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Mēs mierīgi sekojām radiotehnikas evo-

lūcijai, kad kādā jaukā dienā 1948. gadā tran-

zistora parādīšanās sagrozīja visus mūsu

priekšstatus. Tā jau bija revolūcija... Dažos

gados pusvadītāji iekaroja radioelektronikas

galvenās nozares. Līdzās klasiskajai ierasta-

jai radiolampu tehnikai izveidojās pavisam

jauna tehnika. Daudziem radiotehniķiem bija

grūti pierast pie jaunajiem jēdzieniem un iz-

just kristālisko triodu specifiskās īpatnības.

Par tranzistoriem uzrakstīti daudzi tei-

cami darbi augstā tehniskā līmenī. Taču, lai

tos lasītu, nepieciešamas pamatīgas, samērā

grūti apgūstamas zināšanas matemātikā un

cietvielas fizikā. Bet veikalā reti kad var

ieraudzīt labas grāmatas vidējā tehniskā lī-

menī, kuras domātas radiotehniķiem prakti-

ķiem, kas vēlētos izpētīt tranzistoru pasauli,

saprast tur notiekošās fizikālās parādības un

bez grūtībām orientēties modernās shēmās,

kur šie «trīskājainie» radījumi tiek izmantoti.

Šādu vienkāršu mācības līdzekļu nepie-

ciešamība izjūtama aizvien vairāk, jo dažādu

nozaru speciālistu un tehniķu zināšanu līme-

nis elementārajā tranzistoru teorijā vēl visai

zems. Tāpēc centāmies uzrakstīt grāmatu, kas

domāta tiem, kuri jau apguvuši radiotehni-

kas pamatus (kaut vai tādā pašā līmenī, kā

grāmata «Radio?... Tas ir ļoti vienkārši!»)

un vēlas bez sevišķām grūtībām apgūt tran-

zistoru tehnikas īpatnības.
Šis uzdevums nav no vieglajiem. Tran-

zistors salīdzinājumā ar radiolampu izvirza

pavisam citas, tikai tranzistoram raksturīgas

sarežģītas problēmas. Tranzistoru visu para-

metru savstarpējā mijiedarbība, mazā ieejas

pretestība, temperatūras stiprā ietekme un

daudzi citi šķēršļi stāv jaunās tehnikas ap-

gūšanas ceļā.

Pēc sākotnējās ieceres grāmatas nosau-

kumam vajadzēja būt «Tranzistors? ... Tas

nemaz nav tik vienkārši!» (vienā no pirma-

jām rindkopām tieši izteikta šāda doma).

Taču abiem mūsu draugiem Zinim un Nezi-

nim sarunu gaitā izdevās mūs pārliecināt,
ka tranzistors nav nemaz tik sarežģīta lieta.

Tāpēc šķita loģiski dot grāmatai nosaukumu,

līdzīgu mūsu grāmatām par radio un tele-

vīziju.

Bet vai tas nozīmē, ka pēc priekšvārda

sekojošo izklāstu varēs apgūt bez jebkādas

piepūles? Protams, ne. Lasītājam būs jāsa-

sprindzina visa uzmanība un jāturpina grā-
matas lasīšana tikai pēc tam, kad tas būs ap-

guvis pamatjēdzienus 1. Un lai humors, kā arī

uz lappušu malām zīmēto ilustrāciju mazliet

vieglprātīgais raksturs lasītājam nerada pā-
rāk vieglas iegaumēšanas ilūziju. Šie uzme-

tumi vieglāk palīdz saprast tekstu un rada

nelielu atslodzi, kuras pedagoģisko nozīmi

grūti pārvērtēt. Bet zināšanu apgūšanai jā-

mācās, jāmācās un jāmācās centīgi, uzcītīgi,
pats galvenais, regulāri.

Daudzi mūsu grāmatā atradīs to, ko tie

jau zina, piemēram, slodzes taisnes konstru-

ēšanu vai jaudas pārneses optimālos notei-

kumus. Jo labāk viņiem. Citiem turpretī būs

jāpiepūlē sava iztēle, lai saprastu raksturlīkņu
izmantošanu.

Lai lasītājs šeit nemeklē tranzistoru

pilnu un precīzu teoriju. Tāpat šeit veltīgi
meklēt dažādu iekārtu konstrukcijas ap-

rakstus. Mēs centāmies lasītājiem palīdzēt

izprast principus. No visa jēdzienu un shēmu

daudzuma, kas raksturo tehnikas straujo at-

tīstību, mēs centāmies izdalīt pašu galveno,

atstājot neizskaidrotu visu to, kas liekas

mazsvarīgs un pārejošs.
Abas darbojošās personas, kuru raitais

dialogs aizpilda šīs grāmatas lappuses, neiz-

ceļas ne ar pārāk zinātnisku pieeju, ne ar no-

pietnību. Viņi ir pārliecināti, ka pareizi iztei-

cies Monteskjē, kas apgalvoja, ka «nopiet-
nība ir laime tikai muļķiem». Tāpēc cerēsim,

ka, lasot šīs lappuses, lasītājs gūs divkāršu

baudu: gan izklaidēsies, gan apgūs kaut ko

jaunu. Šo prieku tad viņam arī novēlam.

E. Aisbergs

1 Uzmanību! Sakarā ar to, ka elektriskā strāva

rodas, pārvietojoties elektroniem, kas ārējā ķēdē
virzās no negatīvā uz pozitīvo polu, tieši šāds

strāvas virziens (tas ir pretējs vispārpieņemtajam
strāvas virzienam!) pieņemts šajā grāmatā.



DARBOJOŠĀS PERSONAS

Zinis — jauns radioelektronikas pasniedzējs, kas mācījies
radiotehnikas pamatus pie sava tēvoča Radiola; viņš vienmēr

cenšas apmierināt sava drauga nepiepildāmo zinātkāri.

Nezinis — Ziņa pirmais skolnieks. Viņu sarunas aprakstītas
divās grāmatās («Radio? ... Tas ir ļoti vienkārši!» un «Televī-

zija? ... Tas ir ļoti vienkārši!»). Šim puisim dažkārt trūkst ele-

mentāru zināšanu, bet šo trūkumu viņš kompensē ar savām ne-

parastām spējām ātri apgūt iztirzāto vielu. Pašlaik Nezinis

strādā par montētāju kādā radiorūpnīcā.
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PIRMĀ SARUNA

Nav iespējams izprast tranzistoru darbību, iepriekš nepadziļinot savas zinā-

šanas fizikā un ķīmijā — par atomu uzbūvi un to savienojumiem. Pēc tā arī tiecas

mūsu draugi pirmajā sarunā.

Saturs. Pusvadītāji. Tranzistora darbības principi un tā priekšrocības. Tem-

peratūras ietekme uz tranzistoriem. Frekvences un jaudas robežas. Molekulas. Atomi.

Protoni, neitroni un elektroni. Elektronu sadalījums pa čaulām. Jonizācija. Valence.

Kristāliskais režģis.

ATOMU DZĪVE

NEZINIS — TRANZISTORU UZTVĒRĒJU UPURIS

Zinis — Esmu priecīgs tevi redzēt, dārgais draugs. Vai tu

labi pavadīji savu atvaļinājumu?
Nezinis — Diemžēl ne.

Z. — Vai bija slikts laiks, apmācies jeb vai jura bija pārak
vētraina?

N. — Nē. Šai ziņā man laimējās — laiks bija brīnišķīgs.
Taču liedagā atpūsties nebija iespējams, jo visās malās atpūt-
nieki trokšņoja ar saviem tranzistoru uztvērējiem. Mežonīgo
deju motīvi, neskanīgās dziedātāju balsis bija smags pārbaudī-
jums maniem nerviem. Bez visa tā vēl, gribēdams saprast, kā

šie tranzistoru uztvērēji spēj radīt tādu troksni, centos lasīt

grāmatas, kas man izskaidrotu tranzistoru teoriju un lieto-

šanu
...

taču es tur nekā nesapratu!
Z. — Es saprotu tavu sarūgtinājumu par šo neveiksmi. Bet

lai tava patmīlība necieš: tici man, tranzistori nav tik vienkārša

lieta! Atklājot tranzistoriem veltīto starptautisko konferenci, kas

notika 1959. gadā Londonā, lords Heilšems teica: «Es domāju,
ka pat industriāli attīstītākās valstīs viens no desmit tūkstošiem

cilvēku nevarēs paskaidrot, kas ir tranzistors vai pat kas ir pus-

vadītājs.»
N. — Tas mani nomierina. Un vēl jo vairāk tāpēc, ka es

varēšu, kā man šķiet, atbildēt, kas ir pusvadītājs.
Z. — Apsveicu tevi, Nezinīt. Nu, izklāsti savas zināšanas!

TRISKĀJAINAIS RADĪJUMS

N. — Nu, sāksim kaut vai ar to, ka pusvadītāja pretestībai
jābūt daudzkārt lielākai nekā vadītājiem, taču daudz mazākai

nekā izolatoriem.

Z. — Pareizi. Bet tā ir pārāk vispārēja definīcija. Lai būtu

precīzāk, teiksim, ka tādam pusvadītājam kā germānijam (ko
galvenokārt lieto tranzistoru izgatavošanai) īpatnējā pretestība
ir 30 miljonu reižu lielāka nekā varam un miljons miljonu reižu

mazāka nekā stiklam (1. zīm.).
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Z. — Nu, redzi, uzreiz tik daudz jautājumu! ... Jā, dārgais

draugs, tranzistors, tāpat kā elektronu lampa, var pastiprināt

un detektēt signālus. Tas tāpat spēj ģenerēt elektriskās svārstī-

bas. To var izmantot arī par frekvenču pārveidotāju un visos

citos gadījumos, kur līdz šim izmantotas elektronu vakuuma

lampas. Kas attiecas uz priekšrocībām, tad tranzistoram to ir

daudz. Sāksim kaut vai ar to, ka tranzistoram nav kvēles.

N. — Tas ir lieliski! Tātad nevajag vairs speciāla kvēles

barošanas avota?

Z. — Nē, nevajag. Un tāpēc tranzistori sāk darboties mo-

mentāni, tikko tiem pievada spriegumu, turpretī elektronu lam-

pai kvēles uzkarsēšanai vajadzīgas dažas desmit sekundes, ka-

mēr katods sasniedz temperatūru, kas nepieciešama normālai

elektronu emisijai.

N. — Es domāju, ka bez kvēles paaugstinās lietderības

koeficients, jo, izmantojot elektronu lampas, barošanas

avota ievērojama enerģijas daļa zūd siltuma veidā.

1. zīm. Svarīgāko vadītāju, pusvadītāju un izolācijas materiālu iedalījums
pēc to īpatnējas pretestības. Tabulā redzams, ka pusvadītāju īpatnējā pretes-

tība mainas plašās robežās un ka pusvadītāji aizņem plašu rajonu.

N. — Vardu sakot, īpatnējo pretestību tabula tas stāv tuvāk

vadītājiem nekā izolatoriem.

Z. — Ja. Un tieši tapec, ka germānijs zināma mera vada

strāvu, no tā var izgatavot «trīskājainos radījumus».

N. — Kas tie par radījumiem?

Z. — Sadu nosaukumu varētu dot tranzistoriem (jeb pusva-

dītāju triodēm), jo tiem ir trīs stieples izvadi.

N. — Ja es pareizi saprotu, tranzistors atvieto elektronu

lampu. Vai tas var izpildīt visas radiolampas funkcijas, un

kādas priekšrocības salīdzinājumā ar lampu tam ir?

Z. — Pilnīgi pareizi. Tranzistoram ir sveša visām radiolam-

pām raksturīgā vatu izšķērdēšana, kas velti zūd kalorijās. Tur,

kur elektronu lampa parasti patērē 2 vai 3 W, tranzistors ap-

mierinās tikai ar desmitiem milivatu, t. i., ar simtkārt mazāku
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jaudu un 200 V vietā, kas nepieciešams uztverošām-pastiprino-
šām elektronu lampām, tranzistoram pilnīgi pietiek ar sprie-

gumu līdz 10 V.

N. — Tātad viena vai divas parastās kabatas lukturīša bate-

rijas pilnīgi apmierina tranzistora radiouztvērēja pieticīgo
apetīti.

Z. — Jā, tieši tā tiek baroti portatīvie uztvērēji, kas tev tā

laupīja atpūtu liedagā.
N. — Vai var arī secināt, ka tranzistori ir izturīgāki un kalpo

ilgāk nekā elektronu lampas, jo tiem taču nav ne trauslā kvēl-

diega, kas pārtrūkst, ne katoda, kas galu galā zaudē emisiju?
Z. — Pareizi. Tranzistors ir ļoti izturīgs (tas taču ir germā-

nija vai silīcija kristāla gabaliņš ar trīs izvadiem, kas ievietots

korpusā), ar niecīgu svaru un maziem izmēriem.

N. — Lieliski! Tikai priekšrocības vien, bez trūkumiem!

MEDAĻAS OTRĀ PUSE

Z. — Cik bīstami tādi pārsteidzīgi secinājumi! Diemžēl tran-

zistoram ir arī trūkumi. Tā lietderības koeficients, temperatūrai

pārsniedzot 55°C, diezgan strauji krīt, bet, ja temperatūru pa-

augstina virs 85° C, tad arī pēc atdzesēšanas tranzistors zaudē

savas sākotnējās īpašības. 1 Tas attiecas gan tikai uz germānija
tranzistoriem. Silīcija tranzistori var izturēt ievērojami augstā-
kas temperatūras: tos nenobaidīsi pat ar 150° C temperatūru.
Lieta tā, ka silīcijā, kā tu to redzēsi vēlāk, virsējās čaulas elek-

troni ciešāk saistīti ar atoma kodolu.

N. — Es tev apsolu nekad nepieskarties ar savu lodāmuru

tranzistoram.

Z. — Un labi darīsi. Starp citu, lai pielodētu tranzistoru iz-

vadus, lodāmura sildķermeņa izdalītās kalorijas «jāpārķer», ne-

jaujot tām sasniegt tranzistora kristāliņu.
N. — Bet kā to izdarīt?

Z. — Ļoti vienkārši. Plakanknaiblēs iespiež stieples izvada

daļu starp tranzistoru un lodēšanas vietu ... Bez tam tranzistora

izvadus parasti izgatavo no stieples, kas slikti vada siltumu

(bet, par laimi, labi vada strāvu!).
N. — Vai var vēl kaut ko pārmest tranzistoram?

Z. — Diemžēl jā. Tā iespējas ierobežo kā frekvence, tā jauda.
Tas nevar darboties ar frekvencēm, kas pārsniedz vairākus sim-

tus megahercu...
N. — Bet tas taču nemaz nav tik slikti, ja atceras, ka mega

hercs ir miljons periodu sekundē.

Z. — Tas tāpat nevar darboties ar lielām jaudām, jo šai ga-

dījumā siltums, kas izdalās tranzistorā, spēji pasliktina tā

atdevi.

N. — Bet vai šie trūkumi nebūs šķērslis tranzistoru plašai

pielietošanai?
Z. — Protams, ne. Tranzistoru izgudroja 1948. gada trīs

amerikāņu fiziķi: Bardins, Breteins un Sokli, kas par šo izgud-

1 Daži jaudas tranzistori iztur gandrīz vai 100°C temperatūru. To sa-

sniedz, pusvadītāja materiālā ievadot relatīvi lielas piemaisījumu devas.
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rojumu dabūja Nobeļa prēmiju. Kopš tā laika to nepārtraukti
uzlabo. Jau tagad ļoti daudzos gadījumos tranzistors var sek-

mīgi aizstāt elektronu lampu. Bet es gan nedomāju, ka kādreiz

pienāks diena, kad no elektronu lampu izmantošanas varēs pil-
nīgi atsacīties.

ATGRIEŠANAS PIE PAŠIEM SĀKUMIEM

N. — Tagad, kad mani vairs nemoka neharmoniskais porta-
tīvo radiouztvērēju ansamblis, kas mani ielenca pludmalē, es

vēl vairāk nekā jebkad gribu uzzināt, kā darbojas tranzistori un

kā tos var izmantot.

Z. — Ļoti dīvaini: cik vienkāršas ir izplatītākās tranzistoru

shēmas, tik sarežģītas ir parādības, kas notiek šajās sīkajās
pusvadītāju triodēs.

N. — Ja jau tu runā par triodi, tad es iedomājos, ka tranzis-

torā ir katods, tīkliņš un anods.

Z. — Tiešām tranzistorā ir apgabali jeb zonas, kas visai

līdzīgi vakuuma triodes elektrodiem: elektronu plūsmas emisija,
tās blīvuma regulēšana un šīs plūsmas savākšana, un, ja tu

vēlies, varu īsi pastāstīt par tranzistoru lietošanu, neanalizējot
to darbības principus. Vai piekriti?

N. — Nē, vispirms gribu izprast, kas tur galu galā notiek.

Tu mani esi iemācījis domāt un izanalizēt katras parādības
būtību. Tāpēc paliksim uzticīgi šai tradīcijai.

PAR MOLEKULĀM UN ATOMIEM

Z. — Tev taisnība. Bet šai gadījuma mums jasak no paša
sākuma, t. i., no matērijas uzbūves.

N. — Man liekas, ka tā ir... matērija, ko mēs sen jau zinām.

Vismazāko vielas daļiņu, kas saglabā visas vielas ķīmiskās īpa-
šības, sauc par molekulu — tā teikts manā fizikas mācības

grāmatā.
Z. — Taču tur nav teikts, ka patlaban mēs jau zinām aptu-

veni pusmiljonu dažādu molekulu, kuras radušās apmēram simt

vienkāršu elementu dažādu kombināciju rezultātā.

N. — Jā, bet tur sacīts, ka visas molekulas atrodas noteiktā

attālumā cita no citas (ar to arī izskaidrojama visu ķermeņu

saspiežamība), ka tās pievelk cita citu (par laimi, citādi visi

priekšmeti momentāni sabirztu putekļos) un ka tās atrodas ne-

kārtīgā kustībā, kuras ātrums palielinās, temperatūrai paaug-

stinoties.

Z. — Bravo! Tu arvien mazāk un mazāk attaisno savu

vārdu... Sašķelsim tagad molekulas, kuras sastāv no atomiem,

t. i., no vienkāršo vielu (vai elementu) elementārdaļiņām. Katrs

atoms, kā tu jauzini...
N. —

...
ir līdzīgs sīkai saules sistēmai ar savu sauli-kodolu,

kas sastāv no protoniem (pozitīvi lādētām elementārdaļi-

ņām) un neitroniem, bet šīs sistēmas planētas ir elek-

troni jeb ap kodolu riņķojošās negatīvās elektrības elementār-

daļiņas (2.zīm.).
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2. zīm. Litija atomam ir divi K
čaulā riņķojoši elektroni un viens

elektrons, kas riņķo L čaulā.

Z. — Tu runā kā no grāmatas, bet jābūt piesardzīgam ar

analoģijām. Ja visas saules sistēmas planētas kustas vienā

plaknē, tad elektronu orbītas atrodas dažādās plaknēs. Šo orbītu

novietojumam telpā nav gadījuma raksturs: tās var atrasties

tikai noteiktās vietās, kuras dēvē par elektronu X, L, M, N, O, P

un Q čaulām. Šīs čaulas varam iedomāties kā koncentriskas sfē-

ras, kuru centrā atrodas kodols. Šo sfēru rādiusi proporcionāli
sfēras kārtas skaitļa kvadrātam.

N. — Pagaidi, Zini! Man tas uzreiz ir pārak sarežģīts.
Z. — Nav nekas vienkāršāks. X čaula — tā ir 1. čaula. Tātad

L čaulai, kuras kārtas skaitlis ir 2, rādiuss bus 22
= 4 reizes

lielāks, bet M čaulai rādiuss ir 32
= 9 reizes lielāks utt.

N. — Tas nozīmē, ka septītās čaulas rādiusam, ko tu sauc

par Q čaulu, ir 72 vai 49 reizes lielāks rādiuss par X čaulas rā-

diusu?

Z. — Protams. Bez tam elektrona enerģija palielinās, palie-
linoties čaulas (uz kuras elektrons atrodas) kārtas skaitlim vai,

kā parasti saka, «kvantu skaitlim».

N. — No čaulas uz čaulu palielinās attālums līdz kodolam, —

bet kāda ir šī lieluma patiesā vērtība?

Z. — Kodolam vistuvākā čaula — X čaula atrodas centi-

metra piecas miljardās daļas attālumā. Bet baidos, ka tas tev

neko neizsaka.' ledomājies feju, kas ar brīnumnūjiņas pieskā-
rienu var lietas palielināt 10 reizes. Ja mūsu feja 14 reizes pēc
kārtas pieskarsies oglekļa atomam1...

N. —

...

atoms palielināsies 10!4 reižu un, iespējams, sa-

sniegs zemeslodes izmērus, tā kā nebūs, kur to novietot. Tad

gan fejai būs raizes!

Z. — Nepavisam! Protoni kļūs parasta ābola lielumā, bet

elektroni (kaut arī katra elektrona masa ir 1837 reizes mazāka

par protona masu) būs tik lieli kā futbola bumba. Un, ja šāda

atoma kodolu novietotu uz Parīzes dievmātes katedrāles lieveņa,
tad X čaulas divi elektroni rjņķotu 5 km attālumā, t. i., tie riņķotu
Parīzes robežās. Kas attiecas uz ārējās čaulas četriem elektro-

niem, tad tie riņķos piepilsētas zonā — 20 km no kodola, piemē-

ram, to orbītas ies cauri Versaļai.

1 Oglekja atoma kodols satur 6 protonus un sešus neitronus. Šim ato-

mam ir 6 elektroni, no kuriem 2 atrodas X čaulā, bet 4 — L čaula.
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NEZINIM GRIEŽAS GALVA

N. — Bet kas atrodas starp musu āboliem un futbola bum-

bām?

N. — Šermuļi man skrien pa kauliem, kad tu atgādini, ka

arī es sastāvu no atomiem. Bet tagad, kad tu pateici, ka manā

ķermenī ir tukšums, man stipri sāk reibt galva.
Z. — Tāpēc mēs prātīgāk darīsim, ja turpmāk runāsim ne-

vis par tava ķermeņa atomiem, bet par citiem atomiem. Lai gūtu
uzskatāmāku priekšstatu par atoma uzbūvi, vienosimies katru

elektronu čaulu apzīmēt kā apli. Kā tu, acīm redzot, jau zini,
visvienkāršākā uzbūve ir ūdeņraža atomam. Tas sastāv no viena

protona un viena elektrona, kas atrodas uz X čaulas. Hēlija
atomā ap diviem kodola protoniem uz tās pašas X čaulas riņķo
divi elektroni (3. zīm.).

N. — Bet kuram elementam ir X čaulā trīs elektroni?

Z. — Nekas! Tukšums. Bet, saprotams, ir elektriskie, mag-

nētiskie, gravitācijas un citi savstarpējās pievilkšanas spēki, kas

visu šo sistēmu notur līdzsvara stāvoklī. Lādiņi ar pretējām zī-

mēm savstarpēji pievelkas, tāpēc elektroni, lai gan pastāv centr-

bēdzes spēki, kas cenšas tos no kodola atraut, savu kodolu tomēr

neatstāj.
N. — Tu mani biedē. Ja tas ta, tad atoms drīzāk sastāv no

tukšuma nekā no matērijas.
Z. — Pilnīgi pareizi, mans draugs. Un, ja izdotos sapresēt

visus kodolus un elektronus, no kā sastāv, piemēram, tavs ķer-

menis, — tā, lai starp tiem vairs nepaliktu tukšums, tad tu

kļūtu par sīku graudiņu, ko tikko varētu saskatīt mikroskopā,
bet tas svērtu tikpat, cik tu, — 70 kg.

3. zīm. Divi vienkāršie atomi:

ūdeņraža atoms (kreisajā pusē)
un hēlija atoms (labajā pusē).

lEROBEŽOTS VIETU SKAITS

Z. — Nevienam, jo šai čaulā nevar būt vairāk par diviem

elektroniem. Tāpat L čaulā nevar būt vairāk par 8 elektroniem.

M čaulā nevar būt vairāk par 18 elektroniem, N čaulā — ne vai-

rāk par 32, O čaulā — ne vairāk par 50, P čaulā — ne vairāk

par 72 un Q čaulā — ne vairāk par 98 elektroniem.
N. — Ļoti interesanta skaitļu secība, ko tu šeit tik viegli

uzskaiti.

Z. — Tas nav mans nopelns, jo šos skaitļus nosaka ļoti
vienkāršs likums:

X čaulai : l2 X 2 = 2

L čaulai : 22 X 2 = 8

M čaulai : 32 X 2 = 18

N čaulai :42 X 2 = 32

O čaulai : 52 X 2 = 50

P čaulai :62
X 2 = 72

Q čaulai : 72
X 2 = 98
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N. — Kopa 280. Tātad ir atomi, kas satur tik daudz elek-

tronu.

Z. — Nē. Ja X, L, M un N čaulās tiešām var atrasties tāds

elektronu skaits, ko nupat nosaucu, tad O čaulā praktiski to

nav vairāk par 18, P čaulā — nav vairāk par 32 un Q čaulā —

nav vairāk par 10 (4. zīm.).

4. zīm. Rādija atoma shēmatisks attēls, kas rāda elektronu

sadalījumu pa dažādām čaulām. Faktiski elektronu orbītas

izvietojas dažādās plaknēs.

N. — Tas ir ļoti interesanti, bet man liekas, ka mes riskējam

apmaldīties atomu un kodolfizikas labirintos.

Z. _ Tieši otrādi, mēs tūliņ pieņemsim lēmumu, kas mums

stipri atvieglos visu šo jautājumu apgūšanu. Ja tu piekristu,
mēs tagad ņemsim vērā tikai tos elektronus, kas atrodas atoma

ārējā čaulā.

N. — Tu gan esi labs! Te tu apgalvo, ka atoma ir daudzas

čaulas, un tāpēc atoms man liekas līdzīgs sīpolam, te uzreiz aiz-

liedz man to notīrīt. Vai tik tu negribi pasargāt mani no asa-

rām? ...

NEITRĀLS STĀVOKLIS UN JONIZĀCIJA

Z. — Lēmums, kas mums jāpieņem, ir pilnīgi likumīgs. Kas

mūs beigu beigās interesē? — Atomu elektriskais stāvoklis.

Parasti atoms satur tikpat daudz elektronu, cik protonu, tāpēc

elektronu negatīvos lādiņus līdzsvaro protonu pozitīvie lādiņi.

Tāds atoms ir elektriski neitrāls. Bet var gadīties, ka ārējie

spēki atomam atrauj vienu vai vairākus elektronus. Sai gadī-

jumā līdzsvars tiek izjaukts: elektronu negatīvo lādiņu kopējā
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summa kļūst mazāka par kodola pozitīvo lādiņu. Šādu atomu

sauc par pozitīvu jonu.
N. — Bet, ja, otrādi, kāda iemesla dēļ atoms iegūs liekus

elektronus, tad tas kļūs negatīvs. Man ir aizdomas, ka šai gadī-
jumā to var nosaukt par negatīvu jonu.

Z. — Lieliski! Taču šādi elektronu zaudējumi vai ieguvumi
(tā saucamā jonizācija) var norisināties galvenokārt ārējā
čaulā, t. i., tur, kur mazāk izpaužas kodola pievilkšanas spēks.

N. — Jā, es saprotu, ka šais gadījumos mūs var interesēt

tikai elektroni, kas atrodas uz šīs ārējās čaulas.

LAULĪBAS JAUTĀJUMI

N. — Bet ka noris šādas «atomu laulības»?

Z. — Kā piemēru varētu minēt hloru, kam ārējā čaulā — M

čaulā ir 7 elektroni, un nātriju, kam X čaulā ir 2 elektroni, L

čaulā 8 elektroni un M čaulā tikai 1 elektrons. Te tev ir ideāla

pāra piemērs. Kombinējoties ar hloru, nātrijs tam atdod savu

vienīgo ārējās čaulas elektronu. Tādējādi hlora elektronu skaits

ārējā čaulā palielinās līdz 8. Vienlaicīgi nātrijam par ārējo
kļūst L čaula ar saviem 8 elektroniem. Līdz ar to tas iegūst labu

stabilitāti (5. zīm.).

N. — Jā, bet, ieguvis papildu elektronu, hlors kļūst negatīvi

jonizēts, turpretī nātrijs, kas savu elektronu zaudējis, kļūst par

pozitīvu jonu?

Z. — Protams. Šo divu jonu savstarpēja pievilkšanas iz-

veido stabilu molekulas konstrukciju, kas rodas šai laulībā.

N. — Bet ka sauc jauno vielu?

Z. — Nātrija hlorīds, ja tu to pirksi ķīmisko reaktīvu vei-

kalā, bet pārtikas preču veikalā šo pašu vielu sauc par vārāmo

sāli.

N. —Es par to nebiju pārliecināts... Bet tagad man šķiet,
ka tādā veidā var izskaidrot arī citas atomu laulības. Kā, pie-
mēram, tas notiek, veidojoties ūdens molekulai?

Z. — Tam ir vēl viens iemesls. Tieši ārējā čaula nosaka ele-

mentu ķīmiskās īpašības. Atoms patiesi apmierināts ar savu

eksistenci tikai tad, kad tam ārējā čaulā ir 8 elektroni. Šajā
stāvoklī atoms ir stabils un tas nedomā ne par elektronu iegū-

šanu, ne atdošanu. Tā, piemēram, neons, kam ārējā čaulā —

L čaulā 8 elektroni, ir par to ļoti laimīgs un necenšas stāties

sakaros ne ar kādu citu ķīmisku elementu. Bet fluors, kam šai

pašā ārējā čaulā ir tikai 7 elektroni, meklē, kur tik stāties kom-

binācijā ar citu elementu, kas varētu tam atdot vienu elektronu

ārējās čaulas pilnīgai piepildīšanai (līdz 8 elektroniem).

Z. — Apvienošanās notiek ļoti laipni. Skābekļa atomam

ārējā — L čaulā ir 6 elektroni, tātad uz tās ir vēl divas brīvas

vietas. Skābeklis aizņemas tos no diviem ūdeņraža atomiem, jo,

atļauj tev atgādināt, katram ūdeņraža atomam ir tikai viens

elektrons (6. zīm.).
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5. zīm. Hlora (Cl) atomam apvienojoties
ar nātrija (Na) atomu, rodas nātrija

hlorīda molekula.

6. zīm. Divi ūdeņraža (H) atomi

ar saviem elektroniem papildina
skābekļa (O) atoma elektronu

skaitu L čaulā līdz astoņiem.
Savienojoties trim atomiem, ro-

das ūdeņraža oksīda molekula, ko

parasti sauc par ... ūdeni (H2O).

N. — Tagad es saprotu, kapec ūdens molekula sastāv no

viena skābekļa un diviem ūdeņraža atomiem.

Z. — Ārējo čaulu bieži sauc par valences čaulu, ņemot
vērā, ka elektronu daudzums uz tās norāda, kādās kombinācijās
atoms var ielaisties.

Par valences skaitli sauc iztrūkstošo elektronu skaitu,
kas nepieciešams, lai atoms kļūtu stabils, vai — otrādi, elek-

tronu skaitu, ko atoms spēj atdot citam atomam, lai pats kļūtu
stabils.

N. — Piedod man, bet tas man ir ne visai skaidrs.

Z. — Ja ārējā čaulā ir 6 vai 7 elektroni, tad līdz pilnam —

8 elektronu komplektam tai trūkst atbilstoši 2 vai 1 elektrons.

Par tādiem atomiem saka, ka tie ir divvalenti un vien-

va lenti (vai divvērtīgi un vienvērtīgi). Bet, ja ārējā čaulā ir

1, 2 vai 3 elektroni, tad atoms vairāk tiecas atdot šos elektronus.

Sai gadījumā mums ir vienvalenti, divvalenti un

trīsvalenti elementi.

N. — Bet ja arēja čaula ir 4 elektroni?

Z. — Šai gadījumā atoms labprāt apvienotos ar citu atomu,
kam tāpat ir 4 elektroni ārējā čaulā. Tātad tāds atoms ir četr-

vērtīgs. Tieši šādi atomi ir germānijam un silīcijam, kurus

izmanto tranzistoru ražošanā, kā arī ogleklim. Beidzot, ja ārējā
čaulā ir 5 elektroni, tad atoms ir piecvērtīgs. Un, runājot

par tranzistoriem, minēšu tev dažus ķīmiskos elementus, kurus
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7. zīm. Elektronu sadalījums (elektronu kopskaits atbilst atoma kārtas
skaitlim) pa dažādām čaulām tranzistoru ražošanā visplašāk lietotajos ele-
mentos. Ar trekniem burtiem iespiesti skaitļi, kas nosaka valenci (vērtību).

izmanto tranzistoru ražošanā. Tie ir gan alumīnijs, indijs un

gallijs, kuru ārējā čaulā ir tikai 3 elektroni, t. i., trīsvērtīgi ele-

menti, gan arsēns un antimons ar 5 elektroniem ārējā čaulā, t. i.,
piecvērtīgi elementi (7. zīm.).

ATOMU SABIEDRISKA DZĪVE

N. — Vai tiešam mesta aplūkosim visus ķīmiskos elementus?

Z. — Nē, nomierinies! Mēs ierobežosimies tikai ar elemen-

tiem, kuriem svarīga nozīme tranzistoru tehnoloģijā. Bet izda-

rīsim kļūdu, ja izpētīsim tikai atomu individuālo «psiholoģiju».
Mums sevišķi uzmanība jāpievērš atomu sabiedriskajai dzīvei.

Izņemot tādus nelabojamus individuālistus kā neons ar 8 elek-

troniem ārējā čaulā, kuri bailīgi atsakās no jebkuras apvieno-
šanās, atomi (neaizmirsti to!) dzīvo sabiedrībā. To grupējumiem
ir vairāk vai mazāk organizēts raksturs. Cietās vielās (izņemot
tās, kas pēc savas struktūras līdzīgas šķidrumiem, kā, piemē-
ram, stikls) atomi sakārtoti stingri noteiktā kārtībā: tie veido

kristālisko režģi.
N. — Bet kā tie apvienojas?
Z. — Tas atkarīgs no vielas uzbūves.

Ņemsim par piemēru germāniju vai silīciju. Šajās vielās

katrs atoms ar saviem četriem ārējiem elektroniem saistīts ar

četriem citiem atomiem: pa vienam elektronam uz katru kaimiņu
atomu. Savukārt katrs kaimiņu atoms atdod saitei ar attiecīgo
atomu pa vienam elektronam. Es šeit uzzīmēju tikai vienu

atomu, kas saistīts ar četriem saviem kaimiņiem (8. zīm.). Bet

8. zīm. Kuba centrā esošais ger-

mānija atoms ar saviem valences

elektroniem saistīts ar četriem

kaimiņu atomiem (kubs uzzī-

mēts, lai parādītu atomu telpisko

izvietojumu). Oglekļa un silīcija
kristāliem ir līdzīga struktūra.



katrs no tiem savukārt saistīts ar četriem kaimiņu atomiem

(tai skaitā arī ar atomu, kas attēlots mūsu zīmējuma centrā)
utt. Tagad rodas iespaids, ka katram atomam ir 8 perifērijas
elektroni, kas, kā tu to redzēji, atbilst stabilitātes noteikumiem.

Pamēģini iedomāties atomu pareizu izvietojumu telpā.
N. — Ļoti jocīga aina: tukšumā karājas lodītes, un katra kā

indiešu dievi izstiepuši saviem kaimiņiem četras rokas!... Vai

visas cietās vielas veido līdzīgus kristālus?

Z. — Nē, Nezinīti. Bet dažiem citiem elementiem ir tāds pats
atomu sadalījums, piemēram, ogleklim, kura lielos kristālus

saucpar...
N. —

...

dimantiem. To, mans mīļais draugs, es zinu. Mums

laimējies, ka tranzistorus izgatavo no germānija, bet nevis no

dimantiem, jo citādi tranzistori maksātu ļoti dārgi.
Z. — Patiešām, ja varētu tranzistorus izgatavot no diman-

tiem... Taču ir daudz citu kristālu, kas mums patlaban neinte-

resē. Bet mums ļoti svarīgi izpētīt ārējās čaulas elektronu jeb tā

saucamo perifērijas elektronu īpašības.
N. — Tu man teici, ka šos elektronus vieglāk var atraut no

atomiem, tāpēc ka tos vājāk pievelk kodols.

Z. — Tas ir pareizi. Bet tādus elektronus var atraut tikai

tad, ja to ārējā čaulā ir maz — viens, divi vai trīs. Tas attiecas

uz visiem metāliem. Zeltam, sudrabam un varam ir tikai viens

perifērijas elektrons; dzelzij, cinkam, magnijam — divi, bet

alumīnijam ir pat trīs elektroni. Šos elektronus viegli var no

atoma atraut. Tie, kļūstot par brīviem elektroniem, veido elek-

tronu plūsmu, ko saucam par elektrisko strāvu. Atšķirībā no

metāliem nemetāliem ir vairāk elektronu ārējā čaulā, un šie

elektroni neizrāda tieksmi klaiņot kā viņu brāļi, kas atrodas

metālu atomos. Tāpēc nemetāli ir izolatori.

N. — Bet vai germānijs ar saviem četriem elektroniem ari ir

izolators?

Z. — Ja un ne, mans mīļais draugs. Nākoša saruna tev iz-

skaidrošu, ko nozīmē mana sengrieķu orākulam cienīgā atbilde.
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OTRĀ SARUNA

Piemaisījumi, kas ir pusvadītājos pat visniecīgākos daudzumos, spēji izmaina

šo materiālu elektriskās īpašības. Abi mūsu draugi šeit noskaidro, kas notiek, ja
atomi-piemaisījumi izjauc regulāro kristāliskā režģa struktūru.

Saturs. Patstāvīgā vadītspēja. Fotopretestības un fotoelementi. Piemaisī-

jumi. Donori. Caurumi. Akceptori. p un n tipa pusvadītāji. Pāreja. Potenciāla bar-

jera. Caurlaides spriegums un sprostspriegums. Caursites spriegums. Diode. Strā-

vas taisnošana ar pusvadītājiem.

PĀREJAS

ATOMU MIERĪGA ĢIMENES DZĪVE

Nezinis — Es daudz domāju par taviem kristāliskajiem rež-

ģiem un pat aizgāju uz Atklājumu pili 1 aplūkot dažādu kristālu

struktūru modeļus. Šie modeļi ir ļoti skaisti: mazas, daudzkrā-

sainas bumbiņas, kas attēlo atomus, savienotas ar metāla cau-

rulītēm, kuras savukārt reprezentē valentās saites.

Z. — Apsveicu, ka tu tik derīgi pavadīji savu atpūtas laiku.

Bet ko tu secināji?

N. —Ka germānija kristāls līdzīgs lielai ģimeņu kopai. Kat-

rai ģimenei ir pa četriem bērniem, no kuriem katrs apprecējies
ar vienu bērnu no četrām kaimiņu ģimenēm. Tādējādi pēc lau-

lību saitēm katra ģimene saradojusies ar četrām citām (9. zīm.).

9. zīm. Kristālisko režģi var attēlot

šādā veidā, kaut gan īstenībā

starpatomu saites nav izvietotas

vienā plaknē, bet telpā.

Z. — Tu to attēlo diezgan labi. Tas tev pat palīdzēs izprast
tālāko. Tiešām, tā sabiedrība, ko tu esi apskatījis, ir ļoti līdz-

svarota, un, ja tik vien visi pāri saglabā nevainojamu uzticību,

tur nevar sagaidīt lielus satricinājumus. Mūsu germānija kris-

tālā visiem elektroniem ar stiprām valentām saitēm jāpaliek cie-

ši saistītiem ar saviem atomiem.

N. — Bet ko tu darīsi ar cilvēciskam kaislībām?

1 Muzejs Parīzē, līdzīgs Politehniskajam muzejam Maskava.



PAR DAŽĀM LAULĪBAS ŠĶIRŠANĀM

Z. — Tu, kā redzu, esi izlasījis kādu sentimentālu romānu ...
Nu, labi. Tāpat kā cilvēkus virza dažādas kaislības, arī atomi

pakļauti termiskai ietekmei, kurai laiku pa laikam izdodas iz-

raut no tās vai citas saites kādu elektronu un atbrīvot to. Bet

vai tu zini, kas notiek, kad elektroni kļūst brīvi? .. .

N. —

... ķermenis kļūst strāvas vadītājs. Vai germānija ir

daudz brīvo elektronu pie normālas temperatūras?

Z. — Nē, ļoti maz. Tikko divi elektroni uz desmit miljardiem
(t. i., uz 10 10

) atomu. Tā ir apmēram tāda pati attiecība, ja,
teiksim, uz zemeslodes iedzīvotāju dubulta daudzuma būtu tikai

viens brīvs cilvēks.

N. — Cik šausmīgi! Bet, ja tas ta, tad germanijam vajadzētu
būt ļoti sliktam vadītājam?

Z. — Jā, un tieši šī iemesla dēļ to nosauca par pusvadītāju.
legaumē tomēr, ka vienā gramā germānija ir desmit tūkstošu

miljardu miljardu (vai 1022) atomu, tā ka grams satur apmēram
divus tūkstošus miljardu (vai 2.1012) brīvo elektronu. Tas ir

labāk nekā nekas... un tāds daudzums ir pietiekams, lai laistu

cauri nelielu strāvu.

N. — Tu man stāsti par miljardiem miljardu elektronu un

apgalvo, ka strāva nav liela!

Z. — Tātad tu, Nezinīti, esi aizmirsis, ka vienu ampēru stipra
strāva atbilst sešiem miljardu miljardiem (vai 6. 1018 ) elektronu

sekundē. Tu, protams, sapratīsi, ka mūsu daži nieka tūkstoši

miljardi brīvo elektronu, kas izkaisīti milzīgajā germānija kris-

tāliskajā režģī, var radīt tikai nelielu vadītspēju, kura atkarīga
no termiskās kustības, un (iegaumē labi!) to sauc par pat-

stāvīgo vadītspēju.

N. — Vārdu sakot, tas tāpat, ja, teiksim, mūsu priekšzīmīgi
organizētajā sabiedrībā dažkārt notiktu šķiršanās un otrreizējas
laulības, t. i., pārejas no vienas ģimenes otrā.

Z. — Tas arī ir pareizi. Bet, lai labāk izmantotu tavu salī-

dzinājumu, sacīsim, ka kādreiz tur, kā raksta romānos, «plosās
kaislību vētras», kas izraisa lielus satricinājumus.

N. — Es iedomājos, ko tu gribi teikt. Ja paaugstina germā-
nija kristāla temperatūru, tad termiskā kustība, kļūstot strau-

jāka, atbrīvo lielu skaitu elektronu. Patstāvīgā vadītspēja šai

gadījumā palielinās. Atšķirībā no vadītājiem, temperatūrai pa-

augstinoties, pusvadītāju pretestība pazeminās.

Z. — Tu pareizi secināji! Tieši tāpēc germānijs slikti darbo-

jas paaugstinātās temperatūrās. Mūs germānija patstāvīgā va-

dītspēja neinteresē, tāpēc ka to tranzistoros neizmanto. Silīcijs
labāk iztur temperatūras paaugstināšanos, jo tā valences elek-

troni, kas atrodas trešā čaulā, stiprāk saistīti ar kodolu nekā

germānija valences elektroni, kas atrodas ceturtajā čaulā. Es

piemetināšu, ka elektronus var atbrīvot, ne tikvien iedarbojoties
uz pusvadītāja atomu termiski, bet arī ar gaismas enerģiju.

N. — Vai tik tu negribi teikt, ka fotoni — šie gaismas «grau-

diņi», bombardējot germānija atomus, izrauj no tiem elektronus?

17 2947
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N. — Vai šadi elementi, kurus apgaismo saule, nebaro ar

elektrisko strāvu kosmiskos kuģus?

LIELO ĢIMEŅU SKANDĀLS

Z. — Jā, draugs. Un tagad mēs kļūsim par lieciniekiem

jukām, kas sākas mūsu tik labi organizētajā sabiedrībā, ja
ievada tajā ģimeni ar pieciem bērniem.

N. — Ko tu gribi ar to teikt?

Z. — Ka pat starp vistīrākā germānija atomiem visniecīgā-
kos daudzumos atrodas arī citu elementu atomi — tā saucamie

piemaisījumi. Vistīrākā germānijā uz vienu miljardu
atomu ir viens piejaukuma atoms.

N. — Vai ir vērts pievērst uzmanību tādam niekam? Tas taču

ir tas pats, it kā piemaisījumu vispār nebūtu.

Z. — Tev nav taisnība, ja tu ignorē šos piemaisījumus. Pat

tik niecīgā proporcijā kā vienā kubikcentimetrā tīrā germānija
atrodas piecdesmit tūkstošu miljardu svešu atomu vai tā sau-

camo piemaisījumu atomu.

N. — Es neiedomājos, ka vienā kubikcentimetrā ir tūkstošiem

miljardu atomu. Bet ko dara ģimene ar pieciem bērniem? Tu

droši vien gribēji teikt, ka runa ir par atomu ar pieciem elektro-

niem ārējā čaulā?

Z. — Pilnīgi pareizi. Piemēram, viens piecvērtīgs arsēna vai

antimona atoms iekļuva saticīgajā germānija atomu sabiedrībā

(10. zīm.) ...
un sākas skandāls!

N. — Acīm redzot, tāpēc, ka, apprecinot četrus šīs dīvainās

ģimenes bērnus ar četru kaimiņu ģimeņu bērniem, piektais pa-

liks bezcerīgs vecpuisis?

Z. — Jā, četri elektroni izveido valentas saites ar četriem

kristāliskā režģa kaimiņu atomiem, bet piektais elektrons paliek
brīvs.

N. — Ja es pareizi saprotu, tād, pieliekot spriegumu diviem

kristāla punktiem, var radīt tur strāvu, jo brīvos elektronus,

kas radušies no piecvērtīgiem elementiem, pievilks sprieguma
avota pozitīvais elektrods (pols), bet negatīvais — vienlaicīgi

kristālā ievadīs tādu pašu daudzumu elektronu (11. zīm.).

Z. — Jā. Un šī īpatnība dod iespēju izgatavot no germānija
fotopretestību, t. i., tādu ierīci, kas savu pretestību izmaina

gaismas iedarbībā. Visvecākajā no pazīstamajiem fotoelemen-
tiem izmantots selēns, kas arī ir pusvadītājs.

N. — Starp citu, es lietoju fotoeksponometru, kurā šāds foto-
elements iemontēts...

Z. — Fotoelements tavā eksponometrā, acīm redzot, pagata-
vots nevis no selēna, kas pēc savas dabas ir fotopretestība, bet,
iespējams, no kadmija vai silīcija. No šīm vielām var izgatavot
ģenerējošos fotoelementus, t. i., ierīces, kas pārveido gaismas
enerģiju elektriskajā strāvā.



10. zīm. Piecvērtīgs piemaisījuma
atoms izjaucis kristāliskā

režģa nevainojamo kārtību. Kas

notiks ar šī atoma piekto elektronu?

11. zīm. Vadītspēja n tipa pusvadītājā.
Brīvie elektroni (apzīmēti ar

mīnusa zīmi) atraujas no piecvērtīgajiem
atomiem, kas tādēļ kļūst par

pozitīviem joniem (apzīmēti ar plusa
zīmi).

Z. — Jā. Šāda parādība noris pusvadītājos, kas satur piec-

vērtīgus piemaisījumus, t. i., piemaisījumus ar elektronu pārpa-
likumu. Saka, ka šis ir n tipa pusvadītājs (no vārda negative —

negatīvs). Bet šādus piemaisījumus bieži sauc par donoriem,

jo tie atdod savus liekos elektronus.

N. — Kads ir parastais piemaisījumu saturs?

Z. — Maksimāli viens atoms uz desmit miljoniem germānija

atomu, t. i., tādā pašā proporcijā kā, teiksim, četri cilvēki uz

visiem Francijas iedzīvotājiem.

N. — Jā, taču šai gadījumā mēs gūsim simt reižu lielākus

piemaisījumus nekā vistīrākā germānijā. Bet kas notiks ar pie-

maisījuma atomu, piemēram, ar arsēna atomu, kam «atrāvies»

liekais elektrons? Man šķiet, ka atoms vairs nebūs neitrāls, jo

protonu būs vairāk nekā elektronu un tāpēc tas kļūs pozitīvs.

Z. — Pilnīgi pareizi. Lai cik paradoksāli šis fakts arī butu,

bet n tipa germānijā piejaukumu atomi ir pozitīvi jonizēti.

BĒRNU LAUPĪŠANA...

N. — Bet kas notiks ar mūsu kristālisko sabiedrību, ja vienai

ģimenei būs tikai trīs bērni, citiem vārdiem, ja pusvadītāja kris-

tālā ievada atomus tikai ar trim elektroniem ārējā čaulā?

Z. — Izcelsies tāds pats skandāls kā ar piecu bērnu ģimeni.
Šis trīsvērtīgais atoms izveido valentas saites ar trijiem kai-

miņu atomiem, bet ceturtā kaimiņa rajonā izveidojas sprauga

vai caurums, ko viegli varētu aizpildīt kāds cits, svešs elek-

trons (12.zīm.).
N. — īsāk sakot, šī trīsbērnu ģimene nepārtraukti cenšas

adoptēt ceturto, lai sekotu cilts tradīcijām vai, pareizāk, lai pie-
lāgotos vispārējai struktūrai. Bet, ja tā «aizņemas» šo bērnu no

svešas ģimenes, tad savukārt pēdējai rodas caurums.

Z. — Saprotams, un šī bērnu aizņemšanās vai laupīšanas
kustība var pat pārvietoties no viena kristāla gala uz otru.

N. — Ja, kā es saprotu, tas notiks tad, ja kristālam pieliek

spriegumu.

19 2*
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12. zīm. Šeit pusvadītāja kristāliskajā

režģī ir viens trīsvertīgs
piemaisījuma atoms,

kas cenšas pievilkt sev kaimiņa

atoma elektronu.

13. zīm. p tipa pusvadītājā trīsvērtīgais piemaisījuma atoms atrauj elektronu

kaimiņu atomam. Caurums paliek šī atoma čaulā, taču tas aizpildās ar elek-

tronu, kas atrāvies no šī atoma kaimiņa utt. Mūsu zīmējumā parādītas šādas

vadītspējīgas secīgas fāzes, kad caurums, kas faktiski ir pozitīvs lādiņš, pār-

vietojas no pozitīva elektroda uz negatīvo. Pēdējā fāzē elektrons, kas ienācis

no strāvas avota, aizpilda negatīvam elektrodam tuvāko caurumu. Tai pašā
momentā cits elektrons atstāj pozitīvam elektrodam tuvāko atomu, tā vieta

rodas atkal «caurums» un viss sākas no jauna.

Z. — Pareizi. Bet uzmanīgi izseko, kas šai gadījumā
notiek (13. zīm.). Nākot no negatīvā elektroda gala, elektrons

aizpilda trīsvērtīgā atoma caurumu. Tātad elektrons tuvojies

pozitīvam elektrodam, kamēr jaunais caurums izveidojies kai-

miņu atomā, kas novietots tuvāk negatīvajam elektrodam. -
Tālāk šī parādība atkārtojas. Jaunais caurums atkal aizpildās
ar elektronu, kas tādējādi tuvojas pozitīvajam elektrodam, bet

izrādās, ka caurums, kas šai procesā radies, negatīvajam elek-

trodam pienācis vēl tuvāk, un, kad šāda ceļojuma rezultātā elek-

trons sasniedz pozitīvo elektrodu, no kurienes tas dodas uz

strāvas avotu, caurums sasniedz negatīvo elektrodu, kur tas

aizpildās ar elektronu, kas nācis no strāvas avota.

DIVAS PLŪSMAS

N. — Tātad, kad elektroni, kā tiem arī pienākas, dodas uz

pozitīvo elektrodu, caurumi pārvietojas negatīvā elektroda vir-

zienā, it kā tie būtu pozitīvi lādētas daļiņas.
Z. — Jā, tiešām, viss notiek tā, it kā pusvadītājā ar trīsvēr-

tīgiem piemaisījumiem pozitīvie lādiņi pretstatā elektroniem

pārvietotos no pozitīvā uz negatīvo elektrodu.

N. — Tādējādi caurumi pārvietojas nosacīti pieņemtā elek-

triskās strāvas plūsmas virzienā: no pozitīvā elektroda uz nega-
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tivo, bet elektroni pārvietojas pretēja virziena. Bet vai var teikt,
ka šeit mums darīšana ar elektrisko strāvu, ko radījuši pozitīvi

lādiņi?
Z. — Bet kādēļ gan ne? Nevajag tikai aizmirst, ka caurums

faktiski ir tukša vieta, kas domāta elektronam.

N. — Domāju, ka trīsvērtīgus piemaisījumus saturošs pusva-

dītājs pieder pie p tipa (no vārda positive — pozitīvs).
Z. — Jā, tā to arī sauc. Un, ja jau tu esi noskaņots nopietni

padomāt, varbūt tu pateiksi man, kas notiek ar piemaisījumu

atomiem, kad kaimiņu atomu elektroni aizpilda tiem piederošos
caurumus.

N. — Tie pārvēršas par negatīvi lādētiem joniem, jo elek-

troņu skaits kļuvis lielāks par protonu skaitu kodolā
...

Intere-

santi, ka n tipa pusvadītājā piemaisījums jonizējas pozitīvi, bet

p tipa pusvadītājā — negatīvi.
Z. — Es papildināšu, ka p tipa piemaisījumu atomi (alumī-

nija, gallija vai indija atomi) bieži tiek saukti par a kc c p to-

riem, jo tie elektronus piesaista (no vārda accept — pieņemt).
Savukārt n tipa piemaisījumu atomi elektronus pusvadītājam
atdod.

N. — Es jutu, ka mana galva no visiem šiem donoriem un

akceptoriem rodas vinegrets.
Z. — Tāpēc es tev pateikšu mnemonisku likumu, lai labāk

varētu atcerēties: vārdā «donors» ir burts n, bet vārdā «akcep-
tors» — burts p.

N. — Paldies, tas nedaudz atvieglos iegaumēšanu.

PĀREJA — BARJERA

Z. — Ja jau tu tagad pazīsti kristālisko sabiedrību tikumus

un zini, ka šo sabiedrību mieru iztraucē ekstravagantās donoru

un akceptoru ģimenes, tad tagad apskatīsim, kas notiks, ja ap-

vienosim n tipa pusvadītāju ar p tipa pusvadītāju. ledomājies,
ka tīra germānija kristāla gabaliņa vienu pusi esmu «saindējis»,
ievadot atomus-donorus (piemēram, arsēna atomus), bet otro

pusi, ievadot atomus-akceptorus (ja vēlies, indija atomus). Ro-

bežzonu starp abiem pusvadītāju tipiem sauc par p-n pāreju.
Tā ir apmēram 0,3- plata, taču, lai gan tai ir tik niecīgi izmēri,

p-n zonai tomēr milzīga nozīme.

N. — Es šai pārejā neredzu nekā sevišķa. Mūsu kristāla pre-

tējās pusēs elektroni turpinās savas īsās pastaigas, nemaz nezi-

not, kas notiek kristāla otrā pusē.
Z. — Tu kļūdies, mans draugs. Parastai termiskai strāvai

sekos cita parādība. Negatīvi jonizētie p apgabala piemaisījumu
atomi atgrūdis no pārejas n apgabala brīvos elektronus.

N. — Tiesa, nebiju padomājis par vienādzīmju lādiņu sav-

starpējo atgrūšanos ... Bet šai gadījumā n apgabala pozitīvi
jonizētiem atomiem jāatgrūž no pārejas caurumi p apgabalā.

Z. — Pareizi, šie caurumi (kurus var uzskatīt par elementā-

riem pozitīviem lādiņiem) atgrūžas. Patiesībā n apgabala pozi-
tīvie joni pievelk p apgabala elektronus pie pārejas, un rezultātā

tur esošie caurumi aizpildās. Tādā veidā izrautie elektroni

atstāj caurumus pie atomiem, kas atrodas tālāk no pārejas. Bet

viss norisinās tā, it kā p apgabala caurumi aizietu no p-n

pārejas (14. zīm.).
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14. zīm. p-n pāreja. p apgabala
caurumi atgrūžas no pārejas, atstājot

pie tās akceptoru piemaisījumu
negatīvos jonus. Tieši

tāpat n apgabala brīvie elektroni

atgrūžas no pārejas, atstājot
pie tās donoru piemaisījumu

pozitīvos jonus. Labi iegaumējiet
šeit pieņemtos četrus nosacītos

apzīmējumus, jo tie izmantoti

arī nākošos zīmējumos!

N. — Tātad pie pārejas p apgabalā visi atomi-akceptori
aizpildīti, t. i., negatīvi jonizēti. Tāpat pie pārejas n apgabalā
visi atomi-donori zaudē pa elektronam, tādējādi pārvēršoties

par pozitīviem joniem. Tāpēc brīvu elektrisko lādiņu nesēju
(elektronu un caurumu) p-n pārejas rajonā nav, jo piemaisījumu

jonu lādiņi tos atgrūž tuvāk kristāla malām. Tas ir ļoti dīvaini:

musu pāreja kļuvusi par barjeru starp abiem apgabaliem, no

kuriem viens ir ar negatīvu, bet otrs — ar pozitīvu potenciālu.
Z. — Jā, tu ļoti labi saproti to: pāreja ir īsta potenciāla

barjera. Šai ārkārtīgi plānajā pusvadītāja slānīti jonizēto
atomu potenciāls strauji mainās no pozitīvas vērtības (n apga-

balā — neaizmirsti to!) uz negatīvu vērtību (p apgabalā). Bet

vispār kristāls paliek neitrāls, jo pozitīvie un negatīvie lādiņi

viens otru kompensē. Radījuši pusvadītājā p un n apgabalus,
mēs vienkārši katra apgabala abos galos izraisām kustīgo lā-

diņu pārvietošanos. Neradot p-n pāreju, lādiņi sadalītos pa visu

kristālu vienmērīgi.
N. — Visu to es saprotu gluži labi, bet kāds mums labums

no pārejas ar tās potenciālo barjeru?
Z. — Tu uzreiz to pamanīsi, ja pieliksi p-n pārejai sprie-

gumu.

ELEKTRONI UN CAURUMI PASTAIGĀ

N. — Es domāju, ka mēs iegūsim strāvu, ko rada n apga-
bala brīvie elektroni un p apgabala caurumi. Turklāt vieni kus-

tas vienā, bet otri — pretējā virzienā.

Z. — Tavs spriedums var būt pareizs, bet tu pārāk steidzies.

Vispirms jāapskata atsevišķi, kas notiek mūsu pusvadītājā ar

p-n pāreju pie vienas un otras pieliktā sprieguma polaritātes.

Vispirms pieņemsim, ka sprieguma avota pozitīvais pols pievie-
nots p apgabalam, bet negatīvais pols — n apgabalam
(15.zīm.).

N. — Labi. Pusvadītāja n apgabala brīvos elektronus atgrū-
dis pārejas virzienā no sprieguma avota nākošie elektroni. Tie

pārkļūs pāri pārejai un sāks aizpildīt caurumus, kurus sprie-

guma avota pozitīvais potenciāls piedzinis pie šīs pārejas.
Z. — Lai būtu precīzāk, pateiksim, ka sprieguma avota pozi-

tīvais pols katru reizi pievilks sev elektronu, kad kāds cits elek-

trons, pārvarējis pāreju, pārlēks no n apgabala uz p apgabalu.
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Sprieguma avota pievilktais elektrons radīs caurumu, ko aiz-

pildīs tuvāk pārejai esošais elektrons. Savukārt šī elektrona

vietā radīsies caurums utt., caurums pārvietosies pārejas vir-

ziena, kamēr to aizpildīs no n apgabala nākošs elektrons.

N. — Tāpēc man bija pilnīga taisnība, kad teicu, ka rodas

strāva, ko veido elektroni un caurumi, kas pārvietojas pretējos
virzienos.

Z. — Jā, tas ir pareizi, ja pievada, kā mēs to pašlaik darījām,

spriegumu tiešā virzienā, t.i., pievieno sprieguma avota pozi-
tīvo polu p apgabalam, bet negatīvo polu — n apgabalam. Bet,

ja pieliksim spriegumu pretējā virzienā, tad rezultāts būs

cits (16. zīm.).
N. — Kāpēc? Sprieguma avota negatīvā pola elektroni pie-

vilks p apgabala caurumus tuvāk pusvadītāja kristāla galam.
Bet pie kristāla otra gala sprieguma avota pozitīvais potenciāls

pievilks brīvos elektronus. Lūk, pārsteigums! ... Taču šai stā-

voklī nedz elektroni, nedz caurumi nepārkļūs pārejai, bet poten-
ciāla barjera tikai palielināsies. Tātad nekāda strāva neplūdīs!

Z. — Es tev neliku to teikt. Tu pats redzēji, ka strāva var

sākt plūst, tikai pieliekot spriegumu tiešā virzienā (t. s. caur-

laides spriegumu), kad pozitīvo polu savieno ar p apgabalu, bet

negatīvo — ar n apgabalu. Bet, ja tu polaritāti mainīsi (būs

pielikts t. s. sprostspriegums!), tad strāva neplūdīs vai arī būs

ļoti niecīga strāva, t. s. sprosts t r ā v a (17. zīm.).

16. zīm. Pieliekot p-n pārejai spriegumu pretējā
virzienā (t. s. sprostspriegumu), mēs

tikai atvelkam elektronus un no abu

apgabalu robežas. Tā «potenciāla barjera»,
kuras augstums pieaudzis, rada šķēršļus strāvas

caurplūšanai.

15. zīm. Strāva plūst cauri p-n

pārejai (pielikts caurlaides

spriegums). Zīmējumā parādīti
tikai lādiņu nesēji: elektroni

(apzīmēti ar mīnusa

zīmi) un caurumi (apzīmēti
ar plusa zīmi), bet n apgabala

donori un p apgabala

akceptori uzskatāmības labad

nav parādīti.

17. zīm. p-n pārejas sproststrāvas
atkarība no pielikta

sprieguma. Uzmanību: uz

asīm lielumi atlikti nevis

lineārā, bet logaritmiskā
mērogā.
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N. — Pat tad, ja pieliktu lielu spriegumu?
Z. — Pat pieliekot lielu spriegumu, taču līdz zināmai robe-

žai. Ja šo robežu pārsniegsi, potenciālo barjeru pārrausi un

elektroni lavīnveidīgi trauksies uz priekšu: strāva acumirklī

kļūs liela. Šī parādība līdzīga elektriskai izolācijas caursitei.

Spriegumu, pie kuras caursite notiek, sauc par p-n pārejas caur-

sites spriegumu. Šo parādību dažos gadījumos elektronikā iz-

manto, taču mēs tos neapskatīsim. Mums p-n pāreja tiešā

virzienā paliks vadītājs un praktiski izolators pretējā jeb
sprostotā virzienā.

VIENVIRZIENA KUSTĪBA IR OBLIGĀTA

N. — Bet tad pāreja, kas vada tikai viena virziena, ir īsts

taisngriezis?
Z. — Jā, tūkstoškārt jā, dārgais Nezinīt. Ja tu pārejai pie-

liksi maiņspriegumu, tad strāva plūdīs tā pusperioda laikā, kad

spriegums izrādīsies pielikts tiešā virzienā, bet neplūdīs sprost-
sprieguma pusperioda laikā (18. zīm.).

18. zīm. Diode ar p-n pāreju
kalpo par taisngriezi tāpat
kā vakuuma diode. Taču tam

nav kvēles! Zīmējumā parādīts
vienpusperioda taisngriezis.

N. — Kā caur vakuuma diodi?

Z. — Pilnīgi pareizi. Un tieši tāpēc p-n pāreju sauc par

pusvadītāju diodi (19. zīm.). Kā jebkura diode tas var

kalpot kā detektors (20. zīm.). Tas teicami pilda detektora fun-

kcijas, bet uz ļoti augstām frekvencēm pat labāk nekā vakuuma

diodes.

19. zīm. Nosacītais pusvadītāja
diodes apzīmējums

izvēlēts atkarībā

no strāvas pieņemtā
virziena — no

pozitīvā uz negatīvo
polu. Taču tas neatbilst

patiesam elektronu kustības

virzienam ...

20. zīm. Diodi ar p-n pāreju izmanto par detektoru.

Detektētais spriegums izdalās uz pretestības
R, pie tam kondensators C nolīdzina augstfrekvences

pulsācijas.



N. — Bet vai var izmantot šīs pārejas kā lielu strāvu taisn-

gricžus, piemēram, kenotronu vietā, kas iztaisno anodspriegumu?
Z. — Šis paņēmiens plaši izplatīts. Silīcija, kuproksa vai

selēna taisngrieži sekmīgi aizvieto vakuuma taisngriežus. Tur-

klāt tiem ir dažas priekšrocības: tie ir izturīgāki, ekonomiskāki,

un to kalpošanas laiks ir ievērojami lielāks.

N. — Ja tas tā, tad es bez vilcināšanās uzsaukšu: «Lai dzīvo

pusvadītāji!»
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TREŠĀ SARUNA

Otrajā sarunā aplūkojuši p-n pārejas īpašības, mūsu draugi sāk pētīt pašu
tranzistoru, kuram jau ar pirmo iepazīšanos atklājas dziļa līdzība un ne mazāk

dziļas atšķirības ar elektronu lampu. Zinis un Nezinis iztirzā tranzistora pastipri-
nāšanas procesa būtību un izdara interesantus novērojumus par tranzistora ieejas
un izejas pretestību.

Saturs, p-n-p un n-p-n struktūras tranzistori. Sākuma strāva. Bāzes strāva.

Tranzistora efekts. Strāvas pastiprināšana. Salīdzinājums radiolampa — tran-

zistors. leejas un izejas pretestības. Sprieguma pastiprināšana. Tranzistora baro-

šana.

Zinis — Sveicināts, draugs! Kapec nokavēji un kapec tu tads

dusmīgs?
Nezinis — Ir savi iemesli

.. . Vai tu zini, ka pa jūsu ielu

nedrīkst vairs braukt ar automašīnu?

Z. — Uz tās ir vienvirziena kustība, bet, ja uzbrauc atļautā
virzienā, tad

...

N. — Nav vairs atļautā virziena! Šie kustības regulētāji, kas

droši vien sevi uzskata par ļoti asprātīgiem, pakāruši arī ielas

otrā galā zīmi «lebraukt aizliegts», un tagad iebraukšana jūsu
ielā aizliegta no abām pusēm.

LABDIEN, TRANZISTOR!

MUĻĶĪGS JOKS

Z. — Nu, tas varbūt ir vienkārši joks, ko izdomājis kāds,
kam apnicis automobiļu troksnis

...
Bet tagad mēs klusumā

beidzot varēsim aplūkot tranzistora darbības principus.

Z. — Nu, tas varbūt ir vienkārši joks, ko izdomājis kāds,

kam apnicis automobiļu troksnis ... Bet tagad mēs klusumā

beidzot varēsim aplūkot tranzistora darbības principus.

N. — Es degu aiz nepacietības uzzināt, kā šis «trīskājainais
radījums» iekārtots.

Z. — Nu, tur nav nekā sarežģīta. Tranzistors sastāv no

divām pretēji vērstām p-n pārejām. Var, piemēram, apvienot
divas p-n pārejas tā, lai to p apgabali būtu kopēji. Tā iegūsim

n-p-n struktūras tranzistoru (21. zīm.).

N. — Es domāju, ka tieši tāpat, savienojot n apgabalus
divām p-n pārejām, mēs iegūsim p-n-p struktūras tranzistoru.

Z. — Dabiski. Piemetināšu vel, ka viens no arējiem apgaba-
liem saucas par emiteru, bet otrs — par kolektoru. Vidē-

21. zīm. Divi tranzistoru pamatveidi: n-p-n un p-n-p,
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jais apgabals, kuram jābūt plānam (un es tevi lūdzu pievērst
šim noteikumam sevišķu uzmanību), saucas par bazi.

N. — Vārdu sakot, tranzistors ir līdzīgs īpatnējai sviestmai-

zei, kas sastāv no divām biezām maizes šķēlēm, starp kurām

ielikts plāns šķiņķa gabals.
Z. — Ja, ta varētu teikt.

N. — Bet atļauj man piebilst, ka tava sviestmaize ir tikpat

neēdama, cik nepieejama automašīnām jūsu iela.

NECAUREJAMĀ «SVIESTMAIZE»

Z. — Ko tu ar to doma, cienītais draugs?
N. — Ļoti vienkārši: divas pretējos virzienos vērstās pārejas

aizslēdz ceļu strāvai abos virzienos tieši tāpat, kā divas zīmes

«lebraukt aizliegts» neļauj iebraukt jūsu ielā, lai no kuras

puses tu arī censtos to darīt.

Z. — Tavās domās netrūkst loģikas. Beigās tev varbūt būs

aizdomas, ka es pastrādāju šo muļķīgo joku, lai palīdzētu
tev izprast tranzistora darbības principu? ...

Ja pievada spriegumu tranzistora emiteram un kolektoram,
tad pie jebkuras sprieguma polaritātes viena no pārejām būs

tiešā (caurlaides) virzienā, bet otra — pretējā (sprostvirzienā),
kas strāvu cauri nelaidīs (22. zīm.).

22. zīm. Potenciālu barje-
ras, kas izveidojas tran-

zistorā, elektroni, caurumi,

pozitīvie joni (donori) un

negatīvie joni (akceptori).

N. — Tā, piemēram, pievadot K-p-n tranzistoram spriegumu

tā, lai kreisā pusē būtu negatīvais, bet labā pusē — pozitīvais

pols, pirmā pāreja (n-p) elektronus virzienā no kreisās uz labo

pusi laidīs cauri. Taču otrā pāreja (p-n) tiem ceļu enerģiski aiz-

sprostos. Bet vai neatradīsies daži manīgi elektroni, kam tomēr

izdosies ķēdē cirkulēt?

Z. — Jā, tādi elektroni vienmēr atrodas. Tie p-n pāreju pār-
var termiskās iedarbības rezultātā. Šie cirkulējošie elektroni

veido to, ko sauc par sākuma strāvu vai sātstrāvu. 1

N. — Ar ko šis nosaukums izskaidrojams? Varbūt šī strāva

ir tik liela?

Z. — Tieši otrādi, šī strāva ir ļoti maza. Bet ta praktiski nav

atkarīga no pieliktā sprieguma. Paaugstinot spriegumu, strāva

1 Šai vietā Zinis pieļauj neprecizitāti. Sātstrāva, par kuru ir runa, parā-

dās, ja sprostspriegumu pieliek tikai vienai p-n pārejai, t. i., starp vidējo
tranzistora izvadu (bazi) un vienu no malējiem.
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paliek gandrīz tāda pati. Ar vārdu «piesātinājums» (vārds «sāt-

strāva» cēlies no vārdiem «piesātinājuma strāva») šai gadījumā
saprot to, ka visi brīvie elektroni, kas pie dotās temperatūras
spēj pārvarēt potenciāla barjeru, piedalās strāvas radīšanā.

N. — Bet ja temperatūra paaugstināsies ...

Z. —

... pieaugs arī sātstrāva. Starp citu, var gadīties, ka

pie augsta sprieguma šīs strāvas izdalītā jauda izraisa pāreju
papildu sakaršanu, kas šo strāvu vēl palielinās . ..

N. —

...

kas savukārt paaugstina pāreju temperatūru utt.

Z. — Jā. Sai gadījumā rodas tā saucamā termiskā nestabili-

tāte, kas var sabojāt tranzistoru (tā saucamā termiskā

caur s i te). Tāpēc paaugstinātā temperatūrā tranzistoriem ne-

vajag pielikt pārāk lielus spriegumus. Tāpat jārūpējas par sil-

tuma aizvadīšanu.

N. — Es tev apsolu savā tranzistoru aparatūrā uzstādīt ven-

tilatorus
...

Taču es vēl neredzu nekāda labuma no šīm pusva-

dītāju «sviestmaizēm».

un bazi (23. zīm.).

23. zīm. Radot elektronu

plūsmu no emitera uz

bazi, sprieguma avots

EB-E paver tiem «ceļu»

caur kolektoru.

VISAM PAMATĀ
...

BĀZE

Z. — Tas tapec, ka tu pagaidām vel neesi ticis līdz šķiņ-
ķim ...

es gribu sacīt — līdz plānajam vidējam apgabalam, ko

mes nosaucam par bazi un kas atrodas starp abam pārejām.

Tagad pieliksim tiešā virzienā nelielu spriegumu starp emiteru

N. — Tu gribi teikt, ka n-p-n struktūras tranzistoram emiters-

jāpadara negatīvs attiecībā pret bazi?

Z. — Pilnīgi pareizi, — un kas, pēc tavām domām, notiks

šai gadījumā?
N. ■— Nekas sevišķs. Ja spriegumu pieliek tiešā virzienā, caur

pāreju starp emiteru un bazi plūdīs strāva, un tas ir viss.

Z. — Nē, nav vēl viss. Strāva ienesīs bazē (p apgabalā)
brīvus elektronus no emitera, kas sastāv no n tipa pusvadītāja.
Bet, tā kā bāze ir plāna, tad tikai neliels skaits šo elektronu pie-
tiks, lai aizpildītu caurumus, kas atrodas p apgabalā. Turklāt

atbilstoši mehānismam, ko aplūkojām pagājušo reizi, caur bāzes

izvadu plūdīs neliela bāzes strāva IB- Taču lielākā daļa elek-

tronu, kas iespiedušies bazē, turpinās kustību un nokļūs kolek-

torā, no kurienes tos izraus sprieguma avota EK- E daudzkārt

augstāks potenciāls. Tātad, tie pārvarēs otrās pārejas potenciāla
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barjeru un, izejot cauri kolektoram un sprieguma avotam E
K-E,

atgriezīsies atpakaļ pie emitera.

N. — Dīvaini! Ja esmu pareizi sapratis, jāpieliek tikai neliels

spriegums starp bazi un emiteru, lai atvērtu elektroniem ccju
caur otru pāreju bāze—kolektors, kas parastos apstākļos elektro-

nus cauri nelaiž.

Z. — Ja, draugs. Tieši ar sprostspriegumu slēgtas otras pār-

ejas atvēršanā slēpjas t. s. tranzistorefekts.

N. — Es domāju, ka viss man kļūs skaidrāk, ja tu nosauksi

izmantojamo strāvu un spriegumu vērtību kārtu.

BĀZES MIKROAMPĒRI UN KOLEKTORA MILIAMPĒRI

Z. — Starp bazi un emiteru parastiem mazjaudīgiem tran-

zistoriem pieslēdz apmēram 0,2 V spriegumu. Bāzes ķēdē plūst
dažus desmitus mikroampēru stipra strāva. Taču spriegums, ko

pieslēdz starp kolektoru un emiteru, var būt s—lo V un vairāk.

Kolektora strāva svārstās robežās no 0,5 mA līdz dažiem mili-

ampēriem.

N. — Vārdu sakot, emiters iesmidzina bazē zināmu dau-

dzumu elektronu, neliela daja šo elektronu tūlīt caur sprieguma
avotu E

B-E atgriežas pie emitera (tie ir elektroni, kuriem savā

īslaicīgajā skrējienā pa bazi bija tā nelaime satikties ar cauru-

miem). Bet liela daļa elektronu turpina savu ceļu; tie pārvar
otru pāreju, ieiet kolektorā un caur sprieguma avotu Ek-c at-

griežas pie emitera. Es jau aptvēru, ka tranzistora pastiprinošā
darbība izskaidrojama ar to, ka kolektora strāva ievērojami lie-

lāka par bāzes strāvu.

Z. — Tu mazliet steidzies, taču neesi kļūdījies. Pastiprinā-
šana izskaidrojama ar to, ka kolektora strāva atkarīga galveno-
kārt no bāzes strāvas un mainās proporcionāli bāzes strāvas

izmaiņām. Kolektora strāva dažu desmitu reižu lielāka par
bāzes strāvu. Lūk, piemēram, līkne, kas raksturo, kā tranzisto-

ram izmainās kolektora strāva atkarībā no bāzes strāvas

(24. zīm.). Esi uzmanīgs! Bāzes strāva šeit graduēta mikro-

ampēros, bet kolektora strāva miliampēros. Ja būsi

pietiekami vērīgs, tu redzēsi, ka kolektora strāva (atskaitot no

24. zīm. Kolektora strāvas IK (mili-

ampēros) atkarība no bāzes strāvas IB

(mikroampēros). Starp punktiem A un

B bāzes strāva pieaug no 50 uz 100 μA,
t. i., par 50 μA vai 0,05 mA. Kolek-

tora strāva starp šiem pašiem pun-

ktiem palielinās no 3 līdz 5,5 mA, t. i.,

par 2,5 mA. Tātad strāvas pastiprinā-
jums ir 2,5 : 0,05 = 50 reizes
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tās sākuma strāvu, kas eksistē pat tad, kad bāzes strāvas nemaz

nav) visur 50 reizes lielāka par bāzes strāvu. Šādā gadījumā
mēdz teikt, ka strāvas pastiprinājums ir 50.

N. — Bet kā uzņem šādu raksturlīkni?

Z. — Ļoti vienkārši. Ar potenciometru mainot starp bazi un

emiteru pielikto spriegumu (25. zīm.), jāizmēra viens otram at-

bilstošās bāzes strāvas (ar mikroampērmetru) un kolektora

strāvas (ar miliampērmetru) vērtības

25. zīm. Shēma, ar kuru var uzņemt
24. zīm. attēloto grafiku. Katrā po-
tenciometra R slīdkontakta stāvoklī

jāizmēra bāzes un kolektora strāvas.

26. zīm. Starp bazi un emiteru pie-
likts maiņspriegums. Acumirklī pa-

rādās maiņstrāvas komponente ko-

lektora ķēdē.

N. — Man ir ideja. Lai nevajadzētu grozīt potenciometra
pogu un līdz ar to mainīt spriegumu starp emiteru un bazi,

ieslēgsim virknē ar līdzsprieguma avotu E
B- E

kaut kādu sig-
nālu, piemēram, augstfrekvences spriegumu no antenas vai zem-

frekvences spriegumu, ko iegūst no detektora (26. zīm). Tā, iz-

raisot bāzes strāvas nelielas izmaiņas, iegūsim ievērojamas
kolektora strāvas izmaiņas.

LĪDZĪBAS UN ATŠĶIRĪBAS

Z. — Bravo, Nezinīt! Ka tev iešāvās prata tik spīdoša ideja?

N. — Redzi, es šai momentā iedomājos par tranzistora un

elektrona lampas līdzību. Ņemsim, piemēram, bazi. Tā taču ļoti

līdzīga tīkliņam. Tāpat kā tīkliņš, tā novietota starp emiteru un

kolektoru, it kā starp katodu (tas taču arī emitē elektronus!)
un anodu (kas elektronus savāc). Un, tāpat kā nelielas tīkliņa

potenciāla izmaiņas izraisa ievērojamas anodstrāvas izmaiņas,
šeit niecīgas sprieguma izmaiņas bāzes ķēdē rada lielas kolek-

tora strāvas svārstības. Urā! Esmu izpratis tranzistora būtību!

Vai man nav gaiša galva?

Z. — Taisnību sakot, tava uzvara ir niecīga. Esmu spiests

tavu jauneklīgo, dedzīgo entuziasmu mazliet atdzesēt ar aukstu

ūdens šalti: man jāsaka, ka, lai gan šāds salīdzinājums atvieglo
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dažu parādību saprašanu, tomēr tam ir savi ierobežojumi, par
kuriem nedrīkst aizmirst.

N. — Es neredzu būtiskas starpības.
Z. — Sākumam ir viena un ļoti būtiska — bāzes strāva. At-

ceries, ka, izmantojot radiolampas, mēs rūpīgi cenšamies izvai-

rīties no tīkliņstrāvas.
N. — Pareizi. Mēs padodam uz tīkliņu negatīvu nobīdi, lai

signāla pozitīvo vērtību galotnēs neļautu tīkliņam palikt pozi-
tīvam. Jo tas tīkliņu padarītu par anoda konkurentu un tīkliņš
arī sāktu uzķert elektronus.

Z. — Tāpēc radiolampas ieejas signāls ir spriegums, kas

praktiski nerada nekādu strāvu, tātad šeit nav jaudas patēriņa.
Tranzistorā turpretī ieejas signāla spriegums rada atbilstošu

strāvu, tātad — jaudas patēriņu.
N. — Vai man no tā jāsecina, ka tranzistoram posmā emi-

ters—bāze ir ieejas pretestība un, iespējams, maza?

Z. — Saprotams. Tās lielums ir apmēram tikai daži simti

omu, turpretī pretestība starp katodu un tīkliņu elektronu lampā

praktiski ir bezgalīgi liela. Jaudas tranzistoriem šī pretestība
ir tikai daži omi vai daži desmiti omu. Bet tranzistora izejas

pretestība turpretī ir diezgan liela un var sasniegt dažus

desmitus tūkstošus omu.
1

N. — Skaidrs. Pārejai emiters —bāze spriegumu pieliek tiešā

virzienā, kas pretestību samazina, bet pārejai bāze—kolektors —

sprosta virzienā, kas pretestību ievērojami palielina. Interesanti,

ka izejas pretestība tranzistoram un elektronu lampai ir vienas

kārtas lielums.

Z. — Kā redzi, Nezinīt, bez sevišķas vajadzības un bez jeb-
kādiem iebildumiem nevajag apgalvot, ka radiolampa un tran-

zistors ir līdzīgi. Bet, tā kā sākam iztirzāt galveno jautājumu —

par ieejas un izejas pretestībām, tu varēsi viegli saprast, kā

tranzistorā notiek sprieguma pastiprināšana.

SPRIEGUMA PASTIPRINĀŠANA

N. — Es domāju, ka starp bazi un emiteru pieliktais nelie-

lais maiņspriegums, kā jau runājām, nosaka bāzes strāvas iz-

mainās.

Z. — Un šīs izmaiņas būs jo lielākas, jo mazāka ieejas pre-

testība (ja sprieguma avotam pašam ir maza iekšējā pretestība).
N. — To es saprotu, jo prātā man vienmēr ir Oma likums,

pēc kura strāva ir jo lielāka, jo mazāka pretestība.

1 Pretestības, par kuram runa Zinis, var aprēķināt, dalot mazas sprie-

guma izmainās ar to izraisītām strāvas izmaiņām. Tātad ieejas pretestība

r

te u
t

kur
B

— mazas sprieguma izmaiņas starp emiteru un bazi, bet A/
fl

—

tā rezultātā radušās bāzes strāvas izmaiņas.
Tieši tāpat izejas pretestība

IZ M
X

kur — sprieguma izmaiņas starp kolektoru un emiteru, bet — ko-

lektora strāvas atbilstošās izmaiņas.
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N. -— ...
uz kuras mēs izdalīsim ievērojami pastiprinātu

maiņspriegumu. Ja mani atmiņa neviļ, elektronu lampām anod-

strāvas izmaiņas attiecībā pret tās cēloni — sprieguma izmai-

ņām uz tīkliņa sauc par stāvumu. Vai tranzistoru valstībā var

lietot šo jēdzienu? Šai gadījumā stāvums būtu kolektora strāvas

izmaiņas attiecība pret bāzes sprieguma izmaiņām.

Z. — Jā. Bieži runā par tranzistora stāvumu, un mums būs

vēl iespēja sīkāk aplūkot šo jautājumu. Bet jau tagad varu tev

teikt, ka ar stāvumu 30 mA/V (barojot kolektora ķēdi ar 1 mA

strāvu) tu nevienu nepārsteigsi.

N. — Bet tas ir vareni! Ar tadu stāvumu, acīm redzot, var

sasniegt milzīgu pastiprinājumu.

Z. — Diemžēl ne! Kā tu drīz redzēsi, zemā ieejas pretestība
nedod iespēju izmantot lielā stāvuma priekšrocības. Bez tam

saproti, ka jāierobežo pastiprināmo maiņspriegumu amplitūda.
N. — Elektronu lampās jāraugās, lai tīkliņš nekļūtu pozitīvs.

Taču šeit, domāju, jācenšas izvairīties no pretējas parādības,
lai negatīvo pusperiodu galotnēs emiters nekļūtu pozitīvs attie-

cībā pret bazi, t. i., neaizvērtos emitera pāreja.

Z. — Pareizi. Bet bez tam nedrīkst pieļaut, lai pozitīvā pus-

perioda galotne bazē izraisītu tādu kolektora strāvas pieau-

gumu, ka tā ierobežotos ar visas baterijas sprieguma Ei-E
kri-

tumu uz slodzes. 1

N. — Bet vai šīs parādības novēršanai nevarētu abu bateriju

spriegumus paaugstināt?

līdzas

27. zīm. Divus sprieguma
avotus (bāzes ķēdei un kolek-

tora ķēdei) var apmainīt ar

vienu, kuram ir atvads (ba-
terijas atvada vietā var iz-

mantot sprieguma dalītāju
no divām pretestībām). Zī-

mējumā parādīta arī slodzes

pretestības RSL ieslēgšanas
vieta. Uz slodzes izdalās pa-
stiprinātais izejas spriegums.

Z. — Tomēr kolektora strāva izmainās proporcionāli bāzes

strāvai. Tātad arī kolektora strāva sāks tādā pašā veidā izmai-

nīties. Bet, tā kā tranzistora izejas pretestība ir liela, mēs bez

sarežģījumiem varam laist kolektora strāvu caur lielu slodzes

pretestību ...

Z. — Dažos gadījumos tas var sagādāt tikai nepatikšanas,

jo katram tranzistoru tipam pastāv noteikts maksimāli pieļau-

jams spriegums, ko nedrīkst pārsniegt. Tomēr man tev jāsaka,
ka abus sprieguma avotus ļoti izdevīgi saslēgt virknē, jo kolek-

toram jāpieliek vēl pozitīvāks spriegums nekā bāzes spriegums
attiecībā pret emitera spriegumu (27. zīm.).

N. — Es jau redzu, ka baterijas E
E- B un E

K-E
«nosēžas»

1 Visi šie spriedumi attiecas uz n-p-n tipa tranzistoriem, p-n-p struktūras

iranzistoriem visu spriegumu polaritāte ir pretēja.



Z. — Patiesībā iztiek bez pirmās baterijas, bet automātisku

bāzes nobīdi iegūst ar pretestībām, ko pieslēdz pie sprieguma
avota Ek-e> un pretestību emitera ķēdē.

N. — Tāpat kā to dara lampu shēmās, kur pa tīkliņa nobīdes

pretestību plūst cauri anodstrāva?

Z. — Gandrīz. Bet sīkāk šo jautājumu iztirzāsim vēlāk. Pa-

gaidām līdz mūsu nākošai sarunai es tev lūgšu padomāt par
šādu jautājumu. Kā shēmā slēdzams otrais (un jāsaka vēl pla-
šāk izplatītais) tranzistoru tips — p-n-p struktūras tranzistors?

N. — Cik negulētu nakšu gaida mani!
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CETURTĀ SARUNA

Pirmo triju sarunu laikā Zinis un Nezinis iztirzāja tranzistoru fizikālos pama-
tus. Sim nolūkam tie izpētīja atsevišķa atoma iekšējo struktūru, bet pēc tam atomu
«izturēšanos» kristāliskajā režģī. Mūsu draugi uzzināja, kādas izmainās atomi»
kolektīvā izraisa piemaisījumi. Un, beidzot, kombinējot pusvadītāja materiāla apga-
balus ar pretēju vadītspēju, mūsu draugi ieguva diodes un tranzistorus.

Vielas labākai apgūšanai derīgi izpētīt jau iepriekš skarto jautājumu. Tas ari
bus šīs sarunas saturs.

Saturs. Lādiņu kustība. Galvenie nesēji, p-n-p struktūras tranzistora dar-
bības princips. Intermetāliskie savienojumi. Izvadu apzīmējumi. Tranzistora nosa-
cītie apzīmējumi. īss galveno jēdzienu pārskats.

TRANZISTORU FIZIKA

ČETRI LĀDĒTO DAĻIŅU TIPI

Nezinis — Tavu pusvadītāju dēļ, Zini, pavadīju ne vienu

vien bezmiega nakti. Uzdotais jautājums ir interesants, taču

velnišķīgi sarežģīts!
Zinis. — Vai man izrakstīt tev miega zāles jeb vai labāk iz-

skaidrot tev jautājumus, kuri tev Liekas nesaprotami?
N. — Es labāk gribētu saņemt atbildes uz jautājumiem, kas

nedod man miera. Redzi, dažu parādību dabu man grūti izprast

tāpēc, ka pusvadītājā ir četri lādētu daļiņu tipi:

1) jonizēti donoru atomi, kas zaudējuši piekto
elektronu no savas ārējās čaulas un kļuvuši p az itī v i;

2) šai procesā atbrīvotie elektroni, kuriem ir ne-

gatīvs lādiņš;
3) jonizēti akceptoru ato m i, kas no kaimiņu atoma

atrauj elektronu, lai palielinātu elektronu skaitu savā ārējā
čaulā līdz četri, un tādēļ kļuvuši negatīvi;

4) caurumi, kas izveidojušies šādas atraušanas rezultātā,

faktiski reprezentē elektrona iztrūkumu un tādēļ ir pozitīvi
lādiņi.

Z. — Tu labi izskaidroji stāvokli pusvadītājā. Kas tad tevi

vēl uztrauc?

N. — Lādiņu kustības jautājums. Tu man teici, ka pusvadī-
tājā elektrisko strāvu rada gan elektroni, kuru plūsma virzās no

negatīvā uz pozitīvo polu, un caurumu pārvietošanās pretējā
virzienā — no pozitīvā uz negatīvo polu. Ar to pusvadītāji at-

šķiras no metāliem, kuros elektrovadītspēja rodas tikai elek-

tronu kustības dēļ.

Z. — Jāpiebilst, ka caurumu kustību nosaka elektronu

pārvietošanās.

N. — Bet es nesaprotu, kapec jonizētie atomi — ka donori,

tā akceptori paši nepiedalās elektrisko lādiņu kustībā.

Z. — Es saprotu, kas tev nedod miera. Un tu pareizi dari

jautādams. Taču tas ir diezgan vienkārši: joni nevar pārvieto-

ties, tādēļ ka tie ietilpst kristāliskā režģa sastāvā un cieši saistīti

ar savām vietām. Kamēr viela ir cieta, tā atomi paliek sagūstīti



neredzamām saitēm. Šķidrumos atšķirībā no cietām vielām joni-
zētie atomi brīvi pārvietojas un, pieliekot ārēju spriegumu, iz-

veido jonu vadītspēju. Šo parādību sauc par elektrolīzi, un par

to tev droši vien stāstīja skolā, fizikas stundās.
N. — Lieliski, tavs paskaidrojums mani apmierina. Turpmāk

savos spriedumos neņemšu vērā jonizētos atomus, bet sekošu

tikai elektroniem un caurumiem.

Z. — Tev, taisnība. Es vēl piebildīšu, ka mums jābūt laimī-

giem, ka joni pusvadītājos nepārvietojas. Pretējā gadījumā tran-

zistoru dažādu apgabalu vadītspēja ar laiku varētu izmainīties,
kas samazinātu to ekspluatēšanas laiku. Kas attiecas uz elektro-

niem, tad to skaits nepārtraukti atjaunojas, jo sprieguma avots

ievada tos no vienas puses un aizvāc no otras, kas savukārt rada

jaunus caurumus. Tas nozīmē, ka mēs neesam atraduši faktorus,
kas varētu ierobežot tranzistoru ekspluatēšanas laiku.

EINŠTEINAM BIJA TAISNĪBA

N. — Jauki! Bet parunāsim vēl par elektroniem un cauru-

miem. Es gribētu zināt, kā notiek viņu «mierīgā keoksistence»,

kādēļ tie neneitralizē cits citu, jo dažādzīmju lādiņi taču pie-
velkas.

Z. — Padomā par milzīgajiem attālumiem (protams, atomu

mērogā), kas šķir šo daļiņu lielāko daļu. Elektronam izdodas

noskriet ceļu, kas simtiem reižu pārsniedz attālumu starp ato-

miem. Parastos cilvēciskos mērogos vidēji tas ir tikai desmit

tūkstošdaļas milimetra. Bet elektronam tas ir kosmisks attā-

lums. Tu saproti, ka šajos apstākļos tam nav pārāk lielas iespē-

jas satikt caurumu, tāpēc arī elektroni un caurumi vienmēr mie-

rīgi sadzīvo.

N. — Jā, tu man skaidroji, ka pat pie normālas temperatū-
ras pastāv kristāliskā režģa vibrācijas, kas atrauj daudziem

atomiem elektronus, lai tos iepludinātu starpatomu telpā.
Z. — Vienā kubikcentimetrā «tīra» germānija istabas tempe-

ratūrā ir apmēram divdesmit pieci tūkstoši miljardu brīvu elek-

tronu un, protams, tikpat daudz caurumu, jo elektrona atstātā

vieta nav nekas cits kā caurums. Šie lādiņu nesēju pāri pēc no-

teikta dzīves laika rekombinējas, bet nepārtraukti rodas klāt

jauni pāri, tā ka kristālā tiek uzturēts elektronu un caurumu

ģenerācijas un rekombinācijas procesu statisks līdzsvars.

N. — Bet ja germānijs nav «tīrs»? Ja mēs, piemēram, ieva-

dām tajā n tipa piejaukumus?
Z. — Šai gadījumā brīvo elektronu būs vairāk nekā caurumu.

Tāpēc n tipa pusvadītājā elektronus sauc par galveniem
lādiņu nesējiem jeb pam atnesējiem.

N. — Es paredzu, ka p tipa pusvadītājā pārsvarā ir caurumi

un tāpēc šeit tie ir galvenie lādiņu nesēji... Einšteinam bija
pilnīga taisnība: viss ir relatīvs.

p-n-p STRUKTŪRAS TRANZISTORS

Z. — Tagad, kad esmu apmierinājis tavu ziņkāri, vai tu ne-

varētu savukārt atbildēt man uz jautājumu, ko tev uzdevu mūsu

pēdējās sarunas beigās: kā darbojas p-n-p struktūras tranzis-

tors? (28. zīm.)

35 3*
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28. zīm. Lādiņu nesēju (elektronu un

caurumu) un jonizēto atomu sadalī-

jums p-n-p struktūras tranzistorā (ba-
rošanas avots nav pieslēgts). Zīmē-

jumā redzamas potenciāla barjeras, ko

veido dažādzīmju lādiņu joni.

N. — Es par to domāju, un man liekas, ka varu tev atbildēt.
Tādā tranzistorā atšķirībā no n-p-n struktūras tranzistora ko-

lektoram jāpievada negatīvs spriegums attiecībā pret emiteru.

Jāatzīstas, ka tas man ir ļoti nepatīkami.
Z. — Kāpēc?
N. — Tāpēc ka es vienmēr cenšos tranzistoru salīdzināt ar

radiolampu. Bet doma padarīt anodu negatīvu attiecībā pret ka-

todu (tieši šo elektrodu lomu izpilda atbilstoši kolektors un

emiters) mani nedaudz satrauc. Taču fakts, ka bāzei jābūt ne-

gatīvai attiecībā pret emiteru, priecina manu sirdi, jo es, sapro-

tams, domāju par tīkliņu.
Z. — Izsargājies no tādiem salīdzinājumiem, es jau tev to

reiz esmu teicis.

N. — Lai kā arī tas būtu, bet pie tāda spriegumu sadalījuma
pāreja emiters—bāze tiek barota vadošā virzienā. Tas nozīmē,
ka barošanas avota pozitīvā pola atstumtie emitera caurumi ne-

atvairāmi plūdīs caur p-n pāreju uz bazi. Tā kā bāze ir plāna,
lielākā daļa caurumu paspēj tai izspraukties cauri un, nereaģē-
jot uz baterijas EB-E negatīvā pola vājo pievilkšanu, nokļūst
kolektorā.

Z. — Tas ir pilnīgi pareizi. Tomēr, kas notiek ar tiem nedau-

dzajiem caurumiem, kas, kā tu saki, reaģē uz baterijas E
B-E

negatīva pola pievilkšanu (29. zīm.)?

N. — Rekombinācijas rezultātā tie neitralizējas ar elektro-

niem, kas nāk no negatīvā baterijas pola. Tāpēc tie rada nelielu

strāvu 18,I
B,

kas plūst virzienā no bāzes uz emiteru (elektronu

strāva).
Z. — Bet kas notiek ar lielāko daļu caurumu, kuri sasniedz

kolektoru?

29. zīm. Lādiņu nesēju
kustība p-n-p tranzistorā,
kam pievadīti barošanas

spriegumi. Lai būtu uz-

skatāmāk, joni nav pa-

rādīti.
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N. — Tur notiek tā pati parādība: caurumus neitralizē elek-

troni, kas nāk no baterijas EK-E negatīvā pola. Un ikreiz, kad

elektrons no baterijas nokļūst kolektorā, lai tur neitralizētu cau-

rumu, kāds cits elektrons pamet vienu no emitera atomiem un

to absorbē šīs baterijas pozitīvais pols. Protams, atstājot savu

atomu, attiecīgais elektrons rada emiterā jaunu caurumu. Strāvu

rada caurumu kustība no emitera uz kolektoru un elektronu

kustība pretējā virzienā. Vai nav tā?

Z. — Esmu sajūsmināts! Lieliski tu esi izpratis tranzistora

darbību. Tiešām, viss notiek tā, it kā karaspēks dotos triecienuz-

brukumā cietoksnim. Uzbrucēji pārvar cietokšņa sienu un, iz-

laužoties cauri aizstāvju rindām, kas cenšas tos aizturēt, neat-

vairāmā triecienā ielaužas pilsētā.
N. — Tavs salīdzinājums, kur cietokšņa siena ir bāze, bet

pilsēta — kolektors, būtu daudz pārliecinošāks, ja ielenktais

garnizons uzsāktu pretuzbrukumu, kas simbolizētu elektronu

kustību pret uzbrūkošajiem caurumiem, kuri apbruņoti ar neat-

vairāmo . ..pozitīvo lādiņu. Jā, starp citu, vai elektroni un cau-

rumi kustas ar vienu un to pašu ātrumu?

DAŽAS FUTŪRISTISKAS KOMBINĀCIJAS

Z. — Nē, Nezinīti. Tīrā germānijā elektriskā lauka iedarbībā

(viens volts uz centimetru) elektroni noskrien ap četrdesmit

metru sekundē, turpretī caurumi pārvietojas divreiz lēnāk. Si-

līcijā tādos pašos apstākļos elektronu ātrums ir apmēram div-

padsmit metru sekundē, bet caurumu ātrums ir tikai divarpus
metru sekundē. Taču dažos intermetāliskos savienojumos
elektronu ātrums sasniedz vairāk nekā puskilometru sekundē.

N. — Kas tie par intermetaliskiem savienojumiem, ko tu man

pēkšņi bāz zem deguna?

Z. — Tie ir pusvadītāji, kas sastāv no tnsvertigu un piecver-

tīgu elementu kombinācijas...

N. —

... kombinācijas, kas dod vidējo valences skaitli (vēr-

tību) četri, t. i., tāpat kā germānijam un silīcijam. Vai tu man

vari nosaukt dažus šādus savienojumus?

Z. — Lūdzu. Piemēram, kombinējot piecvērtīgu antimonu un

trīsvērtīgu galliju, var izveidot tranzistoru. Trīsvērtīgs indijs
kombinācijā ar piecvērtīgu fosforu izveido pusvadītāja materi-

ālu, no kā ražo dažus diodu tipus. Izdevās pat izmantot kadmija
(divvērtīgs) savienojumu ar selēnu (sešvērtīgs) fotoelementu

izgatavošanai. Intermetālisko pusvadītāju materiāli, ko aktīvi

pētī, paver interesantas perspektīvas nākotnē ..
.

N. — Zini, labāk atgriezīsimies pie mūsu «jēriem»
...

uz

trim kājām. Es gribētu zināt, ar ko atšķiras emiters no kolek-

tora, p-n-p tranzistorā tie abi ir p tipa (tāpat kā n-p-n tranzis-

torā tie ir n tipa). Vai tas neliecina, ka tos var savstarpēji ap-

mainīt?

Z. — Nē, dārgais draugs. Un tu pats to labi sapratīsi, kāpēc
strāvai, kas plūst no emitera uz bazi, bet pēc tam uz kolektoru,
ir aptuveni viens un tas pats lielums. Bet nekādā gadījumā
to nevar teikt par spriegumiem. Starp bazi un emiteru sprie-
gums ir mazs, bet starp kolektoru un bazi tas ir ievērojami lie-

lāks.
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Z. — Tev tūkstoškārt taisnība. Tāpēc arī kolektoram vieglāk
jānovada tur izdalītais siltums. Tam ir lielāka virsma nekā emi-

teram. Bet jaudas tranzistoriem kolektors pielodēts metāla kor-

pusam; korpusa siltumvadītspēja atvieglo siltuma izstarošanu

un noplūdi uz šasiju. i

PAR IZVADIEM UN NOSACĪTIEM APZĪMĒJUAAIEM

N. — Tagad es saprotu, ar ko atšķiras tranzistora elektrodi.

Bet kā tos var atšķirt? Kā noteikt, kurš tranzistora izvads sa-

vienots ar emiteru un kurš ir bāzes vai kolektora izvads?

Z. — To var noteikt Joti vienkārši. Parasti trīs stieples izvadi

izveidoti rindā (30. zīm.); vidējais izvads savienots ar bazi,
viens no malējiem izvadiem (kas tuvāks vidējam) —

ar emiteru,
bet otrs malējais izvads — ar kolektoru (šo izvadu dažkārt ap-

zīmē ar krāsainu punktu1).

30. zīm. Tranzistora izvadu

tipisks izvietojums.

N. — Es saprotu. Tā kā strāvas un sprieguma reizinājums ir

jauda, tad jauda, kas izkliedējas starp kolektoru un bazi, ir

daudzkārt lielāka par jaudu, kas izkliedējas starp bazi un emi-

teru.

31. zīm. p-n-p struktūras

tranzistora nosacītais apzī-

mējums.

N. — Tas ir gan vienkārši, gan loģiski, tāpat kā tranzistoru

nosacītais apzīmējums tavos zīmējumos, kur centrālo vietu

ieņem trijās zonās — apgabalos sadalīts taisnstūris.

Z. — Diemžēl šo tiešam loģisko un tranzistora struktūrai at-

bilstošo nosacīto zīmējumu parasti shēmās neizmanto.

N. — 2ēl gan. Kāds tad ir «oficiālais» tranzistora grafiskais
apzīmējums?

Z. — Vienāda starptautiska apzīmējuma nav. Pat vienā val-

stī dažādi autori nereti izmanto dažādus tranzistora apzīmēju-
mus. Taču visbiežāk tranzistoru apzīmē ar apli un treknu svīt-

riņu vidū, kurai zem leņķa pienāk divas tievas līnijas. Ar trekno

svītriņu apzīmē bazi, ar tievo līniju un bultiņu — emiteru, bet

otra tievā līnija bez bultiņas — kolektoru. Bez tam (to labi

iegaumē!), ja bultiņa vērsta virzienā uz bazi (31. zīm.). tad tas

ir p-n-p struktūras tranzistors, bet, ja no bāzes (32. zīm.), tad

tas ir n-p-n struktūras tranzistors.

1 Dažiem tranzistoru tipiem, piem., IT4OI-403, F1416, 11504 v. c, ar krā-

sainu punktu apzīmē emiteru.
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32. zīm. n-p-n struktūras

tranzistora nosacītais apzī-
mējums.

33. zīm. Punkta tranzistora slē-

guma shēma.

N. — Kālab vajadzēja pieņemt apzīmējumu, kas tik maz at-

bilst patiesai tranzistora struktūrai, kur faktiski emiters un ko-

lektors izvietoti bāzes pretējas puses?
Z. — Tas vel ir «pirmsvesturiska laikmeta» — 1948. gada

mantojums. Pirmie pasaulē tad parādījās punkta tipa tranzis-

tori. Tie sastāvēja no n tipa germānija kristāla, kas bija bāzes

vietā, uz kuras balstījās (ļoti tuvu viens otrai izvietotas) divas

metāla adatas (33. zīm.).
N. — Zini, bet vai tā nebija atgriešanās pie vecā kristāliskā

Z. — Gandrīz. Bet vienas adatas vietā bija divas. Šī tranzis-

tora barošana bija tāda pati kā mūsdienu p-n-p struktūras tran-

zistoram. Punkta tranzistoram piemita tas pats trūkums, kas

viņa priekštecim kristāliskajam detektoram, — tas nebija sta-

bils. Bez tam tas nevarēja darboties ar kaut cik lielākām jaudām.
Lūk, kāpēc punkta tranzistoru tagad nemaz neizmanto. Turpretī

punkta diodi līdz šim plaši izmanto sevišķi superaugstās frek-

vencēs, piemēram, radiolokācijā, kur šādas diodes mazā kapaci-

tāte tiek pienācīgi novērtēta.

N. — Pirms turpināsim mūsu sarunu, es gribētu tevi lūgt
rakstiski īsi apkopot to, ko tu man līdz šim esi izskaidrojis un

kas būs vajadzīgs, lai izprastu turpmākos paskaidrojumus.
Tas man palīdzētu līdz mūsu nākošai sarunai labāk apgūt

iepriekšējo iztirzājumu.
Z. — Es labprāt sagatavošu tādu kopsavilkumu un atsūtīšu

to pa pastu. Bet tagad, Nezinīt, ar labu nakti!

ZIŅA VĒSTULE NEZINIM

Luk, mans dārgais draugs, gudrības, kas tev labi jāatceras.
* Tranzistors sastāv no trijām zonām-apgabaliem: emitera,

bāzes un kolektora. Apgabali satur piemaisījumus, kas emitera

un kolektora elektriskās īpašības padara pretējas bāzes elek-

triskām īpašībām.
* Ir divi tranzistoru tipi: p-n-p un n-p-n. Vairāk, vismaz

starp germānija tranzistoriem, izplatīts p-n-p tips (tehnoloģisku
apsvērumu dēļ lielāko daļu silīcija tranzistoru izgatavo ar

n-p-n struktūru).
*

p-n-p tranzistora bāzei pievada attiecībā pret emiteru

negatīvo potenciālu, bet kolektoram — vēl negatīvāku potenciālu
nekā bāzei.
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n-p-n tranzistora bāzei pievada attiecībā pret emiteru po-

zitīvu potenciālu, bet kolektoram — vēl pozitīvāku potenciālu
nekā bāzei.

* Jāatzīmē, ka abos gadījumos pieliktie spriegumi baro pār-

eju emiters—bāze tiešā (vadošā) virzienā.
* Bāzes strāva ir loti maza (mikroampēri), kolektora strāva

ir ievērojami lielāka (miliampēri).
* Bāzes strāvas mazas izmaiņas izraisa spēcīgas kolektora

strāvas izmaiņas. Pēdējās izmaiņas attiecību pret pirmo sauc

par strāvas pastiprināšanas koeficientu.
* Tranzistora ieejai (bāze—emiters) ir samērā neliela pre-

testība. Tāpēc ieejai pievadītie signāli izkliedē zināmu jaudu.
* Tranzistora izejai (kolektors —emiters) raksturīga liela

pretestība.
* Starp bazi un emiteru pietiktā sprieguma izmaiņas nosaka

bāzes strāvas izmaiņas, kuras savukārt izraisa lielas kolektora

strāvas izmaiņas. Ja kolektora' ķēdē ieslēgta slodzes pretestība,
tad no tās var noņemt pastiprināmo spriegumu.

Lūk, dažos vārdos, mans dārgais Neziniti, secinājumi, kas

izriet no musu sarunas

Tavs draugs

Zinis.
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PIEKTĀ SARUNA

Protams, Nezinim pašam nevajadzēs izgatavot tranzistorus, bet tas viņam
netraucē interesēties par īpatnējo «trīskājaino radījumu» izgatavošanas paņēmie-
niem. Viņš arī uzzinās, ka ir daudz šo tranzistoru paveidu, kuri konstruēti dažādu

uzdevumu izpildīšanai. Arvien pieaugošās prasības attiecībā uz robežfrekvenci un

jaudas atdevi liek speciālistiem tehnologiem izmantot dažus ļoti oriģinālus risinā-

jumus.
Saturs. Attīrīšana pēc zonālās kausēšanas metodes. Augstfrekvences kar-

sēšana. Monokristālu audzēšana. Monokristālu griešana. «Vilkto» pāreju izgatavo-
šanas metode. Kausētie tranzistori. Jaudas tranzistoru problēma. Difūzijas metode.

Noskrējiena laiks, p-n pāreju kapacitāte. Pusvadītāju tetrode. Virsmas barjeras
tranzistori. Dubultdifūzijas metode, p-n-p struktūras dreifa tranzistors. Mezatran-

zistors. Kanāla tranzistori.

Nedaudz tehnoloģijas

SĀKOTNĒJĀ ATTĪRĪŠANA

Nezinis — Vai tu zini, ka man nekad nav bijusi vēlēšanās

pašam izgatavot radiolampu? Nepieciešamība atsūknēt no stikla

balona visu gaisu man bija nepārvarams šķērslis, jo velosipēda
sūknis man šķita šim nolūkam ne sevišķi piemērots. Bet tagad
man liekas, ka varētu bez sevišķas piepūles izgatavot savām

vajadzībām dažus tranzistorus. Vai tu nedomā, ka ķīmisko reak-

tīvu veikalā es varētu atrast visas nepieciešamās vielas: tīru

germāniju, antimonu n apgabalam un indiju p apgabalam?
Zinis — Vai tu to nopietni saki, mans nabaga draugs?
N. — Protams. Vai tad tas tik grūti?
Z. —Un kā vēl! ... Vispirms germānijs pietiekami labi jā-

attīra, jo tas germānijs, ko tu vari dabūt veikalos ar nosaukumu

«tīrs», ne tuvu nav tik tīrs, kā tas mums vajadzīgs. Pēc tam

germānijā jārada pareiza kristāliska struktūra, pārvēršot to vie-

notā kristālā jeb monokristālā. Tālāk tam jāpiejauc p un

n tipa piemaisījumi, izveidojot abas pārejas, kas tranzistoru sa-

dala trijos apgabalos-zonās. Un, beidzot, šiem apgabaliem jā-
pielodē izvadi, jāsamontē viss vienā veselā vienībā un jāievieto
hermētiskā apvalkā, lai aizsargātu pret ārējām iedarbībām. Ti-

kai lielas, tehniski labi apgādātas rūpnīcas var pareizi izpildīt
šīs daudzveidīgās operācijas.

N. — Tu dzen mani izmisumā. Vai tiešam tik grūti attīrīt

germāniju?
Z. — Neaizmirsti, ka mums vajadzīgs patiesi tīrs germānijs,

kurā uz vienu miljardu germānija atomu drīkst būt ne vairāk

kā desmit piemaisījumu atomu vai pat vēl mazāk.

N. — Es domāju, ka, lai attīrītu germāniju no piemaisījumu

vielām, ar kurām tas piesārņots, izmanto ķīmiskus procesus.

Z. — Ķīmija dara visu, kas tās spēkos, bet tas ir par maz.

Tāpēc pēc ķīmiskās attīrīšanas nepieciešams vēl fizikālais pro-

cess, ko sauc par zonālo kausēšanu. Attīrāmā germānija

gabalu ieliek ļoti tīrā iegarenā kvarca vai grafīta tīģelī un

ūdeņraža vai slāpekļa atmosfērā (lai izvairītos no jebkādas
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oksidēšanās) sakarsē šim gabalam šauru zonu līdz pat germā-
nija kušanas temperatūrai. So izkausēto zonu lēni pārvieto no

viena tīģeļa gala uz otru.

N. — Es domāju, ka līdz ar to piemaisījumi izdeg.
Z. — Tu kļūdies. Zonālā kausēšana pamatojas uz šādu pa-

rādību: piemaisījumi, cenšoties palikt šķidrajā zonā, atstāj tās

germānija gabala daļas, kuras atdzesējoties sāk sacietēt. Tādā

veidā piemaisījumus pakāpeniski sadzen no viena germānija
gabala gala uz otru. Pēc šīs procedūras vairākkārtējas atkārto-

šanas to galu, kurā «sanākuši» visi piemaisījumi, nogriež.
N. — Un to aizmet?

Z. — Ne, jo germānijs ir ļoti dārgs. To otrreiz izmanto, attī-

rot jaunu germānija porciju.
N. — Tas man liek domāt, ka musu Gora vakar izbaudīja zo-

nālo tīrīšanu.

Z. — Kas ta par Goru, kādas blēņas tu šeit mels?

N. — Gora ir mūsu kaķene (par Goru to saucam tādēļ, ka tā

ir pa pusei angoras kaķis). Parasti viņa ir ļoti tīrīga, bet tai

gadījās iekļūt sliktā kompānijā un dabūt blusas. Vairākas reizes

izsukājot ar ķemmi no galvas līdz astei, mēs to atbrīvojām no

piemaisījumiem. . . Bet kā iekārtota ķemme germānijam? Es

gribu jautāt, kādā veidā iespējams izkausēt šauru germānija
zonu.

AUGSTFREKVENCES KARSĒŠANA

Z. — To veic ar augstfrekvences indukcijas karsēšanu. īsa

dažu vijumu spole aptver kausēšanas zonu. No jaudīga ģene-
ratora pa spoli plūst augstfrekvences strāva. Spoles magnētis-
kais lauks inducē germānija masā strāvas, kuras sakarsē ger-

mānija gabala zonu, kas atrodas spoles iekšpusē, līdz kušanai

N. — To pašu darīja man-am tēvocim Augustam!
Z. — Ko darīja tavam tēvocim? Ko, vai viņam arī bija

blusas?

N. — Nē, viņš nelaimīgi krita; ceļa locītavas pēc kritiena

sāka piepildīties ar sinoviālo šķidrumu, un viņu ārstēja ar

augstfrekvences diatermiju.
Z. — Es saprotu. Celi ievieto starp diviem labi izolētiem

elektrodiem, kuriem pievada augstfrekvences maiņspriegumu.
Tādā veidā radītais elektriskais lauks dielektrisko zudumu re-

zultātā sasilda slimo ķermeņa daļu. Bet zonālā kausēšanā kar-

sēšanu veic magnētiskais lauks, kas inducē strāvas

pusvadītāja masā. Augstfrekvences karsēšanai ir brīnišķīga īpa-
šība: gan iedarbojoties ar elektrisko lauku uz izolatoru, gan ar

(34. zīm.).

34. zīm. Zonālā kausēšana nozīmē germānija
karsēšanu tīģelī ar augstfrekvences strāvām,
kas plūst pa spoli, kura lēni pārvietojas no

viena tīģeļa gala uz otru. Tīģelis ievietots ar

slāpekli vai ūdeņradi pildītā kvarca caurulē.
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magnētisko lauku uz vadītāju, iekšējo daļu silšana notiek, nevis

siltumam pakāpeniski nākot no perifērijas daļām, bet vienlaicīgi
visā dziļumā, tāpat kā tas nepieciešams, pagatavojot .. . labu

N. — Bet atgriezīsimies pie mūsu germānija. Spole lēni vir-

zās no viena tīģeļa gala uz otru
...

Z. —

... ja tikai pats tīģelis lēni nekustas spoles iekšpusē,
kas dod to pašu rezultātu. Patiesībā uzstāda vairākas spoles no-

teiktā attālumā vienu no otras, lai ar vienu tīģeļa caurvirzīšanos

iegūtu vairākas kušanas zonas, kas mijas ar sacietēšanas zonām.

Rezultāts ir tāds pats, kādu sasniegtu, ja germānija gabalam
vairākas reizes cauri ietu viena kušanas zona. Es gribu uzsvērt,

ka germānija gabals kustas ļoti lēni: vienu milimetru minūtē.

N. — Bet ko dara ar silīciju?
Z. — To pašu, tikai pie augstākas temperatūras. Ja germā-

nijs kūst pie 940°C, tad silīcija izkausēšanai vajag 1420°C.

PĒC ATTĪRĪŠANAS — KRISTALIZĀCIJA

N. — Bet kāpēc attīrīto pusvadītāja materiālu nevar tieši

izmantot tranzistoru izgatavošanai? Vai tad tas nav kristālisks?

Z. — Tas ir kristālisks, bet tie vēl nav tādi kristāli, kādi

mums vajadzīgi. Pēc zonālās kausēšanas germānija gabals sa-

stāv no liela skaita nekārtīgi saaugušiem kristāliem. Taču va-

jadzīgs ļoti regulārs, visam germānija gabalam kopējs kristā-

liskais režģis. Mums jāzin arī šī režģa orientācija. Tādu vienotu

režģi, kas veido monokristālu s, iegūst, kristālu izaudzē-

jot no maza kristāliņa — tā saucamā «dīglīša».
N. — Savā laikā es aizrāvos ar skaistu kristālu audzēšanu.

Šim nolūkam glāzē ar stipru vārāmās sāls šķīdumu iegremdēju
diegā pakārtu mazu sāls kristāliņu. Nedēļas laikā ap kristā-

liņu izveidojās brīnišķīgs caurspīdīgs kubs. Vai šādā pašā veidā

audzē arī pusvadītāju kristālus?

Z. — Princips ir tas pats, bet šķīduma vietā izmanto attīrītu

izkausētu germāniju. Tajā iegremdē «dīglīti», kas nostiprināts

stieņa apakšējā galā. Stienis griežas ap savu asi un vienlaicīgi

ļoti lēni ceļas uz augšu (35. zīm.). Ap dīglīti germānija (vai
silīcija) atomi izkārtojas pareizā kristāliskajā režģī. Pusvadī-

tāja materiāls sacietē, uzkrājoties ap dīglīti. Pēc dažām stundām

iegūst monokristālisku stienīti dažu centimetru diametrā un līdz

30 cm garumā. Tā svars — 1 kg un vairāk. No tā var izgatavot
tūkstošiem tranzistoru.

35. zīm. Monokristāla audzē-

šana, to leni velkot uz augšu.
Pusvadītāja materiālu tīģelī
uztur izkusušā stāvoklī ar

augstfrekvences karsēšanu.
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N. — Vārdu sakot, šis monokristāls ir sevišķi tīrs pusvadī-
tājs.

Z. — Nē, aizmirsu piebilst, ka izkausētajā masā, no kuras
izvelk monokristālus, pievieno p vai n tipa piemaisījumus, jo
tranzistora pagatavošanai parasti nepieciešams materiāls, kas

satur noteiktu piemaisījumu vajadzīgā daudzumā. Tā viens no

topošā tranzistora apgabaliem, piemēram, bāze, jau būs gatavs.

BET TAGAD NEDAUDZ MEHĀNIKAS

N. — Tu nupat teici, ka no viena monokristāla izgatavo tūk-

stošiem tranzistoru. Vai tas nozīmē, ka monokristālu Sasmal-

cina mazos gabaliņos?
Z. — Protams. Vispirms monokristālu griež kā parastu desu

0,1 līdz 2 mm biezās šķēlītēs vai plāksnītēs. So smalko operāciju
veic ar dimanta diska zāģi. Var izmantot arī lentes zāģi, kas

sastāv no volframa diegiem ar abrazīva pārklājumu. Pēc tam

katra plāksnīte savukārt tiek sagriezta mazos 2x2 mm kvadrā-

tiņos; šādi 0,5 mm biezi gabaliņi sver tikai vienu simtdaļu
grama. Teorētiski viens 5 kg smags monokristāls pietiek pus-

miljons tranzistoriem! Apstrādājot liela daļa monokristāla pār-
vēršas atkritumos, kas samazina izgatavojamo tranzistoru

skaitu.

INDES PIEBER PĒC KĀRTAS

N. — Tomēr iegūst ļoti lielu skaitu, pat ja pieņem, ka puse

materiāla iet zudumā. Bet kā šīs germānija «zvīniņas» pārvērš

gatavos tranzistoros?

Z. — «Saindē» šādas zvīņas no abām pusēm ar cita tipa pie-

maisījumu nekā tas, ko satur pašas zvīņas. Tā, piemēram, ja

germānija zvīniņa izgriezta no monokristāla ar n tipa piemai-

sījumu, tad plāksnītei abās pusēs ievada p tipa piemaisījumu.
Tas nepieciešams, lai izveidotu p-n-p tipa tranzistora emiteru

un kolektoru.

Z. — Apbrīnojama ir tikai tava pieticība ... Diemžēl tavā

idejā nav nekā jauna. Tā ir sen zināma, un to izmanto tā sau-

camo izaudzēto vai «vilkto» pāreju izgatavošanai. Šī

metode nav ekonomiska, jo tā iegūtās zonas ir diezgan biezas.

N. — Cienījamais Zini, man ir brīnišķīga ideja! Kāpēc gan

neražot pilnīgi gatavus tranzistorus, ievadot abus piemaisīju-
mus tūlīt kristāla vilkšanas procesā? Piemēram, vilkšanas sā-

kumā izkausētajā pusvadītāja masā varētu pievienot p tipa pie-

maisījumus, kaut vai indiju. Tad pēc p zonas izveidošanās un tās

izvadīšanas no kausējuma tajā varētu pievienot n tipa piemai-

sījumus, piemēram, arsēnu, lai iegūtu zonu ar n tipa vadītspēju.
Pēc tam vajadzētu pievienot indiju, lai akceptori kļūtu par

lādiņu galveniem nesējiem, kas atkal mums dotu p zonu, utt.

Rezultātā mēs iegūtu germānija stienīti ar secīgām p un n zo-

nām. Ja šādu stienīti sagriež plāksnītēs ar n zonu vidū, tad

iegūstam p-n-p tranzistoru, bet, ja sagriežam ar p zonu Vidū,,

iegūstam n-p-n tipa tranzistoru. Piekriti, Zini, ka dažreiz man

iešaujas ģeniālas idejas!
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Bez tam, pievienojot katru reizi te viena, te otra tipa piemaisī-

jumus secīgi izveidotajās zonās, nepārtraukti palielinās piemai-

sījumu koncentrācija, kam ari ir savi trūkumi. Tomēr pāreju
audzēšanas metodi izmanto vēl mūsu dienās, sevišķi izgatavojot
tranzistorus no silīcija.

KAUSĒTIE TRANZISTORI

N. — Es lieku reizi pārliecinos, ka esmu piedzimis pārāk
vēlu... Bet atgriezīsimies pie mūsu zvīņām — paskaidro man,

kā uz tām veido emiteru un kolektoru.

Z. — Šim nolūkam atkarībā no vajadzīgās tranzistora struk-

tūras lieto dažādas metodes. Visbiežāk izmanto bāzes «saindē-

šanas» procesu, t. i., ievadot tajā pretēja tipa piemaisījumu sa-

līdzinājumā ar to, ko satur pats bāzes materiāls. Visvienkāršākā

un izplatītākā metode ir šāda: uz n tipa germānija plāksnītes
bāzes abām pusēm uzliek mazus indija gabaliņus un ātri tos

sasilda līdz 600°C. Šādā temperatūrā indijs sakausējas ar ger-

māniju, kas atrodas zem tā, lai gan germānijs kūst tikai pie
940°C. Ar indiju piesātinātie sakausējuma apgabali atdziestot

kristalizējas no jauna un iegūst p tipa vadītspēju. Tā iegūst p-n-p

struktūras tranzistoru (36. zīm.). Plāksnīte, kas izveido kolek-

36. zīm. p-n-p struktūras kausētā tran-

zistora shematisks šķērsgriezums.

toru, ir lielāka par plāksnīti, kas izveido emiteru. Tas at-

vieglo tranzistora siltuma režīmu (uz kolektora izkliedējas lie-

lāka jauda) un uzlabo tā pastiprinošās īpašības. Sakausēšanas

operācijas gaitā rūpīgi kontrolē temperatūru un karsēšanas

laiku, lai starp sakausētajiem apgabaliem palikušās germānija

zvīniņas daļa, kas veido bazi, kļūtu plānāka par vienu divde-

smito' daļu milimetra. Šādā veidā izgatavotos tranzistorus sauc

par kausētiem tranzistoriem. Tos lieto visdažādākajiem mēr-

ķiem zemajās un mēreni augstās (uz gariem un vidējiem viļ-

ņiem) frekvencēs.

N. — Tu atkal runā par grūtībām, ar kuram sastopamies,

izmantojot tranzistorus: par palielinātu jaudu un frekvenci. Es

gribētu dažus paskaidrojumus par šo jautājumu.

TVAIKA UN DIFŪZIJAS METODE

Z. — Sāksim ar jautājumu par jaudu. Kas runā par vatiem,

runā par kalorijām. Vati ir tas pats, kas kalorijas. Lai iegūtu

pietiekamu jaudu pie tranzistoram raksturīgā nelielā sprieguma,

nepieciešamas lielas strāvas.
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N. — Skaidrs, jo jauda ir sprieguma un strāvas reizinājums,
Z. — Bravo! Bet šīs strāvas, plūzdamas cauri maza šķērs-

griezuma pārejām, tās silda un karsē. Bet tu zini, cik slikti pus-

vadītāji iztur paaugstinātu temperatūru.
N. — Un kādus līdzekļus pret silšanu tu ieteic?

Z. — Vispirms jāpalielina pusvadītāja šķērsgriezums, t. i.,

jāizgatavo tranzistori ar samērā lielu virsmu. Tālāk jāatvieglo
siltuma atdeve. Šim nolūkam kolektoru nostiprina uz lielākas

metāla plāksnītes, ko izmanto par radiatoru. Varš ir lielisks sil-

tuma vadītājs, to arī iesaka izmantot šim nolūkam.

N. — Tātad racionālai tranzistoru izlietošanai jāzina vēl

siltumtehnikas likumi. Ja esmu pareizi sapratis, man jāsāk mā-

cīties arī šo zinātni. Ak, mana nabaga galviņa!
Z. — Nomierinies, Nezinīti, siltumvadāmības aprēķiniem var

izmantot strāvas aprēķina likumus elektriskām ķēdēm; iegūtie
rezultāti pilnīgi pārliecinoši ... Bet pievērsīsimies atkal jaudas
tranzistoriem. Man tev jāsaka, ka tos bieži izgatavo ar difū-

zijas metodi. Pusvadītāja plāksnītes ievieto gāzes atmosfērā,
kas satur piemaisījumu tvaikus (piemaisījumi domāti emitera un

kolektora izveidošanai), un sakarsē pusvadītāja plāksnītes līdz

temperatūrai, kas tuva to kušanas punktam. Piemaisījumu atomi

pakāpeniski iespiežas pusvadītājā. Šī operācija ilgst vairākas

stundas. Tas nozīmē, ka, dozējot piemaisījumu koncentrāciju

gāzē un regulējot difūzijas procesa ilgumu, var precīzi noteikt

piemaisījumu atomu iespiešanās dziļumu bāzes materiālā. Bez

tam šī metode dod iespēju iegūt lielas virsmas emiteru un ko-

lektoru, kas nepieciešams jaudas tranzistoriem.

N. — Jo labāk. Bet kas tad apgrūtina tranzistora darbību uz

augstām frekvencēm?

N. — Bet tas nav nemaz tik daudz.

Z. — Un tomēr signālam ar 1 MHz frekvenci tas ir pārāk

daudz, jo šādas svārstības periods ilgst tikai 1 mikrosekundi.

Tāpēc mūsu «lempīgajam» elektronam savā lēnīgā ceļojumā
cauri bāzei divreiz jāmaina temps. Te nu mēs esam nonākuši pie
tā fakta, ka tranzistors nav spējīgs pastiprināt strāvas, kuru frek-

vence pārsniedz dažus simtus kilohercu. 1

1 Faktiski tranzistora robežfrekvenci nosaka nevis lādiņu nesēju noskrē-

jiena laiks caur bazi (tas tikai aizkavētu pastiprināmo signālu), bet da-

žādo lādiņu nesēju noskrējiena laiku atšķirība, kā

rezultātā notiek pastiprināmā signāla «izsmērēšanās». Tomēr noskrējiena
laika izkliede tieši proporcionāla aprēķinos ietilpstošai noskrējiena laika

vidējai vērtībai, tā ka gala rezultātā šis laiks tomēr tranzistora robežfrek-

venci ierobežo.

DIVI ŠĶĒRŠĻI

Z. — Divi faktori: noskrējiena laiks un kapacitāte.
N. — Par kādu noskrējienu tu runā?

Z. — Par lādiņu nesēju izskriešanu caur bazi no emitera uz

kolektoru. Šo noskrējiena laiku ignorēt nedrīkst, jo, kā jau teicu,

elektroni un caurumi pārvietojas ar diezgan ierobežotiem ātru-

miem. Tā, piemēram, elektroni sekundē noskrien 40 m. Pieņem-

sim, ka mums ir izdevies pagatavot 0,1 mm biezu bazi. Tātad,
lai noskrietu šo ceļu, elektronam nepieciešamas 2,5 mikrose-

kundes.
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N. — Tiešam traģiska situācija. Es redzu tikai vienu izeju:
samazināt bāzes biezumu. Vai tas iespējams?

Z. — Jā. Un es tev pastāstīšu, ar kādiem līdzekļiem sasniedz
šo mērķi. Bet jānovērtē arī otrs bīstams faktors: p-n pāreju
kapacitāte.

N. — Bet ka šīs kapacitātes mus traucē?

Z. — Vai tad tu esi aizmirsis par ļaunumu, ko parazītiskās
kapacitātes nodara lampu shēmās? Šeit tās rada tādas pašas
grūtības. Kapacitatīvā pretestība, ko tās rada caurplūstošai strā-

vai, ir jo mazāka, jo augstāka šo strāvu frekvence. Tāpēc augst-
frekvences strāvas neplūst vis pa tām nozīmēto ceļu, bet noplūst
caur parazītiskām kapacitātēm.

N. — Tiešām, šīs kapacitātes līdzīgas sieta acīm, kas spējī-

gas aizturēt tikai lielus riekstus, bet, ja sietā ieber zirņus, tad

tie visi izbirst... Tātad, lai mūsu tranzistors darbotos augstās
frekvencēs, jāsamazina emitera un kolektora šķērsgriezuma
laukums. Jo līdz ar to jāsamazinās to kapacitātēm.

TETRODE, KAS TOMĒR NAV TETRODE

Z. — Pareizi. Vēl jāpiebilst, ka ir aplinkus ceļš, kā samazi-

nāt efektīvo kapacitāti, pārāk nesamazinot pāreju šķērsgriezumu
laukumus, kas spēji ierobežotu izkliedēto jaudu. Tas ir sasniegts

pusvadītāja tetrodē. Bet man jau iepriekš tev jāpa-
saka, ka šī tranzistora darbība nav nekādā ziņā līdzīga vakuuma

tetrodes darbībai .. . Šeit ceturto elektrodu izvieto uz bāzes gal-
venam izvadam pretējā pusē. Tā potenciālam ir pretēja zīme

(37. zīm.). Šādos apstākļos tikai emitera pārejas daļa, kas robe-

žojas ar bāzes galveno izvadu, iegūst nobīdi vadītspējas vir-

zienā, tā nodrošinot lādiņu nesēju inžekciju. Tāpēc arī šo lādiņu

nesēju plūsma tiek piespiesta tikai bāzes vienai pusei. Tādējādi
tranzistora efektīvo šķērsgriezumu izdodas stipri samazināt, kas

savukārt samazina p-n pārejas kapacitātes ietekmi. 1

1 Kolektora pārejas kapacitāte tetrodei ir tāda pati kā triodei ar līdzīgu
ģeometriju. Sīs kapacitātes ietekmes samazināšanās uz augstām frekvencēm

nosaka bāzes apgabala pretestības samazināšanos tāpēc, ka bāzes aktīvā

daļa izvietojas galvenā bāzes izvada tieša tuvumā.

37. zīm. Pusvadītāju tetrodes

darbības princips. Bazes izvada

pretējā pusē izvietotais papildu
izvads ar —6 V potenciālu at-

grūž elektronus, samazinot bā-

zes efektīvo šķērsgriezumu.
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BĀZES BIEZUMA SAMAZINĀŠANA

N. — Nav slikti izdomāts — piebremzēt elektronu vai cau-

rumu plūsmu! Bet kādā veidā izdodas samazināt bāzes biezumu?

Z. — To izdara, izgriežot bāzes vienā un otrā pusē sava

veida bedrītes vai padziļinājumus. Bedrīti no vienas un no otras

puses šķir tikai dažus mikronus biezs pusvadītāja slānis. Pēc

tam bedrītēs nogulsnē mazliet indija — un tā ir visa māksla.

N. — Tevi noklausoties, Viss liekas tik ļoti vienkārši. Bet

es šaubos par instrumenta precizitāti, ko izmanto šo bedrīšu

izgriešanai.
Z. — Šāds instruments ir ļoti tievas šķidruma strūkliņas, pa

kurām caur germāniju plūst līdzstrāva. Elektrolizes rezultātā

(tieši uz šīs parādības pamatojas apstrādes process) atoms pēc
atoma tiek atrauts no pusvadītāja. Operācijas beigās izmaina

strāvas virzienu un tāpat elektrolizes rezultātā indija atomi no

attiecīgā elektrolīta nosēžas uz tikko «izgriezto» bedrīšu vir-

smas (38. zīm.).

38. zīm. Virsmas-barjeras
tranzistora izgatavošanas

process un šāda tranzis-

tora šķērsgriezums.

dubultdifūziju. Lai izgatavotu p-n-p struktūras tranzis-

toru, ņem p tipa pusvadītāja materiāla plāksnīti...
N. — Tu kļūdies, draugs Zini.

Z. — Nepavisam nē. Tūlīt tu uzzināsi, kā viss notiek. Plāk-

snīti apstrādā ar tvaikiem, bet tikai no vienas puses. Tvaiki vien-

laicīgi satur abu tipu piemaisījumus, un viens no tiem (parasti
donoru piemaisījums) pusvadītāja materiālā difundē nedaudz

ātrāk nekā otrs (akceptoru piemaisījums), taču pēdējā koncen-

trācija ir lielāka. Rezultātā pirms p tipa slāņa izveidojas plāns
n tipa slānītis, un tā izveidojas p-n-p struktūras tranzistors. Šā-

dam tranzistoram bāze ir tikai vienu tūkstošdaļu milimetra (lv.)

bieza, un tas spējīgs pastiprināt līdz 400 MHz.

N. — Brīnišķīgi! Bet kā uzzina tieši to momentu, kad bāze

kļuvusi pietiekami plāna?
Z. — Mērījot elektrisko pretestību starp divām šķidruma

strūkliņām. Šādā veidā izgatavotos tranzistorus (t.s.virsmas-

barjeras tranzistorus) var izmantot augstās frekvencēs līdz

pat 100 MHz.

N. — Katrā gadījumā tiem labi jāstrādā īso viļņu diapazona.
Z. — Cita bāzes biezuma samazināšanas metode izmanto

N. — Tiešām asprātīgs risinājums.



Z. — Ne mazāk asprātīga ir dreifa tranzistoru izgatavošanas
metode. Šajos tranzistoros ar emiteru robežojošais bāzes slānis

ir ar lielu piemaisījumu koncentrāciju (p-n-p struktūras gadī-
jumā ar donoriem), lai palielinātos vadītspēja. Bazē iekļuvušie
elektroni gūst ievērojamu paātrinājumu, kas dod iespēju tran-

zistora robežfrekvenci aizbīdīt līdz 1000 MHz.

N. — Aizvien labāk un labāk! Bet, attīstot tavu domu, vai

nevarētu samazināt kolektora-bazes kapacitāti, šos elektrodus

vienu no otra attālinot un vienlaicīgi nepalielinot bāzes

biezumu?

BĀZES ATTĀLINĀŠANA

Z. — Bet ar kādiem līdzekļiem tu doma sasniegt šo mērķi?

N. — Es gribētu starp bazi un kolektoru iestarpināt neitrāla

germānija slāni, kam nebūtu ne n tipa, ne p tipa vadītspējas,
bet kas palielinātu attālumu starp bazi un kolektoru.

39. zīm. Divas iespējamās tranzis-

toru struktūras ar patstāvīgās va-

dītspējas apgabalu starp bazi un

kolektoru.

Z. — Tas, mans draugs, ir saprātīgs priekšlikums un jau
realizēts tranzistoros ar nosaukumu p-n-i-p, kur burts i nozīmē

germānija slāni ar patstāvīgo vadītspēju (39. zīm.).

N. — Velns parāvis! Man vel reizi aizsteigušies priekša!

KAD RODAS JAUTĀJUMS PAR KALNIEM

Z. — Ļoti nožēloju, Nezinīt. . . . Beidzot gribētu tev pastās-
tīt par vēl vienu augstfrekvences tranzistoru, ko izgatavo pēc
dubultdifūzijas metodes. Šāda tranzistora izgatavošanai ņem p

tipa pusvadītāju, kas būs kolektors. Ar difūzijas metodi rada n

tipa piemaisījumu slāni, kas kalpos par tranzistora bazi. Pēc

tam no tās pašas puses tāpat ar difūzijas metodi ievada p tipa

piemaisījumus, kas, samazinot bāzes biezumu līdz apmēram
0,002 mm, izveido emiteru. Visa viltība slēpjas tai apstāklī, ka

pēdējo difūziju izdara caur masku, lai iedarbotos tikai uz pus-

vadītāja virsmas šaurām strēmelītēm. Šī virsma pēc šādas ap-
strādes (40. zīm. a) kļūst par p tipa (emiters) un n tipa (bāze)
viens otrai sekojošu strēmelīšu kopu. Pēc tam uz šīs virsmas

uzpilina vaska pilieniņus tā, lai katrs piliens vienlaicīgi noklātu

49 4947
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40. zīm. Meza-tranzistora secīgie tehnoloģijas posmi.

N. — Ka var strādāt ar tik tievu stieplīti?
Z. — Ar binokulāro mikroskopu. Protams, vispirms pusvadī-

tāja plāksnīti kodina un sagriež gabaliņos pēc uzkalniņu skaita.

Pēc tam katrs gabaliņš pārvēršas tranzistorā. Tos sauc par «me-

ža» tranzistoriem, tāpēc ka Dienvidamerikā šāds nosaukums ap-

zīmē kalnu plato ar kraujām nogāzēm. Mezatranzistori viegli
pārvar 100 MHz robežu, t. i., strādā uz viļņiem, kas īsāki par
3 m.

N. — Kada rūpība un kada uzmanība nepieciešama, lai izga-
tavotu šos mikroskopiskos uzkalniņus!

kā p, tā n zonu (40. zīm. b). Šāda pilieniņa diametrs nepārsniedz

ceturtdaļu milimetra. Pusvadītāja plāksnīti pēc tam iegremdē
šķīdumā, kas saēd vaska neaizsargāto virsmu. Tādā veidā izda-

rītā kodināšana samazina visas plāksnītes biezumu un visās vie-

tās, izņemot nelielus laukumiņus, kas bija noklāti ar vasku, at-

sedz p tipa izejas materiālu. Pēc vaska noņemšanas plāksnīte
izrādās noklāta ar sīkiem uzkalniņiem (40. zīm. c). Katram uz-

kalniņam var pielodēt bāzes un emitera izvadus (tos izgatavo no

tievas stieplītes Q,025 mm diametrā).

RAŽOŠANAS PĒDĒJĀS STADIJAS

Z. — Nemaz nedomā, ka, ar kausēšanas, elektrolīzes vai difū-

zijas metodi izveidojot emiteru, bazi un kolektoru, darbs jau pa-

beigts. Vēl iegaumē, ka šīs trīs metodes atbilstoši izmanto cie-

tas, šķidras un gāzveida vielas.

N. — Bet kas tad vel jādara, lai tranzistors butu pilnīgi ga-

tavs, lai tas varētu izturēt visus pārbaudījumus?

Z. — Jāapstrādā tranzistora virsma ar skābi, jārada apstākļi
tranzistora pārsteidzoši ilgai darbībai, stabili jāsamontē, pada-
rot to izturīgu pret triecieniem un vibrācijām un, beidzot, tran-

zistors jāieslēdz hermētiskā un necaurspīdīgā apvalkā, kas pa-

sargātu to no mitruma un gaismas — no nāvīgākajiem pusvadī-

tāju ienaidniekiem.

N
.
— Kapec?

Z. — Tāpēc, ka gaismas stari, kā jau stāstīju, var izmainīt

pusvadītāja vadītspēju un izraisīt elektronu emisiju. Šīs parā-

dības izmanto fotodiodēs un fototranzistoros. Bet parastais
tranzistors no gaismas jāizsargā. Tāpēc to ievieto plastmasas

kapsulā vai metāla korpusā. Tranzistora apvalku bieži piepilda
ar neitrālu gāzi (piemēram, slāpekli) vai ar īpašām želejveidī-

gām vielām. Izvadu piestiprināšana nereti izraisa sarežģītas



problēmas, jo starp katru no trijiem tranzistora apgabaliem un

atbilstošām stieplītēm jāizveido omisks kontakts, par katru cenu

novēršot parazītisku p-n pāreju izveidošanos.

N. — Tagad, kad mēs apkopojam tehnoloģijas apskatu, es

redzu, ka tranzistoru -izgatavošanai nepieciešamas zināšanas

fizikā, ķīmijā un mehānikā. Tas ir pārāk daudz. Es labāk pirktu
tranzistoru, ja tikai ..

.

Z. — Kadu vel aplamību tu gribi šeit izteikt?

KANĀLA TRANZISTORS

N. — Man šķiet, ka var izgatavot tranzistoru bez bāzes, bez

emitera un bez kolektora. Kāpēc nevarētu paņemt vienkāršu

germānija vai silīcija stienīti, aptīt ap vidu tam vienu vijumu,
kam arī pievadīt pastiprināmo spriegumu. Tādā veidā radītais

elektriskais lauks stiprāk vai vājāk sāktu žņaugt lādiņu nesēju
plūsmu, kas virzās no stienīša viena gala uz otru. Strāva stienītī

tiktu modulēta, tāpat kā tas notiek vakuuma triodē tīkliņa po-

tenciāla iedarbībā (41. zīm.).

41. zīm. Kanāla tranzistors

Z. — Mans nabaga Nezinīti!

N. — Kas tad manos spriedumos vēl trūkst?

Z. — Tie ir tik precīzi, ka ierīce, ko tu tikko izgudroji, jau sen

eksistē. To sauc par kanāla vai lauka tranzistoru. Tam nedaudz

līdzīgs Francijā izgudrotais teknetrons, kas apvieno tranzistoru

un vakuumlampu priekšrocības. Bet man jājautā sev, vai visas

šīs īpašās ierīces drīkst pieskaitīt lielajai tranzistoru saimei. ..
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SESTĀ SARUNA

Lai tranzistorus lietotu, jāzina to raksturlīknes. Pēdējās, tāpat kā radiolampu
raksturlīknes, var izteikt ar galveniem parametriem vai arī grafiku veidā, kas rāda,
kā dažas strāvas un spriegumi izmainās atkarībā no citām strāvām un spriegumiem.
Taču tranzistoriem raksturlīkņu grafiskā attēlošana ir sevišķi vērtīga, jo katrs

mainīgais lielums ietekmē gandrīz visus pārējos.

Tāpēc arī mūsu draugi veic ļoti derīgu darbu, izskatot tranzistoru dažādos

parametrus un raksturlīknes.

Saturs. Shēma raksturlīkņu uzņemšanai. Raksturlīknes un

lk—l(Ub)- Stāvums. Strāvas pastiprinājums. leejas pretestība. Sakars starp stā-

vumu, iekšējo pretestību un strāvas pastiprinājumu. Piesātinājums. Raksturlīkņu
saime. Analoģija ar pentodi. Maksimāli pieļaujamā jauda. Izejas pretestība. Para-

metru noteikšana pēc statisko raksturlīkņu saimes.

RAKSTURLĪKŅU VALSTĪBA

NEZIŅA INICIATĪVA

Z. — Bet kāda jēga ir šim instrumentu jūklim?
N. ■— Vai atceries, kā nesen uzņēmām radiolampu rakstur-

līknes: anodstrāvas izmaiņas atkarībā no tīkliņsprieguma vai

anodsprieguma? Nu redzi, es gribēju uzņemt līdzīgas rakstur-

līknes savam tranzistoram.

Z. — Tava iniciatīva ir slavējama! Un vai tev izdevās savu

mērķi sasniegt?
N. — Jā un nē . . .Kā redzi, diezgan izvairīga atbilde. Bet

mani mulsina tas fakts, ka vakuuma triodei mēs uzņēmām trīs

lielumus: 1) anodstrāvu lA,I A, 2) spriegumu anods—katods UA un

3) spriegumu tīkliņš —katods, bet tranzistoram jāņem vērā četri:

1) kolektora strāva IK,lK, 2) spriegums kolektors—emiters UK,

3) spriegums bāze—emiters U
B un 4) bāzes strāva 18.I

B.

Z. — Tas viss ir pareizi. Tiešām, izņemot speciālus gadīju-
mus, radiolampa darbojas bez tīkliņstrāvas. Tranzistoros tur-

pretī bāzes strāvai ir ļoti svarīga nozīme.

RACIONĀLA SHĒMA

N. — Luk, shēma, ko es izdomāju, lai uzņemtu šos četrus

lielumus (42. zīm.).

Zinis — Velns parāvis! Ko es redzu! Ko nozīmē šis mērin-

strumentu un potenciometru bezjēdzīgais sablīvējums uz tava

galda?
Nezinis — Acīm redzot, tu neredzi pašu svarīgāko, bet tam

ir savi iemesli: blakus voltmetram un ampērmetram tranzistors

taču izskatās pavisam maziņš. Un tomēr tas ir galvenais «vai-

ninieks».

Z. — Te es redzu potenciometru R\, ar kuru var pec vaja-
dzības izmainīt spriegumu starp bazi un emiteru. Šo spriegumu
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mērī ar voltmetru ÜB.UB .
Bez tam tev ir potenciometrs R 2

,
ar kuru

var izmainīt spriegumu kolektors—emiters, ko mērī ar voltmetru

UK- Tu mērī bāzes strāvu ar mikroampērmetru IB>
bet kolektora

strāvu —ar ampērmetru IK
. Apsveicu tevi, Nezinīt, ar tavu

shēmu var paveikt labu darbu! Kas tad tev tomēr nesokas?

42. zīm. Shēma tranzistora raksturlīkņu uzņem-
šanai.

N. — Man šķiet, ka esmu kritis par upuri tam pašam jokam,
ko, vēl puika būdams, pastrādāju ar mūsu ķēkšu Melāniju.

Z. — Bet ka izpaužas tavas bērnības cietsirdīgie joki ta-

gad — runājot par pusvadītājiem?

N. — Kādu vakaru es virtuvē ar tievu vadiņu sasēju visus

katliņus, un, kad Melānija gribēja vienu paņemt, visa «virtuves

baterija» tai uzgāzās uz galvas.

Z. — Tas dara godu tikai tavai bagātai izdomai, bet nevis

labai gaumei. Bet es joprojām neredzu . ..

N. — Un tomēr tas ir acīm redzams. Man šķiet, ka manu

mērinstrumentu radītāji savā starpā saistīti ar neredzamiem

pavedieniem tāpat kā Melānijas kastroļi. Vienam izkustoties,

tūdaļ pārējie sāk gāzties. Tā, piemēram, kad grozu potencio-
metra #1 pogu, mainu bāzes spriegumu ÜB,UB, vienlaicīgi izmai-

nās arī bāzes strāva 18,I
B,

kā arī kolektora strāva I
K.

DIVAS PIRMĀS RAKSTURLĪKNES

Z. — Bet vai tad tas nav normāli? Ar to tu tikai demonstrē

tranzistora darbības principu. Pieliekot starp bazi un emiteru

augošu spriegumu, tu palielini strāvu, kas plūst no emitera uz

bazi, un līdz ar to palielini strāvu, kas plūst no emitera caur

bazi uz kolektoru.

N. — Saprotams. Tas tāpat kā tīkliņa iedarbība uz anod-

strāvu radiolampā. Starp citu, lūk, divas līknes, kuras es uz-

ņēmu, regulēdams ar potenciometru R\ spriegumu UB un pie-
rakstot katrai sprieguma vērtībai atbilstošās IB un Ik vērtības

(43. un 44. zīm.).

Z. — Ļoti labi, Nezinīt. Es skatos, ka tu izmanto vidējas

jaudas tranzistoru, jo kolektora strāva šeit sasniedz pieklājīgu
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43. zīm. Bāzes strāvas I B at-
karība no sprieguma baze-emi-
ters UB. Šai zīmējumā, tāpat
kā pārējos, kur attēlotas tran-
zistora raksturlīknes, nav parā-
dīta bāzes un kolektora sprie-
gumu polaritāte. Abu elektrodu
potenciāli ir pozitīvi attiecībā
pret emiteru n-p-n struktūras
tranzistoriem un negatīvi p-n-p

struktūras tranzistoriem.

44. zīm. Kolektora strāvas IK
atkarība no sprieguma baze-

emiters UB.

lielumu — apmēram pusampēru ... Tava pirmā līkne, kur sav-

starpējā atkarībā ir tikai divi elementi — emiters un bāze un

kura raksturo bāzes strāvas atkarību no bāzes potenciāla attie-
cībā pret emiteru, ir vienkārši diodes raksturlīkne, ko veido cmi-
ters un baze.

N. — Tiešām! Strāva no sākuma aug lēni, bet pēc tam arvien
straujāk un straujāk. Man liekas, ka šīs līknes neizraisa tik

lielu interesi, bet es domāju, ka citai līknei, kas atspoguļo kolek-

tora strāvas izmaiņas atkarībā no bāzes sprieguma, ir lielāka

nozīme.

S=IK/UB

Tranzistoru stāvumu, tāpat ka radiolampām, izteic miliam-

pēros uz voltu
•

N. — Es tiešām ievēroju, ka, palielinot bāzes spriegumu,
mūsu tranzistora stāvums pieaug. Pārejot no 0,2 uz 0,4 V, strāva

NEZINIS lEPAZĪSTAS AR MĀNĪGU STĀVUMU

Z. — Neaizraujies, mans draugs. Otrā līkne tiešām ir ļoti
pamācoša. Tā, starp citu, mums rāda, ka tranzistora stāvums
ne tuvu nav konstants, bet mainās atkarībā no sprieguma lie-

luma.

N- — Kā? Vai tad tranzistoriem arī ir stāvums? Radiolampai
stāvums ir anodstrāvas nelielas izmaiņas attiecība pret nelielu

tīkliņa sprieguma izmaiņu, kas anodstrāvas izmaiņas izraisījis.
Z. — Ja, šeit pēc analoģijas mēs stāvumu definēsim tāpat:

M
X nelielas kolektora strāvas izmaiņas attiecība pret bāzes

sprieguma nelielu maiņu MJB,
kas kolektora strāvas izmaiņas

izraisījis. Apzīmējot stāvumu ar S, iegūsim



55

palielinās tikai par 50 mA, bet, paaugstinot bāzes spriegumu no

0,6 uz 0,8 V, tā palielinās aptuveni par 180 mA. Tātad pirmā
gadījumā stāvums ir 50 : (0,4—0,2) = 250 mA/V, bet otrā —

180: (0,8—0,6) — 900 mA/V. Brīnumaini! Radiolampām nekad

nevar iegūt šadu stāvumu.

Z. — Tomēr pārāk nesteidzies ar secinājumiem, ka tranzis-

tora pastiprinājums ir tiešām tik liels. Šeit stāvuma nozīme ir

daudz mazāka, jo beigu beigās izšķiroša nozīme ir bāzes strāvas

ietekmei uz kolektora strāvu.

BĪSTAMI! lEROBEŽOTA JAUDA

N. — Es to atklāju, kad uzņēmu kolektora strāvas IK atka-

rību no bāzes strāvas I
B

divām kolektora sprieguma Uk vēr-

tībām: 2 V un 10 V (45. zīm.).

Z. — Bet kapec līknes daļa šai pēdējai sprieguma vērtībai

V'X = 10 Vir zīmēta ar pārtrauktu līniju?

N. — Tāpēc, ka tā ir uzzīmēta bez punktu uzņemšanas. Es

neiedrošinājos pieļaut, lai kolektora strāva pārsniegtu 35 mA,

jo tranzistora maksimāli pieļaujamā jauda ir 350 mW (tas
skaidri norādīts rūpnīcas klātpieliktajā instrukcijā). 35 mA

strāva pie 10 V sprieguma tieši dod šo maksimāli pieļaujamo

jaudu, un es negribētu to pārsniegt, lai nesabojātu to, ko esmu

iegādājies par saviem ietaupījumiem.

Z. — Tu esi rīkojies gudri, un man atliek tikai tevi apsveikt.

legaumē, ka līknes, kas rāda l
X izmaiņas I

B ietekmē, pa lielākai

daļai atgādina taisni. Starp citu, par to mums bija iespēja pār-
liecināties, iztirzājot 24. zīm.

N. — Pareizi! Arī es atceros, ka no šīm līknēm varēja no-

teikt strāvas pastiprinājuma koeficientu p\ kas rāda, cik reižu

kolektora strāvas izmaiņas ir lielākas par bāzes strāvas iz-

maiņām.

Z. — Vai tu vari šo koeficientu noteikt pec līknes UK
= 2V?

45. zīm. Kolektora strāvas IK atkarība no bā-

zes strāvas IB pie divām kolektora sprieguma
UK vērtībām.
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N. — Tas ir ļoti vienkārši. Ja palielinām bāzes strāvu, pie-
mēram, no 0,5 līdz 1 mA (punkti A un B), kolektora strāva pa-
lielinās no 70 līdz 97,5 mA. Tātad 0,5 mA bāzes strāvas izmaiņai
atbilst kolektora strāvas izmaiņa par 27,5 mA. Tas nozīmē, ka

strāvas pastiprinājums ir p = 27,5 : 0,5 = 55 reizes.

Z. — Lieliski! Tapec vispār var teikt, ka

β=IK/IB

kur A/k un AI
B

ir atbilstoši kolektora un bāzes strāvas mazas-

izmaiņas.

N. — ledomājies, visas šīs mazās strāvas un sprieguma iz-

maiņas atgādina man kaut ko pazīstamu, tāpat kā dziesmiņas
motīvs no manas agrās bērnības. Pēc stāvuma un pastiprinā-
juma koeficienta mums trūkst tikai iekšējās pretestības ...

un

mēs atkaLiegūsim to pašu pamatparametru saimi kā pie radio-

lampām.

N. — Nav nekā vienkāršāka. Šim nolūkam jāpievēršas
43. zīm. līknei, kas rāda, kā mainās I

B
atkarībā no ÜB.UB. Mēs

redzam, ka, pārejot no 0,5 uz 0,6 V, strāva izmainās aptuveni

par 1 mA, bet R IE,
kā zināms, var aprēķināt, izdalot 0,1 ar 1,.

kas dod 0,1 Q.

Z. — Vai tev nav kauna, Nezini, tavos gados jaukt miliam-

pērus ar ampēriem?

N. — Ak, piedod! Man bija jāizdala 0,1 V ar 0,001 A, tad

rezultāts būtu šāds: RiE = 100 Q.

PRETESTĪBA, KAS NEATSAUCAS

Z. — Uzmanīgāk, mans draugs! Vēlreiz tev atgādinu: izvai-

ries no pārsteidzīgiem salīdzinājumiem. Radiolampām pastipri-

nājuma koeficients ir divu spriegumu attiecība, tranzistoriem tas

ir divu strāvu attiecība. Tāpat, runājot par radiolampas iekšējo
pretestību, bieži saprot izejas pretestību, turpretī, runājot par

tranzistoriem, kā jau redzējām, saprot ieejas pretestību
vai pretestību emiters —baze. Un kā jebkura pretestība tā ir

sprieguma un strāvas attiecība, kā to teiktu nelaiķis fiziķis Oms.

N. — Vai, izsakoties tikpat precīzi kā tu, tā ir bāzes sprie-

guma nelielas izmaiņas attiecība pret tās radīto nelielu bāzes

strāvas izmaiņu. Un, lietojot šo mazo izmaiņu apzīmēšanai
tavai sirdij tik mīļās «deltas», es ieejas pretestībai uzrakstītu

šādu formulu:

Rie= —-•

AI
B

Z. — Nezinīt, vai tik tu neesi aprijis milzīgu buti, kuras fos-

fors liek tavai galvai tik intensīvi strādāt? Ja jau tu tik ātri

nodemonstrēji savas spējas, tad pamēģini no vienas savas uz-

ņemtās līknes izrēķināt tava tranzistora ieejas pretestību.
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ĻOTI VĒRTĪGA SAKARĪBA

Z. — Tas jau ir labāk. Bet, lai tevi sodītu par šo rupjo kļūdu,
tev jāatrisina neliels uzdevums: pareizini stāvumu ar ieejas pre-
testību, izmantojot šo lielumu izteiksmes.

N. — Tas ir vienkārši:

M
k

W
R

A/.

5 X Rie= — X—~ =—= p.
W

B

'
A/

B
M

B

Agrāk es šaubījos, vai kādreiz vispār šādus uzdevumus va-

rēšu atrisināt. Tātad strāvas pastiprinājums vienlīdzīgs stāvuma

un ieejas pretestības reizinājumam. Tas man atgādina sakarību,

kas agrāk aprēķināta radiolampām: \x =Sxßi, kur Rj ir izejas
pretestība.

Z. — Tu vari pārbaudīt, vai šī vienādība atbilst tiem para-
metriem, kurus tu aprēķināji savam tranzistoram?

N. — Pēc 44. zīm. raksturlīknes 0,5 V rajonā stāvums sa-

sniedz 500 vai 600 mA/V vai vidēji 0,55 A/V. Pareizinot stāvumu

ar ieejas pretestību tai pašā punktā (bet tur tā vienlīdzīga
100Q), iegūsim 55, kas tieši atbilst mūsu aprēķinātajai strāvas

pastiprinājuma vērtībai.

Z. — Vēl iegaumē, Nezinīt, ka parasti pastiprinājuma koe-

ficients, palielinoties kolektora strāvai, gandrīz nemainās. Taču,

kas attiecas uz stāvumu, tad, kā jau redzējām, tas palielinās,
palielinoties strāvai I

K-

N. — Tāpēc jāsecina šādi: ja mūsu vienlīdzība 5 X Rie = P

paliek spēkā, tad, kolektora strāvu palielinot, ieejas pretestībai

jāsamazinās.

VISAS LĪKNES VIENĀ GRAFIKĀ

Z. — Ar bērna muti runā patiesība . . .Bet tagad, dārgais

draugs, man tev jāsaka, ka dažādos datus, kas izkaisīti pa ta-

vām raksturlīknēm, varēs vieglāk izmantot, ja tu pēc savu mē-

rījumu rezultātiem uzņemtos sastādīt tādu grafiku, kas parādītu,
kā mainās kolektora strāva atkarībā no sprieguma izmaiņām uz

kolektora.

N. — Ja esmu pareizi tevi sapratis, runa ir par līdzīgam līk

nēm, kas anodstrāvu raksturo atkarībā no anodsprieguma.
Z. — Pilnīgi pareizi.
N. — Bet pie kāda bāzes sprieguma man šīs līknes jā

uzņem?

Z. — Uzzīmē līknes vairākām U
B vērtībām. No sākuma,

piemēram, pieņem 0,2 V. Tālāk, sākot no nulles, pakāpeniski
palielini kolektora spriegumu un pieraksti atbilstošās strāvas

Ik vērtības (46.zīm.).
N. — Tas ir ļoti interesanti. Sākot no nulles, strāva sasniedz

20 mA, ja spriegums mazāks par 2 V, bet pēc tam vairāk nepie-

aug, pat palielinot kolektora spriegumu līdz 24 V. Ar ko tas

izskaidrojams?

Z. — Tā ir piesātinājuma parādība. Kad visi lādiņa nesēji
(kuru rada starp bazi un emiteru pieliktais spriegums) pieda-
lās kolektora strāvas veidošanā, tu vari, cik gribi, palielināt ko-

lektora spriegumu . . .
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N. —

... pati skaistāka meitene pasaule nevar dot vairāk,
nekā tai patiesībā ir...

Z. — Tagad, kad esi uzņēmis līkni pie U
B

= 0,2 V, vari uz-

ņemt citas līknes, piemēram, pie U
B

= 0,3 V utt. Starp citu, tu

vari ne tikai iestādīt to vai citu bāzes spriegumu, bet arī

vairākas bāzes strāvas I
B

vērtības. Līknes šim gadījumam pa-

rādītas 46. zīm. ar pārtrauktām līnijām. Kā redzi, varam iegūt
divas līkņu saimes, kas rāda kolektora strāvas atkarību no ko-

lektora sprieguma pie dažādām bāzes sprieguma vai bāzes strā-

vas vērtībām. Saka, ka šīs pēdējās vērtības, kuras iestāda kat-

rai līknei atsevišķi, ir raksturlīkņu saimes parametri.

LĪDZĪBAS UN ATŠĶIRĪBAS

N. — Šīs godājamās rasturlīkņu saimes daudzējādā ziņā

līdzīgas radiolampu raksturlīkņu saimei, kas rāda, kā izmainās

anodstrāva atkarībā no anodsprieguma, kad par parametru pie-

ņemts tīkliņa priekšspriegums. Vispārsteidzošākā līdzība ir ar

pentodēm. (47. zīm.)

46. zīm. Kolektora strāvas IK atkarība no kolek-

tora sprieguma UK pie dažādām bāzes spriegu-
ma U

B un bāzes strāvas IB vērtībām (tam pa-

šam vidējās jaudas tranzistoram kā 43., 44. un

45. zīm.).



47. zīm. Pentodes anodstrāvas I
A

atkarība no anod-

sprieguma U
A pie dažādām stūrējošā tīkliņa VGI

priekšsprieguma (negatīvās nobīdes) vērtībām.

Z. — Pareizi. Un tomēr jāatzīmē divas nopietnas atšķirības:

pirmkārt, pentodes raksturlīknes it kā iziet no viena punkta un

tad izklīst...

N. —

...
kā uguņošanā.

Z. — Ja tev tāds salīdzinājums patīk, tad jā. Tranzistoriem

līknes ļoti ātri kāpj, bet pēc izliekšanās tās iet gandrīz horizon-

tāli. Tu par to labāk pārliecināsies, apskatot mazas jaudas tran-

zistora raksturlīknes (48. zīm.). Otrkārt, pentodes līknes izvieto-

tas tuvu cita citai, ja ir lielas negatīva priekšsprieguma vērtī-

bas, bet pēc tam attālums starp divām blakus līknēm palielinās.

48. zīm. Mazas jaudas tranzistora kolektora raksturlīknes. Kreisās puses gra-
fikā kolektora sprieguma UK mērogs palielināts, lai labāk parādītu, kas no-

tiek mazu spriegumu rajonā.

59
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Tranzistoram, ja ir dažādas bāzes strāvas vērtības, attālums

starp līknēm (48. zīm. pārtrauktas līnijas) visur apmēram vie-

nāds. Arī šeit izpaužas viena no tranzistora priekšrocībām.
N. — Kāpēc?
Z. — Vai tad tu neredzi, ka tas ar mazākiem kropļojumiem

nekā pentode pastiprinās lielas amplitūdas signālus? Vienādas

bāzes strāvas izmaiņas gan uz pozitīvo, gan negatīvo pusi izrai-

sīs vienādas kolektora strāvas izmaiņas. Bet pentodei tīkliņ-
sprieguma pozitīvie un negatīvie pusperiodi rada nevienādas

anodstrāvas izmaiņas.
N. — Un tas izpaužas tajos šausmīgajos kropļojumos, kurus

sauc par nelineārajiem kropļojumiem. Tranzistors pārspēj pen-
todi ar labāku linearitātes rādītāju. Lai dzīvo tranzistors! 1

Z. — Es gribētu atgriezties pie 46. zīm. attēlotās rakstur-

līkņu saimes, lai tu labāk izprastu, kādas derīgas ziņas par

tranzistoru svarīgākām īpašībām tās satur. Izmantojot šīs līk-

nes, tu, piemēram, vari aprēķināt stāvumu jebkuram bāzes sprie-
gumam.

N. — Tiešam, ja es, piemēram, pāreju no 0,4 uz 0,5 V lielu

bāzes spriegumu (no punkta A uz B), tad strāva pieaug no 75

līdz 125 mA, t. i., par 50 mA. Tātad stāvums 5-50:0,1 =

= 500 mA/V.
Z. — Tikpat viegli pec musu grafika tu vari aprēķināt strā-

vas pastiprinājumu.
N. — Es domāju, ka šim nolūkam jāpāriet no vienas Ib līk-

nes uz otru. Ņemsim, piemēram, punktus D un E, kuriem bāzes

strāvas starpība ir 1 mA. Kolektora strāva pieaug no 220 līdz

275 mA, t. i., par 55 mA. Tātad strāvas pastiprinājums ir

p = 55: 1 = 55. Tas ir diezgan vienkārši... bet kas tā par dī-

vainu līkni, kura virzās lejā no kreisās uz labo pusi un kuru tu

esi apzīmējis ar uzrakstu 350 mW?

Z. — Tā rāda tranzistora maksimāli pieļaujamo jaudu. Katrā

šīs līnijas punktā kolektora strāvas un sprieguma reizinājums ir

350.

RAKSTURLĪKŅU IZMANTOŠANA

N. — Pareizi! Desmit voltiem atbilst 35 mA strāva, bet pie-
cu voltu lielam spriegumam — strāva 70 mA. Tātad tā ir robeža,
ko nedrīkst pārsniegt?

ATGRIEŠANĀS PIE DELTĀM

Z. — Jā, šī līkne ir hiperbola, bet mums vēl būs izdevība pie
tās atgriezties. Bet pašlaik es gribēju tevi iepazīstināt ar vēl

vienu ļoti derīgu tranzistora raksturlielumu — ar tā izejas
pretestību. Vai tu vari iedomāties, par ko ir runa?

N. — Mazliet fosfora manā galvā vēl palicis, un es centīšos.

Domāju, ka runa ir par pretestību, kas nosaka kolektora strāvas

«izturēšanos», ja to piespiež mainīties, izmainot kolektora sprie-

gurnu. Vai nav ta?

1 Nelineāro kropļojumu mehānisms tranzistoru pastiprinātājos ir sarež-

ģītāks, nekā šeit tas aprakstīts. Tā, piemēram, liela ietekme ir pastiprināmā
signāla avota iekšējai pretestībai. Izpētījis šo jautājumu sīkāk, Zinis nemaz

nebūtu tik sajūsmināts. (Red. piez.)



Z. — Ļoti labi, Nezinīt. Vēl tev vajadzētu piebilst, ka šo

izmaiņu laikā bāzes potenciāls paliek nemainīgs (konstants).
Tagad turpini savu domu, atceroties mūsu svēto Omu.

N. — Saprotu! Izejas pretestība ir kolektora sprieguma at-

tiecība pret tā strāvu.

Z. — Atbilde nav izsmeļoša. Trūkst nelieli burtiņi — deltas.

N. — Ja man tik laipni pasviež glābšanas riņķi, es vienkārši

nedrīkstu kļūdīties. Lūk, definējums, kas manam vecajam ma-

temātikas skolotājam liktu nobālēt aiz skaudības. Tranzistora

izejas pretestība ir nelielas kolektora sprieguma izmaiņas attie-

cība pret nelielu kolektora strāvas izmaiņu (ko savukārt izraisa

sprieguma izmaiņa). To var pierakstīt šādā veidā:

n — ——

1Z AI
X

(kas atbilst —Ai radiolampām).

Z. — Jā, tu vari svinēt uzvaru! Gigantiskā zivs, ko esi notie-

sājis, turpina labvēlīgi ietekmēt tavas gara spējas .. . Vai tu

nevarētu, tāpat kā agrāk, izmantojot 46. zīm. grafiku, noteikt

mūsu tranzistora izejas pretestību, teiksim, pie U
B

= 0,6 V.

N. — Ļoti vienkārši... Ņemsim punktus Cun F, kas atbilst

kolektora spriegumam 10 un 20 V, t. i., atšķiras savā starpā
par 10 V (AUK =10 V). No grafika redzam, ka šiem pun-
ktiem atbilstošā kolektora strāva pieaug no 180 līdz apmēram
182 mA, t. i., AIX = 2 mA vai 0,002 A. Tātad izejas pretestība
R IZ

= 10 : 0,002 = 5000Q.

Z. — Lieliski! Ja tu būtu aprēķinājis izejas pretestību lielā-

kām strāvas vērtībām, tad uzzinātu, ka tā ir vēl mazāka. Bet

neaizmirsti, ka mums ir darīšana ar vidējas jaudas tranzistoru.

Ja mēs ņemtu mazjaudīgu tranzistoru ar tādām raksturlīknēm,
kas parādītas, piemēram, 48. zīm., tad izejas pretestība izrā-

dītos daudzkārt lielāka. Šīs līknes ir gandrīz horizontālas, un

pat liels UK pieaugums izraisa tikai niecīgu IK strāvas pieau-

gumu; to dalījumu izsaka kā dažus miljonus omu lielu pretestību.
N. — Cik dīvains radījums ir šis tranzistors — ieejas pre-

testība tam maza, bet izejas — liela. Var domāt, ka tas tīšām

to izdarījis, lai radiolampām parādītu garu degunu ...
Es jau

noskārstu! leejas pretestība maza, jo caur pāreju emiters—bāze

strāva plūst tiešā (vadāmības) virzienā, bet caur pāreju bāze—

kolektors strāvai jāplūst pretējā virzienā (sprostvirzienā), tāpēc
tā pāreju pārvar ar grūtībām un izejas pretestība liela.

Z. — Tas ir pilnīgi pamatots secinājums. Bet baidos, ka

tavi šīsdienas fosfora krājumi izsīkst un tava ieejas pretestība
kļūst milzīgi liela.
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SEPTĪTĀ SARUNA

lepriekšējā sarunā Zinis un Nezinis aplūkoja tranzistora galvenās raksturlīknes.

Pēdējas var izteikt ar dažādu attiecību — mazo signālu parametru izmaiņu skait-

liskam vērtībām vai, vēl labāk, raksturlīkņu saimju veidā. Šīs saimes rāda, kā

vieni lielumi izmainās citu lielumu ietekmē. Grafiska metode dod pilnīgāku priekš-
statu par tranzistora īpašībām nekā mazo signālu attiecības, kas ir pareizi tikai

pie zināmiem noteikumiem. Taču tranzistoriem, kā mēs nešaubīdamies varam teikt,
«viss atkarīgs no visa» ...

Šajā sarunā abi mūsu draugi no raksturlīkņu saimēm spēs iegūt vērtīgas ziņas

par tranzistora darbību pastiprinātājā ar noteiktām slodzes pretestībām. Viņi arī

izpētīs nobīdes dažādos veidus.

Saturs. Statiskās un dinamiskās raksturlīknes. Slodzes taisnes novilkšana.

Darba punkts. Strāvas, sprieguma un jaudas pastiprināšana. Mainīgās komponen-
tes maksimālās vērtības. Piesātinājuma rajons. Slodzes pretestību izvēle. Dinamis-

kais stāvums. Nobīdes izveidošana.

TAISNES un LĪKNES

N. — Mēs uzņēmām šīs raksturlīknes, mainot spriegumu UK,

kas pielikts starp kolektoru un emiteru, un to veicām pie dažā-

dām bāzes strāvām I
B (vai, kas principā ir viens un tas pats,

pie dažādām bāzes spriegumu U
B vērtībām). Patiesībā mūsu

tranzistors nedzīvo kā vientulis egoists, izmainot savus sprie-

gumus un strāvas tikai sava prieka dēļ .. . Tam jāpadod sprie-

gums vai strāvas otram tranzistoram, kas ievietots nākošā

TRANZISTORS PASAULĒ NAV VIENTUĻŠ

Nezinis — Kopš mūsu pēdējās tikšanās mani moka šausmīgi
lietuvēni. Man rādās sapņos, ka es esmu muša, kas iekļuvusi

milzīgajās tranzistora raksturlīknēs kā zirnekļa tīklā. Es izmi-

sīgi ķepurojos, bet nevaru izrauties
. . .Briesmīgi, vai nav tiesa?

Zinis — Man žēl, ka tādā veidā esmu iztraucējis tavu nakts

mieru .. . Vai man varbūt labāk nerunāt par šīm nelaimīgām
līknēm?

N. — Tieši otrādi, es gribētu, lai tu man izskaidrotu, ka tas

izmantot tranzistora ekspluatācijas reālos apstākļos.
Z. — Ko tu ar to domā?

49. zīm. Lai uzņemtu tranzistora dina-

miskās raksturlīknes, jāpapildina tikai

42. zīm. parādītā shēma ar kolektora

ķēdē ieslēgtu slodzes pretestību RSL.

Sakot no šī zīmējuma, tranzistors shē-

mās tiks attēlots ar vispārpieņemto
shēmas apzīmējumu.
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pakāpē\ Vai arī, ja tas pastiprinātāja pakāpju virknē atrodas

ka pēdējais, tam «jādod vati» skaļrunim. Jebkurā gadījumā tran-

zistora kolektora ķēdē jābūt slodzes pretestībai RSL (49. zīm.).
Z. — Pilnīgi pareizi, bet kas tad tev nav skaidrs?

VĒLREIZ PAR «VIRTUVES BATERIJU»

N. — Tas, ka tagad mani kolektora spriegumi būs atkarīgi
no kolektora strāvas lieluma. Taču faktiskais spriegums UK

starp kolektoru un emiteru ir mazāks par baterijas EK- E sprie-
gumu, jo no pēdējā jāatskaita sprieguma kritums, ko rada

strāva I
K uz slodzes pretestības RSI- Tātad, ja, palielinot bāzes

strāvu, izraisa kolektora strāvas palielināšanos, tad sprieguma
kritums uz pretestības Rsl pieaugs un spriegums uz kolektora

samazināsies.

Z. — Tu pareizi secināji, Nezinīt! Nu es saprotu, kas tevi

uztrauc: mūsu raksturlīkņu saime nemaz neievēro šīs parādības.
N. — Es arvien vairāk un vairāk domāju par savu virtuves

bateriju, ko kādreiz bērnībā sameistaroju, sasējis visus kastro-

ļus .. . šīs slodzes pretestības dēļ visas mūsu strāvas un sprie-
gumi ir savstarpēji saistīti. Un, ja pagriež potenciometra Ri

pogu, visi mūsu četru mērinstrumentu rādītāji vienā rāvienā

sāks kustēties, tāpat kā kareivji, kas izpilda virsnieka pavēli.. .

VIENA TAISNE STARP LĪKNĒM

Z. — Mēģināsim šeit ievest kārtību. Ņemsim mazas jaudas

tranzistoru, piemēram, 75 mW. Uzmet acis šī tranzistora rak-

sturlīknēm (50. zīm.), kur novilkta arī pārtraukta līnija, kas

norāda maksimāli pieļaujamo jaudu, ko nedrīkst pārsniegt.
Pieņemsim, ka kolektoru barojošai baterijai E

K- E ir 9 V sprie-

gums. Pasaki, kādos apstākļos tādu pašu spriegumu mēs nomē-

rīsim uz kolektora?

N. — Ja nebūs nekāda sprieguma krituma uz pretestības Rsl

t. i., ja strāva IK
vienāda ar nulli.

Z. — Nu redzi, šo noteikumu mēs tad arī grafikā apzīmēsim
ar pirmo punktu A, kur U

K
=9V un IK =0. Tālāk pieņemsim,

ka mūsu slodzes pretestība Rsl = 275Q. Vai tu vari aprēķināt,
pie kādas kolektora strāvas uz šīs pretestības kritīs viss sprie-

gums tā, ka uz paša kolektora nebūs nekāda sprieguma?
N. — Protams, izmantojot Oma likumu, varu atrast strāvas

Ik vērtību, kura uz pretestības RSI
= 275Q radīs 9 V lielu sprie-

guma kritumu un pilnīgi nodzēsīs baterijas EK- E spriegumu.

l
X =

= ģ-s = 0,0325 A = 32,5 mA.

Z. — Lieliski! Tas mums dod iespēju apzīmēt otru punktu B,

kur U
K

=oun /x= 32,5 mA. Tagad mums atliek tikai paņemt line-

ālu un savienot punktus A un B ar glītu taisni, ko nosauksim

par slodzes taisni 275Q pretestībai.
N.

— Bet uz priekšu mēs tomēr neesam tikuši! Es nemaz

neredzu, ko mums dod šī slodzes taisne. Sāksim kaut vai ar to —
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50. zīm. Mazas jaudas tranzistora raksturlīknes un

slodzes taisne.

ka, piemēram, kolektora strāva var sasniegt 32,5 mA, ja šai

momentā uz kolektora nav nekāda sprieguma!

Z. — Tavs apmulsums izskaidrojams ar to, ka tu neredzi

starpību starp statiskām un dinamiskām raksturlīknēm.

Pirmās rāda, kā izmainās mūsu interesējošās strāvas un sprie-

gumi, ja kolektora ķēdē nav slodzes pretestības. Šīs rakstur-

līknes apskatījām jau iepriekšējā sarunā. Taču šodien izpētīsim,

51. zīm. Tranzistora lietošana par
pastiprinātāju (shēma). Maiņsprie-

gums UB pielikts starp bazi un

emiteru. Izejā uz slodzes pretestī-
bas RSL iegūst maiņspriegumu

UK.

kas notiek, ja kolektora ķēdē ieslēgta slodzes pretestība un bez

tam ja ieejai, t. i., starp bazi un emiteru, pielikts maiņspriegums
U

B (51. zīm.). Tagad jārunā par dinamiskām raksturlīknēm, un

uzzīmētā slodzes līnija palīdzēs tās noteikt.



DIVAS KOMPONENTES

N. — No tavas shēmas redzams, ka ieejas maiņspriegums
U

B rada izejas maiņspriegumu U
K,

un es jau sāku apjaust, kā-

pēc tas tā. Šeit kolektora ķēdē notiek tas pats, kas radiolampas
anodķēdē: divu strāvu mierīga līdzāspastāvēšana. Pirmkārt,
mums ir pastāvīgā komponente — strāvas vidējā vērtība, ko

nosaka darba punkts (radiolampām — tīkliņa priekšspriegums).
Un, otrkārt, ir mainīgā komponente, ko nosaka tīkliņa poten-
ciāla izmaiņas attiecībā pret katodu. leejas sprieguma mainīgās
komponentes pusperiodi te saskaitās ar līdzstrāvas komponenti

(kad abām komponentēm ir viena zīme), te atskaitās no tās.

Z. — Kā redzu, iet jau uz labo pusi, dārgo Nezinīt. Tiešām,

tranzistorā notiek līdzīga parādība.Baterijas EK-E un Eb-c no-

saka darba punktu. Mērķtiecīgi to iestādīt tā, lai ieejas maiņ-

sprieguma pozitīvie un negatīvie pusperiodi varētu radīt kolek-

tora sprieguma maksimālas novirzes no šī sprieguma vidējās
vērtības.

N. — Šai gadījumā mums jānorunā, ka vidējam spriegumam
uz kolektora U

K jābūt barošanas sprieguma EK-

E pusei. Mūsu

gadījumā tā ir puse no 9 V, t. i., 4,5 V.

Z. — Es iezīmēju punktu X uz mūsu slodzes taisnes tai vietā,
kas atbilst UK

= SV. Tas ir gandrīz mūsu taisnes vidus. Tu

tūdaļ redzēsi, ka var izvēlēties vērtību, kas nedaudz pārsniedz
Ek -c sprieguma pusi. Tagad, ja sprieguma bāze —emiters izmai-

ņas (vai, kas ir tas pats, bāzes strāvas izmaiņas) nosaka kolek-

tora strāvas ĪK un sprieguma U
K izmaiņas, tad divi pēdējie

lielumi izrādās saistīti ar attiecību, ko nosaka mūsu slodzes

taisne.

N. — Ta ir pārak dziļa filozofija, un es dotu priekšroku
konkrētam piemēram.

ŠŪPOLES

Z. — Labi, pieņem, ka tu padod starp bazi un emiteru maiņ-

spriegumu ar apmēram 20 mV lielu amplitūdu, kas rada bāzes

strāvas izmaiņas ar amplitūdu 0,1 mA uz vienu un otru pusi no

strāvas vidējās vērtības, kas punktā X sasniedz 0,2 mA.

N. — Rezultātā bāzes strāva izmainās, pieņemot šādas ga-

lotņu vērtības:

0,2+ 0,1=0,3 mA un 0,2-0,1=0,1 mA.

Z. — Pilnīgi pareizi. Ar pirmo vērtību uz mūsu taisnes sa-

sniedzam punktu C (kur slodzes taisne šķērso līkni ĪB = O,3mA),
bet ar otro nonāksim līdz punktam D (krustošanās vieta ar

līkni IB = 0,1 mA).
N. — Tātad momentānās vērtības U

K un I
K svārstās starp

punktiem C un D, it kā tās šūpotos šūpolēs ap līdzsvara

punktu X.

Z. — Pareizi, tu redzi, ka kolektora spriegums svārstās uz

abām pusēm no punkta X starp 3,2 un 6,8 V.

N. — Tātad amplitūda ir 1,8 V, jo viduspunkts X atbilst

spriegumam 5 V. Un, ja tas notiek pie bāzes sprieguma ampli-
tūdas 20 mV=0,02 V, vai tad var secināt, ka sprieguma pastip-

rinajums ir 1,8 : 0,02=90 reizes?
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Z. — Lūdzu, secini. Bet kāds ir strāvas pastiprinājums?
N. — To aprēķināt nav nemaz grūtāk. Starp punktiem C

un X, no vienas puses, un D un X, no otras puses, kolektora

strāvas izmaiņas sasniedz 7 mA. Taču šis izmaiņas rada 0,1 mA
bāzes strāvas izmaiņas. Tātad strāvas pastiprinājums ir

7:0,1=70 reizes.

Z. — Redzu, ka tu pēc uzbrukuma zivju veikalam savas sma-

dzenes esi uzlādējis ar krietnu fosfora devu. Tagad tu saproti,
ka jauda, kas ir strāvas un sprieguma reizinājums, tika pa-

stiprināta ..
.

N. —

...
90X70=6300 reizes. Tiešām, pārsteidzoši daudz!

SARGIES KROPĻOJUMU!

N. — Vardu sakot, tas ir kolektora sprieguma momentāno

vērtību U
K robežvērtības?

Z. — Jā. Bet nedrīkst pieļaut U
K samazināšanos līdz nullei

(punkts B), jo tur raksturlīknes nav vairs taisnes. Tu 46. zīmē-

jumā un vēl skaidrāk 48. zīmējumā redzēji, ka tās, ja ir mazas

U
K vērtības, strauji izliecas. Lūk, kāpēc paliek dažas desmitdaļas

volta liela zona, ko dēvē par piesātinājuma rajonu.

leeja šai rajonā ir aizliegta, jo tad rodas kropļojumi.
N. — Bet vai nebūtu lietderīgi šajā sakarībā nedaudz pabī-

dīt darba punktu X no taisnes AB vidus uz lielāku spriegumu

pusi?
Z. — Saprotams, ka tas jādara. Tapec arī mes izvēlējamies

šim punktam spriegumu 5 V. 1

N. — Man tā liekas, ka 275Q lielo slodzes pretestību RSL tu

arī neesi izvēlējies nejauši. Kas būtu, ja izvēlētos citu šīs pre-
testības lielumu?

Z. — Tas ir pilnīgi normāli, bet es gribētu, lai tu saprastu,
ka maiņsprieguma amplitūda uz kolektora nedrīkst pārsniegt
4,5 V. Ja ir šāda amplitūda, U

K un IK vērtības pārvietosies pa
slodzes taisni visā garumā — no A līdz B. Tiešām, pieņemot,
ka darba punkts atrodas tieši taisnes AB vidū, mēs redzēsim,
ka viens pusperiods sasniedz vienu šīs taisnes galu, bet otrs —

otru taisnes galu.

TAIŠŅU BUĶETE

Z. — Lūk, dažas slodzes taisnes lielākām un mazākām slo-

dzēm (52. zīm.). Pie 1000Q slodzes jaudas ir mazākas, jo mūsu

rīcībā ir mazākas strāvu izmaiņu amplitūdas kā ieejā (bāzes
strāvas), tā arī izejā (kolektora strāvas). Slodzes, kas mazākas

par 275Q, palielina amplitūdas un jaudu, bet, šādas pretestības
izmantojot, mēs nokļūstam pieļaujamās jaudas (virs 75 mW)

aizliegtajā zonā.

1 Zinis nedaudz pārspīlē: viņš izvēlējās punktam X 5 V galvenokārt
tādēļ, lai šis punkts atrastos uz līknes /

B
=0,2 mA, kas atvieglo dažādu

strāvu un spriegumu vērtību noteikšanu.



52. zīm. Slodzes taisnes dažādām slodzes pretestī-
bām RSL. Jo mazāka slodzes pretestība, jo vairāk

slodzes taisne līdzinās vertikālei. Ja RSL=0, tā

ir vertikāle.

N. — Tad tāpēc tu, gudriniek, esi izvēlējies šo lielumu

(275£2), kura slodzes taisne ir pieskare hiperbolai, kas apzīmē
maksimāli pieļaujamo jaudu ... Vienu mirklīti, redzu, ka tu pat
esi uzzīmējis slodzes taisni vērtībai Rsl = O.

Z. — Jā, Nezinīt, šī līnija ir vienīgā vertikāle starp mūsu

slodzes taisnēm, kas norāda uz tranzistora statisko režīmu. Vai

tad, kad slodzes pretestība nav ieslēgta, kolektora spriegums

nepaliek konstants?

N. — Tas ir acīm redzams. Bet vai tad mēs ar tevi nekad

neesam zinājuši citas slodzes pretestības kā tikai šo banālo

omisko pretestību? Man vēl atmiņā palikusi šī simpātiskā reak-

tīvo pretestību saime, ar kurām mēs toreiz iepazināmies: ar

induktivitāti, svārstību kontūriem (53. zīm.) ...

53. zīm. Kā slodzi var izmantot ne

tikai omisku pretestību. Šai zīmē-

jumā slodze ir svārstību kontūrs

LC, kas noskaņots uz signāla frek-

venci.
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55. zīm. Šī sakarība, kas rāda

kolektora strāvas IK atkarību

no bāzes sprieguma UB, ja
ieslēgta slodzes pretestība, uz-

ņemta, pamatojoties uz datiem,
kas iegūti no 50. zīm. attēlota-

jām kolektora raksturlīknēm un

slodzes taisnes.

Z. — Tu ārkārtīgi precīzi formulēji likumu. Tāpēc ceru, ka

tu pats bez sevišķām pūlēm varēsi uzzīmēt slodzes taisnes,

kuras izmantojot varēsi iegūt daudz interesantu datu. Tā, pie-

mēram, nav nekas vienkāršāks, pamatojoties uz jau zināmiem

datiem, uzzīmēt grafiku, kas rāda, kā mainas kolektora strāva

IK atkarībā no sprieguma uz bāzes ÜB.U
B.

Šim nolūkam uz slodzes

taisnes jānolasa IK vērtības punktos, kur tā krusto līknes, kas

atbilst dažādām U
B vērtībām, un jāpārnes tas zīmējuma gra-

fikā. Tu redzēsi, ka šai gadījumā mēs iegūsim taisni (55. zīm.).

Tas norāda, ka stāvuma izmaiņas nav lielas tad, ja ir lielas

kolektora strāvas, t. i., tranzistora pastiprinājumam ir pietie-

kami lineārs raksturs.

N. — Es piebildīšu, ka šai gadījumā stāvums ir 300 mA/V.

Z. — Jā, tas ir dinamiskais stāvums. Tikpat viegli tu

vari uzzīmēt grafiku, kas rāda strāvas IK izmaiņas atkarība

no strāvas 18.IB.

Z. — Tas ir labi, ka tu man atgādināji par tām. Protams

aprēķinot tādas ķēdes, bieži spoļu omisko pretestību līdzstrāvai

neņem vērā. Šādos apstākļos kolektora darba punkts sakrīt ar

barošanas spriegumu EK-E. Tad, neriskējot izmainīt kolektora

polaritāti, uz reaktīvām pretestībām var attīstīt spriegumu,
kura amplitūda sasniedz vērtību Ek -c- Turklāt punkts A (kura
parastā slodzes taisne krusto horizontālo UK asi) var atbilst

divkāršotam baterijas EK-E spriegumam. Ja ir 9 V baterija, tad

punkts A var atrasties pie atzīmes 18 V.

N. — Tātad rezumējot jāsaka , ka, lai uzzīmētu slodzes

taisni, es atzīmēju punktu A, uz horizontālās ass atliekot vērtību
E

k-c, ja kolektora ķēdē tieši ieslēgta omiskā slodzes pretestība
Rsl vai 2 E

K.E, ja slodzes vietā figurē ekvivalentā pretestība
RE ķēdēm, kuras satur reaktīvu pretestību un kurām ir maza pre-
testība līdzstrāvai (svārstību kontūrs, transformators). Atbil-

stoši punktu B iezīmēju uz vertikālās ass, atliekot Er-e/Rsl
vai Ek-e/Re atkarībā no lietotās slodzes pretestības (54. zīm.).

54. zīm. Slodzes taisnes no-

teikšanas likums. Iekavās at-

zīmēti lielumi, ja slodzes

pretestība RSL līdzstrāvai

ievērojami mazāka par tās

ekvivalento pretestību RE

maiņstrāvai.
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VIENA BATERIJA — VISI SPRIEGUMI

N. — Protams. Bet tāpat kā zirnekļa tīklā iekļuvusi muša es

cenšos izrauties no raksturlīkņu tīkla, kas man tagad atgādina
atkal naktī pārdzīvotās šausmas

...
Jau sen man mēle niez tev

ko jautāt. Visās tavās shēmās tu zīmēji divas baterijas: E
K-E,

kas dod spriegumu kolektoram, un E
B- E,

kas kalpo par bāzes

nobīdes (priekšsprieguma) avotu. Taču es pie saviem draugiem
attaisīju visus tranzistoru aparātus un pārliecinājos, ka tiem ir

tikai viena baterija. Tā, acīm redzot, ir baterija, kas baro kolek-

toru. Nokurienes tad iegūst spriegumu bāzes nobīdei?

Z. — No tas pašas baterijas. Vai tad shēmas ar radiolam-

pām tu neesi sastapies ar šādu stāvokli?

N. — Tiešām, tīkliņa priekšspriegumu rada anodsprieguma
barošanas avots. Anodstrāva izraisa sprieguma kritumu uz

pretestības R (56. zīm.), kas ieslēgta katoda ķēdē. Rezultātā

katods kļūst pozitīvs attiecībā pret tīkliņu vai, citiem vārdiem,

56. zīm. Tā radiolampas shēmā

rodas tīkliņa priekšspriegums.
To rada sprieguma kritums uz

katoda ķēdē ieslēgtās pretestī-
bas R.

57. zīm. Bāzes nobīdes sprie-
guma (priekšsprieguma) iegū-

šana ar sprieguma dalītāju.

tīkliņš kļūst negatīvs attiecībā pret katodu ... Vai tāpat rīkojas
arī tranzistoru shēmās, radot sprieguma kritumu uz pretestī-
bām, kas izvietotas kolektora strāvas ceļā?

Z. — Nē, draugs. Šoreiz ar tranzistoriem lieta ir vienkār-

šāka nekā ar radiolampām. Radiolampas anodam jābūt pozi-

tīvam, bet tīkliņam — negatīvam attiecībā pret katodu. Bet

p-n-p tipa tranzistoram kā kolektoram, tā bāzei jābūt negatīvai
attiecībā pret emiteru.

N. — Tāpat n-p-n tranzistorā kā kolektoram, tā bāzei jābūt

pozitīvai attiecībā pret emiteru. Es saprotu: lai bāzei būtu parei-
zais spriegums, nepieciešams sprieguma dalītājs, kas sastāv no

divām pretestībām, kuras pieslēgtas tai pašai kolektora—emitera

ķēdes barotājai baterijai (57. zīm.).

Z. — Pareizi, Nezinīt. Bet, lai bāzei pievadītu ieejas maiņ-

spriegumu, noslēdzot bāzes līdzstrāvas atzarošanos iepriekšējas

pakāpes ķēdēs, lieto atdalītāju kondensatoru C. Un tomēr dot

bāzei tai nepieciešamo nobīdi var vēl vienkāršāk: tikai ar vienu

pretestību R (58. zīm.), to pievienojot tam pašam baterijas E
k -e

polam, ar ko savienots kolektors.



N. — Es jau redzu, kas notiek. Tu caur pretestību R izlaidi

strāvu, kas plūst no bāzes uz emiteru.

Z. — Šo strāvu, Nezinīt, sauc par nobīdes strāvu. Tieši tā

nosaka darba punkta stāvokli slodzes taisnē. Tā, piemēram,
50. zīmējumā punktam X nepieciešama 0,2 mA vai 0,0002 A

liela strāva. Pieņemsim, ka baterijas spriegums ir 9 V; emitera

p-n pārejas nelielo pretestību var ignorēt (vai atceries, ka vadā-

mības virzienā p-n pārejas pretestība ir ļoti maza?). Vai tu vari

aplēst nepieciešamās pretestības R lielumu?

N. — Ja ticam Oma likumam, tad R iegūsim, izdalot 9 ar

0,0002, kas mums dod 45 000Q vai 45kQ.

58. zīm. Diezgan bieži nobīdes

spriegumu iegūst ar pretestību
R, kas ieslēgta virknē pārejai

baze-emiters.

Z. — Kā redzi, visi musu aprēķini nav komplicēti, tie nepār-
sniedz vienkāršu reizināšanu un dalīšanu

...

N. — Tomēr man no šīm līknēm, taisnēm un elektris-

kajiem lielumiem putra galvā. Lai tas viss nostiprinās līdz

nākošai musu sarunai.. .
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ASTOTĀ SARUNA

Elektronu lampu shēmās, lai samazinātu kropļojumus un vājinātu barošanas
sprieguma svārstību ietekmi, labprāt izmanto atgriezenisko saiti, t. s. pretsaiti.
Tranzistoru shēmās atgriezeniskajai saitei ir tāda pati nozīme. Bez tam tā var arī

neitralizēt temperatūras izmaiņas ietekmi, pret kurām pusvadītāji, kā zināms, ir
ļoti jutīgi.

Aplūkojot dažādus atgriezeniskās saites izmantošanas veidus, mūsu draugi
konstatē, ka pašam tranzistoram jau pēc savas dabas ir zināma iekšēja atgrieze-
niskā saite. Tas pierāda, ka pusvadītājā viss atkarīgs no visa ...

Saturs. Atgriezeniskās saites shēmu priekšrocības. Strāvas un sprieguma
atgriezeniskā saite. Radiolampu un tranzistoru shēmas. Atgriezeniskās saites
ietekme uz ieejas un izejas pretestībām. Tranzistoru radītie fāzes kropļojumi.
lekšējā atgriezeniskā saite. Kropļojumu rašanās, temperatūrai paaugstinoties, un

to vājināšana ar atgriezenisko saiti. Termistoru pielietošana.

ĶĪLI IZSIT AR ĶĪLI

īstenība pārspēj izdomu

Zinis — Ko es redzu, Nezinīt? Tu sadedzini veselu kaudzi

grāmatu? Ko šī dedzināšananozīmē?

Nezinis — Es sadedzinu savu zinātniski fantastiskās lite-

ratūras bibliotēku. Kālab glabāt šos fantastiskos romānus par

nākotni, ja īstenība ir tālu pārspējusi grāmatu autoru iztēli?

Un sakarā ar to es gribētu tev uzdot jautājumu par šiem milzī-

gajiem baloniem pavadoņiem, kuriem 35000 km augstumā

jāriņķo ap Zemi, izdarot vienu apgriezienu 24 stundās, un rezul-

tātā tie vienmēr paliek virs viena un tā paša zemeslodes punkta.
Z. — Tu ļoti labi zini, ka ar tiem var nodibināt tālos sakarus,

jo radioviļņi atstarojas no balonu metāla apvalka. Ar šādu

balonu starpniecību izdara televīzijas pārraides lielos at-

tālumos.

N. — To es zināju, bet šai lietā ar mākslīgajiem zemes pava-

doņiem mani ieinteresēja tas, ka baloni piepūšas tikai pēc no-

nākšanas orbitā, kas, kā liekas, visu stipri sarežģī.
Z. — Ko tu, Nezinīt! Vai tad tu nesaproti, ka šāda diametra

baloni piepūstā stāvoklī nebūtu spējīgi izlidot cauri zemes

atmosfērai ar ātrumu 8 km/sek. Turpretī vakuumā nekas ne-

traucē balonu kustībai.

N. — Tavs pārmetums ir pamatots, un man kauns, ka es pats
to nebiju iedomājies. Tomēr es zinu veco, labo Ņūtona likumu, ka

katra darbība sastop sev līdzīgu pretdarbību, kas vērsta pretējā
virzienā. Acīm redzot, tā ir tā pati pretdarbība, ko kādreiz mācī-

jāmies radiotehnikā, tā dēvētā atgriezeniskā saite.

KOREKCIJAS JAUTĀJUMI

Z. — Ne gluži tā, mans dārgais draugs. Protams, atgrieze-
niskā saite rada darbību pretējā virzienā, kas izrādās pretēja

sākotnējai darbībai. Bet nedrīkst aizmirst, ka tajā veidā, kā mēs

to apskatām, atgriezenisko saiti realizē, pievadot pastiprinātāja

ieejai daļu enerģijas, kas paņemta tā izejā. Tātad
...
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N. —

...

tas ir sava veida trieciens pretējā virzienā. Kaut

kas līdzīgs notiek ar mani, kad, izdarot muļķību, gribas sev

iesist ar kāju pa pakausi, lai labotos
...

Z. — Vārds «laboties» šai gadījumā iederas. Tiešām, atļauj
man tev atgādināt, ka atgriezeniskā saite ir sava veida nomie-

rinošs līdzeklis visām bēdām — tā samazina visus kropļojumus:
lineāros (frekvences), nelineāros (amplitūdas) un, beidzot, arī

fāzes kropļojumus.
N. — Jā, atceros. Viss, ko tu minēji, vājinās tāpēc, ka sprie-

gums, ko atkārtoti pievada ieejai, satur visus šos kropļojumus
pretējā fāzē. Virzoties pretējā virzienā, tie kompensē pašā pa-

stiprinātājā radušos kropļojumus.
Z. — Bravo, Nezinīt! Tu neko neesi aizmirsis. Bet vai tu arī

zini, ka atgriezeniskā saite bez tam vēl samazina kropļojumus,
kas var rasties barošanas sprieguma svārstību dēļ?

N. — Tas ir ļoti vērtīgi. Man gandrīz vajadzētu papildināt
ar atgriezeniskās saites ķēdēm visas pakāpes televizorā, kas

atrodas mūsu ārpilsētas vasarnīcā. Elektriskā tīkla spriegums
tur ir ļoti nestabils. Un attēls visai dīvaini izkropļojas: te tas

ir pārāk tumšs, te pārāk gaišs. Tāpat izmainās attēla lielums,

un es dažreiz redzu, kā cilvēku galvas te izstiepjas, te saspie-
žas ... Tas ir ļoti jocīgi.

Z. — Tādos gadījumos atgriezeniskā saite ir labs līdzek-

lis, jo visi izejā radušies kropļojumi tiek likvidēti, daļēji ievadot

ieejā sakropļoto signālu. Taču tavā gadījumā ieteicamāk būtu

starp elektriskā tīkla kontaktu un televizoru ieslēgt sprieguma
stabilizatoru.

Z. — Mans draugs, tu vēl esi pārāk jauns un nezini, ka nav

maizes bez garozas: ja atgriezeniskā saite samazina kropļoju-
mus, tad tā arī samazina pastiprinātāja pastiprināšanas koefi-

cientu. Lūk, kāpēc tās izmantošana iespējama tikai tais gadīju-
mos, kad ir pastiprinājuma rezerves

... Bet, ja jau par to sākām

runāt, tad lūdzu mēģini uzzīmēt galvenās atgriezeniskās saites

shēmas, ko izmanto lampu pastiprinātājos?
N. — Atgriezenisko saiti var izveidot, ja starp katodu un

anodsprieguma negatīvo polu ieslēdz pretestību Ras bez bloķē-
jošā kondensatora (59. zīm. a). Izņemot šo detaļu, šī shēma

sakrīt ar pagājušo reizi zīmēto shēmu, runājot par priekšsprie-
guma (nobīdes) pretestību katoda ķēdē (56. zīm.). Bet šī «sīkā

vienība» visu izmaina. Tagad, ja pastiprināmā signāla iedarbībā

tīkliņš kļūst pozitīvāks, anodstrāva pieaug un, plūstot caur

pretestību Ras, palielina uz tās sprieguma kritumu, kas savukārt

padara tīkliņu negatīvāku. Tā anodstrāva cenšas izrādīt pret-
darbību primārā signāla iedarbībai.

Z. — Lieliski, Nezinīt, tu sāc izklāstīt savas domas tikpat
skaidri kā mans tēvocis Radiols, kas man kādreiz iemācīja radio-

tehnikas elementāros principus ... Tava shēma rada atgrieze-
nisko saiti anodstrāvas iedarbībā, un to sauc par virknes

atgriezenisko saiti vai strāvas atgriezenisko
saiti.

N. — Ja jau ta, tad paralēlo atgriezenisko saiti vai sprieguma

atgriezenisko saiti var izveidot pēc otras manas shēmas

N. — Kadeļ? Atgriezeniskai saitei taču ir tikai pozitīvas

īpašības!

ATGRIEŠANĀS PIE RADIOLAMPĀM
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59. zīm. Atgriezeniskā saite radiolampas pakāpē: a — strāvas atgriezeniskā
saite (to rada tīkliņa un anoda ķēdei kopīgā pretestība R As); b — sprieguma
atgriezeniska saite (to iegūst, pievadot maiņsprieguma daju no pretestības

R A ar sprieguma dalītāju R AS Rg caur kondensatoru C 2).

(59. zīm. b), jo šeit tīkliņam es pievadu maiņspriegumu, kas ra-

dies uz slodzes pretestības R A- To es veicu ar pretestību RAs un,

protams, atdalu līdzspriegumu ar kondensatoru C 2. .
Z. — Pareizi. Bet vai tu tīkliņam pievadi visu izejas sprie-

gumu?
N. — O nē. Tas būtu pārāk daudz. Pretestības R As un Rg

izveido sprieguma dalītāju, kas dod iespēju pievadīt tīkliņam
tikai uz Rg pretestības paliekošo izejas sprieguma daļu. Un, tā

kā pretestību RAs
izvēlas ievērojami lielāku par RG pretestības

vērtību, tīkliņš saņem tikai nelielu izejas sprieguma daļu.
1

1 Praksē izšķir četrus atgriezeniskās saites veidus, kas shematiski attē-

loti mūsu zīmējumos. Atgriezenisko saiti var pastiprinātāja ieejā pievadīt
virknē vai paralēli ar primāro signālu. To var izraisīt izejas

strāva (strāvas atgriezeniskā saite) vai spriegums (sprieguma atgrie-
zeniskā saite), ko šī strāva rada izejas slodzē.

Shēmas 1 un 4 visbiežāk tiek izmantotas vienpakāpes pastiprinātājos.
Shēmas 2 un 3 biežāk sastopamas pastiprinātājos ar transformatora izeju.
Turklāt atgriezeniskā saite aptver 2 —3 pakāpes.
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ATPAKAĻ PIE TRANZISTORA

N. — Atļauj man tikt galā pašam. Tavā pirmajā shēmā

(60. zīm. a) pretestība R AS ir kopēja bāzes un kolektora ķēdei,
tāpat kā manā lampas shēmā (59. zīm. a) tā pati pretestība ir

kopēja tīkliņa un anoda ķēdei. Tātad jāsecina, ka šo pretestību
darbība līdzīga. Ja tu atļausi, es izmantošu mūsu pārbaudīto
polaritātes metodi.

Z. — Ludzu, es pat gribētu, lai tu to izdarītu.

N. — Pieņemsim, ka viens signāla pusperiods ieejā palie-
lina bāzes negatīvo spriegumu. Kolektora strāva pieaug un, tā

kā izveidosies sprieguma kritums uz pretestības R As,
emiters

arī kļūs negatīvāks. Bet tas nozīmē, ka bāzes spriegums attie-

cībā pret emiteru izmainās virzienā, kas pretējs sākotnējam. No

teiktā izriet, ka arī šai gadījumā mums ir negatīva atgriezeniskā
saite, jo atbildes trieciens ir pretējs sākotnējam.

Z. — Tu lieliski izanalizēji radušos stāvokli. Pāriesim tagad
pie otras shēmas (60. zīm. b).

Z. — Ar saviem lieliskajiem paskaidrojumiem tu ievērojami

atviegloji manu uzdevumu, jo es tieši tagad biju nodomājis pa-

stāstīt tev par atgriezenisko saiti tranzistoru shēmās. Lūk, tran-

zistoru shēmas ar strāvas un sprieguma atgriezenisko saiti

(60. zīm.). Izšķir arī virknes un paralēlo atgriezenisko saiti.

60. zīm. 59. zīm. parādītās strāvas un sprieguma atgriezeniskās
saites piemērošana tranzistoriem: a — strāvas atgriezeniskā sai-

te (virknes); b — sprieguma atgriezeniskā saite (paralēlā).

N. — Šeit saskatāma analoģija ar lampas shēmu (59. zīm. b).
Tu veikli izmantoji bāzes nobīdes pretestību R N,

lai kopā
ar pretestību RAs radītu dalītāju sprieguma novadīšanai no iz-

ejas uz ieeju. Daļa izejas sprieguma UK tiek pielikta starp bazi

un emiteru un, protams, pretējā fāzē. Bez tam kondensators C,
brīvi laižot cauri maiņspriegumu, atdala līdzspriegumu. Tāpēc
bāzes pastāvīgais potenciāls nav atkarīgs no pretestības R As-

Z. — Lieliski. Vēl piebildīšu, ka, ja kondensatoram C ir ne-

pietiekama kapacitāte, tad tas sliktāk laidīs cauri zemās frek-

vences, kuras mazāk nekā augstās frekvences ietekmēs atgrie-
zeniskā saite.

N. — Citiem vārdiem, zemo frekvenču pastiprinājums sama-

zināsies mazāk. Šo parādību izmanto tembra regulēšanai. Tiesa,
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šis paņēmiens, man šķiet, nav sevišķi izdevīgs, jo ne visi krop-
ļojumi neitralizēsies vienādi. Bet šādai tembra regulēšanai jābūt
ļoti derīgai portatīviem uztvērējiem — tie nebūs tik ķērcoši.

Z. — Redzu, ka tavi_ smadzeņu akumulatori labi uzlādēti ar

fosforu. Tāpēc es tevi tūlīt lūgšu nedaudz papūlēties un pateikt
man, kas notiks ar tranzistora ieejas un izejas pretestību, ja
izmanto virknes atgriezenisko saiti.

VEL NEDAUDZ PAR «DELTĀM»

N. — Atcerēsimies, ka ieejas pretestība ir bāzes sprieguma
niecīgas izmaiņas attiecībā pret tās radītām niecīgām bāzes strā-

vas izmaiņām. Šeit atgriezeniskās saites dēļ primārā sprieguma
izmaiņas ieejā mazāk ietekmēs bāzes strāvu. Citiem vārdiem,
tai pašai AUB vērtībai iegūsim mazāku A/B vērtību. Tātad to

attiecība, kas izteic ieejas pretestību, pieaugs.
Z. — To tu esi labi izpratis ...

Es negribētu pilnīgi izlādēt

tavus prāta akumulatorus un tāpēc tūlīt pateikšu, ka, tādā pašā
veidā izanalizējot izejas pretestības «uzvešanos», tu redzētu,
ka arī atgriezeniskās saites ietekmē tā palielinās. Bet, kas at-

tiecas uz paralēlo atgriezenisko saiti, tad tā samazina kā ieejas,
tā izejas pretestību.

N. — Mani arvien vairāk un vairāk mulsina tranzistora

līdzība ar sasietajiem kastroļiem, kas man palicis atmiņā vēl no

bērnības dienām. Jāpieskaras tikai vienam kastrolim, lai visa

«ķēķa baterija» sāktu kustēties. Patiešām, vai ir vērts lietot at-

griezenisko saiti, lai vēl vairāk visu sarežģītu?

Z. — Vai tik tu, Nezinīt, nedomā, ka atgriezenisko saiti iz-

manto tikai tādēļ, lai sagandētu tavu dzīvi? Atgriezeniskā saite

samazina kropļojumus, kas tranzistoriem ir tikpat bīstami kā

radiolampām. Tāpat tā dod tās pašas priekšrocības attiecībā

pret fāzu kropļojumiem, jo tranzistoriem, kurus izmanto zemo

frekvenču pastiprināšanai, kapacitātes starp emiteru, bazi un

kolektoru ir diezgan lielas, no kā cieš pastiprināmo signālu fāze.

Bez tam, kad sāk krist baterijas spriegums, atgriezeniskā saite

ar savu regulējošo efektu vēl kādu laiku uztur tranzistoru apa-

ratūras darbaspējas.

VĒL VIENA ATGRIEZENISKĀ SAITE

N. — Tāds atgriezeniskās saites efekts, acīm redzot, ir ļoti

vērtīgs, jo tas ir lielisks ekonomijas līdzeklis.

Z. — Es redzu, ka naudas izdevumu samazināšanas iespēja
tevi ar atgriezenisko saiti ir samierinājusi. Starp citu, iegaumē
vēl — pat negribot atgriezenisko saiti izmantot, tev vienalga
būs jāsamierinās ar tās neredzamo klātbūtni.

N. — Kas tā par noslēpumainību?
Z. — Tranzistoram raksturīga iekšēja atgriezeniskā saite,

kas radiolampām gandrīz nemaz neizpaužas. Par savu eksis-

tenci tai jāpateicas kolektora p-n pārejas dažu simtu kiloomu

lielajai pretestībai, kas, izrādās, ieslēgta tieši starp kolektoru

un bazi.

N. — Ka iekšējā atgriezeniska saite izpaužas?
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Z. — Tāpat kā 60. zīm. b apskatītā paralēlā atgriezeniskā
saite. To var pat izmērīt, jāizmaina tikai kolektora spriegums
un jāmērī bāzes sprieguma radušās izmaiņas. Praktiski sprie-
guma U

B izmaiņas ir dažu tūkstošu reižu mazākas nekā UK

sprieguma izmaiņas (kas UB izmaiņas izraisīja). Citiem vār-

diem sakot, iekšējās atgriezeniskās saites koeficients ir vidēji
apmēram 0,05%. To apzīmē ar grieķu burtu v. (mī) vai biežāk

ar simbolu h l2.
N. — Man tev jāpateicas, ka tu vēlīgi man devi iespēju iz-

teikt iekšējās atgriezeniskās saites koeficientu v. = l\Ub/AUk de-

finējumu. Bet, tā kā v. lielums ir ļoti niecīgs, tad iekšējās atgrie-
zeniskās saites ietekmi laikam var arī neievērot.

Z. — Ja. Bet ar noteikumu, ka slodzes pretestība ir maza sa-

līdzinājumā ar izejas pretestību, kas praksē bieži tā arī ir.

JAUTĀJUMS PAR FĀZI

N. — Tu laikam jūti, ka es degu aiz nepacietības sākt prak-
tisko shēmu pētīšanu. Es apsolīju savam tēvocim Augustam
samontēt uzlabotu tranzistoru radiouztvērēju, ko viņš varētu

paņemt līdzi uz dienvidiem, uz kurieni tas grib braukt, lai pa-

ārstētu saulē savu reimatismu. Es vēlētos samontēt divpakāpju
zemfrekvences pastiprinātāju. Vai es varu izveidot abām pakā-
pēm kopēju atgriezenisko saiti, padodot spriegumu no izejas uz

ieeju?
Z. — Jā, tikai tranzistoru shēmās nav vēlams ar atgrie-

zenisko saiti aptvert vairāk nekā divas pakāpes, jo iekšējo kapa-
citāšu dēļ, par kurām tev nupat stāstīju, katrā pakāpē notiek fā-

zes papildus nobīde. Un, ja ar atgriezenisko saiti aptver vairāk

nekā divas pakāpes, tad papildu nobīde var izrādīties tik liela,
ka iepriekš nepateiksi, kādu fāzi rezultātā iegūsi.

N. — Citiem vārdiem sakot, es riskēšu negatīvas atgrie-
zeniskās saites vietā iegūt pozitīvo atgriezenisko saiti.

Z. — Šai apstāklī nav nekā dīvaina .. . Bet, lūk shēma, kurai

vajadzētu tev patikt (61. zīm.). Tajā ir tieši divas zemfrekven-

ces pakāpes ar pretestības un kondensatora saiti. No izejas caur

kondensatoru C mēs ar pretestībām Ri un R2 noņemam daļu
sprieguma, lai to padotu uz pirmā tranzistora emiteru.

N. — Un kas talak? Kapec ne uz bazi, ka to darījām vienas

pakāpes shēmā?

61. zīm. Atgriezeniskās saites, kas aptver divas zemfrekvences

pastiprinātāja pakāpes, jauktā (virknes-paralēlās) shēma.
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Z. — Tāpēc, ka katra pakāpe apvērš fāzi un pēc divām pa-

kāpēm signālam jāsakrīt fāzē ar spriegumu, ko padod ieejā. Tā-

tad nevar būt ne runas par izejas sprieguma padošanu uz bazi

(negatīvās atgriezeniskās saites vietā mēs iegūtu šausmīgu paš-
ierosināšanos). Pievadot spriegumu no izejas uz emiteru, radī-

sim labvēlīgu negatīvu atgriezenisko saiti. Bez tam pretestība
R2 pirmā pakāpē pati radīs virknes atgriezeniskās saites efektu.

N. ■— Burvīgi! Lūk, shēma, kas manam tēvocim nesīs laimi.

DIENVIDU SAULES UNTUMI

Z. — Baidos, ka nē, jo par cik tropiskās saules stari labvē-

līgi ietekmēs tēvoča veselību, par tik tie būs kaitīgi radiouz-

tvērējam.
N. — Ak, pareizi: es aizmirsu par nepatikšanām, kas saistītas

ar pusvadītāju iekārtas silšanu. Varbūt vajadzētu uz radiouz-

tvērēja uzlikt pūsli ar ledu? Bet iesākumam pasaki man, kā

radiouztvērēja darbību ietekmē temperatūras paaugstināšanās,
kas savukārt izraisa tranzistoru strāvas palielināšanos.

Z. — Es devu sev vārdu šodien nerunāt par raksturlīknēm,
ar kurām tu, kā liekas, esi pilnīgi piesātināts. Vienkārši iedomā-

jies, Nezinīt, ka kolektora sākuma strāva dubultojas, tempera-
tūrai palielinoties ik pa B°C. Tātad, temperatūrai palielinoties
no nulles līdz -4-40°C, strāva var pieaugt 32 reizes.

Tas nozīmē, ka visas raksturlīknes spēji pabīdās uz augšu.

Tāpēc darba punkts (kas, atļaujos tev atgādināt, atrodas

slodzes taisnes krustojumā uz vienu no kolektora līknēm), rak-

sturlīknēm virzoties uz augšu, pārvietojas pa kreisi un nevis

slodzes taisnes vidū. Tad jāsaka sveiki mūsu skaistajai simetri-

jai! Sveiki pastiprināšanas brīnišķīgajai linearitātei...

N. — Kāda nelaime! Tu mani esi satriecis, bet nepavisam,

jo es zinu tavu metodi: tu vispirms mani dzen izmisumā, bet

pēc tam kā triku meistars, kas izvelk no cilindra trusīti, parādi
man līdzekļus, kas glābj stāvokli. Nu tad velc ārā savu trusīti!

Z. — Tu jau esi pazīstams ar viņu: mūs vēlreiz glābj atgrie-
zeniskā saite. Kā efektīgs līdzeklis cīņā ar kropļojumiem tā

mums palīdz novērst barošanas režīma lēnās izmaiņas, kas ra-

dušās temperatūras ietekmē.

N. — Tātad mūsu apskatītās atgriezeniskās saites shēmas

vienlaicīgi noder arī temperatūras ietekmes kompensēšanai.

62. zīm. Tranzistora darba punkta
temperatūras stabilizācija ar vir-

knes līdzstrāvas atgriezenisko saiti

(shēma).
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Z. — Zināmā mērā jā. Taču tikai tad, kad tajās izmantota

līdzstrāvas atgriezeniskā saite (60. zīm. b un 61. zīm. otrās pa-

stiprinātāja pakāpes shēmā šīs saites veids nav izmantots). Bet

principā šim nolūkam vajadzīga daudz dziļāka atgriezeniskā
saite.

N. — Bet tad tā būs mūsu pastiprināmiem signāliem pārāk
stipra un par daudz samazināsies pastiprinājums. Kādu izeju
šai nelaimē tu vari ieteikt?

Z. — Liksim pie malas atgriezeniskās saites pretestības, kas

koriģē pastiprināmos signālus, un sāksim nodarboties ar pretes-
tībām, kas kompensē temperatūras ietekmi. Sai gadījumā var

izmantot virknes atgriezenisko saiti, kas izveidota pēc šādas

shēmas (62. zīm.).

N. — Bet es neredzu būtiskas atšķirības salīdzinājumā ar

virknes atgriezeniskās saites iepriekšējo shēmu. Te tāpat maiņ-

sprieguma komponentei izveidota virknes atgriezeniskā saite.

Tu esi klāt pielicis tikai vienu kondensatoru — C.

Z. — Bet tā tieši ir mūsu «sīkā vienība», kas visu izmaina.

sim kondensatoram (parasti elektrolitiskais) ir liela kapacitāte.

Tāpēc maiņstrāvām tas izrādās ievērojami mazāks šķērslis nekā

pretestība R AS. Tāpēc caur pretestību RA s plūdīs tikai līdzstrā-

vas komponente, un tātad tikai tā atradīsies atgriezeniskās sai-

tes ietekmē.

N. — Vienkārši un asprātīgi, tāpat kā Kristofora Kolumba

ola. Bet ko darīt, ja mēs vienlaicīgi gribēsim arī mainīgās kom-

ponentes atgriezenisko saiti?

Z. — Neviens mums nevar liegt punktā A virknē ar pretes-
tību R As ieslēgt citu atgriezeniskās saites pretestību, ko ar kon-

densatoru nenobloķēsim.
N. — Tas tiesa. Bet vai var darba punkta stabilizācijai iz-

mantot paralēlo sprieguma atgriezenisko saiti?

Z. — Protams, var. Bet tad nelieto kondensatoru, kuru mēs

agrāk ieslēdzām tikai tam nolūkam, lai nelaistu cauri līdzstrā-

vas komponenti. Bāzei vienlaicīgi padod daļu kolektora līdz-

sprieguma un maiņsprieguma (63. zīm.).

64. zīm. 63. zīm. līdzīga shēma,
kurā saites ķēdē atsaistīta maiņ-

sprieguma komponente.

«sīkā vienība»

63. zīm. Tranzistora darba pun-

kta temperatūras stabilizācija ar

paralēlo atgriezenisko saiti

(shēma).
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N. — Bet es šeit neredzu otru sprieguma dalītāja plecu, ko

šī mērķa sasniegšanai vajadzētu izmantot.

Z. — Tas nav nejauši. Otrā pleca funkcijas izpilda tranzis-

tora ieejas pretestība (pārejas bāze—emiters pretestība). Bet,

ja tu gribi izveidot tikai līdzstrāvas paralēlo atgriezenisko saiti,
tad arī te ar kondensatoru var novērst mainīgās komponentes
atgriezenisko saiti. Šai gadījumā pretestību R AS sastāda no di-

vām virknē slēgtām pretestībām R AS \ un RAS2 (64. zīm.).
N. — Bet atgriezīsimies pie mana tēvoča. Ja es pareizi sa-

pratu, tad pastiprinātāja shēmai (61. zīm.) temperatūras ietekmi

var kompensēt, ieslēdzot punktā A, bet galvenokārt punktā B

pretestības.
Z. — Pilnīgi pareizi. Turklāt pirmā pretestība jānobloķē ar

lielas kapacitātes kondensatoru, lai šī pretestība pārmērīgi ne-

palielinātu maiņstrāvas atgriezenisko saiti... Bet es tev ne-

esmu pastāstījis par vēl vienu ļoti asprātīgu metodi, kā novērst

pusvadītāju nelabvēlīgo reakciju pret temperatūras izmaiņām.
Pēc šīs metodes pašu siltumu izmanto cīņā pret tā nelabvēlīgo
ietekmi.

TRŪKUMU IZMANTOŠANA

N. — Vai tu to nopietni? Vai tik tu netaisies kļūt par homeo-

pātu, kas ārstē vienu ļaunumu ar otru.

Z. — Tieši tā arī mani jāsaprot. Ja sildīšana palielina strāvu

caur pusvadītāju, tad tas nozīmē, ka, temperatūrai palielinoties,
pusvadītāja pretestība samazinās. Tātad no pusvadītāja materiā-

liem var izgatavot pretestību, kuras lielums, paaugstinoties tem-

peratūrai, strauji krīt. Lūk, viena no šādu pretestību rakstur-

līknēm. To sauc par termistoru vai termopretestību (65. zīm).
Var redzēt, ka, temperatūrai palielinoties, teiksim, no 20 līdz

40°C, termistora pretestība samazinās apmēram par 45%.
N. — Man tev jājautā, — kā tu izmanto pretestību, kas nepa-

nes karstumu, lai neitralizētu karstuma nodarīto ļaunumu?
Z. — Ļoti vienkārši. Es ieslēdzu to sprieguma dalītājā, kas

rada nobīdi bāzei (66. zīm.). Dalītāja augšējā plecā ir parasta

pretestība R\. Apakšējais plecs sastāv no termistora RT,
kas

šuntēts ar pretestību R3, un tiem virknē ieslēgtās pretestības R 2.
Kas tad notiek, temperatūrai paaugstinoties?

65. zīm. Termistora pretestī-
bas izmaiņa atkarībā no tem-

peratūras.



66. zīm. Temperatūras ietek-

mes kompensācija ar termis-

toru RT, kas vajadzīgā vir-

zienā maina bāzes potenciālu.

N. — Termistora pretestība samazinās, un tas izraisa visa

apakšējā pleca (kas sastāv no R2, #3 un R T) pretestības samazi-

nāšanos. Tā kā pretestība R\ dalītāja augšējā plecā nesamazinās

(bet varbūt pat, temperatūrai pieaugot, nedaudz palielinās),
bāzes potenciāls kļūst mazāk negatīvs. Tas savukārt samazina

kolektora strāvu. Lieliski!

Z. — Kā redzi, dzīvē galvenais ir prasme trūkumus pār-
vērst pozitīvās īpašībās, ko mēs šeit esam arī darījuši.

N. — Bet kāpēc tu sarežģī shēmu, ievadot tajā pretestības
R 2 un R3 ?

Z. — Tas izdarīts, lai iegūtu precīzu kompensāciju. Šo pre-

testību lielumi attiecīgi jāaprēķina. Dažreiz, ja termistora rak-

sturlīkne precīzi atbilst mūsu uzdevumiem, var kādu no šīm pre-

testībām neizmantot.

N. — Es jūtu, ka mana personīgā pretestība sabrūk, jo ma

nas smadzenes pārāk pārkarsušas.
Z. — Nu tad atstāsim tās mierā.



DEVĪTĀ SARUNA

lepriekšējo sarunu gaitā Zinis un Nezinis guva stabilas zināšanas par tranzis-

toriem, ko izmanto kā pastiprinātājus. Šim nolūkam viņi izanalizēja visplašāk
lietoto shēmu, kur pastiprināmos signālus pievada starp bazi un emiteru, bet pēc
pastiprināšanas noņem no kolektora un emitera. Tas atbilst klasiskai radiolampas
shēmai. Taču tranzistorus, tāpat kā radiolampas, dažos gadījumos var izmantot arī

citās slēguma shēmās. Tāpēc, pirms pārejam pie tranzistoru praktiskās izmantoša-

nas, derīgi izpētīt tranzistoru darbību arī šajās shēmās.

Saturs. Radiolampu shēmas ar iezemētu katodu, tīkliņu vai anodu. Tranzis-

toru shēmas ar kopēju emiteru, kopēju bazi vai kopēju kolektoru. Strāvas un sprie-

guma pastiprinājums trijās pamatshēmās. To ieejas un izejas pretestības.
Raksturlielumu tabula-kopsavilkums tranzistora slēgumiem trijās pamatshēmās.

KE-KB-KK

NEJAUŠĪBAS LOMA ATKLĀJUMU VĒSTURĒ

Nezinis — Kā tas gadījās, ka tranzistoru izgudroja četr-

desmit gadus vēlāk par elektronu lampu? Pirmā acu uzmetienā

taču šķiet, ka vieglāk pusvadītājā ievadīt piemaisījumus nekā

stikla balonā radīt vakuumu un sakarsēt tajā katodu, kas emitē

elektronus caur tīkliņu uz anodu.

Zinis — Atklājumu vēsturē dažreiz liela nozīme ir nejaušībai,
un arī tranzistoru varēja izgudrot agrāk par elektronu lampu.
Starp citu, krievu inženierim Losevam jau 1922. gadā, eksperi-

mentējot ar cinka sulfīda kristāliem, izdevās ģenerēt un pastip-
rināt elektriskās svārstības. Taču Loseva pusvadītājs, ko no-

sauca par «kristadīnu», netika uzlabots. Bet, ja tranzistors

būtu izgudrots pirms radiolampas, tad vakuumlampu, bez šau-

bām, apsveiktu kā lielu uzlabojumu
...

Un radiolampām-trio-
dēm sāktu izmantot dažādas slēguma shēmas, ko tagad izmanto

tranzistoriem. Tā mēs iegūtu shēmas ar iezemētu katodu, ieze-

mētu tīkliņu un iezemētu anodu.

N. — Kas tas par visuresošu iezemejumu?

TRIS PAMATSHĒMĀS RADIOLAMPĀM

Z. — Tu droši vien zini, ka ar iezemējumu mēs saprotam
punktu ar pastāvīgu (konstantu) potenciālu. Parastā radiolam-

pas pastiprinātāja shēmā tas ir punkts, kur sanāk kopā tīkliņa
un anoda ķēdes.

N. — Man šķiet, ka šo abu ķēžu gali sanāk kopā katodā.

Z. — Tāpēc arī visizplatītāko radiolampas shēmu sauc par
shēmu ar iezemētu katodu (67. zīm.), pat tādā gadījumā, ja
starp katodu un iezemēto punktu ieslēgta nobīdes pretestība, jo
maiņstrāvām tā praktiski ir īsi slēgta ar kondensatoru.

Bet vai tad tu esi aizmirsis, ka ir arī shēma ar ieze-

mētu tīkliņu (68. zīm.)?
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67.—75. zīm. Radiolampas un tranzistora trīs galvenie shēmas veidi (pamat-
shēmās). 67 — Visizplatītākā radiolampas pastiprinātāja shēma ar iezīmētu

katodu. 68 — shēma ar iezemētu tīkliņu. 69 — shēma ar iezemētu anodu

(katoda atkārtotājs). 70 — Visizplatītākā tranzistora pastiprinātajā shēma ar

kopēju emiteru (KE). 71
— Kopējās bāzes (KB) shēma. 72 — Kopējā kolek-

tora (KK) shēma. 73—75 — Trīs tranzistoru pamatshēmu cits variants. Zīmē-

jumos uzskatāmi paradīts, kā emitera strāva IE kopējā punkta sadalās divās

daļās: bāzes strāvā I
B un kolektora strāvā IK.

N. — Tiešām, mēs to iztirzājām, kad mācījāmies par frek-

venču modulāciju. Šī shēma, ko izmanto augstfrekvences sig-
nālu pastiprināšanai, dod iespēju labāk atdalīt ieejas ķēdi no

izejas ķēdes. Par aizsargājošu ekrānu kalpo iezemētais tīkliņš.
Bet stūrējošais elektrods šai gadījumā ir katods.

Z. — Paliek vēl trešā iespēja: padarīt konstantu anoda po-

tenciālu, iezemējot to caur anodsprieguma avotu 1
, pievadīt

ieejas signālu starp tīkliņu un iezemēto punktu, bet pastiprināto
spriegumu noņemt no slodzes pretestības, kas ieslēgta starp šo

punktu un katodu (69. zīm.).

N. — Dīvaina shēma. Bet šai gadījumā caur slodzes pretes-
tību tomēr plūst anodstrāva, tāpēc uz tās rodas arī pastiprinā-
tais spriegums.

Z. — Lietot izteicienu «pastiprinātais spriegums» man nebija
tiesību, jo šīs shēmas (ko sauc arī par katoda atkārtotāju) pa-

stiprināšanas koeficients ir mazāks par vienu. Šai shēmā slo-

dzes pretestība darbojas kā atgriezeniskās saites pretestība.

1 Jo tam ir ļoti maza pretestība (Tulk. piez.).



Tādēļ shēma nevar radīt lielāku izejas spriegumu, neka padots
ieejā.

N. — Tātad šai shēmai nav jāpievērš uzmanība?

Z. — Tieši otrādi. Vispirms, Nezinīt, iegaumē, ka spriegums,
kas rodas uz slodzes pretestības, sakrīt fāzē ar spriegumu, kas

pievadīts tīkliņam.
N. — Vai tieši tapec shēma atšķiras ar tik ārkārtīgi spēcīgu

negatīvu atgriezenisko saiti?

Z. — Protams. Bet, ja tu ieslēgsi otru slodzes pretestību
anodķēdē, t. i., ar parasto paņēmienu . . .

N. —

...
tad šeit izejas spriegums izrādīsies pretējā fāzē

ar ieejas spriegumu. Tātad viena un tā pati radiolampa dod

iespēju iegūt divas izejas ar spriegumiem pretējās fāzēs. Kāda

ērta shēma signālu tālākai virzīšanai uz prettakts pakāpes

lampu tīkliņiem!

Z. — Tas ir pareizi. Bet katoda atkārtotāju bieži izmanto arī

citos gadījumos: kad jāiegūst maza izejas pretestība, jo, lai gan,
kā redzu, tu šaubies, slodzes pretestību, ko ieslēdz katoda ķēdē,
var izvēlēties ievērojami mazāku nekā anodķēdē ieslēdzamo pre-
testību. Var pat katodķēdē tieši ieslēgt skaļruņa skaņas spolīti,
iztiekot bez izejas transformatora, tādējādi novēršot transforma-

tora radītos kropļojumus.

N. — Tu tiešam mani pārliecināji par katoda atkārtotāja
priekšrocībām. Bet es tagad jau pazīstu gan tevi, gan tavus pa-

ņēmienus. Ja tu man ar tādu dedzību stāsti par trijām radio-

lampu slēgumu shēmām, tad, bez šaubām, tikai tāpēc, lai pēc
tam izanalizētu atbilstošās tranzistoru shēmas.

TRANZISTORU VARIANTS

Z. — No tevis nu gan neko nevar noslēpt. Tiešām, katrai no

šīm trijām shēmām atbilst attiecīgais tranzistora slēguma veids.

Lielākai skaidrībai katru uzzīmēju abos variantos (70.—

75. zīm.). Pirmā gadījumā (70. —72. zīm.) tranzistors attēlots

taisnstūra veidā — tādu, kādu mēs to apzīmējam sākumā. Sādā

zīmējumā labāk redzams strāvas ceļš starp trijiem tranzistora

apgabaliem, un dažreiz nožēloju, ka šādu tranzistoru apzīmē-
jumu nelieto visur. Otrā gadījumā (73. —75. zīm.) šīs shēmas

uzzīmētas ar parasto, tranzistoru nosacīto apzīmējumu, bet šeit,

upurējot zīmējuma glītumu, centos skaidrāk parādīt kolektora

ķēdi. Labākai uzskatāmībai 67.—69. zīm. radiolampu anodķēdes

uzzīmēju ar treknākām līnijām.

N. — Patiesi, tavi zīmējumi nav līdzīgi tiem, kurus līdz šim

esmu paradis redzēt. Tie man liekas ļoti vienkārši. Saskatu

trīs tranzistoru slēguma iespējamības: 1) iezemējot emiteru

(70. un 73. zīm.), 2) iezemējot bazi (71. un 74. zīm.) un 3) ieze-

mējot kolektoru (72. un 75. zīm.).

Z. — Pareizi, bet iezemēšana nav obligāta un tāpēc pareizāk
būtu šīs trīs shēmas nosaukt tā: 1) shēma ar kopēju emi-

teru (KE), 2) shēma ar kopēju bazi (KB) un 3) shēma

ar kopēju kolektoru (XX).
N. — Saprotu: svarīgākais ir tas, ka katrā šai shēmā viens

no trim tranzistora apgabaliem ir kopējs ieejas un izejas
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VAI TAS IR PASTIPRINĀTĀJS?

N. — Tas viss ir dziļi iegulies manā atmiņā. Vai es varu

doties ceļojumā nezināmās tālēs un mēģināt izanalizēt KB

shēmu?

leejas spriegumu šeit tāpat pievada starp emiteru un bazi,
bet šoreiz ieejas elektroda funkcijas izpilda emiters, bet bāze

paliek pasīva. Ja ieejas signāls izraisa emitera pozitīvā poten-
ciāla pieaugumu (attiecībā pret bazi), tad bāzes strāva pieaug
un tāpat pieaug arī kolektora strāva. Tā rezultātā pieaug arī

sprieguma kritums uz slodzes pretestības, bet izejas potenciāls

kļūst pozitīvāks. Izejas spriegums tātad, bez šaubām, ir fāzē ar

ieejas spriegumu.

1 Šo «pastiprinājumu», ko apzīmē ar burtu a, var uzskatamak izteikt,

uzrakstot, ka

tāpēc ka A/£; =A/k+A/b. Izdalot skaitītāju un saucēju ar A/
B, iegūstam

No tā redzams, ka a ir mazāks par vienu. Attiecība A/K/A/B ,
kā atceramies,

ir strāvas pastiprinājums shēmā ar kopēju emiteru, ko apzīmējam ar burtu p\
Tātad

« =
_!_.
i+p

'

Tranzistoriem ar lielu koeficientu P vērtība a tuvojas vieniniekam. Citiem
vārdiem, strāvas izmaiņas ieejā un izejā ir apmēram vienādas.

ķēdei... Es tev droši vien liekos kā mazs bērns, kas nevar sa-

prast, kāpēc vārda «māja» vietā nelieto vārdu «ēka». lepazīsto-
ties ar kopējo emitera shēmu, neiedomājos, ka to tā varētu no-

saukt.

Z. — Mes ilgi analizējam šo shēmu, tadeļ ka to lieto ievēro-

jami biežāk nekā citas.

N. — Tāpat kā radiolampas shēmu ar kopēju katodu.

Z. — Protams. Tu zini, ka, pareizi izmantojot, šī shēma dod

lielisku strāvas un sprieguma pastiprinājumu un tātad arī jau-
das pastiprinājumu. Es tev gribu atgādināt, ka izejas spriegu-
mam KE shēmā ir pretēja fāze salīdzinājumā ar ieejas sprie-

gumu, ka ieejas pretestība ir daži simti omu, bet izejas — daži

desmiti kiloomu.

Z. — Tavi secinājumi ir gluži pareizi, bet nepilnīgi, jo tu

nesaskatīji, kāds šai gadījumā ir strāvas pastiprinājums.
N. — Šeit kaut kas mani mulsina. leejas ķēdē mums ir

emitera strāva lE,I
E,

bet izejas ķēdē — tiķai kolektora strāva, kura

ir nedaudz mazāka, jo emitera strāva (tas skaidri redzams zī-

mējumā) sadalās divās strāvās: bāzes strāvā I
B un kolektora

strāvā /k. Bet, ja tas pareizi strāvām, tad tas ir pareizi arī

strāvu niecīgām izmaiņām. Tātad strāvas pastiprinājums, t. i.,

mazas izejas strāvas izmaiņu Alk un ieejas strāvas izmaiņu
AIE attiecība ir mazāka par vienu, jo strāva IE ir lielāka par

strāvu Ik- Tas ir drīzāk vājinājums nekā pastiprinājums.
1
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Z. — Ja un to apzīmē ar burtu a. KE shēma strāvas pastip-
rinājumu apzīmē ar burtu B.

N. — Man liekas, ka nav loģiski dot grieķu alfabēta pirmo
burtu shēmai, ja šādu shēmu mazāk izmanto.

Z. — Tam ir savi vēsturiski cēloņi, mans draugs. Tranzistoru

tehnikas rītausmā bija pazīstams tikai viens tips — punkta
tranzistori, kuri stabili darbojas tikai shēmā ar kopēju bazi.

Hronoloģiski tā ir pirmā shēma, un tāpēc firmas izgatavotājas
bieži dod priekšroku šādai, kaut arī novecojušai tranzistora

shēmu apzīmēšanas sistēmai.

N. — Tātad, izņemot cieņu pret senām lietām, KB shēma

diez vai kādu interesē, jo tā signālu nevis pastiprina, bet vā-

jina.

SHĒMAI IR NE TIKAI VĒSTURISKA NOZĪME

Z. — Lūk, tipisks gadījums, cik bīstami ir pārsteidzīgi
un galīgi slēdzieni, kas tik raksturīgi jaunajai paaudzei...
Shēma ar KB tomēr pievērš mūsu uzmanību. Tā palīdz konstruēt

pastiprinātājus uz ļoti augstām frekvencēm, turklāt nodrošina

arī labu pastiprinājumu.
N. — Tu gribi mani izjokot, nosaucot par pastiprinājumu koe-

ficientu, kas mazāks par vienu?
. ..

Z. — Nomierinies, mans draugs. Tas taču bija teikts par strā-

vas pastiprinājumu. Parasti mums interesē sprieguma pastip-

rinājums, bet jo sevišķi jaudas pastiprinājums. Šai ziņā stāvoklis

ir vairāk nekā apmierinošs. Lai tu varētu pats par to pārliecinā-

ties, man tev jāsaka, ka KB shēmai ieejas pretestība ir ļoti maza,

un praktiski tā ir dažus desmitus omu liela.

N. — Neko dīvainu es šeit nesaskatu, jo ieejas pretestību no-

saka niecīgu sprieguma izmaiņu attiecība ieejā pret strāvas iz-

maiņām (kuras sprieguma izmaiņas izraisa). Atšķirībā no KE

shēmas šeit mums darīšana ar emitera strāvu, bet tās izmaiņas
ir ļoti lielas. Tāpēc arī attiecība ir ļoti mazs lielums.

Z. — Tu to labi esi izpratis, Nezinīt. Bet pretstatā ieejas pre-
testībai KB shēmas izejas pretestība var būt ļoti liela — apmē-
ram megoms.

N. — Kāds es muļķis! Es tikai tagad sapratu, ka, lai gan

izejas strāvas izmaiņas ir apmēram tādas pašas kā ieejas strā-

vas izmaiņas, šī shēma uz lielās izejas pretestības rada sprie-
gumu, kas daudzkārt pārsniedz zemomīgai ieejas pretestībai pie-
likto signāla spriegumu. Tiešām, mums jāiegūst labs sprieguma

pastiprinājums.

Z. — Jā, šis pastiprinājums var sasniegt dažus tūkstošus,
bet tāpēc mēs varam arī iegūt labu jaudas pastiprinājumu.
Diemžēl to nevar pienācīgi izmantot.

N. — Zini, tu esi sagatavojis man īstu skotu dušu — dzen

no karstuma aukstumā. Tikko KB shēma manās acīs bija reabi-

litēta, bet tu atkal sāc to diskreditēt. Kāpēc?

Z. — Tāpēc, ka pēc mūsu KB pakāpes var sekot citas, kurām

ieejas pretestība ir daudz mazāka nekā KB shēmas izejas pre-
testība. Tas radīs pastiprinājuma zudumu, kuru ieguvām, iz-

mantojot lielo izejas pretestību.
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TREŠĀ SHĒMA

N. — Šoreiz man pietiek! Es negribu vairs dzirdēt par šo no-

lādēto KB shēmu, un es ceru, ka shēma XX nebūs tik mānīga.
Z. — Pirms sāksim šīs shēmas analīzi, gribu aizrādīt, ka

praksē ir divi šīs shēmas slēguma varianti. Vienā no tiem kolek-

tora barošanas baterija atrodas starp kopējo vadu (zemējumu)
un kolektoru (76. zīm.), bet otrā — starp slodzes pretestību un

kopējo vadu, ar ko kolektors savienots tieši (77. zīm.). Otrā

slēgumā bāze saņem nobīdi attiecībā pret emiteru automātiski.

76. zīm. Nobīdes veids shē-

mai, kas parādīta 75. zīmē-

jumā.

77. zīm. Kopējā kolektora shē-

mas (75. zīm.) iespējamais
variants. Atšķirība šeit ko-

lektora sprieguma avota

ieslēgšanas vietā.

N. — Tad pirmajam slēguma variantam vajag īpašu nobīdes

bateriju?
Z. — Nepavisam nē. Vienkārša nobīdes pretestība Rn, kas

ieslēgta starp bazi un baterijas negatīvo polu, izpilda šo uzde-

vumu, tāpat kā tas ir KE shēmā. Izmantojot gadījumu, es došu

arī praktisku nobīdes slēgumu KB shēmai (78. zīm.).

N. — Bateriju pārdevējiem par lielu prieku, man gan labāk

patiktu divas baterijas, kā tas parādīts mūsu teorētiskajās shē-

mās
...

Bet atgriezīsimies pie XX shēmas. Šai gadījumā, kā

redzu, arī pastiprinot fāze nemainās: negatīvāks bāzes poten-
ciāls palielina emitera strāvu, kas izraisa lielu sprieguma kri-

tumu uz slodzes pretestības, kuras augšējais gals kļūst daudz

negatīvāks (76. zīm.) vai, kas ir tas pats, mazāk pozitīvs

(77. zīm.).

Z. — Jā, Nezinīt, no mūsu trim shēmām tikai KE shēma

maina pastiprināmā signāla fāzi. Izpētīsim tagad, kādu strāvas

pastiprinājumu var iegūt XX shēmā.

78. zīm. Nobīdes veids shēmai, kas

rādīta 74. zīmējumā.



87

N. — Šīs shēmas ieejā ir bāzes strāva, kas, kā vienmēr, ir

ļoti maza, bet izejā iegūsim vislielāko no trim strāvām — emi-

tera strāvu. Tātad šai shēmai jādod vēl lielāks strāvas pastip-
rinājums nekā KE shēma. Vai tev nav iebildumu, ja es atkal iz-

mantošu grieķu alfabētu un šo pastiprinājumu apzīmēšu ar

burtu v (gamma) ?'

Z. — Es nedomāju, ka grieķi iebilstu pret tādu atrisinājumu.
Tu esi sajūsmināts, un es redzu, ka dedzi aiz nepacietības ātrāk

iepazīties ar shēmu, kas tik labi pastiprina, taču es atkal būšu

spiests mazliet atdzesēt tavu jauneklīgo dedzību.

N. ■— Es jūtu, ka tu man dosi nesaudzīgu triecienu, pazi-
ņodams, ka šeit iekšējās pretestības ir pilnīgi pretējā attiecībā

nekā KB shēmā, un tāpēc mūsu lieliskais strāvas pastiprinājums
mums neko nedos.

Z. — Neslēpšu no tevis šo bēdīgo patiesību. Tāpat kā katoda

atkārtotajā radiolampas shēmā, tā arī tranzistoru XX shēmā

ieejas pretestība var sasniegt IMQ, bet izejas pretestība ir tikai

daži desmiti omu.

N. — Pilnīgs pretstats KB shēmai! Tātad mes neiegūstām
neko, ne pēc sprieguma, ne jaudas.

Z. — Neko, Nezinīt, vai gandrīz neko. Starp citu, tu pats

varēji to secināt, ņemot vērā, ka slodzes pretestība šai shēmā

rada ļoti spēcīgu negatīvo atgriezenisko saiti. Ja signāla pus-

periods cenšas bazi padarīt negatīvāku attiecībā pret emiteru,

palielinot emitera strāvu, tad šis strāvas pieaugums padara emi-

teru daudz negatīvāku, kas darbojas pretī signālam ieejā.

N. — Kādam nolūkam tad šo shēmu izmanto, ja ta mums

nevar dot nekādu sprieguma pastiprinājumu?
Z. — To izmanto dažos gadījumos, kad jāiegūst liela strāva,

piemēram, lai izstūrētu jaudas tranzistoru, vai arī kad zema iz-

ejas pretestība nepieciešama labākai salāgošanai ar slodzes pre-

testību, piemēram, tieši ieslēdzot skaļruņa skaņas spolīti.
N. — Es lieku reizi pārliecinos, cik pareiza ir vecā patiesība

par zelta vidusceļu. Tranzistoriem šis zelta vidusceļš, bez šau-

bām, ir KE shēma, kur ieejas un izejas pretestība ir vidējas vēr-

tības. Tas dod iespēju sasniegt piemērotu strāvas, sprieguma un

jaudas pastiprinājumu.

Z. — Tev taisnība, Nezinīt. leejas pretestības Rie un iz-

ejas pretestības RIZ
vērtības ir it kā divi svaru kausi, kas ap-

tuveni līdzsvarojas KE shēmā. KB shēmā RĪE kauss, kļūstot

vieglāks, strauji paceļas uz augšu, bet XX shēmā, kļūstot sma-

gāks, — spēji nosveras uz leju. Ja tu man apsoli nevienam ne-

1 Strāvas pastiprinājums XX shēma

*/g _UK + AI
B =MX

M
B

=

Kā redzams, XX shēmā strāvas pastiprinājums nedaudz lielāks nekā

KE shēmā. Starp strāvas pastiprinājuma koeficientiem trijās pamatshēmās
ir ļoti vienkārša sakarība:

αγ=(K/IE)*(IE/IB)=IK/IB=β.



79. zīm. Svarīgāko raksturlielumu tabula tranzistora slēguma trim pamat
shēmām.

teikt, es tev atklāšu noslēpumu: vienam un tam pašam tranzis-

toram reizinājums RIE. Riz visās trijās slēguma shēmās paliek
konstants.

IM. — Tātad, ja, piemēram, KE shēma mums ir R ĪE
= 500 £2

un R IZ
=20000 Q, bet to reizinājums ir 10 000 000, tad šim pa-

šam tranzistoram KB shēmā RIE ir vairs tikai 50 Q, bet

#JZ
=200 000Q un, ja XX shēmā R JE

=200 000Q, tad R IZ jā-
būt 50 Q lielai

...

Ja tu atjausi, es noslēgumā centīšos sastādīt

visu triju pamatshēmu svarīgāko raksturlielumu tabulu

(79. zīm), lai tos vieglāk varētu salīdzināt.

Z. — Lieliska ideja. Tas dos iespēju mums patīkami nobeigt
šīsdienas tik vērtīgo sarunu. 1

1 lepriekšēja zemsvitras piezīme mes sastādījām ļoti vienkāršu sakarību

starp strāvas pastiprinājumakoeficientiem visās trijās pamatshēmās:
β=αγ.

Tabula dod iespēju izteikt katru no šiem koeficientiem ar diviem

pārējiem:

Shēma \ KE \ KB j **

KE P 3 = -— P = r—l
1 — a

.

KB |a=
_i_.

a
a=Tjzi

1 1+ P Y_

1 ļ
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DIVAS VĒSTULES.

Tāpat kā radiolampām (bet varbūt arī citos gadījumos) pretestību salāgo-
šanas problēmai ir pirmšķirīga nozīme tranzistoru shēmu aprēķinos.

Taču Nezinim, kas vēl nav apguvis elektrotehnikas pamatus, grūti izprast šo-

problēmu. Tāpēc Zinim jāaizpilda šis robs, izklāstot dažus elementārus jēdzienus,
kurus pat daudzi tehniķi praktiķi nepietiekami apguvuši... (protams,
kurš zina, kas ir pretestību salāgošana, nepievērsīs uzmanību mūsu draugu rak-

stiskajiem vingrinājumiem).
Saturs. Enerģijas avots un tā slodzes režīms. Elektrodzinējspēks un iekšējā

pretestība. Spaiļu spriegums. Sprieguma ģenerators. Strāvas ģenerators. Jaudas-

optimalie pārneses noteikumi. Pretestību salāgošana. Transformatora izmantošana.

Optimālais transformācijas koeficients.

SALĀGOŠANAS JAUTĀJUMI

NEZIŅA VĒSTULE ZINIM

Dārgais draugs, Zini!

Ja ari Āzijas gripa man neļauj ar

tevi aprunāties, tad tā man tomēr ne-

traucē domāt par visu to, ko tu mūsu

pēdējās tikšanās laikā man izskaid-

roji.
Es pārliecinājos, ka tu ļoti lielu

uzmanību pievērsi ieejas un Izejas
pretestībai. To lielumi mainās atka-

rībā no izvēlētās shēmas, bet tu ne-

ZIŅA ATBILDE NEZINIM

Mans nabaga Nezinīt!

Visas nelaimes vienā reizē! Gripa
un caurumi. .. Pirmā nelaimē tev pa-
līdzēs tavs ārsts, bet es pacentīšos

aizpildīt tavus robus zinībās.

Jā, pretestību salāgošanas prob-
lēma ir ļoti svarīga, un es gribu, lai

tu to labi apgūtu.

Visās shēmās, ko abi apskatīsim,
viens no svarīgākajiem uzdevumiem

ir elektrisko enerģiju no vienas pakā-

pes uz otru pārnest ar minimāliem

zudumiem. Citiem vārdiem — ar mak-

simālo efektivitāti vai lietderības

koeficientu.

Tātad vienmēr ir sūtītājs un saņē-

mējs. Pirmais attiecībā pret otru Ir

vienu reizi vien esi uzsvēris, cik loti

nepieciešams, lai pretestības būtu sa-

lāgotas. Jāatzīstas, ka ne visai labi

sapratu tavus paskaidrojumus. Un

es jūtos kā p tipa pusvadītājs: man

ir caurumi zināšanās.

Vai tu nevarētu tos aizpildīt? Jau

iepriekš tev pateicos.

,
Tavs draugs Nezinis..

enerģijas avots (ģenerators), bet

otrais — enerģijas saņēmējs, tas, kas

šo enerģiju izmanto — patērētājs

(slodze). Vārdu sakot, to savstarpē-

jās attiecības ir tādas pašas kā pie-

gādātājam un patērētājam (80. zīm.).

80. zīm. Tā varētu parādīt enerģijas
pārvadi no enerģijas avota (ģenera-
tora) uz slodzi (patērētāju) jebkurā

elektriskā shēmā.
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Atvaino mani, Nezini, ka tev stās-

tu ābeces patiesības šādā filozofiskā

garā. Praksē tev vienmēr ir darīšana

ar šādiem ģeneratoriem un slodzēm.

Ģeneratorus tu sastapsi ne tikai

elektrospēkstacljās: ģenerators, pie-
mēram, ir ari kabatas lukturīša bate-

rija, bet spuldzītes kvēldlegs, ko iā

baro, Ir slodze.

Antena, kas ir radiouztvērēja ieejā
pienākošo signālu avots, ari Ir ģene-
rators, bet uztvērēja ieejas ķēde, kurā

signāls no antenas tiek ievadīts, ir šl

ģeneratora slodze. Tieši tāpat ari jau-
dīga Izejas radiolampa ir ģenerators
slodzei — skaļrunim.

Tranzistoru shēmās katra tranzis-

tora izejas ķēde ir enerģijas ģenera-
tors nākošās pakāpes ieejas ķēdei, kas

kalpo kā slodze.

Bet vai nepieciešams vēl viens

piemērs? Labi jāiegaumē, ka jebkuru
enerģijas avotu — ģeneratoru rak-

sturo divi lielumi:

1) Elektrodzlnēj spēks
(EDS) — maksimālais spriegums,
ko enerģijas avots spējīgs izejā radīt;

to, ja vēlies, vari nosaukt ari par tā

«elektrodzlvlnošo spēku».

2) lekšējā pretestība, t. L,

pretestība, ko tas, tāpat kā jebkurš
cits elektriskās ķēdes elements, rada

cauri plūstošai strāvai (81. zīm.). Uz

šis ģeneratora iekšējās pretestības R\,

protams, krīt spriegums, ko rada paša
enerģijas avota strāva. Tāpēc sprie-
gums USl

uz ģeneratora spailēm,

81. zīm. Avots ar mainīgu vai pastā-
vīgu elektrodzinējspēku E rada strāvu

I, kas plūst ne tikai caur ģeneratora
iekšēju slodzi RSL, uz kuras izveidojas
sprieguma kritums USL, bet arī caur

ģeneratora iekšējo pretestību RI, vei-

dojot sprieguma kritumu UI.

bet tātad ari uz slodzes pretestības
Rsl Ir mazāks par elektrodzinēj-
spēku E. Slodzes un EDS sprieguma
starpība ir jo lielāka, jo lielāka strā-

va I. Dabiski, ja slodzi atvieno, avota

spriegums ir vienāds ar EDS. Tādā

gadījumā saka, ka ģenerators ir

tukšgaitas režīmā.

Riskējot paaugstināt tev tempera-
tūru, iesaku uzmanīgi aplūkot šādu

ļoti elementāru aplēsi. Pieņemsim,
ka kopējā pretestība Ir Ri + Rsl-
Tātadpēc Oma likuma strāva

E

Uz iekšējas pretestības Ri ši

strāva radis sprieguma kritumu.

"'-STĀT*'
bet slodzes pretestības RSI

sprieguma kritums ir

USL=(E/R1+RSL)*RSL.

Ja tev vel ir spēks turēt zīmuli

pirkstos, tad saskaiti šos abus sprie-

gurnus, un rezultāta iegusi:

Uj + Usl = E>

kas bija ari sagaidāms. Tu redzi, ka

EDS sadalās divos spriegumos: U
t,

kas faktiski ir iekšējais sprieguma
kritums, un U

Sl
— slodzes spriegums

(tas ir ari ģeneratora spaiļu sprie-

gums). Sis sadalījums ir proporcio-
nāls ģeneratora un slodzes pretestību
lielumiem.

Ja ģeneratora iekšējā pretestība ir

ļoti maza salīdzinājumā ar slodzes

pretestību, tad ari sprieguma kritums

ģeneratorā ir ļoti mazs, bet slodzes

spriegums ir gandrīz vienāds ar elek-

trodzinējspēku EDS E. Šādos apstāk-

ļos mainīgs EDS uz slodzes pretestī-
bas izpaužas kā malņsprlegurns, un

tāpēc tādā gadījumā saka, ka slodzi

baro sprieguma ģenerators, pie tam

tas strādā gandrīz tukšgaitas režīmā.

Izpētīsim tagad pretēju lespēju,
kad ģeneratora lekšējā pretestība Ri
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ievērojami lielāka par slodzes pretes-
tību Rsl- Šai gadījumā gandrīz viss

EDS liks patērēts kā ģeneratora iek-

šējais sprieguma kritums, bet sprie-

gums USl,
kas paliek uz ģeneratora

spailēm un pielikts slodzes pretestī-

bai, ir ģeneratora EDS neliela daļa.

Šādos nosacījumos galvenā nozīme ir

strāvai I, kura proporcionāla EDS un

praktiski nav atkarīga no slodzes pre-

testības, jo tā Ir tik niecīga, ka strā-

vai jāpārvar galvenokārt iekšējā pre-

testība. Tādā gadījumā saka, ka ba-

rošanu velc no strāvas ģenera-

tora, pie tam tā darba režīms tuvs

īsslēgumam.

Izmantojot tranzistorus, var sa-

stapties ar abiem šiem galējiem ga-

dījumiem, bet, lai gūtu liet-

derības koeficientu, ari šeit jāseko
«zelta vidusceļam».

Izvēloties saites shēmas starp ra-

diolampu pakāpēm, mēs cenšamies

padot nākošās pakāpes leejā pēc

iespējas lielāku spriegumu. Selt lab-

sirdīgā feja iekārtojusi visu ļoti labi,

jo leejai tīkliņš —katods parasti lr_
bezgala liela pretestība, tāpēc leeja
tiek pārnests viss iepriekšējās pakā-

pes izejas ķēdē ražotais EDS. Tas ir

tipisks piemērs lerosināšanai no sprie-

guma ģeneratora.

Bet, lietojot tranzistorus, mans

mīļais Nezlnlt, parādību raksturs

mainās. Lai ieejas ķēdē padotu sprie-

gumu, jāpatērē zināma jauda, jo, lai

kādu shēmu mēs izvēlētos, tranzis-

tora ieejas ķēdē obligāti jāplūst strā-

vai. Tēlaini izsakoties, radiolampas

apmierinās ar voltiem, bet tranzistori,

kurus baro ar voltiem, rij vienlaicīgi

ari ampērus. Bet, voltus reizinot ar

ampēriem, dabū vatus.

Jaudas pārneses problēma nav ilk

vienkārša — padomā pats: mes cen-

šamies slodzē pārnest maksimālo

jaudu, t. L, vislielāko strāvu pie vis-

lielākā sprieguma (82. zīm.).
Vai gribi uzzināt, kādai jābūt slo-

dzes pretestībai, lai gūtu labāko re-

zultātu? Ja tā salīdzinājuma ar ģene-
ratora iekšējo pretestību ir maza, tad

strāva būs lielāka. Jo labāk! Bet tad

palielināsies iekšējais sprieguma kri-

tums ģeneratorā un tāpēc slodzes

■spriegums būs mazāks. Jo sliktāk!

82. zīm. Eksperimentālā shēma slodzes

režīma pētīšanai. Ar tās palīdzību var

uzņemt 83. zīm. parādītās līknes. Ener-

ģijas avota iekšējā pretestība RI attē-

lota kā patstāvīga, no avota šķirta vie-

nība. Taču patiesībā tā ir pašas bateri-

jas "iekšēja" īpašība. Lai nerastos strā-

vas un sprieguma mērīšanas kļūdas,

jāizmanto ampērmetrs I ar ļoti mazu

un voltmetrs USL ar ļoti lielu iekšējo

pretestību.

Bet tagad otrādi. Ņemsim slodzes pre-

testību lielāku par ģeneratora

pretestību. Sai gadījumā, tāpat ka

radiolampu shēmās, pārvadīsim gan-

drīz visu EDS. Jo labāk! Bet strāva

būs mazāka. Jo sliktāk! Tu sac sa-

prast, Nezini, ka šai gadījumā vispa-
reizākais atrisinājums ir mūsu «zelta

vidusceļš»: slodzes pretestība nedrīkst

būt ne lielāka, ne mazāka par ģene-

ratora iekšējo pretestību. Citiem vār-

diem, maksimālo jaudu izdodas pār-

nest tad, kad slodzes pretestība vien-

līdzīga ar ģeneratora iekšējo pretes-

tību (vai vienkārši: ģeneratora pre-

testību). Kad šis nosacījums Izpildīts,

saka, ka pretestības salāgotas.

Lai tevi labāk pārliecinātu, es pa-

centos uzzīmēt grafiku (83. zīm ). Seit

83. zīm. Jaudas P, sprieguma U SL un

strāvas I atkarība no slodzes pretestī-
bas RSL. Uzmanību! Vienības P, USL

un I vērtībām uz asīm atliktas dažā-

dos mērogos.
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parādīta slodzē pārnestās jaudas P,
strāvas lun sprieguma U

SL (sprie-
guma avotam ar EDS = 12V un iek-

šējo pretestību R T
= 6Q) atkarība no

slodzes pretestības RSI- Kā redzi,

palielinoties pretestībai RSI, strāva I

samazinās, bet pieaug spriegums U
Sl-

To reizinājums P strauji aug un sa-

sniedz maksimumu pie RSI =Ri =

= 6Q, bet pēc tam lēni krītas. Vai tas

nav pietiekami pārliecinoši?
Tomēr nedomā, ka optimālie jau-

das pārneses noteikumi vienmēr pra-
sa ārkārtīgi precīzu pretestības sa-

lāgošanu. Citas prasības, kā, piemē-
ram, laba llnearltāte, var spiest izvē-

lēties tādu attiecību starp pretestību
Rsl un Rl} kas no salāgošanas levē-

rojami atšķiras.

Bet es nojaušu, ka tev .rodas jau-
tājums: kā nodrošināt ģeneratora un

slodzes sadarbību ar loti atšķirīgām
pretestlbām, neizškērdējot pārāk lielu

jaudu? Tiešām, kā pārnest enerģiju
tranzistorā ar mazu ieejas pretestību
no cita tranzistora, kam ir liela iz-

ejas pretestība? Kā jaudu no radio-

lampas ar lielu iekšējo pretestību
pārnest skaļruņa zemomigā skaņas
spolītē? Kā ar elektrodinamisko mik-

rofonu, kam Ir maza lekšējā pretes-
tība, pievadīt signālus radiolampu

pastiprinātāja ieejā, kam ieejas pre-
testība ir bezgala liela?

Tu, šķiet, uzminēji atbildi: par

pretestību salāgošanas līdzekli jā-
kļūst tavam vecajam paziņam —

transformatoram. Sim nolūkam Izvē-

las, protams, atbilstošu vijumu skaita

attiecību primārā un sekundārā ti-

numā (84. zīm.). Pats par sevi sapro-

84. zīm. Dažādu ģeneratora un slodzes

pretestību salāgošanai izmanto trans-

formatoru ar atbilstošu vijumu skaita

attiecību.

tams, ka primārā tinuma ķēdē trans-

formētai slodzes pretestībai jābūt
vienādai ar ģeneratora lekšējo pretes-
tību. Savukārt sekundārā tinuma

ķēdē transformētai ģeneratora pretes-
tībai jābūt vienlīdzīgai ar slodzes

pretestību. sim nolūkam nepiecie-

šams, lai tinumu induktīvās pretestī-
bas būtu proporcionālas to ķēžu pre-

testlbām, kur katrs tinums pieslēgts.

Bet tu zini, ka tinuma induktīvā

pretestība ir vienlīdzīga tās indukti-

vitātes un leņķiskās frekvences co =

= 2xf reizinājumam. Tātad, apzīmē-

jot primārā un sekundārā tinuma in-

duktivitāti atbilstoši ar L\ un L2,

iegūsim

R
SL

to Z.
2 Lo

Es tev atgādinu, ka induktivitāte

savukārt ir proporcionāla vijuma
skaita kvadrātam. Apzīmējot primārā
un sekundārā tinuma skaitu ar W\ un

w2,
varam uzrakstīt

R1/RSL=L1/L2=ω1/ω2=(ω1/ω2)^2.

Bet kas ir wjw2,
Nezinīt? Atce-

ries, ka vijumu skaita attiecība starp

transformatora tinumiem ir trans-

formācijas koeficients n.

Tātad varam uzrakstīt

- ri 2 vai n= 1/
*sl V R

Sl

85. zīm. Pazeminošs transformators

salāgo mazo skaļruņu skaņu spolītes
pretestību ar lielo izejas lampas iek-

šējo pretestību.



3im rezultātam ir liela nozīme. Pie-

ņemsim, ka tavā riclbā Ir jaudīga
radiolampa ar lekšējo pretestību

Rļ = 9000Ū (85. zīm.). Ja no tās sig-
nāls jāpievada skaļrunim, kura skaņu
spolītes pretestība ir 10Q, tad starp

lampu un skaļruni jāieslēdz transfor-
mators ar vijumu skaita attiecību

primārā un sekundārā tinumā.

.
f9000 / on

n = 1/ = j/ 900 s=s 30.

Bet ar to šodien arī beigsim, jo es

negribu likt šķēršļus aspirīna labvēlī-

gai ietekmei uz tavu organismu. No-

vēlu drīzāku izveseļošanos!

Tavs draugs Zinis.
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DESMITĀ SARUNA

lepriekšējo sarunu gaitā Zinis un Nezinis iepazinās ar viena atsevišķa tranzis-

tora darbību. Tagad tie vēlas aplūkot shēmas ar vairākiem tranzistoriem, kā arī

saites veidus starp tiem. Saites ķēdēm jāpārnes nākošam tranzistoram tā jauda,
ko atdod iepriekšējais tranzistors. Kā tas tiks parādīts, bez saites ķēdēm, kas aiz-

gūtas no radiolampu tehnikas, šeit var izmantot ļoti daudz tikai tranzistoriem

raksturīgu asprātīgu kombināciju. Sākumā Nezinis būs izbrīnījies, bet pēc tam

sajūsmināts...
Saturs, n-p-n struktūras tranzistoru galvenās shēmas. Transformatora saites

priekšrocības un trūkumi. Skaņas stipruma regulēšana. Pretestību-kondensatoru

saite. Saites kondensatora kapacitāte. Tiešās saites shēma. Līdzstrāvas pastipri-
nātājs. Shēma ar papildu simetriju. Divu tranzistoru tandēms (kaskode).

VISĀDA VEIDA SAITES

PAR n-p-n TRANZISTORIEM

Nezinis — Pēdējās sarunās, mans dārgais Zini, tu man

stāstīji tikai par p-n-p tranzistoriem, apejoties ar n-p-n struk-

tūras tranzistoriem kā ar nabadzīgiem radiem.

Zinis — Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, p-n-p tranzistori ir

visizplatītākie. Otrkārt, viss, ko mēs runājām par p-n-p tranzis-

toru, tikpat labi attiecas arī uz n-p-n struktūras tranzistoru —

jāapmaina tikai shēmā barošanas avota, kā arī elektrolītisko

kondensatoru polaritāte.
n-p-n p-n-p N. — Tieši to es darīju, pielāgojot n-p-n struktūras tran-

zistoriem trīs pamatshēmās, ko mēs apskatījām pagājušo reizi.

Pa savu slimības laiku esmu šīs shēmas uzzīmējis (86. zīm.).

86. zīm. n-p-n struktūras tranzistora slēgumi visās trijās pamatshēmās. Pie-

vērsiet uzmanību baterijas polaritātei.

Z. _ Nepārspīlē! Spriežot pēc šīm shēmām, un man jāsaka,

ka tās uzzīmētas nevainojami pareizi, gripa nav negatīvi

ietekmējusi tavas garīgās spējas.

N. — Es arī uz to ceru, jo degu aiz nepacietības iztirzāt

pilnās tranzistoru pastiprinātāju un radiouztvērēju shēmas.

Starp citu, es domāju, ka, sastādot šādas shēmas, var izmantot

mums pazīstamos radiolampu shēmu principus, protams, ievē-

rojot tranzistoru nelielo ieejas pretestību.



PRINCIPIĀLĀ ATŠĶIRĪBA

Z. — Gan jā, gan nē, Nezinīt. Vai tu neesi izbrīnījies par

manu orākulam cienīgo atbildi? Protams, visas radiolampu shē-

mās izmantojamās saites ķēdes lietojamas arī tranzistoriem. Un

tomēr starp tām ir principiāla atšķirība: jebkurā radiolampu
shēmā katra pakāpe padod nākamai pakāpei pastiprinātu sprie-
gumu. Un tikai gala pakāpe, ko visbiežāk arī izstūrē spriegums,
atdod jaudu. Atšķirībā no radiolampu shēmas tranzistoru shē-

mās katra pakāpe rada noteiktu jaudu, ko tā pastiprinājusi un

kuru nākošai pakāpei savukārt tai būs jāpastiprina. Es pat

teiktu, ka tranzistoruztvērējs ir pakāpju virkne, kurās signāla

jauda nepārtraukti pieaug.
N. — Es atzīstu, ka tas principiāli maina lietas būtību. Savā

vēstulē tu man labi izskaidroji, ka, ja vēlas slodzes pretestībai
nodot maksimālo spriegumu, tad cenšas šo pretestību ņemt lie-

lāku. Tieši to cenšas iegūt visās saites ķēdēs starp radiolampām.
Un tas viegli izdodas, jo radiolampas ieejas pretestība ir

bezgalīgi liela. Tranzistoru shēmās mēs cenšamies pārnest mak-

simālo jaudu. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams, lai slodzes

pretestība būtu tikpat liela kā signāla avota pretestība. Tomēr

visās trijās shēmās, ko mēs esam aplūkojuši, ieejas un izejas

pretestība ir ļoti dažāda. Tāpēc man ar savu dzelzs loģiku jāse-

cina, ka pretestības jāsalāgo ar transformatoru. Tātad vienīgais
saites elements starp tranzistoriem varētu būt transformators.

Z. — Ak trauksmainā jaunība, kas vienmēr meklē absolūto

patiesību! . . . Diemžēl esmu spiests tevi sarūgtināt. Tranzistoru

tehnika saitei ar pretestībām (precīzāk, pretestību-kondensatoru

saitei) arī ir eksistences tiesības. Var pat vispār iztikt bez kā-

diem saites elementiem, savienojot vienas pakāpes tranzistora

izeju tieši ar otras pakāpes tranzistora ieeju.
N. — Kā? Ar vienkāršu vada gabalu?

TRANZISTORA PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI

Z. — Tieši tā. Taču turpināsim visu pēc kārtas. Un, ja jau
tu izrādi tik lielas simpātijas transformatoram, sāksim tieši ar

to? Tu nosauci vienu no tā pozitīvajām īpašībām: tas dod iespēju
lieliski salāgot pakāpes izejas pretestību ar nākošās pakāpes

ieejas pretestību, t. i., sasniegt jaudas pārneses optimālos ap-

stākļus. Bet transformatoram ir arī citas pozitīvās puses. Trans-

formatora tinumu mazā pretestība rada pietiekami mazu baro-

jošā sprieguma kritumu, un tāpēc var izmantot zema sprieguma
barošanas avotus. Un, kas sevišķi svarīgi, augstfrekvences

pastiprinātājiem, izvēloties atbilstošu saiti starp svārstību kon-

tūriem, var iegūt labu selektivitāti augstfrekvences un starp-
frekvences pakāpēs.

1 Turklāt var ne tikai izvēlēties vajadzīgo
saites stiprumu starp diviem tranzistoriem, bet arī iegūt vaja-
dzīgo frekvenču caurlaides joslu.

N. — Tu transformatoros saskati tikai pozitīvās īpašības, un

es varu saprast, kāpēc...

1 Autors, transformatora jēdzienu paplašinot, šeit runā par augstfrek-
vences un starpfrekvences transformatoriem, t. i., par noskaņotiem saistītiem

kontūriem jeb joslu filtriem. (Tulk. piez.)
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Z. — Firmas, kas ražo tranzistoruztvērējus, nav filantro-

piski noskaņotas. Tā kā pircējs pieprasa arvien mazākus radio-

uztvērējus, tad, atsakoties no transformatoriem, firmas gūst
divkāršu ietaupījumu. Starp citu, transformatoru izmantošana

rada vēl vienu papildu neērtību, sevišķi, ja to uzstāda pastip-

rinātāja ieejā ar lielu pastiprinājuma koeficientu.

N. — Kas ta par neērtību?

Z. — Transformatora tinumos inducējas un pēc tam pastip-
rinās parazītiski signāli, kas var kļūt par traucējumu cēloni.

Tāpēc transformatorus nevar izmantot tur, kur eksistē spēcīgi

traucējoši elektromagnētiskie lauki.

Z. — Kā redzams, man tev jāparāda arī medaļas otrā puse.

Vispirms, lai arī kādu progresu elektronikas «miniaturizēšana»

sasniegtu, transformators aizņem vairāk vietas nekā pretes-

tības-kapacitātes saites shēmas (vismaz zemajās frekvencēs, jo
augstfrekvences un starpfrekvences blokos neviens saites veids

nevar konkurēt ar transformatoriem). Bez tam zemfrekvences

transformators ir dārgāks nekā pretestības un kondensatori.

N. — Vardu sakot, transformatoru upurē mietpilsoniskiem

apsvērumiem par vietu un naudu.

LŪK, ARĪ PRAKTISKĀS SHĒMAS

N. — Cik daudz grēkos vainojams mans nabaga transforma-

tors! ... Vai es tomēr varu uzzināt, kā to ieslēdz shēmā, ja tau-

pības apsvērumi un traucējumi neizslēdz transformatora izman-

tošanas iespējas?

Z. — Transformatora saites shēma tranzistoriem neatšķiras

no radiolampu līdzīgas shēmas. Kā redzi, zīmējumā (87. zīm.)
ir divi tranzistori, kas ieslēgti KE shēmā. Ar transformatoru Tr {

pievada signālus pirmajam tranzistoram, bet transformatoru Tr
2

izmanto saitei starp pirmo un otro tranzistoru. Otrajam trans-

formatoram sekundārajā tinumā vijumu skaits ir daudz mazāks

nekā primārajā. Ja pirmā tranzistora izejas pretestība —

/\/ Z
=20000Q, bet otrā tranzistora ieejas pretestība ir

87. zīm. Transformatora saite starp divām pakāpēm
(tranzistori ieslēgti KE shēmā). Uz pirmo pakāpi

signālu arī padod caur transformatoru.



RIE
=250Q, tad optimālai salāgošanai transformācijas koefi-

cientam jābūt
n=RIZ/RIE=20000/250=80≈9.

N. — Es skatos, ka bāzes nobīdes spriegumu padod no

sprieguma dalītājiem R u R2 un R 3,
/?4. Bet ernitera ķēdēs tu esi

paredzējis pretestības R5 un R6
,

kas kalpo temperatūras ietek-

mes kompensēšanai.
Z. — Bravo, Nezinīt! Tava lieliskā atmiņa no gripas nemaz

nav cietusi.

N. — Aplūkojot tavu shēmu, man rodas jautājums — kā tu

regulēsi skaņas stiprumu?
Z. — Šeit pastiprināšanas regulēšanu neesmu paredzējis. To

varētu iekārtot, izmantojot regulējamu negatīvu atgriezenisko
saiti. Bet es uzskatu šo metodi par nevēlamu. Vispirms tā nedod

iespēju samazināt pastiprinājumu līdz nullei, lai sasniegtu pil-
nīgu klusumu. Bez tam vienlaicīgi ar skaņas stipruma maiņu
izmainās kropļojumu koeficients. Turklāt tas sasniedz maksi-

mālo vērtību, ja skaņas stiprums vislielākais.

N. — Tas ir, tad, kad kropļojumus visgrūtāk novērst. Ko tad

tu šai gadījumā iesaki?

Z. — Par skaļuma regulatoru var izmantot potenciometru R

(88. zīm.), lai pēc vēlēšanās noņemtu lielāku vai mazāku sprie-

guma daļu. kas inducējas pirmā transformatora sekundārajā

88. zīm. Jaukta saite, ko izveido transformators, pre-
testība un kondensators. Ar potenciometru R regulē

pastiprinājumu (skaļruņa).

tinumā. Šī potenciometra slīdkontakts caur saites kondensatoru

Cj savienots ar pirmā tranzistora bazi. Šai shēmā kondensators

izmantots arī saitei starp abiem tranzistoriem.

N. — Tavs otrais pastiprinātājs man atgādina kentauru.

Tāpat kā šī mitoloģiskā būtne — puszirgs puscilvēks — saites

ķēdes sastāv pa pusei no transformatoriem, pa pusei no pretes-
tībām un kondensatoriem.

Z. — Atzīstu, ka šai shēma mes zaudējam «tīras» transfor

matoru shēmas vienkāršību. Varbūt tev labāk patiks autotrans

89. zīm. Autotransformatora

saites shēma.
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formatora saites ķēde (89. zīm.), kas loģiski izriet no pēdējās
pastiprinātāja shēmas. Autotransformators, pieņemot, ka abi

tranzistori ieslēgti KE shēmā, parasti ir pazeminošs, lai salā-

gotu iepriekšējā tranzistora lielo izejas pretestību ar nākošā

tranzistora mazo ieejas pretestību.
N. — Tas ir atkal pa pusei zivs, pa pusei gaļa.

TIKAI NO PRETESTĪBAM UN KONDENSATORIEM

SASTĀVOŠĀ SHĒMA

Z. — Ja jauktās shēmas rada tevī riebumu, tad pāriesim pie
pretestību un kondensatoru pastiprinātāja, kura shēma parādīta
šai zīmējumā (90. zīm.).

N. — Bet šī shēma kā divas ūdens piles līdzīga radiolampu
shēmai ar pretestību-kondensatoru saiti. Kolektora ķēdes pretes-
tība Rļ atbilst pretestībai anodķēdē, bet pretestības R2 un R3,

kas nosaka bāzes potenciālu, ir tīkliņa noplūdes pretestības jau-
nākās «māsas». Kas attiecas uz kondensatoru C, tad es brīnos,
ka tas ir elektrolītiskais kondensators. Vai nebūtu labāk šeit

izmantot labu 0,05 uP papīra kondensatoru? Tas lieliski veic

savu uzdevumu radiolampu pastiprinātājos.
Z. — Mūsu gadījumā tā būtu katastrofa. Radiolampu shēmās

kondensators C savienots ar tīkliņa noplūdes pretestību, kuras

lielums parasti ir 0,5 MQ. Taču tranzistoru shēmās paralēli

pieslēgto pretestību R2 un /?3 summārais lielums ir apmēram
1000Q. Bez tam šīs pretestības vēl šuntē otrā tranzistora ieejas

pretestība RĪE.
Šī pretestība nav redzama, bet tā piedalās, un

tās lielums ir aptuveni tāds pats kā pretestības R 2 un R 3 kopā,
teiksim, vēl 1000C1

91. zīm. Tā pati shēma kā

90. zīm., tikai uzzīmēta citādi,
lai uzskatāmāk parādītu sprie-

guma dalītāju, kas sastāv no

saites kondensatora C un para-
lēli saslēgtām pretestībām R2,

R3 un RIE.

Šai zīmējumā uzskatāmi redzams, ka kondensators C kopā
ar pretestībām R

2, R3 un R IE veido iepriekšējā tranzistora izejas
sprieguma U dalītāju. Kāda tad ir šī kondensatora kapacitatīvā
pretestība?

N. — Tā atkarīga no strāvas frekvences un, pieaugot frek-

vencei, samazinās.

Z. — Protams, un, ja tu ņemsi 0,05 u,F kondensatoru, ar

kuru tu tā lepojies, un ieslēgsi to 50 Hz frekvences strāvas

N. — Bet visiem kopā ir 500Q pretestība, taču es neredzu...
Z. — Vēl mazliet pacietības! Mēs varam mūsu shēmu uzzīmēt

drusku savādāk(9l. zīm.).

90. zīm. Pretestības — kondensatora saite.



ķēdē, tad šī kondensatora C kapacitatīvā pretestība būs apmēram
64 000Q, t. i., apmēram 130 reizes lielāka par paralēli slēgto
pretestību R 2, R2 un RIE kopu.

N. — Kāda nelaime! Spriegumi U\ un U
2

taču sadalās pro-

porcionāli pretestību lielumiem. Tātad U2 lielums ir tikai Vl3O

no sprieguma U un mēs otram tranzistoram nodosim tikai šo

dalinu.1

Z. — Tāpēc, lai novērstu šo mu|ķīgo derīgā signāla ener-

ģijas izšķērdēšanu, jāizmanto lielas kapacitātes kondensators.

Tā, piemēram, 10 uP elektrolītiskais kondensators, kuram 50 Hz

frekvencē ir tikai aptuveni 300Q pretestība, dos iespēju pārnest
vairāk nekā pusi sprieguma. Uz augstākām skaņas frekvencēm

kondensatora kapacitatīvā pretestība ir vēl mazāka un rezul-

tāts vēl labāks. Bet nepietiekamā kapacitatīvā pretestība izrai-

sītu nevēlamu zemo toņu vājināšanos.

ESIET UZMANĪGI AR POLARITĀTI

N. — Ja ēs pareizi saprotu, tad tranzistoru shēmās, kur pre-

testības parasti ir mazākas nekā radiolampu shēmās, mēs elek-

trolītiskos kondensatorus izmantojam itin bieži. Vai nerodas

komplikācijas šo kondensatoru izmēru dēļ?

Z. — Nepavisam nē. Kondensatoru izmēri, kas domāti dar-

bam ar zemu spriegumu, ir nelieli, un tos brīvi var izvietot uz

kabatas uztvērēja montāžas plāksnes
...

Bet, ielodējot elektro-

lītiskos kondensatorus shēmā, jābūt uzmanīgiem — jāievēro

vajadzīgā polaritāte.

N. — Es skatos, ka tu negatīvo kondensatora izvadu esi

savienojis ar kolektoru, kuram jābūt ar daudz negatīvāku poten-
ciālu nekā baze. Izmantojot n-p-n struktūras tranzistoru, tu

droši vien rīkotos otrādi.

Z. — Tu neesi kļūdījies. Lai parādītu tev elektrolitisko kon-

densatoru polaritāti dažādās shēmas vietās, iesaku tev rūpīgi

izpētīt mikrofona pastiprinātāja shēmu (92. zīm.). Skaļumu
regulē šeit pirmā tranzistora ieejā ar potenciometru R.

N. — No potenciometra signālu cauri kondensatoram C\

pievada bāzei. Kondensators šoreiz pievienots bāzei ar savu

negatīvo izvadu. Ar saites kondensatoru C 2rīkojušies pretēji —

tā negatīvais izvads savienots ar kolektoru, kura potenciāls vēl

negatīvāks nekā bāzei, bet pozitīvais izvads vērsts uz bazi...
Jākonstatē, ka abi tranzistori apgādāti ar pretestībām R3 un R 7

temperatūras stabilizēšanai. Šīs pretestības šuntē kondensatori

C 3un C
4,

kas, protams, pievienoti ar saviem pozitīviem izvadiem

pie ... barošanas avota pozitīvā pola. Bet kādam nolūkam ir

pretestība R5, ko pirmā tranzistora kolektora ķēdē tu saistīji
virknē ar pretestību R4

? Tā, kā redzu, nobloķēta ar elektrisko

kondensatoru C
6,

kuram pozitīvais izvads arī savienots ar bate-

rijas plusu.
Z. — Vai tad tu šeit neredzi savu veco paziņu, ko bieži lieto

radiolampu shēmās?
...

1 Dziļāka analīze, kas, piemēram, ņem vērā pirmā tranzistora izejas
pretestību, parādītu, ka stāvoklis nemaz nav tik katastrofisks. Taču šeit

minētie spriedumi pirmā tuvinājumā paliek spēkā.

99 7*
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N. — Velns parāvis! Tā taču ir mūsu vecā anodķēdes atsais-

tīšana ... Piedod, šeit tā atrodas kolektora ķēdē. Vai tā šeit

kalpo parazītiskās saites (kas spēj izraisīt pašierosināšanos)
novēršanai caur kopējo barošanas avota pretestību?

Z. — Pilnīgi pareizi. Barošanas avota iekšējā pretestība var

izveidot bīstamu saiti. Tāpēc, lai maiņstrāvas komponentēm
bez barošanas avota radītu vieglāku ceļu, arī tranzistoru shē-

mās bieži izmanto atsaistīšanas ķēdes. Tāpat derīgi pieslēgt
baterijas spailēm pietiekami lielas kapacitātes kondensatoru C5.

N. — Šai shēmā, lai tajā radītu sava veida visu uzlabojumu
pilnu kolekciju, tu vēl izmantoji kombinētu atgriezenisko saiti,
kur daļa izejas sprieguma caur pretestību R& un kondensatoru

C 7 nonāk uz pirmā tranzistora emitera ķēdē ieslēgtās pretestī-
bas R2. Tā ir tā pati saites ķēde, par kuru runājām, apskatot
61. zīm.

92. zīm. Mikrofona pastiprinātāja pilnīga principiālā shēma. No

visiem kondensatoriem tikai kondensators C7nav elektrolītiskais

kondensators (C7 = 0,05 μF).

TIEŠAIS CEĻŠ

Z. — Lai gan jau vēls, tomēr tava atmiņa ir vēl svaiga. Tā-

pēc pastāstīšu par saiti, ko veido ar kopīgām pretestībām.
Kolektora ķēdē omiskās pretestības vietā var ieslēgt arī droseli.

Tai gan ir lielāki izmēri un tā dārgāka, toties šādas droseles

pretestība līdzstrāvai ir mazāka. Bet, lai kompensētu tavu

pacietību, es tev parādīšu pirmo tiešās saites shēmu (93. zīm.).
Kā redzi, šeit pirmais tranzistors ieslēgts XX shēmās, un tā

93. zīm. Tiešās saites shēma. Ar

bultiņām parādīts elektronu plūs-
mas ceļš, kas uz pretestības RI
rada parādītās polaritātes sprie-
guma kritumu.
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izejas elektrods — emiters tieši savienots ar otra tranzistora

bazi. Otrais tranzistors ieslēgts KE shēmā.

N. — Jāatzīst, ka ta ir ļoti ekonomiska shēma. Bet man sev

pašam jājautā, kā tik vienkārši var izmest saites kondensatoru?

Z. — Radiolampu shēmās to varētu izdarīt, tikai tas rada

lielus sarežģījumus 1
, tāpēc ka anodam nepieciešams liels pozi-

tīvs potenciāls, turpretī nākošās lampas tīkliņam jābūt ar ne-

gatīvu nobīdi. Tranzistoru shēmās viss izkārtojas daudz vien-

kāršāk. Potenciālu starpība nav tik liela. Bāzes un kolektora

potenciālam attiecībā pret emiteru jābūt ar to pašu zīmi, tur-

pretī radiolampu tīkliņam jābūt negatīvam, bet anodam pozi-
tīvam. Tāpēc tranzistoru shēmās, radot atbilstošus sprieguma
kritumus uz šim nolūkam izvēlētām pretestībām, katram elek-

trodam nepieciešamos potenciālus var pievadīt bez grūtībām.

N. — Pacentīšos izanalizēt tavu shēmu. Ar bultiņām esmu

atzīmējis līdzstrāvas ceļu, sākot no baterijas negatīvā pola.2

Elektroni pirmajā tranzistorā ieplūst caur kolektoru, bet izplūst
caur emiteru. Pēc tam strāva sadalās divās daļās. Daļa elek-

tronu plūst caur pretestību Ri. Tāpēc šīs pretestības izvads, kas

savienots ar otra tranzistora bazi, kļūst attiecībā pret strāvas

avota pozitīvo polu negatīvs. Pārējie elektroni ieplūst otrā tran-

zistora bāzē un virzās uz tā emiteru. Tā ir vienkārši vidējā bā-

zes strāva ... Tiešām, tev taisnība: pirmajā tranzistorā emiters

ir pozitīvs attiecībā pret kolektoru, bet otrā — bāze negatīva
attiecībā pret emiteru. Tātad viss ir kārtībā. Šai shēmā mēs

esam ietaupījuši vienu elektrolitisko kondensatoru un vienu pre-

testību.

Z. — Jā
.. .

bet ar to vēl netiek izsmeltas tiešās saites priekš-
rocības. Atceries, ka kondensators nelaiž cauri visas frekvences

vienādi. Pat lielas kapacitātes kondensators nelaiž cauri ļoti
lēnas sprieguma izmaiņas. Taču šeit mēs esam izveidojuši īstu

līdzstrāvas pastiprinātāju.

N. — Pagaidi, Zini! Šadu pastiprinātāju es nemaz nepazīstu.

Vai tu par to nevari pastāstīt kaut ko sīkāk?

Z. — Tā sauc pastiprinātājus, kas domāti ļoti zemas frek-

vences svārstībām (piemēram, dažu hercu lielām frekvencēm

vai pat frekvencēm, kuru atbilstošie periodi ilgst vairākas se-

kundes). Bez tam var pastiprināt lēni mainīgus neperiodiskus
spriegumus un strāvas. Tieši ar tādiem signāliem sastopas bio-

loģijā. Tādos gadījumos var izmantot tikai līdzstrāvas pastip-

rinātājus.

N. — Es iedomājos vēl vienu gadījumu, kur šādi pastiprinā-

tāji būtu derīgi: televīzijas videosignālu pastiprināšanai. Te

ļoti svarīgi saglabāt līdzstrāvas komponenti, kurai ceļu aiz-

šķērso saites kondensators.

1 Sarežģījumi nav nemaz tik lieli. Nepieciešams tikai, lai iepriekšējās

radiolampas anodslodzes pretestība un nākošās pakāpes katoda pretestība
būtu ļoti liela. Ja pareizi izvēlēti pretestību lielumi, var panākt, ka, kaut arī

otrās lampas tīkliņam ir samērā liels pozitīvs potenciāls pret zemi, tomēr tā

potenciāls attiecībā pret katodu ir negatīvs (jo tas pret zemi ir vēl pozitī-
vāks!). Šāds saites veids, piemēram, izmantots radiolas «Lukss» zemfrek-

vences pastiprinātājā. (Tulk. piez.)
2

Kā aizrādīts autora priekšvārdā, par strāvas virzienu šeit pieņemts
elektronu pārvietošanās virziens. (Tulk. piez.)
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PIRMĀ SIMETRIJAS IZMANTOŠANA

Z. — Man ļoti žēl, Nezinīt, bet par to jau domājuši pirms
tevis. Un, lai mazinātu tavu sarūgtinājumu, ko tu neapšaubāmi
izjūti, lieku reizi pārliecinādamies, ka tev tiek zagtas idejas ...

pirms tās vēl radušās, iesaku uzmanīgi papētīt citu shēmu ar

tiešo saiti, kur abi tranzistori ieslēgti KE shēmā. Taču tranzis-

toriem jābūt ar pretējām struktūrām: vienam n-p-n, bet otram

p-n-p. Līdzīgas kombinācijas parasti sauc par shēmām ar

papildu simetriju vai struktūru (94. zīm.).

94. zīm. Cita tiešās saites izman-

tošanas iespēja, izmantojot tran-

zistorus ar papildu simetriju.

N. — Izsekojot elektronu ceļu (pēc bultiņām), es bez grūtī-
bām konstatēju, ka arī šeit viss norisinās vislabākā kārtībā.

Pirmā tranzistora kolektors attiecībā pret savu emiteru ir pozi-
tīvs, kā tam jābūt n-p-n tipa tranzistoros. Otra tranzistora

{p-n-p tips) bāzei attiecībā pret emiteru ir negatīvs potenciāls.
Ko gan vēl vēlēties? ... Vai nav iespējams atbrīvoties no tavām

stabilizējošām pretestībām R3 un R4 kopā ar kondensatoriem,
lai sasniegtu vēl lielāku ietaupījumu?

Z. — Ja nav nepieciešams uzturēt konstantu pastāvīgās
komponentes absolūto lielumu, tad var iztikt bez šīm detaļām,
bet tadā gadījumā tu zaudēsi darba punktu temperatūras'sta-
bilizācijas sistēmu.

N. — Zēl gan, jo neslēpju, šīs shēmas man ļoti simpātiskas.

Z. — levēro, mans draugs, ka ir citas shēmas ar tiešo saiti,
kas daudz mazāk pakļautas temperatūras maiņu iedarbībai.

Ņemsim, piemēram, shēmu ar tranzistoriem, kas sajūgti tan-

dēmā iepriekšējās pastiprināšanas pakāpē un izejas pakāpē.
N. — Ko mums dod šī līdzība ar velosipēdu?
Z. — Par tandēmiem 1

sauc tranzistoru pārus ar virknes baro-
šanu. Līdzstrāvas komponente pēc kārtas iziet cauri abiem tran-

zistoriem, un tas nosaka tā lielisko stabilitāti. Lūk, shēma

(95. zīm.), kur pirmais tranzistors ieslēgts XX, bet otrais — KE
shēma. Vai tu saproti, kā šī shēma darbojas?

VIRKNES TANDĒMS

1 Mūsu literatūrā šis pastiprinātājs vairāk pazīstams ar nosaukumu
«kaskodes pastiprinātājs». (Tulk. piez.)



N. — Vēlreiz sekosim ceļvedim, es gribēju teikt, — izsekosim

ar bultiņām. Tas man atgādina laikus, kad es, būdams pionie-
ris, piedalījos rotaļās, kur vajadzēja iet pa bultām iezīmētu

ceļu ...
Sāksim savu ceļu, kā parasti, no barošanas avota nega-

tīvā pola. Izejot cauri izejas transformatora primārajam tinu-

mam, mūsu drošsirdīgie elektroni ieplūst otrajā tranzistorā caur

kolektoru un izplūst caur emiteru, lai pēc tam steigtos uz pirmā
tranzistora kolektoru, no kurienes tie izplūst caur emiteru. Pēc

šī varoņdarba tiem atliek tikai iziet cauri slodzes pretestībai, lai

atgrieztos savās tēva mājās, es gribēju teikt, — barošanas avota

pozitīvā elektrodā.

Z. — Kā tu ievēroji, viena un tā pati strāva plūst caur abiem

tranzistoriem: pirmā tranzistora kolektors tieši savienots ar

otrā tranzistora emiteru, bet to kopējais punkts bloķēts ar kon-

densatoru Ci, lai likvidētu abu pakāpju maiņstrāvas kompo-
nenšu savstarpējo ietekmi.

N. — Man jāatzīst, ka shēma ir visai oriģināla. Bet vai var

šo pašu principu izmantot diviem tranzistoriem, kas ieslēgti
ĶE shēmā?

Z. — Protams. Tāds tandēms (96. zīm.) dos vēl lielāku pa-

stiprinājumu nekā nupat apskatītais. Izseko ar bultiņām apzī-
mēto ceļu. Arī šeit tu atradīsi, ka viena un tā pati strāva pēc

95. zīm. Tandēms no diviem virknē

slēgtiem tranzistoriem. Ar bultiņām
tāpat kā iepriekš parādīts elektronu

pārvietošanās virziens.

96. zīm. Cita tandēma shēma. Tā

sastāv no diviem KE shēmā slēg-
tiem tranzistoriem, kas tāpat tiek

baroti virknes ķēdē.

kārtas plūst cauri abiem tranzistoriem. Līdzstrāvas komponen-

tei tie saslēgti virknē, bet pastiprināmiem signāliem ir spēkā
klasiskais saites veids — ar pretestībām un kondensatoru.

N. — Šīs viltīgi gudras shēmas atgādina akrobatiskos vin

grinājumus uz zirgiem, un man no tā reibst galva.

Z. — Tādā gadījuma es iesaku tev atpūsties. Ar labu nakti!
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VIENPADSMITĀ SARUNA

Aplūkojot dažādas saites veidus starp pakāpēm, mūsu draugi koncentrēja
savu uzmanību zemfrekvences pastiprināšanai. Viņi pētīja dažādas shēmas, bet

izejas pakāpes problēma palika neiztirzāta. Tomēr, kad jāiegūst liela jauda, izmanto

īpašas shēmas un darbības režīmus, un tas ir šīs sarunas temats.

Saturs. Darba punkta izvēle. Ekonomiska shēma ar slīdošu darba punktu.
B klases prettakts pastiprinātājs. Fāzes apvēršana ar transformatoru. Fāzes apvēr-

sējs. Tranzistoru «katoda atkārtotājs». Prettakts pastiprinātājs ar papildu simetriju.
Praktiska izejas pakāpes shēma.

EKONOMIJA UN JAUDA

NEZINIS KĻŪST lEDOMĪGS

Nezinis — Man liekas, ka ar iegūtajām zināšanām par ze-

majām frekvencēm es tagad varēšu aprēķināt visus tranzis-

toru pastiprinātāju elementus.

Zinis — Es vienmēr apbrīnoju tavu kautrību ...

97. zīm. Grafikā redzams, ka kolektora strāva mainās pielikta ieejas signāla
ietekmē. Ieejas signālam ir maksimāli pieļaujamā amplitūda.
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N. — Nevajag ironizēt. Šeit viss ir vienkāršs un skaidrs. Ja

vajadzēs izmantot transformatora saiti, tad aprēķināšu vijumu
skaita attiecību, kas nodrošina pakāpju vispilnīgāku salāgošanu.
Un tici man, kvadrātsaknes vilkšana mani nebiedē ... Vai tad

jautājumā par pretestības-kondensatora saiti tu pats man neesi

iemācījis noteikt slodzes taisni? Es to novilkšu tā, ka, būdama

pieļaujamās jaudas hiperbolas pieskare, tā dos iespēju iegūt
maksimālo signālu amplitūdu izejā, jo darba punkts atradīsies

vidū.

Z. — Riskējot tevi sarūgtināt, man jāsaka, ka tas nav nemaz

tik vienkārši. Pirmā acu uzmetienā tev taisnība, taču, aprēķinot
pastiprinātājus, tāpat jāievēro signāla jauda ieejā, pastiprināmo
frekvenču josla, atgriezeniskās saites ietekme, pieļaujamo krop-

ļojumu koeficients un vēl daudz citu apstākļu.
N. — Pietiek mani bombardēt ar šīm prasībām. Atzīstos, ka,

sava naivā lepnuma apmāts, esmu grēkojis. Un tomēr tas viss

ir pietiekami vienkārši, ja izmanto raksturlīkņu saimi un slodzes

taisni (97. zīm.). Mūsu ieejas signālam (par signālu var uzska-

tīt kā spriegumu, tā strāvu) ir tiesības aizņemt slodzes taisnes

daļu, kas norobežota ar diviem punktiem: no vienas puses ar

punktu A, kur sākas raksturlīkņu izliekums, bet no otras — ar

punktu B, kurā bāzes strāva tuvojas nullei...
Z. — ...kas, ka tu zini, ir nelineāro kropļojumu cēlonis.

N. — Neapstrīdami. Tāpēc darba punkts X jāizvēlas vienādā

attālumā no punktiem A un B. Šai gadījumā ieejas signāla mak-

simālā amplitūda ir KA vai XB vai, pareizāk, bāzes strāvas I
B

vai sprieguma U
B atbilstošo vērtību starpība. Manā zīmējumā

šī amplitūda sasniedz apmēram 275 mV. Tā izmaina kolektora

strāvu no 7 līdz 57 mA, ja vidējās strāvas vērtības ir 32 mA.

Tātad kolektora strāvas amplitūda ir 25 mA.

Z. — Lieliski, Nezinīt, ceru, ka tu ar sava tranzistora darbību

esi pilnīgi apmierināts.

NOST AR IZŠĶĒRDĪBU!

N. — Ne sevišķi. Viss ir kārtībā, ja signāls stiprs. Bet mani

dzen izmisumā pārmērīgais enerģijas patēriņš, ja signāli vāji
vai kad pastiprinājamā signāla pavisam trūkst. Lai kāda būtu

amplitūda, strāvas patēriņš vienmēr ir viens un tas pats — tas

atbilst punktam X. Bet vājiem signāliem darba punktu varētu

pārvietot zemāk uz citu slodzes taisni, kas atbilstu mazākām

strāvām, piemēram, punktu X' (98. zīm.). Rezultātā enerģijas
patēriņš samazinātos un mēs ietaupītu izdevumus par baterijām,
kuras maksā diezgan dārgi.

Z. — Vai tu gribi izputināt firmas, kas ražo baterijas?
N. — Nē, bet es uzskatu, ka simfoniskajā mūzikā nav racio-

nāli patērēt to pašu jaudu pianissimo toņiem, kura nepieciešama
fortissimo toņiem, kad spēlē viss orķestris. Taču es nezinu, kādā

veidā varētu' darba punktu piespiest pārvietoties pa zemāko

slodzes taisni, lai patērētu tikai tādu jaudu, kas stingri nepie-

ciešama, lai bez kropļojumiem pastiprinātu dažāda lieluma sig-
nālus.

Z. — Griba likvidēt izšķērdību ir slavējama. Tapec es ar

prieku tev rādīšu atbilstošos līdzekļus. Lai tavs darba punkts
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98. zīm. Kad signālu amplitūda samazinās, izdevīgāk
darba punktu pārvietot no X uz X'.

varētu pariet no vienas slodzes taisnes uz otru, jāizmaina no-

bīdes spriegums.
l Tam jāpalielinās līdz ar signāla amplitūdu, un

tas jāveic pašam signālam.
N. — Kā? Signāls taču ir maiņspriegums, bet nobīde līdz-

spriegums.
Z. Tu zini lielisku līdzekli, kā maiņstrāvu pārvērst līdz-

strāvā. Tas ir taisngriezis. Tieši to arī izmanto, lai iegūtu mai-
nīgu nobīdi. Lūk, pastiprinātāja praktiska shēma ar «slīdošo»
darba punktu (99. zīm.). Kā redzi, pastiprinātos signālus, kurus

99. zīm. Izejas pakāpe ar slīdošu

nobīdes punktu. Automātiskās nobīdes

regulēšanas ķēde, kas apzīmēta
ar treknu līniju, palielinoties signāla

amplitūdai, palielina arī nobīdes

spriegumu.

1 Izmainot nobīdi, pārbīdām slodzes taisni paralēli sev. Tā saglabā savu

nolieci, kas atbilst dotai slodzes pretestībai. Kolektora ķēdes pretestība
līdzstrāvai ir neliela (izejas transformatora primārā tinuma vada pretestība),
tāpēc vidējais kolektora spriegums £/k nav atkarīgs no nobīdes. Tādējādi
darba punkts var pārvietoties no punkta X punktā X', slīdot pa vertikālu

līniju.
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noņem no izejas transformatora papildu tinuma, iztaisno ar pus-

vadītāja diodi D. Tāpēc šie signāli uz pretestības R izvadiem

rada sprieguma kritumu, kas padara punktu E vairāk vai mazāk

negatīvu. Kondensators C nolīdzina iztaisnota sprieguma pul-
sācijas, rezultātā tā lielums atbilst pastiprināmā signāla vidē-

jai vērtībai.

N. — Jā, tas man atgādina automātiskās pastiprinājuma
regulēšanas (APR) sistēmu. Tur arī ir kondensators, kas kopā
ar pretestību dod APR sistēmai spara ratam-regulatoram piemī-
tošu inerci.

Z. — Tas ir ļoti izdevies salīdzinājums, lai gan mūsu shēma

tik daudz neatgādina parasto APR kā APR, kas darbojas «ač-

gārni». Šeit tāpat pastiprinātā sprieguma amplitūdas izmaiņas
tiek iztaisnotas, bet pēc tam tās izmanto nobīdes stūrēšanai

ieejā. Tiešām, punkta E spriegumu pievada pretestību R 2 un R3

kopējam punktam, ar kurām bazi savieno ar barošanas avota ne-

gatīvo polu. Izvēloties pareizi šīs trīs pretestības, var panākt, lai

nobīde būtu proporcionāla signālu amplitūdai. Tādā veidā bāze

šeit kļūst jo negatīvāka, jo spēcīgāki signāli. Bet atšķirībā no

tev pazīstamās APR sistēmas radiolampu uztvērējos negatīvās
nobīdes palielināšanās p-n-p struktūras tranzistora bāzes ķēdē
nevis «aizver» tranzistoru, bet gan vēl vairāk atver, palielinot

gan bāzes, gankolektora strāvu.

LAI DZĪVO B KLASE!

N. — Tava shēma ar slīdošo nobīdes punktu man ļoti patīk.
Kad sākšu montēt savu tranzistoru uztvērēju, noteikti izejā iz-

mantošu lielisku prettakts pakāpi ar šo ķēdi, kas dod slīdošu

nobīdes spriegumu.

Z. — Prettakts shēmā, mans dārgais Nezinīt, var rīkoties vēl

gudrāk: tu vari tur pielikt pastāvīgu nobīdi, pietiekami mazu,

lai klusuma brīžos strāva būtu līdzīga gandrīz nullei.

N. — Vai tu šai gadījumā nerunā par B klases pastiprinā-
šanu? Radiolampu shēmās tas atbilst darbam anoda-tīkliņa
raksturlīkņu apakšējā izliekumā.

Z. — Jā, tieši par B klasi es gribēju parunāt ar tevi. Tev

jāizvēlas punktam X vieta, kas atbilst ļoti mazai, bet nevis kolek-

tora strāvas nulles vērtībai, jo, ja tu aiziesi pārāk tālu, vājie sig-
nāli izrādīsies raksturlīknes nelineārajā daļā (100. zīm.).

N. — Es skatos, ka šeit pusperiodi, kas palielina bāzes

spriegumu, stipri palielina kolektora strāvu, turpretī pusperiodi

pretējā virzienā tikai nedaudz izmaina tās lielumu. Rezultātā

mums ir briesmīgi kropļojumi.

Z. — Kropļojumi nedod iespēju izmantot B klasē vienu tran-

zistoru. Bet, ja tu izmantosi divus tranzistorus prettakts shēmā,
tad vienmērīgi sadalīsi starp tiem darbu: viens uzņemsies «ap-
strādāt» pozitīvos pusperiodus, otrs — negatīvos. Bet, tā kā

shēma ir simetriska, katra tranzistora ienestos kropļojumus nei-

tralizē otra tranzistora kropļojumi.
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100. zīm. B klasē darba punktu pārnes tuvāk slodzes

taisnes apakšējai daļai. Tāpēc var pievadīt divreiz lielākus

ieejas signālus nekā A klasē. Kolektora strāvas

forma, kā redzams, stipri izkropļota.

N. — Vārdu sakot, šāds B klases pastiprinātājs atgādina
«bumbieri», ko divi bokseri vienlaicīgi izmanto treniņam: stāvot

abās pusēs, tie bumbieri apveltī ar belzieniem, kas pēc kārtas

novirza to ganpa labi, gan pa kreisi.

Z. ■— Tas viss ir pareizi, un pa abiem tie bumbieri izsvārsta

spēcīgāk, nekā to varētu izdarīt viens bokseris.

N. — Tiešām, darba punkts atrodas tuvāk vienam slodzes

taisnes galam, un ieejas signālam mums ir divreiz vairāk telpas
nekā A klasē, kur darba punkts atrodas slodzes taisnes vidū.

Z. — Kā redzi, B klasē iespējamas divreiz lielākas amplitū-
das nekā A klasē. Strāvas patēriņš, kas ir ļoti niecīgs klusuma

brīžos, palielinās proporcionāli signālu amplitūdai. Un es vēl

nepateicu tev, ka B klase dod iespēju mierīgi pārsniegt ierobe-

žojumus, ko uzliek maksimāli pieļaujamās jaudas hiperbola.
N. — Vai tu gribi ar to sacīt, ka slodzes taisne var atrasties

aiz šīs līknes robežām?

Z. — Pilnīgi pareizi un bez bailēm, ka tranzistors sabojāsies.
Jo tranzistora izkliedētā jauda tikai atsevišķos momentos pār-

sniegs šo robežu. Toties signāla pozitīvo pusperiodu laikā tran-

zistors vienkārši tiek aizsprostots un praktiski nekādu jaudu ne-

izkliedē. Taču šeit jāņem vērā cita līkne, kas uzrādīta tranzis-

toru rokasgrāmatās: nedrīkst pārsniegt pieļaujamās kolektora

strāvas galotnes vērtību (īkmax)-
N. — Es tev apsolu nekad nepārsniegt šo lielumu. Saņēmis

šādu solījumu, tu nebaidoties vari man atklāt visus prettakts
tranzistoru shēmu noslēpumus.



109

SIMETRIJAS VALSTĪBĀ

Z. — Vispirms, Nezinīt, liec aiz auss, ka shēmas, kuras tū-

daļ aplūkosim, izmanto gan B, gan A klasē. Atšķirības pastāv
tikai nobīdes lielumā. Visbiežāk tiek izmantotas KE shēmas,
kas dod vislielāko pastiprinājumu. Taču, kad grib maksimāli,
samazināt kropļojumus, priekšroku dod KB shēmai. Un, beidzot,

ja ieejas pretestībai jābūt lielai, bet izejas mazai. . .
N. —

...
izmanto XX shēmu. Es par to šaubījos. Kas attie-

cas uz fāzes apvēršanu, tad domāju, ka to viegli izdara ar trans-

formatoru, kuram sekundārā tinumā ir atvads no viduspunkta.
Tieši tāpat izejas transformatora primārā tinuma viduspunkta
izvadam jādod iespēja apvienot abu tranzistoru izejas signālus.

Z. — Pareizi. Te uzzīmētas divas shēmas: pirmā ar KE

(101. zīm.) un otra ar KB (102. zīm.). Tev jānovērtē šo shēmu

ārkārtīgi precīzā simetrija.

101. zīm. Prettakts shēma ar transformatoru

fāzes apvērsēja vietā. Tranzistori

ieslēgti KE shēmā.

102. zīm. Tāpat kā iepriekšējā zīmējumā
par fāzu apvērsēju noder

transformators. Tranzistori šeit

ieslēgti KB shēmā.

N. — Vai nepieciešamas, ka tu to esi uzzīmējis, speciālas ba

terijas nobīdei?

Z. — Nē. Nobīdi iekārto ar klasiskām metodēm: ar virkne

slēgtu pretestību vai Sprieguma dalītāju, kas pieslēgts kopīgai

baterijai. Es šīs ķēdes (kuras tu tagad labi zini) neesmu uzzī-

mējis tādēļ, lai neciestu zīmējuma pārskatāmība.

TŪKSTOŠ UN VIENS FĀZES APVĒRSĒJS

N. — Radiolampu pastiprinātājos prettaktu shēmām izdodas

iegūt spriegumus ar pretējām fāzēm arī bez dārgā un masīvā

transformatora. Es domāju, ka tas iespējams arī shēmās ar tran-

zistoriem.

Z. — Dabiski. Tu zini, ka KE shēmā izejas spriegums attie-

cībā pret ieejas spriegumu ir pretējā fāzē. Tātad, izmantojot di-

vas virknē saslēgtas KE shēmas, iegūst izejas spriegumus, kas

ir pretējā fāzē (103. zīm.).
N. —Ir gan jocīga tava shēma! ... Saitei starp abiem tran-

zistoriem šeit ir neierasts izskats.
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Z. — Tiešām, tas ir viss, ko no tā prasa ...

Var arī abus

pretfāzes spriegumus iegūt citā veidā tikai ar vienu tranzis-

toru.. . Tādā gadījumā to ieslēdz jauktā KE un XX shēmā ar

divām slodzes pretestībām (104. zīm.). Signāls izejā / ir pretējā

fāzē, bet signāls izejā 2 sakrīt fāzē ar signālu ieejā.

103. zīm. Fāzes apvēršana ar tranzistoru, kas

ieslēgts KE shēmā. Šīs papildu pakāpes pastiprinājums
samazināts līdz vienam ar sprieguma dalītāju,

kas sastāv no pretestībām R2, R3, kā arī ar atgriezeniskās
saites pretestību R4.

N. — Bet ta ir precīza radiolampas fāzes apverseja kopija,
kuram slodzes pretestības ieslēdz anoda un katoda ķēdē.

Z. — Tu šo shēmu pazini tās «tranzistoru variantā».

N. — Visas shēmas, ko tu parādīji, ir man vecas paziņas, jo
es taču labi atceros šo shēmu «radiolampu variantus».

brīnišķīgā prettakts shēma

Z. — Un tomēr ar radiolampām nevar realizēt prettakts shē-

mu bez fāzes apsvērēja. 1

N. — Es negribu tam ticēt, ka tādu brīnumu var ar tranzis-

toriem veikt.

1

Izmantojot īpašus slēgumus, arī radiolampu shēmās var iztikt bez fāzes

apvērsēja. Prettakts pakāpes vienas lampas tīkliņu iezemējot, bet atbilstošo

spriegumu pievadot katodam, var panākt, ka nepieciešamā fāzes apvēršana
notiek pašā prettakts pakāpē. Šāda shēma izmantota radiouztvērējā «Fes-

tivāls». (Tulk. piez.)

Z. — Pretestības R 2 un Rs, kas savienotas virknē ar saites

kondensatoru C
v

ir sprieguma dalītājs, kas otram tranzistoram

nodod tikai pirmā tranzistora radītā sprieguma (uz pretestības
R\) daļu. Bez tam, kā redzi, otrā tranzistora emitera ķēdē ir at-

griezeniskās saites pretestība R 4.

N. — Nabaga tranzistors! Tu samazini ar diviem paņēmie-
niem pastiprinājumu.

Z. — Tas ir tieši tas, kas vajadzīgs: lai abi izejas spriegumi
būtu vienādi, otrā tranzistora pastiprinājumam jābūt vienlīdzī-

gam vieniniekam, t. i., tas nedrīkst ne pastiprināt, ne pavājināt.

N. — Tātad tā loma stingri ierobežota — tas apvērš tikai

fāzi.

104. zīm. Fāzes apvērsējs
ar sadalītas slodzes

pretestības pakāpi.
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Z. — Bet tas tomēr ir fakts. Šo brīnumu arī šai gadījumā
izdara ar tranzistoru p-n-p un n-p-n papildu simetriju. Izanalizē

uzmanīgi shēmu, kurā esmu attēlojis divus tranzistorus, ieslēg-
tus KE shēmā (105. zīm.).

N. — Rīkosimies, kā parasti... Pieņemsim, ka ieejas signāla

pirmais pusperiods padara abas bāzes negatīvākas. Tādā gadī-
jumā p-n-p struktūras tranzistors signālu pastiprinās, bet n-p-n
struktūras tranzistors paliks aizvērts. Nākošā pusperiodi, kad

bāzes kļūs pozitīvākas, darbā netiks iesaistīts p-n-p tranzistors,
bet n-p-n tranzistors laidīs cauri kolektoru strāvu. Brīnišķīgi!
Veikli! Gudri!

Z. — Nomierinies, dārgais draugs. Šai shēmai vajadzīgas
divas baterijas (vai vismaz baterijas, kurai ir vidus izvads), kas

nedaudz visu sarežģī. Ar to pašu mēs sastopamies līdzīgā pret-
takts pakāpē, kur tranzistori ieslēgti KB shēmā (106. zīm.).

N. — Tiešām, šai shēmai jādarbojas tikpat labi kā iepriek-
šējai. Šeit p-n-p struktūras tranzistors reaģē uz signāla pozitī-
viem pusperiodiem, kas pielikti tā emiteram, bet n-p-n struk-

tūras tranzistors ieslēdzas darbā pie negatīviem pusperiodiem.

105. zīm. Prettakts shēma bez fāzes

apvērsēja darbojas ar papildu simetrijas
tranzistoriem, kas ieslēgti KE

shēmās.

107. zīm. Prettakts pakāpes praktiska shēma ar negatīvo

atgriezenisko saiti un temperatūras stabilizāciju. Pretestība

R6 un kondensators C4 atsaista barošanas ķēdes

iepriekšējām pakāpēm.

106. zīm. Vēl viena prettakts shēma

bez fāzes apvērsēja, bet šeit tranzistori

ieslēgti KB shēmās.



Taču baidos, ka abas šīs baterijas nav visai ērti izmantot citu

shēmas tranzistoru barošanai.1 Bet tagad izdari man vienu pa-

kalpojumu. Gribu samontēt pastiprinātāju uz tranzistoriem sa-

vam portatīvajam radiogramofonam. Vai tu varētu uzzīmēt man

praktisku shēmu šīs iekārtas izejas pakāpei? Es vēlos pietie-
kami jaudīgu prettakts pastiprinātāju, lai varētu dejot visi mūsu

draugi.
Z. — Lūk, shēma, par kuru tu, Nezinīt, interesējies

(107. zīm.). Vai tajā tev ir kādas neskaidrības?

N. — Pirmā acu uzmetienā tā šķiet pavisam klasiska. Pret-

takts ieejas transformators . .. Paralēlā atgriezeniskā saite kat-

ram tranzistoram. Saiti veido starp kolektoru un bazi virknē

ieslēgtās ķēdītes R\Cļ un R2C2. Nobīdi ņem no sprieguma dalī-

tāja R3R4. Pretestība R5 nepieciešama temperatūras ietekmes

samazināšanai. Šī pretestība bloķēta ar kondensatoru C3. .
.

Tas viss man jau kļuvis pavisam ikdienišķs. Tomēr, kāda loma

shēmā ir atsaistīšanas ķēdei, kas sastāv no pretestības Re un

kondensatora C 4?

Z. — levērojot lielas strāvas izmaiņas, kuras no barošanas

avota pieprasa jaudas tranzistori B klasē, ieteicams šo avotu

atsaistīt, lai novērstu reakciju uz iepriekšējām pakāpēm. Tāda ir

R6 un C 4 nozīme, pie kuriem punktā A pievieno pakāpju kolek-

tora ķēdes, kas ir pirms izejas pakāpes. Vai tu esi apmierināts

ar manu atbildi?

N. — Pilnīgi. Un es steidzu ķerties pie darba. Tapec atļauj
man atvadīties.

1 Sadam bažām nav pamata, jo, lai izslēgtu tranzistoruztvēreju, kas

satur šādu pakāpi, parastā slēdža vietā jālieto dubultslēdzis. (Tulk. piez.)
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Zemfrekvences svārstību pastiprināšanas sīka analīze, kas bija divu iepriekšējo
sarunu saturs, ievērojami atviegloja Ziņa uzdevumu. Tagad viņš Nezinim izskaidros

augstfrekvences svārstību pastiprināšanas metodes, parādīs, ar ko atbilstošās tran-

zistoru shēmas līdzīgas radiolampu shēmām un ar ko no tām atšķiras. Nobeigumā

viņš aplūkos pastiprinājuma automātiskas regulēšanas sistēmu, ko izmanto tran-

zistoru starpfrekvences pastiprinātājos.
Saturs. Robežfrekvence. Starppakāpju saite ar svārstību kontūriem. Rimšana.

Augstfrekvences un starpfrekvences pakāpes. Kapacitāte kolektors-baze. Neitralizā-

cijas shēma. Automātiska pastiprinājuma regulēšana. Tranzistora iekšējo kapaci-
tāšu un pretestību izmaiņa. Pastiprināta automātiska pastiprinājuma regulēšana.

AUGSTO FREKVENČU APGABALS

«APSTĀKĻU UPURIS»

Nezinis — Tu, acīm redzot, jūti, ka es esmu gan lepns, gan

pārsteigts. Lepns par to, ka sekmīgi esmu samontējis savu pirmo
tranzistoru shēmu, un pārsteigts tāpēc, ka manā koferī ar radio-

gramofonu atrodas šis mazais pastiprinātājs, kas, lai

gan tam ir vairāk nekā mērena apetīte, dod skaļu un tīru

skanu.

Zinis — Esmu ļoti priecīgs redzēt, cik sekmīgi tu esi izman-

tojis praksē zināšanas, kuras man izdevās tev sniegt. Tāpēc,

šķiet, tu esi apmierināts ar mūsu nodarbībām.

N. — Taisnību sakot, ne visai, jo es gribētu izmantot savu

pastiprinātāju ne tikai ar skaņunoņēmēju, bet arī kā radiouztvē-

rēja zemfrekvences daļu. Taču es nezinu, kā izveidot pakāpes,
kas atrodas pirms zemfrekvences pastiprinātāja.

Z. — Nu redzi, iepazīstinot tevi ar zemfrekvences pastipri-
nātājiem, esmu kļuvis par «apstākļu upuri», un tagad man tev

jāizstāsta par augstfrekvences un starpfrekvences pakāpēm, kā

arī, protams, par frekvences pārveidošanu un detektēšanu, tāpēc
ka tranzistoru radiouztvērējam praktiski ir tā pati «anatomija»
kā vakuumlampu uztvērējam. Tad sāksim ar augstfrekvences
pastiprināšanu.

TRANZISTORI AUGSTAJĀS FREKVENCĒS

N. — Es zinu, ka tā ir tranzistoru vājā vieta, tāpēc ka tu

man teici, ka to pastiprinājums pazeminās, frekvencei paaug-

stinoties.

Z. — Tiesa, tranzistoru rokasgrāmatās norāda robežfrekven-

ces lielumu. Tā ir frekvence, pie kuras strāvas pastiprinājums
samazinās līdz 70% no savas vērtības zemajās frekvencēs.

Bet tas netraucē daudzos gadījumos šos tranzistorus izmantot

ievērojami augstākās frekvencēs, samierinoties ar zināmu

pastiprinājuma samazināšanos. Tehnoloģijai pilnveidojoties,

113 8947
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tranzistoru darba robežfrekvence nepārtraukti paaugstinās.
1

Patlaban strāvu pastiprināšana dažu simtu megahercu frekven-

cēs, kas atbilst televīzijā un radiofonijā ar frekvences modulā-

ciju izmantotiem metra viļņiem, jau vairs nerada problēmas.
N. — Kur tad slēpjas grūtības? Man šķiet, ka tranzistoriem

jāizmanto tās pašas shēmas, ko izmanto radiolampām.
Z. — To nevarētu izdarīt, neņemot vērā tranzistoru rela-

tīvi nelielās izejas un sevišķi ieejas pretestību vērtības.

N. — Vai tad šīs pretestības šeit rada lielākas grūtības nekā

zemajās frekvencēs? Es domāju, ka saites ķēdēs jāizmanto pa-

zeminoši transformatori ar atbilstošiem koeficientiem, lai salā-

gotu pretestības, tāpat kā to darījām zemo frekvenču rajonā.

DIVKĀRŠS MĒRĶIS

Z. — Tu aizmirsti, Nezinīt, ka, pastiprinot augstās frekven-

ces, vājie signāli ne tikai jāpastiprina, bet arī signāli jāatlasa,
tā sakot, jāatvētī laba sēkla no nezāļu sēklām. Citiem vārdiem,
kā augstfrekvences, tā starpfrekvences pakāpēm ir divi uzde-

vumi: pastiprināšana un selektivitāte. Tranzistori uzņemas pa-

stiprināšanas darbu ...
N. —

...
bet noskaņotie konturi, kas veido saistītas ķēdes,

nodrošina selektivitāti.

Z. — Tieši to es tev gribēju pateikt. Bet ņem pakāpi, kuras

ieejā un izejā ir pa noskaņotam kontūrām (108. zīm.). Kontūrs

ieejā ieslēgts starp emiteru un bazi, t. i., paralēli ieejas pretes-
tībai, kas ir 200—2000Q liela. Šī pretestība šuntē kontūru un

ievērojami palielina kontūra rimšanu. Tāpēc tā rezonanses līkne

108. zīm. Svārstību kontūri tranzis-

tora augstfrekvences pakāpes ieejā
un izejā.

kļūst stipri lēzenāka. Izejas kontūras stāvoklis nav tik katastro-

fisks, jo tas ir pieslēgts paralēli pretestībai kolektors — emiters,

kuras lielums ir daži desmiti kiloomu. Bet arī šai gadījumā pa-

lielinās rimšana.

N. — Kā tad lai salāgo pretestības un izvairās no pārmērī-
gas kontūru šuntēšanas? Iznāk gandrīz kā pēc stāsta «Azis par

dārznieku» . . .

1 Progress vērojams ne tikai robežfrekvences, bet arī jaudas palielinā-
šanās virzienā. Pašlaik izstrādā tranzistorus, kas 500 MHz frekvencē dod

10 W jaudu. Silīcija tranzistori jau dod 50 mW.. .2000 MHz frekvencē!

(Tulk. piez.)

109. zīm. Starppakāpes saites

shēma ar atsevišķu svārstību

kontūru.



Z. — Šos pretstatus samierināt izdodas, atbilstoši izvēloties

induktivitātes un kapacitātes attiecību. Tāpat izmanto vāju saiti

starp kontūru un tranzistoru. Šim nolūkam kā ieejā, tā izejā
ieslēdz ne visu tinumu, bet tikai tā daļu. Tas samazina ienesto

rimšanu. Un, protams, cenšas salāgot pretestības, izraugoties

nepieciešamo vijumu skaita attiecību transformatora tinumos.

N. — Tātad vienmēr jāizmanto transformatora saite?

Z. — Tas nav obligāti. Bieži lieto vienkāršo shēmu ar para-

lēlo svārstību kontūru kolektora ķēdē. Tas ir īpatnējs pretestī-
bas-kondensatora saites variants (109. zīm.).

Bet labāk izmantot noskaņota tinuma autotransformatoru, kas

ar izvadiem tiek savienots ar iepriekšējā tranzistora izeju un

nākošā tranzistora ieeju (110. un 111. zīm.). Taču maksimālo

111. zīm. Lai samazinātu svārstību

kontūrā rimšanu, ko rada iepriek-

šējā tranzistora izejas pretestība,

iepriekšējā tranzistora kolektoru

pievieno tikai svārstību kontūra vi-

jumu daļai.

110. zīm. Autotransformatora saites

shēma starp pakāpēm. Šeit pretes-
tības salāgotas labāk nekā iepriek-

šējā shēmā.

selektivitāti un labāko skaņas reproducēšanu iegūst, izmantojot

transformatoru ar noskaņotu primāro tinumu (112. zīm.) vai,

vēl labāk, ar abiem noskaņotiem tinumiem (113. un 114. zīm.).

Pēdējo bieži izmanto starpfrekvences pakāpēs, kur šadi transfor-

matori, pareizi izvēloties saiti starp tinumiem, ir lieliski joslu
filtri.

112. zīm. Nākošo pakāpi ar iepriek-

šējo saista ar transformatoru, kura

primārā puse ir svārstību kontūrs.

113. zīm. Starppakāpes saites shēma

ar diviem induktīvi saistītiem svār-

stību kontūriem, t. s. joslu filtriem.

115 8*
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114. zīm. Tā pati shēma kā 113. zīm.,
bet ar atšķirību, ka kolektors un bāze

pieslēgti tinumu atvadiem. Autotrans-

formatora slēgums dod iespēju uzlabot

selektivitāti, jo tranzistoru ienestā rim-

šana svārstību kontūros samazinās.

N. — Tas nozīmē, ka tie laiž cauri visu modulējošo frek-

venču joslu, bet ļoti stipri vājina visas frekvences ārpus šīs jos-
las.

Z. — Jā, Nezinīt, tu neesi aizmirsis, ka tas ir labākais veids
r

kā sasniegt teicamu selektivitāti un pareizu mūzikas atska-

ņojumu.

N. — Esmu pārliecināts, ja rūpnīcas, kas ražo induktivitātes

spoles, pareizi izpildīs savu darbu, tad man nebūs nekādu grū-
tību, būvējot savas augstfrekvences un starpfrekvences pakāpes.

Z. — Man ļoti žēl, bet atkal esmu spiests tavu optimismu iz-

gaisināt. Tranzistorā slēpjas neredzamas briesmas, kas tev uz-

glūn un var nodarīt ne mazums nepatikšanu.

Z. — Tev gandrīz taisnība: tā izveidoti n-p-i-p tranzistori,

par kuriem jau runājām. Bezpiemaisījuma pusvadītāja slāni (i)
varētu uzskatīt par ekrānu, kas samazina kapacitāti bāze—kolek-

tors. Arī dreifa tranzistoros ir zona, kas attālina kolektoru no

bāzes. Bet, darbojoties ar parastajiem tranzistoriem, pašiero-
sināšanās novēršanai izmanto metodi, ko ieteica radiolampu

augstfrekvences shēmās pirms tetrodes izgudrošanas. Pēc šīs

metodes neitralizē parazītiskās kapacitātes, stūrējošam elektro-

dam pievadot tādas pašas amplitūdas, bet pretējas fāzes sprie-

gumu. Radiolampu shēmās šim nolūkam izmanto mazu «neitro-

dīna» kondensatoru, kas pastiprinātā sprieguma daļu padod at-

pakaļ uz tīkliņu pretēja faze.

NEREDZAMĀS BRIESMAS

N. — Nu ko, es dodu priekšroku atklātai cīņai. Bet kādas tad

īsti ir tavas jaunās lamatas?

Z. — Tā ir iekšējā kapacitāte starp kolektoru un bazi. Ja

ieejā un izejā tev ir kontūri, kas noskaņoti vienai frekvencei, tad

šī kapacitāte (kas var būt dažus desmitus pikofarādu liela) ir

pietiekama, lai starp kontūriem izveidotu saiti, kas pārvērš tavu

mierīgo tranzistoru augstfrekvences svārstību ģeneratorā.

N. — Lai novērstu šādas saites, kas rodas kapacitātes dēļ
starp anodu un tīkliņu radiolampās-triodēs, starp minētajiem
elektrodiem ievieto ekrāntīkliņu, kuram pievada pastāvīgu po-
tenciālu. To atceroties, man ir aizdomas, ka tāpat rīkojas ar

tranzistoriem.
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N. — Pēc manām domām, tā ir sava veida atgriezeniskā
saite, un tranzistoru shēmās tā jāpievada bazēi. Bet kā šai ga-

dījumā izpildīt prasības attiecībā uz pretfāzi? Vai jāieslēdz spe-
ciāla fāzes apvērsēja pakāpe?

Z. — Kādēļ šādi sarežģījumi? Vienmēr var atrast punktu,
kurā spriegums attiecībā pret spriegumu uz kolektora ir pretējā
fāzē. Ja transformators ir ar nenoskaņotu sekundāro tinumu,

tad viens no šī tinuma izvadiem ir šāds punkts (115. zīm.).
N. — Tātad to vienkārši savieno ar bazi caur kondensatoru

C.v, kura kapacitāte izvēlēta tā, lai spriegumiem būtu tāda pati
amplitūda kā spriegumiem, kas iet cauri kapacitātei kolektors —

baze. Bet kāpēc gan nevar šo metodi izmantot ar transforma-

toru, kam noskaņots arī sekundārais tinums? Vai tad tam vienā

izvadā neparādīsies spriegums, kura fāze pretēja spriegumam
primārajā tinumā?

115. zīm. Kondensators CN kalpo
iekšējās kapacitātes kolektors-baze

neitralizēšanai.

116. zīm. Neitralizācijas shēmas

variants, ko izmanto pastiprinātā-
jos ar joslu filtriem.

Z. — Diemžēl nē! Noskaņojot sekundāro tinumu, spriegums
uz tās galiem nobīdīts fāzē tikai par ceturtdaļu perioda. Tas visu

nedaudz sarežģī, un neitralizējošā sprieguma iegūšanai jāiz-
manto neliels papildu tinums. Taču tā vietā primārajā tinumā

var izveidot izvadu barošanas avota negatīvā pola pieslēgšanai.
Tad primārā tinuma galam, kas izvietots pretējā pusē tai daļai,
kas savienota ar kolektoru, būs spriegums pretējā fāzē ar sprie-

gumu uz kolektora. Mums atliek tikai šo spriegumu caur kon-

densatoru C.v pievadīt bāzei.

N. — Bet vai vienmēr augstfrekvences un starpfrekvences pa-

kāpēs nepieciešama neitralizēšana?

Z. — Nē. Bieži vien rimšana, ko rada tranzistoru mazā pre-

testība, ir pietiekama, lai likvidētu katru pašierosināšanās

iespēju. Bet, izmantojot p-n-i-p struktūras un dreifa tranzistorus,

neitralizēšana parasti nemaz nav vajadzīga. Starp citu, ievēro,

Nezinīt, ka es shēmu uzskatāmības dēļ neesmu attēlojis nekādas

temperatūras stabilizācijas ķēdes (atgriezeniskā saite ar pre-
testības palīdzību emitera ķēdē), kuras augstfrekvences un starp-
frekvences pakāpēs tāpat tiek izmantotas.
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AUTOMĀTISKĀ PASTIPRINĀJUMA

REGULĒŠANA (APR)

Z. — Tranzistoru shēmā APR izveido pēc tiem pašiem prin-

cipiem kā radiolampu shēmās. Tu zini, ka tranzistora pastipri-

nājums ir atkarīgs no tā' stāvuma, kas savukārt izmainās atka-

rībā no emitera strāvas. Tātad, izmainot bāzes nobīdi, var iz-

mainīt pastiprinājumu. Ja izmanto, kā tas parasti arī notiek,

p-n-p struktūras tranzistoru, tad emitera strāvu un tātad ari

pastiprinājumu var samazināt, bāzei pievadot mazāk negatīvu

potenciālu.
N. — Bet es jau noskārstu — šim nolūkam izmanto sprie-

gumu, ko iegūst pēc detektēšanas un ko filtrē ar paralēli savie-

notu pretestību un kondensatoru.

Z. — Pareizi, taču arī šeit nav jāaizmirst, ka tranzistora stū-

rēšanai vajadzīgs nevis spriegums, bet jauda. Tāpēc bieži regu-

lējošais spriegums jāatvada pēc tam, kad pastiprināta pastā-

vīgā komponente, ko iegūst no detektora. Vēlāk tu redzēsi, ka

tas nemaz nav sarežģīti.
N. — Bet pagaidām redzu (117. zīm.), ka augstfrekvences

un starpfrekvences pakāpes tiek stūrētas ar diezgan vienkāršu

117. zīm. Augstfrekvences vai starp-
frekvences pastiprināšanas pakāpe,
ko regulē automātiskās pastiprinā-

juma regulēšanas sistēma (APR).

N. — Vai tranzistoru shēmās var izveidot automātisko pa-

stiprinājuma regulēšanu, kas atkarīga no uztveramo signālu
lieluma? Es gribu teikt — tādu regulēšanu, kas ne tikai izlīdzi-

nātu signāla pamirumus (fedingus), bet arī likvidētu jebkuras
uztveramā signāla svārstības, kā, piemēram, caurbraucot ar

radioficētu automašīnu zem dzelzs tilta.

APR sistēmu. Spriegumu, kam jābūt jo pozitīvākam, jo spēcī-

gāks signāls, pievada bāzei caur pretestību R\. Cita pretestība

R2, kas savienota ar barošanas avota negatīvo polu, kopā ar pre-
testību R\ veido sprieguma dalītāju. Tā bāzes potenciāla vidējā
vērtība izmainīsies: tā būs jo negatīvāka, jo vājāks signāls, kas

savukārt izraisīs pastiprinājuma pieaugumu. Ja signāli spēcīgi,

gluži otrādi, bāzes potenciāls būs mazāk negatīvs un samazinā-

sies pastiprinājums. Tātad viss būs lieliski!

NEPAREDZĒTAS GRŪTĪBAS

Z. — Es vēlreiz esmu spiests tevi skumdināt: tavs optimisms
ir diezgan nepamatots. Neaizmirsti, ka tranzistorā viss ir sav-

starpēji atkarīgs. Ja izmainās viens lielums, strauji izmainās
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visi pārējie. Sai gadījuma ieejas un izejas kapacitātes izmainās

vienlaicīgi un tai pašā Virzienā kā emitera strāva.

N. — Tas nozīmē, ka regulējošais spriegums ar savām iz-

maiņām izskaņo arī tranzistora ieejā un izejā ieslēgtos svārstību

kontūrus?

Z. — Nu jā, Nezinīt. Bet ar to tomēr nepatikšanas neaprobe-

žojas, jo ieejas un izejas pretestības tāpat izmainās atkarībā no

emitera strāvas, tikai pretējā virzienā.

N. — Bet vai tas ir svarīgi? Šīm pretestībām palielinoties,
tikai mazāk tiks šuntēti ieejas un izejas kontūri. Un uztvērējs
kļūs selektīvāks

...

Z. — .. . un tāpēc tas sliktāk atskaņos skaņu, jo caurlaides

josla kļūs šaurāka un mēs, uztverot stiprus signālus, zaudēsim

augstos toņus.
N. — Pazīstu tādu metodi! Vienmēr tu centies pakāpeniski

visu arvien vairāk sarežģīt, bet pēc tam visas grūtības likvidēt

kā ar burvja zižļa mājienu. Tad esi tik laipns un pamāj ar savu

burvja zizlīti.

Z. — Taisnību sakot, tev būs jāapmierinās ar kompromisu,

jo nav viegli novērst visus trūkumus, ko es tev minēju. Šim no-

lūkam var regulēšanas darbību pastiprināt, vienlaicīgi iedarbo-

joties uz noskaņotā kontūra rimšanu tā, lai šī rimšana palieli-
nātos, kad signāli kļūs spēcīgāki. Lūk, ļoti veikli sastādīta

shēma, kas dod iespēju to izdarīt (118. zīm.). Šeit ir tas pats
pastiprinājuma stūrēšanas paņēmiens, izmantojot detektēto sig-
nālu sprieguma pastāvīgo komponenti, ko pievada tranzistora

118. zīm. Pastiprinātas darbības APR shēma ar diodi D, kuras

ienestā rimšana pirmajā svārstību kontūrā ir mainīga.

bāzei, bet bez tam tu negaidīti shēmā atradīsi neparastu diodi

D, kas ieslēgta starp vienu no ieejas kontūra izvadiem un atsais-

tīšanas pretestību R5
kolektora ķēdē. Pamēģini izprast tās no-

zīmi.

N. — Labi. Pieņemsim, ka uztveramie signāli kļūst spēcīgāki.
Spriegums, kas pievadīts caur pretestību R\ uz otrā tranzistora

bazi, padarīs to mazāk negatīvu. Tāpēc šī tranzistora emitera



strāva samazināsies. Arī kolektora strāva samazināsies. Tātad

samazināsies šīs strāvas radītais sprieguma kritums uz pretes-
tību Rs. Rezultātā punkts A kļūst negatīvāks un strāva, ko laiž

cauri diode D, palielinās, tāpēc ka diodei pieliktais spriegums
tiešā virzienā pieaug. Tas arī ir viss . . .

Z. — Nē, tas vēl nav viss, tāpēc ka ķēde, kurā ieiet mūsu

diode (es to uzzīmēju ar treknu līniju), kā redzi, šuntē mūsu

pirmo noskaņoto kontūru. Tas fakts, ka strāva šai ķēdē pie-
auga, nozīmē, ka tās pretestība samazinājusies. Tātad šī ķēde
ienes pirmajā svārstību kontūrā rimšanu, kas palielinās, uztve-

rot stiprākus signālus.
N. — Es saprotu, kas par lietu! Spēcīgiem signāliem, kad

tranzistora iekšējā pretestība palielinās, tu mākslīgi ieslēdzi šeit

pretestību, kuras lielums samazinās. Un tā mēs ar vienu izmaiņu
kompensējam otru. Bez tam pieaugušie zudumi kontūrā sama-

zina pastiprinājumu, kas pastiprina APR darbību.

Z. — Nezinīt, man liekas, ka drīz tu man sāksi mācīt tran-

zistoru teoriju un praksi
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TRĪSPADSMITĀ SARUNA

Tagad Nezinis zina jau, kā tranzistori var pastiprināt augstfrekvences, starp-
frekvences un zemfrekvences signālus. Bet viņš vēl neizprot, kā var pārveidot vienu

svārstības frekvenci otrā. Tāpēc Zinis viņam atklās frekvences pārveidošanas un

detektēšanas noslēpumus. Pie viena viņš arī aplūkos dažas tranzistoru ģeneratoru
shēmas.

Saturs. Diodes detektēšana. Praktiskās shēmas. Detektēšana ar tranzistoru.

Reģeneratīvais detektors. Oscilatoru shēmas. Frekvences pārveidošana ar atsevišķu
oscilatoru, kā arī ar vienu tranzistoru.

NO AUGSTFREKVENCES

UZ STARPFREKVENCI, BET PĒC TAM

PIE ZEMFREKVENCES

PĒDĒJIE BALTIE PLANKUMI

Nezinis — Mūsu laikmetā uz Mēness kartes vairs nav baltu

plankumu, un man neviļus nāk prātā tās kartes, kas ar neizpē-
tīto zemju baltajiem plankumiem sagādāja prieku mūsu vectē-

viem un deva 2ilam Vernam un tā konkurentiem pilnu iztēles

brīvību.

Zinis — Es lieliski saprotu, uz kurieni tu stūrē. Pakāpju
Virknē, kas sastāda radiouztvērēju, tev ir palikuši divi balti

plankumi: frekvenču pārveidošana un detektēšana. Mēs šo robu

aizpildīsim diezgan viegli, jo vairāk tāpēc, ka šeit nekādu slazdu

nebūs un tu praktiski zini, kā detektē ar diodi.

N. — Tiesa, kādreiz mēs jau aplūkojām, kā diode iztaisno

augstfrekvences signālu, pēc tam ar kondensatoru filtrētie vien-

pusējie pusperiodi. uz slodzes pretestības rada zemfrekvences

spriegumu.

DETEKTĒŠANA — IZTAISNOŠANA

Z. — Lūk, shēma (119. zīm.), kurā tev nav nekā nezināma!

Punktveida diode D iztaisno strāvu, kas plūst no pēdējā starp-
frekvences transformatora, un rada uz pretestības R galiem

119. zīm. Diodes detektors, kas ar transformatora

saiti saistīts ar pēdējo starpfrekvences pastiprinā-
tāja svārstību kontūru.
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spriegumu, kura augstfrekvences pulsācijas nolīdzina konden-

sators Ci, turklāt parādās zemfrekvences komponente. Pārvieto-

jot potenciometra R slīdkontaktu, tālākam pastiprinājumam var

noņemt lielāku vai mazāku daļu no šī sprieguma, tā regulējot
skaņas stiprumu. Elektrolītiskais kondensators C 2 pievada zem-

frekvences signālu zemfrekvences pirmās pakāpes tranzistora

bāzei, vienlaicīgi izolējot bāzes ķēdi no detektora shēmas pēc
līdzstrāvas.

N. — Kādēļ šeit ievietota pretestība R2?

Z. — Lai novērstu pārmērīgu diodes slodzes pretestības sa-

mazināšanos šuntējošās tranzistora ieejas pretestības dēļ. Pie

tam samazinās rimšana, ko ienes detektors pēdējā starpfrekven-
ces svārstību kontūrā, kā arī pieaug detektora darbības efekti-

vitāte, ja signāli mazi. To tāpat veicina neliela diodes nobīde

tiešā virzienā, ko rada baterijas negatīvam polam pievienotā
pretestība /?4. Tādā veidā diodes darba punktu pārvieto uz rak-

sturlīknes daļu, kurai atbilst vislielākais stāvums. Šim punktam
atbilstošais «sliekšņa» spriegums punkta diodēm ir apmēram
0,25 V (120. zīm.).

120. zīm. Diodes strāvas atka-

rība no tai pieliktā sprieguma.
Pievērsiet uzmanību tam, ka

punkta diodei ir mazāka jutība

pret maziem spriegumiem (strā-
va parādās tikai tad, ja sprie-

gums pārsniedz 0,25 V).

N. — Es skatos, ka tu no šī paša detektora iegūsti ari APR

spriegumu.
Z. — Jā. Bet es neesmu pārliecināts, ka spriegums, ko iegūst

no detektora slodzes, vienmēr pietiekams sekmīgai APR darbī-

bai. Tomēr, pirms runāsim par pastiprināto APR, es gribu tev

ieteikt pašam izpētīt vienu «izsmalcinātāku» diodes detektora

shēmu. Lūk, skaties (121. zīm.).

121. zīm. Detektora shēma, kurā APR spriegums izvei-

dojas uz atsevišķas pretestības — R5. Diodes iztaisno-

tās strāvas pulsācijas nogludināšanu veic kondensa-

tors C5.
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N. — Tas mani nebiedē. No iepriekšējās shēmas tā atšķiras
ar ķēdi C 3 — ar īstu nelielu filtru, kas laiž cauri zemās

frekvences. Taču tas nelaiž cauri starpfrekvences signālus, tā

labāk attīrīdams spriegumu, ko pievada zemfrekvences pastip-
rinātājam. Bez tam tu izdali regulējošo spriegumu APR sistēmai

uz īpašas pretestības R5,
kas nobloķēta ar kondensatoru C

5.
Lai

šis kondensators nešuntētu zemfrekvences signāla ķēdes, tu sa-

vienoji punktu A ar diodi caur pretestību R&. Bez tam ar pretes-
tību /?4, kas pievienota barošanas avota negatīvam elektrodam,
tu pievadi regulējamo tranzistoru bāzēm sākuma nobīdi. Vārdu

sakot, šeit zemfrekvences ķēdes labāk atdalītas no APR ķēdēm.
Bet es gribētu zināt, kā tu izveidosi pastiprināto APR.

Z. — Ļoti vienkārši, detektējot ar tranzistoru (122. zīm.),

precīzāk izsakoties, ar emitera p-n pāreju, kas faktiski arī ir

diode. Tās sliekšņa spriegums ievērojami mazāks nekā punkta
diodēm. Tādēļ neliela, apmēram 0,1 V negatīva nobīde, ko rada

sprieguma dalītājs R\R2,
ir pietiekama, lai varētu detektēt mazas

amplitūdas signālus. legaumē labi, ka šī nobīde nedrīkst pār-

sniegt 0,1 V. Pretējā gadījumā tranzistors detektēšanas vietā

122. zīm. Detektora shēma ar tranzistoru, kas vienlaicīgi pastip-
rina APR spriegumu.

sāks pastiprināt starpfrekvences svārstības, kas mums nemaz

nav vajadzīgs ... Atveroties tikai negatīviem ieejas sprieguma

pusperiodiem, tranzistors kolektora ķēdē radīs strāvas, kas at-

bilst tikai šiem pusperiodiem.

N. — Bet tas precīzi atkārto detektēšanu uz radiolampas
anoda raksturlīknes izliekuma! Un es labi saprotu, kas notiks

tālāk. Mūsu vienpusējie kolektora strāvas impulsi uz tranzistora

slodzes pretestības radīs pastiprinātu zemfrekvences spriegumu,
kas pēc augstfrekvences komponentes atfiltrēšanas, ko veic

ķēdīte CiR4
C

2,
tiek pievadīts zemfrekvences pastiprinātājam.

Starp filtra izeju un zemfrekvences pastiprinātāja ieeju tu esi

ievietojis potenciometru R, lai varētu ar roku regulēt skaņas

stiprumu.
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Z. — Pareizi. Bez tam tu vari konstatēt, ka pretestība R&

kopā ar pretestību R 5 veido detektora izejas sprieguma dalītāju.
No šī dalītāja caur pretestību R 7 pievada regulējošo spriegumu
uz to tranzistoru bāzēm, kurus stūrē APR.

123. zīm. Oscilatora shēma ar svār-

stību kontūru kolektora ķēdē un

atgriezeniskās saites vijumiem bāzes

ķēdē.

N. — Kā redzams, šis regulējošais spriegums tiešām tiek pa-

stiprināts. Un, ja mēs runājam par detektēšanu, tad es gribētu
jautāt, vai ar tranzistoru var izveidot reģeneratīvo detektoru—

to pašu ierīci, kas vienmēr mani sajūsmināja ar savu ārkārtīgi
lielo jutību.

Z. — Protams, ka var. Šim nolūkam ieejas ķēdei jāpievada
daļa pastiprinātās enerģijas no detektora izejas ķēdes. Protams,

vajag, lai...

N. —... atgriezeniskās saites spriegums būtu fāzē ar ieejas
spriegumu. Pretējā gadījumā mēs radīsim negatīvo atgriezenisko
saiti un pastiprinājums nevis palielināsies, bet samazināsies.

Z. — Jāievēro vēl viens noteikums: saite starp ieejas un iz-

ejas ķēdi nedrīkst pārsniegt noteiktu robežu, citādi.
„.

N. —
...

mūsu reģeneratīvais detektors pārvērtīsies augst-
frekvences ģeneratorā un tā nereglamentētais izstarojums radīs

interfrekvences svilpienus tuvumā esošos uztvērējos.
Z. — Tas notiek tad, kad no izejas ķēdes uz ieejas ķēdi pie-

vada vairāk enerģijas, nekā ieejas ķēde spēj «apēst». Tu zini, ka

augstfrekvences ģenerators ne vienmēr ir strīda cēlonis ar kai-

miņiem. Pienācīgā izpildījumā tieši ar šādu ģeneratoru var su-

perheterodīnu uztvērējos pārveidot frekvences.

N. — Esmu priecīgs, ka tu sāc aizpildīt pēdējo «balto plan-
kumu» manā ģeogrāfiskajā kartē. Domāju, ka tranzistoriem pie-
mītošās īpašības dod iespēju radīt oscilatoru (heterodīnu)
shēmu dažādību.

Z. — Un tu neesi kļūdījies. Tiešām, svārstību kontūru var

ieslēgt vai nu kolektora ķēdē, vai ķēdē emiters —baze. lezemēt var

vai nu emiteru, vai bazi, pievadot atgriezeniskās saites sprie-

gumu atbilstoši bāzei vai emiteram. Beidzot, var izveidot oscila-

toru tikai ar vienu spoli, kas būs gan svārstību kontūrs un kas

vienlaicīgi kalpos atgriezeniskās saites izveidošanai.

124. zīm. Oscilatoru var izvietot arī

ar vienu spoli, ja tai ir atvads.

Zīmējumā parādīts šāda oscilatora

shēma, ko dēvē par "induktīvo trīs-

punktu".

ATGRIEZENISKĀS SAITES PRETSTATS
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N. — Ja tu atļausi, tad centīšos sastādīt vienkāršu oscilatora

shēmu (123. zīm.). Es ieslēgšu noskaņotu kontūru kolektora

ķēdē. Šī kontūra spole L\ induktīvi saistīta ar spoli L
2,

no kuras

signālu caur kondensatoru C 2 pievada tranzistora bāzei. Bāzes

nobīdi nodrošina pretestība R. Vai mana shēma ģenerēs?
Z. — Bez šaubām. Ja tikai tu pareizi izvēlēsies spoļu vijumu

virzienu.

N. — Ka, nepārbaudot praktiski, konstatēt, vai tas ir izdarīts

pareizi?

Z. — Atceries induktīvā trīspunkta shēmu, kuras «tranzistoru

variantu» esmu tev sagatavojis (124. zīm.). Kā redzams, ceļā no

kolektora uz bazi strāva pa spoles vijumiem plūst vienmēr vienā

virzienā. Izmanto šo likumu attiecībā uz shēmu (123. zīm.), ko

tu esi zīmējis. Ja spolē L\ strāva, plūstot no kolektora uz nega-

tīvo polu, plūst pa vijumiem pulksteņa rādītāja virzienā, tad iz-

dari tā (pievieno spoles L 2 galus — tulk. piez.), lai spolē L 2
strāva ceļā no negatīvā pola uz bazi plūstu pa vijumiem šai

pašā virzienā.

N. — Bet, ja bāze iezemeta un mes atgriezeniskas saites

spriegumu pievadām emiteram, tad, bez šaubām, spoļu vijumu
virziens jāmaina.

Z. — Protams. Ja pievēršamies 125. zīm. shēmai, kurā svār-

stību kontūrs L\C\ ir emitera ķēdē, tad kolektora ķēdē ieslēgtās
saites spoles L 2 Vijumu tīšanas virzienam jābūt pretējā virzienā

salīdzinājumā ar spoli Lv

125. zīm. Visizplatītākā oscilatora

shēma ar noskaņojamu svārstību

kontūru emitera ķēdē. Svārstību

kontūrs induktīvi saistīts ar tranzis-

tora kolektora ķēdi caur atgrieze-
niskās saites spoli L2.

TRIODES VISĀDIEM NOLŪKIEM

N. — Man šķiet, ka es varētu uzzīmēt kādu desmitu dažādu

oscilatoru shēmu. Bet tu man par tiem stāsti tikai tāpēc, lai man

paskaidrotu par frekvences pārveidošanu. Taču es jūtu, ka esmu

sprukās. Kā izveidot oscilatoru-pārveidotāju ar tranzistoriem,

ja pēdējie ir tikai pusvadītāju triodes? Vai nav iespējams izga-
tavot pusvadītāju heksodes, heptodes un oktodes?

Z. — Līdz šim šādas lietas nav izgatavotas. Varbūt var iz-

gatavot pusvadītājus ar diviem stūrējošiem elektrodiem, iedar-

bojoties uz strāvu vienlaicīgi ar bāzes potenciālu un ar cita

elektroda elektrisko lauku, kas novirzītu elektronus no tiešā

ceļa ...
Bet pagaidām var lieliski iztikt ar mūsu triodēm. Vai



tad pirmos superheterodīnus neizgudroja taja laika, kad bija pa-
zīstama lampa tikai ar trim elektrodiem?

N. — Drīzāk stāsti, kā tu ar vienu tranzistoru gan ģenerē
vietējas svārstības un tās uzklāj uz augstfrekvences svārstībām,
kas nāk no antenas, gan realizē detektēšanu 1

,
tā izdalot starp-

frekvences komponenti?
Z. — Ļoti vienkārši, Nezinīt! Ņem oscilatoru, kura shēma at-

tēlota 125. zīm., ieslēdz spailēs Ie kontūru, kas noskaņots uz

antenas frekvenci, pēc tam spailēs SF starpfrekvences transfor-

matora primāro tinumu un tu iegūsi 126. zīm. parādīto shēmu.

126. zīm. Frekvences pārveidotāja shēma, kas iegūta, pilnveido-
jot 125. zīm. parādīto oscilatora shēmu.

Ja oscilatora kontūrs C 2L
2 noskaņots uz frekvenci, kas atšķiras

no uztveramo signālu frekvences par starpfrekvences lielumu,
tad frekvences pārveidošana realizēsies bez kaut kādām grū-
tībām.

N. — Tiešām, tu ievadi bāzes ķēdē signālu, ierosini starp emi-

teru un kolektoru pašsvārstības un, protams, izmanto, pievadot
atbilstošu nobīdi, tranzistora raksturlīknes nelinearitāti, lai de-

tektētu sitienus. (Interferences sitieni, kas rodas, summē-

joties signāla un oscilatora svārstībām.) (Tulk. piez.). Šāda

nabaga tranzistora ekspluatācijas metode, tā noslogošana ar

tik daudzām un dažādām funkcijām, man šķiet, mūs atgrūž

atpakaļ sliktākajos vergturu laikos.

Z. — Tranzistors no tā nejūtas necik sliktāk. Bet, ja tu gribi
stingri ierobežot oscilatora un jaucēja funkcijas, kas ir ļoti liet-

derīgi īsajos viļņos, tad vari izmantot atsevišķu oscilatoru.

N. — Tas man šķiet visai simpātiski. Un ar prieku konsta-

tēju, ka uz brīnišķīgās tranzistoru zemes kartes man nav vairs

baltu plankumu.

1 Būtībā starpības frekvenču svārstību izdalīšana, ko realizē frekvenču

jaucējos, neatšķiras no modulēto svārstību detektēšanas, ko veic parastais
detektors. Tāpēc dažreiz frekvenču jaucēju sauc par pirmo detektoru. (Tulk.
piez.)
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ČETRPADSMITĀ SARUNA

Ar šo pēdējo sarunu noslēdzas mūsu draugu ceļojums pa brīnišķīgo tranzistoru

zemi; vai šajā sakarībā nebūtu vietā izvirzīt jautājumu par vilcieniem?...
Pēdējās tikšanās laikā Zinis un Nezinis izmantos uzkrātās zināšanas tranzis-

toru radiouztvērēja pilnās shēmas izskaidrošanai.

Pamatojoties uz iepriekš apgūtajām zināšanām, mūsu draugi ielūkosies brīniš-

ķīgajās nākotnes perspektīvās, kas paveras tranzistoriem.

Saturs. Radiouztvērēja kopējā shēma. Ferīta (magnētiskā) antena. Tran-

zistoru pielietojumu dažādība. Sprieguma pārveidotājs. Tranzistoru nākotne.

VAGONI UN VILCIENI

IZKLAIDĒŠANAS PIEAUGUŠAJIEM,

ATPŪTA BĒRNIEM

Nezinis — Nebrīnies, Zini, ka es spēlējos ar elektrisko rotaļu
vilcienu. Tas domāts manam mazajam brāļadēlam. Es tikai pār-
baudu tālvadību un pārmijas.

Zinis — Jā, tieši tā runā tēvi, kas dāvina saviem dēliem

elektrisko Vilcienu, tāpēc ka tie neiedrošinās atzīt, kādu prieku
tas sagādā viņiem pašiem.. . Kāda vagonu dažādība! Visu

klašu pasažiervagoni, guļamvagoni, restorānvagons, ledus va-

goni, cisternas, platformas. Ko tas nozīmē?...

127. zīm. Visizplatītākā portatīva tranzistoruztvērēja shēma, kas sastāv no

jau agrāk izskatītām pakāpēm. Shēmā nav uzdoti pretestību un kondensatoru

nomināli, jo tie ir atkarīgi no tranzistora tipa.



128

N. — Tas dod iespēju iegūt bezgalīgi daudz dažādu vilciena
sastāvu.

MINIATŪRA ANTENA

VISS SKAIDRS

N. — Goda vārds, nav. Es skatos, ka nobīdi visām bazem

pievada no sprieguma dalītājiem.
Z. — Lai atvieglotu pašizgatavotu radiouztvērēju salāgo-

šanu, ir izdevīgi šos dalītājus izveidot regulējamus. Sim nolū-

kam katra dalītajā vienas pretestības vietā ieslēdz potencio-
metru. Ārkārtīgi svarīgi pareizi izvēlēties darba punktu.

Z. — Tāpat mūsu izpētītās dažādu pakāpju tranzistoru shē-

mas dod iespēju sastādīt neskaitāmu daudzumu dažādu radio-

uztvērēju. Nav iedomājams tos visus aplūkot. Bet, ja vēlies,
mēs kā piemēru varētu izskatīt vienu pilnu no vagoniem ...

es

gribēju teikt no šādām pakāpēm sastāvošu shēmu: no frekven-

ces pārveidotāja kā 126. zīm., divām starpfrekvences pastiprinā-

tājām pakāpēm kā 115. zīm., bet ar atvadu primārajā tinumā, lai

samazinātu rimšanu, ko ienes kontūrā iepriekšējais tranzistors,
no detektora kā 119. zīm., divām zemfrekvences pastiprinātāja
pakāpēm uz pretestībām kā 90. zīm. un no prettakts izejas pa-

kāpes kā 101. zīm.

Lūdzu, uzmanīgi izskati šo shēmu (127. zīm.), pēc kuras
tikai ar dažām atšķirībām detaļās izveidoti gandrīz visi porta-
tīvie radiouztvērēji, kas tā iztraucēja tavu mieru pludmalē. Vai

tu saskati tajā kaut ko tādu, kas varētu tevi ieintriģēt?

N. — Mani ieinteresē tas, ko es neredzu, un proti, antena.

Z. — Ārējā antena, protams, radiouztvērējā nav. leejas spole
L

x
uztīta uz gara ferīta stienīša, kas koncentrē elektromagnē-

tisko viļņu enerģiju un izpilda antenas funkcijas.
N. — Acīm redzot, šādas spoles diametram jābūt ievēroja-

mam, lai līdzīgi rāmja antenai savāktu pietiekami daudz ener-

ģijas.
Z. — Ne, jo ferīts faktiski ir magnētiska keramika ar augstu

permeabilitāti (magnētisko caurlaidību). Tas, kā teikt, ievelk

sevī visus tuvumā atrodošos magnētiskos laukus. Tāpēc nelielai

spolītei, kuras diametrs nepārsniedz centimetru, ir tāda pati
efektivitāte kā lielai rāmja antenai. Ferīta antenai piemīt arī

virziendarbība. Tāpēc portatīvie uztvērēji atbilstoši jāorientē.
Tas palielina uztvērēja selektivitāti, jo samazina traucējumus,
kas nāk no citiem virzieniem. Pievērs, Nezini, uzmanību tam, ka

vienas spoles L
v

kā arī oscilatora spoļu L 2 un L 3 vietā parasti
izmanto vairākas spoles ar pārslēgu, pie tam katra spole atbilst

noteiktam viļņu diapazonam. Tāpēc garo un vidējo viļņu uztvē-

rējos ir divas spoles. Bet, ja nepieciešams vēl uztvert īsos viļ-
ņus, tad pievieno trešo spoli, kas savienota ar nelielu telesko-

pisku antenu, jo īso viļņu uztveršana ar ferīta antenu nedod

labus rezultātus. Vai tev ir vēl kādi neskaidri jautājumi?



N. — Es domāju, ka jaudas tranzistoriem, kas veido gala
prettakts pakāpi, pievadīta tāda nobīde, lai darbotos B klasē, jo
tas ietaupa bateriju patēriņu.

Z. — Protams. Vai es drīkstu, lai pārbaudītu tavas zinā-

šanas, tev jautāt, kāda nozīme ir pretestībām R\, R 2, R$ un R4?
N. — Ar kondensatoru nenobloķētā pretestība Ri ir strāvas

negatīvās atgriezeniskās saites elements. Šī saite samazina

kropļojumus un palielina pakāpes ieejas pretestību. Bez tam tās

darbība summējas ar pretestības R 2 darbību, kas kalpo tranzis-

tora darba punkta stabilizēšanai, temperatūrai izmainoties. Kas

attiecas uz Rs, tad tā ir klasiska divu zemfrekvences pastiprinā-

tāju pakāpju saites pretestība. Beidzot, pretestība R 4 ar savu

kondensatoru domāta kolektora ķēdes atsaistīšanai, lai novērstu

parazītiskas saites ar citām pakāpēm caur kopējām barošanas

ķēdēm.

ILGU MŪZU TRANZISTORAM

Z. — Bravo, Nezinīt! Man patīkami, ka neesmu velti izšķie-
dis laiku, izskaidrojot tev tranzistoru darbību un to izmanto-

šanu pastiprinātājos un uztvērējos.
Tu vari iedomāties, mans dārgais draugs, ar kadu entuzi-

asmu mēs, radiotehniķi, sagaidījām šīs brīnišķīgās pusvadītāju
triodes, kurām izmēri un svars ir niecīgs, «apetīte» ļoti ļoti pieti-

cīga (salīdzinot ar radiolampu apetīti, kurām vajadzīga kvēle)

un pārsteidzoši ilgs mūžs. Desmit gadus pēc pirmā tranzistora

izgudrošanas ļoti nopietni cilvēki apgalvoja, ka tranzistori var

darboties vismaz simt tūkstošu stundu. Visinteresantākais šai

ziņā tas, ka norādītie desmit gadi ir tikai astoņdesmit septiņi
tūkstoši sešsimt četrdesmit astoņas stundas! Turklāt es ņemu

vērā arī garos gadus. Un tomēr ekstrapolācija, kuru tik droši

izmantoja, izrādījās pareiza, bet varbūt pat pazemināta.
N. — Es zinu, ka skaitļojamās mašīnās iebūvēts ļoti daudz

tranzistoru. Dažās pat apmēram desmit tūkstošu gabalu.
Z. — Tu saproti, kādas priekšrocības šai gadījuma dod tran-

zistoru nelielie izmēri un tas, ka tie praktiski nekarst?

N. — Es lasīju, ka šie niecīgie tranzistoru_ izmēri deva

iespēju konstruēt skaņas aparātus, t. i., pastiprinātājus nedzir-

dīgajiem; šādi mikroaparāti iebūvēti aceņu rāmjos.
Z. — Pareizi. Tu, acīm redzot, noskārsti, cik augstu šīs tran-

zistoru īpašības vērtē kosmisko raķešu speciālisti, kuriem katrs

grams, katrs kubikcentimetrs, katrs barošanas avotu milivats ir

visstingrākajā uzskaitē.

N. — īsāk runājot, visās nozarēs tranzistori var izdevīgi aiz-

vietot vakuuma radiolampas.
Z. — Tu pārāk steidzies secināt. Pagaidām vēl dažas jaunās

radiolampas paliek neaizstājamas, piemēram, jaudīgos raidī-

tājos. Bet jau parādījušās ne mazums tādu problēmu, kuras

atrisināt izdevās tikai ar tranzistoriem. Vai tas tev nepierāda,
ka radiolampas un pusvadītāju iekārtas var mierīgi sadzīvot un

katra, ievērojot to īpatnības, saprātīgi jāizmanto.

Mums, neapšaubāmi, vēl būs izdevība parunāt par tranzis-

toru lietošanu komutējošās iekārtās, multivibratoros, trigeros,
dažāda tipa vagonos, kurus tu vēl nezini, bet kurus izmanto

dažādu elektronu vilcienu sastādīšanai, kuriem ir cits uzdevums
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nekā radiofonijas raidstaciju uztveršana. Bet pagaidām es tev

parādīšu tikai vienu nelielu piemēru: sprieguma pārveidotāju,
ko daudz vienkāršāk izgatavot ar tranzistoriem nekā ar radio-

lampām.

N. — Ko tu sauc par sprieguma parvietotaju?

Z. — lekārtu, kas paaugstina strāvas avota spriegumu. Kād-

reiz šim mērķim vajadzēja izmantot līdzstrāvas dzinēju, kas,

darbodamies, piemēram, no 12 V baterijas, grieztu līdzstrāvas

ģeneratoru, kas dotu, teiksim, 120 V.

N. — Cik sarežģīti! Un, protams, cik zems lietderības koefi-

cients!

Z. — Bet ar tranzistoru (128. zīm.) šo operāciju var veikt

bez trokšņa, bez kustības un ar labāku efektivitāti. Šim nolūkam

barošanas avota līdzstrāvu pārvērš maiņstrāvā. To izdara ar

tranzistoru, kas darbojas zemfrekvences blokingģeneratora slē-

gumā. Es tev atgādināšu, ka tā sauc oscilatorus, starp kuru

tinumiem ir ļoti cieša saite. Šāds oscilators ražo svārstības, kas

pēc formas ne tuvu nav sinusoīdas. Taču tas šai gadījumā palie-
lina iekārtas ekonomiskumu.

N. — Par turpmāko es iedomājos. Trešais tinums, kas uztīts

uz tā paša serdeņa, bet kuram ir daudz vairāk vijumu, paaug-
stina maiņspriegumu. Pēc tam atliek tikai to iztaisnot ar diodi

un nolīdzināt pulsācijas ar ķēdīti, kas sastāv no pretestības R3
un kondensatoriem C 2un C 3.

Z. — Tu, Nezinīt, vēlreiz pierādīji savu pārsteidzošo prāta

skaidrību, un es tevi apsveicu!
Man šķiet, ka tu esi labi apguvis manas pamācības un tev

nebūs nekādu grūtību turpmākos ceļojumos pa tranzistoru

shēmu labirintiem. Tomēr jāsaka, ka pusvadītāju tehnika nepār-
traukti attīstās un iekaro jaunas nozares (tai skaitā arī televī-

ziju). Tehnoloģijas progress neapšaubāmi sagādās mums ne

BEZTROKŠŅA PĀRVEIDOTĀJS

128. zīm. Sprieguma pārveidotājs, kas paaugstina līdz-

strāvas avota spriegumu. Sprieguma dalītājs R1R2 iz-

veido tranzistora bāzes sākuma nobīdi.



mazums pārsteigumu. Tāpēc man tev jādod labs padoms: neat-

paliec no šī progresa. Uzmanīgi seko tam, lasi rakstus, kas parā-
dās tehniskajā periodiskajā literatūrā. Vienmēr atceries filo-

zofa Bēkona vārdus: «Tas, kas neatjaunojas, — iet bojā, jo
nenovēršamais laika tecējums visu izmaina.» Un, beidzot, bez

vilcināšanās pielieto savas zināšanas praksē un pats eksperi-
mentē ar tranzistoru shēmām. Tad tu labāk sapratīsi, ka

.. .
N. —

...
tranzistors? ... Tas ir ļoti vienkārši!
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	Untitled
	30. zīm. Tranzistora izvadu tipisks izvietojums.�����
	31. zīm. p-n-p struktūras tranzistora nosacītais apzīmējums.�������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	32. zīm. n-p-n struktūras tranzistora nosacītais apzīmējums.�������������������������
	33. zīm. Punkta tranzistora slēguma shēma.���������������
	Untitled
	Untitled
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	35. zīm. Monokristāla audzēšana, to leni velkot uz augšu. Pusvadītāja materiālu tīģelī uztur izkusušā stāvoklī ar augstfrekvences karsēšanu.�����������������������������������������������������������������
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	36. zīm. p-n-p struktūras kausētā tranzistora shematisks šķērsgriezums.������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	37. zīm. Pusvadītāju tetrodes darbības princips. Bazes izvada pretējā pusē izvietotais papildu izvads ar —6 V potenciālu atgrūž elektronus, samazinot bāzes efektīvo šķērsgriezumu.�����������������������������������������������������������������
	Untitled
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	Untitled
	38. zīm. Virsmas-barjeras tranzistora izgatavošanas process un šāda tranzistora šķērsgriezums.��������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	39. zīm. Divas iespējamās tranzistoru struktūras ar patstāvīgās vadītspējas apgabalu starp bazi un kolektoru.���������������������������������������������
	Untitled
	40. zīm. Meza-tranzistora secīgie tehnoloģijas posmi.���������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	41. zīm. Kanāla tranzistors����������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	42. zīm. Shēma tranzistora raksturlīkņu uzņemšanai.�������������������������
	Untitled
	43. zīm. Bāzes strāvas IB atkarība no sprieguma baze-emiters UB. Šai zīmējumā, tāpat kā pārējos, kur attēlotas tranzistora raksturlīknes, nav parādīta bāzes un kolektora spriegumu polaritāte. Abu elektrodu potenciāli ir pozitīvi attiecībā pret emiteru n-p-n struktūras tranzistoriem un negatīvi p-n-p struktūras tranzistoriem.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	44. zīm. Kolektora strāvas IK atkarība no sprieguma bazeemiters UB.�du potenciāli 
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	45. zīm. Kolektora strāvas IK atkarība no bāzes strāvas IB pie divām kolektora sprieguma UK vērtībām.���������������������������������������������
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	46. zīm. Kolektora strāvas IK atkarība no kolektora sprieguma UK pie dažādām bāzes sprieguma UB un bāzes strāvas IB vērtībām (tam pašam vidējās jaudas tranzistoram kā 43., 44. un 45. zīm.).���������������������������������������������������������������������������
	Untitled
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	47. zīm. Pentodes anodstrāvas IA atkarība no anodsprieguma UA pie dažādām stūrējošā tīkliņa VGI priekšsprieguma (negatīvās nobīdes) vērtībām.��������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
	48. zīm. Mazas jaudas tranzistora kolektora raksturlīknes. Kreisās puses grafikā kolektora sprieguma UK mērogs palielināts, lai labāk parādītu, kas notiek mazu spriegumu rajonā.��������������������������������������������������
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	49. zīm. Lai uzņemtu tranzistora dinamiskās raksturlīknes, jāpapildina tikai 42. zīm. parādītā shēma ar kolektora ķēdē ieslēgtu slodzes pretestību RSL. Sakot no šī zīmējuma, tranzistors shēmās tiks attēlots ar vispārpieņemto shēmas apzīmējumu.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
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	50. zīm. Mazas jaudas tranzistora raksturlīknes un slodzes taisne.����������
	51. zīm. Tranzistora lietošana par pastiprinātāju (shēma). Maiņspriegums UB pielikts starp bazi un emiteru. Izejā uz slodzes pretestības RSL iegūst maiņspriegumu UK.���������������������������������������������
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	52. zīm. Slodzes taisnes dažādām slodzes pretestībām RSL. Jo mazāka slodzes pretestība, jo vairāk slodzes taisne līdzinās vertikālei. Ja RSL=0, tā ir vertikāle.�����������������������������������������������������������������
	Untitled
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	53. zīm. Kā slodzi var izmantot ne tikai omisku pretestību. Šai zīmējumā slodze ir svārstību kontūrs LC, kas noskaņots uz signāla frekvenci.�������������������������������������������������������
	55. zīm. Šī sakarība, kas rāda kolektora strāvas IK atkarību no bāzes sprieguma UB, ja ieslēgta slodzes pretestība, uzņemta, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no 50. zīm. attēlotajām kolektora raksturlīknēm un slodzes taisnes.��������������������������������������������������������������������������������
	54. zīm. Slodzes taisnes noteikšanas likums. Iekavās atzīmēti lielumi, ja slodzes pretestība RSL līdzstrāvai ievērojami mazāka par tās ekvivalento pretestību RE maiņstrāvai.�〰㙦〰㘴〰㝡〰㘵〰㜳〰㈰〰㜰〰㜲〰㘵〰㜴〰㘵〰㜳〰㜴〱㉢〰㘲〰㘱〰㉣〰㈰〰㜵〰㝡〱㐶〰㘵〰㙤〰㜴〰㘱〰㉣〰㈰〰㜰〰㘱〰㙤〰㘱〰㜴
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	56. zīm. Tā radiolampas shēmā rodas tīkliņa priekšspriegums. To rada sprieguma kritums uz katoda ķēdē ieslēgtās pretestības R.������������������������������������������������������������
	57. zīm. Bāzes nobīdes sprieguma (priekšsprieguma) iegūšana ar sprieguma dalītāju.������������������������������
	Untitled
	58. zīm. Diezgan bieži nobīdes spriegumu iegūst ar pretestību R, kas ieslēgta virknē pārejai baze-emiters.�����������������������������������
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	Shēmas 1 un 4 visbiežāk tiek izmantotas vienpakāpes pastiprinātājos. Shēmas 2 un 3 biežāk sastopamas pastiprinātājos ar transformatora izeju. Turklāt atgriezeniskā saite aptver 2—3 pakāpes.������������������������������������������������������������
	60. zīm. 59. zīm. parādītās strāvas un sprieguma atgriezeniskās saites piemērošana tranzistoriem: a — strāvas atgriezeniskā saite (virknes); b — sprieguma atgriezeniskā saite (paralēlā).�����������������������������������������������������������������
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	61. zīm. Atgriezeniskās saites, kas aptver divas zemfrekvences pastiprinātāja pakāpes, jauktā (virknes-paralēlās) shēma.���������������������������������������������
	Untitled
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	62. zīm. Tranzistora darba punkta temperatūras stabilizācija ar virknes līdzstrāvas atgriezenisko saiti (shēma).������������������������������
	Untitled
	64. zīm. 63. zīm. līdzīga shēma, kurā saites ķēdē atsaistīta maiņsprieguma komponente.�������������������������������������������������������
	63. zīm. Tranzistora darba punkta temperatūras stabilizācija ar paralēlo atgriezenisko saiti (shēma).�������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	65. zīm. Termistora pretestības izmaiņa atkarībā no temperatūras.������������������������������
	Untitled
	66. zīm. Temperatūras ietekmes kompensācija ar termistoru RT, kas vajadzīgā virzienā maina bāzes potenciālu.����������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	67.—75. zīm. Radiolampas un tranzistora trīs galvenie shēmas veidi (pamatshēmās). 67 — Visizplatītākā radiolampas pastiprinātāja shēma ar iezīmētu katodu. 68 — shēma ar iezemētu tīkliņu. 69 — shēma ar iezemētu anodu (katoda atkārtotājs). 70 — Visizplatītākā tranzistora pastiprinātajā shēma ar kopēju emiteru (KE). 71 — Kopējās bāzes (KB) shēma. 72 — Kopējā kolektora (KK) shēma. 73—75 — Trīs tranzistoru pamatshēmu cits variants. Zīmējumos uzskatāmi paradīts, kā emitera strāva IE kopējā punkta sadalās divās daļās: bāzes strāvā IB un kolektora strāvā IK.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	76. zīm. Nobīdes veids shēmai, kas parādīta 75. zīmējumā.����������������������������������������
	77. zīm. Kopējā kolektora shēmas (75. zīm.) iespējamais variants. Atšķirība šeit kolektora sprieguma avota ieslēgšanas vietā.��������������������������������������������������
	78. zīm. Nobīdes veids shēmai, kas rādīta 74. zīmējumā.�やꔢꂅꔢꔢ삆ꔢ������������삄ꔢꂄꔢ偮ꔢꔢ����������Ā
	Untitled
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	79. zīm. Svarīgāko raksturlielumu tabula tranzistora slēguma trim pamat shēmām.������������������������������
	Untitled
	80. zīm. Tā varētu parādīt enerģijas pārvadi no enerģijas avota (ģeneratora) uz slodzi (patērētāju) jebkurā elektriskā shēmā.��������������������������������������������������������������������������������
	81. zīm. Avots ar mainīgu vai pastāvīgu elektrodzinējspēku E rada strāvu I, kas plūst ne tikai caur ģeneratora iekšēju slodzi RSL, uz kuras izveidojas sprieguma kritums USL, bet arī caur ģeneratora iekšējo pretestību RI, veidojot sprieguma kritumu UI.����������������������������������������������������������������������
	82. zīm. Eksperimentālā shēma slodzes režīma pētīšanai. Ar tās palīdzību var uzņemt 83. zīm. parādītās līknes. Enerģijas avota iekšējā pretestība RI attēlota kā patstāvīga, no avota šķirta vienība. Taču patiesībā tā ir pašas baterijas "iekšēja" īpašība. Lai nerastos strāvas un sprieguma mērīšanas kļūdas, jāizmanto ampērmetrs I ar ļoti mazu un voltmetrs USL ar ļoti lielu iekšējo pretestību.�㜲〰㘱〰㈰〰㘹〰㘵〰㙢〱㘱〱ㄳ〰㙡〰㙦〰㈰〰㜰〰㜲〰㘵〰㜴〰㘵〰㜳〰㜴〱㉢〰㘲〰㜵〰㈰〰㔲〰㐹〰㉣〰㈰〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴〰㙦〰㙡〰㙦〰㜴〰㈰〰㜳〰㜰〰㜲〰㘹〰㘵〰㘷〰㜵〰㙤〰㘱〰㈰〰㙢〰㜲〰㘹〰㜴〰㜵〰㙤〰㜵〰㈰〰㔵〰㐹〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　����需【〄ꠁ倩긘　　　　
	83. zīm. Jaudas P, sprieguma USL un strāvas I atkarība no slodzes pretestības RSL. Uzmanību! Vienības P, USL un I vērtībām uz asīm atliktas dažādos mērogos.������������������������������������������������������������
	84. zīm. Dažādu ģeneratora un slodzes pretestību salāgošanai izmanto transformatoru ar atbilstošu vijumu skaita attiecību.� atliktas dažādos mērogos.���
	85. zīm. Pazeminošs transformators salāgo mazo skaļruņu skaņu spolītes pretestību ar lielo izejas lampas iekšējo pretestību.���������������������������������������������
	n-p-n p-n-p
	86. zīm. n-p-n struktūras tranzistora slēgumi visās trijās pamatshēmās. Pievērsiet uzmanību baterijas polaritātei.��������������������������������������������������
	Untitled
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	87. zīm. Transformatora saite starp divām pakāpēm (tranzistori ieslēgti KE shēmā). Uz pirmo pakāpi signālu arī padod caur transformatoru.��������������������������������������������������
	Untitled
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	88. zīm. Jaukta saite, ko izveido transformators, pretestība un kondensators. Ar potenciometru R regulē pastiprinājumu (skaļruņa).������������������������������
	Untitled
	89. zīm. Autotransformatora saites shēma.�邰꘢꘢삳꘢���
	91. zīm. Tā pati shēma kā 90. zīm., tikai uzzīmēta citādi, lai uzskatāmāk parādītu sprieguma dalītāju, kas sastāv no saites kondensatora C un paralēli saslēgtām pretestībām R2, R3 un RIE.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	90. zīm. Pretestības — kondensatora saite.������惒꘢탓꘢
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	92. zīm. Mikrofona pastiprinātāja pilnīga principiālā shēma. No visiem kondensatoriem tikai kondensators C7 nav elektrolītiskais kondensators (C7 = 0,05 μF).���������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	93. zīm. Tiešās saites shēma. Ar bultiņām parādīts elektronu plūsmas ceļš, kas uz pretestības RI rada parādītās polaritātes sprieguma kritumu.����������������������������������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	94. zīm. Cita tiešās saites izmantošanas iespēja, izmantojot tranzistorus ar papildu simetriju.���������������
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	95. zīm. Tandēms no diviem virknē slēgtiem tranzistoriem. Ar bultiņām tāpat kā iepriekš parādīts elektronu pārvietošanās virziens.������������������������������������������������������������
	Untitled
	96. zīm. Cita tandēma shēma. Tā sastāv no diviem KE shēmā slēgtiem tranzistoriem, kas tāpat tiek baroti virknes ķēdē.������������������������������������������������������������
	Untitled
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	97. zīm. Grafikā redzams, ka kolektora strāva mainās pielikta ieejas signāla ietekmē. Ieejas signālam ir maksimāli pieļaujamā amplitūda.�������������������������������������������������������
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	98. zīm. Kad signālu amplitūda samazinās, izdevīgāk darba punktu pārvietot no X uz X'.�����������������������������������
	Untitled
	99. zīm. Izejas pakāpe ar slīdošu nobīdes punktu. Automātiskās nobīdes regulēšanas ķēde, kas apzīmēta ar treknu līniju, palielinoties signāla amplitūdai, palielina arī nobīdes spriegumu.�������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
	Untitled
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	100. zīm. B klasē darba punktu pārnes tuvāk slodzes taisnes apakšējai daļai. Tāpēc var pievadīt divreiz lielākus ieejas signālus nekā A klasē. Kolektora strāvas forma, kā redzams, stipri izkropļota.��������������������������������������������������������������������������������
	Untitled
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	Untitled
	102. zīm. Tāpat kā iepriekšējā zīmējumā par fāzu apvērsēju noder transformators. Tranzistori šeit ieslēgti KB shēmā.����������������������������������������������������������������������
	101. zīm. Prettakts shēma ar transformatoru fāzes apvērsēja vietā. Tranzistori ieslēgti KE shēmā.���������������������������������������������
	Untitled
	103. zīm. Fāzes apvēršana ar tranzistoru, kas ieslēgts KE shēmā. Šīs papildu pakāpes pastiprinājums samazināts līdz vienam ar sprieguma dalītāju, kas sastāv no pretestībām R2, R3, kā arī ar atgriezeniskās saites pretestību R4.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	104. zīm. Fāzes apvērsējs ar sadalītas slodzes pretestības pakāpi.�ꠢꠢꠢ������������ꠢꠢꂪꠢ䂪ꠢ���������
	Untitled
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	105. zīm. Prettakts shēma bez fāzes apvērsēja darbojas ar papildu simetrijas tranzistoriem, kas ieslēgti KE shēmās.����������������������������������������
	107. zīm. Prettakts pakāpes praktiska shēma ar negatīvo atgriezenisko saiti un temperatūras stabilizāciju. Pretestība R6 un kondensators C4 atsaista barošanas ķēdes iepriekšējām pakāpēm.�����������������������������������������������������������������
	106. zīm. Vēl viena prettakts shēma bez fāzes apvērsēja, bet šeit tranzistori ieslēgti KB shēmās.�〰㙥〰㘹〰㜳〰㙢〰㙦〰㈰〰㜳〰㘱〰㘹〰㜴〰㘹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜴〰㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	108. zīm. Svārstību kontūri tranzistora augstfrekvences pakāpes ieejā un izejā.�����������������������������������
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