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1. Enkele inleidende opmerkingen over
voedingsapparaten

Dc huidige stroomvoorziening van woningen geschiedt bij 220 volt
wisselspanning. In veel gevallen gebruikt men echter lagere
spanningen of is gelijkstroom nodig. Hiertoe kan men batterijen
of accumulatoren toepassen. Deze zullen voorlopig nog wel
onontbeerlijk zijn voor het voeden van draagbare toestellen als
transistorradio’s, tclefoonapparatuur e.d. Waar mogelijk zal men
echter voor het voeden van elektronische schakelingen bij voor
keur het beschikbare wissclstroomvermogen in het gewenste
gelijkstroomvermogen omzetten. Met deze omvormer of transduccr — de zogenaamde netvoeding — zullen we ons in dit werkje
— in eerste instantie door zelfbouw — bezig houden. Er zijn in
hoofdzaak twee verschillende redenen om bij lage spanningen te
werken. Enerzijds, vereist de moderne halfgeleidertechniek die
alle takken van de elektronica veroverd heeft meestal spanningen
tussen 2 en 60 volt (wanneer we afzien van de vermogenselektro
nica); en anderzijds spelen veiligheidsoverwegingen, vooral bij
elektrisch speelgoed, als b.v. modelspoorbanen e.d. een rol.
Bepaalde elektronische schakelingen en metingen vereisen boven
dien een constante spanning. Hierbij moeten nctspanningsvariaties,
die nooit helemaal uitgesloten zijn, even als spanningsschommelingen die met bclastingsvariatics samenhangen, vermeden worden.
Het voedingsapparaat dient hiertoe de spanning te „stabiliseren”.
De spanningsstabilisatie wordt met behulp van een bijzondere
regelschakeling verkregen.
Het is wenselijk er nogmaals op te wijzen dat bij voedingsappara
ten men steeds van de netspanning uitgaat. Wie tot dusver slechts
met transistorschakelingen heeft omgegaan, die men in bedrijf
zonder gevaar kan aanraken, moet zijn houding wijzigen. Voor
zichtigheid is steeds geboden, omdat bij voedingsapparaten
steeds een spanning van 220 volt aan de ingang heerst. Het is
7

raadzaam vanaf het begin steeds zorgvuldig te werken. Vandaar
dat de verbinding van het chassis met de geel-groene aarddraad
van het drie-aderige netsnoer even onontbeerlijk is als de isolatie
van alle delen die de netspanning voeren. In geval het huis meta
len delen bevat, moeten ook deze met de aardleiding verbonden
worden.
Het boek behandelt in hoofdzaak uitvoerige bouwaanwijzingen
voor netvoedingen. De inleidende begrippen over nettransformatie, gelijkrichting, afvlakking, stabilisatie en beveiliging verduide
lijken de werking van ieder apparaat. Wc zullen de aangesneden
onderwerpen echter niet in detail behandelen, daar dat de taak is
van de desbetreffende leerboeken.
De volgende gezichtspunten waren bij de keuze der schakelingen
doorslaggevend:
— een eenvoudig apparaat wordt stap voor stap uitgebouwd tot
een gestabiliseerde voeding met transistoren en operationele
versterkers;
— bij het ontwerp werd rekening gehouden met de geldbuidel van
jeugdige amateurs;
(De kosten schommelen tussen de 50,— en 350,— gulden per
apparaat).
— speciale onderdelen worden om aanschaffingsproblemen te
vermijden niet voorgeschreven;
— een uitgebreid toepassingsgebied moet voor het toestel ver
zekerd zijn.
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2. Tips voor het bouwen

Alle apparaten zijn zodanig ontworpen dat men de mechanische
bewerkingen aan het frontpaneel en het huis met eenvoudig
gereedschap kan uitvoeren. Hiervoor is geen werkbank nodig!
Het frontpaneel wordt met hockbeugcls op het chassis gemon
teerd. De meeste bevestigingsgaten (tot 12 mm) kunnen meteen
handboormachine worden geboord.
De hobbyist is vrij de behuizing zelf te kiezen; men kan aan
kunststof- of metalenkastjes de voorkeur geven. Veelal zijn
hobby-set-huizen aan te bevelen, die in verschillende maten in
de handel verkrijgbaar zijn.
De compacte bouwaanwijzingen gaan ervan uit dat men niet met
de bedrading begint voor de algehele mechanische constructie is
uitgevoerd. Men controlere of alle gaten geboord zijn en het
frontpaneel in het huis past. Daarna kan men de elektronische
onderdelen monteren. Tenslotte moet men nagaan welke leidin
gen vóór het bevestigen van de onderdelen gesoldeerd dienen te
worden.
Gedrukte schakelingen verkrijgt men langs scheikundige weg
waarbij als basismateriaal gei'soleerde printen bedekt met een
koperfolie worden gebruikt. Men dient de koperbanen met
blauwdoordrukpapier over te nemen en daarna met watervaste
inkt over te trekken. Hiervoor is een tekenpen van 0,8 mm
lijndikte het meest geschikt. Daarna leggen wc de print in een
etsoplossing, die bestaat uit 250 cm3 gedistilleerd water, 125 g
ijzerchloride FeCl3 en 1 cm3 zoutzuur. Bij het werken met de
ctsvloeistof moet men gezicht en kleding beschermen. Zijn alle
overtollige koperdelen weggeëtst, dan wordt de print onder de
waterkraan afgcspoeld, de lak wordt er met een in een oplosmid
del (aceton of nitroverdunning) gedrenkte doek afgewreven,
vervolgens, gedroogd en direct hierna met beschermlak bestreken.

fa*?

td
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Tenslotte worden de gaten geboord. Als de print van componenten voorzien is worden flexibele snoeren in verschillende kleuren
aan de soldeerlipjes vastgesoldeerd. Hun lengte is afhankelijk van
de afmetingen van het kastje.
De transformator is verreweg het duurste deel van de schakeling
en zal dus optimaal gekozen worden, b.v. twee secundaire wikke
lingen van 10/12 of 15 Volt. Verder moet een randaardestekker
worden aangebracht, waarvan de aarddraad met een kabelschoen
aan de bevcstigingsbcugel van de transformator aangesloten
wordt. Als de kast metalen delen bevat, moeten ook deze met de
aardleiding worden verbonden. Alle delen die de netspanning
voeren (schakelaar, zekering, transformator) moeten goed tegen
eventuele aanraking beschermd worden.
Het is doelmatig de koellichamen met de zich daarop bevindende
vermogentransistoren aan een zijwand te bevestigen. Voor een
betere warmteoverdracht mogen de transistoren niet met een
isolatieplaatje van het koellichaam worden gescheiden; maar
moeten gei'soleerd aan de wand worden gemonteeerd.

10

3. Grondprincipes

3.1. Het transformeren van de 220 volt wisselspanning

Netvoedingcn hebben tot doel de netspanning om te vormen
(d.w.z. naar een andere, meestal lagere spanning te transformeren),
deze gelijk te richten en de verkregen gelijkspanning door doel
treffende maatregelen af te vlakken en fluctuaties (brom) te ver
wijderen.
Om een wisselspanning om te vormen, gebruikt men een transfor
mator. De keuze hangt af van het vereiste over te dragen wissel
stroom- of schijnbaar vermogen. Het elektrisch vermogen volgt
uit het produkt van de spanning (in volt) en de stroomsterkte
(in ampère). De eenheid van dit doorvoer of schijnbaar vermogen
is volt-ampère (aantal VA). Wil men b.v. een elektrische autobaan
van 4 auto’s bekrachtigen en zijn de motoren gemerkt 0,2 A en
16 V dan bedraagt het vereiste vermogen 4 X 0,2 A X 16 V =
12,8 VA. Dienen meerdere stroomkringen gevoed te worden,
dan moet men de naar dit voorbeeld berekende vermogens op
tellen. Meestal neemt men een transformator met een schijnbaar
vermogen dat 10 a 15% hoger ligt dan het berekende; in boven
vermeld voorbeeld aldus ca. 14—15 VA. Als regel kiest men zelfs
een faktor 1,5, waardoor de transformator een 50%groter vermo
gen verkrijgt. Dit is vooral nodig wanneer men met uiteenlopende
belastingen rekening moet houden. Een transformator met een
groter vermogen is weliswaar duurder, maar alles wordt nog veel
duurder wanneer men een tweede transformator moet aanschaf
fen, omdat het vermogen van de eerste te laag blijkt te zijn.
Wanneer men de transformator zelf wikkelt, is het raadzaam de
primaire en de secundaire wikkelingen onderling zorgvuldig te
isoleren. Een doorslagvastheid van 3000 volt is hier zeker vereist.
Zoals gezegd, bevelen wij het kopen van een geschikte transfor11

mator aan, b.v. een Marklin-trafo. Deze bieden n.1. grote voor
delen zoals hun bedrijfszekerheid en hun primair ingebouwde
veiligheidsschakelaar. Deze laatste schakelt bij kortsluiting uit en
beschermt zo de transformator tegen vernieling. Voor men weer
inschakelt, moet men enkele minuten wachten daar de beveiligingsschakelaar eerst moet afkoelen, voor hij weer contact kan
maken. In de handel zijn verschillende soorten transformatoren
verkrijgbaar: 16 V—16 VA; 16 V—30 VA evenals o.m. de bcltransformator 16 V—40 VA. In de volgende hoofdstukken zullen
we diverse schakelingen met deze transformatoren beschrijven.
Bij wisselstroom ligt het werkelijk vermogen lager dan het schijn
bare vermogen; een deel gaat door zclfinductie verloren. Met
zuiver wiskundig produkt spanning X stroom dat we het schijn
baar vermogen (VA) van een trafo hebben genoemd, is bij induc
tieve belasting steeds groter dan het werkelijk of actief vermogen
(watt).
3.2. De gelijkrichting
In zeer vele gevallen, vooral bij elektronische schakelingen, past
men gelijkstroom toe, hetgeen met behulp van een gelijkrichtcr
wordt verkregen. Wisselspanning, resp. wisselstroom, verandert,
zoals het woord zelf zegt, in snelle mate van polariteit, d.w.z. van
teken. Bij een wisselspanning van 220 volt gebeurt deze wisseling
50 maal per seconde. Men zegt dat de spanning een frequentie
van 50 hertz (Hz) heeft. Tekent men het spanningsverloop in een
coördinatenstelsel dan ontstaat een zogenaamde sinus-curve
(fig. 3.1. a). De spanning trilt rond het nulpunt. De golfvorm is
symmetrisch t.o.v. detijds-as. De grafische voorstelling van een ge
lijkspanning daarentegen is een lijn evenwijdig met de tijds-as,
op een afstand, die afhankelijk is van de grootte van de gelijk
spanning (fig. 3.1. b).
Hoe kan men nu een sinusvormigc wisselspanning omzetten in
een constante gelijkspanning? Daartoe bestaan een aantal gelijkrichtschakelingen samengesteld uit diodes. Een diode is een soort
ventiel, dat de elektrische stroom in één richting doorlaat, en in
12
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Fig. 3.1. Het verloop van een wisselspanning (a) en van een gelijkspan
ning (b)

de andere spert. Fig. 3.2. geeft de eenvoudigste gelijkrichtschakeling. De gelijkrichterdiode D wordt in serie met de belasting
opgenomen waardoor een zogenaamde enkelfasige gelijkrichter
ontstaat. Telkens wordt slechts één helft van de wisselspanning
benut, terwijl gedurende de tweede helft de diode spert. De ge
lijkgerichte spanning bestaat uit een serie van positieve pulsen,
afgewisscld door een interval van een halve periode (zie grafische
voorstelling).
Enkelfasige gelijkrichting zal slechts worden toegepast wanneer
de golfvorm van de gelijkgerichte spanning geen rol speelt en de
vereiste stromen klein zijn. De rimpel kan belangrijk verkleind
worden door beide helften van de wisselstroom te benutten, zoals
gebeurt bij de dubbelfasige gelijkrichter. De secundaire wikkeling
van de transformator is voorzien van een middenaftakking M.
Ten opzichte van de geaarde middenaftakking is de anodespanning
—20 ms —?'

10 ms

A^A
Fig. 3.2.
Enkelfasige gelijkrichting. Rechts het verloop van de spanning, die tussen
de links aangegeven punten wordt gemeten.

13

20 ms

A
10 ms

>

u

a

Fig. 3.3. Dubbelfasigegelijkrichtermetmiddenaftakking, ms is milliseconde

der beide dioden in tegenfase. De belasting wordt om beurten
door het bovenste en het onderste stroomcircuit opgenomen en
wordt steeds in dezelfde zin door de gelijkgerichte stroom door
lopen. Er ontstaat nu een pulserende spanning over de belasting.
De nuttige gelijkspanning bedraagt bij resistieve belasting ca. 40%
en bij toevoeging van een buffercondensator 55% van de aangeleg
de wisselspanning.
Het bezwaar van deze schakeling is dat er een dubbele secundaire
wikkeling op de transformator voor nodig is. Deze kan vermeden
worden door in de gelijkrichter vier dioden in brugschakeling toe
te passen (de zgn. Graetzschakeling, fig. 3.4). Tijdens de eerste
halve periode zijn Di en D2 geleidend; tijdens de tweede halve
periode zijn D3 en D4 geleidend. Met resistieve belasting bedraagt
de gelijkspanning 80% en met een capacitieve belasting ongeveer
110% van de effektieve waarde van de aangesloten wisselspanning.
De rimpelspanning is zoals we zien even groot als bij de dubbel
zijdige gelijkrichter met middenaftakking, maar de bruggelijkrichter maakt het gebruik van een goedkope trafo mogelijk.
— 20 ms ->•

01

Tr

03

—i+i

v
DV

02

+.
Fig. 3.4. Bruggelijkrichter, ms is milliseconde
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3.3. Het afvlakken en filteren

Ook bij de beschreven brugschakcling ontstaat in de eerste plaats
een pulserende gelijkspanning, waarvan de grootte voortdurend
van nul tot een maximum-waarde stijgt en onmiddcllijk naar nul
terugloopt. Men kan deze pulserende gelijkspanning „afvlakken”,
indien een condensator met een vrij grote capaciteitswaarde (Cj
in figuren 3.5, 3.6, 3.7) over de belasting geschakeld wordt. Ge
durende het deel van de periode dat de diode geleidt, laadt de
condensator C zich op. Wanneer daarna de momentele waarde
van de wisselspanning begint te dalen, spert de diode en ontlaadt
de condensator zich over de belastingsweerstand. De condensator
werkt als een soort reservoir, dat de belastingstroom levert, de
pulserende gelijkspanning daalt.
De verkregen afvlakking is voor verbruikers, als b.v. lampen,
elektromagneten, motoren e.d. toereikend. Indien men echter een
bandopnemer moet voeden, kan de aanwezige rimpel storend
werken. De rimpel noemt men bromspanning. De grootte van
deze bromspanning wordt bepaald door het type gelijkrichtschakcling (enkel- of dubbclfasige gelijkrichting), de grootte van de
buffercondensator en de belastingstroom. Bij kleine stromen en
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C
Fig.35.
Enkelfasige gelijkrichter met afvlakfilter. At en A, bromspanning. A, en
A, stellen bromspanning van 50 Hz voor.
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Fig. 3.6.
Dubbelfasige gelijkrichter met middenaftakking en afvlakfilte-'. A, en A'3
bromspanning 100 Hz.

een grote buffercondensator is ze klein, daar de condensator
practisch niet ontladen wordt. Bij een grote belastingstroom moet
de bromspanning uitgefilterd worden.
In de figuren 3.5, 3.6 is na de afvlakcondensator een filter ge
plaatst bestaande uit een smoorspoel Dr en een condensator C2Hoe werkt deze schakeling? Een spoel belast de gelijkstUoom
slechts met de ohmse weerstand van zijn wikkeling. Zodr-a de
spoel echter door een wisselstroom wordt doorlopen, vcrancrï crt
de totale weerstand van de spoel door de optredende zelfinduc Oe:

JjL*
C2

... 20 ms. 50 Hz

A

r\ r\
100 Hz

\J

i
Fig. 3.7. Bruggelijkrichter met afvlakfilter. A, en A, bromspanning 100 Hz
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de weerstand stijgt naarmate de frequentie van de wisselstroom
toeneemt. Bij enkelfasigc gelijkrichting bezit de bromspanning
een frequentie van 50 Hz, daar slechts 1 helft wordt gelijkgericht.
De figuren 3.6 en 3.7 tonen dat bij de dubbclpolige gelijkrichting
van de brugschakeling de frequentie van de pulserende gelijk
spanning 100 Hz bedraagt. Daar de wisselstroomweerstand van
een spoel evenredig met de frequentie varieert, leidt een ver
hoging van de frequentie tot een toename van de weerstand.
Tevens betekent een grotere zelf inductie coëfficiënt (meer win
dingen, grotere ijzerkern) een toename van de wisselstroomweer
stand. De condensator C2 vertoont het tegenovergestelde gedrag.
Bij wisselstroom wordt zijn weerstand kleiner naarmate de fre
quentie stijgt. Voor gelijkstroom daarentegen biedt een conden
sator een zeer grote weerstand.
De filterketen met smoorspoel en condensator gedraagt zich als
een spanningsdelcr die de ongewenste bromspanning in hoge mate
dempt. De bromspanning ondervindt vanwege de smoorspoel een
grote weerstand maar wordt via de condensator C2 kortgesloten.
De spoel biedt — zoals we reeds vermeldden — geen beduidende
weerstand voor de gelijkstroomcomponcnte van de pulserende
gelijkstroom, terwijl een afvloeien via C2 onmogelijk is. Op deze
wijze ontstaat over de verbruiker Rl een gelijkspanning met een
kleine bromspanning. Schakelt men meerdere filters na elkaar
dan kan men de bromspanning practisch geheel uitfilteren. Voor
dergelijke filters zijn vooral elektrolytische condensatoren ge
schikt. Praktisch alle waarden zijn in de handel verkrijgbaar.
Bij de inbouw dient men echter op de juiste polariteit (+ en —) en
de werkspanning te letten. De werkspanning bepaalt ook de
grootte van de maximum- of topspanning. Men verkrijgt deze
door de werkspanning met een factor 1,41 te vermenigvuldigen.
Bij 25 V werkspanning bedraagt de topspanning 35 V. In dit ge
val wordt een condensator voor 35/40 V gekozen. Bij een netvoeding met spanningsregeling gebruikt men een vermogenstransistor
als variabele serieweerstand. Figuur 3.8 toont zulk een schakel
principe.
De transistor wordt in serie met de verbruiker opgenomen. Een
17
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Fig. 3.8. Transistor als serieweerstand

potentiometer regelt de basisstroom en daardoor de inwendige
weerstand van de transistor. In principe komt dit overeen met een
potcntiometer in serie met de verbruiker. Wanneer de (collector)
dissipatie van de serietransistor T| ontoereikend is, worden meer
dere transistoren T2—T3 en T4 parallel geschakeld (fig. 3.7) ter
wijl nu Tj als stuurtransistor fungeert. Daar transistoren nooit
geheel gelijk zijn, worden kleine weerstanden in de emitterleidingen opgenomen. Hierdoor worden de emittcr-collectorovergangen bij benadering gelijk.
De zekering Si beveiligt de schakeling tegen overbelasting. Zoals
we in hoofdstuk 4.2 zullen zien, bestaan er echter nog andere
bcveiligingschakelingen.
De serietransistoren vormen met de belasting een ohmse spanningsdeler. De ontstane collectordissipatie wordt bepaald door
spanningsval over de serietransistor en de grootte van de collectorstroom. Bij belastingsvariaties wijzigen zich ook de stromen

...rwPf
i 'r.r- ti
R*4,5

a03-OHOhm

Fig. 3.9. Parallelschakeling van meerdere serietransistoren.
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Fig. 3.10. Karakteristiek en symbool van een zenerdiode.

door de transistoren T2, T3 cn T4. Daar dc maximum collcctordissipatie niet mag worden overschreden omdat een overmatige
verhitting de transistor vernielt, moet de gelijkspanning en dus
ook de secundaire trafo-spanning afnemen. In de regel is een spanningsval van 5 V over de serietransistor nog toelaatbaar.
In netvoedingen met spanningstabilisatie worden zenerdioden toe
gepast. De zencrkarakteristick(fig. 3.10) vertoont bij een bepaalde
spanning een knik, waarbij de stroom zo snel toeneemt, dat men
deze met een voorschakelwecrstand moet begrenzen. Figuren
3.11 en 3.12 tonen dc schakelingen van enkele eenvoudige spanningsstabilisatoren. De voorschakelweerstand wordt volgens de
wet van Ohm bepaald en wel zó dat de maximaal toelaatbare
zenerstroom niet overschreden wordt. De minimale cn maximale
zenerstroom bepalen de waarden waartussen de voorschakel-

Fig. 3.11. Eenvoudige stabilisatie met een zenerdiode.

Fig. 3.12. Stabilisator met 2 zenerdioden.
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Fig. 3.13. Eenvoudige stabilisatie met een zenerdiode en een transistor.

weerstand gelegen moet zijn. In de volgende netvoedingen worden
o.m. zenerdioden met een vermogen van 400 mW en 1 Watt toege
past. Het gedissipeerd vermogen (zenerspanning X zenerstroom)
mag de maximum aangegeven waarde niet overschrijden.
Fig. 3.13 toont een eenvoudige stabilisator met zenerdiode en
transistor. De basis van transistor Tj wordt met de zenerspanning
van ZDj verbonden terwijl de emitter via de weerstanden Rj en
Rl met de min-klem verbonden wordt. Zodra aan de basis via de
weerstanden R en Rv een positieve spanning wordt gelegd, trekt
de transistor een stroom. De spanning over RL zal zolang toene
men tot het verschil tussen de basis- en emitterspanning 0,7 Volt
bedraagt. Iedere belastingsvariatie wordt door de serietransistor
opgevangen, omdat zijn inwendige weerstand telkens zodanig
varieert, dat de spanning over Rj steeds constant blijft. De uitgangsspanning is dus ca. 0,7 Volt kleiner dan de zenerspanning.
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4. Elektronische spanningsstabilisatie
met transistoren

Zowel in de elektrotechniek als in de elektronica wordt
dikwijls verlangd dat een instelbare voedingsspanning ondanks
schommelingen van de netspanning en/of variaties van de belas
ting, constant blijft.
In eenvoudige netvoedingen, zoals in fig. 3.8 en 3.9 worden
aangegeven, vindt deze regeling plaats met behulp van een potentiometer. Automatisch gestabiliseerde voedingen daarentegen be
vatten een extra regelcircuit. Deze treedt in werking bij belastingsveranderingen en netspanningsfluctuaties. Hoe werkt nu zo een
schakeling? Figuur 4.1 toont het schema. De basisspanning van
transistor T2 wordt door de zenerdiode ZDi stabiel gehouden.
De spanning aan de basis van Ti wordt met de potentiometer
Pi ingcsteld. Iedere spanningsverandering over RL wordt via Ri
en de potentiometer Pi aan de basis van Ti toegevoegd. Ti en
T2 herkennen we als verschilversterker. Deze vergelijkt de toege
voerde spanning met een referentiespanning (zenerspanning).
Bij het kleinste spanningsverschil beïnvloedt hij de transistoren
T3 en T4 en de regeltransistor Ts tot er stabilisatie optreedt.
Zowel een variatie van de netspanning als een verandering van belastingsstroom worden voortdurend door de schakeling zelf on
derdrukt.
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Fig. 4.1. Blokschema van een elektronische spanningsregelaar.
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Regeling van de ongestabiliseerde ingangsspanning noemen we
,,voor-regeling”, regeling bij belastingsvariaties noemen we „terug
koppeling”. Dergelijkc netvoedingen zijn voor laboratoriumwerk
onmisbaar. Vele schakelingen kunnen slechts nauwkeurig be
proefd worden, wanneer de voedingsspanning constant blijft.
Transistorexperimenten kunnen nu juist beoordeeld worden.
Een ander belangrijk voordeel is dat brom, ruis- en stoorimpulsen
door de voor-regeling worden onderdrukt. Men kan derhalve af
zien van smoorspoel en filtercondensator, alleen een buffercondensator is voldoende. Over belasting RL is de brom praktisch
verdwenen.
4.1. De differentiële versterker

Het voornaamste onderdeel van een stabilisatienetwerk is de dif
ferentiële- of verschilversterker. Hij is het vooral, die de nauw
keurigheid waarmee de regulator werkt, bepaalt. De principeschakeling van een dergelijke verschilversterker toont fig. 4.2.
Hoe werkt nu deze schakeling? Transistor T3 krijgt via de weer
stand R3 een positieve basisspanning. Hierdoor wordt T3 gelei
dend en voert gelijktijdig via de weerstand Rs een positieve span
ning aan de basis van transistor T2 en aan de zenerdiode ZDj toe.
Met behulp van R! en Pj wordt ook de basis van transistor Tj
positief ingcsteld. Deze transistor wordt geleidend zodat over R3
en R4 een spanningsval ontstaat. De basisstroom van T3 daalt en
■fe Cl B
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Fig. 4.2.
Verschilversterker (zonder afzonderlijke voedingsspanning voor de zener
diode)
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de schakeling stelt zich in op een bepaalde waarde. Normaliter
is de basisspanning van Tj gelijk aan de basisspanning van T2.
Transistor T2 vergelijkt een vast referentiepotentiaal met een
variabele spanning. Het basispotentiaal van T2 wordt door de
zenerdiode bepaald. De stroom door de gemeenschappelijke
emitter-weerstand R4 bepaalt hoofdzakelijk het gedrag van T2.
Wordt de belasting RL groter, dan verandert de ingestelde span
ning aan de loper van Pi : deze wordt negatiever. De basisstroom
van T! daalt en de weerstand van transistor Tx stijgt. Hierdoor
komt de basis van T3 op een hoger potentiaal zodat de basis
stroom van T3 toeneemt. Dientengevolge daalt de gelijkstroomweerstand van de regeItransistorT3, en brengt de uitgangsspanning
op haar oorspronkelijke waarde terug. Een analoge regeling ont
staat bij een dalende belasting. Nu zal de basisspanning van T x
evenals zijn collectorstroom toenemen, waardoor de basisstroom
van T3 afneemt. De weerstand van de serietranssistor stijgt en
brengt zo de uitgangsspanning op haar oorspronkelijke waarde
terug.
Door de snelle regeling zou de schakeling kunnen oscilleren,
d.w.z. als generator werken. Om dat te verhinderen, neemt men
een tijdschakeling in de verschilvcrsterker op, welke voor een
kleine faseverschuiving zorgt. De condensator Ci staat parallel
met R3 en verhindert elke aanlooposcillatie.

T4

Fig.4.3.
Verschilversterker met afzonderlijke voedingsspanning voor de zenerdiode
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Een tweede verschilversterkerschakeling is in fig. 4.3. weerge
geven. Deze schakeling heeft het voordeel dat de zenerdiode via
een tweede spanningsbron gevoed wordt. Hierdoor is het moge
lijk de zenerspanning met behulp van een potentiometer op een
willekeurige waarde in te stellen. Verder is de werking analoog
met de voorgaande schakeling. De ingestclde zenerspanning wordt
aan de basis van T2 gelegd en regelt viaT3 de seric-transistor T4.
De emitterspanning van T4 wordt via een spanningsdeler Rlt R2
aan de basis van transistor Tj gelegd. Zijn beide weerstanden
gelijk dan is de spanningsval over R2 dezelfde als aan de basis van
T2. Omdat de spanningsval over Rj en R2 gelijk is, is de grootte
van de uitgangsspanning over ZDj (rcgclcircuit) tweemaal die van
de ingestelde waarde over potentiometer Pj. Verandert de belas
ting dan zal Ti via de gemeenschappelijke emitterweerstand R4
de collectorstroom van T2 bei'nvloeden. Via Rs wordt de basisstroom van T3 geregeld. Deze wordt door T3 nogmaals versterkt
en bei'nvloedt op deze wijze de basis van T4, Rs, C2 en R6 vor
men het netwerk waarmee oscillaties worden vermeden.
Daar de verschilversterker ieder spanningsverschil bijregelt, zal
men er voor zorgen dat beide transistoren op een zelfde koelplaat
worden gemonteerd, zodat ze ook dezelfde temperatuur aan
nemen. Ook de zenerdiode is bijzonder gevoelig voor tempera
tuurschommelingen. Dit blijkt uit meerdere thermische proeven.
Het is voldoende er tegen te blazen om de zenerspanning met
ca. 1% te variëren. Men kieze bijgevolg zenerdioden met een zo klein
mogelijke temperatuurscoëfficiënt. Het beste resultaat verkrijgt
men bij zenerdioden van 6,2 Volt/1 Watt.
Het beschreven schakelprincipe is slechts geschikt voor een
stroomafname tussen 50 en 100 mA. Is deze echter groter dan
moet men de verschilversterker door een stroomversterker laten
volgen. Figuur 4.4 toont deze schakeling. Aan de verschilverster
ker uit fig. 4.2 worden de transistoren T4 en Ts toegevoegd.
T4 levert de nodige basisstroom voor de vermogentransistor TsDe weerstanden R6 en R7 brengen bij nullast van beide transisto
ren de basis op een zeker potentiaal. Bij verwarming veranderen
de ruststromen van de transistoren zodat de serie transistor T5
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Fig. 4.4.
Elektronische regelschakeling met een verschilversterker naar fig. 4.2

zonder sturing van de basis slechts via de collector-emitter overgang een basisstroom kan trekken. T5 heeft langs R5 en de zenerdiode ZD! een kleine voorbelasting. Deze schakeling leent zich
voor vaste spanningen met een beperkt instelbereik. De serieschakeling van Rj, Pj en R2 wordt bepaald door de gekozen zenerspanning en de gewenste uitgangsspanning. Beschikt men bijvoor
beeld over een zenerdiode van 6,2 V en mag de uitgangsspanning
12 V bedragen, dan zal men voor Rj en R2 500 £2 en voor de
potentiometer Pi 200 12 kiezen. De zenerstroom is 10 mA en
de basisstroom van Tj minstens 100 maal kleiner zodat de spanningsdeler nauwelijks wordt beïnvloed. Niettegenstaande het feit,
dat deze schakeling een vast referentiepotentiaal (zenerspanning
zonder brom) bezit, is een beperkt rcgelbereik voor de uitgangs
spanning onvermijdelijk. De uitgangsspanning ligt bij een zener
spanning van 6,2 V niet lager dan 9 V. Stelt men de spanning
te hoog in, dan wordt de zenerdiode bij dezelfde weerstand R5
overbelast. Wordt de zenerspanning (referentie-) van de uitgang
afgetakt, dan is het instelbereik begrensd.
Een veelvuldig toegepaste schakeling wordt in fig. 4.5 geïllustreerd.
Het nadeel verbonden aan een afzonderlijke hulpbron metgelijkrichter en filter, weegt niet op tegen het voordeel de zenerspan
ning te kunnen instellen. De spanningsdeler Ri— R2 bepaalt het
regelbereik. Verbindt men de basis van T! direct met de uitgang,
dan kan de schakeling tot lager dan 2 V ingesteld worden. De
bovenste grenswaarde is afhankelijk van de gebruikte onderdelen
en halfgeleiders.
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Fig. 4.5.
Elektronische regelketen voor grotere stromen met een verschilversterker
volgens fig. 4.3

Fig. 4.5 toont een ander type verschilversterker, waarbij de regelversterker met de transistor T5 wordt uitgebreid. Ook heeft de
regeleenheid een afzonderlijke gelijkstroombron (Ubj)- De vermogentransistoren T6, T7, T8> T9 en Tj0 zijn parallel geschakeld-,
in hun emitterleidingen zijn weerstanden van ca. 50 tot 100 m£2
opgenomen. Daar de stroombron (Ub2) slechts voor de serietransistoren wordt gebruikt, beïnvloeden belastingsstroomstoten de
spanningsbron van de regeleenheid niet. Ubj zal minstens 5 V
groter zijn dan Ub2- De werking van de schakeling hebben wc
reeds besproken. De transistor Ts vormt nu de basisweerstand
voor de transistoren Tö, T7, T8, T9, T10. Om oscillaties te
voorkomen worden tussen de basis en collector van T3 en Ts
de condensatoren C2 en C3 opgenomen (C2 en C3 = 5 tot 50 nF).
Met dit stabilisatienetwerk wordt een zeer snelle regeling verkre
gen. Afhankelijk van de gebruikte transistoren is de regeltijd
kleiner dan 0,1 ms. Hierdoor is het mogelijk het stabilisatienetwerk
rechtstreeks met de buffercondensator te verbinden. De resteren26

de bromspanning wordt via de collectoren van de vermogentransistoren uitgefilterd.
Bij deze schakelingen is de berekening van de onderdelen belang
rijk. Men moet rekening houden met het gedissipeerd vermogen
van de serie transistoren. Vooral de spanningsval over deze tran
sistor mag niet verwaarloosd worden. Het dissipatievermogen dat
in warmte wordt omgezet is afhankelijk van het produkt van
stroom en spanning. Met een goed koellichaam zal de tempera
tuur van de beschermkap van de serietransistor 60°C niet over
schrijden. Tabelwaarden voor de collectordissipatie worden in
de meeste gevallen bij een beschermkaptcmperatuur van 35°C be
paald. Deze is slechts met een sterke luchtkocling te bereiken. We
nemen voor de zekerheid slechts de helft van de aangegeven
waarde. Zo mag de transistor 2N3055 met een dissipatievermogen
van 115 W slechts 60 W in de collector dissiperen. De transistoren
T4 en T5 moeten in staat zijn de serietransistoren T6 tot Ti0
volledig uit te sturen. De stroom- en spanningsversterking van de
vcrschilversterker en van transistor T3 bepalen de eigenschappen
van het regelcircuit.
De procentuele variatie van de uitgangsspanning wordt door de
stabilisatiefaktor weergegeven. Bedraagt de stabilisatiefaktor bij
voorbeeld 0,2 bij een uitgangsspanning van 25 V dan mag de uit
gangsspanning in de gegeven bedrijfstoestand slechts afwijkingen
van 50 mV vertonen (25 V X 0,2%^= 50 mV).
Bij kortsluiting smelt de zekering Si. Het is daarom aan te raden
snelle zekeringen toe te passen.
Een schakeling waarbij de uitgangsspanning zich continu laat
regelen, zien we in figuur 4.6. Bij de vcrschilversterker wordt via
de gemeenschappelijke emitterweerstand R2 een negatieve zenerspanning (ZDj) toegevoerd. De basis van transistor Tj ligt zowel
aan de min-klem als aan de kathode van de zenerdiode. Daardoor
wordt ook de cmitterpotentiaal van T2 vastgehouden, zodat
iedere basisspanningsvariatic van T2 een spanningsverandering
over de collcctorweerstand Ri te weeg brengt. De collectorstroomvariatie van T2 bei'nvloedt de basisstroom van T3 en deze
op zijn beurt de basisstroom van T4. De emitter van T4 is via de
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Fig. 4.6. Over het gehele bereik continu regelbare spanningsstabilisator

spanningsdeler Rs, Pi en R6 met de anode (min-klem) van de
zenerdiode verbonden. Met de potentiometer P! wordt de gewen
ste spanning ingesteld. Verdraait men de loper van Pj, naar Rs
toe dan wordt de uitgangsspanning negatiever omdat de weer
stand van de serietransistor T4 toeneemt. Verdraait men hem ech
ter naar R6, dan wordt de spanning positiever. De spanningsdeler
wordt zo gekozen dat bij maximale uitgangsspanning de spanningsval over Rj minstens 3 V bedraagt.
In al deze schakelingen werd een snelle zekering als beveiliging
opgenomen. Deze beveiliging werkt slechts bij overbelasting. Bij
kortsluiting echter is de elektronische regeleenheid nog sneller
dan de smeltveiligheid, zodat vernieling van de transistoren en
vooral van de vermogentransistor wordt verhinderd. Men zal
tevens de maximum stroom door de vermogentransistor beperken.
Het is raadzaam bij transistorexperimenten steeds kortsluitveilige
voedingen te gebruiken. In het volgende hoofdstuk zullen we hier
toe enkele schakelingen bespreken.
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4.2. Kortsluitbeveiliging

4.2.1. Stro om begrenzing
Bij modelspoorbanen, elektronische schakelingen enz. zijn kort
sluitingen niet uitgesloten. Dit overkomt zelfs de meest ervaren
technicus. We moeten dus de netvoeding tegen overbelasting en
kortsluiting beschermen. De eenvoudigste oplossing is uiteraard
het aanbrengen van een smeltvciligheid. Deze zal niet op de inschakclstroomstotcn reageren, maar bij een blijvende overbelas
ting van de nettransformator doorbranden en het stroomcircuit
onderbreken. Hiertoe gebruikt men middeltragc- of trage smeltvciligheden voor een bepaalde stroomsterkte. De kortsluitveiligheid vereist echter een andere schakcltechniek daar de meeste
zekeringen te traag zijn en slechts na 20 of 30 seconden doorsmclten. waardoor de stroomkring niet meer beveiligd is.
Fig. 4.7 toont een dergelijke principeschakeling. Hoe werkt deze?
Via de weerstanden Rj en R2 wordt aan de basis van de serietransistor Tj een stabiele zenerspanning gelegd. Deze wordt ge
leidend en laat een stroom door de weerstanden R3 en RL
vloeien. Zodra de uitgangsspanning ca. 0,7 V kleiner is dan de
zenerspanning, wordt de bedrijfstoestand bereikt. Daalt de span
ning over Rj dan stijgt de basis-emitterspanning. Daar het verschil
nu groter is, regelt de transistor de uitgangsspanning (emitter
volger). Neemt de bclastingsstroom toe dan ontstaat over R3
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Fig. 4.7. Elektronische stroombegrenzingsschakeling
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Fig. 4.8. Elektronische stroombegrenzingsschakeling

een spanningsval U = R3 .1. Neem aan dat de weerstand R3 =
1 0. en de stroom 1 = 0,8 A is, dan ontstaat hierover een potentiaal
verschil van 0,8 V. Punt A is negatiever dan B. Bij volledige openge
draaide trimmer Tri wordt de transistor T i geleidend en sluit de
zenerdiode kort. Hierdoor daalt de basisspanning van Ti evenals
de collectorstroom. Ook de spanning over R3 daalt, waardoor T2
minder geleidt. Dit proces stabiliseert zich op een bepaalde waar
de en zo ontstaat een stroombegrenzing welke door de trimmer
Tr! kan worden ingesteld. R4 verhindert een kortsluiting van de
basis van T2 met punt A, zodat de maximale stroom bepaald
wordt door de spanningsdcler R4 en T j. Oscillatiencigingen wor
den door C3 onderdrukt.
In fig. 4.8 staat weerstand R3 niet in de min-lciding, maar tussen
de emitter van T i en de plus-klem. Transistor T2 is van het PNPtype terwijl punt B van R3 bij belasting negatiever is dan A. Bij
een spanningsval van 0,7 a 0,8 V over R3 wordt T2 geleidend en
maakt via Rs de basis van T3 positief. De diode D2 limiteert de
basisspanning van T3 bij snelle belastingsveranderingcn. T3 sluit
de zenerspanning kort. Hetzelfde regelproces herhaalt zich en
de stroom wordt begrensd.
Hen derde schakeling wordt in fig. 4.9 getoond. Met de spannings
dcler Ti, R4 wordt de basisstroom van T2 ingesteld. Bij een span
ning van 0,7 V over R3 wordt T2 geleidend; hierdoor wordt
zowel de basis van Tj met de emitter van T2 als basis en emitter
van Tj met R3 verbonden. De zenerspanning valt weg en de
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Fig.4.9. Elektronische stroombegrenzingsschakeling

stroom door RL wordt begrensd. Al deze 3 verschillende schake
lingen zullen we evt. in aangepaste vorm bij onze netvoedingen
toepassen.
4.2.2. Spanningsbegrenzing
Figuur 4.10 geeft een voorbeeld van een spanningsbcgrenzer.
Parallel met RL is de spanningsdeler ZD2, R3 en Tr2 geschakeld.
Wanneer de spanning over RL een bepaalde waarde bereikt dan
zal de zenerdiode ZD2 geleiden. Zodra aan de loper van Tr2 een
spanningsval van 0,7 V ontstaat, sluit transistor T2 de ingesteldc
zenerspanning van ZDj kort. Deze schakeling leent zich bijzonder
goed als schema voor een klein laadapparaat voor monocellen.
Een tweede schakeling illustreert fig. 4.11. De trimmer Trj stelt
de basisspanning van de serictransistor T3 in, terwijl de verschilversterker een deel van de uitgangsspanning via de spanningsdeler
R3) R4 met de ingesteldc zenerspanning van ZD2 vergelijkt. Stijgt
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Fig. 4.10. Elektronische spanningsbegrenzer
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Fig. 4.11. Elektronische spanningsbegrenzer

nu de basisspanning van Ti dan wordt de spanning over Rs po
sitiever. Dit betekent dat T2 minder geleidend wordt zodat ook
de collectorspanning van T2 toeneemt. Dit positieve signaal wordt
aan de basis van T4 aangelegd, waardoor T4 verzadigd wordt en
de ingestelde zenerspanning van ZDi kortsluit. Het gevolg is dat
de basis van T3 praktisch op massapotentiaal (min-klem) komt te
liggen en spert. Met deze schakeling kan men de begrenzing zeer
nauwkeurig instellen.
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5. Regelbare netvoeding met
spanningsbegrenzing 12V/0.5A

Eerst analyseren we het eenvoudigste deel van deze netvoeding.
Een Marklin-trafo 16 V—30 VA kan ais nettransformator funge
ren en heeft het voordeel bedrijfszeker te zijn. Beschouw figuur
5.1. De wisselspanning wordt door de diode Ö! gelijkgericht,
zodat over de buffercondensator Ci een gelijkspanning van ca.
23 V staat. De weerstand Ri fungeert gelijktijdig als begrenzings-
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Fig.5.1.
Regelbare gestabiliseerde netvoeding 12 V/0,5 A met spanningsbegrenzing

Stuklijst voor regelbare gestabiliseerde netvoeding 12 V/0,5 A volgens
fig. 5.1
R,
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r3
R4
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R6
C, —C3

c4^c7
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Tr,

c5 ,

Weerstand 5 T2/5 W
Weerstand 360 12/1 W
Weerstand 270 12/1 W
Weerstand 1,5 k!2/0,5 W
Weerstand 3,9 k!2/0,5 W
Weerstand 1 k!2/0,5 W
3 elektrolytische
condensatoren
1000 jiF/40 V
4 condensatoren
50 nF/50 V
Z-Diode 15 V/1 W
trimpotentiometer 1 k!2
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Potentiometer 1 k!2 met
knop
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2 Diodes 50 V/1A
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en filtcrweerstand en C2 als filtercondensator. De zenerspanning
ZDj wordt nogmaals met behulp van het filter R2, C3 afgcvlakt.
De weerstanden R2 en R3 begrenzen de zenerstroom, die afhan
kelijk is van het maximaal toelaatbare dissipatievermogen. De
basisspanning van transistor Ti wordt met behulp van potentiometer Pj ingesteld. Sluiten we tussen de punten 3 en 5 een ver
bruiker aan dan kunnen we met de potentiometer de gelijkspan
ning instellen. Bij kortsluiting of overbelasting beschermt de
weerstand R 1 de transistor Tj. Bij langdurige kortsluiting
schakelt ook de overstroombeveiliging van de Marklintransformator uit.
Deze netvoeding kan ook voor het laden van monocellen dienst
doen en heeft dus nog een extra instelbare spanningsbegrenzer.
Via een stroombegrenzende weerstand wordt een monocel met
punt 4 verbonden. Bereikt de monocel de vereiste spanning, dan
bereikt deze via de diode D2, de spanningsdclcr Rs—Tri en R4
de basis van T2. Stijgt de basisspanning van T2 met 0,7 V dan
wordt deze geleidend en begrenst de laadspanning zodat de zener
spanning ZD1 afneemt.
Deze netvoeding wordt o.m. toegepast als spanningsbron van
modelspoorbanen. Tevens is het mogelijk hiermee nauwkeurig
het toerental van kleine motoren continu te regelen. Een tweede
gelijk- of wisselspanning tussen de punten 4 en 5 kan de uitgangsspanning (tussen 3 en 5) beïnvloeden en uitschakelen.
5.1. Opbouw
De opbouw van het apparaat is vrij eenvoudig. We gebruiken een
huis van kunststof (veroboard). De gedrukte schakeling, waarvan
de lay-out in fig. 5.2 op ware grootte getoond wordt, wordt
op een printplaat met koperfolie overgebracht.
Hoe gaat men nu te werk?
Leg de lay-out (fig. 5.2) op een transparant (doorzichtig papier)
en teken met een zacht potlood de bedrading hierop over. Breng
vervolgens met behulp van carbonpapier de lay-out over op de
koperzijde van de print. De geleidingsbanen worden nu met een
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Fig. 5.2. Printplaat voor de schakeling volgens fig. 5.1. na het etsen

speciale iak of stift afgedekt en blijven tijdens het etsen behou
den. Een geschikte laksoort en etsmiddel zijn in de handel vcr35

krijgbaar (zie hoofdstukje 2).
Men kan delay-outook fotografisch op de printplaat overbrengen.
De methode is zeer eenvoudig. De koperzijde van de printplaat
wordt eerst met een fotopositicve lak bestreken. Het spuiten met
lak kan het best in een donkere kamer met geel of rood licht wor
den verricht. Men brengt de lay-out over op perkamentpapier
of folie, en legt deze op de inmiddels gedroogde koperzijde van
de print. Vervolgens belicht men de printplaat met een hoogtezon
of een speciale buislamp. Eventueel kan hiertoe ook een 60 W
bureau lamp worden gebruikt. Het koper blijft na het etsen alleen
daar staan, waar het materiaal bij het belichten door UV-licht niet
is getroffen. Na de belichting dompelt men de printplaat in een
ontwikkelbad en spoelt ze zorgvuldig met water af. Daarna legt
men de plaat in een etsvloeistof. De na het etsen op de koperbanen achtergebleven fotogevoelige lak wordt met een oplosmid
del verwijderd, waarna men opnieuw goed spoelen en drogen
moet. Vervolgens worden de geleidingsbanen met een kleine sol
deerbout vertind.
Anders dan bij de gedrukte schakelingen gebruikelijk is, worden
de onderdelen en de verbindingsdraden direct aan de koperzijde
van de print gesoldeerd. Hierdoor ziet men van een compacte op
bouw van de schakeling af, maar dit heeft voor de beginneling
het voordeel dat de schakeling eruit ziet zoals het bedradingsplan
van fig. 5.3. Experimenten en metingen kunnen zonder moeilijk
heden worden uitgevoerd, daar onderdelen en koperbanen optisch
niet door de printplaat gescheiden zijn. Opdat de onderdelen in
het kunststofhuis niet te warm zouden worden, brengt men de
vermogenstransistor met een koellichaam aan de buitenzijde
van het huis aan. Zo is permanent bedrijf zelfs bij vollast moge
lijk.
De vermogenstransistor 2N3055 is goedkoop genoeg, maar kan
ook door een equivalent type (bv. 2N3054) vervangen worden.
Om oscillaties te verhinderen zijn de banen van de aansluitingen
3, 4 en 5 onderling met kleine condensatoren van 50 nF afgeslo36
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ten. Bij de opbouw moet men ook op de juiste polariteit der
elektrolytische condensatoren letten. Afhankelijk van de stroomversterking van de toegepaste transistoren, varieert de spanningsstabilisatie tussen nul- en vollast van 2 tot 5%. Met dit netapparaat kunnen ook kleine radiotoestellen en elektronische schake
lingen worden gevoed.
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6. Regelbaar
transistornetvoedingsapparaat met
stroombegrenzing
6.1. Beschrijving van het toestel

Dit toestel heeft na netgelijkrichting twee van elkaar gescheiden
transistorregelschakelingen cn dus twee regelbare uitgangen. Het
principeschema wordt door fig. 6.1. geïllustreerd. Het voordeel
van deze schakeling is dat de vermogenstransistoren met twee
extra transistoren gestuurd worden.
Met behulp van de keuzcschakelaars S2a cn S2b levert men aan de
bruggclijkrichter spanningen van 15 V respectievelijk 25 V. Ge
lijktijdig worden ook de zenerdioden ZD1 en ZD2 omgeschakeld.
De gelijkspanning is regelbaar binnen een bereik van 2 tot 15 V.
Via de zekering Si2 komt de gelijkspanning op de collectoren van
beide vermogenstransistoren T3 en Ts. De zenerspanningen van
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Fig. 6.1. Regelbare transistornetvoeding met stroombegrenzing
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Stuklijst voor regelbare transistornetvoeding met stroombegrenzing volgens
R,, R,
«3

R«
Rs
R6' R»
R7' R»
c,, Cj
C3
C4. Cs.
C7

c6.c8
P,.Pa
D,
ZD,
ZD2
T..T,.

2 weerstanden 400 ft/1 W
weerstand 0,33 ft/5 W
weerstand 0,68 ft/5 W
weerstand 100 ft/0,5 W
2 weerstanden 10 kft/0,5 W
2 weerstanden 5 kft/0,5 W
2 elektrolytische conden
satoren 2500 mF/40 V
elektrolytische conden
sator 100mF/40 V
3 condensatoren
50 nF/50 V
2 elektrolytische conden
satoren 500 piF/40 V
2 potentiometer met draaiknop 2.5 kft
diode B40 C 3200/2200
Z-diode 15 V/1 W
Z-diode 10 V/1 W

T4
3 transistoren BC 140
t3.t5
2 transistoren 2 N 3055
2 koellichamen 50 mm X 100 mm
2 voltmeters 25 V Wisometer
42 mm X 42 mm
1 -220 V neonlampje voor inbouw
1 middeltrage zekering van 1 A met
houder
1 snelle zekering 3 A met houder
1 tweepolige netschakelaar
4 ge i soleerde stekkerbussen
(2 rood, 2 blauw)
4 soldeerlippen 6 mm
1 nettransformator prim. 220 V
sec. 15 V/2 A, 10 V/2 A
1 drie-aderig netsnoer met
randaardestekker 1,5 m,
3 X 0,75 mm2
1 print 100 mm X 160 mm
1 bescherm kastje naar keuze
1 tweepolige 2-standenschakelaar

15 V, respectievelijk 25 Volt, worden via de potentiometer Pi
en P2 aan de basis van de transistoren T2 en T4 toegevoerd, ter
wijl de transistoren T2 en T4 de vermogenstransistoren T3 en
T5 sturen. De condensatoren C5, C6, C7 en Cg verhinderen het
oscilleren.
De schakeling bezit voor beide uitgangen een gemeenschappelijke
stroombegrenzer; deze is ingesteld voor een maximale stroom van
2,5 A. De weerstanden R3 en R4 liggen in de min-leiding. Over
deze weerstanden ontstaat de vereiste spanningsval van ca. 0,7
Volt. Via Rs wordt aan de basis van transistor Ti een positieve
spanning toegevoerd, waardoor de zenerspanning tot een maximale
stroom van 2,5 A vermindert.
Het apparaat leent zich uitstekend als leermiddel. Uit veiligheids
overwegingen moeten in ieder geval de nettransformator en de
onderdelen in de primaire leiding afgeschermd worden. Het is
raadzaam een Marklin-transformator te gebruiken. De schakelaar
40

S2a blijft dan gesloten daar slechts een wisselspanning van 16 volt
ter beschikking is.
We zullen later nog een spanningsverdubbeling met een Marklintransformator beschrijven zodat de schakeling volgens fig. 6.1 ook
37 volt gelijkspanning kan leveren.
6.2. Opbouw
Men past in hoofdzaak dezelfde werkwijze toe als deze in het
vorige hoofdstuk beschreven werd.
Het ctsplan wordt in fig. 6.2 op ware grootte getoond. De afme
tingen van de printplaat zijn 100 mm X 160 mm (Europa for
maat), groot genoeg voor meerdere schakelingen. Bij montage
volgens fig. 6.3 is het bovenste gedeelte van de print vrijgelaten;
de aanvulling wordt in het volgend hoofdstukje besproken.
Het apparaat wordt in een metalen kastje naar keuze ingebouwd.
De mechanische opbouw en de plaatsing der onderdelen op
chassis en frontpaneel wordt door fig. 6.3 en de foto’s 2 en 3 op
de eerste fotopagina geillustreerd. Het aanzicht van het instru
ment wordt aan de lezer over gelaten; daarom worden er dan ook
geen maten aangegeven. De beide vermogenstransistoren hebben
een koellichaam dat aan de binnenzijde van het huis bevestigd
wordt. Hoewel de vorm van de koelplaat naar wens kan zijn, is
het aantal koelribben wel belangrijk, opdat een voldoende groot
koelvlak ontstaat. De nettransformator en de smoorspoel beves
tigen we met verzonken schroeven zodat de printplaat vlak kan
komen te liggen.
Men begint met de bedrading van het frontpaneel, waarna verbin
dingen met de printplaat worden aangebracht. Voor de in bedrijfname wordt de bedrading nogmaals gecontroleerd, waarna de
zekering kan worden aangebracht.

Fig. 6.2. Print voor schakeling volgens fig. 6.1. wordt op pagina 42 op
ware grootte voorgesteld
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Fig. 6.3. Plaatsing der onderdelen wordt hierboven getoond

6.3 De werking

De schakelaar S2 wordt in de stand 2 V—15 V gebracht. Schakelt
men nu het apparaat in dan kunnen de beide gelijkspanningen on43
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afhankelijk van elkaar geregeld worden. In deze stand kunnen we
spanningen van 2 tot 25 volt continu instellen. Bij langere bedrijfs
tijden op constante spanning moet men liever de schakelaar S2
op het juiste bereik instellen ten einde de dissipatie der serie
transistoren tot op een minimum terug te brengen. De nettransformator is berekend voor 2,5 A en de vermogenstransistoren zijn
zo gedimensioneerd dat binnen het regelbereik van 2 tot 25 volt
de collectordissipatie toereikend blijft. Bij kortsluiting begrenst
de beveiligingsschakeling de collectorstroom; eventueel smelt ook
de zekering door.
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7. Gestabiliseerde transistornetvoeding
12V/3A alt. 25V/1,5A

De werking van een elektronisch stabilisatienetwerk is reeds be
sproken.
Op fig. 7.1 zien we het bedradingsschema van een voedingsapparaat dat een uitbreiding is van de uitvoering volgens fig. 6.1. Deze
transistornetvoeding stabiliseert de uitgangsspanning bij netspanningsschommelingen en belastingsvariaties. De gelijkstroomvoorziening met ompoling van de zenerspanning werd eveneens in het
vorige hoofdstuk besproken. We houden de bedrukte bedrading
van fig. 6.2 aan evenals de daar beschreven mechanische opbouwmethode. (fig. 7.2).
Men bouwt naar wens de 12 V/3 A ofwel 25 V/1,5 A uitvoering.
In het eerste geval is slechts een secundaire wikkeling van 15 V/3 A
en een zenerdiode van 15 V nodig en kan de stroombegrenzing
willekeurig met potentiometer Pj worden ingesteld. De (pool)klcmmen aan de basis van T3 en aan de minuspool dienen voor
de instelling van de verschilversterker; sluit men beide klemmen
kort, dan wordt de uitgangsspanning nul.
In tegenstelling met de reeds behandelde netvoedingen levert dit
apparaat een gestabiliseerde gelijkspanning. De beide vermogenstransistoren schakelen we parallel zó dat een stroomafname van
3 A over het totale regelbereik mogelijk is. Het toestel is van een
volt- (25 V-meetbereik) en een ampèremeter (5 A meetbereik)
voorzien. De geregelde spanning kan tussen de beide poolklemmen
worden gemeten.
De beide serietransistoren zijn op een groter koellichaam bovestigd en kunnen ook buiten de behuizing aan de achterzijde wor
den vastgeschroefd. Daar het huis spanningsvrij moet worden ge
houden, worden de beide transistoren met micaplaatjes en geïso
leerde doorvoeringen op het koellichaam bevestigd. Men kan ook
45
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Fig. 7.2.
Plaatsing der onderdelen op de print volgens fig. 6.2. voor opstellingstekening van het apparaat volgens schema 7.1

het gehele koelvlak aan de achterzijde met kunststofmateriaal
gei'solecrd bevestigen. De spanningsstabilsatie bij nul- en vollast
is voor alle regelbereiken beter dan 50 mV.
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Stuklijst voor netvoeding 12 V/3 A ofwel 25 V/1,5 A volgens fig. 7.1
R,, Ra
R3
R4
Rs
R8, R7
R8
R,
Rio.R,,

2 weerstanden 400 ft/1 W
weerstand 0,33 ft/5 W
weerstand 0,68 ft/5 W
weerstand 100 ft/0,5 W
2 weerstanden 1 kft/0,5 W
weerstand 910 ft/0,5 W
weerstand 2,2 kft/0,5 W
2 weerstanden 10 kft/
0.5 W
Ru
weerstand 5 kft/0,5 W
R i 3, R14 2 weerstanden 0,05 ft/5 W
Tr,
trimmer 5 kft
potentiometer 100 ft met
P.
draaiknop
potentiometer 1 kft
P3
met draaiknop
C,, Cj
2 elektrolytische conden
satoren 2200 /iF/40 V
C3
elektrolytische conden
sator 1000 mF/40 V
C4—C, 5 condensatoren
50 nF/50 V
C9
elektrolytische conden
sator 500 /jF/40 V
diode B40 3200/2200
D,
ZD,
Z-diode 15 V/1 W
ZDa
Z-diode 12 V/1 W
transistor BC 140
T,
transistor BC 107
Ta
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t3

transistor BC 108
transistor BC 160
transistor BC 140 met
koelster
T6,T7 2 transistoren 2N3055 of
MJ 3000
2 koellichamen 50 mm X 100 mm
1 voltmeter 25 V Wisometer
42 mm X 42 mm
1 ampèremeter 5 A Wisometer
42 mm X 42 mm
1 inbouwmeonlampje voor 220 V
1 middeltrage zekering van 1 A
met houder
1 snelle zekering van 3 A met
houder
1 tweepolige 2-standenschakelaar
1 tweepolige netschakelaar
4 geïsoleerde stekkerbussen
(rood, blauw, 2 maal groen)
4 soldeerlippen 6 mm
1 nettransformator prim. 220 V
sec. 15 V/3 A ofwel 15 V/2 A,
10 V/2 A
1 drie-aderig netsnoer met randaardestekker 1,5 m, 3 X 0,75 mm2
1 print 100 mm X 160 mm
1 bescherm kastje naar keuze
T4
Ts

i

Plaat 1

Fotol. Regelbare netvoeding met spanningsbegrenzing 12 V/0,5 A

Foto 2. Regelunit voor de
netvoeding volgens hoofd
stuk 7

Foto 3. Voedingsapparaat
volgens hoofdstuk 7 voor
gebruik gereed

Plaat 2

Foto 4. Netvoeding
12V/3A (hoofdstuk 7)

Foto 5 en 6. Gestabiliseer
de netvoeding 15 V/0,5 A
alt. 12 V/2 A

8. Gestabiliseerde transistornetvoeding
15V/0,5A ofwel 25V/1A met een
gestabiliseerde spanningsdeler
8.1. Beschrijving van de schakeling

Deze gestabiliseerde netvoeding is zeker haar prijs waard. Het
schema berust op de zelfde principes als het vorige apparaat. Het
verschil bestaat hierin dat dit toestel slechts een maximale stroom
van 0,5 A en een maximum vermogen van 7,5 watt kan leveren.
Tevens ontbreekt hier een afvlakspocl, terwijl de trafo van een
extra hulpwikkeling moet worden voorzien om de referentie- of
zenerdiode ZD1 te kunnen voeden.
Voor de schakeling zie fig. 8.1. Het opwekken van de gelijkspan
ning is gescheiden van de keten voor de zenerdiode, zodat de
spanning voor de zener niet bei'nvloed wordt door het belasten
van de regelcenheid. Wanneer de potentiometer P! op zijn maxi-

o+

S2a
en SI
SU
Cl
<HSh*T

20 V ^

C9 T6x-

A

R12,13,14,15
_J| *-CZhJ—°9,0V'
7,5 V

Dl

6.0 V

!

OV
3.0 V

15 Vw+

Cl

1

C3
D2 +

13,14

15 V
o.

w-

ZD1

Fig. 8.1.
Principeschema van een gestabiliseerde transistornetvoeding met een gesta
biliseerde spanningsdeler
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Stuklijst voor gestabiliseerde transistornetvoeding van 12 V/2 A of 25 V/1 A
volgens fig. 8.1 en 8.8
R.
r2
r3
Rs

weerstand
weerstand
weerstand
weerstand
weerstand

0,33 fi/5 W
0,47 n/5 W
300 n/1 W
120 n/0,25 W
160 n/1 W

R6*

3 weerstanden 2 kn/
0.5 W
weerstand 1 kn/0,5 W
r7
weerstand 910 n/0.5 W
r9
R,o
weerstand 6,2 kn/0,5 W
R>-—Ris 4 weerstanden 43 n/
1 W
Ri j, R17 2 weerstanden 3,3 kn/
1 W
trimmer 500 n
Tr,
trimmer 1 kn
Tr,
potentiometer 1 kn
P,
met draaiknop
c,-c, 3 elektrolytische conden
satoren 2500 nF 35/40 V
R..

c4.c8C9
Cs

T,.T,
T?.TS

5 condensatoren 50 nF/
50 V
elektrolytische conden
sator 1000 mF 12/15 V
2 transistoren BC 107
2 transistoren BC 140

transistor BC 160
transistor 2 N 3055 of
MJ 3000
1 Koellichaam voor 2 N 3055
diode B 40 3200/2200
D,
of 2 stuks van 50 V/1 A
diode 50 V/100 mA
D,
D3-D14 12 dioden 50 V/1 A
ZD,
1 Z-diode 6,2 V/1 W
1 voltmeter 25 V Wisometer
42 mm X 42 mm
2 zekeringhouders
1 middeltrage zekering van 0,5 A
1 snelle zekering van 3 A
1 inbouw-neonlampje voor 220 V
1 tweepolige 2-standenschakelaar
1 tweepolige netschakelaar
10 ge isoleerde stekkerbussen
(2 blauw, 3 rood, 5 groen)
2 printen: 60 mm X 80 mm
1 print: 70 mm X 120 mm
1 nettrafo: prim. 220 V
sec. 20 V/0.6 A
15 V/0,1 A
1 drie-aderig netsnoer met
stekker 1,5 m, 3 X 0,75 mm2
1 bescherm kastje naar keuze
T«
T*

mum waarde staat ingcsteld, dan kan met behulp van schakelaar
S2 een aanvullende spanningsdcler met de dioden D3—D14 aan
gesloten worden. Gelijktijdig wordt dan door schakelaar S2b de
voltmeter met de twee klemmen van het frontpaneel verbonden
zodat nu de voltmeter als meetinstrument kan gebruikt worden.
Deze schakeling is uitgerust met een stroombegrenzing, waarvan
de waarde met trimmer Trj tussen 0,6 A en 2 A kan worden inge
steld. Met behulp van trimmer Tr2 wordt de maximum gelijk
spanning aan de uitgang op 16 V ingesteld. Deze waarde wordt
verkregen met een opengedraaide potentiometer Pi en is natuur
lijk ook afhankelijk van de keuze van de zenerdiode. Het toestel
weegt in een klein kastje van plastic of metaal slechts 1 kg. Van
daar dat het gemakkelijk kan worden getransporteerd.
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70Fig. 8.2. Print voor de gelijkrichterelementen

8.2. Opbouw
Dc foto’s 5 en 6 van plaat 2 illustreren de samenbouvv der onder
delen bij een huis van 100 X 145 X 100 mm3. Het gclijkrichter53

/
16 / 20 V

16 / 20 V

Fig. 8.3. Plaatsing der onderdelen op de print volgens fig. 8.2
54

gedeelte (fig. 8.2) en de stabilisatieschakeling (fig. 8.4 en fig. 8.6)
zijn op afzonderlijke printen gemonteerd.
Het flexibele drieaderige aansluitsnoer wordt aan de achterzijde
uitgevoerd. Op het frontpancel (plaat 2 — foto 5) bevindt zich
links boven het netspanningssignaallampje, evenals de schakelaar
Si en de netzekering Sii. Naast de twee stekkerbussen van de
voltmeter is de zekering Si^ en daaronder de schakelaar S2a/b.
Aan de zes stekkerbussen onderaan zijn de gestabiliseerde span
ningen tussen 1,5 V en 9 V aangesloten. Voor de spanningsregelaar Pi werd onder de voltmeter een geschikte plaats gevonden en
rechts daarvan bevinden zich de twee stekkerbussen voor de in
stelbare gestabiliseerde gelijkspanning.
I

O

c.
~>A *

I

I
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©
60

Fig. 8.4. Print voor de elektronische stabilisatieschakeling
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Op welke wijze het geheel op het frontpanccl gemonteerd werd,
toont foto 6 van plaat 2 duidelijk. De print voor de gelijkrichterelementen wordt uitgevoerd volgens fig. 8.2 en de montage vol
gens fig. 8.3. Aangezien alles dicht bij elkaar ligt, worden de ver
bindingen aan de stekkerbussen en aan de potcntiometcr gesol
deerd voor de montage der condensatoren Cj, C2 en C3. De geel
groene aardleider van het dric-aderige aansluitsnoer wordt met de
randaarde van de stekker verbonden. In het apparaat wordt deze
draad met alle metalen delen, die geaard moeten worden, dus in

Fig. 8.5. Plaatsing der onderdelen op de print van fig. 8.4

56

Fig. 8.6. Print voor de diodespanningsdeler

de eerste plaats met het metalen huis, het chassis en de ijzeren
kern van de nettrafo verbonden.
De elektronische regelschakeling (fig. 8.4) en de diodespannings
deler (fig. 8.6) worden als gedrukte schakeling uitgevoerd met
boorgaten tussen 1,2 mm en 1,5 mm. De opstelling van de regel
schakeling wordt in fig. 8.5 getoond. De vermogenstransistor
2N3055 bezit een grote koelster en wordt op een afstand van
3 mm van de print bevestigd.
De bedrading van de diodespanningsdeler wordt volgens fig. 8.7
uitgevoerd. De componenten worden op 2—3 mm afstand van de
print geplaatst, zodat de warmte die tijdens het bedrijf ontstaat,
beter kan worden afgevoerd. Indien er in de kast geen ventilatiegaatjes zijn aangebracht, dan moeten 10 gaatjes met een diameter
57
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Fig. 8.7. Plaatsing der onderdelen op de print van fig. 8.6

van 8 mm boven de vermogenstransistor worden geboord.
Dit gestabiliseerde netvoedingsapparaat is bijzonder geschikt voor
het voeden van allerlei elektronische toestellen, voor zelf ont
worpen apparaten, evenals voor de modelbanen en motoren van
Fischer-Techniek. De stabilisatie is bij uitgangsspanningen tussen
5 V en 15 V en bij een stroombelasting variërend van nul tot een
maximum van 1 A beter dan ± 1%. Het schijnbaar vermogen van
de trafo bedraagt slechts 12 VA en de inwendige weerstand is
derhalve relatief hoog. Hoewel een gescheiden wikkeling voor de
voeding van de zenerdioden wordt toegepast, fluctueert ook diens
spanning met 10 a 20 mV. Deze variatie wordt echter slechts ge
deeltelijk, volgens de verhouding (R6 en Tr6) tot R7 in het regelcircuit ingevoerd.
Stelt men hogere eisen aan de stabilisatie, vooral als de stroomaf58
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name toeneemt, dan is het beter een trafo van 25 a 50 VA te
kiezen. Om eenvoudige procfschakclingcn te voeden, is de Marklin-spoorbaantrafo van 30 VA bijzonder geschikt. Dan wordt de
bruggclijkrichter Dj van de punten A en B (fig. 8.1) los gesol
deerd en met de Marklin-trafo verbonden. Bij een radiohandelaar
met een zelfbouwafdeling kan men zeker een grotere beschcrmkast uitzoeken. Met een gelijkspanning tussen 5 V en 15 V en
een stroombelasting die van een minimum tot een maximum van
1 A oploopt, wordt de regeling zo zelfs beter dan 0,1%.
Door dezelfde Marklin-trafo en een spanningsverdubbeling toe te
passen, kan de uitgangsspanning tot 25 V bij 1 A op worden ge
voerd (fig. 8.8). Laten we echter eerst het principe van de span
ningsverdubbeling onder de knie krijgen.
Veronderstel dat de 16 V-wisselspanning met een positieve helft
begint, dan wordt via de diode Dia de condensator Cj 'tot de
piekwaarde 16 X 1,41 = 22,56 V opgeladen. Tijdens de tweede,
negatieve helft spert de diode Dia. Gelijktijdig wordt nu de con
densator C2 via diode Dlb tot 22,56 V opgeladen. Aangezien de
beide condensatoren in serie geschakeld zijn, mogen beide span59
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Fig. 8.9. Plaatsing der onderdelen voor het schema volgens fig. 8.8
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1
ningen opgeteld worden. De totale spanning tussen Si2 en Rj be
draagt dus 45,12 V. Omdat de lekstromen van elektrolytische
condensatoren nooit gelijk zijn, wordt parallel aan elke conden
sator een weerstand (R16 = Ri7 = 3,3 k£2) geschakeld. Bij een be
lasting van 1 A daalt de gelijkspanning tot 38 V, terwijl de bronspanning een piekwaarde van 5 V bereikt.
Het bedradingsplan van deze schakeling wordt in fig. 8.9 getoond.
Als we nu deze opstelling vergelijken met die van fig. 8.3, dan is
alleen het solderen van de weerstanden R16 en RJ7 evenals de
dioden Dia en Dlb en het plaatsen van een tweetal brugverbindingen extra. De spanning voor de zenerdiode wordt ook hier met
D2 gelijkgericht. De stabilisatie-eigcnschappen zijn bij alle span
ningen tussen 5 V en 25 V en bij een stroombelasting van mini
mum tot een maximum belasting van 1 A beter dan 0,2%.
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9. Gestabiliseerde netvoedingen met
insteekprinten

Alle tot hiertoe beschreven netvoedingen zijn uitgevoerd met een
elektronische stabilisatie. De kwaliteit van deze stabilisatie is
afhankelijk van de voorwaarden, dat de inwendige weerstand van
de nettransformator klein moet zijn, omdat anders bij belasting
aanzienlijke gelijkspanningsvariaties zullen optreden. Men zal voor
stabilisatiedoeleinden nooit een trafo toepassen met een schijn
baar vermogen kleiner dan 12 VA. De elektrolytische condensa
toren moeten berekend zijn op de afgenomen stroomsterkte:
men rekent op 2500 /iF per ampère. De spanning voor het voeden
van zenerdioden zal van een afzonderlijke trafowikkeling worden
betrokken zodanig dat deze praktisch onafhankelijk is van belastingsvariaties. Het is trouwens van de stabiliteit van deze referentiespanning dat de totale regelnauwkeurigheid afhangt.
Tenslotte is ook de temperatuurscoëfficient van de zenerdiode
zelf nog een belangrijke factor. Bij de keuze van de zenerdiode
zal men dan ook trachten steeds een „zener” te kiezen met een
zo gering mogelijke temperatuurscoëfficient en een kleine inwen
dige weerstand. Hier mogen besparingen zeker geen rol spelen,
alleen de kwaliteit mag doorslaggevend zijn. Ook moet de stabilisatieschakeling voorzien zijn van een beveiliging tegen overstroom.
De schakeling mag zeker niet oscilleren, vandaar dat de tijdcon
stante van de RC-kringen niet beneden een minimum waarde mag
liggen. Tevens moet de stroombegrenzing continu ingesteld kun
nen worden.
De verschilversterker moet een hoge spanningsversterking hebben
en totaal onafhankelijk zijn van de temperatuurschommelingen
van het toestel. De stroomversterking kan met de basisstroom
van de vermogenstransistor worden bepaald. De regeleenheid zal
door een gepaste schakeling van goed gekozen componenten voor
het leveren van een vaste of een continu instelbare gelijkspanning
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geschikt zijn. Het is ook heel praktisch dat de gebouwde regeleenheid ook als stuureenheid voor een netvoeding van groter ver
mogen kan dienen. Deze regeleenheid met gelijkstroomvoeding
wordt nu op een Europa-insteekprint met een 31-polige stekker
opgebouwd en kan dus op ieder ogenblik door een andere analoge
kaart vervangen worden.
Een dergelijke netvoeding voor grote stroomsterkten kan in ieder
laboratorium op velerlei wijze worden toegepast. Immers, de ge
lijkspanning is van nul tot een maximum continu regelbaar; waar
bij stroom en spanning door meetinstrumenten worden aange
geven. Met behulp van een precisie-potentiometer, meestal een
helicoidale potentiometer (helipot) waarvan de as tienmaal moet
ronddraaien, kan de zenerspanning trappenloos worden ingesteld.
De spanningstabiliteit blijft bij elke ingesteldc spanningswaarde,
zowel bij nullast als bij maximum belasting beter dan 0,1%. Door
het toevoegen van een overstroombegrenzing wordt het toestel bij
een kortsluiting afgeschakeld.
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Stuklijst voor regeleenheid volgens fig. 9.1
Stuklijst 1: 25 V/2 A
R.
R2. R3
R.
Rs
R«
R,

Stuklijst 2: 50 V/1 A

weerstand 600 n/1 W
2weerstanden 100n/0,5W
weerstand 3.9 kn/0,25 W
weerstand 1.2 kn/0,25 W
weerstand 1 kn/0,25 W
weerstand 910 n/0,5 W

weerstand 1,3 kft/2 W
R,
R2, R3
2 weerstanden 100 n/0,5 W
R4
weerstand 5,6 kfl/0,5 W
R5
weerstand 1,2 kn/0,5 W
R6
weerstand 1 kn/0,5 W
R,
weerstand 1,8 kn/0,5 W
weerstand 3,9 kn/0,5 W
R«
R8. R,o
4 weerstanden 2 kn/0,5 W R9
weerstand 8,2 kn/0,5 W
RI2
weerstand 6,2 kn/0,5 W
R10 —R I 2 '
R,
weerstand 1 n/10 W
4 weerstanden 4,3 kn/
R.6
R13
weerstand 20 n/0,5 W
0.5 W
RI4
weerstand
2,2
kn/0,25
W
weerstand 1 n/10W
R.s
RI3
weerstand 2,7 kn/0,5 W
RI4
weerstand 20 n/0,5 W
R16
Cj.Cj
2 elektrolytische conden
weerstand 2,2 kn/0,25 W
R.s
satoren 2500 mF 40 V
2 elektrolytische conden
C], c2
elektrolytische conden
satoren lOO/iF/63 V
C,
sator 1000 nF 16 V
elektrolytische conden
C3
C4 —C9
6 condensatoren
sator 470 m F /63 V
50 nF/50 V
6 condensatoren
C4 —C9
1 print 100 mm X 160 mm
50 nF/100 V
1 31-polige stekkereenheid
1 print 100 mm X 160 mm
Tr
trimmer 1 kn
1 31-polige stekkereenheid
trimmer 100 n
trimmer 1 kn
Tr,
Tr,
diode B 40 C 3200/2200
trimmer 100 n
D.
Tr,
diode 50 V/100 mA
diode B 80 C 3200/2200
D,
D,
ZD
Z-diode 12 V/1 W
diode 100 V/100 mA
D,
zd2
Z-diode 6.2 V/0,4 W
ZD,
Z-diode 12 V/1 W
2 transistoren BC 107 of
Z-diode 6.2 V/0. 4 W
T,. Ta
ZD,
t,.t2
108, 109, 130, 183
2 transistoren BC 117 of
t3.ts
2 transistoren BC 140 of
BC 190 a, b
BC 313
transistor BC 141
t3
transistor BC 160
T4
transistor BC 143 of
t4
transistor BC 140 met
T«
BC 161. BC 287
koelster
transistor BC 285 of 286
Ts
transistor 2 N 3055 met
transistor BC 286 met
T,
t6
koellichaam
koelster
transistor BC 160 of
T»
transistor 2 N 3065 met
T,
BC 143
koel lichaam
transistor BC 143 of
T.
BC 161

9.1. Regeleenheid voor 25 V/2 A

In fig. 9.1 wordt de nu te bespreken schakeling geïllustreerd.
Nadat de secundaire wisselspanning van 25 V dubbelzijdig gelijkFig. 9.2. Print voor de schakeling volgens fig. 9.1 wordt op volgende pagina
voorgesteld.
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gericht is, wordt zij naar het afvlakfilter gevoerd en dient tevens
als voedingspanning voor de zenerdiode. In tegenstelling tot de
tot dusver beschreven schakelingen wordt de refcrentiespanning
dubbel gestabiliseerd door twee achter elkaar geschakelde zeners.
De zenerdiode ZDj heeft een werkspanning die tussen 10 V en
12 V ligt, terwijl ZD2 de beste stabilisatie-eigcnschappen bij een
zenerspanning van 6,2 V bezit. Het dissipatievermogen van zener
ZDj bedraagt 1 watt terwijl voor ZD2 wegens de lagere zener
spanning 400 mW voldoende is. We maken gebruik van een een
voudige trafo met slechts een enkele secundaire wikkeling zodat
deze trafo bij iedere radiohandel voor een lage prijs kan worden
gekocht. Alleen dient men er op te letten dat het schijnbaar ver
mogen minstens 50 VA bedraagt.
De werking van deze schakeling werd reeds vroeger besproken
(zie 4.1, 4.2). Nieuw is echter de overstroom-bevciligingsschakc'R'
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Fig. 9.3. Doorverbindingen voor de
bruggelijkrichter van het type A
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Fig. 9.4. Doorverbindingen voor de
bruggelijkrichter van het type B

Plaat 3

Foto 7. Regeleenheid voor
25 V/2 A

Foto 8.
Regeleenheid voor het labo
ratorium voedingsapparaat
met stroombegrenzing en
beveiligingsschakeling
0-25 V/2 A

Foto 9. Regeleenheid voor
25 V/4 A

Plaat 4

■

Foto 10. Stroombron voor
de netvoeding 25 V/4 A

Foto 11.
Voedingsapparaat voor laboratoriumgebruik volgens
sectie 10.2; de vermogenstransistoren op een koellichaam gemonteerd zijn
op de voorgrond zichtbaar

Foto 12. Regeleenheid van
de laboratorium netvoeding
volgens sectie 10.2
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Fig. 9.5. Plaatsing der onderdelen volgens schema 9.1

69

ling met de weerstand R13 en de transistor Tg. J.aat ons aan
nemen dat door R!3 een stroom vloeit van 0,7 A. Over R13 = 10
ohm ontstaat dan een spanningsval van 0,7 V. Dit betekent dat
in fig. 9.1 het punt B negatiever is dan A. Transistor Tg is van het
PNP-type en wordt door een juiste instelling van trimmer Tr2,
waarvan de loper met punt B verbonden is, geleidend. Hierdoor
wordt punt C positiever zodat over diode D2 een spanningsval van
0,7 V optreedt. Transistor T3 wordt eveneens geleidend zodat
de ingestelde zenerspanning door ZD2 die aan de basis van T2
is aangelegd, kortgesloten wordt. Tijdens het kortsluiten wordt
de basisstroom van Tg door weerstand R1S begrensd. Weerstand
R16 en diode D2 beperken op hun beurt de basisstroom van T3.
De etstekening voor de print van de regeleenheid, die trouwens
vaker wordt toegepast, is door fig. 9.2 aangegeven.
De aansluitingen voor de bruggelijkrichter Dx worden in de figu
ren 9.3 en 9.4 getoond. Omdat de volgorde van de aansluitklemmen van de in de handel te verkrijgen bruggclijkrichters kunnen
verschillen, zijn de stroombanen op beide printen aangepast voor
type A en type B. Voor men de printen vervaardigt, vergewisse
men zich van de aansluitingen van de bruggelijkrichter voor de
plaatsing van de componenten op de print zelf, zie fig. 9.5. De
weerstanden Rj, R2 en R3 moeten op de tpel&atbare stromen van
de zenerdioden ZDi en ZD2 worden berekend. Het dissipatievermogen van beide zenerdioden mag natuurlijk niet overschreden
worden. Moet de regeleenheid een vaste spanning afgeven, dan
wordt een trimmer Tri van 1 kJ2 aan het schema toegevoegd.
Wenst men een continu variabele instelling van de spanning, dan
wordt deze trimmer vervangen door een helicoidalc potentiometer van 1 k£2 met 10 gangen (kleine uitvoering). Wegens de
hoge resolutie van de helipot kan de gelijkspanning zeer nauw
keurig worden ingesteld.
De stroombegrenzing wordt met trimmer Tr2 ingesteld. De ver
bindingen met de punten d, e en f geschieden met contacten 22,
24 en 26 van de 31-polige stekkereenheid. Wanneer de regel
eenheid in de netvoeding wordt ingebouwd, zal de stroombegren
zing met een potentiometer die zich op de frontplaat bevindt
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!
worden ingesteld. De spanningsstabiliteit van de rcgeleenheid in
het bereik van 2 V—25 V en bij een van minimum tot maximum
variërende stroombelasting is beter dan 0,1%.
Bij een continue spanningsinstelling worden de punten D en B
doorverbonden (contacten 1, 2 en 11). Indien de regeleenheid
slechts moet dienen voor kleinere uitgangsspanningen lager dan
15 V b.v. 6 V, dan worden de punten B en E verbonden (contac
ten 12 en 10) of B met F (contacten 1, 2 en 7). Hierdoor wordt
de stabiliteit van de spanning met een factor 2. respectievelijk 4
verbeterd.
9.2. Regeleenheid voor 50 V/1 A

Met de print van fig. 9.2 is het ook mogelijk een regeleenheid te
bouwen voor een voeding van 50 V en 1 A. Daarvoor maken we
gebruik van een nettransformator met een secundaire wikkeling
ul
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Fig. 9.7.
Plaatsing der onderdelen op de print voor de stekkereenheid van schema 9.6

van 45 V wisselspanning. De bruggelijkrichtcr moet nu geschikt
zijn voor 80 V en we passen elektrolytische condensatoren van
1000 /iF/63/70 V toe. Deze hebben dezelfde afmetingen als de
vorige die een waarde van 2500 /iF/40 V hadden. De weerstand
Ri wordt nu groter gekozen en moet de stroom door de zener72
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Stuklijst voor netvoeding 25 V/4 A of 50 V/2 A met insteekprint volgens
fig. 9.6
1 huis (Hobby-Set)
1 voltmeter 25 V Wisometer
42 mm X 42 mm
1 ampèremeter 5 A Wisometer
42 mm X 42 mm
1 miniatuur lampje 12 V/40 mA
met houder
1 zekeringhouder
1 middeltrage zekering 2 A
2 tweepolige omschakelaar
1 vierpolige omschakelaar
2 stekkers 16 A (rood, blauw)
2 miniatuurdrukknoppen (rood en
groen)
1 potentiometer 100 ft lin. 0,2 W
6 mm as
1 potentiometer 1 kft lin. 0,2 W
6 mm as
2 knoppen
C10, C11 2 elektrolytische conden
satoren 1000 /jF 35/40 V
1 bruggelijkrichter B 80 C 500
met koellichaam
D4, D5
2 dioden 10 A/200 V
1 aluminium plaat 115 mm X
250 mm X 2 mm
1 aluminium plaat 50 mm X
100 mm X 2 mm, 115 mm lang
1 aluminium-L-profiel 10 mm X

10 mm X 2 mm, 100 mm lang
1 aluminium-L-profiel 10 mm X
10 mm X 2 mm, 50 mm lang
1 weerstand 0,16—0,5 ft/25 W
(R 13)
1 insteekprint 25 V/0.5 A 31-polige
en 31-polige houder of contrasteker
1 drie-aderig netsnoer 1,5 m, 3 X
0,75 mm2
1 stekker met aarding
1 rubber doorvoering 10/6 mm
2 soldeerlippen 4 mm
5 soldeerlippen 5 mm
schroeven en moeren M3/M4
1 nettrafo voor:
25 V/4 A
50 V/2 A
prim. 220 V
prim. 220 V
sec.
25 V/1 A sec.
45 V/2 A
25 V/1 A
45 V/0.5 A
15 v/0.2 A
15 v/0,2 A
Rjj,RI7 2 weerstanden 3,9 kft/
0,5 W
1 condensator 50 nF/
Cia
100 V
1 electrolytische conden
C| 3
sator 1000 /iF/40 V of
500 mF/63 V

Stuklijst voor regeleenheid 25 V/0,5 A en 50 V/0,25 A geschikt voor net
voeding 25 V/4 A of 50 V/2 A (fig. 9.6 en 9.7)
Stuklijst
R,
Rj, R3
R„
Rs
R6
R7
R„ R 1 o•
R, i
R,
R.4
Ris
R.é
C,,C2
C3

1: 25 V/0,5 A
weerstand 600 ft/1 Vj/
2weerstanden 100ft/0,5W
weerstand 3,9 kft/0,25 W
weerstand 1,2 kft/0,25 W
weerstand 1 kft/0,25 W
weerstand 910 ft/0,5 W
3 weerstanden 2 kft/0,5 W
weerstand 6,2 kft/0,5 W
weerstand 20 ft/0,5 W
weerstand 2.2 kft/0,25 W
weerstand 2,7 kft/0,5 W
2 elektrolytische conden
satoren 2500 fiF/AO V
elektrolytische conden
sator 1000 pF/16 V

C4 —C9

6 condensatoren 50 nF/
50 V
1 print 100 mm X 118 mm
1 31-polige stekker
bruggelijkrichter
D,
B 40 C 3200/2200
D,
diode 50 V/100 mA
ZD
Z-diode 12 V/1 W
ZD2
Z-diode 6.2 V/0,4 W
T,.Ta
2 transistoren BC 107 of
BC 108, 109, 130, 183
T,.TS
2 transistoren BC 140 of
BC 313
t4.t8
2 transistoren BC 160 of
BC 143
transistor 2 N 3055 met
t7
klein koellichaam
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Stuklijst 2: 50 V/0,25 A
R
Rj. R3
R«
Rs

R*
R,

weerstand 1,3 kft/2 W
2weerstanden 100 ft/0,5W
weerstand 5,6 kft/0,5 W
weerstand 1,2 kft/0.5 W
weerstand 1 kft/0,5W
weerstand 1.8 kft/0,5 W

R8' R.0
Rll

R.
R«4

r
'!
M16
c,.c2
C3

c4-c9

3 weerstanden 3.9 kn/
0,5 W
weerstand 8,2 kft/0,5 W
weerstand 20 n/0,5 W
weerstand 2.2 kft/0,25 W
weerstand 4,3 kft/0,5 W
2 elektrolytische conden
satoren 1000 jiF/63 V
elektrolytische conden
sator IOOO/iF/16 V
6 condensatoren
50 nF/100 V

1 print 100 mm X 118 mm
1 31-polige stekker
D
bruggelijkrichter
B 80 C 3200/2200
diode 100 V/100 mA
Da
ZD,
Z-diode 12 V/1 W
zd2
Z-diode 6.2 V/0,4 W
t,.t2
2 transistoren BC 117 of
BC 190
t3.ts
2 transistoren BC 141 of
BC 286
t4.t8
2 transistoren BC 143 of
BC 161. BC 287
transistor 2 N 3055 met
T,
klein koellichaam

diode ZDj begrenzen. Condensator C3 behoeft echter niet ge
wijzigd te worden. De waarde van alle andere componenten wordt
op de stuklijst van de vorige regelecnheid aangegeven.
9.3. Netvoeding 25 V/4 A of 50 V/2 A met een regeleenheid
volgens fig. 9.2 en 9.3
Deze netvoeding is geschikt voor het leveren van gelijkspanningen
van 2 V tot 50 V en stromen van 4 A tot 2 A, hetgeen overeen
komt met een maximum gelijkstroomvermogen van 100 watt.
De schakeling wordt in fig. 9.6 geïllustreerd. De zo juist beschre
ven regeleenheid (fig. 9.2) wordt op een print van 100 bij 118
mm gebouwd. De vermogens- of serietransistor Ti wordt aan de
rugzijde van het netvoedingsapparaat op een koellichaam beves
tigd, terwijl voor T6 een klein koellichaam voldoende is.
De plaatsing der onderdelen op de print geschiedt volgens fig. 9.7.
Het is dezelfde opstelling als in fig. 9.5, maar zonder trimmer en
met een afwijkende montage van de bruggelijkrichter Dj en de
twee condensatoren Ci en C2. De nettrafo is voorzien van drie
gescheiden secundaire wikkelingen zodat de regeleenheid en de
vermogenstransistor ook afzonderlijk worden gevoed. De wikke74
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lingen Uja cn Ujb worden via de tweestandenschakelaar S2a
op de bruggelijkrichter D3 aangesloten.
Uit het voorgaande kan men reeds afleiden dat de wikkeling U ï
van een aftakking voorzien is, zodat de collectordissipatie van
transistor Tj, bij kleinere gelijkspanningen aan de uitgang, ver
minderd kan worden. Gelijktijdig wordt weerstand R4 tijdens de
'.chakclstand 1—3 en 4—6 met schakalaar S2b kortgesloten. Hier
door verandert niet alleen de verhouding van de spanningsdcler
Wn R4 en R5 tot R6 in Rs tot R6, maar door S2b het volle regclbe *e>k van de continu regelbare gelijkspanning aan de uitgang. Zo
worden de beide spanningsbereiken van 2 V—12 V en van 3 V—
25 V ingestcld. De 15 V-wikkeling U3 dient voor de hulpspanningen. Zij biedt de mogelijkheid, alle in dit boek beschreven regelcenheden in te bouwen. De elektrolytische condensatoren Cjo
en Ci i worden bij de 25 V-uitvoering parallel geschakeld (fig. 9.6).
Wordt echter de voeding voor 50 V ontworpen, dan worden deze
twee condensatoren in serie geschakeld. Deze wijziging wordt in
het midden van het schema van fig. 9.6 afzonderlijk aangegeven.
De condensatoren Cio enCu hebben een werkspanning van 35 V,
zodat bij een sericschakeling de bedrijfspanning tot 70 V mag
oplopen. Dank zij de weerstanden Ri2 en R17 wordt de gelijk
spanning symmetrisch ondanks mogelijke verschillen in hun lckweerstanden over de twee condensatoren Cio en Cu verdeeld.
Men verkrijgt een goed idee over de montage van deze netvoeding
door de foto’s 9 en 10 op de platen 3 en 4.
Op het frontpaneel bevinden zich ook nog twee drukknoppen en
een tuimclschakelaar. Hierdoor kunnen de mogelijkheden van
deze schakeling nog worden uitgebreid zodat een veelzijdig toe
passingsgebied wordt bestreken.
Dit netapparaat kan natuurlijk met regeleenheden die voorzien
zijn van een operationele versterker worden uitgevoerd. De ver
eiste voedingsspanning wordt dan van wikkeling U3 betrokken.
Bruggelijkrichter D3 wordt aan de zijwand van het chassis aange
bracht en zo extra gekoeld. Weerstand Ri3 wordt van de rcgelcenheidprint verwijderd, door een brug vervangen en vervolgens
op een print aan het chassis bevestigd.
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Fig. 9.8. Schema voor regeleenheid met operationele versterker

Trimmers Trj en Tr2 op de frontplaat worden door de potentiometers Pj en P2 vervangen. De aansluitpunten A, d en e voor
potentiometer P2 worden naar de 31-polige stekker gebracht.
Deze worden dan zoals het schema (fig. 9.6) aantoont, met weer
stand R13 (0,16—0,5 £2/25 W) en met potentiometer P2 op het
frcntpaneel verbonden. Is de belasting inductief, dan wordt de
vermogenstransistor T7 door de dioden D4 en D$ beveiligd.
9.4. Regeleenheid met operationele versterker. 2 V—28 V/2 A
In alle tot nu toe besproken stabilisatieschakelingen vergelijkt
een verschilversterker de uitgangsspanning met een referentiespanning en stuurt op deze wijze een spanning- en stroomversterker.
In de schakeling van fig. 9.8 wordt deze rol overgenomen door
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een operationele versterker. Meestal wordt hiervoor de Ameri
kaanse afkorting „OPAMP” gebruikt. Deze opamp kan als comparator („vergelijker”) worden geschakeld. Een verschilversterker
met een zeer hoge versterkingsfactor (100.000 maal) vormt het
hart van de opamp. Zoals uit fig. 9.8 kan worden afgeleid, worden
twee ingangsspanningen aan de ingangsklemmen 2 en 3 met elkaar
vergeleken. Bij het geringste spanningsverschil, zelfs bij 0,1 millivolt, schakelt de opamp reeds om. Dit kan worden aangetoond
door de uitgangsspanning Ué grafisch uit te zetten (zie fig. 9.8
rechts).
De grootte van Ué is echter afhankelijk van de voedingsspanning
van de opamp. Zo bedraagt de voedingsspanning voor het opamptype IC 741 maximaal +17 V en —17 V: dit betekent dat de
maximale spanning van 34 V niet mag worden overschreden. In
de door ons toegepaste schakeling ligt het regelbereik tussen
1,8 V en 28,2 V, afhankelijk van de instelling van trimmer Trj en
potentiometer Pj. Voor alle zekerheid wordt hier gewerkt met
een gestabiliseerde voedingsspanning van +30 V. De weerstanden
aan de ingangen 2 en 3 van de opamp moeten dezelfde waarde
hebben; hun orde van grootte ligt tussen 5 en 10 k£2. Weerstand
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Fig. 9.10. Print voor schema 9.8. wordt op vorige pagina getoond.
Fig. 9.11. Plaatsing der onderdelen op de print is boven voorgesteld.
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Stuklijst voor regeleenheid 2 V—28 V/2 A volgens flg. 9.9
weerstand 600 H/1 W
2 weerstanden 100fi/0,5W
weerstand 3,9 kft/0,25 W
weerstand 1,2 kft/0,25W
Rs
weerstand 1 kJ2/0,25 W
r6
weerstand 1,5 kft/0,5 W
R7
R8, R9
2 weerstanden 4,7 kft/
0.25 W
weerstand 2,2 kft/0,5 W
Rio
R,,—R13 3 weerstanden 2 kfï/0,5 W
R14
weerstand 1 S2/10W
weerstand 20 n/0,5 W
R‘S
weerstand 2,2 kfi/0,25W
weerstand 2,7 klï/0,5 W
IC
geïntegreerde schakeling
741
t,.t3
2 transistoren BC 140
transistor BC 107
t3
Rj. R3

ri:

transistor 2 N 3055
transistor BC 160
2 elektrolytische conden
satoren 2500 nF/A0 V
elektrolytische conden
c3
sator 1000/iF/16 V
6 condensatoren
50 nF/50 V
trimmer 1 kft
Tr,
trimmer 100 ft
Tr,
diode B 40 3200/2200
D,
diode 50 V/100 mA
d2
ZD,
Z-diode 12 V/1 W
ZD2
Z-diode 6.2 V/0.4 W
1 print 100 mm X 160 mm
1 31-polige stekkereenheid
T4
Ts
Cl(C2

c4-c9

R4 en trimmer Tr! hebben elk een waarde van 1 k£2. Bij een vol
ledig opengedraaide trimmer Tri ontstaat aan de niet inverte
rende ingang 3 van de opamp een spanning van 6,2 V. Wordt nu
potcntiometer P! kortgesloten, dan ontstaat aan de uitgangsklem 6 van de opamp een hoge uitgangsspanning waardoor Ti
geleidend wordt. Hierdoor zal de spanningsval over R8 zolang
toenemen tot aan de inverterende ingang 2 van de opamp een
spanningsniveau van 6,2 V bereikt wordt. Wordt nu potentiometer
Pi ingesteld op 3 kf2, dan verandert de spanningsval over R8 met
een verhouding P1/R4 of 3 tot 1. Vandaar dat de spanning over
R8 nu 18,6 V bedraagt. Daarbij komt nog 6,2 V van de zenerdiode ZD2 zodat in totaal 24,8 V bereikt wordt. Het grootste
regelbereik van 2 V—28 V wordt slechts bereikt indien over de
trimmer Tr! een ingestelde zenerspanning van 2 V staat en aan
de spanningsdeler R4—Pi respectievelijk de waarden R4 = 700 H
en Pi =10 k£2 worden toegekend.
De verandering van U2 ten opzichte van U3 is het maximaal
mogelijke verschil tussen de gereduceerde uitgangsspanning en
de referentiespanning (ingestelde zenerdiode-spanning).
In de volledige regeleenheid van fig. 9.9 wordt de hierboven be-
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schreven opamp toegepast en met IC! aangegeven. De ICi stuurt
via Rio de transistoren T2, T3 en T4. Aangezien de statische versterkingsfactor van een opamp zeer hoog is, verhindert Cs elke
oscilleerneiging. Laat ons eens aannemen dat de emitterstroom
van T4 gelijk is aan 2 A en dat de totale stroomversterking van
de transistoren T2, T3 en T4 precies 2000 maal bedraagt, dan is
de basisstroom van T2 slechts 1 mA. Het principe van de stroombegrenzingsschakeling is precies hetzelfde als dat bij de vorige
regeleenheid (fig. 9.6) beschreven werd. Het wezenlijke verschil
ligt echter in de rol die Ti vervult. Hij sluit de zenerspanning niet
kort, maar legt de basis van T2 aan de min-klem. Weerstand Rj0
beveiligt de ICj tegen overbelasting. De regeleenheid is zowel
voor vaste als voor regelbare gelijkspanningen geschikt voor zover
een wisselspanning van 25 V beschikbaar is.
In de handel worden goedkope nettrafo’s aangeboden met twee
secundaire wikkelingen van 12 V/2 A en een wikkeling van 24 V/
2 A. Indien slechts vaste gelijkspanningen gevraagd worden dan
verbinden we:
— vooreen instelbereik 2 V—6,2 V: F met B door;
— voor instelbereik 4,5 V—15 V: E met B door en
— voor een instelbereik 10 V—28 V: D met B.
Voor een continu variabele instelling van 2 V—28 V wordt de
loper van trimmer Tri op 1,8 V ingesteld en sluiten we tussen
de punten B en F een helicoidale potentiometer (helipot) met
10 gangen aan. De regelcigenschappen van deze schakeling zijn
beter dan 0,1%. De etstekening voor de print van schema 9.9
wordt in fig. 9-10 getoond. Ze onderscheidt zich alleen van de
print van fig. 9.2 door de stroombanen voor de opamp en door
een extra zenerstabilisatie van ZD3. De plaatsing van de compo
nenten wordt door fig. 9.11 aangegeven. Wanneer men de vorige
print (fig. 9.5) reeds gemonteerd heeft, is het niet moeilijk deze
tot die van fig. 9.11 uit te breiden. Hiervoor moeten alleen ICj
en ZD3 op een afzonderlijk printje van 25 mm X 35 mm worden
gemonteerd; die dan met de oorspronkelijke print van tig. 9.5
verbonden wordt.
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10. Spanningsregelaar met een IC
I

Ge integreerde spanningsregelaars kunnen globaal in twee groepen
verdeeld worden:
— de spanningsregelaars, die met behulp van uitwendige schakelcomponenten een bepaald regelbereik bestrijken en
— compactregelaars, ook wel driepootspanningsregelaars genoemd
die inwendig op een vaste uitgangsspanning ingesteld worden.
Een voorbeeld van het eerste type met een 10-polige IC wordt in
fig. 10.1 getoond. De toegepaste IC 723 wordt door meerdere
fabrikanten aangeboden. Zijn regelspanningsbereik gaat van 3 V
tot 37 V. Een groot voordeel is dat in deze IC een zenerdiode is
ingebouwd. Verdere voordelen zijn de stabiliteit bij temperatuur
schommelingen; de stroom wordt begrensd en de bromspanning
effectief onderdrukt. Waar men wel dient op te letten zijn de
maximum spanningsgrens aan de ingang van de regelaar, de ma
ximum uitgangsstroom en het dissipatievermogen. Het product
van de spanningsval tussen de punten 8, 7 en 6 en de basisstroom
van transistor Tj, mag in geen geval 800 mW overschrijden. In
deze schakeling dient Tj als stroomversterker voor de serietransistor T2, zodat de ICj met een minimaal dissipatievermogen kan
werken. De referentiespanning van punt 4 is van de orde van
grootte van 6,85 V—7,2 V. Ze wordt via een instelbare spanningsdeler Tri—Rj (2 V—7 V) aan ingangsklem 3 gelegd. C5 vermin
dert aan klem 4 de ruisspanning van de zenerdiode, men kan hier
toe het best een tantaliumcondensator van 4,7 ptF—10/zF kiezen.
C4 met een capaciteitswaarde van 1 nF dient als frequentiecompensatie, terwijl C3 de neiging tot oscilleren voorkomt. De serieof vermogenstransistor wordt via T! gestuurd. Tijdens een stroomafname van 2 A en bij een totale stroomversterking van Tj en
T2 van 2000 maal behoeft de ICi slechts 2 mA aan de basis van
Ti toe te voeren. Men mag de vermogenstransistor T2 nooit
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Fig. 10.1. Regeleenheid met de IC 723

rechtstreeks vanuit de IC sturen omdat bij een grotere spanningsvariatie, het dissipatievernipgen van ICi eventueel kan worden
overschreden. Klem 1 dient voor de stroombeveiliging en -be
grenzing en wordt aan het knooppunt vanT2 en R4 aangesloten.
Bij een maximum stroom van 2,1 A laat zich de waarde van R4
berekenen uit 0,7 V: 2,1 A = 0,33 £2. Het vermogen dat in R4
ontwikkeld wordt, vindt men door 0,7 V X 2,1 A = 1,47 W.
Met behulp van de spanningsdeler Rs —Tr2 — Rö wordt de uitgangsspanning ingesteld. Deze is afhankelijk van de referentiespanning
Urcf aan ingang 3. De spanningsdeler wordt volgens de formule die
onder fig. 10.1 is aangegeven berekend, waarbij de potentiometcrstroom 1 tot 2 mA niet mag overtreffen.
83

Stuklijst voor spanningsregelaar met IC 723 (fig. 10.1)
Rj.Rj
R2
R4
Rs, R6
Tr,
Tr,
D
C,,C,

c3
C4

2 weerstanden 2 kn/0,5 W
Cs
tantalium condensator
weerstand 6,2 kn/0,5 W
4,7 pF/40 V
weerstand 0,33 Jï/10 W
C8
tantalium condensator
2 weerstanden 3,9 kn/0,5 W
10 pF/40 V
trimmer 5 kn
ge i ntegreerde schakeling
'C,
trimmer 1ö kn
723 of 123
diode B 40 C 3200/2200
T,
transistor BC 140
2 elektrolytische condenT,
transistor 2 N 3055
satoren 2500 pF/40 V
1 koellichaam voor 2 N 3055
condensator 50 nF/50 V
1 print 85 mm X 100 mm
condensator 1 nF/50 V
1 31-polige stekkereenheid

I

*

+
0

Fig. 10.2. Print voor schema 10.1
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De besproken schakeling is voor een regelbereik van 2,6 V tot 9 V
en 9,1 V tot 31,5 V geschikt.
In het eerste geval wordt trimmer Tri van 5 k£2 op de onderste
stand ingesteld. Over weerstand R! treedt een spanningsval van
2 V op. Met behulp van trimmer Tr2 kan een continu regelbare
uitgangsspanning van 2,6 V tot 9 V worden ingcstcld.
Indien er spanningen van 9,1 V tot 31,5 V verlangd worden, dan
brengt men de referentiespanning Urcf aan ingangsklem 3 op 7 V.
Ook alle tussenwaarden kunnen naar keuze worden ingcstcld,
zodat een gezamenlijk instelbcrcik van 2,6 V tot 31,5 V verkregen
wordt. Condensator Cé waarvan de waarde tussen 4,7 /iF en
10 fiF moet liggen, verbetert de stabiliteit en het elimineren van
de bromspanning. De etstekening en de plaatsing der onderdelen
worden respectievelijk door fig. 10.2 en fig. 10.3 aangegeven.

Fig. 10.3. Het bestukkingsplan van de print volgens fig. 10.2
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Fig. 10.4. Geïntegreerde spanningsregelaar voor een vaste spanningswaarde

De zo juist besproken spanningsregelaar wordt in hoofdzaak in
meetapparaten toegepast. Bij alle instelbereiken zal de fluctuatie
van de uitgangsspanning bij een belasting die van een minimum
tot een maximum aangroeit, minder dan 10 mV zijn. Moest deze
regeleenheid in een gestabiliseerde netvoeding worden toegepast,
dan wordt trimmer Tr2 vervangen door een precisie-potentiometer (helipot).
Geïntegreerde spanningsregelaars voor een vaste waarde van de
spanning vereisen aan de ingang slechts een gelijkspanning die
door een grote condensator wordt afgevlakt. Hiervoor geldt in
de praktijk de volgende regel: 2200 nF voor een stroomverbruik
van 1 A. Het schema van een dergelijke spanningsregelaar wordt
door fig. 10.4 voorgesteld en men zal wellicht begrijpen dat men
kan spreken van een „driepootregelaar”. Voor Cj en Omzijn tantalium-condeensatoren tussen 4,7 fiF en 10 fiF het meest ge
schikt. Zij verhinderen niet alleen de neiging tot oscilleren, maar
verbeteren ook de bromeigenschappen.
Driepootregelaars worden in huizen van verschillende grootte
aangeboden: deze kunnen tussen het type TO-92 en het type
TO-3 variëren. De spanningsbereiken liggen tussen 5 V en 24 V.
Er worden zowel positieve als negatieve spanningsregelaars ge
fabriceerd. Ze worden vooral toegepast voor het voeden van meet
instrumenten, elektronische tellers en TTL-schakeiingen. Waar
men vooral op dient te letten zijn de grenswaarden van de
ingangsspanning, van de stroombelasting en natuurlijk van het
dissipatievermogen. Voor men besluit een ,,driepootregelaar” in
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Schema van een regeleenheid voor een beveiligde netvoeding met stroombegrenzing 0—25 V/2 A, voor laboratorium gebruik
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Stuklijst voor regeleenheid 0—25 V/2 A volgens fig. 10.5
R.
R:.R„
R3# r8,
R».
Rs
R6.R7

r9. r 1 3
R,0

R..
R l 2 * R18>
R23

R1 6
Rl 7
RI 9
R20
R22
R24

Tr,
Tr3

c,.c.
c,.c3

C<

cs -c7
3 weerstanden 1 kn/0,5 W
weerstand 1,5 kfï/0,5 W
2 weerstanden
4.7 kfi/0,25 W

c9-cI2.
c13.c
] 4

Di

3 weerstanden 2.2 kft/
0.5 W
weerstand 10 kJ2/0,25 W
weerstand 6,2 kfï/0,5 W

R,s

RI4

weerstand 270 J2/1 W
2 weerstanden 100Ï2/0.5W

3 weerstanden
2,2 kft/0.25 W
weerstand 5,1 kfï/0,5 W
weerstand 1 S7/10W
weerstand 20 fl/0,5 W
weerstand 2,7 kft/0,5 W
weerstand 10 kH/0,5 W
weerstand 1.5 Mf2/0,25 W
weerstand 22 kfi/0,25 W
trimmer 1 k n
trimmer 5 kfi
trimmer 100
2 elektrolytische con
densatoren 500 jiF/40 V
2 elektrolytische con
densatoren 2500 /iF/40 V

Dj-D,
ZD
ZD,
ZD3
ZD4
IC,

t7
t2.t3<
t8.t9

elektrolytische conden
sator 1000 /iF/16/18 V
7 condensatoren 50 nF/
50 V
2 condensatoren 10 nF/
50 V
diode B 40 3200/2200
4 dioden 50 V/100 mA
Z-diode 12 V/1 W
Z-diode 6.2 V/0.4 W
Z-diode 30-33 V/0.4 W
Z-diode 2,7-3.3 V/0,4 W
geïntegreerde schakeling
741
3 transistoren BC 140

4 transistoren BC 107
Ts
transistor 2 N 3055
transistor BC 160
t6
1 koellichaam voor 2 N 3055
1 nettrafo:
prim. 220 V
sec.
25 V/2 A
15 V/0.2 A
1 print 100 mm X 160 mm
1 31-polige stekkereenheid

een schakeling te zetten, is het gewenst zich met dc gegevens van
de informatiebladen van de fabrikant vertrouwd te maken.
10.1. Regeleenheid voor een netvoeding met stroombegrenzing en
beveiligingsschakeling 0—25 V/2 A voor laboratorium ge
bruik

Het schema van dit voedingsapparaat wordt in fig. 10.5 weerge
geven. Het belangrijke verschil met de schakeling van fig. 9.9 is de
gescheiden hulpspanningsvoeding voor de dubbele zenerstabilisatie ZDi en ZD2, en de negatieve voedingsspanning van 2,1 V
voor klem 4 van de ICj. De hulpspanning van 15 V wordt met
diode D3 negatiefgelijkgerichtenmetdezenerdiodeZD4 op 2,1 V
gestabiliseerd; C8 is de afvlakcondensator. Weerstand R8 beperkt
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Fig. 10.6. Print voor de schakeling volgens schema 10.5 (zie vorige pagina)
Fig. 10.7. Plaatsing der onderdelen wordt boven getoond
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de zenerstroom tot ca. 10 mA. De schakeling waarin een IC werd
toegepast, werd bij de behandeling van fig. 9.8 besproken. Ook
daar werd aan klem 4 een negatieve voorspanning aangelegd die
van een zenerdiode afkomstig was. Uit de karakteristieken van de
fabrikant kan men aflezen dat bij een negatieve spanning aan
klem 4 de uitgangsspanning tot 0 V omlaaggeregeld kan worden.
Deze eigenschap wordt in de schakeling van fig. 10.5 overge
nomen.
Met trimmer Tr2 kan elke uitgangsspanning tussen 0 V en 27,9 V
worden ingesteld. De verhouding van de spanningsdeler Trj/R3
is 3,5/1. Gunstige wcerstandswaarden voor Tri cn R3 zÜn respec
tievelijk 5 k£2 en 1—1,2 k£2. De grote stroomversterking is aan de
toepassing van een viertrapsversterker (T2, T3, T4 en Ts) toe te
schrijven. Met behulp van de condensatoren Cé, C7, C9, C10,
Cu en Ci2 wordt ieder oscillatieneiging die in de schakeling kan
voorkomen, onderdrukt. Zodra over Rj6 een spanningsval van
0,7 V ontstaat, treedt met behulp van T6 en T7 de stroombegrenzing in werking, waarbij vanuit D4 een gelijkspanning van
+0,7 V naar pen 16 van de 31-polige stekker wordt gevoerd.
Doordat pen 16 met pen 14 verbonden is, treedt nu een grendelschakeling (T7, T8 en T9) in actie, zodat de gelijkspanning aan de
uitgang wordt afgeschakeld. Vooral voor demonstratiedoeleinden
of wanneer de nuttige levensduur van een toestel moet worden
vastgesteld, is deze beveiliging een bijzonder nuttige eigenschap.
Laat ons nu de werking van de schakeling in meer detail onder
zoeken. Zolang pen 16 cn 14 niet verbonden zijn, blijven T7 cn
T9 gesperd. Langs weerstand R20 en diode Ds komt op de basis
van transistor T8 een positieve spanning. Deze schakelt door en
langs weerstand Ri2 wordt de basis van transistor T7 aan de min
klem gelegd. Nu kan IC 1 via R9 transitor T2 langs de basis uit
sturen. Tevens houdt transistor T8 via weerstand R21 de basis van
T9 negatief. Worden nu de pennen 14 en 16 doorverbonden, dan
zal bij een toenemende spanning over D4 de basis van transistor
T9 zolang positever worden tot hij begint te geleiden en daardoor
D5 met de min klem verbindt. Hierdoor wordt T8 gesperd zodat
de spanning op het knooppunt van RJ4 en Rj2 positiever wordt.
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11
Hierdoor wordt nu via weerstand R2i ook de basis van Tg positief
zodat de schakeling zichzelf vergrendelt. Inderdaad, T7 schakelt
nu door en verbindt de basis van TV met de min klem. De aansluitingen B en D (pen 1,2 en pen 10) worden direct aan de hou
der onderling doorverbonden.
De etstekening voor schakeling 10.5 wordt door fig. 10.6 weerge
geven. Nochtans verschilt de opbouw aanzienlijk van die van fig.
9.10 hoewel de aansluitingen van de stekkerpennen dezelfde zijn.
De plaatsing der onderdelen wordt door fig. 10.7 geïllustreerd.
Men dient vooral op de polariteit der elektrolyten te letten. De
brugverbindingen worden met geïsoleerde draad van 0,4 mm—
0,5 mm uitgevoerd. I let beste is een blanke koperdraad te gebrui
ken die dan met een dunne isolatiekous wordt overtrokken.
Deze regeleenheid is uitzonderlijk stabiel: de spanningsfluctuatie
bij maximale belasting bedraagt bij alle spanningsbereiken ca.
5 mV. Dit uitzonderlijk goede resultaat is vooral aan de toepas
sing van een IC en aan de meervoudige stroomversterking te dan
ken. Een bijzonder voordeel van deze schakeling is de gescheiden
spanningsverzorging en de dubbele stabilisatie met zenerdioden.
Deze regeleenheid dient voor het nctapparaat dat voor laboratoriumgebruik ontworpen is en die in de volgende sectie beschreven
wordt.
10.2. Veelzijdig netvoedingsapparaat voor laboratoriumgebruik.
Regeleenheden 0—25 V/15 A en dubbelspanning 0—15 V/5 A
of 0-25 V/3 A
Fig. 10.8 toont het blokschema van deze netvoeding. Ze bestaat
uit drie gescheiden eenheden. De eerste is er een voor 25 V/15 A.
De wisselspanning wordt van twee verschillende nettransformatoren betrokken. Trafo 2 bezit drie secundaire wikkelingen
respectievelijk voor 15 V/1 A, 25 V/1 A en 10 V/15 A. Trafo 1
heeft slechts één wikkelingen wel voor 15 V/15 A. De vermogenstransistoren Tjo, T11( T12, T13 en T14 worden vanuit een stekkercenheid van 0-15 V/2 A gestuurd. De werking van de betreffende
regeleenheid werd reeds in het vorige hoofdstuk beschreven.
92

R16

Trafo 1

II

T10.11.12.13.14

SI

T05

0-25V
15 A

V

S2

Regeleenheid]

-o +

$

0 - 25 V 2 A

schakelaar uit
schakelaar aan
-o -

*7

Trafo 2

öpl
I

Trafo 3

110

R16

S4

«/

v

'V

*

r3
3Ë

j

t io ;i:

I

T

S3b

R16

□

0-25V

=E*H aan

S3a

c2

5A

Ds-,..» 9,

C

SI

■O +

0 -15 V

I

r

7<S>

c3

3A

-o-

■o +

0-15V
S4

r

: WiXim

5A

V

p

uu ($)
aan

0-25V
3A

?lTr3

*s

yy
L

3"jj^

-o-

Fig. 10.8.
Blokschema van een laboratorium voedingsapparaat met regeleenheden
0-25 V/15 A

93

Tri 15 V»/

■

C15 C16 C17 C18 C19

:
10 V"

Tr2

SI1 SI
ofr=n
220 V ^

i
I
i

:

25V^

Ah

M

R5
-CZ>

C6

Rfi

61

+e
C2

¥

C3

!l\7 6

icjVlT,/*

Tri

+

4h

R7Fc7
«i r
ZD3

n

C5

ar

ux
PI

44
D3

R8
R2

R4

^1

1

1ZM

Fig. 10.9. Voedingsapparaat 0—25 V/15 A, voor laboratorium gebruik

94

\0

no
C20

R26
*

I R27

.•£/ A

R16'

MS

5

C21 i f—X—. R29
113 X— R30

C22,

Sr

5
B

“^Sr115
CIO

C9

RI7 d /f

*----- - j4

V 1

A Tr3 (P3J
R18

rsr

<$)

wj; 5= C23

C12

C1 II

------- T2

Drh

R9

R13

ru0

R15

D 0 O*25

*
::o4
s---

R12. •

D5
T9

T8

T7
R10

I

R20

R14

R21

d>

m

C14

)+

/S2
R31

i------ C=>

o l^**«8

1

■ Schakelaar
Puit

1, Schakelaar
Paan

J

95
1

1

I

Voor het bouwen van deze lab-netvoeding is de kennis, die men
in de vorige hoofdstukken verworven heeft essentieel, daar een
zekere ervaring in de omgang met halfgeleiders en elektronische
schakelingen een vereiste is. Men moet zeker niet met dit ingewik
kelde apparaat beginnen eer men door het bouwen van eenvou
diger apparatuur de nodige handigheid heeft verworven.
De tweede en derde bouweenheid bezitten een gemeenschappe
lijke nettrafo met 6 secundaire wikkelingen van 2x15 V/0,1 A,
2 x 25 V/1 A en twee dubbele wikkelingen van 2x15 V/5 A en
2 x 10 V/3 A. Tevens worden twee dezelfde rcgelcenheden van
0—25 V/3 A toegepast, elk met een extra vermogenstransistor
Tjo- Beide netvoedingen kunnen onafhankelijk van elkaar de
spanningen 0—15 V/5 A of 0—25 V/3 A leveren. Ten einde geen
onnodig vermogen in serietransistor Ti o te dissiperen, wordt af
hankelijk van de spanningskeuze met behulp van schakelaar S2
een spanning van 15 V ofwel van 25 V aan de bruggelijkrichter
gelegd. Bovendien bestaat ook de mogelijkheid, de gelijkspanning
van beide netvoedingen met een tandempotentiometer gelijktijdig
in te stellen en in serie te schakelen. Hiertoe dienen de dubbele
potentiometer Pi en Pu en de schakelaars S3a en S3b- In de ge
tekende stand van S3a en S3b kan iedere netvoeding met potentio
meter Pi afzonderlijk worden ingesteld, waarbij de uitgangsspanningen niet met elkaar verbonden zijn. Wordt de schakelstand
van 1 naar 2 en van 6 naar 4 veranderd, dan regelt de tandempo
tentiometer Pi, Pia beide netvoedingen, terwijl beide spanningen
in serie worden geschakeld. Elk der drie spanningen kan afzonder
lijk met behulp van drukknoppen elektronisch in- of uitgescha
keld worden. Schakelaar S2, respectievelijk S4 verbinden de overstroombeveiligingschakeling met de overstroom-uitschakeling.
Iedere netvoeding heeft zijn eigen stroom- en spanningsindicatie.
Het schema van de netvoeding 0—25 V/15 A zien we afgebeeld in
fig. 10.9. De vermogenstransistoren hebben elk hun eigen stroomverzorging. De wisselspanning van transfo 1 en 2 wordt door een
brugschakeling Ds gelijkgericht en naar de vijf afvlakcondensatoren C15, C16, C17, C18 cn C19 elk van 10.000 /iF gevoerd. De
totale capaciteit van 50.000 fiF is wel wat hoog gekozen, opdat
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ook tijdens belasting met grote stroomstoten de uitstekende
rcgeleigenschappcn van de netvoeding gehandhaafd blijven. De
vier dioden waaruit de bruggelijkrichter is opgebouwd, worden op
een koellichaam gemonteerd en aan de steunplaat bevestigd dat
ook de vijf elektrolyten draagt. De volledige gelijkrichterecnheid
en de verbindingsleidingen met de vermogenstransistoren en de
aansluitklemmen worden in koperlitze van 2,5 mm uitgevoerd.
Een ingebouwde ventilator zorgt voor de koeling van de compo
nenten, waardoor vooral de vermogensdioden en scrietransistoren
Tio» Tu, T12, T13 en T14 evenals de twee netvoedingstransistoren
Tjo zijn op een koellichaam aangebracht dat uitwendig over de
gehele lengte van de rugzijde van het huis is aangebracht. De drie
weerstanden RJ6 (1, 2, 3) van 0,16 £2/25 W en tweemaal 0,5 £2/
25 W zijn vrijdragend naast de ampèremeter boven aan het chassis
bevestigd. Bij de opbouw moet men steeds trachten een goede
warmteafvoer te verzekeren; vooral de weerstanden met grote
warmtedissipatie mogen stroomleidingen niet beroeren.
De beide netvoedingen van 0—15 V/5 A of van 0—25 V/3 A zijn
haast op dezelfde wijze opgebouwd als de netvoeding van 0—25 V/
15 A (fig. 10.10). De bruggelijkrichter Ds (1), Ds (2) evenals de
condensatoren Cis, CJ6 (1) Ci5, Ci6 (2) en de weerstanden Ri6
(1), Rl6 (2) worden op een aluminiumplaat gemonteerd en ver
volgens aan het chassis bevestigd. De bedrading voor de stroom
bron en van de vermogenstransistoren gcscheidt met 1,5 mmleidingen. De onderkant van de bodemplaat houden we vrij voor
de insteekregcleenheden. De verbindingsdraden met de trimmers
Tri O. 2, 3) zijn aan de stekkers van de drie netvoedingen aange
sloten.
Om bij een inductieve belasting de vermogenstransistoren te be
schermen, worden de dioden D6 en D7 over de serietransistoren
en tussen de uitgangsklemmen gesoldeerd. Deze dioden moeten
minstens 10 A kunnen verwerken. Condensatoren C17 en C23
verbeteren bij een impulsvormige belasting de bromeigenschappen
van de schakeling. Daartoe zijn vooral tantaliumcondensatoren
van 1-10 //F geschikt. De 25 V/15 A-netvoeding is bovendien van
een uit-tuimelschakalaar voorzien. Daarenboven wordt het aan de
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Stuklijst voor de labonetvoeding volgens ficj. 10.9 en 10.10
0-25 V/15 A, 2 X 0-15 V/5 A of 0-25 V/3 A
0-25 V/15 A
R.6
weerstand 0,16 ft/25 W
R26—R30 5 weerstanden 0,25 fi/5 W
R31
weerstand 10 kft/0,25 W
Cu-C19 5 elektrolytische con
densatoren 10000 nF/
35/40 V
Cj3
elektrolytische conden
sator 1000 /iF/40 V
P,
10 gang-potentiometer
1 kïl met 1 draaiknop
Trt (P3) trimmer 100 ft
1 voltmeter 25 V Wisometer
52 mm X 52 mm
J1 ampèremeter 15 A Wisometer
52 mm X 52 mm
1 neonlampje met houder (220 V)
1 tweepolige omschakelaar
1 tweepolige schakelaar
2 toestel klemmen 16 A (rood en
blauw)
1 drukknop (groen)
1 telefoonstekkerbus 6 mm
(blank)
1 drie-aderig netsnoer 1,5 m, 3 X
0,75 mm1
1 stekker met aarding
1 zekeringhouder
1 middeltrage zekering van 10 A
D5. D6, D7,6 dioden 10 A/200 V
T10—T14, 5 transistoren 2 N 3055
1 koellichaam 100 mm X 360 mm
1 koellichaam 70 mm X 100 mm
1 ventilator 40 mm X 80 mm X
80 mm
1 nettrafo:
prim. 220 V
sec.
15 V/15 A
1 nettrafo:
prim. 220 V
sec.
10 V/15 A
25 V/1 A
15 V/0,5 A
1 31-polige stekkereenheid

0-15 V/5 A of 0-25 V/3 A
2 weerstanden 0,5 ft/25 W
2 weerstanden 10 k ft/
R26
0,25 W
4 elektrolytcondensatoren
c15. C16 10000 jiF/35/40
2 elektrolytcondensatoren
Cj7
1000 jiF/40 V
1 tandempotentiometer 2X1 kft of
2 10 gang-potentiometer 1 kft met
2 knoppen
2 tr3 (P3) trimmer 100 ft
2 voltmeter 25 V Wiscometer
52 mm X 52 mm
2 ampèremeter 5 A Wisometer
52 mm X 52 mm
1 neonlampje met houder (220 V)
4 tweepolige omschakelaars
1 tweepolige schakelaar
4 toestelklemmen 16 A (2 rood,
2 blauw)
2 drukknoppen (groen)
1 zekeringhouder
1 middeltrage zekering van 6 A
2 dioden B 40 C 5000
D,
d6.d7
4 dioden 10 A/200 V
1 nettrafo:
prim. 220 V
15 V/5 A
sec.
10 V/3 A
25 V/1 A
15 V/0.5 A
15 V/5 A
10 V/3 A
25 V/1 A
15 V/0,5 A
2 31-polige stekkereenheden
Beschermkast naar keuze

Fig. 10.10.
Netvoeding 0—15V/5 A en 0—25 V/3 A voor laboratorium gebruik
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lezer overgclaten, in de beide netvoedingen een uitschakeldrukknop in serie met R26 te plaatsen zoals in fig. 10.8 wordt aange
geven.
Beide voedingen worden bij een schakclstand S3ai-2 en 83^4.5 met
behulp van trimmer Trj op dezelfde spanning ingcsteld en met de
tandempotentiomcter PIt Pla bijgeregeld. Wordt een lineaire
dubbelpotentiomcter toegepast, dan kan men de gelijkspanningen
van beide netvoedingen tezamen continu instellen. De keuze van
een geschikt huis wordt aan de lezer overgelaten. De foto’s 11 en
12 op plaat 4 geven een idee van de compacte opbouw die men
met zekere ervaring kan verkrijgen. De daar gekozen kast heeft de
volgende afmetingen: 132,5 mm x 441 mm x 237 mm („HobbySet”). Het zijn vooral de afmetingen van de mechanische onder
delen die de plaatsing op het chassis en het frontpaneel zullen be
palen. Bij deze opbouw zal ongeveer 60% van het totale volume
door de vermogenvoeding worden opgenomen en 40% door de
beide andere netvoedingen.
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Gestabiliseerde netvoedingen voor zelfbouw
Regelbare gestabiliseerde voedingen behoren tot de stan
daarduitrusting van iedere elektronicus. Het voor u liggende
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waardige netvoedingen, welke elke hobbyist zonder proble
men kan bouwen.
Bij de ontwerpen wordt rekening gehouden met de beurs van
ieder jeugdig amateur (50- tot 350- gulden).
Het boekje is ook bij uitstek voor zelfstudie en onderwijs ge
schikt.
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