicht, enz. Er ont
staat dus een zaagtandspanning waarvan de neergaande flank wordt be
paald door R3/C2-C3 en de opgaande flank door R4-R5/C2-C3.
De temperatuur-invloed op de frequentie wordt door tegenkoppeling op VI
via R6 en R2 zo klein mogelijk gehouden.
De voornaamste oorzaak van frequentie-verloop is de variatie van
van
VI met de temperatuur. Zelfs al gebruikt men silicium-transistoren, dan
treedt toch nog enig verloop op. Eigenlijk zou de versterking van VI tot 1
moeten worden teruggebracht: de Ube-variatie van V2 wordt dan door die
van VI gecompenseerd. Het is dan echter zeer moeilijk de frequentie te
variëren met R4.
Synchronisatie op de grondfrequentie of iets daar boven is mogelijk via
R8/C1. Bij gebruik als frequentiedeler moet op de basis van VI worden
getriggerd met positieve impulsen, die van de collector van V2 kunnen
worden afgenomen.
7. RC-ZAAGTANDGENERATOR MET COMPLEMENTAIRE
TRANSISTOREN

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een p-n-p transistor in samenwerking
met een n-p-n type (fig. 8). De thyratron-eigenschappen van dit comple
mentaire samenstel komen ongeveer overeen met die van de 4-laags tran
sistor, beschreven in hfdst. VIII.18.
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De werking is als volgt: Bij inschakelen van de voedingsspanning ontvangt
V2 basisstroom uit de deler R6/R7. De oscillatorstroom van V2 vloeit via
R3 en de basis van VI naar min. V1 wordt daardoor zó ver overstuurd
dat deze praktisch een kortsluiting vormt en op zijn beurt overstuurt deze
daardoor V2. Er vindt dus een zeer sterke terugkoppeling plaats; de transistoren houden elkaar afgeknepen, zodat C2/C3 snel worden ontladen.
Daarbij wordt de ontlaadstroom door R3/R1 begrensd om te voorkomen
dat de toelaatbare max. stromen in de transistor worden overschreden. Na
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zekere (korte) tijd heeft de emissor van V2 nagenoeg de batterijspanning
bereikt; de stroom door V1/V2 neemt dan sterk af en is niet meer in staat
verdere terugkoppeling te onderhouden. Beide transistoren gaan dan dicht:
V2 omdat diens emissor negatiever staat dan diens basis, (waarvan de
potentiaal door de deler R6/R7 wordt bepaald) en VI omdat V2 geen basisstroom meer levert aan VI. C2/C3 gaan zich nu langzaam laden via R4/R5,
totdat de emissor van V2 weer positiever wordt dan de potentiaal aan
R6/R7. De neergaande flank wordt bepaald door R10 en C2/C3. Het temperatuurverloop van de frequentie is evenals bij de voorgaande schakeling
voornamelijk afhankelijk van VI. Daar de tegenkoppeling via R6 minder
effectief is, zal het verloop wat groter blijken dan bij de schakeling volgens
fig. 7.
Synchronisatie op de grondfrequentie met 2f bij gebruik als frequentiedeler
is mogelijk met negatieve impulsen via R8/C1.

8. RC-ZAAGTANDGENERATOR MET 4-LAAGS DIODE
De schakeling geeft fig. 9. De voedingsspanning moet hoger zijn dan
de schakelspanning van de 4-laags-diode. In het voorbeeld bedraagt de
voedingsspanning ca. het 4-voudige van de schakelspanning van de 4-laags
diode (Intermetall 4AD 50—20), zodat in het lineaire deel van de RCkromme wordt gewerkt en een nagenoeg zuivere zaagtandspanning wordt
-220V

500p

Fig. 9
4 AD50-20

verkregen. De frequentie wordt grof ingesteld met een schakelaar waar
mee een aantal verschillende condensatoren wordt gekozen. Fijn kan wor
den geregeld met de regelbare weerstand en wel van 1 Hz tot 100 kHz.
De werking is als volgt: In eerste instantie vormt de diode een hoge weer
stand; de gekozen condensator wordt dus via de regelweerstand en de
vaste beveiligingsweerstand langzaam opgeladen. Op zeker moment be
reikt de condensatorspanning de schakelspanning van de 4-laags diode.
Deze slaat nu door en ontlaadt de condensator zeer snel. Daar de diode op
dit moment nagenoeg een kortsluiting vormt, is een 47 ^-weerstand in het
circuit opgenomen die de stroom door de diode tot de max. toelaatbare
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waarde begrensd. Na zeer korte ttfd is de ontlaadstroom zó ver verminderd,
dat deze — tezamen met de via de regelweerstand vloeiende stroom —
beneden de houdstroom van de 4-laagsdiode komt, die daarop abrupt weer
naar de sperrende toestand terug keert, zodat het spel van voren af aan
kan beginnen. Het is in verband met bovenstaande noodzakelijk, de mini
mum voorschakelweerstand zó groot te kiezen, dat de stroom door de diode
(ook al wordt de fijnregelweerstand op minimum gedraaid) beneden de
houdstroom van de 4-laagsdiode komt. Synchronisatie is lastig en kan
slechts met hoge negatieve impulsen op de voedingsspanning geschieden.

9. MULTIVIBRATOR-SCHAKELINGEN
De eenvoudigste schakeling geeft fig. 10, welke b.v. geschikt is als een
1 kHz kanteelspanningsgenerator voor het doorfluiten van versterkers e.d.
Tijdens het opengaan van een der transistoren wordt met de positief ge
richte collectorspannings-sprong de andere transistor via de betreffende
koppelcondensator gesperd. Deze ontlaadt zich vervolgens via de basis
weerstand naar min, zodat de frequentie ruwweg wordt bepaald door de
aldus gevormde RC-tijd. Echter staat de basisweerstand R parallel aan
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VI. V2 = AC125. BCZ11
de (temperatuurafhankelijke) sperweerstand van de basis-emissordlode
van de transistor. Vooral bij grote waarden van R wordt de frequentie
sterk door de omgevingstemperatuur beïnvloed. Ter compensatie kan men
de basisweerstanden op een spanningsdeler aansluiten, waarin een NTC
is opgenomen. Met de serie- en parallelweerstand kan de correctie door
de NTC optimaal worden ingesteld. Tevens geeft de spanningsdeler m.b.v.
een hierin opgenomen potentlometer de mogelijkheid, de frequentie fijn in
te stellen, zie fig. 11- Om de invloed van de translstor-lek te verkleinen,
kan men siliciumdioden in de basisketen opnemen, zie fig. 12. Deze dioden
begrenzen tevens de grootte van de positieve impulsen op de basis, het
geen vooral bij hoge batterljspanningen van belang kan zijn i.v.m. de max.
toelaatbare —Ucb van de gebruikte transistoren. De meest nauwkeurige
frequentie wordt echter met silicium-transistoren (b.v. de BCZ11 in de
schakeling volgens fig. 10 verkregen.
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10. MONOSTABIELE MULTIVIBRATOR
De in fig. 13 aangegeven schakeling geeft bij triggering met een korte
impuls een eenmalige impuls af, waarvan de lengte wordt bepaald door
de RC-tJjdconstante (evenals bij de multivibrator). De „one-shot” multivibrator kan met positieve of met negatieve impulsen worden getriggerd.
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Bij triggering met positieve impulsen kan een silicium-diode nodig zijn om
de invloed van de diodelek te verkleinen. Verder kunnen de in hfdst. XI.9.
aangegeven stabilisatie- en compensatiemaatregelen worden toegepast ter
vergroting van de precisie.
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11. COMPLEMENTAIRE SERIE-MULTIVIBRATOR
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De complementaire serie-multivibrator volgens fig. 14 levert gelijktijdig
positief- en negatief gaande impulsen met zeer steile flanken. De werking
is als volgt: Stel dat na het inschakelen Vl en V2 beide nog sperren. Cl
laadt zich dan naar +6 V via R5, R1 en R3. Gelijktijdig laadt C2 zich naar
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aardniveau via R6, R2 en R4. Als de spanning over elke condensator
C1/C2 groot genoeg is om de btjbehorende transistor V1/V2 te laten ge
leiden, dan zullen beide als gevolg van de kruiselingse terugkoppeling zeer
snel geheel open gaan. Cl ontlaadt zich daarbij via de basis van VI en de
collector/emissor van V2, waarbij R5 de ontlaad-piekstroom tot een voor
de transistorbasis veilige waarde begrenst. Op analoge wijze ontlaadt ook
C2 zich, waarna beide transistoren regeneratief en dus zeer snel geheel
dicht gaan. De impulspauze wordt bij benadering gevonden uit:
T « 0,7 X R X C

waarin R(= R1 = R2)groot is t.o.v. R3 4- R4 4- R5.
De impulsbreedte wordt bepaald door de ontlaadtijd van de condensatoren
via R5 = R6 en de basis-ingangsweerstand van de geleidende transistor.
De amplitude van de beide uitgangsimpulsen is vrijwel gelijk aan de halve
batterijspanning. Ter symmetrering is het knooppunt van de beide emissors
ontkoppeld. Het is niet noodzakelijk om een geselecteerd transistorpaar te
gebruiken, zodat vrijwel elk type npn/pnp transistor kan worden toege
past.
12. SEMI-ELEKTRONISCHE CLIGNOTEUR

Voor diverse toepassingen is een onderbreker nodig die meerdere (wissel)
stroomketens onafhankelijk van elkaar moet kunnen schakelen. Tussen
komst van een relais is dan nog steeds de meest economische oplossing.
Wil men bovendien de lengte van zowel de Impulsen als van de pauzes vol
komen in de hand hebben, dan kan een eenvoudige oscillatorschakeling uit-“cc

R 1
5 Ry

[*□

ci

Q

—Oi
R2
-SRy

Fig. 15

ZJ 50 Ry

R3?5Ry

R3-50Ry

VI

R4
VlORy

komst bieden. Zoals fig. 15 laat zien, betreft het hier een asymmetrische
multivibratorschakeling met slechts één condensator Cl. De werking is als
volgt: Na het inschakelen ontvangt V2 basisstroom via Rl; VI gaat ge
leiden en doet het relais aantrekken. Aan de collector van V2 ontstaat een
positieve spanningssprong, die via Cl en R2/R2' aan de basis van VI
wordt toegevoerd. VI wordt zo geheel gesperd en V2 ontvangt dus de
volle stroom via Rl.
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De emissor van V2 stelt zich nu op ca. 1/11 van de voedingsspanning in; de
basis van VI blijft echter nog positief. Na zekere tijd is echter de ontlaadstroom van Cl via R2/R2' en R3/R3' zover teruggelopen, dat de basis van
VI negatief begint te worden. Vl gaat dan stroom trekken en maakt zo de
basis van V2 positiever, die daarop minder stroom gaat voeren. Aan de
collector van V2 begint dan een negatief gaande spanningssprong, die via
Cl en R2/R2' nu Vl geheel open zet. V2 gaat daardoor geheel dicht en het
relais valt af. Na zekere tijd is de laadstroom van Cl (via R2/R2' en de
basis van Vl) zover teruggelopen, dat Vl niet langer overstuurd is, en
dus begint diens collector negatiever te worden. V2 gaat dan weer open,
het relais trekt aan, enz. met R2/R2' kan men nu de tijd instellen ge
durende welke het relais af is, en met R3/R3' de tijd gedurende welke het
relais is aangetrokken. Voor symmetrische tijden bleken bij de proefschakeling de waarden van R2 en R3 ongeveer gelijk te moeten zijn.
De gebruikte transistortypen, de voedingsspanning en de overige dimen
sionering hangen af van het gebruikte relaistype. In het proefmodel was
Ucc = 12 V en werd een 300 .Q-relais gebruikt; de transistoren waren
AC125 resp. AC128, Cl was 10 //F.

13. VOLLEDIG ELEKTRONISCHE CLIGNOTEUR
De vorige schakeling kan ter vervanging van het relais worden uitgebreid
met een eindtrap, die grote stromen kan schakelen (fig. 16). Uiteraard
kan dan slechts gelijkstroom worden geschakeld. Bestaat de belasting uit
gloeilampen, dan moet men er rekening mee houden, dat de weerstand van
de koude gloeidraden wel een factor 10 lager kan zfln dan in gloeiende
♦

______________ T_____________ —
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R3

la 1

Cl

V2
AC 128

V3
ASZ17

R2

Vl
AC 125

R5
la 2

R6

Fig. 16

toestand. De inschakelstroomstoot moet dus beneden de toelaatbare collector-piekstroom blijven. Een oplossing is het voorverwarmen van de
gloeidraden m.b.v. een weerstand parallel aan de eindtransistor. Men kan
hiervoor eventueel een gloeilamp nemen, die dan tevens de functie van
signaallamp heeft: als de hoofdlampstroomketen onderbroken is, brandt
ook de controlelamp niet. Bij de gegeven dimensionering Is de flitsduur
ca. 0,35 sec.; de pauze tussen twee flitsen ca. 0,4 sec.
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De knipperlichtschakeling of „clignoteur” van fig. 17 bestaat in wezen uit
een multivibratorschakeling met complementaire transistoren. Bij inscha
kelen van de voedingsspanning brengt de nog ontladen condensator Cl de
+ 6 V-batterij op de emissor van de n-p-n transistor VI. Daar diens basis
t.o.v. min-batterij op +1,5 V staat t.g.v. de deler R1/R2, wordt Vl met
4,5 V gesperd. Ook V2 zal daardoor geen basisstroom ontvangen en blijft
gesperd, zodat de in serie met de voedingsleiding geschakelde lamp ge
doofd blijft.

R 1
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1k

16V '

.t

Vl
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R 2
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220
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6.8k
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V2 ■ AD 139

Cl laadt zich echter via R3 op, waardoor diens minzijde geleidelik minder
positief wordt. Zodra de emissorpotentiaal van VI gelijk wordt aan diens
basispotentiaal, zal V3 beginnen te geleiden. Er gaat dan een stroom lopen
via de basis-emissordiode van de p-n-p transistor V2 over R4, VI en R3
naar min. Ook V2 zal nu gaan geleiden, zodat over de lamp qen toenemen
de spanningsval zal ontstaan. Via Cl wordt daardoor een negatief gaande
potentiaalsprong aan de emissor van VI doorgegeven, zodat deze transis
tor nu geheel opengaat en op zijn beurt V2 tot aan de kniespanning over
stuurt. V2 vormt op dit moment nagenoeg een kortsluiting en de lamp zal
dus gloeien.
Daar de ontlaadstroom van Cl nu van + C1 over R2 en de emissor-basisdiode van VI naar —Cl terugvloeit, blijft Vl geleidend. Ook V2 blijft ge
leiden, omdat er tevens een ontlaadstroom van 4-Cl, de emissor-basisdiode
van V2/R4 en VI naar —Cl loopt. De lamp blijft dus branden, totdat Cl
zóver is ontladen, dat het samenstel V1/V2 niet langer geleidend kan wor
den gehouden. Daarop gaat het samenstel V1/V2 dicht; de lamp dooft en
het spel kan weer opnieuw beginnen.
Aangezien de weerstand van de koude gloeidraad aanzienlijk lager is dan
in gloeiende toestand, doet men er verstandig aan ter begrenzing van V2’s
collector-pirkstroom een kleine weerstand in serie met de lamp te scha
kelen, of wel deze vóór te verwarmen.
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14.

ENKELE EIGENSCHAPPEN VAN DE LC-TJRANSISTOROSCILLATOR

Bij een LC-sinusoscillator wordt de frequentie gegeven door:
1
^res
2ft \/ LC

Deze formule geldt mits de kwaliteitsfactor Ql van de belaste kring vol
doende hoog is. De uitwendige kringbelasting kan worden voorgesteld door
een parallel aan de kring geschakelde dempweerstand RdempMet verwaarlozing van de eigen demping kan worden afgeleid, dat:
^■detnp

Ql =--------<vL
Bij de transistor-oscillator moet door geschikte transformatieverhoudingen
er voor worden gezorgd, dat de uitwendige belasting — waarvan de lage
ingangsimpedantie hll de voornaamste is — slechts weinig invloed op de
totale kringdemping uitoefent. In dat geval wordt de frequentie zo min
mogelijk door de veranderlijke transistor-grootheden beïnvloed.
Met verwaarlozing van de uitgangsweerstand l/h22 wordt:

n2h„
Ql ~

a>L

Voor een gegeven kring en transistor kan men hieruit voor de gewenste
Q( de vereiste transformatie-verhouding berekenen. Afhankelijk van de
schakeling (g.e.s. of g.b.s.) zal in de praktijk n = 5 : 1 tot 20 : 1 bedragen.
Deze verhouding kan worden bereikt, hetzij door de afstemspoel van af
takkingen of koppelwikkelingen te voorzien, hetzij door de afstemcondensator als capacitieve deler uit te voeren (fig. 18).
Voor nauwkeurige oscillatoren moet ook de uitgangsimpedantie h22 aan de
kring worden aangepast. De transformatieverhouding hiervoor bedraagt
gewoonlijk 1,5 : 1 A 5 : 1. Bij transistoren in g.e.s. kan m.b.v. koppelwikke
lingen tevens voor de vereiste 180° faze-omkering worden gezorgd. Door
dat de demping van een LC-kring veel geringer is dan van een afgestemd
RC-netwerk, kan reeds met 1 transistor met lage stroomversterkingsfactor betrouwbaar oscilleren worden verkregen.
De amplitudebegrenzing komt gewoonlijk automatisch tot stand. Bij het
opslingeren van de oscillator zal op zeker ogenblik de transistor-ingangsimpedantie (welke aanvankelijk gelijk was aan hll) niet langer lineair
zijn. Aan de basis-emissordiode treedt dan gelijkrichting op, welke de
emissor negatiever maakt en de oorspronkelijke instelling verstoort. Bij
voldoend sterke terugkoppeling zal de transistor zelfs voor het grootste
deel van de periodeduur gesperd zijn en zal nog slechts gedurende de posi
tieve uitgangs-signaaltoppen een stroom lopen. De collectorstroom-impulsen houden dan de trilling in stand. Met elke impuls wordt de emissorontkoppelcondensator even geladen, waarna deze zich in de resterende tijd
weer ontlaadt. Bij te grote tijdconstante in het emissorcircuit en zeer sterke
opslingering kan het zelfs voorkomen, dat de oscillator periodiek stopt.
Men heeft dan een „superregeneratieve” of ,,zelf-quenchende” oscillator
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verkregen. Daar, waar dit verschijnsel ongewenst is, kan het afdoende be
streden worden door verkleinen van de emissorcondensator en/of vermin
deren van de terugkoppelingsgraad.
Bij oscillatoren voor hoge resp. zeer hoge frequenties gaat de inwendige
fazeverschuiving in de transistor een rol spelen. Dit kan soms een fazecorrigerend netwerk in de terugkoppelweg noodzakelijk maken. Voor oscil
latoren met veranderlijke frequentie kunnen hierbij moeilijkheden ontstaan
wat betreft het handhaven van een constante terugkoppelelingsgraad.

15. COLPITTS OSCILLATOR
Hierbij staat de transistor in geaarde basisschakeling. Aangezien in- en
uitgangssignaal daarbij in faze zijn, ontstaat terugkoppeling als we het
collectorsignaal naar de emissor terugvoeren (fig. 18). Deze laatste is op
een „capacitieve aftakking” op de kring aangesloten. De verhouding
Cg

10

— dient ca. — te zijn. Het uitgangssignaal kan van de emissor of van een
Cx
1
koppelwikkeling op L worden afgenomen. Met normale AC125 is de max.
frequentie ca. 250 kHz; bij gunstige AC125 500 kHz of meer, waardoor dan
een eenvoudige m.f.-trimoscillator is te maken. L is in dit geval het spoeltje
van een 221N antennefilter (het hierin aangebrachte seriecondensatortje
verwijderen of kortsluiten).
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16. HARTLEY OSCILLATOR
------- -------- 1
Fig. 19 geeft het schema van een emissor-gekoppelde oscillator. Voor toe
passing in elektronische orgels wordt vaak de emissor-serieweerstand weg
gelaten, zodat meer harmonischen worden geproduceerd. Aan de basisspanningsdeler kan eventueel een vibrato-signaal worden toegevoerd.
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HOOFDSTUK XII

OMVORMERS

1. DE TRANSISTOR ALS BLOKKEER-OSCILLATOR

Bij dit type oscillator bestaat de „afstemcondensator” uitsluitend uit de
parasitaire windingscapaciteit; de terugkoppeling is zeer vast (fig. la). De
spanningsamplitude slingert daardoor snel op, totdat de transistor geheel
verzadigd is. Deze laatste werkt hier dus als schakelaar, welke de primaire
wikkeling abrupt op de volle batterijspanning aansluit. Als gevolg van
diens zelfinductie zal in eerste benadering de stroom door de wikkeling
vanaf nul nagenoeg lineair met de tijd beginnen aan te groeien (volgens

rl

/.

1 UB

R1

*T

Cl

—J

Fig. la

een e-macht). Gedurende dit aangroeien neemt de magnetische veldsterkte
in de transformatorkern steeds verder toe en wordt een nagenoeg con
stante spanning opgewekt, welke via de terugkoppelwikkeling de transistor
geheel overstuurd houdt. Bovendien vloeit een stroom door de belastingsweerstand Rl (zie fig. 1b).
0

I

^ceo
mar. =
^b max. ■ alt

'c
Fig. 1b

Op zeker moment wordt op een nog nader te bespreken wijze verder toe
nemen van het magneetveld verhinderd. De secundair geïnduceerde span
ningen houden dan op, zodat de transistor dicht begint te gaan. De stroom
wordt verbroken; het in de transformatorkern opgebouwde magneetveld
zal nu willen verdwijnen en induceert daarbtf een spanning met tegen
gestelde polariteit, welke de transistor thans geheel blokkeert en zó lang
aanhoudt, totdat het magneetveld geheel is verdwenen. Indien men er niet
op de een of andere manier voor zorgt, dat deze magnetische energie in
een elektrische stroom kan worden omgezet, dan kunnen hierbtf zeer hoge
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spanningen ontstaan. Hiervan wordt b.v. gebruik gemaakt bij de Hjntijdbasis-oscillator in TV-ontvangers: de terugslag van de blokkeer-oscillator
wekt hierbij tevens de EHS op. Daar ook In de collectorwlkkeling een
hoge spanning wordt geïnduceerd, moet er voor worden gezorgd, dat deze
niet tot collector-basis doorslag leidt.

V 1,2 = AC 128
10

—12 V

17
ca 20p sec

-*r

2J00p
12 V

-12V

»n
S6n

O
6V

\47

”T
Fig. 2

Bij de blokkeer-oscillator van fig. 2 is deze spanning begrensd door een
diode met serieweerstand over de collectorwikkeling te zetten. Hoe kleiner
deze serieweerstand wordt gekozen, des te lager blijft de zelfinductiespanning, doch ook des te langer duurt het eer de transformatorkern zijn mag
netische energie kwijt is. Deze zelfinductie-stroom door deze weerstand
(resp. de belastingsweerstand Rl in fig. la) veroorzaakt n.1. een aan de
veldvermindering tegengesteld gericht magneetveld, zodat het veld lang
zamer verdwijnt. Hiervan kan b.v. gebruik worden gemaakt by frequentiedelers met blokkeer-oscillatoren: door juiste keuze van de transformatorzelfinducties en dempweerstand kan worden bereikt dat de opeenvolgende
oscillatoren steeds met de halve frequentie lopen.
De begrenzing van het max. magneetveld in de transformatorkern kan op
3 manieren ontstaan:
a. doordat de kern magnetisch verzadigd raakt;
b. doordat de transistor niet langer overstuurd is;
c. doordat de collectorstroom door ohmse weerstanden begrensd wordt.

Methode a is het eenvoudigst en levert by geschikte kernmaterialen en
constante spanning een nauwkeurige frequentie, doch bergt enkele ge
varen in zich. Zodra nl. de kern verzadigd raakt, valt de zelfinductle tot
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o

max =
■ O(fe

Fig. 3

nul terug. De collectorstroom kan nu ongelimiteerd toenemen, slechts be
grensd door de (lage) ohmse weerstand in het circuit. Weliswaar wordt de
transistor op hetzelfde ogenblik gesperd; doch als gevolg van hole-storage
verschijnselen kunnen korte, zeer grote piekstromen ontstaan die op den
duur tot vernieling van de transistor kunnen leiden (fig. 3).
Methode b berust op een juiste dosering van de basisstroom; deze wordt
zó ingesteld dat met de gegeven a' juist de gewenste max. collectorstroom
ontstaat, waarbij de kern nog niet is verzadigd. Zodra de collectorstroom
deze max. waarde overschrijdt, is de transistor niet langer overstuurd (de
transistor „ontbottomt”). De collector-emissorspanning neemt toe waar
door de blokkerende faze wordt ingeleid (zie fig. 4). Soms worden de
methoden a. en b. gecombineerd: de schakeling „loopt vast” op de max.
magnetische inductie, terwijl de collectorpiekstroom door de ingestelde
basisstroom wordt begrensd.

-*c
Icmax- -

max

!

öi

Fig. 4

4-1

-</ce

Uitn

Methode c levert bij zorgvuldige dimensionering de nauwkeurigste fre
quentie en vindt daarom vooral toepassing bij impulsschakelingen, waarbij
het op een nauwkeurige impulslengte aankomt. De verliezen zijn echter
door de serieweerstand vrij hoog. Het in fig. 2 afgebeelde oscillatortype
levert bij een korte trlggerimpuls een eenmalige uitgangsimpuls. In rust
wordt de transistor gesperd gehouden door een spanningsdeler, welke de
emissor negatief t.o.v. de basis maakt. Dergelijke „one-shot” blokkeeroscillatoren vinden o.a. toepassing in de elektronische rekenmachine-techniek. De blokkeer-oscillator kan worden voorzien van een eindtrap V2,
waarvan naar keuze een positieve of negatieve spanningsimpuls kan wor
den afgenomen. Ook kan een stroomimpuls worden geleverd, b.v. voor het
„inschrijven” van magnetische geheugenringen in een z.g. „kerntjesmatrix”.
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De „vrijlopende” blokkeeroscillator vindt o.a. een belangrijke toepassing als
omvormer voor het omzetten van een lage gelijkspanning in een hogere
(fig. 5). Al naar de belastingswijze z|jn 3 omvormertypen te onderscheiden
n.1. met belasting tijdens:
a. gesperde toestand van de transistor (terugslag);
b. geleidende toestand van de transistor;
c. zowel geleidende als gesperde toestand.

Noemen we de geleidende periodehelft tl en de gesperde helft t2, dan is
de totale periodeduur T = tl + t2. De schakelverhouding aan/uit noemen
ti

we <5 = —. In de praktijk wordt ö experimenteel op de meest gunstige
T
waarde bepaald (hoogste rendement; max. toelaatbare piekspanning e.d.).
Voor de omvormer type a ligt ó in de orde van <5 = 0,6.
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Fig. 5

Bij omvormers van het type a is de uitgangsspanning sterk van de be
lasting afhankelijk. Maatregelen zijn nodig ter voorkoming van te hoog
oplopen van de spanning bij wegvallen van de belasting. Indien hiervoor
wordt gezorgd is de constructie vrij eenvoudig.
De uit de batterij opgenomen stroom is nagenoeg onafhankelijk van de
belasting. Aan de uitgang heeft de omvormer een stroombron-karakteristiek, d.w.z. hij is alleen geschikt voor een constante belasting.
Bij omvormers van het type b is de uitgangsspanning vrijwel onafhanke
lijk van de belasting, doch bij grote <5 kan de spanning over de transistor
ontoelaatbaar hoog oplopen. De dimensionering is daardoor vrij lastig; de
maatregelen ter begrenzing van de piekspanning verlagen het rendement.
De uit de batterij betrokken stroom is evenredig met de belasting. Daar de
oscillator bij overbelasting kan afslaan, kan een stroombegrenzing nood
zakelijk worden om beschadiging van de transistor te voorkomen.
Bij omvormers van het type c is alleen belasting met een spanningsverdubbelingscircuit mogelijk wegens de ongelijke spanningen, opgewekt tijdens
tl, resp. t2. De schakeling is eenvoudiger en veiliger dan b., doch ook hier
is de spanning belastingsafhankelijk en zijn beveiligingsmaatregelen bij
wegvallen van de belasting nodig. Daar de eigenschappen nagenoeg gelijk
zijn aan die van type a, zijn de kosten van de extra benodigde geljjkrichter
nauwelijks lonend. Het totale rendement is echter vaak iets beter, terwijl
het wikkelen van de transformator eenvoudiger wordt.
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Voor de exacte berekening van omvormers wordt verwezen naar de uit12 artikelen bestaande reeks „Transistor Omvormers”, waarvan de eerste
aflevering in het novembernummer van „Radio Bulletin" 1961, blz. 867
verscheen.

2. BEREKENING VAN DE TEBUGSLAG-OMVORMER
Het max. uitgangsvermogen Po wordt begrensd door de max. toelaatbare
—Icp en -~Ucep van de gebruikte transistor en is verder afhankelijk van
het totale rendement r; van de omvormer, dat wordt bepaald door de kniespanning —Ukn resp. de verliezen in de transformator en de geltfkrichter.
Bij de meest gebruikelijke „terugslagvormer” (type a) wordt Po recht
streeks bepaald door de tijdens de geleidende periodehelft tl in de transformatorkern opgeslagen energie, welke in de gesperde periodehelft t2 vrty
komt; dus van Ic max en <5 = 0,6 wordt gekozen.
De max. optredende collectorstroom Ic max (welke kleiner moet zijn dan de
voor de transistor toelaatbare Icp) bedraagt:

2P0
Ic max

V • <5 . UB
terwijl de benodigde primaire zelfinductie Lp volgt uit:
Up
Lp
If max

X-

( UB — ukn — URp

<5
' f8

Ic max

waarin URp = het (zo klein mogelijk te houden) spanningsverlies in de
transformator-primaire en fB = de schakelfrequentie, welke laatste zo
groot mogelijk moet zijn als met het oog op de grensfrequentie fae van de
transistor toelaatbaar is. Bij kleine omvormers ligt f8 in de orde van 5 tot
10 kHz.
Het primaire windingsaantal volgt uit:
UB — UkQ — URp

<5

——————— X — X 108
fB A X B
Lp

ncoll

waarin B = de max. optredende transformatorkern-inductie in gauss en A
de kerndoorsnede in cm2. Als vuistregel geldt:
A > 8

1 ƒ Ub X Ic max

Bij ferrietmaterialen ligt Bmax in de orde van 2000 è. 3000 gauss, welke
waarde ter verkrijging van een hoog rendement niet mag worden over
schreden (zie ook blz. 27 5)De terugkoppel verhouding volgt uit:
^coll

UB — Ukn — URP

nbasi8

Ib X Rb + Ube
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UB — Ukn — URp
« —--------------------2 ÊL 4 Ube

Ube
(Rb = 1 A 3 X ------)
Ib

Hierin wordt Ube m.b.v. de transistor-ingangskarakteristiek bepaald met
de voor het verkrijgen van Ic max benodigde basisstroom Ib:
I< max

^cmax

“'s

a min

Ib =

Meestal wordt Rb als spanningsdeler naar —UB uitgevoerd, teneinde de
basis een geringe negatieve voorspanning te geven. Dit vergemakkelijkt
het starten van de omvormer (zie ook hfdst. XII-3).
De secundaire wikkelverhouding volgt tenslotte uit:
nsec

Usec

ó
---------------

ncoll

uB—Ukn—URp

«2

Ukn
8ec — URp
(UB — u

1,5.

1 — ó

Daar in dit geval aan de collector een piekspanning van ongeveer
UB 4- 1,5 UB = 2,5 UB optreedt, moet de toelaatbare Uce max van de te ge
bruiken transistor tenminste deze waarde hebben.
3. ENKELVOUDIGE OMVORMER MET STABILISATIE
Het opengaan van de transistor wordt geassisteerd door R1 (fig. 6).
Zodra de schakelaar SI en het drukcontact S2 gesloten worden, komt over
L5, S2 en R1 minus te staan aan de basis van de transistor. Deze begint
een beetje stroom te trekken over + batterij, wikkeling L3, emissor/collector naar —batterij. Weer zorgt de door de veïdverandering in L2 opge
wekte EMK dat de transistor over R2/C1 nog verder open gaat, net zo lang
tot de door R2 en a' bepaalde maximale collectorstroom, of wel de mag
netische verzadiging van de transformatorkern, is bereikt. Op dit moment
is er nagenoeg geen veldverandering meer, de transistor begint dicht te
gaan, en doordat de stroom door L3 verdwijnt, zakt ook het veld in elkaar,
daarmee in L2 een EMK in de andere richting inducerend die de transistor
geheel dicht drukt. Is het veld nul geworden, dan is er dus geen veldverandering meer en wordt er in L2 geen EMK meer opgewekt. Daardoor
begint R1 weer de overhand te krijgen en begint de transistor weer open
te gaan, enz.
Loopt de omvormer eenmaal en zijn de condensatoren opgeladen, dan kan
de startknop S2 wel worden losgelaten; de oscillator blijft dan „vanzelf”
doorlopen op de lekstroom Ico', waarmee de transistor al een beetje begint
open te gaan, het „doorslingeren” van de kring, gevormd door de transistorzelfinductie met diens parasitaire capaciteit, doet de rest. Het rendement
wordt door openen van S2 verbeterd.
De 100 //F elco vangt de klappen op, die ontstaan door het in- en uitschake
len van de stroom door de transistor. De elco wordt via een r.f.-smoorspoeltje regelmatig bijgeladen, zodat uit dezelfde batterij ook een transistorversterker gevoed kan worden zonder dat er een hinderlijke „piep” op de
batterijspanning wordt gesuperponeerd.
Deugdelijke afscherming is ook hier geboden.
Met R2 wordt de impuls/pauze verhouding en daarmee de uitgangsspanning geregeld, met het drukcontact S2 gestart. Bij het inschakelen loopt de
spanning over de elco n.1. te langzaam op, waardoor de in L2 geïnduceerde
spanning te klein is om de transistor geheel open te zetten. Zorgen we nu
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WIKKELGEGEVENS TRANSFORMATOR
131 wdg. 0,3 em. dr.
kern: ferroxcube potkern fabr.
15 wdg. 0.3 em. dr.
Philips D25/16-1000-3B2
3
84 wdg. 0,3 em. dr.
luchtspleet 60^, spoelvorm 8888
4
31 wdg. 0.3 em. dr.
1
2

dat S2 Iets later sluit dan SI, dan is de elco reeds opgeladen voordat de
transistor gestart wordt.
Wikkeling L4 dient voor stabilisatie van de uitgangsspanning van L3 + L2
+ LI bij wisselende belasting t.g.v. AVR of defectraken van een buis,
waardoor de germaniumdiode OA 85 en de transistor zouden kunnen sneu
velen.
Bij normale belasting is de in L4 opgewekte spanning juist iets kleiner dan
de spanning over de elco. De diode OA 5 blijft dan sperren. Neemt de belas
ting af, dan stijgt de spanning in L4, waardoor de OA 5 gaat geleiden en
aldus een extra-belasting vormt, die de uitgangsspanning stabiliseert. Het
mooie is dat de overtollige energie weer aan de batterij wordt terug
geleverd.
De OA 5 is een z.g. gold-bonded junction diode met zeer lage doorlaatweerstand. Eventueel kan men ook een OC 72 transistor hiervoor gebruiken,
b.v. een waarvan de collector-basis junction is gesneuveld, doch waarvan de
emissor-basis junction intact is gebleven. De basis komt dan aan L4 en de
emissor aan L5 = —100 /<F elco.
Een gewone puntcontactdiode kan wegens de grote stroom niet gebruikt
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worden, daar deze prompt verbrandt. De afscherming moet uiterst zorg
vuldig geschieden wegens de zeer sterke straling. De voedingsdraden moe
ten worden afgeschermd en gescheiden van de voeding voor de a.f.-verster
ker, tot op de klemmen van de 6 V batterij worden gevoerd.
4. DE BALANSOMVORMER
Het gedrag van de balansomvormer (fig. 7) komt in eerste benade
ring overeen met dat van de enkelvoudige omvormer type b (zie hfdst.
XII.1), d.w.z. er wordt een van de belasting nagenoeg onafhankelijke uitgangsspanning geleverd. De opgewekte kanteelspanning is symmetrisch:
tijdens de eerste periodehelft geleidt de ene transistor; tijdens de tweede
helft de andere. De bij het einde van de eerste periodehelft in de transformatorkern opgehoopte energie vloeit bij het begin van de tweede periode
helft over de dan geleidende transistor naar de batterij terug; ongeveer op
dezelfde manier als het energie-overschot bij de omvormer van fig. 6
via de beveiligingsdiode aan de batterij wordt teruggeleverd.

V1
—i r
i

R3

nc7

nb2

Uu

nc2

\
Z± Cl
R2

Fig. 7
UB

o-

SCHAKELING BALANSOMVORMER
De stip geeft steeds het begin van een wikkeling aan.

Bij de balansomvormer bestaat deze „beveiligingsdiode” telkens uit de
collector-basisdiode van een der transistoren. Dank zij de „omkeerbaar
heid” van de transistor (zie ook hfdst. V. 4.) kan de transformatorkern zijn
energie nu kwijt en wordt het ontstaan van hoge collector-piekspanningen
aan de gesperde transistor voorkomen en wordt tegelijkertijd het oplopen
van de uitgangsspanning bij wegvallen van de belasting verhinderd, mits
althans de primaire en secundaire wikkelingen voldoende vast zijn ge
koppeld.
Daar de transistor ook in omgekeerde richting nog een zekere stroomversterking bezit (de z.g. „a-invers”) vloeit niet de gehele collectorstroom
door de basis terug, maar voor het grootste deel via de (nu als collector
fungerende) emissor. Het merkwaardige feit doet zich dus voor, dat bij
het „omklappen” van de schakeling — die in wezen een soort multivibrator
is — in eerste instantie een stroom in omgekeerde richting door de gelei-
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dende transistor naar de batterij terug vloeit. Na verdwijnen van de oor
spronkelijke veldrichting keert de stroom om en wordt het veld in de
nieuwe richting opgebouwd. Dank zij dit verschijnsel, dat door de transsistoren goed wordt verdragen, vloeit er (afgezien van de verliezen) een
wattloze magnetisatiestroom, precies zoals bij een op een wisselpanning
aangesloten (onbelaste) transformator. De magnetisatiestroom heeft hier
als gevolg van de kanteelspanning een driehoek-vormig verloop. Bij deze
magnetisatiestroom wordt de getransformeerde belastingstroom opgeteld,
zodat de totale collector-piekstroom groter is dan uit de belasting + de
verliezen zou volgen (ca. een factor 1,2).
5. BEREKENING VAN DE BALANSOMVORMER
De max. collectorstroom wordt gevonden uit:

/

Po

\

v] UB

IC max = 1,2

De benodigde primaire zelf Inductie volgt uit:

UB — Ukn — URd
lp = ---------------------------4f X Ic max
Hierbij geldt de algemene transformatorformule:

Up = 4 X f X n X B X A X 10-8

waaruit het per collector benodigde primaire windingaantal volgt:
108

(

ncoll

4f X B X A)

UB

De terugkoppel verhouding is:
ncoll

uB — Ukn — URp
A 4Ube

nbasis

Ube
(Rb = lA3 X------- )
Ib

en de secundaire wikkel verhouding:
nsec

ncoll

UB — ^kn — URp

De collector-piekspanning over de gesperde transistor bedraagt hier ca.
2Ub.
Vanzelfsprekend heeft de balansomvormer alleen zin indien hierop een
dubbelfazige gelijkrichtschakeling wordt aangesloten; hetzij een brug- of
Graetz-schakeling, hetzij een spanningsverdubbelaar volgens Greinacher/
Delon of Villard.
Om globaal, onder verwaarlozing van ohmse en andere verliezen, de fre
quentie van de onbelaste omvormer te berekenen, beschouwen we eerst één
helft van de primaire wikkeling op het moment dat deze wordt ingescha
keld. Op dit tijdstip vloeit er (theoretisch) nog net geen stroom, daar de
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zelfinductiespanning UL gelijk doch tegengesteld is aan de opgedrukte
primaire spanning Up:

(1)

Up = UL

UL kan evenwel alléén in stand worden gehouden als de stroom regelmatig
toeneemt. Deze stroom veroorzaakt dan op zijn beurt een krachtstroomverandering d 0 per tijdseenheid dt, welke fluxverandering weer door n
windingen wordt omvat:
Up = UL = n

/ d0 \
— 10-8 (Volt) *)
\ dt ’

(2)

n X d 0 10-8

(3)

of: Up dt

Zolang de stroom en daardoor 0 blijft toenemen, zal er een constante
tegen-EMK worden opgewekt die de stroomtoename tegenwerkt. Op zeker
ogenblik wordt echter 0 max bereikt, hetzij omdat de collectorstroom wordt
begrensd, hetzij omdat de kern gaat verzadigen. Er is dan geen verande
ring van $ meer, zodat Ul plotseling nul wordt. Op de in hfdst. XI-14 be
schreven wijze klapt de schakeling nu zeer snel om en wordt de beschouv. de
wikkelinghelft uitgeschakeld en de andere helft ingeschakeld, waarna het
spel opnieuw begint.
De kernmagnetisatie zwaait hierdoor tussen de waarden +#max en —0max,
wat per omschakeling een verandering van 2 0max betekent. Om de tijd t
te vinden, waarin de omschakeling plaats vindt kunnen we (3) integreren:

t

+ 0 max

ƒ Up dt = n X 10-8 ƒ
O

d0

(4)

--- 0 .max

Up X t = 2 n $ max X 10-8
2n0 maT
10-8
t =
Up

(5)

Daar per volledige periode twee omschakelingen plaats vinden (n.1. van
+ 0max naar —0max en omgekeerd) is de tijd T van een gehele periode
gelijk aan 2t. Daar verder de schakelfrequentie f8:

1
fs = —
T

1

(6)
2t

gaat (5) tenslotte over in:

Up
f9 =

108 (Hz)

(7)

4n 0 max
•) Wiskundig gezien is deze afleiding niet geheel exact, daar Up niet constant is.
doch enigszins afhankelijk van Rp.
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of, daar 0inax

— ^max

X A en Up = UB — Ukn — URp:
/

UB — Ukn — URp

f8 =

| 108

(8)

4 X n X Bmax X A

0,4^ X n X I
Nu is verder B = ?<H en H — --------------------- , zodat (8) overgaat in:
1

Ukn — URp
UB
f8 =---------X Ic max X A
0,16 X n2 X

108

(9)

waaruit blijkt dat de frequentie afhankelijk is van de veranderlijke groot
heden UB; Ukn; URp; u en Ic maxBij toenemende belasting zal door het stijgen van het spanningsverlies in
Rp (en eventueel ook in de inwendige batterijweerstand R,), alsmede door
toenemen van Ukn bij onvoldoende oversturing, de primaire klemspanning
Up dalen, terwijl Ic raax en doorgaans ook
toenemen. De schakelfrequentie
fs zal dus bij toenemende belasting dalen.
Bij overbelasting wordt de klemspanning Up zó laag, dat de terugkoppelspanning aan de transistor-bases te klein wordt en de oscillator afslaat.
Het kan echter — vooral bij hoge omgevingstemperaturen — ook voor
komen, dat de omvormer via de startweerstand (die weliswaar via de
basisstroom Ic begrenst, doch niet in staat is om bij overbelasting de transistoren tot de vereiste lage Ukn uit te sturen) in een zeer hoge frequentie
blijft dooroscilleren. Daar de kans op vernieling van de transistoren hierbij
groot is, moet de startweerstand zo groot mogelijk worden gekozen als
met het oog op betrouwbaar starten (bij minimale batterijspanning) moge
lijk is; of nog beter: het startweerstandcircuit na aanlopen van de om
vormer onderbreken. Dit kan worden bereikt door b.v. in serie met de
startweerstand een voldoende grote condensator te schakelen. Doorgaans
zal dit een elco van 100 «F of meer moeten zijn.
Voor het verkrijgen van een gelijke belastingsverdeling over beide tran
sistoren moeten de Ic max-waarden onderling gelijk zijn.
Dit is automatisch het geval indien de omvormer met verzadigde transformatorkern werkt. Met uitzondering van enkele speciale schakelingen
(zie b.v. hfdst. XII-9) is het rendement van dergelijke omvormers laag en
bestaat gevaar voor collector-emissor doorslag als gevolg van de holestorage piekstrook. Deze piekstromen kunnen n.1. door oneffenheden in
de basis-structuur plaatselijk zeer grote stroomdichtheden opleveren, welke
op den duur tot doorslag kunnen leiden.
Bij omvormers waarbij Ic max door
wordt begrensd moeten de transis
toren gelijke a' bezitten, d.w.z. er moet een „matched pair” worden ge
bruikt. Een andere mogelijkheid is, Ib van elke transistor individueel af
te regelen, b.v. met een eigen basis-serieweerstand. De symmetrie kan b.v.
worden gecontroleerd door bij vollast over de totale primaire wikkeling een
gelijkspanningsmeter (overbrugd met een grote condensator en voorzien
van een serieweerstand) aan te sluiten. Bij symmetrie is de gelijkstroomcomponent door de meter nul. Worden willekeurige transistoren gebruikt,
dan is de kans groot dat bij kleinere belasting toch weer asymmetrie ont
staat.
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6. UNIVERSEEL SCHEMA VOOR BALANS OMVORMER
Met behulp van transistoren, toegepast als elektronische schakelaars, kun
nen omvormers worden gebouwd, waarvan het rendement bij juiste dimensionering meer dan 80 % kan bedragen. Hiermee wordt het rendement van
mechanische trillervormers vaak overtroffen. Qua levensduur is de transistoromvormer superieur, omdat deze geen aan slijtage of inbranden onder
hevige onderdelen bevat.
In het algemeen is het bereikbare rendement het hoogst, als naast een zo
hoog mogeiyke voedingsspanning (groot t.o.v. Ukn, dus 6 tot 12 V), als
kernmateriaal voor de transformator Nickaloy of Ferroxcube wordt ge
bruikt; btf toepassing van silicium-dioden (b.v. OA 210, DAA42X05 of
1N1763 en 1764) als uitgangsgelijkrichter en bij niet te hoge schakeifrequenties.
Dit laatste houdt verband met de bereikbare schakelsnelheid. Hoe steiler
immers de schakelflanken zijn, hoe kleiner de gemiddelde flankdissipatie
per tijdseenheid wordt. Aangezien de schakelsnelheid een functie is van de
grensfrequentie en de stroomversterkingsfactor van de gebruikte transis
toren, zal men voor een gelijkblijvende gemiddelde flankdissipatie per tijds
eenheid de schakelfrequentie hoger kunnen kiezen naarmate fae en a'
hoger zijn.
Hoge schakelfrequenties maken kleine transformatorafmetingen met over
eenkomstig kleinere ohmse verliezen mogelijk, terwijl het afvlakcircuit van
de uitgangsgelijkrichter eenvoudiger kan zijn. Anderszins stijgen bij op
voeren van de frequentie de verliezen in de transistor als gevolg van de
gemiddelde flankdissipatie.
Een en ander vergt dus een compromis: Bij transistoren voor middelgrote
vermogens, b.v. AC 128 (fae = 20 kHz a' = 90) kan de schakelfrequentie
belangrijk hoger worden gekozen dan bij transistoren voor grotere ver
mogens, b.v. AD 130 (fae = 5 kHz en a' = 30). Wordt de schakelfrequentie
groter gekozen dan de afsnijfrequentie, dan stijgen de verliezen en zal het
rendement van de omvormer dus dalen.
Vanzelfsprekend kan de balansomvormer tweemaal zoveel vermogen leve
ren als een enkelvoudige.
Een voor de amateur belangrijk punt is, dat de balansomvormer bij het
ontwerpen en construeren minder voetangels en klemmen oplevert dan een
ééntransistor-omvormer. Bij het laatste omvormertype kunnen by onjuiste
dimensionering ontoelaatbaar hoge piekspanningen over de transistor op
treden, die onmiddellijk of op den duur tot vernieling kunnen leiden.
De betrekkelijk geringe moeilijkheden, welke men btf het ontwerpen van
balansomvormers ondervindt, hebben geleid tot een universeel schema voor
balansomvormers.
Aan de hand van het in fig. 7 gegeven schema werd door Valvo onderzocht,
welke uitgangsvermogens bereikbaar zijn bij batterjjspanningen van 7 en
12 volt met de transistortypen 2-OC 72, 2-OC 30en 2-OC16. In de tabel
hierboven zijn steeds het gebruikte kerntype en de nodige windingaantallen aangegeven. Uit de tabel bltfkt, dat het rendement het hoogste is
bij gebruik van 14 V batterijspanning, Ferroxcube kernmateriaal en sili
cium-dioden. Een nog iets beter rendement kan worden bereikt met
Nickaloy als kernmateriaal. Dit is echter aanmerkelijk duurder dan Fer
roxcube, waarmee ook reeds zeer goede resultaten worden verkregen.
De omvormer is aan de secundaire zijde belast met een spanningsverdubbe-
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lingsschakeling volgens Villard, welke zodanig is gedimensioneerd, dat de
omvormer kortsluitvast is en de max. toelaatbare collector-piekstroom niet
kan worden overschreden. Dit zou niet het geval zijn geweest, als een
Graetz-schakeling of dubbelfazige geljjkrichter met middenafgetakte transformatorsecundaire op de omvormer werd aangesloten.

7. TL-OMVORMER VOOR DE CARAVAN
De verwende kampeerder van tegenwoordig is ook steeds hogere eisen
gaan stellen aan de interieurverlichting van zijn caravan. Niet meer tevre
den met de stormlantaarn, die zijn verre voorouders gebruikten of met de
Aladdin-vergassers met het nog altijd vrij kwetsbare gloeikousje, is hij
elektrische verlichting toe gaan passen. De TL-buis onderscheidt zich van
de gloeilamp door een aanzienlijk grotere lichtopbrengst bij gelijk ver
mogen, maar heeft de complicatie van een speciaal voedingsaggregaat. Om
de afmetingen daarvan klein te houden, kan men een hoge omvormerfrequentie kiezen; men kan dan met ferroxcube-schaalkernen voor de
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transformator en de smoorspoel toe. De schakelfrequentie wordt bij de
met siliciumtransistoren uitgevoerde omvormer volgens fig. 8 voornamelijk
bepaald door Cl en de emissor-basisdiode van de geleidende transistor in
serie met de 15 Q basis -parallelweerstand van de sperrende transistor.
De basisstroom neemt in de loop van de periodehelft exponentieel af, tot
dat de door belasting en magnetisatiestroom bepaalde cóllectorstroom niet
meer in stand kan worden gehouden. Dan wordt het omschakelproces in
geleid, waarna het spel in de andere richting wordt herhaald. De beide
basisweerstanden naar plus-batterij dienen om het starten van de omvor
mer na het inschakelen te vergemakkelijken. De omvormer werkt bij span
ningen van 10 tot 15 V betrouwbaar, doch start lastiger bij de lage span
ning. Ter verbetering hiervan kan men een (schuif)schakelaartje met
overlappend wisselcontact toepassen. Bij het inschakelen wordt dan via de
overlapping eventjes een extra startweerstand met één der bases verbon
den, die de schakeling tijdel|jk asymmetrisch maakt. Bij verder doorschui
ven wordt de weerstand weer verwijderd en is de omvormer weer sym
metrisch. De transistoren moeten elk op een koelplaat van tenminste
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WIKKELGEGEVENS
Transformator: Ferroxcube schaalkern P36 22 3H1
Voor 4 W-buisje.
Voor 6 W-buisje:
n> = 5 wdg. 0.3
CuEm
3
wdg. 0,3CuEm
na = ns =200 wdg. 0.2 CuEm
121
wdg. 0.2CuEm
na = n« =36 wdg. 0.3 CuEm
29
wdg. 0.3CuEm
ru = n? =20 wdg. 0.3 CuEm
15
wdg. 0.3CuEm
Smoorspoel: Ferroxcube schaalkern P26/16 3H1 80 wdg. 0.5 CuEm

12,5 cm2 worden gemonteerd. Het stroomverbruik is ca. 550 mA, het
rendement ca. 90 %.
8.

DE TRANSISTOR ALS GESTUURDE GELIJKRICHTER

Om bij gelijkrichterschakelingen voor lage spanning en grote stroom een
lage inwendige weerstand en een hoog rendement te bereiken, moet het
spanningsverlies in de gelijkrichtcel(len) zo klein mogelijk zijn. Een hoog
rendementscijfers is mogelijk, indien als gelijkrichtcel een transistor wordt
AC 106

\

Fig. 9

1

6.3 V

200mH

beschermings/ weerstand
-’-T----- ----------- o

lOOOp
100 V

6 Y
25 mA

■o

gebruikt, waarvan basis en collector z^n doorverbonden, zie fig. 9. XII-8a.
Deze spert als de basis positief is t.o.v. de emissor, waarbij de max. toe
laatbare sperspanning wordt gegeven door de max. toelaatbare +Ube van
de transistor. Bij omkeren van de polariteit geleidt de transistor. De basis-
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Het interieur van de ..Robijn”
Stereo waarin duidelijk de drie
compartimenten zijn te onderscheiden
(blz. 20S)

De fraaie printplaat, waarop de twee regel- en
voorversterkers zijn gerealiseerd. Deze eenheid
wordt kant-en-klaar in de bouwdoos geleverd.
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Opbouw van de convertor met FET’s (blz 224)

De dual in-line. TO-5 en platte omhullingen, die gebruikt worden voor SGS-Fairchild
microcircuits (blz. 324)

tl

É
272b
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stroom stelt zich hierbij automatisch in; de restspanning over de transistor
is dan gelijk aan de —Ube welke voor die basisstroom geldt en bedraagt —
afhankelijk van a — slechts enkele tienden volt.
Een nog beter rendement wordt verkregen door de transistor als gestuurde
gelijkrichter te gebruiken. Hierbij wordt de transistor tot aan de kniespanning
Ukn uitgestuurd, welke bij legeringstransistoren gewoonlijk
lager is dan —Ube. Fig. 10 geeft hiervoor een geschikte schakeling, welke
identiek blijkt te zijn met die van de balansomvormer.

V1

r

LI
/YY\
L6

220 V

l

■o —

L2

1000y

V2
Fig. 10

VI,2 = AD 149

10 V

6V
10 A

£4
■ö +

4

T: kern M102, dyn. blik IV. eenzijdig gestapeld.
Ll-2: elk 25 wdg. 2.5 mm em. dr.; L3-4: elk 8 wdg. 1,5 mm em. dr.; L5: 718 wdg.
0.5 mm em. dr.
L6: kern M74. dyn. blik IV, eenzijdig gestapeld; 65 wdg. 2.5 mm em. dr.

Echter wordt de wisselspanning toegevoerd op de plaats waar anders de
wisselspanning wordt afgenomen, terwijl de belasting op de plaats van de
batterij komt. De individuele basis-serieweerstanden dienen om de belas
tingstroom gelijkelijk over beide transistoren verdeeld in te kunnen stellen.
Bij een max. belastingsstroom van 10 A bedraagt de restspanning over de
transistoren slechts 0,3 V, zodat een totaal rendement van 72 % wordt be
reikt. Om te voorkomen, dat de transistoren bij het inschakelen door de
landstroom van de afvlak-elco worden vernield, is een smoorspoelingang
toegepast; verder is het raadzaam nog een kleine begrenzingsweerstand op
te nemen voor zover deze niet reeds door de ohmse weerstand van de
smoorspoel wordt gevormd.

9. VERBETERDE TRANSISTOR-BALANSOMVORMER VOOR
GROTE VERMOGENS
Bij de in hfdst. XII-4 t/m 7 beschreven balansomvormers treden ook
tijdens nullast nog aanzienlijke collector-piekstromen op als gevolg van de
primaire magnetisatiestroom. Hierdoor wordt bij vollast de verhouding van
belastingstroom tot collector-piekstroom (= magnetisatiestroom 4- ge-
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transformeerde belastingstroom) ongunstig. Bovendien zal bij het ontwer
pen van dergelijke omvormers rekening gehouden dienen te worden met de
spreiding van de karakteristieke transistorgrootreden —en a'. De in
vloed van —kan worden verkleind door voorschakelen van voldoend
grote basis-serieweerstanden. De invloed van a op de schakelfrequentie
heeft men echter niet zo gemakkelijk in de hand. Voor gelijke verdeling van
de belasting over beide transistoren is men verder aangewezen op „matched pairs” of op individueel afregelen van de basisstroom.
Deze moeilijkheden kunnen voor een belangrijk deel worden opgeheven
door toepassen van een afzonderlijke, kleine terugkoppeltransformator Tl,
welke met een kern van een speciaal magnetisch materiaal met smalle,
rechthoekige hysteresislus wordt uitgevoerd.
De werking van de in fig. 11 weer gegeven schakeling is als volgt: De
over de totale primaire wikkeling van de uitgangstransformator T2 ont
stane kanteelvormige wisselspanning wordt via een 330 Q begrenzingsweerstand naar de primaire van de terugkoppeltransformator Tl gevoerd.
Bij het begin van de eerste periodehelft wordt b.v. de bovenzijde van T2
positief en begint een nagenoeg lineair met de tijd aangroeiende stroom
o330

Tl

'"0

AD 148
10

r/j '

T2

Ax OA 210

V1
28 V
AJ3A
(130 W)

1

L3

195 V
529 mA
(103W)

AD 148

L2

10

o

V2
OA210

Flg. 11
o-

fg = 500 Hz: n = 86 % ; rimpel 220 mV.
Ti: kernmateriaal met rechthoekige hysteresislus (Telcon HCR; Bg = 16000 gauss,
Hg = 2 oerstedt. 1 = 5.72 cm; Telegraph Construction and Maintenance Cy.).
50 plaatjes ..pattem 224", A = 0.331 cm’.
Li j: 57 wdg. bifilair gew.; La: 227 wdg. Ta: Li a: 70 mH. R
L: 0,1 H. 1.4 Q.

0.2 Q (blfilair gew.)

door de primaire zelfinductie van Tl te vloeien. Gedurende deze tijd wordt
in de secundaire wikkelingen een constante spanning opgewekt, die de
bovenste transistor geleidend resp. de onderste transistor gesperd houdt.
Op zeker ogenblik raakt de kern van Tl magnetisch verzadigd, zodat diens
zelfinductie nagenoeg tot nul terugvalt en de primaire nu uitsluitend nog
door de serieweerstand wordt begrensd. De secundair geïnduceerde span-
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ningen houden abrupt op, zodat de bovenste transistor nu dicht begint te
gaan. Daarbij ontstaat in T2 echter een zelfinductie-spanning in tegen
gestelde richting, zodat nu de onderste transistor open gaat en het spel
zich in tegengestelde richting herhaalt.
De herhalingsfrequentie wordt daarbij uitsluitend door de eigenschappen
van Tl bepaald en het is mogelflk, niet-bij elkaar gezochte transistoren te
gebruiken. Er ontstaat dan evenwel een geringe asymmetrie van de uitgangswisselpanning, die een gelijkstroommagnetisatie van de kern van T2
tot gevolg heeft, zodat niet het max. bereikbare vermogen aan de om
vormer mag worden onttrokken. Gebruikt men een zorgvuldig op sym
metrie bij elkaar gezocht transistorpaar, dan is met de schakeling van
fig. 11 zelfs een uitgangsvermogen van 130 W bij een rendement van
90 % mogelijk.
Voor de dimensionering en verdere details van bovenbeschreven omvormertype wordt verwezen naar het artikel „Improved high power d.c. converters” in „Electronic-Engineering” van oktober 1961.

10. OMVORMERDEEL VOOR EEN ELEKTRONENFLITSER
Voor een elektronenflitser bereikt men de kortste oplaadtijd van de flitscondensator bij een zo klein mogelijke collector-piekstroom als de omvor
mer met een spanningsverdubbelaar wordt uitgevoerd. De batterij kan dan
vrijwel geheel worden ontladen, wat van belang is indien droge batterijen
worden gebruikt. Bovendien is het gewenst, om na voltooide oplading van
de flitscondensator de batterijstroom te reduceren en tegelijk de flitsspanning te stabiliseren zodat een constant richtgetal wordt verkregen. In
fig. 12 wordt het serie-regelingsprincipe toegepast, waartoe V2 als regelC2
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Fig. 12.
AC127
VI
AC126
V2
V3 = AD139
V4 = GL8

Dl. D2 = BY100 of V250 C15
Tl kern EI25 ferroxcube
3C6. luchtspl. 0,5 mm

LI = 64 wdg. 0,45 Cu Em.
L2 = 30 wdg. 0,25 Cu Em.
L3 = 1750 wdg. 0,12 Cu Em.
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bare basisweerstand van V3 fungeert. Bij het inschakelen is V2 geheel
overstuurd en vormt Vrijwel een kortsluiting. Via de deler R4/R5 en R3
ontvangt de omvormertransistor V3 basisvoeding, zodat de oscillator start.
Gedurende de werking blijft V2 geleidend. In de gesperde faze van V3 is de
collector van V2 positief t.o.v. de emissor, d.w.z. V2 werkt dan invers. Na
voltooide lading ontsteekt de neonbuis, waarop VI gaat geleiden en een
deel van de basisstroom van V2 overneemt. Daar V2 dan niet langer over
stuurd is, vermindert ook de basisstroom van V3, waarmee de collectorpiekstroom van V3 wordt gereduceerd en de omvormer een kleiner ver
mogen afgeeft.
Met R3 wordt de collectorstroom van V3 (bij max. batterijspanning) afregeld op 3 A.
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HOOFDSTUK XIII

DIVERSE TOEPASSINGEN
1. EENVOUDIGE TIJDSCHAKELAAR
Voor doka-toepassingen en andere tijdbewakingsdoeleinden kan de een
voudige tijdschakelaar worden gebruikt (fig. 1). Nadat SI is ingeschakeld,
kan S2 — een terugverende drukschakelaar met wisselcontact — worden
ingedrukt. C1/C2 laden zich dan via R1 tot de batterijspanning. Na los
laten van S2 worden C1/C2 via R3, R4, R5 met de basis van transistorcombinatie V1/V2 verbonden, die daarop gaat geleiden en het relais Ry
doet aantrekken.
Na zekere tijd zijn C1/C2 zover ontladen en is de collectorstroom van
V1/V2 zover teruggelopen, dat het relais afvalt. De tijd, waarna dit ge
beurt kan worden ingesteld met R3, met S4 en met S3. Met S4 kan de
met R3 ingestelde tijd met 10 sec. worden vermeerderd (door opheffen van
de kortsluiting van R5); met S3 kan de met R3 en S4 ingestelde tijd worden
verdubbeld (door bijschakelen van C2). Aldus zijn de in de tabel aange
geven tijden van 1 tot 30 sec. bereikbaar.
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6
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10k -lm
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1000p
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VI
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R6
27k

R7
3,3 k

V2
AC128

RB

15

Een klein hiaat is aanwezig van 15 tot 22 sec., dat zou kunnen worden
opgevuld door R3 = 15 kQ te maken of door R5 de functie ,, + 8” te geven.
Het omrekenen is in het laatste geval wat lastiger en de max. tijd wat
kleiner. De aangegeven R-waarden zijn globaal en moeten worden aange
past aan de eigenschappen van het relais. Dit moet in serie geschakeld
met 15 Q bij 5,5 V nog goed aantrekken. R8 dient om de invloed van tem
peratuurschommelingen op te vangen. Als men de voeding vla een kleine
(bel) transformator en een gelijkrichter betrekt heeft men bovendien het
voordeel, dat helderheidsvariaties van de vergrotingslamp bij netspanningsschommelingen worden gecompenseerd.
2. LDR-BELICHTINGSMETER VOOR VERGROTINGSAPPARATEN

Een aantrekkelijke toepassing van de lichtgevoelige weerstand (LlghtDependent Resistor LDR) is die van een hypergevoelige belichtingsmeter.
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Het schakelprincipe (fig. 2) komt overeen met dat van de bekende weerstand-meetschakeling. Tijdens indrukken van de knop ,.ijken" wordt de
meter op vole uitslag afgeregeld; daarna kan door indrukken van de knop
„meten” de stroom door de LDR worden gemeten.
M

ma tglas

100pA

J 15 V

licht
..IJKEN"

Fig. 2
reduct/efilter

--------- O

O—

..METEN"

nok

56 k

Voor toepassing bij vergrotings-apparaten kan de meterschaal in belich
tingstijden worden geijkt. Afhankelijk van de gevoeligheid van het ge
bruikte vergrotingspapier (welke nogal eens varieert) zal men de afgelezen waarde met een experimenteel te bepalen correctiefactor moeten ver
menigvuldigen. Met enige oefening is het zelfs mogelijk, de hardheidsgradatie van het te gebruiken papier vast te stellen, door afwisselend de lichte
en donkere partijen van het geprojecteerde negatief te meten. Hiertoe
wordt de LDR het handigst in een houten blokje (fig. 3) gemonteerd, dat
op het vergrotingsbord wordt gelegd en met een snoertje aan de meetschakeling verbonden. De laatste wordt vlak bij de doka-lamp opgesteld, zodat
de meterschaal gemakkelijk kan worden afgelezen.
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Fig. 4

LDR- aansluiting van
het hout isoleren
met plastic-kous

Met een 60 W vergrotlngslamp en normale, niet te zware negatieven kon
bij een dlafragma-opening f = 11 een alleszins bruikbare meterultslag
worden verkregen (15 è 30 /zA). Mocht de LDR in uw geval ongevoeliger
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blijken, dan kan door vergroten van de batterijspanning (en evenredig
verhogen van de ijkweerstanden) toch een goed resultaat worden ver
kregen. Men moet er rekening mee houden, dat de LDR-weerstand na
sterke belichting slechts betrekkelijk langzaam tot zijn donkerwaarde
terugkeert. Tezamen met de gevoeligheidsspreiding van het papier be
moeilijkt dit verschijnsel het ontwerpen van een zichzelf automatisch in
stellende elektronische belichtingsklok, waarbij de LDR rechtstreeks in
het tijdbepalende RC-netwerk is opgenomen. Daarom verdient indirecte
tijdbepaling de voorkeur.
Verkleining van de gevoeligheid is het eenvoudigst realiseerbaar door de
LDR met een geperforeerd plaatje af te dekken; de reductiefactor kan
dan nauwkeurig worden afgeregeld door voorzichtig opruimen van de
gaatjes. Door tussenleggen van een stukje matglas kan dan een diffuse
verlichting van de LDR worden verkregen.
Nog even wordt gewezen op de mogelijkheid, de meter te vervangen door
een afstem-indicator (b.v. een DM160), als de LDR in een wisselstroommeetbrugschakeling met versterker wordt opgenomen (zie „Meetappa
raten” door Dirksen, uitg. Muiderkring).
Fig. 4 geeft een mogelijke uitvoeringsvorm van een hypergevoelige belichtingsmeter, uitgerust met een 50 «A-meter en twee parallel geschakelde
LDR’s.
3. TOERENREGELING EN STABILISATIE VAN
SERIEMOTOR MET LDR

Lichtgevoelige weerstanden voor grote vermogens (10 tot 25 W) danken
hun grote belastbaarheid voornamelijk aan een effectieve afvoer van de
ontwikkelde warmte. Deze geschiedt evenals bij de vermogenstransistoren
door warmtegeleiding, en het is dus noodzakelijk, ze op een goed warmtemicro- switch
oi
i
l
i

lal

2k-5W

I17V

28 V

Mo

50 W
voet-pedaal

LDR-25

O-

5
5W

la2

Fig. 5

6V

ISO - 20W

geleidend chassis van voldoende oppervlak te monteren. Verder is het van
belang, dat het lichtgevoelige oppervlak van de LDR zo gelijkmatig mogelijk wordt belicht. Lichtconcentratie op één punt zou plaatselijk een te
grote warmte-ontwikkeling veroorzaken en de LDR kunnen vernielen. Een
lichtverstrooiend matglaasje of lensje is meestal gewenst.
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De vermogens-LDR leent zich bijzonder voor zeer eenvoudige snelheidsregelaars van seriemotoren. Als algemene regel geldt, dat de LDR geschikt
moet zijn voor een dissipatie, tenminste gelijk aan de helft van dat van de
te regelen motor (of ander circuit).
In fig. 5 is het schema van een toerenregelaar- en stabilisator getekend
voor een 50 W — naaimachine-motortje). Gebruik is gemaakt van een
25 W-LDR (LDR-25 van Delco Radio Div.), die ook geschikt is voor 220 V.
De LDR wordt verlicht door een lampje lal, dat via een serieweerstand
rechtstreeks op het lichtnet brandt. Het licht kan worden onderschept
door een schuifje, gekoppeld met een voetpedaal. Een tweede lampje la2,
dat in serie staat met de motor, kan eveneens de LDR verlichten.
Wordt de regelschuif uitgetrokken, dan valt meer licht van lal op de LDR.
Diens weerstand daalt en de motor gaat sneller draaien.
Wordt de motor bij de ingestelde snelheid zwaarder belast, dan daalt in
eerste instantie het toerental, waardoor de tegen-EMK van de motor ver
mindert en de ankerstroom stijgt. Over de als serieweerstand fungerende
LDR ontstaat dan een toename van de spanningsval, die de klemspanning
van de motor vermindert en het koppel doet afnemen. Gelijktijdig echter
gaat la2 feller gloeien, zodat de LDR sterker wordt verlicht en de toename
van de spanningsval grotendeels teniet wordt gedaan. D.w.z. de klemspan
ning van de motor wordt gestabiliseerd, zodat de motor een groter koppel
kan ontwikkelen dan normaal via een serieweerstand mogelijk is. De in
gestelde snelheid blijft bij variërende belasting dus veel beter constant, iets
wat voor b.v. een naaimachine bij lage snelheden tot dusver niet bereikbaar
was.
4. AUTOMATISCHE BANDSPANNINGSREGELING

Bij een zelfbouw driemotorendek is de bandspanningsregeling een zwak
punt vooral wanneer men spoelen van zeer uiteenlopende diameter (b.v.
van 12...27 cm) wil hanteren.
Bij opname/weergave is zonder gebruik van aandrukviltjes de bandspanning ofwel te laag (begin 27 cm spoel), zodat de opname onregelmatig is
wegens onvoldoende aanliggen van de band aan de opnamekop, ofwel te
hoog (einde 12 cm spoel), zodat de band slipt over de toonas, tenzij men
overdreven druk toelaat op die as.
Bij versneld vooruit- en terugspoelen ontmoet men analoge moeilijkheden:
te losse windingen tegen de kern aan en te vaste aan de buitenzijde.
Er bestaan uitstekende mechanische systemen om een vrijwel constante
bandspanning te bekomen, maar die zijn voor de zelfbouwer moeilijk uit
te voeren. Door toepassing van een elektronische schakeling gaat het ook,
vooral nu lichtgevoelige weerstanden van groot vermogen beschikbaar zijn.
De LDR 25 van Delco (25 W dissipatie) kan een belasting van 50 watt
continu sturen, zodat hij ruim voldoende is om de spoelmotoren onder contróle te houden (in dit geval Papst RO 20.65/4 — ca. 15 W—110 V) .
Rechtstreekse sturing van de LDR bleek echter ónmogelijk wegens te
kleine tijdconstante van de regelkring, zodat mechanische oscillaties op
treden. Met een transistor tussenversterker kan de tijdconstante naar be
lieven worden ingesteld, zodat een stabiele regeling wordt verkregen. De
bandspanning wordt gemeten m.b.v. een extra bandomleiding en een voelstift (zie fig. 6) Deze opstelling levert het stuursignaal aan de versterker
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door een vaantje te verplaatsen, dat de lichtinval op een eerste LDR-03
(Philips B 8731 03) regelt. Deze LDR wordt, op een spleet van ca. 1 mm na,
volledig afgedekt, zodat slechts een verplaatsing van 1 mm nodig is van
het vaantje over het gehele regelbereik (fig. 7). Dit brengt mee dat de
veerspanning en dus ook de bandspanning slechts weinig varieert voor een
f
vaantje

spleet

L

melkglas

cha ssis

LDR

Fig. 7. Het licht van het lampje valt door een smalle spleet op de LDR 03 of LDR 05.
Door het vaantje het licht door deze spleet geheel of gedeeltelijk te laten blenderen,
wordt de weerstand van de LDR geregeld. Het verdient aanbeveling, i.v.m. een goede
lichtverdeling op de LDR, deze achter een stukje melkglas o.i.d. te monteren.
volledige verplaatsing van de meetstift tussen de twee begrenzingsaanslagen.
De elektronische schakeling (fig. 8) spreekt voor zichzelf. De eerste tran
sistor dient enkel om met kleine stromen te kunnen sturen; R1 regelt de
snelheid van oplichten, ,R2 de snelheid van het uitdoven van het stuurlampje. Door instellen van de beide trimpotentiometers kan worden ver
kregen dat het systeem voldoende snel reageert en toch stabiel blijft. R3
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bepaalt de maximale lichtstroom van het lampje en dus de maximale
stuurstroom aan de motor (af te regelen bij de grootste spoeldiameter).
Door deze regelkring omschakelbaar te maken, zodanig dat hij steeds op
de aflopende spoel inwerkt, wordt bij elke bewegingsrichting van de band
een vrijwel constante bandspanning verkregen.
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Fig. 8. De elektronische schakeling, welke aan het eenvoudige principe van de con
stante bandspanningsregeling enigszins afbreuk doet, maar ons van ontzaglijk veel
problemen van mechanische aard verlost. De keuze van de dioden en transistoren is
allerminst bindend. De aangegeven typen doen het in ieder geval.

Het veertje van de meetopstelling wordt zodanig afgeregeld, dat bij de
laatste windingen op de kleinste kern geen slip optreedt.

5. ELEKTRONISCHE SNELHEIDSSTABILISATOR VOOR
BATTERIJRECORDER-MOTOREN
Een probleem bij draagbare grammofoons en taperecorders is het spanningsverloop van de batterijen gedurende de levensduur. Een mechanische
centrifugaalregulateur, zoals bekend uit de ouderwetse koffergrammofoon,
zou het batterijenverbruik aanzienlijk opdrijven, omdat bij afremmen van
de motor de ankerstroom toeneemt. Men past daarom wel centrifugaaleontacten toe, die de stroom verbreken als de snelheid te hoog wordt. De
snelheid neemt daardoor af tot het contact weer sluit, de motor weer gaat
versnellen, enz. Het contact staat dus voortdurend te schakelen, wat pro
blemen oplevert met vonkvorming en contactslijtage. Ter voorkoming daar
van past men wel indirecte regeling toe, waarbij het centrifugaalcontact de
basisstroomketen van een schakeltransistor stuurt, die op zijn beurt de
motorstroomketen opent en sluit. Het is echter niet te voorkomen, dat de
motorsnelheid voortdurend met rukjes verandert, wat hoge eisen stelt aan
de overbrenging en het vliegwiel. Een continuregeling, die volledig elek
tronisch werkt, is mogelijk als men aan de motoras een klein generatortje
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koppelt, dat een met de motorsnelheid evenredige spanning afgeeft
(fig. 9). Deze (wisselspanning wordt dubbelfazig gelijkgericht en via
een zenerdiode Dz2 aan een transistor VI wordt toegevoerd. Pas als deze
diode gaat geleiden, gaat ook VI open en sluit daardoor de basis van V2
kort. V2, die geleidend werd gehouden via R3 uit de gestabiliseerde span
ningsbron R2/Dzl, gaat nu sperren en vormt zo voor de motorketen een
toenemende serieweerstand. Met Rl kan de snelheid precies worden Inge
steld. Een regeling volgens bovenomschreven principe wordt o.a. toege
past in de Pabst-batterijrecorder-motoren.
6. DIAWISSELAAR-BESTURING DOOR MONAURAAL
BANDAPPARAAT

Inleiding

Bij de automatische diaprojector kan het beeldwissel-mechanisme en de
scherpstelling via een snoer op afstand worden bediend. Voor de meeste
van dergelijke projectors zijn hulp-apparaatjes in de handel, welke diawisseling onder commando van een bandrecorder mogelijk maken. Hoewel
het in principe mogelijk is, d.m.v op de rugzijde van de band geplakte
folies de projector te bedienen, verdient een zuiver elektronisch systeem
de voorkeur, daar metaalfolies gekraak veroorzaken en eventueel het ultschakelmechanisme van de recorder voortijdig bedienen.*) Moet tegelijk
met toonfrequente wisselimpulsen commentaar en begeleidende muziek
worden weergegeven, dan is men op een stereorecorder aangewezen. Op
het ene kanaal worden dan de besturingsimpulsen, op het andere de com
mentaren vastgelegd. Er kan echter met een gewone éénkanaals (monaurale) recorder worden volstaan, indien voor de impulsen een frequentie
wordt gebruikt, die niet in de begeleidende muziek of spraak voorkomt.
De besturingsimpulsen kunnen dan m.b.v. een selectieve versterker worden
gedetecteerd en via een relais de projector bedienen. Men kan b.v. het hoge
frequentiespectrum van de spraak resp. muziek afsneden en de besturings
impulsen m.b.v. fluittoontjes boven dit afsntypunt geven. Aangezien door
•) B.v. als op het andere spoor een verschillend wisselprogramma staat opgetekend.
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de recordereigenschappen — vooral bij lage snelheden — de bovengrens
beperkt is, geeft dit systeem een ernstige beknotting van de ,,hoog”-weergave van de begeleidingsmuziek, terwijl ook de verstaanbaarheid van
spraak achteruitgaat en er een „telefoon-geluid” ontstaat. Bij het hier
onder te beschrijven systeem werd daarom de lage zijde van de frequentieband gekozen en wel om de volgende redenen:
1. De basweergave van de meeste recorders met ingebouwde luidspreker
is door de krappe behuizing daarvan reeds zó slecht, dat afkappen van
frequenties beneden 50 Hz geen nadelige invloed op de weergavekwaliteit heeft.
2. De besturingsimpulsen kunnen dan met een redelijk niveau op de band
worden vastgelegd zonder dat deze storend uit de luidspreker klinken
of speciale filters ter onderdrukking hiervan nodig maken. Dit laatste
is wel het geval indien de recorder op een basreflexkast wordt aange
sloten (cross-over filter 80 Hz).
3. Aan de recorder zelf behoeft niet te worden veranderd. Slechts in be
paalde gevallen (b.v. het opnemen van orgelplaten via een grammofoonversterker met bascorrectie) is aanbrengen van een eenvoudig rumblefilter (kantelfrequentie ca. 50 Hz) nodig, voor zover deze versterker
zelf niet reeds een dergelyk filter bevat. Voor het opnemen van spraak
zijn in het geheel geen filters nodig.
De hieronder gegeven schakeling is zeker niet de goedkoopst mogelijke,
doch bevat een aantal leerzame details welke een praktische toepassing
zijn van enkele in dit boek vermelde basisprincipes en die de experimenteerder in de gelegenheid stellen hiermee ervaring op te doen. Immers de
schakeling bevat:

a. een 1-transistor oscillator met fazeverschuivend m-netwerk;
b. een selectieve versterker met dubbel-T netwerk, welke
bovendien bevat:
c. een direct koppelprincipe, waarmee een zeer goede
stabiliteit kan worden verkregen;
d. een Villard-spanningsverdubbelaar, gecombineerd met:
een monostabiele multivibrator, waarin de transistoren als
schakelaars worden gebruikt en een relais bedienen.

DE SCHAKELING

a. De oscillator
Voor het op de band vastleggen van de besturingsimpulsen wordt een wis
selspanning van 30 Hz gebruikt, opgewekt door de eenvoudige RC-oscillator
van fig. 10 (zie ook hfdst. XI. 2; XI-1).
De oscillator wordt gestart d.m.v. de drukknop S2. Het voedingsfilter
R7/C1 zorgt voor een geleidelijk aangroeien resp. afnemen van de ampli
tude, zodat hinderlijke schakelklikken worden vermeden.
De uitgangswisselspanning wordt via een hoogohmige weerstand R8 af
genomen, welke met R9 een laagohmige spanningsdeler vormt. Daardoor
is de oscillatorfrequentie onafhankelijk van de belasting, welke via C6 be
staat uit de niveauregelaar R10 resp. R13 in het mengpaneeltje (fig. 14)
waarin de besturingsimpulsen met het commentaar resp. de muziek worden
gemengd. Het max. niveau van de besturingsimpulsen wordt voornamelijk
door R9 bepaald. Afhankelijk van de frequentiekarakteristiek van de recor-
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der-versterker zal men zo nodig R9 dienen te vergroten of te verkleinen. In
het algemeen zal bij versterkers met slechte ,,laag”-karakteristiek R9 aan
zienlijk moeten worden vergroot.

V1 - AC 128

S2

R7

-6V

R3

—HF
Cl'

R5

VI

C3

C4

Hl-

-II

ff,n

R8

C6
II—>0,0

C5

R9

Fig. 10. 30 Hz OSCILLATOR
Cl ............... 100 Z/F elco 6 V
C2-3-4-6 .... 0,47 MF 125 V polyester
Rl-2-5...... 3.3 kQ

R3............... 39 kQ
R4.............. 12 kQ
R6 ............. 1.2 kQ

R7
R8
R9

390 P
100 kQ
4.7 kO

(alle weerstanden V4 W 10 %)
b. De selectieve versterker

Deze bestaat uit de direct gekoppelde tweetraps-versterker V2/V3; een op
de oscillatorfrequentie afgestemd RC-netwerk (dubbel-T filter), dat in een
tegenkoppelcircuit is opgenomen via een eveneens direct gekoppelde emissorvolger V4. Deze laatste zorgt voor een geringe belasting van het selec
tieve filter en vormt tezamen met V2 een z.g. „long-tailed pair”. Door de
directe koppeling worden de anders benodigde condensatoren uitgespaard
(welke gezien de lage frequentie vrij groot zouden moeten zijn en boven
dien tot extra fazeverschuiving zouden leiden). Bovenal leidt de directe
koppeling tot een zeer effectieve stabilisatie door de zeer sterke (gelijk
stroom )-tegenkoppeling. Een nadeel is echter, dat in verband met de lage
voedingsspanning (6V; zo gekozen wegens het beschikbare relais) weinig
spanningsruimte voor V3 overblijft, om alle (weerstands- en transistor-)
toleranties op te kunnen vangen. Vooral bij gebruik van andere transistortypen bestaat dan kans op „vastlopen” van V3, zodat men eventueel
door wijzigen van R8 de onder „afregeling" aangegeven waarden zal moe
ten instellen. (Het gebruik van transistoren met lage Ube zoals b.v. de
AC128 maakt echter in de meeste gevallen afregelen overbodig). Het dub
bel T-netwerk wordt op de oscillatorfrequentie afgestemd d.m.v. R24; de
selectiviteit wordt met R23 ingesteld, welke laatste een lineaire „overall”tegenkoppeling geeft en zo de totale versterking regelt. Bij resonantie
vormt het netwerk een hoge impedantie en is de versterking maximaal;
alle andere frequenties worden sterk tegengekoppeld. De bandbreedte, in
gesteld met R23, moet zó worden gekozen, dat geringe frequentie-variaties
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van het besturingssignaal (batterij- en netspanningsvariaties; snelheidsvariatie van de recorder enz.) voldoende worden opgevangen. De weerstan
den R21 + R22 parallel met R23 bepalen met R25 de instelling van V2.
Daardoor beïnvloedt variatie van R23 enigszins het werkpunt. De gecom
pliceerde tegenkoppeling bewerkstelligt echter een dusdanig sterke correctiespanning, dat de collectorspanning van V2 slechts enkele tienden volt
varieert. (Zie ook „afregeling”.)
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Het signaalniveau aan de ingang is instelbaar met R10 op het mengpaneeltje. Bij terugdraaien van de recorder-sterkteregelaar zal R10 een
overeenkomstig stuk omhooggedraaid moeten worden om het ingangsniveau aan de selectieve versterker constant te houden. Bezit de recorder
een uitgang met constant niveau (b.v. een katodevolger-uitgang vóór de
sterkteregelaar) dan kan men de selectieve versterker via een geschikte
serieweerstand hierop aansluiten en is bijregelen van R10 niet nodig.

c. De relaisversterker
In rust, wordt V5 geleidend gehouden via R27, welke deel uitmaakt van de
spanningsdeler R26/27 en de geleidende dioden Dl en D2. Over deze laatste
treedt een spanningsval op, zodat de onderzijde van C14 op ca. —0,1 V
staat t.o.v. massa. Doordat V5 tot aan de kniespanning is uitgestuurd, staat
de basis van V6 nagenoeg op aardpotentiaal. V6 trekt daardoor slechts
een zeer geringe collectorstroom en het relais is af.
Het door de selectieve versterker versterkte 30 Hz signaal wordt met
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D1/D2 gelijkgericht. Deze dioden vormen tezamen met C13 en C14 een
Villard spanningsverdubbelaar. De verhouding van C13 tot C14 is zo ge
kozen, dat de onderzijde van C14 slechts betrekkelijk langzaam posi
tiever wordt. Pas als deze een waarde van 4-0,5 V t.o.v. massa heeft be
reikt — hetgeen na ca. 0,3 A 0,5 sec. het geval is — begint V5 dicht te
gaan. Deze uitsteltijd verhindert aantrekken van het relais op korte impul
sen — b.v. tijdens starten en stoppen van de band.
V6 ontvangt nu basisstroom via R28, waardoor over R29 een positief
gaande spanningssprong van ca. 1,5 V begint. Deze wordt via C14 en R26
naar V5 teruggevoerd, zodat V5 snel geheel dicht en V6 geheel open gaat
en het relais aantrekt. V5 en V6 vormen m.b.v. C14 een monostabiele multivibrator (zieblz 251) met een tijdconstante van ca. 1 sec., zodat het relais
ook bij korter durende besturingsimpulsen (groter dan 0,3 sec. en kleiner
dan 1 sec.) toch minstens 1 sec. aangetrokken blijft. Daardoor wordt de
koppelmagneet van de projector (welke enige tijd nodig heeft om het
transportmechanisme met de motor te koppelen) voldoende lang bekrach
tigd. De terugkoppeling via C14 (welke hier dus een dubbele functie heeft!)
heeft het voordeel, dat het relais zonder klapperen op de 30 Hz rimpelfrequentie snel aantrekt.
Bij voldoend sterk signaal voorkomt de inmiddels verder opgebouwde
4--spanning aan de basis van V5 terugklappen van de monostabiele multivibrator, indien het besturingssignaal langer aanhoudt dan diens RC-t|jd.
Nu hangt de toelaatbare sterkte van het signaal af van de luidsprekerbehuizing in de recorder, d.w.z. in hoeverre de signalen nog beneden het
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hoorbare niveau blijven. Moet een zwak signaal worden gebruikt, dan is
dit niet in staat de dioden Dl 4- D2, welke vanuit V6 met 4-1,5 V worden
gesperd, te openen. De schakeling valt dan óók bij lang aanhoudend be
sturingssignaal weer terug, zodat het relais afvalt en na zekere tijd nog-
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maals aan kan trekken. Om te voorkomen, dat de diaprojector eventueel
2 X doorstapt, moet men in dit geval er voor zorgen, dat de besturingsimpulsen korter dan 1 sec. duren (ca. 0,5 sec.). Dit is automatisch het geval
als S2 zó lang wordt gedrukt tot het relais aantrekt. Deze gegevens gelden
voor de „Paximat S” projector.
De voeding
De schakeling is ontworpen voor 6 V gelijkspanning, waarvoor eventueel
een batterij kan worden gebruikt. Het is echter ook mogelijk, de voeding
uit de projector te betrekken. De gebruikte .Paximat S”-projector bezit
nl. een 14 V gelijkspanningssysteem voor de koppelmagneet en het scherp-
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stellingsmotortje. Deze spanning wordt verkregen d.m.v. een extra wikke
ling op de ventilatie-motor (welke tevens als transformator wordt ge
bruikt) en een ingebouwde gelljkrichtcel. Daar de koppelmagneet een aan
zienlijke stroom trekt, zakt de spanning tot ongeveer 7 V op het moment
dat de magneet wordt ingeschakeld. Deze grote variatie maakt het nood
zakelijk, de spanning voor de transistorschakeling althans enigszins te
stabiliseren. Hiertoe wordt de versterker gevoed via een serieweerstand
R33, ontkoppeld met een grote elco C15. Op het moment, dat het relaiscontact sluit, wordt via diode D3 deze voorschakelweerstand parallelgeschaxeld met een veel kleinere weerstand R34, zodat de versterkerspanning nagenoeg constant op 6 V blijft gehandhaafd. De elco overbrugt de
tijd tussen relaisbekrachtiging en het sluiten van het contact. De diode D3
verhindert, dat de koppelmagneet bij geopend contact stroom ontvangt en
dient tevens als vonkblussing, om schakelklik-inductie op de recorderingang te voorkomen.
Indien de klik-onderdrukking onvoldoende blijkt, moet ook de (gestippeld
getekende) seleniumcel G worden aangebracht.
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De bevestiging van
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Dia wisselaar (blz. 2S3)
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d. Het mengpaneeltje

Indien de recorder niet reeds over een Ingebouwde mengmogelljkheid be
schikt, kan een eenvoudig mengpaneeltje volgens fig. 14 worden gebruikt,
dat op de microfooningang van de recorder wordt aangesloten. Hoewel
deze menginrichting een vrij grote verzwakking geeft (ruim 11 dB) is dit
voor het leveren van commentaren (waarbij de microfoon ter vookoming
van „achtergrondlawaai” op korte afstand wordt besproken) en begelei
dende muziek geen enkel bezwaar — zeker niet als de recorder over vol
doende versterkingsreserve beschikt.
Bij het proefmodel werden de mengpotentiometers en de overige bedieningsorganen op één paneeltje gemonteerd en dit op het kastje met de
verdere schakeling aangebracht.
Bij opname dient RIO als niveauregelaar voor de besturingssignalen; bij
weergave als gevoeligheidsregelaar voor de selectieve versterker. E.e.a.
wordt omgeschakeld met SI. In stand „opname” verbindt Sla de oscillatoroutput met RIO, terwijl Slb via R13 deze output tevens naar de ingang van
de selectieve versterker voert. Bij drukken van S2 zal dus tevens het relais
schakelen, zodat de commentaren tijdens een proefprojectie gesproken en
tegelijk met de wisselimpulsen en eventueel begeleidende muziek op de
band kunnen worden opgenomen. R13 maakt daarbij het ingangsniveau van
de selectieve versterker onafhankelijk van de stand van RIO.
In de stand „weergave” verbreekt Sla de verbinding van R10 met de oscillator, terwijl Slb de selectieve versterker naar de loper van RIO omscha
kelt. Drukken van S2 blijft nu zonder uitwerking, zodat de wisseling via de
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recorder niet door abusievelijk drukken van S2 in de war kan worden ge
bracht. Het signaal van de thans met de luidsprekeruitgang van de recor
der verbonden ingangsplug kan dus nu met RIO zó worden ingesteld, dat
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MONTAGEPLAN OSCILLATOR- EN VERSTERKERBORDJE
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het relais uitsluitend op de 30 Hz beeldwisselsignalen reageert. Daar e.e.a.
afhankelijk is van de stand van de recorder-sterkteregelaar, doet men er
verstandig aan bij de betreffende band een aantal corresponderende
sterkteregelaar-standen te noteren. (B.v. recorder-sterkteregelaar stand 5,
niveauregelaar wisselaar stand 4 enz.) Bij terugdraaien van het recordervolume kan dan de niveauregelaar een evenredig stuk worden opgedraaid,
zonder de kans te lopen dat de diawisseling niet meer (of op verkeerde mo
menten) werkt. Daarom ligt de zaak eenvoudiger bij recorders, welke
vóór de hoofdversterker een katodevolger-uitgang met constant niveau
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hebben, welke dan i.p.v. de luidsprekeruitgang met het wisselkastje kan
worden verbonden. Op het bedieningspaneeltje van het wisselkastje zijn be
halve de mengpotentiometers R10, Ril en R12; de opname-weergave
schakelaar SI; de startknop S2 en de in- en ultgangspluggen ook een
tweetal knoppen S3 en S4 voor de bediening van het scherpstellingsmechanisme aangebracht. Het wisselkastje kan dus via een passende plug
rechtstreeks op de projector worden aangesloten. De aangegeven numme
ring geldt voor de „Paxlmat S” projector. Ter voorkoming van brom- en
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klikstoringen wordt over de pot meters resp. de in- en uitgangspluggen een
afschermkapje aangebracht.
A fregeling

Tijdens de afregeling wordt de schakeling op een 6 V batterij aangesloten.
Allereerst moet de werking van de oscillator worden gecontroleerd. We
kunnen hiertoe b.v. de output met de PU-aansluiting van een radio of de
recorderversterker verbinden; bij drukken van S2 moet het 30 Hz signaal
uit de luidspreker klinken. Is de bedrading in orde en werkt de oscillator
desondanks niet, dan is de a' van de gebruikte transistor mogelijk te laag.
MONTAGEPLAN VAN HET MENG- EN BEDIENINGSPANEELTJE
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Gebruik hiervoor een transistor met een a' van tenminste 60. Vervolgens
moet de gelijkstroominstelling van de selectieve versterker worden ge
controleerd en het dubbel T-netwerk worden afgestemd, aangezien deze
door weerstands- en capaciteitstoleranties worden beïnvloed. Vooral het
gebruik van andere transistortypen kan de gelijkstroominstelling versto
ren. R23 wordt tijdelijk vervangen door een 100 kp weerstand in serie met
een 1 M.Q potmeter en R24 door een 4,7 k£) weerstand In serie met een
10 k{2 potmeter. Neem C9 t/m Cll tijdelijk los en draai R23 half in. De
collector-spanning van V3 moet nu —3,5 è. —3,9 V bedragen; wijkt deze
belangrijk af, dan kan deze door wijzigen van R19 worden gecorrigeerd.
Bij verdraaien van R23 van max. naar min. mag de collectorspanning van
V3 0,3 è. 0,4 V variëren, doch mag daarbij niet buiten de boven aangegeven
grenzen komen. Voor de afstemming worden nu C9 t/m Cll weer beves
tigd; R23 wordt op minimum gedraaid en R24 op maximum, terwijl het
relais wordt verwijderd. (De verbinding van C14 via R29 naar min blijft
bestaan). We meten nu de spanning aan de onderzijde van C14 t.o.v.
massa; deze moet ca. —0,1 V bedragen. De output van de oscillator wordt
nu via de 0,1 M.Q sterkteregelaar R10 met de ingang van de selectieve ver
sterker verbonden, Slb in stand „weergave” gezet; Sla overbrugd en S2
overbrugd. De sterkteregelaar R10 wordt geheel opengedraaid. Bij lang
zaam verdraaien van de afstemweerstand R24 wordt een punt gevonden,
waarbij de spanning aan C14 positiever (minder negatief) begint te wor
den. Draai de sterkteregelaar R10 zó ver terug, dat nog juist een dip in de
meteraanwijzing kan worden geconstateerd. Draai nu de bandbreedte-regelaar R23 een stukje in de richting van grotere weerstand, waardoor een
scherper minimum wordt verkregen en herhaal de procedure, daarbij
steeds de sterkteregelaar verder terugdraaiend. Wordt B23 te ver opgedraaid,
dan bestaat de kans dat wegens de toenemende versterking oscilleren ont
staat, kenbaar doordat de spanning met een ruk van een negatieve naar
een positieve waarde (ca. 4-1,5 V) springt, welke ook bij onderbreken van
S2 aan blijft houden. Er kunnen hierbij zwevingen met de oscillatorspanning ontstaan, zodat de meterwijzer in het zwevingsritme gaat schommelen
(S2 gesloten). Men draait R23 in dat geval weer iets terug, totdat het
oscilleren stopt (S2 open). Na afregeling kan men de totale waarde van
de tijdelijk aangebrachte weerstanden meten en deze door vaste weerstan
den vervangen. Daarbij moet R23 (vaste 100 kQ weerstand in serie met
ingestelde potmeterwaarde!) naar beneden op de dichtstbijzijnde handels
waarde worden afgerond om de bandbreedte iets te vergroten. In het proef
model bleek R23 = 470 k£) te moeten zijn; deze waarde is echter afhanke
lijk van de a' van de gebruikte transistoren. Voor R24 werden twee weer
standen van 4,7 kQ in serie gebruikt; de juiste waarde hiervan (welke zo
nauwkeurig mogelijk moet worden benaderd) hangt echter af van de
fabricage-toleranties van de gebruikte weerstanden en condensatoren in de
oscillator en in het dubbel T-netwerk. Gebruik hiervoor stabiele exempla
ren (b.v. opgedampte koolweerstanden en polyester-condensatoren).
Thans kan het relais weer worden aangebracht. Bij langzaam vanuit nul
opdraaien van R10 zal het relais op zeker ogenblik abrupt aantrekken; de
spanning aan C14 springt daarbtf met een ruk naar ca. 4-1.5V. Bij zwak
signaal loopt deze spanning weer langzaam naar nul terug totdat het relais
na ca. 1 sec. weer afvalt, om na 1 sec. nogmaals aan te trekken, enz. Bij
sterk signaal (R10 bijna geheel open) blijft het relais aangetrokken.
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7. TL-LICHTSTERKTEREGELAAR MET GESTUURDE
GELIJKRICHTERS OF „THYRISTORS”
Voor het regelen van de verlichtingssterkte van TL-buizen en gloeilampen
in bioscoopzalen, röntgenkamers e.d. worden tegenwoordig vaak thyratronschakelingen gebruikt. Een dergelijk regelsysteem, dat door schakelen van
de wisselstroom de effectieve waarde hiervan regelt, biedt het voordeel,

Fig. 17
Gedurende tt geen spanning,
gedurende t? wel spanning.

dat dit met aanzienlijk geringer wattverliezen gepaard gaat en bovenal een
soepeler regeling van TL-verlichting mogelijk maakt, dan met serieweerstanden het geval is. Zoals fig. 17 laat zien voorkomt de thyratronregeling, dat de bedrijfsspanning van de TL-buizengroep beneden de ontsteekspanning van de individuele buizen komt en deze voortijdig zouden
doven. In principe kan men daarbij één of beide periodehelften regelen.
Dergelijke regelschakelingen kunnen ook met gestuurde silicium-geltfkrichters worden gemaakt (zg. „trigger-controlled rectifiers” TCR’s of
„Thyristors”, aangeduid met Dt, zie hfdst. VIII. 16). Fig. 18 geeft een voor
beeld van een dubbelzijdig geregelde dimschakeling. Hierin wordt gebruik
gemaakt van 2 thyristors van het type TCR 2005 (Transitron, Ine.).
Dtl wordt ontstoken als volgt: Gedurende de negatieve periode-helft wordt

500 W max

R1
D3

C2
115

Fig. 18
Cl-2 ....
Dl-2 ...
D3-4 ...
Dt 1, 2
R1 ......
R2......
R3-4 ...
R5......

..10 /«F elco 250 V

.. TK5 (Transitron)
.. TK 20 (Transitron)
.. TCR 2005 (Transitron)
.. 500/2 10 W

5 kf) potm.
..

1 kQ

.

5 k/2

R5

Cl in negatieve zin geladen via R2 en gedurende de positieve perlodehelft in positieve zin via een deel van de potentiometer R2 en de gelijkrichter D4. Zodra de spanning over Cl een bepaalde (geringe) positieve
waarde heeft bereikt, begint Dl te geleiden en wordt Dtl ontstoken.
Naarmate een groter deel van R2 via D4 wordt kortgesloten, zal Cl sneller
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herladen en Dtl eerder doen ontsteken, waardoor deze over een groter
deel van de positieve periodehelft geleidt.
Als Dtl gedurende een klein deel van de positieve periodehelft geleidt,
staat Dt2 gedurende korte tijd kortgesloten en wordt in de resterende tijd
van de positieve periodehelft (als Dtl nog is gesperd) C2 in negatieve zin
geladen. Daardoor vergt het ’t grootste deel van de volgende (negatieve)
periodehelft om C2 weer te ontladen en de positieve startspanning voor
Dt2 op te bouwen .
Omgekeerd zal, als Dtl gedurende een groot deel van de positieve periode
helft geleidt, C2 slechts gedurende korte tijd negatief worden geladen,
zodat in de volgende periodehelft C2 reeds na korte tijd de vereiste posi
tieve onsteekwaarde voor Dt2 zal bereiken. Aldus kan men met slechts één
potentiometer R2 beide thyristors regelen.
De schakeling geeft over het gehele regelgebied van R2 een geleidelijk
verlopende helderheidsregeling. Het max. vermogen van de te regelen verlichtingsinstallatie mag 500 W bedragen. De schakeling werd ontworpen
voor de (Amerikaanse) netspanning van 115 V; voor gebruik op 220 V is
echter geen transformator Vereist, als men geschikte thyristortypen ge
bruikt. Voor verdere gegevens wordt naar de publicaties van Transitron
verwezen.

8. MOTOR-SNELHEIDSREGELING MET GESTUURDE
GELIJKRICHTERS

Wordt de snelheid van wisselstroom-motoren met serleweerstanden ge
regeld, dan heeft dit grote invloed op het koppel, terwijl bovendien een
aanzienlijke warmte-ontwikkeling in de serieweerstanden ontstaat. Waar
dit ontoelaatbaar is en een van de belasting minder afhankelijke regeling

Fig. 19
Cl
Dl
D2-3 ....

D3
R2
R1t.......
.......
D

10 fiF elco 250 V
TK5 (Transitron)
TM21 (Transitron)
TK20 (Transitron)
1 k_Q
5 kf? potm.
TCR2005 (Transitron)

ns v

wD*

d,

Dl

R1

c= C /

gewenst is, kan men gebruik maken van de regelschakeling van fig. 19.
In dit schema wordt de wisselspanning enkelzijdlg geschakeld, zodat
slechts één thyristor nodig is. De werking van de schakeling is gelijk aan
die van Dtl uit de vorige schakeling.
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9. THYRISTOR-TOERENREGELAAR VOOR ELEKTRONISCHE
BOORMACHINE

De schakeling volgens fig. 20 is ontworpen als continu snelheidsregelaar
voor elektrische handboormachines tot een max. vermogen van 300 W. De
benodigde onderdelen zijn klein genoeg om in het handvat van.de machine
te worden ingebouwd. De gebruikte thyristor moet worden gemonteerd
op een zo groot mogelijke koelplaat als de beperkte ruimte toelaat. Een 1,5
A 2 mm dik aluminium u-profiel met flenzen van elk 25 x 25 mm is voor
de gegegeven belasting voldoende gebleken. Bij de nominale netspanning
van 220 V/50 Hz mag de continu-belastingsstroom 1,5 A bedragen; inter
mitterend 3A.
D2 . .

s

I
I
I

Rt

Dt

—OF^—
R3

220 V
P

Mo

R2

Fig. 20

Alleen de positieve periodehelften van de netspanning worden voor de
motor gebruikt. Daardoor ontvangt de motor een pulserende gelijkstroom,
die, als de thyristor gedurende de volle positieve helft geleidt, overeen
komt met een effectieve spanning van ca. 70 % van de netspanning. Er
kan dus met een enkelfazige thyristor-gelijkrichtschakeling worden vol-

0"
Fig. 21

snelheids
regelaar

Mo
Dt

V

220V

1

R2

C

RC

staan. Doordat de stroompieken door de motor groter zijn dan zonder gelijkrichter, zal de collector van het motor-anker wat sterker vonken dan
normaal; zo nodig moet het ontstoringsfilter worden herzien.
Gedurende de negatieve periodehelften, waarin de thyristor is gesperd,
wordt door het remanente magneetveld van de stator in het anker van de
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motor een tegen-EMK opgewekt, die evenredig is met de snelheid. Voor
elke stand van de snelheidsregelaar R2 geldt, dat hoe groter de tegenEMK is, des te groter de spanning via Dl moet zijn om de poort/katode
ontsteekspanning van de thyristor te bereiken. D.w.z. hoe hoger de snel
heid, des te later valt het ontsteekmoment van de thyristor — en dus des
te minder energie krijgt de motor toegevoerd. Er ontstaat aldus een
automatische snelheids-stabilisatie bij belastingsvariaties. Neemt de belas
ting toe, dan ontsteekt de thyristor eerder en levert een groter elektrisch
vermogen aan de machine.
Voor vol vermogen kan men de thyristor tenslotte nog met een schake
laartje kortsluiten. Is ook hier nog enige regeling gewenst, dan kan men
D2 aanbrengen, zodat gedurende een periodehelft nog wordt geregeld en
gedurende de andere periodehelft vol vermogen wordt gegeven.
Een schakeling voor het regelen van een kleine industriemotor geeft
fig. 21. De max. belastingsstroom is 0,5 A.
10. EENVOUDIGE DUBBELFAZIGE REGELSCHAKELING MET
DIAC EN TRIAC
In de schakeling volgens fig. 22 is de Triac type SC 40 D toegepast. Deze
wordt gestuurd door een diac type ST2 vanuit een fazeverschuivend net
werk R1/R2-C1. Bereikt de spanning over Cl de ontsteekspanning van de
ST2, dan schakelt deze door en ontsteekt zo de triac. In fig. 23 is het
oscillogram weergegeven van de spanning over Cl, die tot aan het ont-

max 1200 IV
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i '

-
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<>

ri

H ik -ft iv

220 V

V/ri
n sook-Ve w
SC40D
mp2

Cl
100 ÏT
400 k

9
Fig. 22

a2
Fig. 23

steekmoment van de diac en de triac met de voedingswisselspanning iden
tiek is, en daarna naar nul schakelt. Het daaronder staande oscillogram
geeft de belastingsstroom aan, die eerst 0 is en na het ontsteken van de
triac de met de momentele wisselspanning evenredige waarde aanneemt.
Bij de nuldoorgangen doven zowel de diac als de triac steeds, om pas weer
aan te gaan als de ontsteekspanning aan de diac wordt bereikt.
Nu is met een enkelvoudig RC-netwerk principieel geen grotere fazeverschuiving dan 90° mogelijk. Het regelgebied van R2 ligt dus tussen 0° en
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(bijna) 90°. Een methode die men zou kunnen toepassen om met hetzelfde
RC-netwerk toch 180° te bereiken, maakt gebruik van een in het middenafgetakte transformator 1 : (1 + 1), die de secundaire spanning t.o.v. de
primaire spanning +180° of —180° omkeert. Sluit men hierop het fazeverschuivend netwerk aan, dan kan men met R2 van +90° tot —90° regelen,

p,
Fig. 24
■o

U2

C

1
zie fig. 24. Merkwaardigerwijs blijkt de schakeling volgens fig. 22 echter ook
zonder faze-omkeertransformator te werken’ Dat komt, omdat het hier niet
alleen op de fazehoek, maar ook op de absolute waarde van de spanning aan
komt. Verwijdert men de diac, dan bedraagt de piekspanning over Cl, als
R2 geheel wordt kortgesloten, ca. 300 V (= \/2 X 220 V); draait men R2

?oou ■■ -

vt

I

Fig. 25
27

0

90°
Zl

; 180*

22

op de maximum waarde (= 500 kp) slechts 20 V. Fig. 25 laat de verhou
ding van faze en spanning in deze twee uiterste standen zien: In de eerste
uiterste stand I staat praktisch de volle wisselspanning over Cl (fazeverschuiving nul); even vóór de andere uiterste stand II ligt het maximum bij
b.v. 35 V en is de fazeverschuiving aldaar b.v. 80°.
De ontsteekspanning van de diac ligt bij 35 V, d.w.z. curve I ontsteekt de
diac op punt Zl; curve II op punt Z2. De effectieve fazehoek tussen Z1 en
Z2 is blijkens fig. 25 dus bijna 180°, hoewel de fazeverschuiving tussen de
grafieken I en II slechts 90° is. Dit is te danken aan het feit, dat de ge
volgen van fazeverschuiving en amplitudevermindering bij elkaar optellen.
Opgemerkt zij nog, dat de spanning over Cl na aansluiten van de diac en
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de triac nooit hoger kan oplopen dan 35 V, omdat deze na het ontsteken
laagohmig worden, en de spanning over Cl tot ca. IV terugbrengen. Ook
de dissipatie in de weerstanden blijft gering, omdat ook de spanning over
de triac laag wordt zodra deze ontsteekt. Men kan dus met ’/s W weerstan
den en condensatoren voor lage spanning toe. R1 mag evenwel niet worden
weggelaten, omdat anders de max. stroom door de diac niet goed gedefi
nieerd wordt als R2 wordt kortgesloten. Zou de stroom zich ongunstig ver
delen over triac en diac, dan kan de laatste gemakkelijk worden vernield.
Om dezelfde reden mag Cl ook niet groter worden gemaakt dan staat aan
gegeven.
Een klein gebrek heeft deze eenvoudige regelschakeling nog wel: Bij toe
passing als „dimmer” is het laatste gebied van donker naar licht lastig
instelbaar. Dit wordt veroorzaakt door de sterke belasting, die de ont
stekende diac op het RC-circuit vormt, zodat de effectieve fazehoek t.o.v.
de voedingswisselspanning niet constant blijft. (De spanning is sneller 0
en bereikt de onsteekspanning in de andere richtig daardoor eerder.)
Draait men R2 van geheel donker langzaam naar licht, dan springt de
stroom abrupt op halve waarde; bij terugdraaien van licht naar donker gaat
de helderheid echter geleidelijk mee terug. Er bestaat dus een soort hysteresis, die voor sommige toepassingen ongewenst is. Deze is in de volgende
verbeterde schakeling ondervangen.

11. VERBETERDE DUBBELFAZIGE REGEDSCHAKELING
MET DIAC EN TRIAC

Ontkoppelt men de diac van het RC-netwerk door een tweede RC-filter,
dan komt men tot het schema van fig. 26. Nu kan de diac de ingestelde
fazehoek door zijn plotselinge belasting niet meer veranderen, althans de
invloed is nu zó klein geworden dat men aan de helderheid van de lamp
nauwelijks meer een „sprong” bemerkt.
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Omdat een „kale” serieweerstand R4 tussen RC-netwerk en de diac de
ontsteekstroom beneden de „houdwaarde” resp. ontsteekwaarde van de
diac. resp. de triac zou brengen, is een condensator C3 aangebracht. De
ontlaadstroom daarvan is nu voldoende groot, om betrouwbaar de triac te
ontsteken. Het gevolg is echter, dat na ontladen van C3 de diac weer
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dooft, C3 opnieuw gaat opladen en opnieuw ontsteekt. Dit herhaalt zich
een aantal malen (3 & 4 X ), tot de spanning over C2 zover is teruggelopen,
dat verder ontsteken niet meer mogelijk is (zie fig. 27). Nadelig is ge
noemd relaxatieverschijnsel niet, omdat de bij de eerste impuls reeds ont
stoken triac zich van verdere impulsen niets aantrekt. Men zou de impul
sen nog wel kunnen onderdrukken door tussen diac en triac nog een klein
serieweerstandje op te nemen, maar noodzakelijk is dit zoals uiteengezet
niet.

Fig. 27

Wie met diacs en triacs wil experimenteren, wordt dringend aangeraden
een scheidingstransformator te gebruiken die secundair niet wordt ge
aard, en verder de uiterste voorzichtigheid te betrachten. (Bij metingen
aan onder spanning staande schakelingen één hand in de broekzak
houden!)
Wat de koeling van de triac betreft richte men zich naar de gegevens van
de fabrikant. Bij de General Electric typen voor 6A (SC40D) of 10 A
(SC45D) geldt, dat ze op een zodanig koellichaam moeten worden ge
monteerd, dat de temperatuur van het huis niet boven de 75° C kan stijgen.
Bij toepassing als toerenregelaar voor motoren moet de max. aanloopstroom in rekening worden gebracht bij de keuze van het type.
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HOOFDSTUK XIV

DIGITALE SCHAKELTECHNIEK

1. VAN ARISTOTELES TOT AUTOMAT1E

Voortbouwend op filosofieën van Aristoteles heeft de Engelse wiskundige
George Boole rond 1847 een soort „steno voor logische stelsels” ontwikkeld,
waarbij de symbolen langs algebraïsche weg konden worden bewerkt. Het
oorspronkelijke logica-systeem van Aristoteles behandelde de samenhang
van een aantal (of „stelsel”) van beweringen, die elk op zich „waar” of
„onwaar” konden zijn. B.v. uit het stelsel van beweringen:
„paarden zijn zoogdieren”
(waar)
„koeien zijn zoogdieren”
(waar)
„gehoornde dieren zijn zoogdieren” (waar)
„koeien zijn gehoornde dieren”
(waar)
„paarden zijn gehoornde dieren”
(onwaar)

kan men door logisch redeneren de gevolgtrekking maken, dat koeien en
paarden zoogdieren zijn; dat zoogdieren paarden of koeien of gehoornde
dieren zijn, maar tevens dat b.v. de bewering dat zoogdieren gehoornde
dieren zouden zijn, niet waar is.
Dergelijke stelsels kunnen worden uitgebreid tot z.g. „meerwaardige be
weringen”, b.v.:
„koeien zijn zoogdieren en gehoornde dieren en viervoeters”.
Boole heeft zich echter tot de „enkelwaardige logica met twee discrete
functies” beperkt. Verder voerde hij voor het begrip „OF” het symbool „4-”
in, voor het begrip „EN” het symbool „•” (= algebraïsch maalteken) en
voor het begrip „NIET” het symbool ,,—” welk laatste symbool als een
streep boven de onware bewering wordt gezet. *)
Het is juist door deze beperkingen en eenvoudige symboliek, dat de algebra
van Boole — die jarenlang vrijwel vergeten was — later zo uitstekend
bruikbaar is gebleken voor analyses en vereenvoudiging van complexe
0
gesloten
circuit:
x= 1

0
open
circuit:
x- 0

..0"

circuit is gesloten (1)
als a gesloten is
o

£
Fig. 1

(a)

(b)

(c)

schakelnetwerken, door gebruik te maken van een aantal eenvoudige
rekenregels, stellingen en theorema’s. Zo stelt bij toepassing op de schakeltechniek een gesloten circuit voor door een „1”; een geopend circuit door
’) Er zijn ook systemen waarbij andere of zelfs tegengestelde symbolen worden ge
bruikt; deze zullen we, om verwarring te voorkomen, laten rusten.
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een ,,0" (fig. la-b). De „actieve schakelfunctie x” van een schakelaar „a”
kan men dan aldus in formulevorm aangeven:

x = a
x,
D.w.z. de functie x wordt „1” als schakelaar a vanuit de rusttoestand naar
de werktoestand wordt gebracht. De rusttoestand van a is dus gedefinieerd
als „0”, hetgeen in de naast fig. lc getekende z.g. „waarheidstabel” tot uit
drukking komt.
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In fig. 2 is een „OF”-functie van twee {schakelaars getekend. Het circuit x
wordt gesloten (= „1”) als schakelaar a OF schakelaar b wordt gesloten
( = „1” wordt), hetgeen weer uit de waarheidstabel en de formule blijkt:
x = a 4- b
x= (a*b)*c=a*b*c
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1

1

1

0
(a)

Fig. 3

(b)

Zet men een derde schakelaar c parallel aan a en b (fig. 3a), in formule:
x = (a 4- b) + c

dan is het duidelijk dat dat precies hetzelfde is als fig. 3b, of in formule:
x = a + b+ c

Hieruit volgt, dat de uit de logica bekende z.g. „communicatieve en asso
ciatieve wetten” hier ook gelden — of eenvoudiger gezegd: men mag de
termen (onder bepaalde regels) onderling verwisselen:
a 4- b

b 4- a

(a + b) 4- c = (a 4- c) 4- b = (b 4- c) 4-a=a4-b4-c
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In fig. 4 is een ,,EN”-functie van twee schakelaars getekend. Het circuit
x wordt gesloten (= „1”) als schakelaar a EN schakelaar b worden gesloten:
x = a.b
* = c (ab ) z abc
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Zet men een derde schakelaar c in serie met a en b (fig. 5a), dan wordt:
x = (a . b) . c

wat natuurlijk weer hetzelfde is als fig. 5b:
(a.b) . c = (a . c ) . b = (b . c) . a =a . b . c=b . c . a =c . a . b

Het zal ook wel duidelijk ztfn dat een gesloten circuit „1” parallel aan een
schakelaar a alttfd een gesloten circuit x = „1” oplevert.

x 4- a 4-1 = 1

en dat een schakelaar parallel aan een open circuit de functie van de
schakelaar heeft:
x = a + o = a.

Evenzo is bij serieschakeling met een gesloten circuit:
x = a.1 = a
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en met een geopend circuit:
x = a.o = o
0
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Fig. 7a
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Fig. 7b
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x = a ♦a-a

Ook is het wel duidelijk dat twee ider tieke contacten op dezelfde schake
laar qua schakelfunctie door één contact mogen worden vervangen:

x = a + a— a
x = a .a
a
Een schakeling als in fig. 8a met de formule
x = a.b + c .a
x = ab * ca =ab^ac = a(b*a)
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(b)

(c)
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kan worden vereenvoudigd tot fig. 8c, wat we algebraïsch ook kunnen doen
door buiten haakjes brengen van gelijke termen:

x = a.b4-a.c = a.(b-|-c)

Fig. 9

A
o
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ff

Vormt een schakelaar in de ruststand een gesloten circuit, dan wordt in
de actieve stand het circuit verbroken:
X = a'

Lees: ,,x is gelijk NIET-a”
(We zullen hier de ,,NIET”-toestand van schakelaars e.d. = de verbreekfunctie met een accent aangeven, omdat de zetter helaas geen letters met
streepjes erboven voorradig heeft.)
Ook hier kunnen we weer parallel- en serieschakelingen voorstellen:
x = a' + b'
x = a' . b'

ff

y

J

° l
0
x = a* b

Fig. 10a

ff

Fig. 10b
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Zet men twee tegengestelde contacten op dezelfde schakelaar parallel of in
serie, dan geldt:

ff

x = a + a' = 1
x = a . a' = 0

ff

ff

..0"

.A"
O

0

0

Fig. 11a

Q

Fig. 11b
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Met x werd steeds het sluiten van het circuit aangeduid als functie van de
actieve stand van de schakelaars.
Zijn we geïnteresseerd in het openen van het circuit, dan moeten we uit
gaan van de omgekeerde of „inverse” functie. We kunnen daarbij de vorm,
die het sluiten van het circuit aangaf. in zijn geheel omkeren. B.v. de func
tie:
x = a 4- b
wordt dan:

x' = (a + b)' = a' . b'
0

b

Fig. 12

° T

Jr = a * b

D.w.z. het circuit wordt verbroken als a OF b actief is. Op dezelfde manier
kan een verbreekfunctie worden omgezet in een maakfunctie, b.v.:

x' = a' 4- bc
x = (a' 4- bc)' = a . (bc)' = a . (b' 4- c')
0

b

A

Fig. 13
b

]

•l

i°

0
afbc

tb* c)

We maken daarbij gebruik van de „Wet van De Morgan” toegepast op de
algebra van Boole:

of

(a 4- b + c + ... + n)' = a' . b' . c' ... n'

(a . b . c ... n)' = a' + b' + c' + ... + n>
Elke term in deze formule kan weer uit een complexe vorm bestaan, b.v.
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a = pq' 4- s 4- t', die dan steeds in zijn geheel dient te worden geïnver
teerd. Uit het voorgaande kunnen nog een aantal andere betrekkingen
worden afgeleid, die tezamen met de reeds besproken afleidingen hieronder
zijn samengevat:
De vaardigheid bij het werken met Boole-algebra hangt voornamelijk af
van de kennis van deze grondregels:
a 4- 0 = a
a 4- 1 = 1
a 4- a = a
a 4- a' = 1
a + b = b 4- a
a 4- (b 4- c) = (a 4- b) 4- c
a 4- ab = a
ab + ac = a (b 4- c)
a 4- a'b = a + b
(a 4- b)' = a'b'

a . 1 = a
a . 0 = 0
a .a = a
a . a' = 0
ab = ba
a . (bc) = (ab) . c
a . (a 4- b) = a
(a + b) .(a-f-c) = a 4- bc
ab' 4- ab = a
(ab)' = a' 4- b'

(a')' = a
(a' + b) . b'c = a'b'c

(a' + b) . ac = abc

(a + b) . (ab 4- c) = ab 4- (a + b) . c
In „logische” elektronica-schakelingen worden de grootheden „1” en „0”
voorgesteld door twee discrete spanningsniveaus, en wel zo dat het meest
positieve niveau de „1”, het andere niveau de „0” representeert. B.v. zijn
in een stelsel de niveaus +5 V en aardniveau, dan komt +5V overeen met
de logische ,,1”, en aardniveau met de logische ,,0”. Zijn de niveaus van
een ander stelsel b.v. aardniveau en —10 V, dan komt aardniveau over
een met de logische „1” en —10 V met de logische ,,0”. Een kwestie van
afspraak en van niveauverschuiving, die o.a. de samenwerking van posi
tieve en negatieve technieken (npn en pnp) vergemakkelijkt, en verwar
ring voorkomt.

Enkele voorbeelden van logische elektronica-schakelingen zullen in de vol
gende hoofdstukken aan de hand van fig. 14a t/m 43 worden besproken.

2. DIODEPOORTEN
De elementaire ,,EN”-schakeling — ook wel EN-poort genoemd — bevat
slechts twee dioden en een weerstand (fig. 14a). Het positieve uitgangs-
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Fig. 14d

Fig. 14c
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..EN"
b o-

R

b o

x= a b

,1" = aarde

H

x — i*b
*L

*L

„0" = aarde

„0"= -U

+U

- U

niveau (de ,,1”) zal pas worden bereikt als beide ingangsdioden sperren,
m.a.w. als ingang a EN ingang b positief ( = „1”) zijn. Als één der ingangen
(of beide) ,,0” wordt, gaat de betreffende diode geleiden en wordt ook de
uitgang x van de poort = „0”. De elementaire „OF”-poort (fig. 14b) geeft
een negatief uitgangsniveau (= ,,0”) af als beide ingangsdioden sperren,
d.w.z. als beide ingangen negatief = „0” zijn. Gaat a OF b naar aarde
= „1”, dan wordt ook x = „1”. In blokschema’s worden EN- en OF-poorten symbolisch voorgesteld als in fig. 15a en b.
..EN"

..OF"

Fig. 15a

Fig. 15b

Zowel van de EN- als van de OF-poort kunnen we de potentiaal-niveaus
verschuiven, zonder dat dit iets aan hun logische functie afdoet (fig. 14c
en 14d). Dergelijke verschuivingen zijn van belang als we EN- en OFpoorten achter elkaar gaan zetten (fig. 16a en c).
We zien, dat in fig. 16a de belastingsweerstanden RL van de EN-schakelinEN

b
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Fig. 16b
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Fig. 16d

do-
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H

..EN"
xj =(a * b) (c *d)=
ac ♦ ad * bc ♦ bd

R2'

IK
..OF"

Fig. 16c

d o-

*U

*2 = c * d

gen zijn vervangen door R2 van de volgende OF-schakeling. Evenzo is in
fig. 16c de RL van de OF-schakelingen vervangen door R1 van de volgende
EN-schakeling.
En passant is nog even het blokschema getoond, en ook dat de uitgangsformule voor x3 eventueel kan worden omgewerkt. Het zou te ver voeren
om alle andere vormen, waarin deze formules kunnen worden geschreven,
hier uit te werken.

3. DIODE-CONDENSATOR IMPULSPOORTEN (RCDL)
Met een diode, een condensator en een weerstand kan een impulspoort wor
den samengesteld (fig. 17a en b). Via de weerstand kan een schakelvoorwaarde worden toegevoerd, die even later door een impuls op de conden-

-u

+u

Fig. 17b

Fig. 17a
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0"
*u

o
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o
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X

o __
-u
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Cl

o

X
b
R1

"0

R1>R2>R3

satoringang wordt „afgetast”. De uitgangs-spanningsdeler, die gewoonlijk wordt gevormd door de basisspanningsdeler van een flip-flop, bevindt
zich op een gering potentiaalverschil t.o.v. aarde. Afhankelijk van de op de
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b-ingang aangebrachte spanning zal de diode dus al of niet sperren, en
de impuls op de condensatoringang al of niet doorlaten. Een nadeel van dit
type poort is, dat de RC-tijd van de weerstands-ingang de max. impuls
frequentie beperkt. Anderzijds kan men van de traagheid juist gebruik
maken bij toepassing in flip-flop-schakelingen (zie b.v. hfdst. XIV-7);
hierbij dient de condensatorlading als „geheugen” voor de vorige toestand
van de flip-flop.
inpuls - ingang

a o-

►

IMPUL S - EN
—o

voor waarde -ingang

Fig. 17c

X

b o-

Men kan het aantal schakelvoorwaarden op de b-ingang nog uitbreiden
door deze met een geschikte EN- of OF-schakeling te verbinden.
4. DIODE-TRANSISTORLOGICA (DTL)

Als gevolg van de belasting door achterliggende poortschakelingen, de
spanningsval over de geleidende dioden en hun niet oneindig hoge sperweerstand is er vrij spoedig een grens aan het aantal diode-poorten dat
achter elkaar kan worden geschakeld. (In de praktijk vindt men er zelden
meer dan twee.)
¥• U

-u

-U

w
..EN"

..OF"

b o-

Fig. 18a

b

Re

o-

H
Fig. 18b

Re

Om de invloed van de belasting door (grote aantallen) volgende poorten en
van de bedradingscapaciteit op te heffen past men wel eens emissorvolgers
toe (fig. 18a enb).
De spanningsverliezen als gevolg van de diode-eigenschappen worden echter
niet gecompenseerd. Daarbij komt nog, dat de ingang van een diode-poort
een belasting naar de voedingsbatterij vormt voor de sturende schakeling,
Indien deze aardniveau afgeeft. (Dit in tegenstelling tot de later te be
spreken RTL-techniek, die juist een belasting naar aarde vormt als de
sturende schakeling niet op aardniveau staat). Men kan helaas de poortweerstanden niet willekeurig hoog maken, om zo de belastingsstroom naar
de sturende schakeling te verkleinen, omdat dan de meestal gewenste grote
schakelsnelheid teveel wordt beperkt. Men past daarom liever een omkeertrap toe, zodat de belastingsstroom via een zeer laagohmige geleidende
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transistor naar aarde kan gaan en het niveau volledig wordt hersteld. Met
de spanningsdeler wordt de basispotentiaal zodanig ingesteld dat de tran
sistor een geringe afknijpspanning ontvangt als de diodepoort aardniveau
afgeeft (fig. 19a en b).
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Doordat de transistor de niveaus omkeert, wordt ook de logische functie
van de diodepoort omgekeerd.
De EN-poort gaat daardoor over in een NIET-EN schakeling „NEN”
(Eng. NAND) en de OF-poort in een NIET-OF schakeling „NOF” (Eng.
NOR). Het is mogelijk, om met uitsluitend NEN-schakelingen gecompli
ceerde logische schakelsystemen zoals rekenmachines en computers op te
bouwen. Hetzelfde geldt voor NOF-schakelingen. Het blijkt dan, dat be
paalde configuraties met hetzelfde aantal ingangen en een gelijke belas
ting zeer vaak terugkomen. Men kan daardoor gaan standaardiseren en
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en pakket ,.bouwstenen” gaan ontwikkelen, b.v. typen met 2,4 en 8 ingan
gen en voor een max. belasting met 8 andere standaardschakelingen, een
groepdrijver voor een max. belasting van 30, enz.
Men behoeft dan geen verdere schakelingen meer te dimensioneren, zodat
het hele ontwikkelwerk van b.v. een computer beperkt blijft tot het op de
juiste manier „aan elkaar breien” van basisschakelingen. De ontwerpschema’s worden daarbij vereenvoudigd tot blokschema’s, waarin de EN,
OF, NEN, NOF en NIET-schakelingen symbolisch worden aangegeven, zie
fig. 20. In het algemeen wordt de OF- en NOF-schakeling bij pnp-techniek
toegepast (negatieve techniek; d.w.z. ,,0” = —E; „1” = aarde); en de EN,
NIET

(pnp)

Fig. 20

NIET
(npn)

en NEN-schakeling bij npn-techniek (positieve techniek; d.w.z. ,,0” =
aarde; „1” = +E). Een voorbeeld van een als geïntegreerde schakeling
uitgevoerde NEN-schakeling geeft fig. 21.
+UCC

Fig. 21

o

O-

o-

H
DT/jL

Heeft men slechts twee variabelen a en b, die elk „0” of „1” kunnen zfln,
dan is daarmee een groep van 4 combinaties mogelijk. Als elk van deze
combinaties weer met elke willekeurige andere uit dezelfde groep kan wor
den gecombineerd, dan zijn er in totaal 4X4 mogelijkheden, omdat elke

312

combinatie als een nieuwe variabele T, U, V, W met weer vier mogelijk
heden kan worden opgevat.
E.e.a. is geïllustreerd in tabel A, B en C. Bovenin tabel B is aangegeven,
hoe het resultaat x wordt verkregen: men stelt de factoren P, Q, R en
S = „1” of ,,0”, waardoor al of niet de bijbehorende a/b functie zal weg
vallen. Als men dit op alle 16 mogelijke manieren doet, dan krijgen we
voor x steeds andere waarden, die na vereenvoudiging rechts in tabel B
zijn ingevuld.
Afhankelyk van de te gebruiken techniek zal men deze x-waarden op
verschillende manieren moeten realiseren.
In tabel C is samengevat, hoe deze x-waarden er in formulevorm uitzien;
de corresponderende blokschema’s zijn in de afzonderlijke figurentabel D
via overeenkomstige nummers terug te vinden. Geheel rechts in tabel C
zijn tevens opgenomen de verschillende logica-symbolen zoals men die in
de literatuur tegen komt. In dit boek zullen we zoveel mogelijk het eerste
symbool gebruiken.
Bij de uitvoering met inverters werd ervan uitgegaan, dat steeds dezelfde
techniek moest worden gebruikt (zelfde spanningspolariteit), en dat de
ingangssignalen alleen in niet-geïnverteerde vorm beschikbaar waren. In
de praktijk zullen in vele gevallen de getekende extra-inverters overbodig
zijn, omdat men de signalen reeds in inverse vorm beschikbaar heeft. Ver
der zullen de „losse” OF- en EN-schakelingen in bepaalde gevallen kun
nen worden vervangen door parallelschakelingen van collectors, zie ook
hfdst. XIV-6 en XIV-12.
Verbindt men van twee NEN's of twee NOF’s kruiselings de in- en uit
gangen, dan ontstaat een flip-flop schakeling, waarvan elders in dit boek
enkele vormen en toepassingen worden besproken.
De diode-transistor combinatie wordt voor diverse toepassingen en in ver
schillende uitvoeringen ook als geïntegreerde microschakeling vervaar
digd. Ter vergroting van de schakelsnelheid wordt de diodepoort gewoon
lijk gevolgd door een emissorvolger, die al of niet via een spanningsniveauverschuivende diode de inverterende eindtrap stuurt. Bij de schakeling van
fig. XIV-21 kan het aantal dioden aan de ingang nog worden uitgebreid,
doordat het knooppunt van de inwendige dioden naar buiten is uitgevoerd,
verder kan door parallelschakelen van collectors niet alleen materiaalbcsparing, maar ook vermindering van de vertragingstijd worden verkre
gen doordat een extra poort dan overbodig is. Van de in fig. 21 getekende
schakeling bevinden er zich twee in een doosje (met 14 aansluitingen) van
slechts 20 x 6 x 3 mm.
Ter verdere verhoging van de schakelsnelheid is bij sommige typen de
eindtrap als serie-balansschakeling uitgevoerd. Deze eindtrap, die men wel
als „totempaal-uitgang" aanduidt, zal nog nader worden besproken in
hfdst. XIV-6.
5. WEERSTAND-TRANSISTOR LOGICA (RTL)

Voor bepaalde toepassingen kan men i.p.v. met dioden en translstoren ook
met weerstanden en translstoren een (marginaal) type poortschakeling
samenstellen. De weerstanden vormen een Kirchoff-netwerk, waarvan de
knooppunt-potentiaal afhankelijk is van de ingangspotentialen, zodanig dat
daarmee een transistor open of dicht gestuurd kan worden. In principe kan
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TABEL A

T
U

a

b

0
0

O

o

V
W

1

Twee variabelen met elk 2 mogelijkheden geven 4 combinaties.

TABEL B

X - Pa'b' * Qa'b * Kab' + Sab
P Q
0

o

o o
o o
o o
o
o 1
o
o

R S

X

o

0
ab
ab'
a
a'b
b
a'b + ab'
a *b
a'b'
a'b' * ab
b'
a + b'
a'
a' + b
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0
0

0
0
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o
o
1

o

0
0
1

0

o

1

0
0

1

1

1

1

1

0
0
0
0

o
1

o

Vier variabelen met elk 4 mogelijkheden geven 16 combinaties.

TABEL C
Uitgang X met
Volg- de ingangsvoorw.:
nr.
a’b' a'b ab' ab
00 01 10 11
0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

4

0
0

5

6

0

7

0

8

1

9

0

10

1

0

11

1

1

12

0

13

0

0

16
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0

1'
a'b' + a'b + ab' = a' + b' = a'b' • A X

inhibitie

ab'

a'b' + a'b + ab = a' + b = ab'

0

inhibitie

a'b

a'b' + ab' + ab = a + b' =

0

NI ET-O F
(noch)

a'b'

a'b + ab' + ab = a +

1

identiteit

ab' + ab = a

a'b' + a'b = a'

identiteit

a'b + ab = b

a'b' + ab' = b'

1

0

0

0

• A X

+ 4V

=
V x'

a'b' + a'b = a'

ab' + ab = a'

"X

disjunctie
(OF)

a'b + ab' + ab = a + b

a'b'

+ &V

implicatie

a'b' + ab' + ab = a + b'

Pb

C

□
7ax

0

negatie

1

1

1

= a'b'

• A X

a'b' + ab = (a + b') ,(a' + b) a'b + ab' = (a'b) .(ab')

inequivalentie a'b + ab' = (a + b). (a' + b') a'b' + ab = (a’b') .(ab)
(exclusief-OF)
a'b + ab = b'
a'b' + ab' = b'
negatie

0

0

1

constante
conjunctie
(EN)

equivalentie
0

14
15

0.

0

Symb.:
met uitgangsinverter:

zonder uitgangslnverteri

ab

0

0

0

Boole-formule voor X :

Benaming:

1

implicatie

a'b' + a'b + ab = a' + b

ab'

0

NIET-EN

a'b' + a'b +■ ab' = a' + b'

Sb

constante

0'

x‘

TABEL D
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ZONDER INVERTERS

MET INVERTERS
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1
(NOR)

1
1

O
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b
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b

Y>------ ab
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b
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ZONDER INVERS
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a
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b

6
a

b

b

7
b

b
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b

b
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"’ïli

MET INVERTERS

ZONDER INVERTERS
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b
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a

b

b -----

9
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b

b

b

b
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MET INVERTERS

ZONDER INVERTERS
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6
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b
b

b
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b
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O
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(NOR)

O

----- 1
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men het netwerk zó dimensioneren, dat de transistor pas gaat geleiden als
alle ingangen aan spanning liggen, en weer gaat sperren als één der ingan
gen naar aarde gaat. Met een pnp-transistor ontstaat dan een NOF; met
een npn-transistor een NEN. Dimensioneert men het netwerk zó, dat de
transistor spert als alle ingangen op aardniveau liggen en gaat geleiden
als één der ingangen naar spanning gaat, dan levert de pnp-transistor een
NEN en de npn-transistor een NOF. In fig. 22b is de dimensionering voor
een npn-NOF met 10 ingangen gegeven. De niet-gebruikte ingangen moe
ten worden geaard.
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Een nadeel van de weerstand-transistor logica (ook wel RTL = „reslstortransistor logic” genoemd) is de vrij kritische dimensionering. Deze wordt
mede beïnvloed door toleranties van voedingsspanningen, weerstanden en
de transistoreigenschappen. Ruwweg gezegd zijn met 5 % toleranties max.
5 ingangen realiseerbaar. Met 1 % toleranties van weerstanden en spannin
gen en door gebruik van silicium-transistoren met hoge versterkingsfactor
zijn 10 of meer ingangen haalbaar. Een verder nadeel is de relatief grote
traagheid, die voornamelijk wordt beïnvloed door de ingangscapaciteit en
storage-verschijnselen van de gebruikte transistor, welke laatste Immers
vrij sterk wordt overstuurd op momenten, dat alle ingangen aan spanning
liggen. De schakelsnelheid kan zo nodig nog wat worden opgevoerd door
aan de weerstand, via welke de laatste voorwaarde wordt toegevoerd, een
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klein condensatortje parallel te zetten. Daar dit evenwel de storings
gevoeligheid sterk verhoogt, moet de betreffende toevoerleiding zo kort
mogelijk worden gehouden, resp. als coaxiaalleiding worden uitgevoerd.
Ook met RTL’s kunnen flip-flops worden samengesteld. Een bijzondere
vorm is de tri-stabiele schakeling, die zoals de naam reeds zegt, 3 stabiele
toestanden kan innemen. Wiskundig kan worden aangetoond, dat het qua
aantal halfgeleiders voordeliger is, in een drietallig stelsel te werken dan
in een tweetallig stelsel, omdat 3 nu eenmaal dichter bij het grondtal e
= 2,7183 van het natuurlijke logaritmestelsel ligt dan 2. Het verschil Is
echter zo gering en de complicaties bij de overige bouwelementen (die alle
tweewaardig zijn) zó groot, dat het in de praktijk niet doenlijk is om over
te stappen op ..ternaire” logica.
Wel zin heeft toepassing in lineaire telschakelingen, die tot een niet door
2 deelbare waarde moeten kunnen tellen, b.v. drietellers, vijftellers enz.
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In fig. 23 is een dergelijke drieteller getekend. In rust is slechts een van
de drie transistoren geleidend (die dan een „1” representeert)'; bij elke
impuls schuift de „1” een plaats naar rechts rond.
6. TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGICA (TTL) EN EMISSORGEKOPPELDE LOGICA (E2CL)

Met serie en/of parallelschakelingen van transistoren kunnen ook poorten
worden samengesteld, die weer al of niet gecombineerd kunnen zijn met
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Fig. 24a

= a • b = ab

x = a* b -a b

Fig. 24b

diodepoorten. In hun eenvoudigste vorm bestaat een transistor-NOF-poort
met npn-transistoren uit een parallel-schakeling van transistoren, fig. 24a.
Met pnp-transistoren levert deze schakeling een NEN-poort op (fig. 24b).
- U

Fig 25a

Fig. 25b
X= a b

x= a ♦b

------------ o
..NOF”

..NEN”

b

X = ab
x = ab = a * b

1

*-a ö = a * b

Serieschakeling met npn-transistoren geeft een NEN (fig. 25a); serieschakeling met pnp transistoren daarentegen een NOF (fig. 25b). Dat dit
zo is, is het eenvoudigst in te zien als men uitgaat van de toestand waarbij
de collector naar ,.aarde” gaat. Bij de npn representeert die toestand een
„0”; bij de pnp-transistoren een ,,1”. In fig. 26 is een voorbeeld van een
serieparallelschakeling gegeven, die de logische functie x = a' . b' + c'
realiseert.
Tot dusver werden de schakelvoorwaarden steeds via beschermende serieweerstanden gegeven, (of eventueel uit diodepoorten), wat de schakelsnelheid niet ten goede komt. Toepassing van multi-emissor transistoren
maakt het mogelijk. deze weg te laten Fig.27n laat een configuratie zien,
zoals die in geïntegreerde digitale bouwstenen voorkomt. Daarbij vormt de
multi-emissor-transistor VI een EN-poort met 4 ingangen. Deze transistor
stvurt een emissorvolger V2. Als alle ingangsemissors aan pluspotentiaal
(,J ’) liggen, gaat V2 geleiden. Een niet-aangesloten Ingang gedraagt zich
als of deze er niet was (resp. aan pluspotentiaal lag). Ligt tenminste één
dev emissors van VI aan aarde, dan werkt deze als een normale emissorversterker, die zich in overstuurde toestand bevindt. De basis van V2 is
dan vrijwel kortgesloten en V2 spert.
V2 stuurt de serle-balanstrap V3.4/V5, waarbtf V5 open gaat als V2 gaat
geleiden. Door de inversie van V5 gaat de EN-functie van VI over In een
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NIET-EN functie, zodat de gehele bouwsteen zich als een NEN gedraagt.
Als V2 dicht gaat, gaat ook V5 dicht, doch de Darlingtonschakellng V3/V4
gaat geleiden. Deze vormt nu een laagohmige uitgang, die de eventueel
aan x hangende bedradingscapaciteit snel laadt. De schakelsnelheld is
daardoor zeer groot.
Door aan V2 meerdere multi-emissortransistoren parallel te schakelen
+U

Fig. 26

= a ö+c

x = c( a + b)
x = c (a * b) - c + a b

kunnen EN-NIET-OF (AND-OR-NOT) -schakelingen worden verkre
gen (fig. 27b). De parallel aan V2 geschakelde transistoren realiseren
de OF-functie, waarbij het geheel weer door V5 wordt geïnverteerd. Bij

Fig. 27a
VI

-o

TTjjL

een aantal typen zfln de collector en de emissor van V2 naar buiten uit
gevoerd — de z.g. „expander-ingangen”, waaraan dan speciale „expanders”
= multi-emissor-schakelingen kunnen worden verbonden.
Daarnaast zijn er in de geïntegreerde techniek nog vele andere, soms zeer
gecompliceerde bouwstenen verkrijgbaar, b.v. diverse soorten flip-flops,
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Fig. 27b

I
zoals naast de reeds bekende typen: de „D-flip-flop" (Delay-ff) welke in
feite uit 3 in elkaar verweven flipflops bestaat en op een klokimpuls de
door een data-ingang aangegeven toestand inneemt; de „JK-flipflop” die
een meester/slaaf flipflop combinatie bevat en via ingebouwde poorten zó
Is geschakeld dat bij aanbrengen van de klokpuls de meester-flipflop om
klapt en pas na verwijderen van de klokpuls de slaaf de meester volgt, enz,
enz. Al deze schakelingen zijn in een gestandaardiseerd pakketje van
20 x 6 x 3 mm met 14 aansluitingen opgeborgen (zie foto op blz. 272b).
De nieuwste techniek is de emissorgekoppelde logica (E2CL)*. Fig. 28a geeft
een schakeling van zo’n elementaire E2CL poort, R3/R4 worden al naar
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uitgang 2
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Fig. 28b

..V10"

,~UEE

gelang de toepassing doorverbonden met b of d. Een vereenvoudigde voor
stelling geeft fig. 28b, ,,V7” is daarin de stroombron schakeling en. „V 10”
de spanningsbron schakeling. Met de emissorgekoppelde logica schakelingen
zijn schakeltijden van enkele nanoseconden mogelijk. Een probleem vormt
bij deze zeer grote schakeltijden de bedrading, waarin dan zeer gemakkelijk
„overspraak” ontstaat. Men moet dan eigenlijk op de montage-prentplaat
reeds „coaxiale” verbindingen gaan toepassen.

• Literatuur: ,.E*CL nanosecond Logic System; Design Considerations for Elements
and Interconnections” ; Philips Product Information no. 3.

7. FLIP-FLOP SCHAKELINGEN

Evenals met een dubbeltriode kan met transistoren een schakeling met
twee stabiele toestanden worden gemaakt, een z.g. flip-flop of EclessJordan multivibrator. In de ene stand is b.v. de linker transistor open en
de rechter dicht; in de andere stand is de linker dicht en de rechter open.
Dit wordt bereikt door de basispotentiaal van de ene transistor afhankelijk
te maken van de collectorpotentiaal van de andere. Beter nog dan met
buizen kan de on/off-toestand gedefinieerd worden. Bij de in fig. 29
weergegeven verzadigingsflip-flop verschilt de collectorspanning slechts
enkele tienden volt van de emissorspanning. De verzadigingsflip-flop is
daardoor buitengewoon geschikt als schakelaar of relais. In hfdst. XIV.4
is aangegeven, dat men een flip-flop ook kan samenstellen uit twee kruis
lings gekoppelde NEN- of NOF-schakelingen volgens fig. 19a, of b. Dit
wordt soms gedaan om een flip-flop op verschillende gelijkspanningsingangen te kunnen besturen en de schakelsnelheid op te voeren. In de
flip-flop van fig. 29 zijn echter RCD-poorten toegepast. Bij een positieve
impuls op de ingang gaan beide transistoren dicht; na afloop van de (ge
differentieerde) impuls gaat als gevolg van de lading van de 1800 pF-condensatoren de oorspronkelijke gesperde transistor nu geleiden; de andere
wordt nu afgeknepen. De flip-flop is nu „omgeklapt”.
Een aantal flip-flops kan centraal m.b.v. een afzonderlijke transistor V3
„op nul” worden gezet. Deze hulptranslstor is zo ver uitgestuurd dat dMns
collector nagenoeg op aardpotentiaal staat. Om alle flip-flops naar de beginstand te brengen wordt de transistor even dicht gedrukt met een posi
tieve impuls, die aan collectorzijde een negatieve impuls doet ontstaan.
Ook de flip-flop volgens fig. 30 maakt van de diode-/condensator-/weerstandpoort uit hfdst. 3 gebruik. Tevens is aangegeven; hoe een indicatie-
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lampje via een hulptransistor V3 kan worden bestuurd. Vrijwel de volle
emissorstroom van een der flip-flop-transistoren V2 vloeit in de basis van
V3, zodat een grote collectorstroom kan worden bereikt.
-I5V--------- 1

”1
Cl

C2

HF

4F

UIT

Fig. 31

Een nadeel van RC-impulspoorten is de grote herstelttfd van de RC-netwerken, zodat slechts lage max. frequenties bereikbaar zijn. Ook de mate
van oversturing en het gebruikte transistortype speelt een belangrijke rol.
Aanvankelijk trachtte men met niet-overstuurde translstoren grotere schakelsnelheden te bereiken. Tegenwoordig kan men met snelle schakeltransistoren zoals de ASZ21 (germanium) of de BSY38 (silicium) ook met
overstuurde transistoren omslagtijden van enkele tientallen nanoseconden
bereiken; met geïntegreerde schakelingen (TTL-techniek of E2CL-techniek zelfs van slechts enkele nanoseconden.
- 12V

S60

V1,2= AC 128

J-SOn
V2

UIT

IR
Fig. 32
270

Door achter elkaar zetten van meerdere flip-flops kan een eenvoudige fre-»
quentiedeler gemaakt worden die voor elektronische muziekinstrumenten
bruikbaar is. Elke trap levert dan de halve frequentie van de voorgaande.
De eerste flip-flop kan door een stabiele oscillator worden gestuurd.
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Meestal gebruikt men terwille van de goedkoopte eenvoudige marginale
RC-deelschakelingen, zie fig. 31. De stabiliteit van dergelijke deeltrappen is
het best met silicium-transistoren; met germanium-transistoren is het ge
bruik van een emissorweerstand per flip-flop aan te bevelen.
Fig. 32 geeft tenslotte een asymmetrische flip-flop-schakeling, ook wel
bekend als Schmittrigger, welke gebruikt kan worden voor het omzetten
van een wisselspanning in een blokspanning.

8. DECADISCHE FLIP-FLOP TELLERS

Zoals in hfdst. XIV.7 reeds werd gezegd, ontstaat bij achter elkaar scha
kelen van een aantal flip-flops (FF’s) een deelketen, waarbij de opeen
volgende FF’s steeds aan de uitgang de helft van het aantal aan de ingang
toegevoerde impulsen afgeeft. Zo wordt b.v. bij de eerste impuls FF1 van
de rusttoestand (0) naar de werkstand (1) gebracht. Bij de tweede impuls
klapt FF1 weer van (1) naar (0) terug en zet daardoor FF2 van (0)
naar (1), enz. Daar elke FF steeds het dubbele aantal impulsen van de
voorgaande telt, nummeren we de opeenvolgende FF’s 1, 2, 4, 8, 16, 32...
enz. Er ontstaat daarbij een telschema, zoals in Tabel VIII voor 3 FF’s 1,
2 en 4 is aangegeven. De waarde van het aantal getelde impulsen kan wor
den gevonden door de waarde van de zich in de werkstand (1) bevindende
FF’s bij elkaar op te tellen.

TABEL VIII
F F-waarde:

tel-

4

2

1

positie:

o
o

o
o

o
i

o
o
1
1
1
1

1
1

o
i

o
o

ö

1
1

o

o
1
2
3
4
5
6
7

1
1

Het blijkt, dat met 1 FF slechts tot 1 geteld kan worden; met 2 FF’s tot
(1 + 2) = 3; met 3 FF’s tot (1 + 2 + 4) = 7; met 4 FF’s tot (1 + 2 + 4
+ 8) = 15, enz. Er wordt dus in het tweetallige (binaire) stelsel geteld,
met de opeenvolgende waarden 2° = 1; 21 = 2; 22 = 4; 23 = 8; 24 = 16 enz.
In het algemeen ztfn met n FF’s 2n combinaties mogelijk, zodat als we
de nulstand niet meerekenen tot 2n — 1 kan worden geteld. Wordt de
binaire deelketen als teller gebruikt, dan vergt het vooral bij grote getallen
nogal wat rekenwerk om de tellerstand te „vertalen” in het tiendelige
(decimale of decadische) talstelsel. Vandaar dat men vaak z.g. „gecodeerd
binair-decimale” telschakelingen gebruikt. Men behoeft dan slechts de
binaire waarden van 1 teldecade te „vertalen”. Per decade gebruikt men
4 FF’s. Aangezien hiermee 24 = 16 combinaties mogelijk zijn, terwijl we er
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slechts 10 nodig hebben (0 t/m 9), moeten dus 16 — 10 = 6 combinaties
worden overgeslagen. Men bereikt dit door aanbrengen van z.g. „terugvoer-netwerken", waarvan fig. 33a een blokschematisch voorbeeld geeft
(zie ook fig. 33b). Zodra de laatste FF van (0) naar (1) springt, worden
de FF’s 2 en 4 weer in de (l)-stand teruggebracht. Dit is dus het geval
„1"

..2-

r

o

1

..2’"

r

i r

o

1

1

0

1

F

tientallen
transport
----------- ►

o

y
Fik 33a

tel impulsen

als de teller van comb. 7 naar comb. 8 springt. In comb. 7 waren de FF’s 1,
2 en 4 in stand (1), de 8e telimpuls zet FF 1 in (0); FF 1 zet FF2 in (0);
FF2 zet FF4 de laatste FF (hier 2* genoemd) in (1). Doordat FF2* van
(0) naar (1) gaat, worden de FF’s 2 en 4 weer in de (l)-stand terug
gebracht. Na de 9e telimpuls staan derhalve alle FF’s in (1), om bij de 10e
impuls alle naar (0) terug te keren. Daarbij geeft de toestandsverandering
(1) naar (0) van FF2* een stapimpuls naar de volgende teldecade (= 1
tiental volgeteld). Het telschema Heeft Tabel IX.
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Fig. 33b

Een iets ander telschema levert de teller volgens fig. 33b weergegeven
in Tabel X. Deze telcode heeft het voordeel, dat gemakkeltfk het ©-comple
ment van een decimaal cijfer kan worden gevormd door de binaire cijfers te
inverteren.
Hoewel er nog vele andere telcodes en mogelijkheden bestaan om de over
tollige 6 stappen over te slaan, is de aangegeven methode qua opbouw en
„vertaling” relatief het eenvoudigst.
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TABEL IX

FF-waarde:
2'

4

tel-

FF-waarde:

2

1

positie:

Literatuur:
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London.
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2* 4
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1
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O
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0
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0

0

1

1

3

0

1

0

0

4

0

1

0

0

4

0

1

0

1

5

1

0

1

1

5

0

1

1

0

6

1

1

0

0

6

0

1

1

1

7

1

1

0

1

7

1

1

1

0

8

1

1

1

O

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

9

A icmcnci volgens
VUlgCIia Uü
Tienteller
de ,,11.
..nlet-complementaire” 2*-4-2-l code.

counting”

door E.

TABEL X

tcl-

■

Teller volgens de ..complementaire”
2*-4-2-1 Spiegelcode. Merk op dat de
standen 0-9; 1-8; 2-7; 3-6 en 4-5 eikaars
inverse en tevens een 9-complement
vormen.
Kench

Industrial

Electronics Div..

mullard.

AANWIJZER VOOR BINAIR-DECIMALE TELSCHAKELINGEN

Daar de flip-flops zich als schakelaars gedragen, is het vrij eenvoudig om
de stand van tellerdecaden volgens fig. 33a-b In het decimale talstelsel
te „vertalen”. We behoeven slechts aan elke flip-flop een bepaalde weer
stand te verbinden van een zodanige grootte, dat de stroom 1 hierdoor
gelijk is aan de waarde van de flip-flop. Zo leveren b.v. de flip-flops 1, 2, 4
en 2* van fig. 34 resp. 1 i; 2 i; 4 i en 2 i aan een mA-meter, die deze stro
men uiteraard optelt en een overeenkomstige uitslag geeft. De schaal is
Imet er = i + 2i + Ci +2i=3i
M
mA
nulins telling

R_
2

R

R_
4

R_
2

R»RC

-I

schaal 0

4'l
1

o

1

o

1

o

o

1

..2

9

1
Fig. 34

dus geijkt van 0 tot 9i waarbij 9 i overeenkomt met volledige wtfzeruitslag. Een dergelijke schakeling wordt wel een „digitaal-analoog convertor”
genoemd, daar de meterstroom analoog Is aan de waarde van het aantal
binaire „digits” (= cijfers) in de teller.
Nu schakelt een P.N.P.-flip-flop doorgaans tussen aarde en een niveau dat
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ergens tussen min-batterij en aarde ligt (spanningsdeler naar basis!). Daar
om moet de andere zijde van de meter op een overeenkomstige potentiaal
worden gebracht teneinde de meter op nul te krijgen als alle flip-flops in (0)
staan. De waarde van de meetweerstanden moet groot zijn t.o.v. de coilecstand aan flip-flop 4. Daar de meetstroom i hierdoor klein wordt, is een
gevoelige mA-meter vereist. Om met een robuustere (en goedkopere)
torweerstanden in de flip-flop, hetgeen vooral geldt voor de meet-weermeter uit te komen, kan men eventueel ook de volledige collectorstroom
van de „flip-flops” — en wel door de ,,werk”-zijden i.p.v. naar min — naar
een meetschakeling als fig. 35 voeren. Deze produceert hierbij over de
(laagohmige) meetweerstanden een spanningsval, welke door de mV-meter
wordt gemeten (principe ringshunt-ampèremeter).
10. FLIP-FLOP INDICATIE MET NEONLAMPJES

Een goedkopere indicatie dan die in fig. 36 is bereikbaar met 2 neon
lamp jes. In principe vormt de indicatieschakeling zelf reeds een flip-flop:
mits de ontsteekspanning van beide buisjes gelijk is en hoger dan hun
o
2

3
Fig. 36

Uitvoeringsvormen van
mA-meters voor telleretand-indicatie.

4

5
6

7
8
9

brandspanning, zal het brandende lampje het ontsteken van het andere
lampje verhinderen. Door de indicatie-schakeling met een transistor-fllpflop te verbinden, kan de „neon-flip-flop” met de translstor-flip-flop wor
den gestuurd. De schakeling toont fig. 37a. Om het ontsteken van het juiste
buisje te bevorderen, worden de neonbuisjes op een pulserende, negatieve
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spanning aangesloten, welke wordt verkregen door een gelijkgerichte, doch
niet afgevlakte wisselspanning van ca. 150 V. De ontsteekspanning van de
neonbuisjes moet hier binnen 15 V gelijk zijn. Voor flip-flops, welke op een
lagere spanning dan 24 V moeten werken, zal de onderlinge afwijking van
de ontsteekspanning aanzienlijk geringer mogen zijn en wordt een zorg
vuldiger selectie vereist.
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Alléén de lampjes, welke branden als de FF’s In de werkstand staan, wor
den zichtbaar aangebracht; de andere worden afgedekt. Bij teller-decaden
zoals in hfdst. XIV-8 zijn beschreven, worden de lampjes per decade ge
rangschikt als in fig. 38, zodat de stand van de betreffende teldecade ge
makkelijk kan worden afgelezen.
De Japanse fabriek „Fujitsu” levert een indicatie-buisje TG 121 A, dat in
wezen twee neonbuisjes in één gemeenschappelijke ballon bevat. Het ver
schil in ontsteekspanning kan daardoor tot minder dan 5 V worden terug
gebracht.
Tot slot is het wellicht nuttig op deze plaats ook nog even melding te
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Fig. 38

maken van de Z550 M indlcatorbuis, welke op signalen van 5 V bij een
stroom van minder dan 50 «A reageert. De buis bevat een 10-tal in een
cirkel opgestelde elektroden, welke vanuit de transistorschakeling met
hulpelektroden kunnen worden ontstoken. Tussen teller en indlcatorbuis
is een decoderingsmatrix (diodematrix of eventueel weerstandsmatrlx)
nodig, welke de l-2-4-2*code in een ,,l-uit-10”-code vertaalt. De volledige
behandeling hiervan valt echter buiten het bestek van dit boek.

11. IETS OVER ELEKTRONISCH REKENEN
In de elektronische rekentechniek zijn twee belangrijke systemen te onder
scheiden, t.w. het ,,analoge"- (of ,.overeenkomstigheids’’-) systeem en het
„digitale” (of ,,cijfer”-)systeem. Bij het eerste systeem worden de getallen
voorgesteld door bepaalde „overeenkomstige” stroom- of spanningswaar
den. Het optellen geschiedt dan b.v. algebraïsch met behulp van de wet van
Kirchoff (zie ook hfdst. XIV-9 fig. 34 en 35.

s

a _±_
R3

l
Fig. 39
B = 1.5 V D-cel
S = drukknop
Rl-3 = 50 Q potm. lin.
R2 = 1 kïj potm. lin.
M = 100 ,«A meter (nulpunt
in het midden)

Fig. 39 geeft het principeschema van een zeer eenvoudige „analogonrekenmachine” of „elektrische rekenlineaal”, zoals die in sommige elektronica-bouwdozen (z.g. „educational kits”) voorkomt. De vermenigvuldig-
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tallen worden op R1 en R2 ingesteld, waarna met R3 de brug in balans
wordt gebracht. R3 wijst dan het produkt C = A X B aan.
Door invoeren van de factor „tijd” zijn ook differentiaal- en integraalbewerkingen mogelijk (b.v. RC-tijden). Ter vergroting van de rekennauw
keurigheid zijn vaak op diverse punten van de soms zeer complexe net
werken versterkers aangebracht, waarvan de output naar volgende „ana
loge” netwerken wordt gevoerd. De nauwkeurigheid van het elnd-resultaat
is derhalve sterk afhankelijk van de precisie en het eventuele verloop
(z.g. „drift”) van de gebruikte onderdelen en (gelijkstroom) versterkers,
alsmede van de „aflees-onnauwkeurigheid” welke ongeveer te vergelijken
is met de fout welke men maakt bij het aflezen van grafieken, meetinstru
menten of rekenlinealen e.d.
Hebben de te verwerken gegevens zelf reeds een geringe graad van nauw
keurigheid — b.v. tot op 1 è. 10 %) — dan geeft een analogon-rekenmachine meestal sneller en soepeler een resultaat dan een digitale reken
machine.
Bij de digitale rekenmachine worden de getallen voorgesteld in een „bi
naire”- of ,,binair-decimale”-code (zie ook hfdst. XIV.8. Tabel VIII t/m X),
waarbij elk getal wordt ontleed in een aantal elementen die slechts twee
goed-gedefinieerde toestanden kennen, b.v. „aan” of „uit”; resp. ,.stroom”
of „geen stroom”. Dergelijke elementen zijn n.1. technisch gezien veel goed
koper en betrouwbaarder te realiseren dan b.v. een element dat 10 ver
schillende niveaus moet kunnen aannemen. Bij deze laatste zou n.1. reeds
een betrekkelijk geringe afwijking van 1 der 10 niveaus apoedig tot een
verkeerde interpretatie kunnen leiden. De „veiligheidsmarge” is daarom
bij een „aan-uit” systeem veel groter.
Zonder verder op de details van een en ander in te gaan ♦) zullen we vol
staan met de opmerking, dat met het aan-uit systeem ieder willekeurig
getal uit ons tientallig stelsel in een tweetallig of „binair” stelsel kan wor
den voorgesteld. De ,,aan”-toestand noemen we dan b.v. ,,1”; de „uit”toestand ,,0”. Daar het tweetallig stelsel slechts de cijfersymbolen ,,1” en
„0” kent, zijn de optelregels bijzonder eenvoudig:
0 + 0 = 0;l + 0 = l;0 + l = lenl+l = (1)0 (nul opschrijven, één
onthouden).
Alle overige rekenbewerkingen kunnen tot optellingen worden herleid. Een
aftrekking kan in ieder talstelsel worden omgezet in een optelling, door het
af te trekken getal te vervangen door zijn complement (=» aanvulling) tot
het (grondtal —1) en bij de som nog een „extra 1” op te tellen. Zo kan
b.v. in het tientallige stelsel (met het grondtal 10) de aftrekking 8—5 =- 3
omgezet worden in 8 + (9—5) + 1 = (1) 3, waarbij de „te onthouden 1”
verdwijnt. In het tweetallig stelsel (met het grondtal 2) wordt de af
trekking 1 — 1 = 0 omgezet inl + (1 — 1) + 1 = (1)0, waarbij weder
om de „te onthouden 1” verdwijnt. Als bijzonderheid daarbij geldt, dat het
„1-complement” van een binair getal gelijk is aan zijn inverse, d.w.z. alle
„nullen” worden door „enen” vervangen en omgekeerd.
Verder kunnen we de binaire getallen nog van een „ + ” of „—”-teken
voorzien, waarbij we afspreken dat een „ + ”-teken wordt voorgesteld door

•) Zie Appendix I en „Toute la Radio”, juni ’61: ,,Le calcul électronique? Mais c'est
trés simple!” en „Computer Basics”; deel 1 t/m 5; uitg. H. W. Sams & Co. Ine.,
N.Y.
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een „O” en een ,,—"-teken door een ,,1". Zetten we dit teken helemaal
vooraan (d.w.z. op de plaats met hoogste waarde), dan kunnen we het
teken gewoon als binair cijfer behandelen. Bovendien is het -dan mogelijk,
om de ,,te onthouden 1” welke bij optellen van de tekenelementen ontstaat
nu niet „in het niet te laten verdwijnen", maar deze als „extra 1" bij het
cijfer met de laagste waarde op te tellen. Men spreekt dan van een „rond
geleid transport” (Eng. „end-around carry"). Een voorbeeld moge dit ver
duidelijken:
Stel we hebben een rekenmachine voor 6 binaire cijfers (met de tientallige
waarden 1, 2, 4, 8, 16 en 32) + 1 tekenelement T = totaal 7 binaire
cijfers. De aftrekking +30 — 19 = +11 ziet er dan als volgt uit:

2-tallig

2-tallig
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16
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4
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Hierboven geven we eerst de "ver
taling" in het tweetallig stelsel aan.
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terwijl de aftrekking + 19 — 30 = —11 wordt uitgevoerd als:
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(1) = transport

Vermenigvuldigingen en delingen worden eveneens tot optellingen herleid.
Voor de behandeling hiervan wordt naar de meer gespecialiseerde litera
tuur op dit gebied verwezen.
Tot besluit zullen we nu eens een praktische schakeling voor het optellen
en aftrekken van binaire getallen bekijken (fig. 40). Het betreft hier een
z.g. „serie-opteller", d.w.z. de getallen worden cijfer voor cijfer bij elkaar
opgeteld, te beginnen bij de „eenheden" = het meest rechtse cijfer
(FF IA), welke achtereenvolgens op de tijdstippen tl, t2, t3 enz. worden
behandeld. Dit wordt verzorgd door een impuls-verdeelschakeling, welke
op een aantal uitgangen achtereenvolgens een impuls afgeeft, t.w. eerst
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één op uitgang tl, dan één op t2, enz. De schakeling bevat 2 flip-flop regis
ters; t.w. een ingangsregister, waarin de op te tellen getallen worden ge
bracht en een verzamelregister of „accumulator”, waarin de tussenresul
taten van een optelling-reeks worden verzameld en opgeteld. Dit laatste
register is als binaire deelketen geschakeld. Beide registers zijn door een
aantal poortschakelingen verbonden. Voorts bevatten de registers een
„reset-inrichting” en een „in- en uitvoerinrichting”; voor resp. „op nul
zetten” van de registers, het invoeren van de getallen resp. het uitvoeren
van de resultaten naar de afleesschakeling.
De „l”-uitgangen van de ingangsregister-flip-flops zijn elk via een weer
stand met een impuls-poortschakeling verbonden, waarop via een conden
sator nog een „voorwaarde” is aangesloten. De poortschakelingen werken
als „EN”-schakelingen voor positieve niveaus.
Stellen we, dat het commando „optellen” wordt gegeven, dan moet dus de
inhoud van het ingangsregister bij die van het verzamelregister worden
opgeteld. De schakelaar SAp blijft dan geopend, zodat de impulsen t0 en
tn 4- i worden onderdrukt.
Nemen we aan, dat b.v. FF2B zich in toestand „1” bevindt, dan staat de
met „1” gemerkte zijde op aardniveau; de met „0” gemerkte zijde is dan
negatief. Daardoor ontvangen de poortdioden P2 een positieve toestemmingsvoorwaarde van FF2B. Daar de poortcondensator (welke met de im
pulsverdeler is verbonden) nog op min-niveau staat, gebeurt er echter nog
niets, totdat op tijdstip t2 een positieve impuls wordt gegeven. Pas dan
levert de uitgang van de ,,EN”-poort een positieve impuls, welke naar de
deler-ingang van FF2A wordt gevoerd, zodat deze FF van toestand zal
veranderen. Stond FF2A in „0”, dan gaat deze dus naar „1” en omgekeerd,
als FF2A in „1” stond, dan keert deze nu naar „0” terug, waarbij tevens
FF4A van toestand zal veranderen. Aldus wordt de „te onthouden 1” bij
het volgende binaire cijfer opgeteld. Hieruit blijkt de reden, waarom de
binaire cijfers niet gelijktijdig kunnen worden opgeteld; de optelimpulsen
van b.v. FF4B naar FF4A zouden dan samenvallen met de eventuele
transportimpulsen van FF2A naar FF4A, waardoor de laatste verloren
zouden gaan.
Nadat alle binaire cijfers 1, 2, 4, 8, 16 t/m N-l op tl, t2, t3, t4 t/m tn-l zijn
behandeld, volgt op tn het optellen van de tekenelementen FFNB en FFNA.
De hierbij eventueel ontstane transportimpuls wordt weer naar FF1A
teruggevoerd, welke eventueel dan zelf weer een transport naar FF2A
en verder kan opleveren.
Het aftrekken geschiedt op dezelfde wijze, met dit verschil dat nu de
schakelaar SAp is gesloten, zodat de impuls op t0 alle FF’s B van toestand
doet veranderen en de inverse waarde van het in het ingangsregister aan
wezige getal wordt opgeteld bij de inhoud van het verzamelregister.
Aanzienlijk snellere rekenbewerkingen zijn mogelijk met z.g. „parallel optellers”, die „zoals de naam reeds aangeeft, alle cijfers tegelijk optellen.
Hiervoor is het nodig, dat de bij de optelling optredende transporten a.h.w.
worden „voorspeld”, zodat ze tegelijk met de op te tellen cijfers kunnen
worden verwerkt. E.e.a. vergt aanzienlijk meer materiaal dan een serieopteller. Fig. 41 geeft het blokschema van een dergelijke parallelopteller
voor twee binaire cijfers An en Bn plus het „voorspelde” transport Cn van
de voorgaande binade.
Alle poorten zijn galvanisch gekoppeld, zodat de optelbewerking begint
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zodra de registers A en B zijn gevuld. In plaats van een echte som te vor
men, is het optelnetwerk zo ontworpen, dat het aangeeft welke binaire
elementen van het somregister A van toestand moeten veranderen, d.w.z.
welke ,,enen” in „nullen” moeten veranderen, v.v. Een aantal elementen
blijft dus ongewijzigd. De som wordt in A overgenomen op een door een
besturingsimpuls of „klokpuls” bepaalde tijdstip t. A heeft hier een z.g.
binaire deler-ingang.
Men kan de klassieke delerschakeling met condensatoren gebruiken, die
echter het nadeel van een grote hersteltijd bezit. Geschikter is b.v. de uit
de IC-techniek bekende ,,D-flip-flop”, die zich als delerflip-flop kan ge
dragen en in werkelijkheid 3 galvanisch gekoppelde flip-flops bevat en
daardoor zeer snel is (typische schakeltijden rond 10 ns); of de nog ge
compliceerder JK-flip-flop.
Een binaire parallel-opteller voor een volledige som-bepaling zal in een
afzonderlijk hoofdstuk nader worden bekeken (zie hfdst. XIV.12).
Zelfs al gebruikt men in de opteller snelle gelijkstroomgekoppelde logicabouwstenen, dan kan de doorlooptijd van de in serie doorlopen binaire
transporten een belemmering zijn, als men de som van twee grote binaire
getallen moet bepalen. Stelt men de vertragingstijd per trap op b.v. 30 ns.,
dan is over b.v. 32 trappen de doorlooptijd 960 ns. Vermeerderd met de ver
tragingstijd van in- en uitgangspoorten komt men zo al gauw op een opteltijd van 1,1 A 1,2 ^S.
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Door de binaire transporten over meerdere „bits” tegelijk te bepalen kan
men de doorlooptijd bekorten. Men spreekt dan van „carryversnelling”; de
daarbij gebruikte materiaalhoeveelheden kunnen door de grote parallelle
netwerken haast even groot worden als van de eigenlijke optellerschakeüng.
E.e.a. is blokschematisch voorgesteld in fig. 41b/c terwijl fig. 41d het principeschema van de „versnelde” carry’s weergeeft.
Het vermenigvuldigen en delen is mogelijk, door b.v. het verzamelregister
tevens als schuifregister uit te voeren. De vermenigvuldig- resp. deel
bewerking is samengesteld uit een aantal optel- en schuifhandelingen en
geschiedt onder controle van een derde register, dat de vermenigvuldiger
bevat; resp. het quotiënt opneemt.
De rekenregels voor het binaire talstelsel zijn dus betrekkelijk eenvoudig.
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Aanzienlijk gecompliceerder worden echter de bewerkingen, indien een ge
codeerd binair-decimaal systeem wordt gebruikt. Ter vereenvoudiging
van de hierbij optredende problemen past men dan wel eens een reken
bewerking met impulsseries toe, waarbij b.v. het aantal impulsen in de
serie gelijk is aan de waarde van het op te tellen cijfer. De rekentijd neemt
hierdoor vanzelfsprekend toe, doch is voor b.v. een tafelrekenmachine met
toetsenbediening snel genoeg. In een dergelijk geval is het mogelijk, het ingangsregister door toetscontacten te vervangen. Door geschikte schakelmethoden is het verder mogelijk, de vermenigvuldig- en deelbewerkingen
zonder derde register te verrichten. Het vermenigvuldigen, geschiedt dan
door na elkaar aanslaan van een 10-tal vermenigvuldigtoetsen, waarmee
het in het toetsenbord vastgelegde vermenigvuldigtal een aantal malen bij
het verzamelregister-inhoud wordt geteld, overeenkomende met de waarde
van de aangeslagen vermenigvuldigertoets. Het delen geschiedt door eerst
het deeltal in het verzamelregister te brengen; de deler in het toetsenbord
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vast te leggen en de berekende quotiëntcijfers na elkaar op de leegvallende
plaatsen in het verzamelregister te brengen.
T.b.v. de aftrek- en deelbewerking zal men als telcode bij voorkeur een
systeem kiezen, waarbij het 9-complement op eenvoudige wijze kan wor
den verkregen door inverteren van de binaire elementen. Men kan b.v.
van de volledige 8-4-2-1 code hetzij de middelste 6, hetzij de eerste 3 en de
laatste 3 combinaties laten vervallen, waardoor een invers-symmetrische
codevorm ontstaat (z.g. „Spiegelcode”).
Daar het „vertalen” van getallen uit het decimale naar het binaire tal
stelsel v.v. relatief tijdrovend is, zal men in „boekhoudkundige” machines,
die grote hoeveelheden decimale getallen moeten verwerken, bij voorkeur
een gecodeerd binair-decimaal rekensysteem toepassen. „Wetenschappe
lijke” machines, die met relatief weinig getallen zeer veel bewerkingen
moeten verrichten, zullen daarentegen meestal zuiver binaire getallen ge
bruiken.
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appendix

I

Omzetten van decimale getallen in binaire getallen v.v.
Het met de hand „vertalen” van getallen uit het tientallige stelsel in ge
tallen in het tweetallige stelsel en omgekeerd is eenvoudig, als men be
denkt dat in beide getalstelsels de cijfers in een getal een aan hun plaats
gebonden waarde hebben. In ons decimale stelsel is de waarde van de
opeenvolgende cijfers van rechts naar links steeds een factor 10 hoger, dus
b.v. het getal:
1052 betekent - 1 X 1000 + 0 X 100 4-5X 10 4- 2 X1
= 1000 4- 0 -f- 50 4- 2.
In het binaire stelsel is die waarde van rechts naar links steeds een factor
2 hoger, dus b.v. het getal:
110110 betekent: 1 X 32 4- 1 X 16 4 0 X 8 4 1 X 4 4- 1 X 2 + 0 X 1
= 32 4- 16 4-04-44-24-0
Tellen wc de decimale waarden van het binaire getal op, dan vinden we:
110110 (tweetallig) 32 4- 16 4 0 4 4 4 2 4-0 = 54 (tientallig). Willen
we omgekeerd een decimaal getal naar binair vertalen, dan kunnen we
van het getal proberen steeds zo groot mogelijke decimale plaatswaarden
van binaire cijfers af te trekken, waarbij we een „1” noteren als de aftrek
king „gaat”, en een „0” als de aftrekking „niet gaat”, b.v.:

49 (decimaal) =0
- 64 gaat niet-^

1

1

o

O

O

1 (tweetallig)

- 32 gaat----------------- '
17
- 16 gaat------------------rest
1
- 8 gaat niet------- 4 gaat niet-------

rest

rest

- 2 gaat niet------1 gaat------------------0

12. LOGISCH BEREKENINGSVOORBEELD VAN EEN BINAIRE
PARALLEL-OPTELLER
Bij het optellen van twee cijfers a en b kan al of niet een transport ont
staan. Op de volgende trap hebben we derhalve met 3 cijfers te maken:
a, b en het inkomende transport van de voorgaande trap, dat we c zullen
noemen. Het eventueel naar de volgende trap af te geven transport noe
men we ter onderscheid t; de som van a 4- b + c = s.
Bij een binaire parallelopteller wordt de som van twee getallen A en B via
een galvanisch gekoppeld logisch netwerk gevormd, zodanig dat s bepaald
is zodra A en B aanwezig zijn. Het volledige optelnetwerk bestaat in prin
cipe uit een serieschakeling van galvanisch gekoppelde transportvormers
en een parallelschakeling van somvormers, die elk per „bit” de som a + b
-4- c = s leveren. Per trap wordt het uitgaande transport a 4- b + c = t
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bepaald, waarbij het uitgaande transport t van de ene trap gelijk is aan het
inkomende transport c van de volgende trap, enz.
We kunnen nu in tabelvorm alle mogelijke combinaties van a, b en c op
schrijven en de bijbehorende waarden van s en t noteren. Een dergelijke
tabel wordt een „waarheidstabel” genoemd.
a

b

c

o o o
o o i
o 1 o
o 1 1
1 o o
1 o 1
1 1 o
1

1

1

s

t

o o
1

O

1

o

o

1

1

o

o
o

1

1

1

1

Uit deze tabel kunnen we nu gemakkelijk de algebraïsche formules voor s
en t afleiden:
s = a'b'c 4- a'bc' 4- ab'c' 4- abc
(1)
t = a'bc 4- ab'c 4- abc' 4- abc
(2)
maar ook die voor s' en t':

s' = a'b'c' 4* a'bc 4- ab'c 4- abc
(3)
t' = a'b'c' 4- a'b'c 4- a'bc 4- ab'c'
(4)
Formule (2) kunnen we met behulp van Boole-algebra omwerken tot:

wat ook gelijk is aan:

t = bc (a' 4- a) 4 ac (b' 4 b) 4- ab (c' 4- c) =
= bc 4- ac 4- ab =
(ö)
= ab 4 (a 4* b) c

t = (a 4- b) . (ab 4- c)
(6)
hetgeen we kunnen controleren door uitvermenigvuldigen van (6). Evenzo
wordt:
t' = (a' 4- b') . (a'b' 4- c')
(7)
Wanneer we vanwege standaardisatie-eisen uitsluitend NEN-schakelingen
mogen toepassen, dan moeten alle formules worden omgewerkt tot vormen,
waarin alle plustekens door maaltekens zijn vervangen. In formule (5)
kunnen we de plustekens verdrijven door eerst de term (a 4- b) te schrij
ven als: (a' b')' en vervolgens de termen links en rechts nogmaals te in-verteren:
t' = (ab)' . J(a'b')'c<'
(8)
In formule (6) kunnen we de tussen haakjes geplaatste termen schrijven
als:
(a 4- b) = (a'b')' en
(ab 4- c) =| (ab)' . c' |' zodat:
(9)
t = (a'b')' .j(ab)' . c'
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De formules (8) en (9) zouden er in blokschemavorm uitzien als in
fig. 42a en b.
a -------

(ab)'
b

(ab)'

b ------

(a‘b')‘

b'------

{(ab’)c}'

Fig. 42a
f' = (ab)’ . {(a’ b’)'. c } '

(a'Ö)'
b'

I
e---Fig. 42b

{(ab) c‘}

{faóJ.c'}

t = (a'b): {(ab)’c' }'

De laatste, niet-inverterende EN-schakeling kan eventueel worden vervan
gen door een parallel-schakeling van uitgangen. Of dat toelaatbaar is,
hangt af van de gebruikte bouwsteen en van het verdere ontwerp. Bij
sommige geïntegreerde schakelingen b.v. is parallelschakelen niet geoor
loofd vanwege de seriebalans-eindtrap of z.g. „totempaal-uitgang”. Men
kan dan beide termen tot op de volgende trap meenemen en ze daar via
de ingangsdioden ontkoppelen. In dat geval is ook geen aparte EN-schakeling nodig"
We zien dan, dat een inkomend transport c' na een slechts één trap
,,diepe logica-schakeling reeds een uitgaand transport t kan opleveren.
Kiest men de transporten om en om „normaal" en „invers”, dan wordt de
totale doorlooptijd gelijk aan het aantal op te tellen binaire cjjfers maal
de vertragingstijd per trap.
Voor de som volgde uit de waarheidstabel:

s = a'b'c 4- a'bc' 4- ab'c 4- abc

(1)

Aan de termen in deze formule mogen „overtollige” of „redundante” ter
men worden toegevoegd, zolang die maar niets aan de waarde van s ver
anderen. Zo mag b.v. de term abc ook worden geschreven als:

abc = abc 4- aa'c = (a' -f- b) ac

(10)

a'b'c = a'b'c 4- bb'c = (a' 4- b) b' c

dl)

en de term a'b'c als:
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Het toevoegen van dergelijke redundante termen wordt in de Boole-algebra
veelvuldige toegepast om uiteindel(jk tot eenvoudiger vormen te komen.
De termen a'bc' 4- ab'c' kunnen we omwerken tot:
a'bc' 4- ab'c' = (a'b 4- ab') c'
= (a'b 4- ab') (a'b' 4- c') =
= (a 4- b) (a' 4- b') (a'b' 4- c'),

(12)

wat steeds hetzelfde is.

Voor t' vonden we reeds in form. (7):
t' = (a' 4- b') . (a'b' 4- c')

(7)

wat we nu in form. (12) kunnen invullen:
a' bc' 4- ab'c' = (a 4- b) . t'

(13)

Substitueren we nu (10), (11) en (13) in form. (1), dan vinden we dat:
s = (a' 4- b) ac 4- (a' 4- b) b'c 4- (a + b) . t'

(14)

Stellen we nu (a' 4- b) = P en (a 4- b) = Q, dan vinden we voor (14):
s = P . ac 4 P . b'c 4 Q . t'

(15)

Stellen we verder (a' 4- b') = R, en air = (a 4 b)' = Q' dan gaat
form. (7) over in

t' = R . (Q' + c')

(16)

Om deze vormen met NEN’s te realiseren moeten we weer alles Inverteren:
s' = (P . ac)' . (P . b'c)' . (Q . t')' =
= (P . ac)' . (P . b'c)' JQ . R . (Q' 4- c'){'
t' = R . (Q . O'

(17)
(18)

Als we de optelgrootheden beschikbaar maken in de vorm ,,a” en „b”’, dan
kunnen we P vormen uit:

P = (ab')' = a' 4- b

(19)

Mengen we deze uitkomst met de oorspronkelijke a resp. b', en Inverteren
we vervolgens, dan krijgen we:

J(a' + b) . a (' = (ab)' = a' 4- b' = R

(20)

J(a' + b) . b'j' = (a'b')' = a 4- b = Q

(21)

en

Het uiteindeltfke volledige schema geeft fig. 43. Na het voorgaande zal het
wel niet al te moeilijk meer vallen om ook de andere trappen voor t en s
te berekenen. Nog even wordt er op gewezen, dat de som om en om in nor
male en in inverse vorm beschikbaar komt. Men moet die dus beurtelings
op de „1” en de „0”-zet-ingangen van de flip-flops van het resultaatregister
aansluiten. Het tijdstip, waarop de som naar het resultaatregister wordt
gebracht, kan in de vorm van een extra voorwaarde op de somvormers
worden aangebracht.
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♦ a
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P

{fa'* b) b'\'=(a'6)'= a* b

ö'

♦ ö'

R

Q

c{
Fig. 43

P

i-

P
b'

73

♦

S’

F-

t‘

R
Q

♦

F
L ekenfuee/ ..OVERNAMETUDSHP" t

13. IETS OVER DE COMPUTER
De computer behoort tot een groep elektronische automaten, waarin de
halfgeleidertechniek een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Letterlijk
vertaald betekent het Engelse woord ,.computer” = „berekenaar”; hetgeen
dus iets anders is als „calculator” = „rekenaar”. Immers, iemand die b.v.
de sterkte van een brug berekent, verricht daarbij een meer omvattend
werk dan rekenen alleen. Hoewel op zichzelf zeer belangrijk, is het feite
lijke rekenwerk hierbij maar een bijkomstigheid, die met een rekenlineaal
of een automatische rekenmachine (Eng. — desk calculator) geschiedt.
De hoofdtaak van de berekenaar bestaat uit het vergaren van de be
nodigde gegevens (b.v. uit de gestelde eisen, resp. uit tabellen of andere
naslagwerken) en het bepalen van het systeem, alsmede de volgorde waarin
de opgezochte grootheden rekenkundig moeten worden verwerkt. Dit sys-
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«
teem resp. bewerkings volgorde weet de berekenaar niet zo maar. Hij heeft
daarvoor een vaak langdurige studie achter de rug om te weten hoe een
bepaald probleem moet worden aangepakt. Al die wetenschap heeft hij
tijdens zijn studie ergens in zijn geheugen moeten bergen, om ze later op
het geschikte ogenblik hieruit weer te kunnen opdiepen.
Denken we nu weer aan de elektronische automaat of „computer” (welke
benaming dus het best vertaald zou kunnen worden door ,,berekenautomaat”) dan vinden we hierin iets dergelijks terug: Zo is er een „invoerinrichting” waarmee de eisen en andere noodzakelijke gegeven aan de
machine worden kenbaar gemaakt; één of andere vorm van „geheugen”
waarin alle „kennis” van zaken is opgeslagen — d.w.z. alle bij de bereke
ning voorkomende systematische en „logische” handelingen — alsmede de
tussen- resp. eindresultaten worden bewaard; een „rekeninrichting” voor
het bewerken van de gegevens of „informatie” en tenslotte een „uitvoerinrichting” om de resultaten aan de opdrachtgever te tonen. De bewerkingsvolgorde wordt daarbij door de „besturing” geregeld, die zijn opdrach
ten uit het geheugen put.
Het ia duidelijk, dat het praktisch en economisch niet doenlijk is een com
puter te bouwen welke alle mogelijk voorkomende berekeningen zelfstan
dig uit kan voeren. Daarom zijn de meeste computers gespecialiseerd voor
een bepaald gebied en wordt hun „kennis” tot een realiseerbaar minimum
beperkt gehouden. Deze omvat veelal slechts de elementaire rekenbewer
kingen en een aantal andere „logische” handelingen. Alle overige, voor het
oplossen van een bepaald probleem noodzakelijke „kennis” wordt de com
puter op andere wijze bijgebracht, a.h.w. „geleerd”. Men noemt dit het
„programmeren” van de computer, dat hetzij door middel van een stekerpaneel kan geschieden, hetzij door vooraf invoeren van het af te werken
programma in het geheugen (z.g. „stored program"-machines). Soms
komen combinaties van beide methoden voor. Machines met „stored pro
gram” maken wel gebruik van een stekerpaneel voor het invoeren van
het initiale invoerprogramma. Dergelijke machines hebben na het inscha
kelen immers een nog volkomen „blank” geheugen en zijn tot niets in
staat, dus ook niet tot het invoeren van het invoerprogramma! De eenmaal
„verworven kennis” behoeft na oplossen van het gestelde probleem niet
verloren te gaan. Is de geheugencapaciteit groot genoeg, dan kan de
machine ook „leren” andere problemen op te lossen. Is de vereiste geheu
gencapaciteit echter kostbaar, dan wordt het uitgewerkte programma voor
het eerste probleem b.v. in ponskaarten, magnetische band of door verwis
selen van het bedrade stekerpaneel bewaard en een nieuw programma voor
een ander probleem ingevoerd.
In de computer worden alle van buitenaf toegevoerde bewerkingsopdrachten (de z.g. „macro-opdrachten”) intern gesplitst in een aantal eenvoudiger
bewerkingsopdrachten (de z.g. „micro-opdrachten”), die elk weer uit een
soms zeer groot aantal elementaire handelingen zjjn opgebouwd.
De micro-opdrachten vormen elk een door de bedrading vastgelegd pro
gramma, dat na elkaar verschillende poorten opent, waardoor informatie
wordt getransporteerd of bewerkt tussen registers onderling of tussen een
magneetkern-geheugen en registers.
Bij machines met ,,plug-board”-besturing lopen de macro-opdrachten via
een stekerpaneel (dat men het „kunsthoofd” zou kunnen noemen), dat in
combinatie met een „besturings”- of „programmateller” de bewerkings-
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volgorde en de geheugenadressen bepaalt; d.w.z. waar de te bewerken ge
tallen zich in het geheugen bevinden, resp. de resultaten moeten worden
opgeborgen.
Eenvoudige machines hebben voor het uitvoeren van een bepaalde bewer
king, zoals „optellen” meerdere opdrachten nodig. B.v.: 1, „Haal het getal
dat in geheugenplaats x staat en zet dat in de opteller”; 2. „Haal het ge
tal dat in geheugenplaats y staat en zet ook dat in de opteller”; en
3. „Berg de thans in de opteller staande som van x en y in geheugenplaats
z op.” Dergelijke machines worden „1-adres machines” genoemd, omdat
elke opdracht van slechts 1 geheugenadres vergezeld gaat. Meestal is op
dracht 1. gecombineerd met een opdracht „wis de opteller”, omdat hierin
mogelijk nog een getal van een vorige optelling kan zijn achtergebleven.
De opdrachtenreeks ziet er dan b.v. als volgt uit:
opdracht:

adres:

bewerking:

..Haal”

x

De opteller wordt op nul gezet en de inhoud van
geheugenplaats x wordt bij „nul” opgeteld.
(0 4- x = x).

„Tel op”

y

De opteller onthoudt de som van de vorige optel
ling (0 + x = x) en telt hierbij de inhoud van ge
heugenplaats y op (x 4- y).

..Berg”

z

De inhoud van de opteller (x 4- y) wordt naar
geheugenplaats z overgebracht.

Andere machines verrichten deze bewerkingen met 1 opdracht, welke der
halve 3 geheugenadressen tegelijk moet bevatten. De opdracht van een der
gelijke „3-adres machine” ziet er dan b.v. als volgt uit:
„Tel op”

X
x

y

z

waarna de machine de eerder beschreven handelingen automatisch uitvoert.
Toch biedt een drie-adres machine qua programmering en benodigde ge
heugenruimte geen wezenlijke voordelen boven een 1-adres machine, zodat
beide typen hun bestaansrecht hebben. Het meest verbreid zijn echter de
één-adres machines.
In het algemeen kunnen de verschillende soorten opdrachten worden ge
splitst in:
a) : „Transport”-opdrachten (Informatie-transport van b.v.
het ene register of geheugen naar het andere, waarbij door
gaans de informatie in het zenderregister ongewijzigd blijft
en de informatie in het ontvangende register door de
nieuwe wordt vervangen);
b) : „Bewerkings”-opdrachten (Informatie-bewerking, waarbij
een nieuwe informatie ontstaat);
c) : „Besturings”-opdrachten (Beïnvloeding van de volgorde
van de onder a) en b) genoemde opdrachten).

Onder a) vallen o.a. de „in”- en „uitvoer”-opdrachten, waarmee de gege
vens de machine worden toegevoerd, resp. de resultaten uit de machine
worden gehaald, alsmede opdrachten, waarmee de informatie geïnverteerd
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wordt overgebracht. Onder b) vallen o.a. opdrachten, die leiden tot het
„zetten” van z.g. „conditie-schakelaars”; b.v. de „vergelijk”-opdrachten,
waarmee twee informatie-grootheden met elkaar kunnen worden verge
leken (groter, kleiner, gelijk). Onder c) tenslotte vallen de z.g. „sprong”opdrachten, die al of niet op de onder b) genoemde conditie-schakelaars
reageren en tot een „sprong” van de opdrachten-teller kunnen leiden,
waarmee een aantal opdrachten wordt overgeslagen, resp. naar een andere
opdrachtenreeks wordt overgegaan.
De huidige computers beschikken veelal over een uitgebreid opdrachten
pakket (vaak samenvattingen van een aantal opdrachten in één enkele
opdracht), waarmee de programmeur in staat is zeer ingewikkelde pro
gramma’s samen te stellen.
Uiteraard kan hier slechts een globaal overzicht worden gegeven *). Toch
is het wellicht nog interessant een kort historisch overzicht te geven van de
ontwikkeling van de rekenmachine en van de rekentechniek in het alge
meen. Niet iedereen realiseert zich, dat ons huidige systeem van cijfernotatie en de elementaire bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenig
vuldigen en delen pas na de 13e eeuw bekend werd. Het begrip „plaats
waarde” — d.w.z. de idee om de waarde van een cijfer afhankelijk te
maken van de plaats in een getal — danken we aan de Babyloniërs, terwijl
het begrip „nul” van de Hindoes uit de 9e eeuw afkomstig is. Met uitzon
dering van de abacus — een soort telplankje van Grieks-Egyptische oor
sprong — en het hieruit afgeleide telraam bestonden er tot de 17e eeuw
geen mechanische hulpmiddelen bij het rekenen. De eerste telmachine, in
1642 door Blaise Pascal geconstrueerd, luidde het begin van een belang
rijke ontwikkelingsfaze in.
Hoewel Wilhelm Schickard reeds in 1623 een machine ontwierp, die be
halve optellen en aftrekken ook kon vermenigvuldigen en delen, was het
Leibnitz, die in 1671 een praktisch bruikbare machine construeerde, waar
mee de vermenigvuldig-bewerking mogelijk was. Nog heden ten dage zijn
in de bekende mechanische ,,slinger”-rekenmachine hiervan grondprin
cipes terug te vinden.
Het levenswerk van Charles Babbage (1792-1871) was het ontwerpen van
een machine, die zelfstandig een reeks van rekenbewerkingen kon uitvoe
ren en de resultaten kon afdrukken. Naast zijn beide „differential engines”
(1822 resp. 1848) ontwierp hij een „analytical engine” (1833), die kon
worden bestuurd en geprogrammeerd met behulp van ponskaarten, zoals
die destijds door het weeftoestel van Jacquard werden gebruikt. Het feit,
dat aan Babbage, die zijn tijd ver vooruit was, slechts mechanische hulp
middelen (tandwieltjes, stangetjes en palletjes!) ten dienste stonden, heeft
dit bijzonder omvangrijke apparaat — dat men met recht de voorvader van
de moderne computer kan noemen — tot mislukking gedoemd.
Na de komst van de telefoontechniek en de ontwikkeling van automatische
telefoon-centrales kwam men rond 1940 op de gedachte, met relais een
rekenmachine te construeren, welke aanzienlijk sneller kon werken dan de
toen bekende mechanische rekenmachines.
De elektronenbuis gaf rond 1950 tenslotte de stoot tot de ontwikkeling van
elektronisch werkende machines, die al direct zeer grote rekensnelheden

•) Geïnteresseerden kan het boek „High Speed Data Processing” van Gottlieb &
Hume worden aanbevolen (Uitg. Mc. Graw-Hill).
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mogelijk maakten. Hieruit is tenslotte de computer ontstaan, die met de
vanaf 1948 steeds verder voortschrijdende halfgeleider-ontwikkeling en
zeker mede dank zij de verbeterde magnetica in de vorm van band-, trom
mel en ringkerngeheugens steeds verder geperfectioneerd kon worden.
Vooral het energieverbruik is hierdoor drastisch omlaaggegaan en de af
metingen evenzeer. Ook de rekensnelheid wordt steeds groter: de herhalingsfrequentie waarmee de elementaire bewerkingen worden verricht, lig
gen thans reeds tussen 250 kHz en 3 MHz en men kan in laboratoriummodellen reeds 300 MHz bereiken. Ook wat de uitvoering betreft begint de
toekomst zich reeds af te tekenen: Naast de geïntegreerde schakelingen
(IC’s), die één of meer complete logica-bouwstenen met meervoudige dio
den en transistoren bevatten in een pakketje van nauwelijks een halve
postzegel groot, werkt men thans reeds met gehele registerschakelingen in
één capsule, de z.g. ,,large-scale-IC’s”. De totale afmetingen van de com
puter, die eerst nog enkele rijen apparatenrekken besloeg, kon zodoende
tot het volume van een handkoffer worden teruggebracht.
In meeste gevallen wordt de computer in grootte overtroffen door de om
ringende apparatuur zoals o.a. de magnetische band- en trommelgeheugeneenheden *); de invoerapparaten, zoals ponskaart-, sorteer- en leesmachi
nes, ponsbandlezers, schrijfmachines en bedieningslessenaar; de uitvoerapparaten, w.o. kaart- en bandponsmachines, schrijfmachines, regeldruk
kers en bladzijdedrukkers (welke laatste resp. een aantal regels of blad
zijden per seconde af kunnen drukken!), lampen- en oscillatorschermtableaus.
De toepassing van de computer ligt behalve op zuiver wiskundig gebied,
voor een belangrijk deel op boekhoudkundig en administratief terrein, zoals
b.v. voorraad- en loonadministratie; premieberekening voor verzekerings
maatschappijen; plaatsreserveringssystemen voor lucht- en scheepvaart
maatschappijen enz.
Door zijn ongelofelijk snelle werking is de computer in staat, grote aan
tallen berekeningen na elkaar te verrichten. Daardoor is het o.a. mogelijk
om vele personen via b.v. een eigen bedieningspaneeltje en een telefoon
lijn van een ergens centraal opgestelde computer gebruik te laten maken.
De uitgezonden opgaven kunnen onderweg in een geheugen worden be
waard tot het moment dat de computer resp. de lijn vrij is en de opgave
kan worden uitgewerkt. Het heen- resp. terugzenden van de opgaven resp.
antwoorden geschiedt ongeveer op de wijze van de telex d.m.v. impuls
series. Men kan zo binnen enkele seconden reeds het antwoord op zijn
opgave terugontvangen. Men noemt het ,,transport” van deze typische
stroom van gegevens of „data” tussen gebruikers en computer (of tussen
computers onderling!) „data-transmissie”, waardoor speciale apparaten
werden ontwikkeld, welke los staan van de eigenlijke computer.
Behalve voor de zojuist genoemde typische „cijfer- en voorraadproblemen”
wordt de computer ook wel voor geheel andere problemen gebruikt. B.v.
het regelen van gecompliceerde en nauw-luisterende produktieprocessen in
b.v. chemische fabrieken (vaak weer gekoppeld aan voorraadproblemen!);
voor het vergelijken en sorteren van lettercombinaties; ja zelfs voor het
vertalen van b.v. Russisch in Engels; of het bedenken van nieuwe namen
•) Zie ook „Fernmeldepraxis”, Juli '59: „Einführung in die Elektronische Speichertechnik”.
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voor chemische produkten zoals b.v. eens door een Amerikaanse pharmaceutische fabriek werd gedaan. Hiertoe voerde men de computer een aantal
één- en tweelettergrepige lettercombinaties plus een aantal uitgangen
zoals -ide, -ine, -ite, -ane, -yl toe en gaf de machine opdracht hiermee
woorden te vormen met max. 6 lettergrepen. Hierop typte de machine in
minder dan twee uur een compleet woordenboek vol, dat begon met abechamide” en eindigde met „zyvuwite”. De fabrikanten beschikken nu voor
jaren over nieuwe, elektronisch bedachte namen zoals „platuphyl”; „cliohacine” en „starcide”, waarbij zij hopen dat hun mét deze namen toe
geruste produkten eens nét zo bekend zullen worden als onze ,.aspirine”.
Ook autofabrikanten hebben wel van een computer gebruik gemaakt voor
het bedenken van nieuwe namen voor auto-typen.

Als men bedenkt, dat men één bepaalde computer kan „leren”, velerlei
totaal verschillende problemen op te lossen, dan is het duidelijk, dat de
programmering (of de „papierwaren”; Eng. „software”) een veel zwaarder
wegende kostenfactor kan uitmaken dan de computer (of de „ijzerwaren”;
Eng. „hardware”) zelf. Voor het oplossen van bepaalde programmeer
problemen zijn vaak specialisten nodig, die op hun terrein uitstekend thuis
zijn, maar die er veelal geen notie van hebben wat er zich eigenlijk binnen
een computer afspeelt. Wat weet b.v. een verzekeringsman van elektronica
of van machinerieën?
Ten behoeve van deze specialisten zijn er diverse „programmeertalen” ont
wikkeld, waarmee de programmeur de computer in een voor beiden be
grijpelijke taal kan „toespreken”. Speciale, met de computer meegeleverde
hulpprogramma’s (compilers) dienen om deze „taal” in de eigenlijke
(binaire) instructiecodes om te zetten, alvorens de machine aan zijn taak
kan beginnen. Vaak krijgt de programmeur de machine niet eens te zien;
het vertalen van zijn programma in ponskaarten en het in de machine
voeren van het probleem wordt door anderen gedaan. Wat hij terugkrijgt
is een dikwijls niet onaanzienlijke stapel papier, die door een. met de com
puter verbonden regeldrukker werd „uitgespuwd”, en waarop de resultaten
(of de programmeerfouten’) staan vermeld.

De veelvuldig gehoorde vraag: „kan een computer denken” kan men
— mits men het „denken” tot strikt logisch, „mechanisch” denken be
perkt — beantwoorden met de wedervraag: „kunnen computer-ontwerpers en programmeurs denken”. Door b.v. een computer „eigen initiatief”
bij te brengen en te doen kiezen uit een aantal gelijkwaardige mogelijk
heden of oplossingen, heeft men reeds een „beslissingstechniek” ontwik
keld, voor een deel berustend op de stochastica of „leer der waarschijn
lijkheid”. Door A. Church is echter bewezen, dat het decisieprobleem voor
de elementaire logica onoplosbaar is, als men de redeneermethoden uit de
theorie der recursieve functies toepast. In hoeverre het in de toekomst
mogelijk zal blijken, bepaalde vraagstukken in de logica op te lossen staat
daardoor nog te bezien.
Het blijft zodoende een ietwat huiverige gedachte, om ooit door computers
te worden geregeerd, of om computers ernstige militaire beslissingen te
laten nemen — zelfs als ze in elektronisch en mechanisch opzicht onfeil
baar zouden zijn. Men zou daar pas vertrouwen in mogen hebben op het
moment, dat er twee computers op elkaar verliefd raken.
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TABELLEN
TABEL A

(h)-parameters van de transistoren OC70. OC65, OC71 en OC66, gemeten bij —Vce = 2 V.
De aangegeven spreidingstoleranties zijn slechts ter oriëntatie bedoeld. Voor de
variatie van de (h)-parameters als functie van de instelling, zie ook fig. III-15.
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OC 71/OC66__________
Ie = 3 mA
Ie =0,5 mA

OC7Q/OC65
Ie =0,5 mA
Ie = 3 mA

to

71 fi 20%
7.10-4
0,968 ± 10%
0,7pmho - 40%

8 pA - 50%

2,2kQ - 50%
9. 10-4 + 200%
30 ± 35%
23 pmho t 50%
HOpA ± 75%
< 15 db

18fi t40%
7.10-4
0,972 t 10%
1,9 pmho - 40%
8 pA - 50%

67 ± 20%
8.10-4
0,977 t 10%
0,6pmho - 40%
8 pA t 50%

0,65kfi - 50%
9. 10-4 + 200%
34 ± 35%
70 pmho - 50%
110 pA ± 75%

2,9 kfi 1 50%
0,8kfi i 50%
5,4.10-4 + 200% 5,4.10-4 + 200%
47 ± 35%
42 ± 35%
80 pmho - 50%
28 prnho - 50%
150 pA ± 75%
150 pA i 75%
< 22 db

17Q ±40%
8.10-4
0,979 i 10%
1,6 pmho ± 40%
8 pA - 50%

•) Gemeten bij 1 kHz en een generatorimpedantie van 500 Q.
TABEL B
Praktijkformules voor transistorversterkers in (r)- en (h)-parameters. Zie ook hfdst.
III.7 tm III.10.

ingangsconstante:

overdrachtsconstanten:

(h)-parameters

(r)-parameters

betekenis:

= el

4

i2 = o ‘n>

hn

= ei
r12
12

ipoM

h12

e2 = 0 (fl)
(dimensiei| = 0 loos)

h21 =

e2 = 0

,rll

r21

= £2
11

- 0 <«’

(o-)

2

,12

r22 = ®2
>2 4=0^_________
el = rll-il + r12-Ï2
e2 = r21* 4 + r22-12

h22

ingangsweerstand:

= ril . _r12* r21.
ri = £1
r11
ll - r22 + RL
4

ri =p* =hll-<1 -HL)

uitgangsweerstand:

r°^r22-r^

ro

stroomversterking:

Ai

spanningsversterking:

A,, = £1 =
r21-RL________
u ei r11.(r22+HL)-i’12-r2i

uitgangsconstante:
vierpoolvergelijkingen:

vermogensversterking:

_ e 2 _______ 1______
12
h22‘ C1 ~ HG)

= |2 =
1*21
Ai
4 r22 * Rl_____________

= 12 = h21.(l
4
1
-£2
=
Au

- L)

HL .)
hi2‘ 1 - HL
= h212
(1 - L),L
_ Rl
F212
A\v
rj ' (r22 + RL)2_________ Aw hll«h22*
1 "HL

h12=ri2-^=^| = ri2.h22

h22 = F—
22 r22

e2 i2 = 0 R.__
el = hn.il + h12.e2
i2 = h2i.il + h22.e2

H = H12-H21
hn.h22

= £12
r12

•) Bij de geaarde emissorschakeling wordt
ving duidt.

el

L =---Rl + h22
G =

rL

Rl

+ r22

hn _
hu + Rg

negatief, hetgeen op 180° fazeverschul-
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TABEL C
Transformatie van r-grootheden in (h)-parameters en omgekeerd.

geaarde basisschakeling

re=hn.(l - H)

_ L12

hll =re + rb.**; ~
lc
1m

h22

^12

h12 =

Fb
1 ~ h12
rc =
h22

rm - -

(FC

Fb)

-h2i = rm + rb
(rc + Fb)

hl2 + h;
h22

h22 ~

(rc + rb)=hh

H = -rb.

i

1
(Fe + Fb)

rm + £b
Fe(rc + rb) + rb(rc - rm)

geaarde emitterschakeling

re

rt> =hn'(l - H’) -

rc =

rm

.

_ hl2'
h22’
hl2*
h22'

1 ƒ ^21'
h22'
hi2' + h21*
h22*

(r _ j. ) = 1 - È.12I
(FC
tm)
h22.

H' = r

11

rc
re-(rc _ rm) + re

,

h12’ =

re
(rc - rm) + re

h21’ =

rm ~ re
(Fe - rm) + Fe

h22' =

1
(fc ~ rm) + re

____________ rm - r.£------------------e*Fb.[(rc - rm) + re]+ re.rc

TABEL D

Transformatie van r-grootheden in (r)-parameters en omgekeerd

re =rn - ri2
Fb = r12
rm = T21 - ri2
rc = F22 - ri2

rll
ri2
r21
r12

= re +
=
= rm + Fb
= rc + Fb
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TABEL E
Transistorformules in r-grootheden

re
rb
rc
rm

=
=
=
=

betekenis:

inwendige
inwendige
inwendige
inwendige

emitterweerstand
basisweerstand
collectorweerstand
collector/emitter overdrachtsweerstand

geaarde basisschakeling

ingangsweerstand:

ri = re + rt- 6-rm
6 + rb_______

uitgangsweerstand:

ro = rc - rb-

geaarde emitterschakeling

ri’ =

^-Rg^
re + rb + Rg

ro’=rc-r;m + re-

ff-RL
spanningsversterking: Au =
rb- t + re.6__________
stroomversterking:

Ai =

+ re-p

Au' =

ff

£. Rl
rb- * + re.6

ff + Rg
re+ rb+
’)

Ai’

rb +6

32-Rl
vermogensversterking: Aw =
(rb +ó).(rb.r + re.Ó)

Aw ' =

t.

r = (rc - rm + re + Rl)

ff = rm + rb

ó = (rc + Rl)

C = rm - re

£2-Rl
(rb.-r + re.5)

•) Het minteken duidt op 180° fazedraaiing.
Voor het gebruik van deze tabel kan men de r-grootheden m.b.v. tabel C uit de(h)parameters (b.v. tabel A) berekenen.

Dissipatiegrens van vermogenstransistoren

Tj max

__ rp

In het algemeen geldt: Pc max

amb max

x
Voor kleine transistoren wordt x in °C/mW gegeven; de uitkomst van bovenstaande
formule is dan in mW. Voor krachttransistoren wordt x in ’C/W gegeven, de uitkomst
is dan in W.
De totale x berekent men uit de som van de aanwezige warmteweerstanden. Deze zijn:
de weerstand van het transistorhuis xb. de weerstand van de montagebout xb. de weer
stand van de evt. mica isolatieringen xr en de weerstand van het koelend chassisopperviak xpl-

Dus: x

*h + xb + xr + «pl-

Bij de OC16 bedraagt Tj max = 75° C, xh = 1 °C/W. xb = 0.1 °C/W en xr = 0.7° C/W.
Wordt deze transistor, teneinde een zo goed mogelijk thermisch contact te verkrijgen,
onder tussenlegging van een dunne (niet-geoxydeerde) vertind loden ring stevig op
een goed-warmtegeleidende plaat geschroefd, dan gelden de in onderstaande tabel
gegeven maximum waarden voor de collectordissipatie. Daar de collector galvanisch
met het huis is verbonden, zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn de transistor
d.m.v. de bijgeleverde mica isolatieringen van het chassis te isoleren, in welk geval
men de totale x met de warmteweerstand van de mica ringen xr dient te vermeerderen. De toelaatbare dissipatie wordt hierdoor iets verkleind.
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TABEL F
max. toegestane collectordissipatie van OC16:

max. optredende
omgevingstempe
ratuur Tambmax,
waarbij Tj max =
75° C bedraagt.

plaatopp. 180
cm^
X = 5,5° C/W

plaatopo. 900
cm^
X = 2° C/W

plaatopp. 0,35
m2
* = io c/W

25° C

7,6 W

16 W

24 W

(45 W)'

35° C

6,1 W

13 W

19 W

(36 W)'

45° C

4,6 W

9,7 W

14 W

(27 W)*

55° C

3 W

6,5 W

6,5 W

18 W

watergekoeld
z « 1°C/W

•) Niet gebruiken, daar continue dissipaties boven 24 W niet toelaatbaar zijn i.v.m.
de thans nog geldende grenswaarde van de collectorstroom en -spanning.
De in bovenstaande tabel gegeven dissipatiegrenzen zijn berekend m.b.v. de reeds
eerder genoemde formule, waarbij x =
+ xpl = 1 4~ 0.1 -|- xpp T.g.v. het
vervangen van de mica ring door de loden ring is xr = 0. De plaatdikte is 2 mm.
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APPENDIX II
ENKELE GREPEN UIT DE HISTORIE VAN DE HALFGELEIDERS
1821

1834

1874
1880
1887
1895
1901
1915
1920
1922
1930
1935

1946

1948
1949

1950
1952
1953

1956
1957

1962
1963

Seebeck ontdekt de thermo-EMK bij verwarming van de lasplaats
van verschillende metalen.
Peltier ontdekt de omkeerbaarheid van het Seebeck-effect; n.1. de
afkoeling resp. verwarming van de lasplaats bij stroomdoorgang.
Braun ontdekt het gelijkricht-effect b(j metaalsulfiden en -oxyden.
Winkler ontdekt het element germanium.
Hertz ontdekt het foto-elektrisch effect.
Popoff ontwikkelt de eerste (loodglans-) kristaldetector.
Verbeterde kristaldetector van Braun.
Uitgebreide wetenschappelijke onderzoekingen, o.a. door Benedicks
naar de elektrische eigenschappen van germanium en silicium.
Eerste toepassing van silicium-carbide bij de vervaardiging van
spannings-afhankelijke weerstanden.
Lossev ontdekt versterker-eigenschappen bij sommige zinkiet-kristaldetectoren en bouwt zijn „crystadyne”-oscillator.
Destriau ontdekt de elektro-luminescentie.
Verbeterd raffinageproces van germanium. Uitvinding van de eerste
germanium-detector.
Onder leiding van Shockley beginnen Bardeen, Brattain, Pearson,
Gibney en Moore in de Bell-laboratoria een grootscheeps opgezet
onderzoek naar de eigenschappen van halfgeleiders. Zij bouwen
daarbij voort op in de oorlogsjaren verkregen ervaringen van LarkHorovitz, Scaff, Theuerer en Ohl.
Bardeen en Brattain ontdekken het transistor-effect. Vervaardiging
van de eerste puntcontact-transistor.
Shockley ontwerpt de lagen-transistor, die in 1950 wordt gereali
seerd.
Uitvinding van de legeringstechniek voor het vervaardigen van p-n
verbindingen. Eerste industriële toepassing van de foto-transistor.
Vervaardiging van de door Shockley voorspelde unipolaire veldtransistor, die pas na aanzienlijke verbeteringen van de fabrikagetechniek kan worden gerealiseerd.
Herontdekking van het Peltier-effect in p-n overgangen. Vervaar
diging van de eerste „surface-barrier” transistor opent de weg naar
hogere frequenties. De eerste transistoren van Euopees fabrikaat
verschijnen op de markt. Esaki onderzoekt de eigenschappen van
thermisch behandeld germanium.
Vervaardiging van de eerste germanium-diffusietransistor volgens
het mesa-principe.
Esaki ontdekt het tunnel-effect in sterk verontreinigde halfgelei
ders. Vervaardiging van de eerste tunneldiode.
Eerste commerciële toepassing van het Peltier-effect In koelkasten
met p-n verbindingen.
Ontdekking van het „Gunn-effect”.
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