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De wereld van de elektronika is een fascinerende wereld, die ons ongekende
mogelijkheden biedt. Helaas is dit voor velen nog een mysterieuze wereld.
Voor hen lijken die kastjes met elektronische schakelingen wel toverdoosjes
waarin allerlei geheimzinnige dingen gebeuren. Voor deze lezers, die de
mysterie-sluier rond de elektronika willen doorbreken, is dit boek bedoeld.
Aan de hand van ruim twintig nuttige en speelse schakelingen kan de lezer
zich enige praktische kennis van de elektronika eigen maken. Zonder inge
wikkelde theorieën te gebruiken wordt de lezer getoond wat de toepassings
mogelijkheden zijn van de belangrijkste elektronika-onderdelen. Natuurlijk
wordt ook verteld hoe de verschillende onderdelen herkend kunnen worden
en hoe deze onderdelen in de schema's worden getekend.
Om een goede werking te kunnen garanderen zijn alle schakelingen door de
auteur gebouwd en getest. Met deze gebouwde exemplaren als voorbeeld
zijn de bouwtekeningen zodanig samengesteld, dat iedere schakeling aan de
hand van deze tekening kan worden nagebouwd.
Om de lezer niet direkt met ingewikkelde elektronika te konfronteren,
worden eerst enkele eenvoudige schakelingen besproken. Pas in de laatste
onderwerpen gaan we geïntegreerde schakelingen (IC's) gebruiken, deze
worden dan ook op heuse printplaatjes gemonteerd. Op de laatste pagina's
van dit boek zijn de nodige schemasymbolen, kode-tabellen en aansluitgegevens van de toegepaste onderdelen opgenomen.
Om de betekenis van een begrip of de beschrijving van een onderdeel snel op
te zoeken is tevens een trefwoordenlijst opgenomen.
Voor deze derde druk zijn alle schema's aangepast aan de huidige normen.
Amersfoort, najaar 1982

C.J.Both
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Belangrijke mededeling!
Om elektronische schakelingen met succes te kunnen bouwen, is enige ken
nis omtrent deze materie even belangrijk als het gebruiken van goed gereed
schap. Daarom mijn advies, lees dit hoofdstuk goed alvorens aan de slag te
gaan.
Om elektronische schakelingen in de vorm van een schema op papier te
kunnen zetten, is aan elk onderdeel een bepaald symbool toegewezen. We
kunnen dus aan een symbool zien of we bijvoorbeeld met een transistor of
met een weerstand te maken hebben. Daarnaast is het ook nodig dat we
weten welke waarde een weerstand heeft of van welk type een transistor is,
daarom is elk symbool voorzien van een verwijzing naar de onderdelenlijst.
Staat er bijvoorbeeld bij het symbool van een transistor de aanduiding 'T2',
dan kunnen we in de onderdelenlijst vinden welk type transistor met T2'
wordt bedoeld. Zoals in een apparaat de verschillende onderdelen door
middel van draadjes met elkaar worden verbonden, zo worden in een schema
de verschillende symbolen aan elkaar gekoppeld door middel van lijnen.
Een kompleet overzicht van alle toegepaste symbolen staat achter in dit
boek.
Om het nog makkelijker te maken, is voor elke schakeling naast het schema
ook een bouwtekening afgedrukt. In deze bouwtekeningen zijn de onderde
len in hun ware gedaante afgebeeld en zijn de aansluitingen duidelijk weerge
geven. Sommige onderdelen zoals dioden, transistoren, thyristoren en elektrolytische condensatoren moeten in een bepaalde richting worden gemon
teerd. We mogen van zo'n onderdeel de aansluitdraden niet verwisselen.
Daarom hebben we van alle toegepaste onderdelen waarbij verwarring zou
kunnen ontstaan de aansluitgegevens achter in dit boek aan de hand van de
tekeningen aangegeven.
Onderdelen kunnen op verschillende manieren in een apparaat worden ge
plaatst, sommige onderdelen worden direkt op de frontplaat gemonteerd,
we denken hierbij aan schakelaars, signaallampjes, kontaktbussen en potentiometers. Andere onderdelen zoals transformatoren, relais en batterijen
vinden hun plaats op de bodemplaat van een kastje. Als het een eenvoudige
schakeling betreft kunnen de resterende kleine onderdelen direkt of via
draadjes met de in het kastje gemonteerde onderdelen worden verbonden,
een voorbeeld hiervan vindt u in de bouwtekeningen van de eerste drie scha
kelingen. Bij uitgebreidere schakelingen met meer kleine onderdelen zoals
weerstanden, condensatoren, dioden, transistoren en dergelijke, kunnen we
gebruik maken van universele montagebordjes. Dit zijn plaatjes isolatie-
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materiaal waarop aan één zijde koperbanen zijn aangebracht. Deze montagebordjes zijn reeds voorzien van gaatjes waardoor de aansluitdraden van
onderdelen gestoken kunnen worden. In schakeling 4 is een gedeelte van
zo'n montagebordje toegepast, een pijl geeft aan of de koperbanen in hori
zontale of vertikale richting lopen. Onderdelen moeten altijd aan de niet
verkoperde zijde van het montagebordje worden aangebracht. Nadat de
aansluitdraden van de onderdelen door de juiste gaatjes zijn gestoken
kunnen de draadjes aan de andere zijde op de koperbanen worden vastge
soldeerd. De uitstekende draden dienen daarna zo kort mogelijk te worden
afgeknipt.
Indien in de bouwtekening twee gaatjes door een dubbele lijn met elkaar
zijn verbonden, betekent dit dat op het montagebordje de korresponderende
gaatjes met behulp van een stukje montagedraad moeten worden doorver
bonden. Ook nu worden de uiteinden van het montagedraad aan de niet ver
koperde zijde door de gaatjes van het montagebordje gestoken en aan de
andere zijde op de koperbanen gesoldeerd. Soms is het nodig dat één of
meer koperbanen worden onderbroken, dit wordt dan aangegeven door een
ster in een cirkel. Met een scherp mes kan op de plaatsen waar dit is aange
geven de onderbreking van de koperbaan worden aangebracht. De plaats
waar de bevestigingsgaten komen waarmee later het montagebordje in het
kastje kan worden geschroefd, wordt aangegeven door een cirkel met twee
witte en twee zwarte velden.
Steeds is gebruik gemaakt van hetzelfde type montagebord, namelijk 'Veroboard printplaat', een hele plaat heeft elf koperbanen en telt in de breedte
11 gaatjes en in de lengte 19 gaatjes. In de meeste schakelingen is slechts een
gedeelte van de printplaat nodig, het overblijvende deel kan dan weer voor
een andere schakeling worden gebruikt.
In de laatste twee schakelingen zijn onder andere IC's (geïntegreerde scha
kelingen) toegepast, elk IC bevat één of meer schakelingen bestaande uit
transistoren, dioden en weerstanden.
Aangezien het bedraden van schakelingen waarin IC's worden toegepast
nogal ingewikkeld is, hebben we hiervoor speciale printplaten ontworpen.
De bedrading, die nodig is om de verschillende onderdelen met elkaar te
verbinden, is op deze printplaten reeds aanwezig in de vorm van koperbaantjes. Zo'n printplaat bestaat in eerste instantie uit een plaat isolatiemateriaal
waarop aan één zijde een dun koperlaagje is aangebracht. Met een speciale
viltstift of langs fotografische weg worden de plaatsen, die straks de verbin
dingen moeten vormen, afgedekt. Daarna wordt de plaat in een etsende
vloeistof gedompeld met als gevolg dat al het koper dat niet is afgedekt
wordt weggeëtst. Op deze wijze krijgen we dus een montageplaat waarop de
bedrading al aanwezig is. Overigens geldt voor deze printplaten de gebruiks
aanwijzing zoals die voor de universele montagebordjes is beschreven.
De kwaliteit van een elektronisch apparaat is in belangrijke mate afhankelijk
van de soldeerverbindingen. Het materiaal dat we nodig hebben om goede
7

verbindingen te kunnen maken bestaat uit een soldeerbout van ongeveer
15 watt ensoldeertin met harskern. Bij het solderen van elektronische onder
delen mogen we nooit soldeerwater of soldeerpasta gebruiken; uitsluitend
soldeertin met harskern is hiervoor geschikt. Solderen moet altijd zo snel
mogelijk gebeuren, dit om te voorkomen dat onderdelen of printplaat te
heet worden en defekt raken.
Een soldeerverbinding bestaat uit de volgende handelingen. We brengen de
hete soldeerboutstift en het soldeertin samen tegen de verbinding aan, zodra
een weinig tin is gesmolten nemen we het soldeertin weg, de soldeerstift
houden we nog even op de verbinding totdat het tin over de verbinding uit
vloeit. Hierna mag de soldeerverbinding niet worden bewogen voordat het
tin is verhard; het wordt dan plotseling dof. Met een vuile soldeerbout is
het moeilijk solderen, daarom moeten we regelmatig vuil en overtollig
soldeer verwijderen. Dit doen we door met een doekje de stift snel af te
vegen.
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1. Laag-spanningzoeker
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De eerste schakeling die we gaan maken, is een eenvoudig testapparaatje
waarmee we spanningen tussen de 5 en 50 volt zichtbaar kunnen maken.
Deze laag-spanningzoeker geeft aan of we een wissel- dan wel een gelijkspan
ning meten en in het laatste geval wordt zelfs aangegeven waar de plus van
de spanning zich bevindt. Kortom een handig testapparaatje dat zijn nut
zeker zal bewijzen.
Het principeschema in fig. 1.1 laat zien dat we voor deze schakelingen maar
weinig onderdelen nodig hebben, n.l. twee lichtgevende dioden, één weer
stand en twee stekerbusjes. Maar voordat we deze onderdelen gaan samen
bouwen tot een apparaat zal ik eerst iets vertellen over de werking van de
laag-spanningzoeker. Een lichtgevende diode, ook wel LED genoemd, heeft
evenals iedere andere diode de funktie om een elektrische stroom in maar
één richting door te laten en een stroom in de tegenovergestelde richting
tegen te houden. Naast deze eigenschap heeft een LED het bijzondere ver
mogen om licht uit te stralen als er een stroom door vloeit. Als we nu twee
LED's tegenovergesteld met elkaar verbinden en er vervolgens een gelijk
stroom door laten vloeien, dan zal één LED oplichten en de andere donker
blijven, immers één diode zal stroom doorlaten (geleiden) en de andere
diode zal de stroom tegenhouden (sperren).
9

Zodra we in plaats van de gelijkspanning een wisselspanning op de LED's
aansluiten, dan zal er ook een wisselstroom gaan vloeien. Dit betekent dat
de stroom iedere seconde 100 maal van richting verandert met als gevolg dat
beide LED's om de beurt 50 maal per seconde aan en uit gaan. Deze knippersnelheid is zo hoog, dat onze ogen de indruk krijgen dat beide LED's
konstant oplichten.
Slechts een kleine stroom is nodig om een LED te doen oplichten, al bij
ca 1 milli-ampère (0,001 ampère) kunnen we dit waarnemen. Een hogere
stroom zal ook een hogere lichtopbrengst tot gevolg hebben. De stroom kan
echter niet ongestraft worden opgevoerd, daarom is in het schema van de
laag-spanningzoeker een weerstand van 2200 ohm opgenomen. Deze weer
stand zorgt ervoor dat de stroom door de LED's zelfs bij 50 V niet hoger
wordt dan de veilige waarde van 25 milli-ampère.
v\ Dl
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Fig. 1.1

Schema /aagspanningzoeker

Fig. 1.1 is het principeschema. Hierin zijn de onderdelen als symbolen
getekend zoals in de elektronika gebruikelijk is. Dezelfde schakeling zien we
ook in fig. 1.2 getekend, nu echer met onderdelen zoals ze er in werkelijk
heid uitzien, we noemen dit de bouwtekening.
Aan de hand van deze tekening kunnen we nu de laag-spanningzoeker gaan
maken met de onderdelen die in de onderdelenlijst zijn omschreven. Zoals
de foto laat zien, is de schakeling ondergebracht in een klein kastje waarin
aan de voorzijde twee gaatjes zijn geboord voor de kontaktbussen en aan de
bovenzijde twee gaatjes voor de LED's. Bij het monteren van de LED's
moeten we goed op de richting of, zoals dit in de elektronika heet, de pola
riteit letten. Veel LED-typen hebben bij één van de aansluitdraden een
platte kant aan de uitstekende rand, we kunnen dit duidelijk zien in fig. 1.2

3

Fig. 1.2
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Bouwtekening laagspanningzoeker
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bij LED 'D2'. De rode LED 'D1' komt met deze platte kant aan de zijde van
'B1'f de groende LED 'D2' wordt tegenovergesteld gemonteerd, deze komt
met de platte kant aan de zijde van 'R1
Als de onderdelen zijn gemonteerd en de aansluitdraden goed zijn gesol
deerd, kunnen we het kastje sluiten en de meetsnoertjes in de kontaktbussen steken. In kontaktbus 'B1' komt een snoertje met een krokodilklem
zodat we deze straks gemakkelijk kunnen bevestigen. In kontaktbus 'B2'
steken we een snoertje met aan het uiteinde een meetpen. Voordat we ons
zojuist gebouwde apparaatje gaan gebruiken moeten we goed in onze oren
knopen, dat deze laag-spanningzoeker geschikt is voor spanningen van 5 tot
maximaal 50 volt, dus beslist niet voor de 220 volt netspanning.

Afb. 1.3

Laagspanningzoeker

Gebruiksaanwijzing laag-spanningzoeker:
UITLEZING
LED D1
rood

LED D2
groen

uit
aan
aan
uit

aan
uit
aan
uit

MEETRESULTAAT

gelijkspanning, — aan meetpen
gelijkspanning, + aan meetpen
wisselspanning
geen of te lage spanning

Onderdelenlijst
B1
B2
D1
D2
R1
kast

=
=
=
=
=
=

kontaktbus (voor meetsnoer met krokodilklem)
kontaktbus (voor meetsnoer met meetpen)
LED (lichtgevende diode) rood
LED (lichtgevende diode) groen
weerstand 2200 ohm, Vz watt
aluminium kastje, Amroh type A 1
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2. Eenvoudige voeding
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Zoals alles wat leeft voedsel nodig heeft om in leven te blijven, zo heeft een
elektronisch apparaat stroom nodig om te kunnen funktioneren. Natuurlijk
is het mogelijk om deze stroom uit een batterij te betrekken, maar het is
dikwijls veel voordeliger en gemakkelijker om hiervoor het lichtnet te ge
bruiken. We mogen echter niet zonder meer de 220 volt wisselspanning
aansluiten op een apparaat dat is ontworpen voor bijvoorbeeld 6 of 12 volt
gelijkspanning. Hiervoor hebben we een toestel nodig dat de netspanning
omlaag transformeert en deze lagere spanning vervolgens gelijkricht.
De voeding waarvan het principeschema in fig. 2.1 is getekend, is een in zijn
soort erg eenvoudige voeding, samengesteld uit een minimum aan onder
delen. Een direkt gevolg van deze eenvoud is dat de uitgangsspanning niet
geschikt is om als voeding te dienen voor bepaalde apparaten zoals verster
kers, radio's en kalkulatoren. Voor deze apparaten zal in hoofdstuk 19 een
regelbare voeding worden beschreven. De voeding die we nu gaan maken, is
meer geschikt om schakelingen met lampjes, relais en dergelijke te voeden.
Het eerste onderdeel dat we in het schema van fig. 2.1 tegenkomen is de
zekering 'Z1\ Deze zekering, die ook wel smeltveiligheid wordt genoemd,
dient ter bescherming van zowel de mini-voeding als van de apparaten die we
erop aansluiten. Een te hoge stroom zal het draadje in de zekering doen
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doorbranden waardoor de verbinding tussen het lichtnet en de transforma
tor als het ware wordt uitgeschakeld.
De transformator 'Tr' heeft twee funkties. In de eerste plaats isoleert hij de
gevaarlijke netspanning van de laagspanningswikkeling en in de tweede
plaats transformeert hij de 220 volt naar 6 en 12 volt. Omdat we beide span
ningen die de transformator ons levert willen gebruiken, is schakelaar 'S1'
in de schakeling opgenomen. Met deze schakelaar kunnen we straks kiezen
tussen 6 en 12 volt. Ook kunnen we 'S1' in de midden- of tussenstand scha
kelen, in deze stand is de voeding uitgeschakeld. Het volgende onderdeel is
de gelijkrichter 'D1'. Deze zorgt dat wisselspanning verandert in gelijkspan
ning. Zoals we in het principeschema kunnen zien, bestaat de gelijkrichter
uit vier met elkaar verbonden dioden. In de praktijk vinden we deze vier
dioden, onder de naam bruggelijkrichter, samengebracht in één huisje.

&—EE3
Z1
220 volt

Tr

Fig. 2.1

Schema mini voeding

ft

Het lampje 'L1' aan het eind van de schakeling, laat ons niet alleen weten of
de voeding aan of uit staat, we kunnen hieraan ook zien of de voeding 6 of
12 volt levert. Bij 6 volt zal het lampje namelijk duidelijk minder fel bran
den dan bij 12 volt.
Nu we de onderdelen van de mini-voeding enigszins hebben leren kennen,
gaan we onze voeding aan de hand van de bouwtekening in fig. 2.2 maken.
Voordat we de gaten gaan boren, leggen we eerst de onderdelen los in het
kastje, ongeveer zoals ze straks gemonteerd zullen worden. Nu gaan we met
een potlood aangeven waar de gaten in het kastje moeten worden geboord.
Hierbij letten we erop dat de verschillende onderdelen elkaar niet in de weg
zitten.
Aan de achterzijde van het kastje komen twee gaten, één voor de zekeringhouder en één bestemd voor een rubber tule, waardoor we straks het netsnoer naar buiten kunnen voeren. Op de bodem van het kastje wordt de
transformator gemonteerd en, zoals de foto laat zien, een kroonsteentje om
het netsnoer aan te sluiten. In de frontplaat worden tenslotte de gaten aan
gebracht voor de schakelaar, de lamphouder en de twee kontaktbussen.
Nadat we ons ervan overtuigd hebben dat alle onderdelen goed passen, kan
het kastje worden afgewerkt met een kwastje verf, een spuitbus lak of met
plakplastic. De laatste methode heeft onze voorkeur omdat plakplastic
kleine oneffenheden wegwerkt en omdat we na het aanbrengen ervan niet
13

hoeven te wachten tot het droog is, maar direkt verder kunnen met bijvoor
beeld het aanbrengen van de tekst. De frontplaat kunnen we een professio
neel uiterlijk geven door er met wrijfletters tekst op aan te brengen.
Wrijfletters zijn in allerlei maten en typen in onder andere warenhuizen ver
krijgbaar. Om te voorkomen dat de letters beschadigen is het wel nodig dat
ze worden beschermd door de transparante lak of door transparant plakplastic.

Fig. 2.2

Bouwtekening mini voeding

Onderdelenlijst
B1
B2
D1
L1
S1
Tr
Z1

= kontaktbus zwart (—)
= kontaktbus rood (+),
= bruggelijkrichter 25 volt, 0,5 amp. (Amroh type 110A1)
= sïgnaallamphouder met lampje 12 volt
= omschakelaar enkelpolig met middenstand
= transformator 220 V: 6 en 12 V 250 mA (Amroh type P254)
= zekeringhouder met glaszekering 250 mA
kroonsteentje, netsnoer en steker
kastje (Amroh type B 3)
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Nu zijn we dan eindelijk zover, dat de onderdelen definitief in het kastje
kunnen worden gemonteerd. Het is erg belangrijk dat de moeren waarmee
de onderdelen worden vastgezet goed worden aangedraaid. Later is het vaak
erg moeilijk om losgeraakte moeren met een sleutel of tang te bereiken.
De bouwtekening laat duidelijk zien hoe de aansluitdraden op de zekeringhouder en de transformator worden aangesloten. Omdat deze draden be
stemd zijn voor de 220 volt netspanning, mogen ze niet te dun zijn en
moeten deze aansluitdraden een goede isolatie hebben.

Afb. 2.3 Detail lich tnet aansluiting
Afb. 2.4

Mini voeding
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Om de voeding extra veilig te maken is het raadzaam om het metalen kastje
te aarden. We hebben hiervoor nodig een steker met randaarde en een drieaderig snoer. De aarddraad van het snoer, meestal geel-groen gekleurd, wordt
met het kastje verbonden door hem onder de bevestigingsschroef van de
transformator te klemmen. De overige verbindingen kunnen met normaal ge
ïsoleerd montagedraad worden aangebracht. De plus- en minaansluiting van
de bruggelijkrichter worden rechtstreeks op de kontaktbussen gesoldeerd.
De
aansluiting komt aan de zwarte kontaktbus B1 en de
aansluiting
aan de rode kontaktbus B2. Als alle verbindingen zijn aangebracht, gaan we
de schakeling eerst kontroleren, pas als we ervan overtuigd zijn dat alle ver
bindingen volgens de bouwtekening zijn aangebracht en de soldeerpunten
vastzitten, kunnen we de steker in een kontaktdoos steken. Voordat we de
voeding gaan gebruiken, kan de spanning op de kontaktbussen nog even
worden gekontroleerd met de laag-spanningzoeker uit het vorige hoofdstuk.

16

3, Oproepsysteem

OPROEP---o

In fig. 3.1 is het principeschema getekend van een simpel oproepsysteem,
bestaande uit twee posten die door een twee-aderig snoer met elkaar zijn
verbonden. Vanuit beide posten kunnen signalen worden verzonden en ont
vangen. Hiertoe is elke post voorzien van een druksschakelaar (S) en een signaallampje (L).

^5F

Fig. 3.1

Schema oproepsysteem

Ook zijn enkele dioden in de schakeling opgenomen. D2 en D4 zorgen dat
de inkomende en uitgaande signalen van elkaar gescheiden blijven. Zo zal L2
uitsluitend oplichten als S1 wordt ingedrukt terwijl L1 oplicht als S2 wordt
ingedrukt. De dioden D1 en D3 beveiligen de schakeling tegen kortsluiting
die zonder toepassing van deze dioden zou ontstaan, als beide drukschakelaars tegelijkertijd ingedrukt worden.
17

Door een bepaalde kodering te gebruiken, kunnen tussen de twee posten
berichten worden uitgewisseld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vader, die
in de schuur zit te knutselen, te laten weten dat de koffie klaar is, of om
zoonlief in zijn studeerkamer mee te delen dat het eten op tafel staat. Een
dergelijke boodschap kan worden overgebracht door middel van een een
voudige kode, zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken: één signaal bete
kent 'naar de woonkamer komen'. De ontvanger van dit bericht kan
vervolgens door twee signalen te geven laten weten dat het bericht is ont
vangen en begrepen. Voor uitgebreidere berichten is natuurlijk een meer in
gewikkelde kodering noodzakelijk. We kunnen eventueel de signalen splitsen
in twee soorten, namelijk korte en lange signalen ofwel punten en strepen.
De kombinaties die hiermee mogelijk zijn, laat ons onderstaande tabel van
morsetekens zien:
MORSETEKENS
a .—
b -...
c
d
e .
g
h ....
i ..
begrepen
wachten
vergissing

k
I
m
n
o
P
q
r

s
t
u
v
w
x
y

2
3
4
5
6
7
8

z

9

i

o

? ..u

()
beginteken
sluitteken
scheidingsteken

—...—

Evenals bij de mini-voeding, wordt ook bij dit oproepsysteem gebruik
gemaakt van een transformator om van de 220 volt netspanning 12 volt te
maken. Ook nu wil ik er op wijzen, dat de draden die de netspanning voeren
voldoende geïsoleerd moeten zijn en dat de verbindingen goed moeten
worden gesoldeerd.
De transformator kan op de bodem van het kastje worden vastgezet, evenals
een kroonsteentje bestemd voor aansluiting van het netsnoer. Op de foto
kunnen we zien hoe de drukschakelaar en het signaallampje zijn geplaatst.
In beide kastjes kan vervolgens een twee-delig kroonsteentje worden gemon
teerd waarop we straks het verbindingssnoer tussen de posten kunnen aan
sluiten. Het bedraden van de hoofd- en bijpost zal geen problemen opleveren
mits alle verbindingen volgens de bouwtekening in fig. 3.2 worden aange
bracht. Alleen de montage van de dioden verdient speciale aandacht. Gelet
moet namelijk worden op de polariteit, deze is aangegeven door een witte
ring om de diode, zoals we ook in de bouwtekening kunnen zien.
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Fig. 3.2

Bouwtekening
oproepsysteem

SI

HOOFDPOST

Dl

!?n
S2
BIJPOST

Onderdelenlijst
hoofdpost
D1-2 = 2X diode 1N4002
L1
= signaallamphouder met lampje 12 volt
S1
= drukschakelaar - maakkontakt
Tr
= transformator 220 : 12 volt, 0,25 Amp. (Amroh type P254)
1 kastje (Amroh type 331)
1 tule, kroonsteentje, netsnoer en steker
1 tweedelig kroonsteentje t.b.v. verbindingssnoer
bijpost'
D3-4 = 2X diode 1N4002
L2 = signaallamphouder met lampje 12 volt
S2
= drukschakelaar - maakkontakt
1 kastje (Amroh type A 1)
1 tweedelig kroonsteentje t.b.v. verbindingssnoer
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Een installatie die ons waarschuwt wanneer onbevoegde personen onze
woning trachten binnen te dringen, is zeker geen overbodige luxe. Er wordt
immers regelmatig in de kranten melding gemaakt van inbraken en onnodige
vernielingen. Niet alleen winkels en bedrijven zijn hiervan de dupe, ook de
partikuliere woning behoort tot het werkterrein van inbrekers. Dikwijls
blijkt dat algemene preventieve maatregelen, zoals het goed sluiten van
deuren en ramen, onvoldoende beschermend zijn, er moet meer gebeuren
om de ongewenste bezoekers uit ons huis te houden. Een goed middel
hiertoe is een alarminstallatie die in geval van onraad de inbrekers afschrikt
en de bewoners of omwonende waarschuwt.
Om een huis te beveiligen is het in eerste instantie nodig dat de daarvoor in
aanmerking komende deuren en ramen van een melder worden voorzien. De
funktie van een alarmmelder is: het openen van een deur of raam om te
zetten in een schakelend kontakt, waardoor aan de alarmcentrale een seintje
wordt gegeven als er onraad dreigt. Erg geschikt om als alarmmelder te
worden toegepast, is de zogenaamde glas- of reedschakelaar. Dit is een
schakelkontakt ondergebracht in een glazen huisje. Zo'n schakelkontakt, dat
normaal is geopend, kan alleen worden gesloten door een magnetisch veld.
Veel problemen kan het niet opleveren om bijvoorbeeld in de deur een klein
magneetje te plaatsen en in de deurpost een glasschakelaar te monteren. Bij
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montage dient wel gelet te worden op de afstand tussen de magneet en de
glasschakelaar.
Als de deur gesloten is, moet namelijk een minimum afstand aanwezig zijn
om het schakelkontakt te doen sluiten. Natuurlijk mogen ook andere
schakelaars als alarmmelder worden gebruikt. In principe is elk element dat
een kontakt maakt of verbreekt toepasbaar. Zo is het ook mogelijk een
thermostaat in de serie melders op te nemen, dan zal de alarminstallatie
tevens als brandmelder dienst doen. De wijze waarop we straks de alarmmelders op de centrale gaan aansluiten, wordt in fig. 4.6 aangegeven.
De alarmcentrale heeft twee belangrijke funkties. In de eerste plaats moet
hij, zodra één van de melders onraad meldt, een toeter of sirene inschakelen
en daarnaast moet de alarmcentrale een eenmaal ingeschakeld alarm intakt
houden. Als bijvoorbeeld het alarm wordt geaktiveerd doordat er een deur is
geopend, moet dit alarm ingeschakeld blijven ook al wordt de betreffende
deur weer gesloten. Het schema van een alarmcentrale die aan de zojuist ge
stelde eisen voldoet, is in fig. 4.1 getekend.

1
I

Fig. 4.1

Schema alarmcentrale

De thyristor (Th), het belangrijkste onderdeel in dit schema, doet dienst als
elektronische schakelaar. In rusttoestand laat hij geen stroom door, pas als
op de gate-aansluiting (g) een positieve spanning wordt aangesloten, zal de
thyristor gaan geleiden en in deze toestand blijven, ook al wordt de positieve
spanning van de gate weggenomen. Met een drietal weerstanden is een zoge
naamde spanningsdeler gemaakt, die ervoor zorgt dat de gate in rusttoestand
niet meer dan 0,5 volt krijgt. Deze spanning is te laag om de thyrsitor te
doen geleiden. Zodra echter een alarmmelding binnenkomt, doordat B1-B2
wordt overbrugd of B3-B4 wordt onderbroken, raakt de spanningsdeler uit
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balans waardoor de gate een hogere spanning krijgt. Het gevolg hiervan is dat
de thyristor gaat geleiden zodat het relais (Ry) inschakelt. Met de resetschakelaar S2 kan het circuit worden onderbroken. Alleen hierdoor zal de
thyristor in zijn normale, niet-geleidende, toestand terugkeren. Het
indrukken van S2 heeft tevens tot gevolg dat de schakeling weer paraat staat
voor een volgend alarm. Om de installatie regelmatig op een goede werking
te kunnen kontroleren, is drukschakelaar S1 in het schema opgenomen.
Door deze schakelaar in te drukken wordt namelijk een alarmmelding geïmi
teerd.
Tijdens het bouwen van de alarmcentrale zullen we kennis maken met een
meer 'elektronische' wijze van monteren; we gaan namelijk gebruik maken
van een universeel montage bordje of, zoals we dat met een term uit de
elektronika noemen: een universeel printplaatje. De bouwtekening infig. 4.2
laat zien dat de weerstanden en de thyristor op zo'n printplaatje zijn gemon
teerd.

+ |®

BI U

Relais

B2 I

B5

-ÜH}
Fig. 4.2

B6

^=bevestigingsgat 3.2mm
® = onderbreking koperbaan
—*=richting koperbanen

Bouwtekening alarmcentrale

Deze printplaatjes zijn in de elektronika-onderdelenhandel in bepaalde af
metingen verkrijgbaar. Aangezien we voor de alarmcentrale slechts een ge
deelte van zo'n plaatje nodig hebben, gaan we hem eerst op maat maken.
Aan de hand van de bouwtekening 4.2 kunnen de afmetingen worden be
paald door het aantal gaatjes te tellen. De richting waarin de koperbanen
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moeten lopen mogen we hierbij niet vergeten. Het op maat maken gaat vrij
eenvoudig als we de printplaat aan beide zijden met een scherp mes
insnijden. De print kan dan namelijk gemakkelijk op de ontstane snijlijn
worden gebroken. Op de plaats die in de bouwtekening is aangegeven, kan
nu het bevestigingsgat worden geboord en de onderbreking in de koperbaan
worden aangebracht.

Onderdelenlijst
B1-4 = 4 kontaktbussen (t.b.v. alarmmelders)
B5-6 = 2 kontaktbussen (t.b.v. signaalgever)
R1
= weerstand 470 ohm, 'A watt
R2
= weerstand 5,6 k.ohm, 'A watt
R3
= weerstand 470 ohm, A watt
R4
= weerstand 1 k.ohm, 'A watt
= drukschakelaar, verbreekkontakt
S1
S2
= drukschakelaar, verbreekkontakt
= relais 12 volt
Ry
Th
= thyristor 50 volt, 1 A (b.v. type TD501 of TIC45)
1 tule + tweedelig kroonsteentje t.b.v. voedingssnoer
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
1 kast (Amroh type B3)

Pas nu gaan we de onderdelen monteren door de aansluitdraadjes aan de niet
verkoperde zijde van de printplaat door de juiste gaatjes te steken en een
weinig om te buigen. Ook de doorverbinding tussen de weerstand R2 en de
thyristor brengen we op deze wijze aan, waarna we aan de achterzijde van
de print de aansluitdraden op de koperbanen vast solderen en zo kort moge
lijk afknippen. Tenslotte solderen we nog de zogenaamde printsoldeerlippen
op die plaatsen waar straks de aansluitdraden komen. De printplaat, die er
nu uit zal zien als afb. 4.4, leggen we even terzijde om onze aandacht te
verplaatsen naar het kastje. Nadat we ons ervan overtuigd hebben dat de
onderdelen elkaar niet in de weg zitten, kunnen we aan de voorkant van het
kastje de montagegaten boren.
Hierna schroeven we de kontaktbussen en de schakelaars op de frontplaat
zodat we kunnen zien welke ruimte vrij is om de resterende onderdelen te
plaatsen. Zoals afb. 4.5 aangeeft, kan de printplaat op de achterwand
worden geschroefd.
Dit doen we met behulp van een afstandbusje van ca 5 mm lengte om er
zeker van te zijn dat tussen de achterzijde van de print en het kastje geen
sluiting ontstaat. Het relais kan vervolgens met een beugeltje of gewoon met
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Afb. 4.3 Glasschakelaar
4- magneet

Printplaat voorzien
van onderdelen

1

Alarmcentrale
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wat lijm op de bodem van het kastje worden vastgezet. Tenslotte monteren
we nog een tule en een kroonsteentje om straks de voedingskabel door te
voeren en aan te sluiten. Als we er zeker van zijn dat alle onderdelen passen,
gaan we ze demonteren zodat we het kastje met verf of plakplastic kunnen
afwerken en er met wrijfletters de tekst op aan kunnen brengen. Hierna kan
alles definitief gemonteerd en aangesloten worden waarbij we voor de be
drading tussen printplaat en andere onderdelen fig. 4.2 kunnen raadplegen.
De voeding die de alarmcentrale nodig heeft, kan uit een 9 volt batterij
worden betrokken, maar ook de mini-voeding uit hoofdstuk 2 kan als ener
giebron worden gebruikt. Bij het aansluiten van de spanning wel even oplet
ten dat de plus en min niet verwisseld worden.
Na tussen de kontaktbussen B3 en B4 een overbrugging te hebben aange
bracht, kan de alarmcentrale getest worden. Het relais zal nu op drie
manieren kunnen worden ingeschakeld. In de eerste plaats door de testschakelaar in te drukken, in de tweede plaats door de kontaktbussen B1 en B2
te overbruggen en in de derde plaats door de verbinding tussen B3 en B4
weg te nemen. Het relais kan telkens weer worden uitgeschakeld door de
reset-schakelaar S2 in te drukken.
ALARMMELOERS

vS

>B1

>B2

>83

>B‘

Fig. 4.6
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De elektronische sirene, die in dit hoofdstuk wordt besproken, is eigenlijk
ontworpen om als signaalgever te dienen voor de alarmcentrale uit het vorige.
Het is echter ook best mogelijk om deze herriemaker als deurbel te gebruiken
of als hulpje in de discobar, bijvoorbeeld ter aankondiging van alarmschijven.
Zo zijn er nog wel enkele toepassingen te bedenken voor dit apparaat, dat
in staat is doordringende en alarmerende geluiden te produceren.
De twee transistoren T1 en T2, die we tegenkomen in het in fig. 5.1 gete
kende schema, vormen het hart van de sirene; tezamen met weerstand R3 en
de kondensatoren C2 en C3 wekken ze een wisselspanning op. Het bij
zondere aan deze wisselspanningopwekker, die met een elektronika term
'oscillator' wordt genoemd is, dat de frequentie veranderd kan worden door
de spanning op de basis van transistor T1 te veranderen. Deze basis is via
weerstand R2 op een elektrolytische kondensator aangesloten. Zo'n kondensator, beter bekend onder de naam 'elko', kunnen we enigszins verge
lijken met een akku. In de elko kan namelijk een klein beetje elektrische
energie worden opgeslagen die dan op een later tijdstip weer gebruikt kan
worden. Door nu schakelaar S1 te sluiten, zal de elko C1 zich via weerstand
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R1 langzaam opladen; de spanning aan de pluszijde van de elko wordt hier
door langzaam hoger. Een logisch gevolg hiervan is, dat via R2 ook de basis
van transistor T1 een langzaam hoger wordende spanning krijgt aangeboden
waardoor de frequentie eveneens langzaam zal stijgen. Zodra we drukschakelaar S1 loslaten, wordt de elko niet langer opgeladen met als gevolg dat hij
zich via weerstand R4 geleidelijk zal ontladen waardoor ook de frequentie
van de oscillator langzaam lager zal worden. Door tenslotte een luidspreker
via C4 op de oscillator aan te sluiten, wordt de voortdurend veranderende
frequentie omgezet in een voortdurend veranderende hoorbare toon.
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Fig. 5.1

Schema sirene

Een welkome bijkomstigheid van deze schakeling is, dat hij zichzelf als het
ware uitschakelt. Zodra namelijk de elko C1 is ontladen, stopt de oscillator
waardoor hij geen stroom meer verbruikt, als we tenminste het kleine lek
stroom pje van 6 micro-ampère ofwel 0,000.006 ampère niet meerekenen.
Aangezien de sirene tijdens bedrijf slechts 10 milli-ampère verbruikt, kan de
schakeling heel goed door een 9 volt batterijtje worden gevoed. Ook de
mini-voeding van hoofdstuk 2 kan als energie-bron worden aangewend. Het
is dan wel noodzakelijk dat we de spanning afvlakken. Dit afvlakken, of
meer gelijk maken van de spanning, doen we door tussen de plus en de min
een elko van tenminste 500
(micro-farad) te monteren; hierbij komt de
plus van de elko aan de plus van de voedingsspanning.
Zoals de afbeeldingen laten zien, is de sirene uitgevoerd met twee kontaktbusjes. Hierop kan extern een schakelaar worden aangesloten zoals bijvoor
beeld de alarmcentrale of een deurbelschakelaar. De drukschakelaar S1 blijft
dan dienst doen als testschakelaar.
Nadat het universele printplaatje volgens fig. 5.2 op maat is gemaakt en van
bevestigingsgaten en onderbrekingen is voorzien, gaan we de onderdelen
monteren.
Het bouwschema in fig. 5.2 geeft aan waar en hoe de onderdelen komen en
ook waar de doorverbindingen op de print moeten worden aangebracht.
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luidspreker

® bevestigingsgot 3.2mm.
® onderbreking koperbaan
richting koper banen
Fig. 5.2

Bouwtekening sirene

Onderdelenlijst
B1-2 = 2 kontaktbussen t.b.v. externe schakelaar
C1
= elko 100/jF, 25 volt
C2 = kondensator 10 nF (= 0,01/iF)
C3 = kondensator 150 nF (= 0,15 juF)
C4 = elko 100/iF, 25 volt
LS = luidspreker 8 ohm, klein model
R1 = weerstand 39 k.ohm, 'A watt
R2 = weerstand 39 k. ohm, 'A watt
R3 = weerstand 470 ohm, 'A watt
R4 = weerstand 330 k.ohm, 'A watt
S1
= drukschakelaar - maakkontakt
T1
= transistor BC 107
T2 = transistor BC 177
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
1 kastje, Amroh type B 3
Alleen bij toepassing batterij-voeding
1 knoopaansluiting voor 9 volt batterij
1 batterij 9 volt
Alleen bij toepassing mini-voeding
1 tweedelig kroontsteentje + tule t.b.v. voedingssnoer
1 elko 500 /lzF, 25 volt (zie tekst)
I
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Als eerste monteren we deze doorverbindingen omdat het later, als de
andere onderdelen op de print zijn gemonteerd, erg moeilijk kan worden om
ze aan te brengen. Voor de korte doorverbindingen mag gewoon ongeïso
leerd montagedraad worden gebruikt; de langere doorverbinding, die van T1
naar T2, moet echter wel geïsoleerd zijn. Vervolgens kunnen de weerstanden
worden gemonteerd en hierna zijn de transistoren aan de beurt. Bij het
monteren van de transistoren moet ervoor worden gezorgd, dat de aansluitdraadjes exact zo worden geplaatst als in de bouwtekening is aangegeven.
Het verwisselen van transistoraansluitingen zal de schakeling zeker niet doen
werken en kan er zelfs de oorzaak van zijn dat deze gevoelige onderdelen
defekt raken. Ook het solderen aan transistoren verdient enige aandacht; dit
moet namelijk zo snel mogelijk gebeuren om oververhitting te voorkomen.
De laatste onderdelen die we gaan monteren zijn de vier kondensatoren.
Ook hier moeten we opletten dat de elko's C1 en C4 worden geplaatst zoals
de montagetekening aangeeft: dus de plus, die veelal is aangegeven door een
ril in het huis, aan de goede zijde. Op de plaats waar straks de aansluitdraden
komen, solderen we tenslotte nog print-soldeerlippen waarmee de printplaat voor de sirene is voltooid. Afb. 5.3 kan worden geraadpleegd om voor
de print en de andere onderdelen een plaats te vinden in het kastje.
Voor de luidspreker, die tegen de bovenzijde van het kastje kan worden
gelijmd, is het nodig dat een aantal gaatjes worden geboord om het geluid
door te laten. Deze gaatjes kunnen netjes op afstand worden geboord door

Afb. 5.3 Sirene
i
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een stukje universele printplaat als boormal te gebruiken. Hiertoe plakken
we de printplaat met plakband vast op de plaats waar de gaatjes moeten
komen. Vervolgens boren we de nodige gaatjes door met een boortje van
1 mm. Later kunnen deze gaatjes eventueel met een groter boortje worden
opgeboord. Nadat het kastje is geboord en afgewerkt, monteren we de ver
schillende onderdelen. Hierbij moet er vooral op gelet worden dat de onder
zijde van de printplaat geen sluiting maakt met het metalen kastje. Nadat
tenslotte de bedrading is aangebracht, kunnen we de batterij of de minivoeding aansluiten. Dit mogen we echter pas doen als we er zeker van zijn
dat de bedrading goed is aangebracht en de plus en min draad van de
voeding niet zijn verwisseld!
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6. Lichtnet-uitvaHndikator

LICHTNET yjxt INDIKATOR
220V

ALARM

(

De tijd speelt in ons leven een erg belangrijke rol. Al in het eerste levensjaar
is het de klok die bepaald wanneer we onze melk krijgen. Naarmate we
ouder worden gaat deze klok een steeds grotere rol spelen. Of het nu de
school betreft, het werk of een afspraak, telkens is het nodig dat we een
klok raadplegen. Nieuwe technieken worden daarom regelmatig aangewend
om uurwerken nauwkeuriger te doen werken. Eén van die verbeteringen is
de vervanging van de opwindbare veer door een elektrisch aandrijfsysteem.
Hierdoor is het regelmatig opwinden komen te vervallen. Immers een elek
trische klok geeft dag in dag uit de juiste tijd aan, zolang er tenminste een
toevoer is van elektrische stroom. Bij een onderbreking van de stroom, door
bijvoorbeeld een storing of gewoon omdat wegens werkzaamheden aan de
elektrische installatie een zekering is losgedraaid, zullen de meeste elek
trische klokken onmidellijk stilstaan. Het uurwerk zal pas dan weer op gang
komen als de de elektrische stroom wordt ingeschakeld, de tijd echter die
het uurwerk dan aangeeft, zal niet meer overeenstemmen met de werkelijk
heid.
Natuurlijk is dit vrij eenvoudig te verhelpen door het uurwerk op de juiste
tijd in te stellen. De mogelijkheid bestaat echter dat we dit vergeten en het is
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ook niet ondenkbaar dat een tijdelijke stroomonderbreking onopgemerkt
aan ons voorbijgaat. Om in deze situatie toch attent te worden gemaakt op
het feit dat de aangegeven tijd niet korrekt is, hebben we een toestel ont
worpen dat het lichtnet kontinu bewaakt en een eventuele onderbreking
door middel van lichtsignalen zichtbaar maakt.
Fig. 6.1 toont ons het principeschema van de lichtnet-uitvalindikator. Hierin
herkennen we de transformator die 220 volt netjes omvormt naar 12 volt.
Diode D1 zorgt vervolgens voor de gelijkrichting van de spanning. Met
één diode krijgen we weliswaar een erg slechte gelijkspanning, maar dat is
ruim voldoende om deze schakeling goed te laten funktioneren. De twee signaallampjes L1 en L2 geven ons straks informatie over de toestand van het
lichtnet. Zo zal L1 altijd zwak, dus niet hinderlijk, oplichten als de 220 volt
aanwezig is. L2 daarentegen zal fel oplichten, echter alleen als na een stroom
onderbreking de spanning weer wordt ingeschakeld.

fct-r
<B1

n

R2

Fig. 6.1

<B2

Schema lich tnet-uitzal-indikator

Het elektronisch geheugen van de schakeling is de thyristor Th welke door
de gate-aansluiting (g) wordt gestuurd. Deze gate is verbonden met een elek
tronisch netwerk bestaande uit twee weerstanden en een elektrolytische
kondensator. Zolang de netspanning aanwezig blijft, wordt de spanning die
de gate krijgt aangeboden bepaald door de weerstanden R1 en R2. Minder
dan 1 volt bedraagt deze spanning en dat is ruim voldoende om te voorko
men dat de thyristor gaat geleiden. Zodra nu het lichtnet na een onderbre
king weer wordt ingeschakeld komt de elko C1 in aktie, hij gaat zich name
lijk via R2 opladen, dit heeft tot gevolg dat de spanning op de gate gedurende
een korte tijd zo hoog wordt dat de thyristor gaat geleiden en dus L2 zal
gaan branden. Om eventueel een relais (elektrisch gestuurde schakelaar)
of een zoemer op de schakeling te kunnen aansluiten, zijn de kontaktbussen
B1 en B2 toegevoegd. Op deze kontaktbussen komt alleen spanning als L2
brandt, dus nadat een stroomonderbreking is opgeheven. Door de reset-schakelaar S1 gedurende enkele seconden in te drukken, zal de lichtnet-uitval
indikator weer in zijn oorspronkelijke toestand terugkeren.
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In onderstaande tabel geven nog even een overzicht van de betekenis van de
lampjes L1 en L2.

L1
groen

L2
rood

betekenis

aan

uit

Niets aan de hand, netspanning is aanwezig en niet uit
gevallen geweest.

uit

uit

Lichtnet is momenteel uitgevallen.

aan

aan

Lichtnet is aanwezig, hij is echter uitgevallen geweest!

Slechts een heel klein gedeelte van een universeel printplaatje is nodig om de
de onderdelen voor deze schakeling te monteren. Nadat het plaatje op maat
is gemaakt en het bevestigingsgat is geboord, gaan we het aan dit gat
grenzende koper zodanig wegkrabben, dat het afstandsbusje straks geen kontakt maakt met de koperbanen. Als we hierna de onderdelen gaan plaatsen,
raadplegen we de bouwtekening in fig. 6.2 voor de juiste montagerichting
van de diode, de elko en de thyristor. Aangezien de ruimte in het kastje be
perkt is, verdient het aanbeveling alvorens de montagegaten te boren eerst
te kijken of de onderdelen en vooral de transformator, elkaar niet in de weg
zitten.

SI
B2

BI

trafo

11
L2

L1

® = bevestigingsgat 3.2mm.
= richting koperbanen
Fig. 6.2
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Bouwtekening lichtnet-uitval-indikator

Het feit dat deze schakeling direkt uit het lichtnet wordt gevoed betekent,
dat we weer de nodige aandacht moeten schenken aan een goede en veilige
netaansluiting, zoals bijvoorbeeld in afb. 2.3 is aangegeven. Na montage en
aansluiten van de onderdelen lopen we nog even alle verbindingen na om te
kontroleren of alles wel op de juiste plaats zit. Pas nu steken we de steker in
een kontaktdoos, als de schakeling goed werkt, zullen beide lampjes op
lichten. Door de reset-schakelaar in te drukken zal L2 uit gaan, de lichtnetuitval-indikator staat nu paraat om zijn kontrolerende funktie uit te oefenen.

Onderdelenlijst
B1-2 = 2 kontaktbussen
C1 = elko 100 /iF, 25 volt
D1 = diode 1N4002
L1 = signaallamphouder met lampje 24 volt (groene lens)
L2 = signaallamphouder met lampje 12 volt (rode lens)
R1 = weerstand 470 k.ohm, Yz watt
R2 = weerstand 2,7 k.ohm, Yz watt
S1 = drukschakelaar, verbreekkontakt
Th = thyristor 25 volt, 0,5 ampère (b.v. type TD501 of TIC45)
Tr = transformator 220:12 V, 0,25 A (b.v. Amroh type P 254)
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
1 kastje Amroh type B3 -1 tule, kroonstrip.netsnoer en steker

Afb. 6.3 Lichtnet-uitval-indikator
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7 Noodverlichting

\

NOODVERLICHTING
ï

Ondanks het feit dat de voorziening van elektrische energie in ons land aan
bijzonder strenge eisen voldoet, bestaat er toch altijd een mogelijkheid dat
de netspanning op een onverwacht moment wegvalt. Storing in de elektrici
teitscentrale of een defekte zekering bij ons in huis kan er de oorzaak van
zijn dat we in het donker tastend op zoek moeten naar kaarsen of zeke
ringen. Een dergelijk ongemak is enigszins te beperken door op een strate
gisch punt in huis een zogenaamde noodverlichting aan te brengen. De naam
geeft al aan dat dit toestel de funktie heeft om in geval van nood een beetje
licht in de duisternis te brengen. Het toestel dat in dit hoofdstuk wordt be
schreven, is zo'n noodverlichting die in aktie komt zodra het lichtnet weg
valt. Om de batterijen die het noodlicht van stroom voorzien, niet onnodig
te verspillen, bepaalt dit toestel tevens of het wel donker genoeg is om het
noodlicht te doen ontsteken.
De eerste onderdelen die we tegenkomen in het in fig. 7.1 getekende schema
zijn de inmiddels welbekende transformator en bruggelijkrichter. Tezamen
met het relais 'Ry' bewaken ze voortdurend het lichtnet. Het relais, ofwel
een elektromagnetische schakelaar, is voorzien van één of meer omschakel-
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kontakten. De stand hiervan wordt bepaald door het feit of er wel of geen
spanning op de relaisspoel aanwezig is. In een principeschema worden deze
kontakten altijd in de ruststand getekend, dat wil zeggen in die stand waar
bij er geen spanning op de relaisspoel aanwezig is. Zodra de netspanning op
de transformator wordt aangesloten, zal een door 'D1' gelijkgerichte span
ning het relais doen aanspreken met als gevolg dat de batterij 'B1' wordt
uitgeschakeld. Pas als de energievoorziening het laat afweten, valt het relais
terug in de ruststand waardoor het elektronische gedeelte van de noodver
lichting op de batterijspanning wordt aangesloten. Met behulp van een
lichtgevoelige weerstand, in de praktijk LDR genoemd, wordt het omgevings
licht gemeten en aan een uit twee transistoren bestaande elektronische
schakelaar toegevoerd.

[

Fig.7.1

}-

Ry

Schema noodverlichting

Transistoren kunnen in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld, namelijk
in PNP-transistoren en NPN-transistoren. T1 is een PNP-transistor. Globaal
kan gesteld worden dat deze transistor gaat geleiden zodra de basis een nega
tieve spanning krijgt aangeboden. T2 is een NPN-transistor, deze kunnen we
laten geleiden door op de basis een positieve spanning aan te brengen.
Gewapend met deze summiere transistorkennis is de werking van de lichtdonkerschakelaar te verklaren. De weerstandswaarde of ohmse weerstand
van een LDR wordt bepaald door de hoeveelheid licht die op de LDR
schijnt. Zo zal een toename van de licht-intensiteit de ohmse weerstand
kleiner doen worden. Al een weinig omgevingslicht zal de ohmse weerstand
van de LDR R1 kleiner maken dan de 470 k.ohm van R2. Dit heeft tot
gevolg dat de basis van T1 een meer positieve spanning krijgt aangeboden.
Deze PNP-transistor zal dus niet geleiden. Omdat transistor T2 hierdoor
geen positieve spanning op de basis krijgt, zal ook deze niet geleiden. Zodra
het echter donker wordt, zal de ohmse weerstand van de LDR hoger worden.
Bij voldoende duisternis zelfs zo hoog dat de spanning op de basis van T1
meer negatief wordt, hetgeen betekent dat deze transistor gaat geleiden.
Door deze geleiding wordt de spanning op de basis van T2 meer positief
37

zodat ook deze transistor zal gaan geleiden met als uiteindelijk gevolg dat
de noodlamp gaat branden. Zowel door het weer inschakelen van het lichtnet als door het lichter worden van de omgeving, zal de noodverlichting
zichzelf weer uitschakelen.
De bouwtekening in fig. 7.2 laat zien dat er nogal wat onderdelen buiten het
universele printplaatje vallen.
Alleen de weerstanden, transistoren en de bruggelijkrichter kunnen we op de
printplaat monteren, echter nadat we de op de tekening aangegeven onder
brekingen en het montagegat hebben aangebracht. De twee wisselspanningaansluitingen van D1 zijn op de tekening niet zichtbaar. Deze zijn namelijk
recht onder het diodehuisje door de korresponderende gaatjes gestoken.
Eventueel kan ook het relais op de printplaat worden gemonteerd door de
twee spoelaansluitingen rechtstreeks op de printplaat te solderen. Voor de
overige onderdelen moet elders in het kastje een plaats worden gezocht. Zo
kunnen de transformator en de batterijhouder op de kastbodem worden
gemonteerd. De batterijhouder voor vier VA volt batterijen kunnen we kant
en klaar kopen. Het is echter ook mogelijk om van een Veroboard printplaat
en enkele paperclipsen zelf een batterijhouder te maken. Fig. 7.4 laat zien
hoe de print bewerkt moet worden en waar de van paperclipsen gemaakte
beugeltjes gesoldeerd dienen te worden.
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:: ’JEm
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220V
Fig. 7.2
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Bouwtekening noodverlichting

® =bevestigingsgat 3.2 mm.
0 =onderbreking koper baan
T = richting koperbonen

Onderdelenlijst
B1 = 4 batterijen V/2 volt, model engelse staaf
1 batterijhouder voor 4 X engelse staaf of 1 Veroboard printplaat
(zie tekst)
D1 = bruggelijkrichter 25 volt, 250 milli-ampère
L1 = gloeilampje 6 volt, 50 milli-ampère of 300 milli-watt
R1 = LDR (lichtgevoelige weerstand)
R2 = weerstand 470 k.ohm, V2 watt
R3 = weerstand 1 M.ohm, V2 watt
R4 = weerstand 470 ohm, V2 watt
Ry = relais 12 volt
S1 = drukschakelaar, verbreekkontakt
T1 = transistor BC 177
T2 = transistor 2N1613
Tr = transformator 220 : 12 volt, 250 milli-ampère (Amroh type P254)
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
tulen, kroonsteentje, netsnoer en steker
kast, Amroh type 334
signaallamphouder (behuizing LDR)
gedeelte zaklantaarn (behuizing L1)

De onderdelen die we tenslotte op de frontplaat gaan monteren zijn: de testschakelaar 'S1'; de noodlamp 'L1' en de lichtgevoelige weerstand 'R1'.
Montage van de testschakelaar zal geen probleem opleveren. De overige twee
onderdelen vragen echter enige kreativiteit van de bouwer. Zowel voor de
noodlamp als voor de lichtgevoelige weerstand moeten we namelijk zelf een
behuizing maken. Afb. 7.5 laat zien hoe de noodlamp kan worden onderge
bracht.
Van een zaklantaarn is de kop kompleet met reflektor en lamphouder als
behuizing gebruikt. Vooral de reflektor is erg belangrijk omdat deze ervoor
zorgt dat de hoeveelheid lichtenergie wordt gebundeld. Met behulp van een
beugel of een weinig lijm kan dit zaklantaarngedeelte op de frontplaat
worden vastgezet. Een montagevoorbeeld van de LDR laat ons afb. 7.3
zien.
Hier is de LDR in een 'lege' signaallamphouder gelijmd, zodoende kan deze
op eenvoudige wijze op de frontplaat worden geschroefd. Bij montage van
de LDR moet er op gelet worden dat het licht van de noodlamp niet op de
LDR schijnt; immers meer licht op de LDR betekent minder lichtopbrengst
van de noodlamp. De testschakelaar is aangebracht om de noodverlichting
van tijd tot tijd op zijn werking te kontroleren. Door deze schakelaar in
te drukken zal, alleen als het voldoende donker is, de noodlamp branden.
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Afb. 7.3

LDR in
signaallamphouder

Fig. 7.4
17mm.
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Afb. 7.5 Noodverlichting
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Bouwtekening
batterijhouder

8. Quiztafel

O
3

O

4

Televisie-quizzen zijn erg populair. Sommige kijkers maken er dan ook een
gewoonte van om mee te zoeken en te raden naar de gevraagde antwoorden.
Veel plezieriger is het natuurlijk om in de huiselijke kring onze eigen quiz te
spelen. Wat we hiervoor nodig hebben is niet meer dan een lijst met vragen
en een toestel dat de spelleider laat weten wie van de spelers het eerst de ge
vraagde oplossing heeft gevonden. Zo'n toestel dat opeen eerlijke wijze die
speler aanwijst die als eerste te kennen geeft het antwoord te weten, wordt
in dit hoofdstuk besproken.
Deze quiztafel, zoals we het toestel noemen, is geschikt om met 2, 3 of 4
personen het vraag- en antwoordspel te spelen. Hiervoor krijgt iedere speler
een drukschakelaar welke via een snoer met de quiztafel is verbonden. Zodra
nu een speler meent het antwoord op de gestelde vraag te weten, drukt hij
of zij razendsnel de drukknop in. De eerste knop die wordt ingedrukt heeft
tot gevolg dat het korresponderende lampje op de quiztafel gaat branden
terwijl op hetzelfde ogenblik alle andere lampjes worden geblokkeerd. Door
de reset-schakelaar in te drukken kan de spelleider het brandende lampje uit
schakelen en de blokkering opheffen en is de quiztafel tevens gereed voor
een volgend spel.
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De quiztafel bestaat naast de algemene onderdelen S5 en R5 uit een voor elk
kanaal identieke schakeling. In fig. 8.1 kunnen we dit het duidelijkst zien.
Belangrijk in dit schema is de stuurlijn waarop alle drukschakelaars en via
dioden ook alle thyristoruitgangen zijn aangesloten. Normaal wordt deze
stuurlijn door weerstand R5 voorzien van een positieve spanning. Zodra één
van de drukschakelaars wordt gesloten, komt deze positieve spanning via een
weerstand op de gate van de betreffende thyristor. Dit heeft dan tot gevolg
dat deze thyristor gaat geleiden en het daarop aangesloten lampje zal gaan
branden. Deze geleiding zal blijven bestaan ook al wordt de drukschakelaar
weer geopend.
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Schema quiztafel

Alleen door met S5 de voedingsspanning even te onderbreken zal de
thyristor in zijn oorspronkelijke niet geleidende toestand terugkeren. Op
hetzelfde ogenblik dat de thyristor gaat geleiden, wordt de negatieve
spanning via een diode op de stuurlijn geschakeld. Aangezien de positieve
spanning door R5 meer weerstand ondervindt dan de negatieve spanning, zal
de stuurlijn negatief worden. Als hierna een drukschakelaar wordt gesloten,
zal dit tot gevolg hebben dat de betreffende gate een negatieve spanning
krijgt aangeboden waarop de thyristor niet zal reageren. Immers een
thyristor kan alleen worden ingeschakeld door op de gate een positieve
spanning aan te brengen.
Met uitzondering van de lampjes en de schakelaars worden alle onderdelen
van deze quiztafel op de inmiddels bekende universele printplaat gemon
teerd. Na het voorbewerken van de print kunnen aan de hand van bouw
tekening 8.2 de onderdelen worden aangebracht.
Vooral moet hierbij gelet worden op de positie van de dioden en de
thyristoren, zoals die in de bouwtekening is aangegeven. Eveneens monteren
we op die plaatsen waar later de aansluitdraden op de print komen.
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Bouwtekening quiztafe!

Onderdelenlijst
D14
L14
R14
R5
S14
S5
Th 14

=4
=4
= 4
= 1
=4
= 1
= 4

dioden 1N4002
signaallamphouders met lampje 12 volt
weerstanden 1 k.ohm,.% watt
weerstand 1 k.ohm, V* watt
drukschakelaars, maakkontakt
drukschakelaar, verbreekkontakt
thyristoren 50 volt, 0,5 ampère (b.v. type TD501 of TIC45)

gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
1 kastje, Amroh type B 4
4 kastjes, Amroh type A 1
4 meter 2-aderig soepel snoer
8-delige kroonstrip - 2-delige kroonstrip.
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zogenaamde printlippen, welke we op dezelfde wijze als de onderdelen aan
de niet-verkoperde zijde door de gaatjes steken en aan de koperzijde solderen.
Nu kan de komplete printplaat met behulp van afstandbusjes op de bodem
van het kastje worden vastgeschroefd. De afstandbusjes moeten ervoor zorgen
dat geen kortsluiting kan ontstaan tussen de soldeerpunten van de print en
de bodem van het kastje. Om straks de drukschakelaars en de voedingsspan
ning gemakkelijk te kunnen aansluiten, monteren we op de kastbodem ook
een acht- en een tweedelige kroonstrip zoals we in afb. 8.4 kunnen zien.
Vervolgens maken we in het deksel van het kastje vier gaten voor de signaallamphouders en een drukschakelaar. Nadat geprobeerd is of de lamphouders
en de drukschakelaar passen, brengen we de nodige tekst aan en monteren
we de onderdelen op het deksel.
In fig. 8.2 zijn voor het gemak de aansluitdraden van de print naar de druk
schakelaars S1 tot en met S4 rechtstreeks getekend. Deze draden lopen
echter via de reeds gemonteerde achtdelige kroonstrip. Om een soepele ver
binding te krijgen tussen kastbodem en deksel gebruiken we gespiraliseerd
montagedraad om de printplaat op de reset-schakelaar S5 en de lampjes aan
te sluiten. Zo'n soepele verbinding verkrijgen we door twee circa 20 cm
lange montagedraadjes in elkaar te draaien en het geheel vervolgens om een
breipen of iets dergelijks te wikkelen. Het verkregen resultaat zien we in
afb. 8.3.

Afb. 8.3

Gespiraliseerd montagedraad

QUIZTAFEL SPELREGELS
1. Dé spelleider begint met het voorlezen van de vraag.
2. Zodra een speler door het indrukken van de knop te kennen geeft het
antwoord te weten, stopt de spelleider met het voorlezen van de vraag.
3. De speler wiens lampje brandt, krijgt gedurende 10 seconden de gelegen
heid om het antwoord te geven.
4. Een goed antwoord wordt beloond met een punt. Indien geen of een fout
antwoord wordt gegeven, wordt een punt van de reeds behaalde punten
afgetrokken.
5. Indien geen of een fout antwoord is gegeven, drukt de spelleider even de
reset-schakelaar in en gaat zonodig verder met het voorlezen van de vraag.
6. Iedere speler mag per vraag slechts één antwoord geven.
7. Een ronde is beëindigd als een speler het goede antwoord heeft gegeven
of als niemand binnen de 10 seconden na het stellen van de vraag zijn
schakelaar heeft ingedrukt of als alle spelers een fout antwoord hebben
gegeven.
8. Alleen de spelleider beslist of een gegeven antwoord juist is.
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Tot slot rest ons nog de drukschakelaars S1 tot en met S4 aan te sluiten.
Deze schakelaars monteren we eerst in een klein kastje alvorens we ze met
een twee-aderig snoer op de achtdelige kroonstrip aansluiten. Door nu een
batterij of een voedingsapparaat met een spanning tussen de 6 en de 12 volt
aan te sluiten, is de quiztafel gereed voor gebruik.
Opmerking
De hoogte van de gatespanning waarbij een thyristor gaat geleiden, kan per
thyristor verschillen. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de lage restspanning
(die op de stuurlijn aanwezig blijft als één van de thyristoren geleidt) toch
nog in staat is de andere thyristoren te ontsteken. In dit geval is het nodig in
serie met R5 twee dioden in geleidende richting op te nemen.

Eén van de vier drukschakelaars

Afb. 8.4

Quiztafel
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9. Audio schokelbox

AUDIO SCHAKELKAST
VERST 1

LUIDSP

LUIDSP1

#
VERST 2

HOOFDTE L

LUIDSP 2

hoofdtelefoon

i

Deze audio schakelbox die ook wel naar de naam 'audio control unit'
luistert, stelt de gebruiker in staat om stereo signalen van verschillende ver
sterkers te koppelen met verschillende luidsprekers of met een hoofdtele
foon. Op zich is dit niet zo bijzonder, wel echter het feit dat de audio
schakelbox het overbodig maakt om, aan de dikwijls moeilijk bereikbare
achterzijde van de versterker, pluggen om te zetten. Door het simpelweg be
dienen van een drietal tuimelschakelaartjes kiezen we de versterker en de
geluidsweergevers die we wensen.
De schakelbox die in dit hoofdstuk wordt besproken, heeft twee versterkeringangen. Niet alleen de uitgang van een aparte versterker kan hierop
worden aangesloten, maar ook bijvoorbeeld de stereo-uitgangen van radio,
bandrecorder of platenspeler kunnen door de schakelbox worden gedirigeerd
naar de geluidsweergevers. Twee sets luidsprekerboxen plus een hoofdtele
foon kunnen als geluidsweergevers aan de uitgang van de schakelbox worden
aangesloten. In fig. 9.1 is het principeschema getekend.
Hierin zien we aan de linkerzijde vier luidspreker-chassisdelen die de in
gang vormen voor twee stereo-signalen. Aan de rechterzijde vinden we even
eens vier luidspreker-chassisdelen die tezamen met de hoofdtelefoon-aansluiting dienst doen als uitgang van de"schakelbox. Tussen de chassisdelen
zien we een drietal schakelaars getekend die het mogelijk maken de signalen
van een bepaalde ingang naar een bepaalde uitgang te sturen. Met schake
laar S1 kunnen we een keuze maken tussen de twee versterker-ingangen.
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Vervolgens kan met schakelaar S2 het signaal of naar de hoofdtelefoon of
naar de luidsprekers gestuurd worden. Indien de luidsprekers zijn gekozen
kan tenslotte met schakelaar S3 een keuze worden gemaakt uit de twee
luidspreker sets.
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Schema audio schake/box

Om zowel de versterkers als de luidsprekers te beschermen tegen defekt
raken en om de kwaliteit en het vermogen van de installatie optimaal te be
nutten, is het nodig dat de elektrische eigenschappen van de luidsprekers
passen bij die van de versterker. Zo zal het duidelijk zijn, dat het vermogen
dat de versterker kan leveren door de luidsprekers verwerkt moet kunnen
worden. Een versterker met een sinus- of kontinuvermogen van bijvoorbeeld
25 watt zal dus moeten worden belast met luidsprekers die tenminste
geschikt zijn voor 25 watt. Vooral om het optimale vermogen te benutten, is
het nodig dat de uitgangsweerstand van de versterker, de zogenaamde
impedantie, gelijk is aan de impedantie van de luidsprekers.
Een luidsprekerimpedantie die hoger is dan die van een versterker zal een
kleiner geluidsvermogen tot gevolg hebben, terwijl een lagere luidsprekerim
pedantie er de oorzaak van kan zijn dat eindtransistoren in een versterker
worden overbelast en defekt raken. Een hoofdtelefoon vraagt slechts weinig
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vermogen, daarom is de impedantie van de hoofdtelefoon door de weer
standen R1 en R2 kunstmatig hoger gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat iedere
laagohmige hoofdtelefoon op de schakelbox mag worden aangesloten.
De audio schakelbox kan worden samengebouwd in een aluminium kastje
dat door de firma Amroh op de markt wordt gebracht onder de benaming
'B-4'. Hoe de schakelaars en de chassisdelen zijn ondergebracht laat fig. 9.2
ons zien.

Fig. 9.2

Bouwtekening audio schakelbox

Aan de frontzijde is voldoende ruimte beschikbaar voor de drie schakelaars
en het voor de hoofdtelefoon bestemde chassisdeel. Het is vanzelfsprekend
dat in dit chassisdeel de plug van de hoofdtelefoon moet passen. In de
bouwtekening zien we een voor dit doel veel toegepast type. Voor enkele
afwijkende typen kunnen we in fig. 9.4 de aansluitgegevens vinden. Aan de
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achterzijde van het kastje ontstaat enig gedrang als de acht luidsprekerchassisdelen hier een plaatsje zoeken. De maatschets in fig. 9.4 geeft aan dat
ze echt allemaal aan de achterzijde geplaatst kunnen worden.
Nadat de onderdelen stevig in het kastje zijn vastgezet, kan aan de hand van
fig. 9.2 de uit dun montagedraad bestaande bedrading worden aangebracht.
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Maatschets achterzijde kast

Onderdelenlijst
R1
R2
51
52
53

=
=
=
=
=

weerstand 100 ohm, 5 watt
weerstand 100 ohm, 5 watt
tuimelschakelaar 4-polig om (miniatuur)
tuimelschakelaar 4'-poljg om (miniatuur)
tuimelschakelaar 4-polig om (miniatuur)
8 X luidspreker-chassisdeel
1 X hoofdtelefoon-chassisdeel
1 X kast, Amroh type B 4
16 X boutje en moertje M3

49

Als eerste worden de draden aan de onderste rij aansluitlippen van de
schakelaars SI en S3 gesoldeerd en met de luidspreker-chassisdelen
verbonden. We onderscheiden twee soorten luidspreker-chassisdelen,
namelijk mèt en zonder ingebouwde schakelaar. Beide soorten kunnen voor
de schakelbox worden gebruikt. Bij chassisdelen met ingebouwde schakelaar
worden de aansluitingen genummerd met '3' en '4' niet gebruikt.
De tweede fase van de bedrading bestaat uit het aanbrengen van de ver
bindingen tussen de onderste aansluitlippen van S2 met de middelste rij van
S3 en vervolgens de middelste rij van S1 met de middelste rij van S2. Hierna
solderen we montagedraden aan de bovenste rij aansluitlippen van S1 en S2
en verbinden deze draden met de daarbij behorende luidspreker-chassisdelen.
Tot slot brengen we de twee draden en de weerstanden R1 en R2 aan tussen
de bovenste rij van S2 en het hoofdtelefoon-chassisdeel. Alvorens we de
audio schakelbox gaan gebruiken, kontroleren we eerst of er geen onjuiste
doorverbindingen zijn gemaakt.
Met een ohmmeter - of indien deze niet voorhanden is - met de in hoofd
stuk 5 besproken sirene, testen we bij elk chassisdeel of de beide aansluitlip
pen wel van elkaar geïsoleerd zijn. Pas als deze test geen enkele weerstand
heeft aangetoond, kunnen we de versterkers en de luidsprekerboxen op de
schakelbox aansluiten en bij een laag volume uitproberen. Voordat verster
kers worden ingeschakeld kontroleren we nog even of alle luidsprekers zijn
aangesloten. Sommige versterkers kunnen namelijk defekt raken als ze
zonder belasting in bedrijf zijn!
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Afb. 9.5 Luidspreker- en versterkeraansluitingen
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10. (Brom) fiets lichtkontrole

LAIVIR
KOIMTROLE

\

Veel elektronika-tijdschriften besteden regelmatig aandacht aan het onder
werp auto-elektronika. Zo zijn er reeds talloze ruitenwisser-intervalschakelaars, elektronische toerentellers, automatische parkeerlichten en meer van
dergelijke schakelingen de revue gepasseerd. Omdat de fiets toch ook een
belangrijk vervoermiddel is, willen we in dit hoofdstuk de elektronika eens
ten dienste stellen van het rijwiel. Met slechts enkele onderdelen is daarom
een schakeling ontworpen die de gebruiker in staat stelt om de werking van
het achterlicht te kontroleren door middel van een aan de voorzijde van de
fiets bevestigd indikatielampje. Aangezien we voor de onderdelen minder
geld behoeven neer te tellen als voor de bekeuring die een niet funktionerend achterlicht kan opleveren, is dit apparaat zeker rendabel te noemen.
Ook vanwege het feit dat de geringe energie die de schakeling vraagt zonder
bezwaar van de bestaande fietsdynamo kan worden afgenomen. Eenmaal
aangesloten op de dynamo zal de lichtkontrole steeds automatisch in
werking treden zodra de fietsverlichting wordt ontstoken.
Ondanks het feit dat de lichtkontrole speciaal voor de fiets is bedoeld,
moeten we eerlijkheidshalve vermelden dat dit apparaat ook heel goed
gebruikt kan worden om er de autoverlichting mee te kontroleren.
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Het kleine aantal onderdelen zien we in fig. 10.1 samengevoegd tot een
principeschema. De eerste funktie van de schakeling, het omzetten van een
optische verandering in een elektrische verandering, neemt transistor T1
voor zijn rekening.
Hiertoe maken we gebruik van een toevallige eigenschap die transistoren
bezitten, namelijk het feit dat silicium en germanium (materialen waarvan
transistoren zijn vervaardigd) erg gevoelig zijn voor licht. Aangezien deze
eigenschap bij normaal gebruik niet gewenst is, wordt het silicium of germa
nium door een uit kunstof of metaal bestaande behuizing optisch van de
buitenwereld afgeschermd. Omdat wij dit lichtgevoelige effekt wel nodig
hebben, vijlen we de bovenzijde van het metalen transistorhoedje weg zodat
van buiten komend licht het inwendige van de transistor kan bereiken.
Bij geen of weinig opvallend licht zal de transistor niet geleiden, zodra er
echter veel licht op het silicium schijnt zal T1 gaan geleiden waardoor de
emitter (e) van deze transistor positief wordt.
Via R1 zal nu de positieve spanning op de basis van de tweede transistor
komen met het gevolg dat ook deze transistor gaat geleiden. Nu zal er een
kleine stroom gaan vloeien die de lichtgevende diode D2 zal doen oplichten.

Fig. 10.1

Schema (brom)fiets lichtkontrole

Ter bescherming van transistoren en LED zijn in de min-leiding een diode en
een weerstand opgenomen. De diode heeft tot taak uitsluitend stroom door
te laten als plus en min van de voedingsspanning goed zijn aangesloten, weer
stand R2 zorgt ervoor dat de stroom door de LED binnen redelijke grenzen
blijft.
Naast elektronische onderdelen hebben we voor onze lichtkontrole ook
enkele mechanische onderdelen nodig en wel een kastje, een driedelige
kroonstrip en een klein universeel montagebordje. De afmetingen van het
montagebordje kunnen we in fig. 10.2 vinden.
Nadat we ons ervan overtuigd hebben dat de koperbanen in de goede rich
ting lopen, boren we het bevestigingsgat en onderbreken de koperbaan zoals
de bouwtekening aangeeft. Hierna monteren we op het montagebordje de
onderdelen alsmede een vijftal printlippen waaraan we straks de aansluit-
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draden en de LED kunnen solderen. Door het montagebordje en de kroonstrip los in het kastje te leggen bepalen we de plaats van de bevestigingsgaten.
Ook tekenen we de gaten af die nodig zijn voor montage van de LED en
voor het doorvoeren van de kabel. Na de nodige gaten geboord te hebben,
monteren we kroonstrip, LED en met behulp van een afstandsbusje of isolatiering het montagebordje. Vervolgens solderen we de aansluitdraden van
de LED aan de daarvoor bestemde printlippen en monteren we montagedraadjes tussen de drie overige printlippen en de kroonstrip. Na het aanslui
ten van een vier-aderige kabel van voldoende lengte kan het kastje worden
gesloten. Nu gaan we de lichtgevoelige transistor maken door van een tran
sistor BC 107 de bovenzijde van het metalen hoedje weg te vijlen. Dit doen
we heel voorzichtig om het kwetsbare inwendige deel van de transistor niet
te beschadigen. Omdat de basis van deze transistor niet wordt gebruikt,
knippen we deze aansluitdraad zo dicht mogelijk bij het transistorhuis af.
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Bouwtekening (brom)fiets lichtkontrole

Onderdelenlijst
D1 = diode 1N4002
D2 = LED (lichtgevende diode) deze is zowel apart als in een speciale
behuizing verkrijgbaar.
R1 = weerstand 1 k.ohm, V2 watt
R2 = weerstand 470 ohm, V2 watt
T1 = transistor BC 107 (bovenkant huisje afvijlen)
T2 = transistor BC 107
dunne 4-aderige kabel
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kastje, Amroh type A1
driedelige kroonstrip

54

De nu lichtgevoelige transistor zal uiter
lijk overeenkomen met het in afb. 10.3
getoonde exemplaar.

Afb. 10.3
Aan het uiteinde van de kabel verwijderen we over een lengte van ca 5 cm de
buitenmantel. De draadjes bestemt voor de lichtgevoelige transistor korten
we in tot VA cm. Na afstrippen, solderen we aan deze draadjes de transistor
waarbij we er voor zorgen, dat de 'c' en 'e' worden aangesloten zoals fig. 10.2
aangeeft. Nadat de soldeerverbindingen voldoende zijn geïsoleerd, is onze
lichtkontrole gereed om op de fiets geïnstalleerd te worden.
Hiervoor is het nodig dat we in de behuizing van het achterlicht een gaatje
maken waardoor we het uiteinde van de kabel, inklusief de lichtgevoelige
transistor, doorvoeren. De 5 cm lange voedingsdraden sluiten we aan op het
lampje en de lichtgevoelige transistor zetten we met behulp van een beugeltje of wat lijm zo vast dat de geopende bovenzijde naar het lampje wijst. Tot
slot proberen we of de lichtkontrole funktioneert. Misschien is het nodig
de twee voedingsdraden met elkaar te verwisselen.

&
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Afb. 10.4

(brom)fiets lichtkontrole
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11. Muggenverdrijver

fsffff 111

MUGGEN
VERDRIJVER
frequentie

?

Omdat veel van hun natuurlijke vijanden zijn uitgeroeid, hebben wij opval
lend meer hinder van insekten.Vooral de gevreesde mug heeft betere overle
vingskansen gekregen sinds kikkers en salamanders praktisch zijn verdwenen
en ook hun gevleugelde vijanden zoals zwaluwen en vleermuizen zeldzame
dieren zijn geworden. Om de zoemende en stekende lastposten van ons
lijf te houden, wordt onder andere gebruik gemaakt van chemische bestrij
dingsmiddelen die, door middel van spuitbussen of elektrisch verwarmde
verdampers, in de ons omringende ruimte wordt gebracht. Deze chemische
middelen hebben echter ook een nadelige invloed op onze gezondheid. Het
wordt daarom met nadruk afgeraden om 's avonds voor het slapen gaan in
de slaapkamer insektenbestrijdingsmiddelen te gebruiken. Gelukkig is het
gedrag van muggen voldoende bekend om andere bestrijdingsmethoden te
ontwikkelen. Zo weten we dat de mannetjes mug zich voedt met planten
sappen en alleen de vrouwtjes mug het heeft voorzien op ons bloed. Een
tweede belangrijk gegeven is dat vrouwtjes muggen hun best doen om uit de
buurt te blijven van hun mannelijke soortgenoten, die hun aanwezigheid
kenbaar maken door een bepaald geluid te produceren. De oplossing van ons
muggenprobleem ligt nu voor de hand; we maken een toestel dat het geluid
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van een mannetjes mug nabootst waardoor de vrouwtjes muggen op een af
stand zullen blijven.
Met behulp van de elektronika gaan we dus een bepaald geluid opwekken
om dit vervolgens te versterken en via een luidspreker weer te geven. In
fig. 11.1 is het principeschema getekend van een schakeling waarin deze
funkties zijn samengebracht.
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Schema muggenverdrijver

Het benodigde signaal wordt in het eerste gedeelte van de schakeling opge
wekt. De transistoren T1 en T2, enkele weerstanden en de kondensator C1
zorgen ervoor dat de spanning op de collector van T2 een aantal malen per
seconde groter en kleiner wordt. Het aantal malen dat een spanning in één
seconde groter en kleiner wordt, drukken we uit in hertz (Hz). De spanning
van het lichtnet wordt bijvoorbeeld iedere seconde 50 maal positief en
negatief, deze spanning heeft dus een frequentie van 50 Hz. Het signaal dat
onze muggenverdrijver opwekt heefteen maximum frequentie van 33.000 Hz
ofwel 33 kilo-hertz (kHz).
Met de regelbare weerstand P1 kan deze frequentie echter worden terugge
regeld tot 2,5 kHz. Dit signaal wordt via kondensator C2 gekoppeld aan een
uit twee transistoren bestaand versterkertje dat het geluid geschikt maakt
om door de luidspreker weergegeven te worden.
De frequentie die nodig is om muggen op een afstand te houden ligt ergens
tussen de 20 en 30 kHz. De meest effektieve frequentie zal proefondervinde
lijk moeten worden vastgesteld. Frequenties boven de 20 kHz worden door
menselijke gehoororganen niet waargenomen. Dit betekent dat wij van de
geproduceerde toon geen hinder zullen ondervinden. Een nadeel van deze
hoge frequentie is dat hij alleen met speciale meetapparatuur kan worden
aangetoond. Daarom is de schakeling zodanig ontworpen dat de frequentie
tot 2,5 kHz teruggeregeld kan worden. Deze lage frequentie maakt het
!

!
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mogelijk om met het menselijk oor te kontroleren of de muggenverdrijver
werkt.
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat dieren wel hinder kunnen onder
vinden van tonen die rond de 20 kHz liggen. Honden en katten bijvoorbeeld
kunnen deze tonen goed waarnemen.
Nadat de onderdelen zijn aangeschaft, gaan we met de bouw van onze
muggenverdrijver beginnen. We maken het montagebordje op maat, boren
het bevestigingsgat en brengen op negen plaatsen een onderbreking aan.
Vervolgens worden de onderdelen en de printlippen gemonteerd zoals bouw
tekening 11.2 aangeeft. In het B3 kastje boren we de bevestigingsgaten en
na het aanbrengen van de tekst op de frontplaat, monteren we potentiometer,
kroonstrip en montagebordje. De luidspreker komt tegen de binnenzijde van
het deksel, echter nadat we een aantal gaatjes hebben geboord om het geluid
door te laten. Hiervoor tekenen we op een universeel montagebordje,
symmetrisch ten opzichte van de bestaande gaatjes, een cirkel ter grootte
van de luidsprekerkonus.

luid
spreker

® = bevestigingsgat 3.2 mm
® r'onderbreking koperbaan
—> = richting koperbanen
Fig. 11.2

Bouwtekening muggenverdrijver

Dit bordje zetten we met plakband op het kastdeksel zodanig vast, dat de
getekende cirkel komt op de plaats waar straks de luidspreker wordt gelijmd.
Nu kunnen alle gaatjes die zich in de cirkel bevinden worden doorgeboord.
Nadat het montagebordje is verwijderd, kunnen de gaatjes zonodig worden
opgeboord en afgebraamd waarna het deksel met verf of plakplastic kan
worden afgewerkt. Tot slot lijmen we de luidspreker tegen de binnenkant
van het deksel en verbinden de luidsprekeraansluitingen door middel van een
soepel snoertje met de printlippen op het montagebordje.
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Onderdelenlijst
C1
C2
LS
P1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
S1
T1
T2
T3
T4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

kondensator 4700 pF
kondensator 47 n F
luidspreker 8 of 150 ohm kleinmodel
potentiometer 50 k.ohm met schakelaar (S1)
weerstand 2,2 k.ohm, 'A watt
weerstand 39 k.ohm, 'A watt
weerstand 2,2 k.ohm, 'A watt
weerstand 470 k.ohm, A watt
weerstand 150 k.ohm, 'A watt
weerstand 220 ohm, 'A watt
aan/uitschakelaar op potentiometer P1
transistor BC 107
transistor BC 107
transistor BC 107
transistor BC 107
tweedelige kroonstrip
aansluiting voor 9 volt batterij of aansluiting voor externe voeding
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kast, Amroh type B3
knop voor potentiometer P1

Afb. 11.3

Muggenverdrijver
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12. Weerstandindikator

4

WEERSTAND INDIKATOR

#

Een indikator kan worden omschreven als een toestel waarmee we kunnen
aantonen of een bepaald gegeven al dan niet aanwezig is. Een voorbeeld
hiervan kwamen we tegen in het eerste hoofdstuk. Het hierin beschreven
toestel geeft een signaal als er een spanning aanwezig is. We hadden dus te
maken met een spanningsindikator. Zoals de naam al zegt, geeft een indika
tor slechts een indikatie. Dit in tegenstelling tot meetinstrumenten die een
hoeveelheid aangeven van hetgeen we meten. De indikator heeft echter
enkele belangrijke voordelen ten opzichte van meetinstrumenten. Indikatoren zijn namelijk in het algemeen minder kwetsbaar, beduidend goedkoper
en eenvoudiger in gebruik.
In dit hoofdstuk gaan we aandacht besteden aan een indikator voor elek
trische weerstanden. Hiermee kan dus worden aangetoond of er tussen twee
punten een weerstand aanwezig is. De aanwijzing vindt plaats door middel
van een lichtgevende diode die met bepaalde tussenpozen oplicht. Bij een
hoge weerstand van 10 miljoen ohm, zal de lichtgevende diode elke seconde
éénmaal oplichten. Kleinere weerstandswaarden hebben tot gevolg dat ook
de tijd tussen het oplichten kleiner wordt. Tot 10 duizend ohm verandert
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de knipperfrequentie evenredig met de weerstandswaarde. Bij weerstanden
van 10 duizend ohm en lager blijft de indikator met circa 30 lichtflitsen per
seconde knipperen. Het aantal flitsen per tijdseenheid geeft ons op deze
wijze een globale indruk van de weerstandswaarde. Dankzij de hoge gevoelig
heid van deze indikator kan hij ook worden toegepast als vochtindikator om
ons bijvoorbeeld te informeren als het regent maar ook om er mee te kontroleren of de aarde waarin onze planten staan wel voldoende vochtig is.
Aan de hand van het principeschema in fig. 12.1 zullen we eens wat dieper
ingaan op de elektronische werking van dit toestel. Als op de aansluitklemmen B1-B2 geen weerstand is aangesloten, meten we over kondensator C1
een spanning van ruim 1 volt. Hierdoor krijgt de basis van T1 een positieve
spanning waardoor deze transistor niet kan geleiden. Zodra we nu op de
ingang B1-B2 een weerstand aansluiten, krijgt de pluszijde van C1 via de
aangesloten weerstand een negatieve spanning aangeboden.

Fig. 12.1

Schema weerstand-indikator
i

Gedurende een door de weerstand bepaalde tijd zal elko C1 langzaam
ontladen totdat de basisspanning van T1, 0,4 volt lager is geworden dan
zijn emitterspanning. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de eerste transistor
gaat geleiden. Nu wordt als het ware de positieve spanning van de emitter
van T1 doorgeschakeld naar de collector van T1. Deze positieve spanning
komt vervolgens via weerstand R1 op de basis van de tweede transistor met
als resultaat dat ook T2 gaat geleiden. De negatieve spanning die nu van de
emitter naar de collector van T2 wordt doorgeschakeld, zorgt er in de eerste
plaats voor dat de lichtgevende diode signaleert en in de tweede plaats dat
elko C1 zich razendsnel weer oplaadt. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de
basisspanning van T1 zo hoog wordt dat deze transistor niet meer geleidt
waardoor ook de tweede transistor stopt met geleiden en de lichtgevende
diode dooft. De schakeling, die nu weer in de begintoestand staat, zal de zo
juist beschreven funkties blijven herhalen totdat de weerstand op de aansluitbussen wordt weggenomen. De tijd waarover de LED iedere periode
oplicht bedraagt 40 micro seconden. De tijdsduur van de tussenpozen
wordt bepaald door de aangesloten weerstand en kan variëren van 0,3 tot
1 seconde.
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Na deze theoretische uiteenzetting over de elektronische werking gaan we
ons bezighouden met de minder gekompliceerde mechanische opbouw van
de weerstand-indikator. Fig. 12.2 verschaft ons de nodige informatie om het
montagebordje te maken en er de onderdelen inklusief printlippen op te
monteren. Zoals de figuren aangeven, is het model ondergebracht in een
kastje type B3. Het is echter niet moeilijk om de hele schakeling in een
kleinere behuizing te bouwen. Vooral als we kleine batterijen gebruiken,
kunnen de afmetingen belangrijk worden gereduceerd. Met twee VA volt
batterijen of één 9 volt batterij kan de weerstand-indikator bijvoorbeeld
worden ingebouwd in een plastic busje waarin de apotheker ons onze pillen
en tabletten levert.

Onderdelenlijst
B1-B2 = 2 kontaktbussen
= elko 1 F, 12 volt
Cl
D1
= LED (lichtgevende diode)
= weerstand 2,2 k.ohm, 'A watt
R1
= weerstand 270 k.ohm,1A watt
R2
= transistor BC 177
T1
= transistor BC 107
T2
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kast, Amroh type type B3
batterij inkl. aansluitingen
^ + batterij
0 - onderbreking koperbaan
T = richting koperbanen
BI
B2
Fig. 12.2

Bouwtekening weerstand-indikator

Nadat de aansluitbussen B1 en B2 in het kastje zijn gemonteerd, solderen
we aan elk van deze bussen een stukje stevig montagedraad van ca 1 cm
lengte. Het andere eind van deze draadjes solderen we aan de daarvoor
bestemde printlippen. Indien de zojuist aangebrachte verbindingen
voldoende stevig zijn, zal het montagebordje hierdoor op zijn plaats worden
gehouden, zodat een verdere bevestiging overbodig is.
Tot slot sluiten we de LED en de batterij(en) aan. Hierbij letten we er op
dat de verbindingen worden aangebracht zoals fig.- 12.2 aangeeft. Zolang
geen weerstand op de schakeling is aangesloten, zal hij geen stroom verbrui*
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ken. Hierdoor is het niet nodig een aan/uitschakelaar op te nemen. We
moeten er dan wel voor zorgen dat de indikator altijd in onbelaste toestand
wordt opgeborgen.
Nu de weerstand-indikator gereed is, kunnen we hem gaan gebruiken. Hier
bij kan onderstaande tabel worden gehanteerd die globaal de verhouding
aangeeft tussen het aantal pulsen en de aangesloten weerstand.

Afb. 12.3

Aantal pulsen

Weerstandswaarde

geen
3,3
1
5
10
15
20
25
30

volledige isolatie
150 M.ohm
10 M.ohm
5 M.ohm
500 K.ohm
300 K.ohm
200 K.ohm
90 K.ohm
0 tot 10 K.ohm

per
per
per
per
per
per
per
per

min.
sec.
sec.
sec.
sec.
sec.
sec.
sec.

Weerstand-indikator
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13. Knipperlicht

Tal van toepassingen zijn er te bedenken voor het knipperlicht dat we in dit
dertiende hoofdstuk gaan behandelen. Zo kan het knippereffekt bij de
modelbouw worden aangewend om bijvoorbeeld signaleringsverlichting bij
spoorwegovergangen, of andere waarschuwingsverlichting, realistischer te
maken. Een meer nuttige toepassing vinden we bij alarm-installaties, immers
een knipperende lamp zal beter opvallen dan een konstant brandende lamp.
In plaats van lampen kunnen we ook andere elektrische signalen door het
knipperlicht laten schakelen. Zo kan bijvoorbeeld de sirene, die in het vijfde
hoofdstuk werd besproken, met bepaalde tussenpozen worden aan- en
uitgeschakeld met als resultaat een verrassend 'alarmerend' sirenegeluid.
De knipperlichtschakeling kunnen we vergelijken met twee schakel kontak
ten: een maak- en een verbreekkontakt, die met bepaalde tussenpozen auto
matisch schakelen. Zowel de 'aan' als de 'uit' tijden van de kontakten zijn
met behulp van regelbare weerstanden instelbaar tussen 0,3 en 3 seconden.
Dit komt overeen met een maximum van 100 en een minimum van 10
knipperingen per minuut.
Het schema zoals in fig. 13.1 is getekend, bestaat eigenlijk uit drie delen.
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We onderscheiden namelijk de schakelautomaat, de versterkertrap en het
relais met zijn kontakten. De transistoren T1 en T2 zijn van het NPN-type.
Dit betekent dat de emitter-collectorovergang pas dan gaat geleiden als de
basisspanning hoger is dan de emitterspanning. Samen met enkele weer
standen en kondensatoren vormen deze transistoren de schakelautomaat die
officieel 'multivibrator' wordt genoemd. Na het inschakelen van de voe
dingsspanning krijgt de basis van de eerste transistor een positieve spanning
van 0,7 volt aangeboden hetgeen voldoende is om deze transistor te laten
geleiden. De elko C1, die inmiddels tot 7 volt is opgeladen, is er de oorzaak
van dat de basisspanning van de tweede transistor negatief wordt. Het gaan
geleiden van T1 heeft namelijk tot gevolg dat de pluszijde van de elko van
+ 7 volt naar 0 volt wordt gebracht. De minzijde van elko C1 zal hierdoor
van 0 volt naar — 7 volt worden gedwongen. Door de weerstanden R4 en R5
zal nu een stroom gaan vloeien waardoor de spanning over C1 geleidelijk
minder negatief wordt. Het ontladen van C1 stopt zodra er een spanning van
4- 0,7 volt op de basis van de tweede transistor staat. Op dit tijdstip gaat
namelijk T2 geleiden en krijgt de basis van de eerste transistor een negatieve
spanning aangeboden als gevolg van de lading van C2. T1 stopt nu met
geleiden waarna de weerstanden R1 en R2 zorgdragen voor het ontladen van
C2. Als na een bepaalde tijd de basisspanning van T1 + 0,7 volt is geworden,
zal T1 weer gaan geleiden en de tweede transistor weer 'sperren', zoals het
niet geleiden van een transistor wordt aangeduid.

Fig. 13.1

Schema knipperlicht

De zojuist omschreven funkties kunnen we kort samenvatten door te stellen
dat de eerste en de tweede transistor beurtelings sperren en geleiden zolang
de voedingsspanning blijft aangesloten. Op de collector van T2 meten we
dan ook afwisselend een positieve spanning en nul volt. Via weerstand R7
wordt deze pulserende spanning aangesloten op de versterkertrap die wordt
gevormd door transistor T3. Alleen als de basis van T3 een positieve
spanning krijgt, zal deze transistor geleiden en het relais bekrachtigen. Het
schema laat zien dat er meer kontakten van het relais zijn gebruikt. De be65

langrijkste zijn die, welke zijn gekoppeld aan de aansluitbussen B1 tot en
met B4. Eventueel kunnen we op een extra kontakt twee signaallampjes of,
zoals het schema aangeeft, twee lichtgevende dioden aansluiten. Zodoende
worden we doorlopend geïnformeerd over de werking van het knipperlicht.
Tot slot nemen we de schakeltijden nog even onder de loupe. Zij worden
bepaald door de stand van de twee instelbare weerstanden. Met R1 kan de
rusttijd van het relais worden geregeld terwijl met R4 de tijd kan worden
ingesteld waarin het relais bekrachtigd is. Van beide tijden kan het bereik
naar behoefte worden aangepast door voor enkele onderdelen een andere
waarde te kiezen. In onderstaande tabel zijn voor een aantal bereiken de
nodige waarden aangegeven.
min. en max. aantal
schakelingen per minuut
1 tot
10
5 tot 50
10 tot 100
50 tot 500
100 tot 1000

R1
R4
1
100
100
10
10

R2
R5

M.ohm
K.ohm
K.ohm
K.ohm
K.ohm

100
10
10
1
1

C2
C1

K.ohm
K.ohm
K.ohm
K.ohm
K.ohm

50 pf

100/iF
50/iF
100/iF
50/iF

(R1, R2 en C2 voor rusttijd, R4, R5 en C1 voor bekrachtigingstijd.)

Dl

® zbevestigingsgat 3.2mm
® = onderbreking koperbaan
—» = richting koperbanen

Fig. 13.2
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Bouwtekening
knipperlicht

B3

BI

B2

B4

D3

D2

De onderdelen waaruit het knipperlicht is samengesteld, worden ook nu
weer op een universeel montagebordje tot een schakeling samengevoegd.
Nadat de onderbrekingen en montagegaten volgens bouwtekening 13.2 zijn
aangebracht, monteren en solderen we eerst de vier doorverbindingen. Om
te voorkomen dat later een ongewenste kortsluiting optreedt, gebruiken we
voor de twee lange doorverbindingen geïsoleerd montagedraad. Daarna
monteren we aan de hand van fig. 13.2 achtereenvolgens acht weerstanden,
twee condensatoren, drie transistoren en twee instelpotmeters. Bij het
monteren van de onderdelen letten we opdat de aansluitdraden in de juiste
gaatjes komen en dat de draden van transistoren en elektrolytische kondensatoren onderling niet verwisseld worden. Tot slot solderen we op de zes
aansluitpunten een printlip waarmee het montagebordje gereed is. Het
knipperlicht kan, zij het met enig passen en meten, worden ondergebracht in
een kastje 'B3'. Hiervoor boren we aan de frontzijde vier gaten voor de
aansluitbussen en eventueel nog twee gaten bestemd voor de signalering.
Bij het bepalen van de plaats van deze gaten kontroleren we eerst of de aan
sluitbussen en signaallampjes geen kontakt maken met het montagebordje.

Onderdelenlijst
B1-2 = 2 kontaktbussen (t.b.v. verbreekkontakt)
B3-4 = 2 kontaktbussen (t.b.v. maakkontakt)
C1 = elko 50 /iF, 25 volt
C2 = elko 50/iF, 25 volt
D1 =diode 1N4002
D2 = LED (lichtgevende diode)
D3 = LED (lichtgevende diode)
R1 = instelpotmeter 100 k.ohm
R2 = weerstand 10 k.ohm, 'A watt
4
R3 = weerstand 2,2 k.ohm, Vz watt
R4 = instelpotmeter 100 k.ohm
R5 = weerstand 10 k.ohm, Vz watt
R6 = weerstand 2,2 k.ohm. Va watt
R7 = weerstand 2,2 k.ohm, Zz watt
R8 = weerstand 470 ohm, Vz watt
Ry = relais 12 volt - 3 omschakelkontakten
T1 = transistor BC 107
T2 = transistor BC 107
T3 = transistor BC 107
gedeelte van Amioh Veroboard printplaat
1 kastje, Amroh type B3
2-delig kroonsteentje
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Nadat ook ae bevestigingsgaten voor het montagebordje en een tweedelig
kroonsteentje zijn geboord, maken we aan de achterzijde van het kastje een
gat bestemd voorde voedingskabel. Het relais kunnen we met wat lijm of
met een beugeltje vastzetten. In het laatste geval boren we ook hiervoor het
bevestigingsgat. Met plakplastic en wrijfletters kunnen we nu het kastje af
werken en er de onderdelen in monteren. Natuurlijk vergeten we niet de
afstandsbusjes tussen het montagebordje en de kastbodem. Tot slot solderen
we aan de hand van fig. 13.2 de nodige verbindingsdraden alsmede de diode
D1 die direkt op de spoelaansluiting van het relais komt. We zorgen ervoor
dat de kathode van deze diode, die door middel van een witte band is aange
geven, aan die kant van de spoel komt waarop ook de plus van de voedings
spanning is aangesloten. De knipperlichtschakeling is nu voltooid en zal na
het aansluiten van de voedingsspanning werken.

Afb. 13.3
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Knipperlicht

14. Aanraakschakelaar
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Of het nu verlichting betreft, geluidsapparatuur, huishoudelijke apparaten of
de televisie, dagelijks bedienen we tal van schakelaars waardoor evenzoveel
stroomkringen worden gemaakt of verbroken. Tot voor enkele jaren bestond
de schakelaar uit een aantal mechanische onderdelen waarvan de kontakten
door middel van een eenvoudige handeling konden worden geopend of
gesloten. De komst van transistoren en andere halfgeleiders heeft de
mechanische schakelaar weliswaar niet verdrongen, maar heeft ons echter
wel meer toepassingsmogelijkheden gegeven. Elektronische schakelaars
bezitten geen aan slijtage onderhevige mechanische onderdelen. Eén van de
voordelen hiervan is dat ze niet de hinderlijke schakelklik veroorzaken die
bij mechanische schakelaars nogal eens wordt waargenomen. Daarbij komt
dat we deze schakelaar zelf, uit een aantal elektronische onderdelen, kunnen
samenstellen hetgeen onder andere inhoudt dat we ook zelf de vormgeving
van het bedieningsgedeelte mogen bepalen.
In dit hoofdstuk gaan we een aanraakschakelaar behandelen die, zoals de
naam al zegt, we kunnen laten aan- en uitschakelen door het simpelweg aan
raken van metalen voelers. Helaas heeft deze schakelaar ook een nadeel en
wel het beperkte vermogen dat we ermee mogen schakelen. Elke transistor
heeft namelijk bepaalde grenzen ten aanzien van stroom en spanning. Dit
geldt ook voor de eindtransistor die in deze aanraakschakelaar wordt
toegepast. Verderop in dit hoofdstuk wordt aangegeven welke maximale
stroom we bij verschillende spanningen mogen toelaten.
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Om een goede werking van de aanraakschakelaar te waarborgen, mag zijn
voedingsspanning niet minder dan 4,5 en niet meer dan 5,6 volt bedragen.
Dat het ondanks deze beperking toch mogelijk is hem te gebruiken in instal
laties tot 15 volt, danken we aan de zenerdiode (D1). Deze diode bezit
namelijk de bijzondere eigenschap om bij een bepaalde spanning te gaan
geleiden. Zo is D1 een zenerdiode voor 5,6 volt, hetgeen betekent dat deze
diode bij een spanning van meer dan 5,6 volt gaat geleiden. Door bijvoor
beeld de schakeling aan te sluiten op een spanning van 15 volt zal D1 gaan
geleiden, met andere woorden: er zal door R1 en D1 een stroom gaan
vloeien. Een gevolg van deze stroom is dat de spanning zich over de
weerstand en de diode gaat verdelen. Onze zenerdiode zorgt er nu voor dat
de stroom precies groot genoeg is om 5,6 volt over te houden. Het andere
gedeelte van de spanning, het verschil tussen 5,6 volt en de aangesloten span
ning, blijft over de weerstand staan.
Op deze wijze krijgt de eigenlijke aanraakschakelaar, die bestaat uit de
transistoren T1, T2 en T3, nooit meer dan de toegestane 5,6 volt. Het principeschema 14.1 laat zien dat ook de aanraakkontakten op de gereduceerde
spanning zijn aangesloten. Door een van deze kontakten met een vingertop
te overbruggen zal de weerstand van de huid een kleine stroom doen vloeien.
Deze is echter voldoende groot om de NPN-transistoren T2 of T1 een
positieve stuurspanning te geven. Zo heeft aanraken van het 'aan'-kontakt
tot gevolg dat de basis van T2 een positieve spanning krijgt die deze transis
tor zal doen geleiden. Via R3 krijgt hierdoor de basis van T3 een negatieve
spanning aangeboden met gevolg dat ook deze derde transistor gaat geleiden.
Immers T3 is een PNP-transistor die dus zal geleiden als de basisspanning
negatief is ten opzichte van de emitterspanning. Het geleiden van T3 heeft
twee gevolgen.
In de eerste plaats krijgt de basis van T4 een positieve spanning hetgeen deze
NPN-transistor zal doen geleiden. In de tweede plaats wordt de positieve
spanning via weerstand R4 op de basis van T2 gebracht waardoor T2 zal
blijven geleiden, ook al laten we het 'aan'-kontakt los. Om de schakelaar
weer uit te schakelen, raken we het 'uit'-kontakt aan waardoor de eerste
transistor zal gaan geleiden. Dit heeft tot gevolg dat de positieve houdspanning, die via R4 op de basis van T2 stond, negatief wordt. T2 stopt nu met
geleiden waardoor de transistoren T3 en T4 eveneens zullen sperren.
De vierde transistor noemen we de eindtransistor. Zodra deze geleidt, levert
hij namelijk de stroom voor LED D3 en voor de belasting die op de aansluitbussen B1-B2 is aangesloten. Zodra aan het begin van dit hoofdstuk
reeds werd opgemerkt, geldt voor iedere transistor een maximaal vermogen
dat niet overschreden mag worden. De BC 107 die in deze schakeling als
eindtransistor dienst doet, mag slechts 300 milli-watt leveren. Het is echter
ook mogelijk de BC 107 door een zwaardere transistor te vervangen. Zo kan
voor T4 ook transistor type 2N1613 worden gebruikt. Het maximaal af te
nemen vermogen bedraagt dan 800 milli-watt. Met de bekende formules
'spanning is gelijk aan stroom maal weerstand (U = I X R)'en 'vermogen is
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gelijk aan spanning maal stroom (P = U X I)' is voor beide transistoren de
maximaal toelaatbare stroom uitgerekend alsook de kleinste weerstand die
we op de aansluitbussen mogen aansluiten.
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Fig. 14.1

Schema aanraakschake/aar

Belastingstabel voor transistoren BC 107 en 2N1613
Transistor BC 107
VOEDINGS
SPANNING

4.5 volt
6.0 volt
7.5 volt
9.0 volt
12.0 volt
15.0 volt

Transistor 2N1613

maximale
STROOM

kleinste
WEERSTAND

maximale
STROOM

kleinste
WEER
STAND

0,065 A
0,050 A
0,040 A
0,030 A
0,025 A
0,020 A

70 ohm
120 ohm
187 ohm
300 ohm
480 ohm
750 ohm

0,170 A
0,130 A
0,100 A
0,085 A
0,065 A
0,050 A

27 ohm
50 ohm
75 ohm
105 ohm
185 ohm
300 ohm

De schakeling, zoals getekend en omschreven, funktioneert als een aan/uitschakelaar. Hij blijft dus in een eenmaal gekozen stand staan totdat een
nieuw kommando wordt gegeven. Het is echter ook mogelijk om hem te
gebruiken als een schakelaar die alleen 'aan' is gedurende de tijd dat de
voeler wordt aangeraakt. In dit geval worden de onderdelen T1 en R4 niet
gemonteerd en is ook het 'uit'-aanraakkontakt overbodig.
In fig. 14.2 zien we hoe de schakeling er in werkelijkheid uitziet. Aan de
hand van deze tekening maken we dan ook het montagebordje op maat.
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boren het bevestigingsgat en maken de zes nodige onderbrekingen. Na het
monteren van doorverbindingen en weerstandswaarden gaan we, nauwkeurig
volgens de bouwtekening, de dioden en transistoren plaatsen. Tenslotte
solderen we een zestal printlippen waarop later de aanraakkontakten,
voeding en kontaktbussen worden aangesloten. Al naar gelang de toepassing
kan de aanraakschakelaar in een apart kastje worden ondergebracht of
direkt in een toestel worden ingebouwd. In het eerste geval bouwen we de
schakeling verder zoals fig. 14.2 aangeeft.

R7

^

UUIII Uun —

\ *

D3

------- .

kontakten c%\

Fig. 14.2

® = bevestigingsgat 3,2mm.
& ^onderbreking koperbaan
—* =richting koperbanen
Bouwtekening aanraakschakelaar

CD CD
B2

voeding

Onderdelenlijst
B1-2 = 2 kontaktbussen )"
D1 = zenerdiode 5,6 volt, 1 watt
D2 = diode 1N4002
D3 = LED (lichtgevende diode) )"
R1 = weerstand 330 ohm, Vz watt
R2 = weerstand 47 k.ohm, Vz watt
R3 • = weerstand 470 ohm, Vz watt
R4 = weerstand 100 k.ohm, Vz watt)'
R5 = weerstand 100 k.ohm, Vz watt
R6 = weerstand 1 k.ohm, Vz watt
R7 = weerstand 470 ohm, Vz watt)"
T1 = transistor BC 107 )'
T2 = transistor BC 107
T3 = transistor BC 177
T4 = transistor BC 107
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kast, Amroh type A4 )"
)'
)"
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Deze onderdelen vervallen bij toepassing als 'aan'-schakelaar.
Deze onderdelen vervallen bij inbouw in toestel.

BI

Wordt de schakeling echter in een toestel ingebouwd dan raadplegen we
fig. 14.3 waarin is aangegeven hoe de schakeling wordt aangesloten en waar
in de minleiding een onderbreking moet worden aangebracht.

+
_x_
aanraakschakelaar
z

y

toestel

bestaande verbinding
onderbreken
Fig. 14.3

Aansluitschema bij inbouw

Tenslotte zijn we aangeland bij het belangrijkste onderdeel van de schakeling
en wel de aanraakkontakten waarvan in fig. 14.2 een eenvoudige uitvoering
is gekonstrueerd. Door een plaatje isolatiemateriaal zijn vier nietjes gestoken
die we aan de ene zijde kunnen bedienen door ze simpelweg aan te raken en
die aan de andere zijde verbonden zijn met het montagebordje. Inplaats van
nietjes mogen ook anders gevormde aanraakkontakten worden gemonteerd.
Deze kunnen naar eigen inzicht van een geleidend materiaal worden ver
vaardigd.
Afb. 14.4
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Aanraakschakelaar

15. Auto kontrole-unit
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AUTO KDNTROLE UNIT
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Sommige auto's, in het algemeen te herkennen aan een hoge prijs, zijn uitge
rust met allerlei kontrolesystemen. Deze hebben tot doel de bestuurster of
bestuurder attent te maken op verkeerde of nagelaten handelingen. Zo kan
er bijvoorbeeld door deze systemen gesignaleerd worden dat de handrem aan
staat, deuren niet zijn gesloten of dat de verlichting bij het verlaten van de
auto nog brandt. Aangezien deze systemen de veiligheid bevorderen en ons
tevens behoeden voor de ramp die het laten branden van autoverlichting tot
gevolg kan hebben, zijn ze zeker geen overbodige luxe. Voor auto's waarin
dergelijke systemen ontbreken, is daarom een 'auto kontrole-unit' ontwor
pen die we zelf kunnen maken en die eenvoudig in iedere auto gemonteerd
kan worden.
Deze kontrole-unit beschikt over verschillende ingangen, namelijk een
aantal voor funkties die gekontroleerd worden als de auto aan het verkeer
deelneemt en een aantal voor funkties die we bij het verlaten van de auto
willen laten kontroleren. Gebruikmakend van de stand van het kontaktslot
worden steeds de juiste ingangen automatisch op de signaalgever aangesloten.
Deze signaalgever zorgt er tenslotte voor dat iedere melding van een
verkeerde of vergeten handeling ogenblikkelijk wordt omgezet in een duide
lijk hoorbaar signaal,
ling zien.
Fig. 15.1 laat ons het principeschema van de schakeling zien. In het eerste
gedeelte van dit schema vinden we de ingangen en de automatische omschakelaar. Om de ingangen op het juiste moment automatisch te laten omscha-
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kelen, maken we gebruik van een relais. Dit is een elektromagnetische scha
kelaar waarvan de kontakten omschakelen zodra een elektrische stroom
door een bij het relais behorende spoel wordt gestuurd.
In de auto wordt één zijde van de relaisspoel met de min (is het chassis)
verbonden, de andere zijde van deze spoel koppelen we aan de positieve
akkuspanning, echter op een punt waar deze spanning alleen dèn aanwezig
is als het kontaktslot is ingeschakeld. Op deze wijze zal het relais in rust
stand zijn als het kontaktslot 'uit' staat zodat de 'a'-ingangen aan de signaal
gever zijn gekoppeld. Inschakelen van het kontaktslot heeft tot gevolg dat
de relaisspoel een positieve spanning krijgt aangeboden waardoor de relaiskontakten zullen omschakelen en inplaats van de 'a'- de 'b'-ingangen aan de
signaalgever worden gekoppeld. Op de kontrole-unit kan een onbeperkt
aantal 'a'- en 'b'- ingangen worden aangesloten. De enige voorwaarde
waaraan moet worden voldaan is dat iedere kontrole-ingang door middel van
een diode elektrisch wordt gescheiden van de overige ingangen.

12 volt
+J0=-

Oio.

LS

—,—lRy

let

Wo2
T2 ==
C2

** OL
b-^-t>lDS

Fig. 15.1

Schema auto kontro/e unit

In het schema zien we totaal vijf ingangen getekend. Drie 'a'-ingangen die
dienst doen als het kontaktslot 'uit' staat en twee 'b'-ingangen die in bedrijf
zijn gedurende de tijd dat het kontaktslot is ingeschakeld. Het tweede
gedeelte van de schakeling wordt in beslag genomen door de signaalgever.
Dit gedeelte ontvangt zijn positieve spanning via de kontrole-ingangen, dus
alleen als er op de - op dat moment - aangesloten ingangen een melding aan
wezig is. De transistoren T1 en T2 vormen samen met de kondensatoren een
oscillator. Met bepaalde tussenpozen geeft deze stroompiekjes aan de luid
spreker af. De tijdsduur van de tussenpozen kan met potentiometer P1
tussen ongeveer 0,1 en 5 milli-seconden worden ingesteld.
Dit betekent dat de luidspreker afhankelijk van de stand van P1 minimaal
200 en maximaal 10.000 pulsjes per seconde krijgt aangeboden. De luid75

spreker, het laatste onderdeel van de schakeling, maakt van deze pulsjes een
duidelijk hoorbare toon met, zoals dat in de elektronica wordt genoemd,
een frequentie van 200 è 10.000 hertz.
De opbouw van de schakeling is deze keer verdeeld over twee montagebordjes, namelijk één voor de ingangsdioden en één voor de signaalgever. Nadat
de montagebordjes volgens fig. 15.2 op maat zijn gemaakt en er de onder
brekingen en bevestigingsgaten in zijn aangebracht, kunnen we de elektro
nische onderdelen monteren.
De uiteinden van de ingangsdioden aan de kroonstripzijde buigen we om
naar de onderdelenzijde, zodat hieraan later de verbindingsdraden naar de
kroonstrip gesoldeerd kunnen worden. Alle soldeer- en schroefverbindingen
moeten vooral bij deze schakeling zorgvuldig worden gemaakt. Dit om te
voorkomen dat het trillen van de auto losse verbindingen veroorzaakt. De
behuizing van de kontrole-unit, een kastje 'A4', gaan we eerst voorbereiden.
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Fig. 15.2
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Bouwtekening auto kontrole unit

Onderdelenlijst
a-b =
C1 =
C2 =
D1-5 =
LS =
PI =
R1 =
Ry =
T1 =
T2 =

kroonstrip 7-delig
kondensator 10 nF
kondensator 100 n F
5 X diode 1N4002
luidspreker 8 ohm
potentiometer 10 k.ohm
weerstand 100 k.ohm
relais 12 volt
transistor BC 107
transistor BC 177
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kastje, Amroh type A4

Hiertoe boren we de bevestigingsgaten voor de potentiometer, de montagebordjes, de kroonstrip en eventueel de gaten om het kastje straks in de auto
te kunnen monteren. Bij de kroonstrip boren we voor iedere ingang een gat
ten behoeve van de verbindingsdraden tussen dioden en kroonstrip.Ook
boren we in het deksel een aantal gaatjes om de geluidstrillingen van de luid
spreker door te laten. Nu kan het kastje verder worden afgewerkt waarna de
montagebordjes (denk om de afstandbusjes), de potentiometer en de kroon
strip worden vastgeschroefd. Het relais en de luidspreker worden met behulp
van een goed hechtende lijm vastgezet. Als laatste gaan we de verbindings
draden aanbrengen zoals in de bouwtekening is aangegeven. Na het testen en
kontroleren is onze 'auto kontrole-unit' gereed om in de auto gemonteerd
en aangesloten te worden.
Bij het aansluiten in de auto moet vooropgesteld worden dat geen onveilige
situaties mogen ontstaan door foutieve of slechte verbindingen. Daarom
verdient het aanbeveling om speciale klemkontakten te gebruiken waarmee
de nodige elektrische verbindingen degelijk en veilig kunnen worden
gemaakt. In afb. 15.3 zien we verschillende soorten klemkontakten zoals
we die in winkels voor auto-accessoires kunnen kopen.
Aangezien in vrijwel alle auto's de min van de akku met het chassis is ver
bonden, gaan we ook de min-draad van de kontrole-unit met het chassis ver
binden. Vervolgens zoeken we, met behulp van de laag-spanningzoeker, in
het zekeringenkastje een punt op waar alleen een plusspanning aanwezig is
als het kontaktslot is ingeschakeld. Op dit punt sluiten we de plus-draad van
de kontrole-unit aan. Op dezelfde wijze kunnen we punten opzoeken waar
een plusspanning op staat als de verlichting is ingeschakeld. Elke verlichtingsaansluiting, zoals bijvoorbeeld voor dimlicht en grootlicht, wordt op
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een aparte 'a'*ingang aangesloten. De 'b'-ingangen, die dienst doen als het
kontaktslot is ingeschakeld, kunnen we gebruiken om er de handrem en de
deuren op aan te sluiten. Hiervoor is het nodig dat we schakelaartjes mon
teren die een kontakt verbreken als de handrem geheel uit bedrijf staat of als
de deuren goed gesloten zijn. Eén zijde van deze schakelaartjes wordt ver
bonden met de plusaansluiting die aanwezig is als het kontaktslot 'in' staat.
De andere zijde van de schakelaars wordt op de 'b'ingangen van de
kontrole-unit aangesloten.

Afb. 15.3

Klem kontakten

Afb. 15.4 Auto kontro/e unit
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16. Metronoom

HÜIÜ
frequentie

METRONOOM
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Al sinds het begin van de 19e eeuw wordt de metronoom toegepast om er de
maat in de muziek mee aan te geven. Vooral bij het leren bespelen van
muziekinstrumenten is deze metronoom nog steeds een belangrijk hulpmid
del. Van oorsprong is het een mechanisch apparaat, bestaande uit een op
een uurwerk gelijkend mechanisme, dat is voorzien van een slinger die met
een vaste regelmaat tikt. De moderne elektronika biedt ons momenteel
mogelijkheden om zelf zo'n toestel te maken, die we dan bij muzieklessen
kunnen gebruiken om het ritme aan te geven. Met enkele transistoren,
weerstanden, kondensatoren en een luidspreker is een schakeling samenge
steld die met regelmatige tussenpozen een tikken geluid ten gehore brengt.
De maat, of het aantal tikken per tijdseenheid, kan door middel van een
potentiometer naar behoefte worden ingesteld.
De authentieke metronoom was eigenlijk te kostbaar om hem voor andere
dan muziekdoeleinden te gebruiken. Bij de elektronische uitvoering is deze
financiële beperking niet aanwezig. Vandaar dat de metronoom die wij gaan
maken ons behulpzaam kan zijn bij allerlei andere zaken waarbij een vast
ritme van belang is, zoals bijvoorbeeld om met een vast ritme morse-tekens
te leren seinen.
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Het in fig. 16.1 getekende principeschema is samengesteld uit een tijdbe
palende schakeling, gekoppeld aan een versterkertrap. De transistoren T1 en
T2 vormen tezamen met de elko's en enkele weerstanden de schakeling die
verantwoordelijk is voor de tijd tussen twee tikken en voor de tijdsduur van
de tikken zelf. Beide tijden worden bepaald door een kombinatie van capa
citeit en weerstand. Zo worden de 5 milli-seconden die iedere tik lang is,
bepaald door kondensator C1 en weerstand R2. De pauze-tijden tussen de
tikken, welke bepalend zijn voor de maat, zijn afhankelijk van de kombina
tie kondensator C2 en de weerstanden R5 en R6. Uit het feit dat R6 een
regelbare weerstand voorstelt, volgt automatisch dat ook de tijd regelbaar
is en wel van 150 tot 300 tikken per minuut. Indien langere of kortere
tijden nodig zijn, kunnen deze eenvoudig gerealiseerd worden door de
waarden van R5 en R6 aan de hand van tabel 16.3 aan te passen.

rti:
“OOrr

1
o
<r>

|R6

c

Fig. 16.1

LSP

UR5

T3
R6

•

/
"(>

mS

I

£

{=}
R4

Schema metronoom

De eerste twee transistoren of eigenlijk tijdschakelaars zijn kruiselings met
elkaar verbonden door de weerstanden R3 en R4. Hierdoor geven ze elkaar
beurtelings een startkommando. Zolang de voedingsspanning blijft ingescha
keld, zal er een ononderbroken reeks pulsen worden opgewekt. Weerstand
R8 koppelt deze spanningspulsen aan de derde transistor, die de pulsen ten
behoeve van de luidspreker versterkt. Het uiteindelijke resultaat is dat de
luidspreker met bepaalde tussenpozen een 'tik' ten gehore brengt.
De in fig. 16.2 afgebeelde bouwtekening geeft ons voldoende informatie om
het montagebordje te maken en om de onderdelen te monteren en aan te
sluiten.
Daarna komen we al direkt bij de laatste bouwfase, namelijk de metronoom
voorzien van een passend jasje. Natuurlijk kunnen we naar de elektronikawinkel stappen, daar een kastje van de gewenste afmeting kopen om er
vervolgens de schakelingen in te monteren. Het zal echter meer voldoening
geven en waarschijnlijk ook voordeliger zijn als we zelf een behuizing ont
werpen en in elkaar knutselen.
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£ rbevestigingsgat 3.2mm
® ^onderbreking koperbaan
—>=richting koperbanen

voeding

voeding
Fig. 16.2

Bouwtekening metronoom

Onderdelenlijst
C1
C2
LSP
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
S1
T1
T2
T3

= elko
1 nf, 12 volt
= elko 100 /jF, 25 volt
= luidspreker 8 ohm
= weerstand 10 k.ohm, 'A watt
= weerstand 2,7 k.ohm, 'A watt
= weerstand 1 k.ohm, yA watt
= weerstand 1 k.ohm, % watt
= weerstand 100 k.ohm, 'A watt
= potentiometer 100 k.ohm logaritmisch )x
= weerstand 1 k.ohm, 'A watt
= weerstand 1 k.ohm, 'A watt
= aan/uit schakelaar )x
= transistor BC 107
= transistor BC 107
= transistor BC 107
gedeelte van Amroh Verobard printplaat
kast, Amroh type A4 (zie tekst)
aansluiting voor batterij of externe voeding

)x

Afhankelijk van behuizing, of draaipotentiometer
met aangebouwde schakelaar of
schuifpotentiometer met aparte schakel^ar*
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WEERSTANDSWAARDEN
weerst. R5

potmeter R6

47 k.ohm
47 k.ohm
47 k.ohm
100 k.ohm
100 k.ohm
100 k.ohm
150 k.ohm
150 k.ohm
150 k.ohm

100
250
500
100
250
500
100
250
500

k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm
k.ohm

AANTALTIKKEN PER MINUUT
maximum

minimum

640
640
640
300
300
300
200
200
200

200
100
55
150
85
50
120
75
46

Tabel 16.3

Afb. 16.4

Metronoom

In fig. 16.5 zijn enkele voorbeelden geschetst die ons een idee geven wat we
uit verschillende materialen kunnen kreëren.
Zo zien we in schets 'a' hoe een simpel houten sigarenkistje tot metronoombehuizing is gepromoveerd. In het onder letter 'b' geschetste model is ge
tracht zoveel mogelijk de vormgeving van de mechanische metronoom te
benaderen. Bij dit pyramide-achtige model mogen we de luidspreker op de
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bodemplaat of tegen de achterwand monteren. Net als bij het eerste model
is ook hier de gewone draaipotentiometer vervangen door de modernere
schuifpotentiometer. Aangezien deze schuifpotentiometers niet zijn
voorzien van een aan-uitschakelaar, zullen we deze apart moeten kopen en
monteren. Een meer bij deze tijd passend model vinden we in figuur 'c'.
Hier wordt de behuizing gevormd door een stuk plastic (regen)pijp, die aan
één zijde recht en aan de andere zijde schuin is afgezaagd. Zowel de schuine
als de rechte zijde kan als front gebruikt worden. Hiertoe lijmen we aan de
gewenste zijde een passende plaat, nadat deze is voorzien van een aantal
voor de luidspreker nodige gaatjes. Het montagebordje en de batterijen
kunnen dan op de bodemplaat worden vastgezet. Deze bodemplaat beves
tigen we tenslotte met hoekbeugeltjes en boutjes aan de plastic pijp.

:

METRONOOM

ïï

©

Fig. 16.5

Behuizingen voor de metronoom
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17. Dochterflitser

afstellen

(

DOCHTER FLITSER
r'
orvoelignefcl

electr.
'••v flitser

J

Om afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen fotografisch vast te leg
gen is een voldoende hoeveelheid licht onontbeerlijk. De meest bekende
lichtbron waarvan bij fotografie dankbaar gebruik wordt gemaakt is de zon.
Het licht van deze natuurlijke bron is echter niet altijd en overal aanwezig,
vandaar dat we dikwijls zijn aangewezen op licht dat langs kunstmatige wijze
wordt opgewekt. Zo zijn, vooral bij opnamen binnenshuis, flitslampjes en
elektronische flitsapparaten bekende hulpmiddelen. Helaas hebben deze
flitsers enkele nadelen: hun licht kan namelijk slechts een beperkt gebied
bestrijken en, indien flitser en camera zijn samengebouwd, zullen ze een
objekt altijd vanuit een ten opzichte van de camera gelijke hoek belichten.
De dochterflitser die we in dit hoofdstuk gaan bespreken, kan ons behulp
zaam zijn om de zojuist genoemde nadelen enigszins te omzeilen. De funktie
van deze dochterflitser is een flitslicht van de aan de camera gekoppelde
flitser te vertalen in een ontsteekkommando voor een extra flitsapparaat.
Een ingebouwde lichtgevoelige weerstand zorgt ervoor dat een fraktie van
een seconde nadat de aan de camera gekoppelde flitser ontsteekt, ook de
dochterflitser aan het extra flitsapparaat een ontsteekkommando geeft.
Dankzij de optische koppeling tussen camera- en dochterflitser is een
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verbindingssnoer tussen beide apparaten overbodig. Onze dochterflitser met
het daarop aangesloten flitsapparaat kan hierdoor los van de camera op
iedere geschikte plaats worden opgesteld. Zodoende bereiken we dat een
groter gebied verlicht zal worden en dat we tevens de hoek van waaruit
belicht wordt zelf kunnen bepalen.
Een lichtgevoelige weerstand (LDR) en een thyristor zijn de twee meest
belangrijke onderdelen die we in het in fig. 17.1 getekende principeschema
tegenkomen. Zij zijn namelijk in hoofdzaak verantwoordelijk voor het funktioneren van onze dochterflitser.
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Schema dochterflitser

Bepalend voor de weerstandswaarde van LDR R3 is de hoeveelheid licht die
op deze weerstand valt; zo zal weinig licht een grote en veel licht een kleine
weerstandswaarde tot gevolg hebben. Een korte maar intensieve toename
van het licht, zoals een flitsapparaat die veroorzaakt, zal de weerstandswaar
de gedurende een korte tijd erg klein doen worden. Dit heeft dan tot gevolg
dat de thyristor-ingang (g) een positieve spanningspuls krijgt aangeboden
waardoor de thyrsitor zal gaan geleiden. Omdat een teveel aan omgevings
licht de thyristor op een ongewenst tijdstip zal laten geleiden, isin serie met
de LDR een potentiometer opgenomen met het doel de invloed van
omgevingslicht te kompenseren. De procedure om deze potentiometer
optimaal af te regelen is als volgt. We draaien P1 geheel linksom, waarna
schakelaar S1 in de stand 'afstellen' wordt geschakeld. Vervolgens draaien
we de potentiometer heel langzaam rechtsom, precies tot het punt waarbij
de thyristor gaat geleiden en de lichtgevende diode (LED) oplicht. Door nu
S1 in de stand 'paraat' te schakelen, hebben we het op dat moment op de
LDR schijnende omgevingslicht gekompenseerd en staat de dochterflitser
gereed om zijn uiteindelijke werk te verrichten. Omschakelen van S1 had
namelijk tot gevolg dat weerstand R1 aan de reeds aanwezige weerstanden
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R3 en P1 werd toegevoegd, zodat de totale weerstandswaarde tussen de plus
en de thyristor-stuuringang een weinig hoger is geworden.
Hiermee is bereikt dat de thyristor een iets lagere stuurspanning krijgt aan
geboden dan in de stand 'afstellen', waardoor hij nu net niet zal geleiden.
Eveneens een gevolg van het omschakelen van S1 is, dat inplaats van de
lichtgevende diode een relais in het thyristorcircuit is opgenomen. Zodra nu
een lichtflits de LDR bereikt, zal thyristor Th gaan geleiden. Ondanks het
feit dat de thyristor blijft geleiden, zal het relais toch maar gedurende een
korte tijd inschakelen. Om batterij-energie te sparen is namelijk in serie
met de relaisspoel een elko gemonteerd.
Hierdoor zal het relais alleen door de laadstroom vanC1 worden bekrachtigd.
Al na enkele tienden van seconden is deze laadstroom zo klein geworden
dat het relais weer in zijn ruststand terugvalt. Om de dochterflitser weer
voor een volgende schakeling gereed te maken is het nodig dat S1 gedurende
tenminste 30 seconden in stand 'uit' of 'afstellen' wordt gezet,
zodat R4 de gelegenheid krijgt om elko C1 te ontladen.
Aan de hand van bouwtekening 17.2 kunnen de onderdelen in hun behui
zing worden gemonteerd en aangesloten. Zoals deze tekening ons laat zien
zijn er slechts vier onderdelen op het montagebordje ondergebracht, terwijl
voor de overige komponenten elders in het kastje ruimte is gereserveerd.
Zo biedt de frontzijde plaats aan de potentiometer. Reedrelais Ry kunnen
we met wat lijm tegen de achterwand vastzetten, waarna tot slot de lichtge-

batterij 9V

reedrelais
L_ aansluiting voor
=== el. flitser.
® =bevestigingsgat 3,2 mm.
t = richting koper banen
Fig. 17.2
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Bouwtekening dochterflitser

voelige weerstand in het deksel van het kastje gemonteerd wordt. Voor de
LDR kunnen we (net als in afb. 7.3) een signaallamphouder tot LDRbehuizing verwerken. Hierbij moet er wel op gelet worden dat de lichtge
voelige zijde zo weinig mogelijk wordt afgeschermd. Eventueel kunnen we
het deksel ook gebruiken om er een beugel op te monteren waarop straks
het extra flitsapparaat bevestigd kan worden. Nadat alle verbindingen nauw
keurig volgens fig. 17.2 zijn aangebracht, kan de batterij worden geplaatst en
het flitsapparaat worden aangesloten, waarmee de dochterflitser gereed is
voor gebruik.

Gebruiksaanwijzing dochterflitser
a.
b.
c.
d.

S1 in stand 'uit' schakelen;
potentiometer geheel linksom draaien;
S1 in stand 'afstellen' schakelen;
kontroleren of LED uit is, anders
a t/m c herhalen;
e. potentiometer heel langzaam rechtsom
draaien en stoppen zodra LED oplicht;
f. S1 in stand 'paraat' schakelen.

Onderdelenlijst
B1-2 = aansluitconnector voor flitsapparaat
C1 = elko 500 /iF, 16 volt
D1 = LED (lichtgevende diode)
P1 = potentiometer 10 k.ohm
R1 = weerstand 1 k.ohm, Vz watt
R2 = weerstand 470 ohm, Vz watt
R3 = LDR (lichtgevoelige weerstand)
R4 = weerstand 39 k.ohm, Vz watt
Ry = reedrelais, 6 tot 9 volt
S1 = schakelaar dubbelpolig om met middenstand
Th = thyristor 25 volt, 0,5 A (b.v. type TD501 of TIC45)
aansluiting voor 9 volt batterij
gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kast, Amroh type B3
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Afb. 17.3
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Doch terf/itser

18. Bedradingtester
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In de elektronika zijn goede en defekte onderdelen aan de buitenzijde
dikwijls niet van elkaar te onderscheiden. In veel gevallen kan de konditie
van een elektronisch onderdeel dan wel worden beoordeeld aan de hand van
zijn weerstandswaarde. Om deze te kunnen bepalen is het echter'nodig dat
we de beschikking hebben over een weerstand- of ohmmeter. Meestal is zo'n
ohmmeter ondergebracht in een zogenaamde universeelmeter, die tevens de
mogelijkheid biedt om spanningen en stromen te meten. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een belangrijk meetinstrument als de universeelmeter op
de werktafel van een elektronikus zeker niet zal ontbreken. Om toch ook de
beginnende elektronikus, die zo'n universeelmeter nog niet bezit, in de
gelegenheid te stellen zelf onderdelen en materialen te kontroleren, is een
speciaal voor dit doel geschikt apparaat ontworpen. Hiermee kunnen welis
waar geen exacte weerstandswaarden bepaald worden, maar het geeft wel
voldoende informatie om bepaalde elektronische defekten op te sporen.
De 'bedradingtester' zoals we het apparaat hebben genoemd, geeft door
middel van een bescheiden zoemtoon aan of we te maken hebben met een
lage-, een hoge- dan wel een oneindig hoge weerstand. In de eerste plaats
is deze tester uitermate geschikt om in een bedrading of schakeling
ongewenste doorverbindingen (kortsluitingen) of onderbrekingen op te
zoeken. Daarnaast kan de bedradingtester worden aangewend om aan de
hand van tabel 18.3 de meest voorkomende elektronische onderdelen op
hun werking te kontroleren.
89

Van het in fig. 18.1 getekende principeschema wordt het grootste deel in
beslag genomen door een oscillatorschakeling, welke verantwoordelijk is
voor het opwekken van de zoemtoon. Twee transistoren en twee kondensatoren zorgen ervoor dat snel op elkaar volgend, korte spanningspulsjes aan
de luidspreker worden afgegeven. De hoogte van de basisspanning van
transistor T1 is bepalend voor de snelheid waarmee de pulsjes elkaar op
volgen. Een hogere basisspanning zal de tussenpozen korter doen worden
waardoor de zoemtoon een hogere frequentie krijgt. Vanzelfsprekend zal
een lagere basisspanning een tegenovergesteld resultaat opleveren. Door nu
tussen B1 en B2 een weerstand aan te sluiten, zal via R2 de basis van T1 een
positieve spanning krijgen die de oscillator in werking stelt. Het feit dat de
transistoringang bij een hoge weerstand een lage spanning en bij een lage
weerstand een hoge spanning krijgt aangeboden betekent, dat de zoemtoonfrequentie wordt bepaald door de aangesloten weerstand.
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Schema bedradingtester

Weerstandswaarden in het gebied tussen nul en 10.000.000 ohm (10 M.ohm)
kunnen op. deze wijze globaal van de zoemtoonhoogte worden afgeleid.
Aangezien het in de praktijk vaak nodig is om vooral lage weerstandswaar
den te onderscheiden, zijn S1, R1 en D1 aan de schakeling toegevoegd.
Zolang schakelaar S1 in de stand 'hoog' staat, zorgt diode D1 ervoor dat de
negatieve spanning R1 niet kan bereiken, waardoor de schakeling werkzaam
blijft voor het gebied tussen 0 en 10 M-ohm. Zodra echter S1 in de stand
'laag' wordt geschakeld, zien we dat via R1 een negatieve voorspanning op
B2 komt. Een aangesloten weerstand zal nu eerst deze negatieve
voorspanning moeten overwinnen om de nodige positieve spanning op de
basis van T1 te krijgen. Hierdoor zal de tester in deze lage stand alleen nog
reageren op weerstandswaarden die kleiner zijn dan ca 50 k.ohm.
Een meetinstrument, waaronder we de bedrad ingtester eigenlijk wel mogen
rangschikken, moet in de eerste plaats op een degelijke wijze worden
gebouwd. Soldeerverbindingen en mechanische bevestigingen moeten
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zodanig zijn gemaakt dat het instrument onder alle omstandigheden storingvrij blijft funktioneren, zelfs als het per ongeluk een keer op de grond zou
vallen. Bij montage van het montage-bordje en de losse onderdelen zorgen
we er dan ook voor dat schroefjes en moertjes niet kunnen losraken. Dit
bereiken we door veerringetjes toe te passen of door de moertjes met een
druppel lijm te borgen.
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Bouwtekening bedradingtester

B2
hoog uitlaag

Onderdelenlijst
B1
B2
C1
C2
D1
LS
R1
R2
S1
Tl
T2

(t.b.v. meetsnoeren)
= kontaktbus rood
2 krokodilklemmen
= kontaktbus zwart
2 banaanstekers rood
= kondensator 100 nF
2 banaanstekers zwart
= kondensator 68 n F
1 m soepel meetsnoer, rood
= diode 1N4002
= luidspreker 8 ohm (klein model) 1 m soepel meetsnoer, zwart
= weerstand 15 k.ohm, 'A watt
= weerstand 47 k.ohm, Yz watt
*= schakelaar enkelpolig om - met middenstand
= transistor BC 107
= transistor BC 177

!

.
■

gedeelte van Amroh Veroboard printplaat
kast, Amroh type A4 of B4

i
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ONDERDEEL
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Gebruiksaanwijzing bedradingtester

De afmetingen van het kastje worden hoofdzakelijk bepaald door de maten
van luidspreker en batterij. Afb. 18.4 laat ons zien hoe de onderdelen in een
kastje A4 zijn samengebouwd.
De hierin toegepaste luidspreker is echter bijzonder klein. De mogelijkheid
is dan ook niet uitgesloten dat onderdelenleveranciers alleen grotere luid*
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sprekers kunnen leveren. Dit heeft dan tot gevolg dat we inplaats van type
A4 een kastje van het type B4 zullen moeten gebruiken.

Afb. 18.4

Bedradin gtester
■

.

93

Regelbare voeding

REGELBARE VOEDING

Om elektronische schakelingen van de nodige stroom te voorzien kunnen we
verschillende energiebronnen aanwenden. Veel toegepast worden batterijen
die, al dan niet herlaadbaar, in een groot aantal spanningen en vermogens
verkrijgbaar zijn. Een belangrijk voordeel van batterijen is, dat de lage en
daardoor ongevaarlijke spanning, zonder meer op een schakeling kan worden
aangesloten. Een nadeel is echter dat in batterijen slechts een beperkte
hoeveelheid energie kan worden opgeslagen en dat deze energie nogal kost
baar is ten opzichte van die welke het lichtnet ons levert. Voor toestellen die
naar verhouding veel stroom verbruiken en die in het algemeen in de nabij
heid van een kontaktdoos worden gebruikt, zullen we dan ook bij voorkeur
de energie uit het lichtnet benutten. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat we
de 220 volt wisselspanning die het lichtnet produceert, omvormen naar een
lage gelijkspanning. Zo'n spanningsomvormer wordt in de elektronika
meestal aangeduid als netvoeding, voedingseenheid of gewoon: voeding.
De voeding kan een stroom leveren van 250 milli-ampère bij een spanning
die regelbaar is tussen 6 en 15 volt. De kwaliteit van de uitgangsspanning is
voldoende om de meeste elektronische schakelingen en toestellen van
energie te voorzien. Naast de in dit boek beschreven schakelingen is deze
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voeding dan ook geschikt om energie te leveren aan transistorradio's, cas
setterecorders, babyfoons en dergelijke. Door een ingebouwde beveiliging is
de voeding bestand tegen tijdelijke overbelasting en kortsluiting, dit maakt
hem tevens geschikt voor gebruik bij experimenten op de elektronika werk
tafel.
De schakeling die we in fig. 19.1 getekend zien, herbergt een zestal funkties
die verantwoordelijk zijn voor de hoogte en de kwaliteit van de uitgangsspanning. Deze funkties zijn:
1 23456-

netspanning omlaag transformeren
wisselspanning gelijkrichten
gelijkgerichte spanning afvlakken
uitgangsspanning stabiel houden
uitgangsspanning in hoogte regelen
schakeling beveiligen tegen te hoge stromen
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Schema regelbare voeding

In hoofdstuk 2 is al beschreven op welke wijze een transformator en een
gelijkrichter de netspanning kunnen omvormen tot een lage gelijkspanning.
De kwaliteit van de aldus verkregen spanning is echter onvoldoende om
gevoelige elektronische toestellen ongestoord te laten funktioneren. Zoals
fig. 19.3 ons toont is de gelijkgerichte spanning (b) minder gelijk als zijn
naam het doet voorkomen. Een goede 'afgevlakte'gelijkspanning verkrijgen
we pas door een elektrolytische kondensator (elko) van voldoende kapaciteit
op de spanning aan te sluiten. Deze elko zal zichzelf opladen gedurende de
perioden dat de spanning hoog is om de opgeslagen energie weer af te staan
als de spanning lager wil worden. Met een frequentie van 100 maal per
seconde zal de als akku fungerende elko zich opladen en evenzoveel maal
zal hij energie afstaan met als resultaat dat de rimpelige gelijkspanning
verandert in een gladde gelijkspanning.
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In onze voeding zijn twee elko's toegepast, aan het begin van de schakeling
C1 met een kapaciteit van 1000 /l/F (micro farad) en aan de uitgang van de
voeding C2 met 500 /iF. Ondanks de afvlakking is de spanningskwaliteit
nog niet optimaal; door variaties in de stroomafname en door schomme
lingen van de netspanning kan de uitgangsspanning gedurende korte of
langere tijd afwijken van de ingestelde spanning. Om dit te verhinderen is de
voeding uitgerust met een zogenaamde stabilisatie-inrichting. Deze zorgt
ervoor dat een eenmaal ingestelde uitgangsspanning niet meer afhankelijk is
van de stroomafname en de netspanning. Hiervoor zijn zenerdiode D1 en
weerstand R4 in de schakeling opgenomen. Ongeacht de hoogte van de net
spanning of de stroomafname zal er over de zenerdiode altijd een spanning
staan van 4,7 volt. Deze spanning noemen we de referentiespanning welke
aan de emitter van transistor T2 wordt aangeboden.
De basis van dezelfde transistor krijgt zijn stuurspanning van potentiometer
R7, waarbij de minimale en de maximale spanning wordt begrensd door de
weerstanden R6 en R5. Afhankelijk van de stand van R7 zal T2 een stuur
spanning afgeven aan de derde transistor, welke op zijn beurt de vermogenstransistor T4 stuurt. Ter beveiliging van transistoren tegen een te hoge
stroom dient T1 met de bijbehorende weerstanden, R1,2 en 3.
Normaal is de eerste transistor niet in geleiding waardoor de stuurspanning
van T3 ook niet wordt beïnvloed. Zodra echter een te hoge stroom wordt
afgenomen zal er over weerstand R2 een spanning ontstaan (immers
weerstand X stroom = spanning) die via R1 transistor T1 van een stuur
spanning zal voorzien. Nu wordt de sturing van T3 wel beïnvloed met als
gevolg dat de uitgangsspanning zover daalt totdat de stroomafname weer
binnen een toelaatbare waarde komt. Vooral als de voeding voor verschil
lende toestellen gebruikt gaat worden is het erg belangrijk dat steeds de
juiste spanning wordt ingesteld, daarom zien we aan het eind van de schake
ling een voltmeter waarop we de ingestelde spanning ieder gewenst moment
kunnen aflezen.
Een universeel montagebordje, uitgevoerd met 11 ononderbroken koperbanen van elk 19 montagegaatjes, vormt de grondplaat welke plaats biedt
aan de meeste onderdelen. Fig. 19.2 laat zien hoe het montagebordje
bewerkt moet worden alvorens we er de onderdelen en verbindingen op aan
brengen.
Aan de hand van deze tekening maken we dan ook de onderbrekingen,
boren de bevestigingsgaten en solderen de vier doorverbindingen. Hierna
monteren we de onderdelen op het montagebordje waarbij in bijzonder
wordt gelet op de juiste positie van gelijkrichter, diode, elko's en transis
toren.
Voor de behuizing van onze voeding kiezen we een ruim kastje zoals bijvoor
beeld type 334 van Amroh. Hierin monteren we de transformator, het
montagebordje, de potentiomater en een voltmeter. Bij het monteren van de
transformator zorgen we ervoor dat de spanningvoerende aansluitlippen,
ook als het kastje gesloten is, voldoende afstand hebben ten opzichte van de
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kastwanden. Het netsnoer brengen we aan volgens het in afb. 2.3 gegeven
voorbeeld. Van de beide verbindingsdraden tussen kroonstrip en transfor
mator laten we er één lopen via de op potmeter R7 gemonteerde schakelaar.

c*
I
R7

<"
Fig. 19.2

Bouwtekening regelbare voeding

® = bevestigingsgot 3.2 mm.
$ = onderbreking koperboan

Onderdelenlijst4
B1 = kontaktbus rood (+)
B2 = kontaktbus zwart (—)
C1 = elko 1000 nf, 25 volt
C2 = elko 500/iF, 25 volt
D1 = zenerdiode 4,7 volt, 1 watt (type PL4V7Z)
G1 = bruggelijkrichter 25 volt, 0,5 A (type 110A1)
M1 = voltmeter 0 tot 15 a 25 volt
R1 = weerstand 1 k.ohm, V2 watt
R2 = weerstand 1 ohm, 5 watt
R3 = weerstand 1 k.ohm, Z* watt
R4 = weerstand 1 k.ohm, Z2 watt
R5 = weerstand 2,2 k.ohm, V2 watt
R6 = weerstand 1 k.ohm, V2 watt
R7 = potentiometer 10 k.ohm met schakelaar
S1 = aan/uit schakelaar gemonteerd op R7
T1 = transistor BC 107
T2 = transistor BC 107
T3 = transistor 2N1613
T4 = transistor BD 135
Tr = transformator 220 : 12 volt, 0,5 A (Amroh type P288)
1 Amroh Veroboard printplaat
1 kast, Amroh type 334
1 tule, kroonstrip, netsnoer en steker
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Nadat tenslotte de aansluitbussen en de voltmeter op de uitgangsspanning
zijn aangesloten is onze regelbare voeding gereed.
Voordat we echter de voeding in gebruik nemen is het raadzaam te kontroleren of alle verbindingen overeenkomen met de bouwtekening. Ook kunnen
we met een ohmmeter of met de bedradingstester nagaan of de schakeling
nergens kontakt maakt met de behuizing. Pas na deze kontrole steken we de
steker in een kontaktdoos.

SPANNINGSVORM

BENAMING

TOEPASSINGEN

wisselspanning
50 Hz

lampjes, deurbel

gelijkspanning
niet afgevlakt

model trein
opladen van akku's

afgevlakte
gelijkspanning

trans, radio's
babyfoons

gestabiliseerde
gelijkspanning

calculatoren
meetapparatuur

a
t — 0,02 sec.

b +
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c +
0

d +
0
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20. Regelbare tijdschakelaar
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Regelmatig zijn er op elektronisch gebied nieuwe technieken ontwikkeld
met als resultaat dat de toepasbaarheid van deze materie uit zowel technisch
als financieel oogpunt belangrijk is toegenomen. Zo mochten we kennis
maken met de transistor, een elektronische versterker die in veel gevallen de
kostbare en veel grotere elektronenbuis kon vervangen. Deze transistor
zorgde dan ook voor lagere prijzen en geringere afmetingen van radio's, TV's,
recorders enz. Het geringe energieverbruik van transistoren maakte het
tevens mogelijk verschillende toestellen door middel van batterijen te
voeden. Hierdoor kregen we onder andere de beschikking over draagbare
radio's en walkie-talkies.
Een geheel nieuwe techniek, die we niet in de laatste plaats danken aan de
ruimtevaart, is de integratie van schakelingen. Dit is een techniek waarmee
funkties van grote aantallen transistoren en andere komponenten op een
oppervlak van slechts enkele vierkante millimeters kunnen worden onder
gebracht. De gevolgen die de komst van geïntegreerde schakelingen had
waren spectaculair; we denken hierbij aan digitale horloges, aan pocket
kalkulatoren en aan andere zaken die tot voor kort alleen in science-fiction
verhalen bestonden. Inmiddels zijn geïntegreerde schakelingen ook voor de
elektronika-amateur verkrijgbaar waardoor een aantal ingewikkelde schake
lingen op eenvoudige wijze gerealiseerd kan worden. Zo hebben we voor de
regelbare tijdschakelaar, die in dit hoofdstuk wordt besproken, gebruik
gemaakt van een speciaal voor dit doel bestemde geïntegreerde schakeling.
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Dit moderne onderdeel, dat bekend is onder type 'NE 555', bevat niet
minder dan 28 transistoren en 12 weerstanden. Overigens de gebruikelijke
naam voor geïntegreerde schakeling is 'IC', een afkorting van de Engelse
benaming Integrated Circuit. Met de NE 555 en enkele aanvullende onder
delen is een tijdschakelaar gekonstrueerd die we kunnen toepassen als een
vertraagd opkomende, een vertraagd afvallende en als een repeterende scha
kelaar.
Deze laatste mogelijkheid kan bijvoorbeeld worden aangewend om een film
toestel te sturen voor enkelbeeld filmen, of om met regelmatige tussenpozen
een lamp aan en uit te schakelen, waardoor eventuele inbrekers misleid
worden.
NE555

In fig. 20.1a zien we een blokschema
getekend van het IC 'NE 555'. Blokschema's zoals deze hebben tot doel
de werking van de schakelingen ver
eenvoudigd weer te geven.
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Fig. 20.1a

Blokschema geïntegreer
de schakeling IC NE 555

t
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Zo geeft fig. 20.1a aan dat het IC bestaat uit twee vergelijkers, een flipflop
(elektronische schakelaar), een uitgang, een schakeltransistor en een drietal
weerstanden. De drie weerstanden Ra, b en c vormen tezamen een
spanningsdeler die over elke weerstand precies één derde deel van de
voedingsspanning laat staan. Hieruit volgt dat de min-ingang van vergelijker
één: 2/3 deel en de plus-ingang van vergelijker twee: 1/3 deel van de
voedingsspanning krijgt aangeboden. Ook laat het blokschema zien dat twee
weerstanden en een kondensator op het IC zijn aangesloten, de waarden van
deze externe komponenten zijn bepalend voor de duur van de schakeltijden.
Direkt na het inschakelen van de voedingsspanning wordt uitgang 3 positief
en tegelijkertijd begint C1 zich via R1 en R2 op te laden. Op het tijdstip dat
de spanning over C1 de waarde van 2/3 van de voedingsspanning heeft
bereikt komt vergelijker één in aktie. Zodra namelijk een vergelijker op zijn
plus-ingang een hogere spanning krijgt dan die op de min-ingang aanwezig is,
zal er aan de vergelijkeruitgang een signaal ontstaan in de vorm van een posi
tieve spanning. Ditspanningssignaal betekent voor de flipflop een omschakelkommando met als gevolg dat uitgang 3 weer negatief wordt en dat schakel
transistor 'tr' gaat geleiden waardoor ook aansluiting 7 een negatieve
spanning krijgt. De voor C1 bestemde positieve laadspanning wordt nu ver-

100

drongen door de negatieve spanning op aansluiting 7 zodat C1 via R2 zal
worden ontladen. Om de tijdschakelaar opnieuw in werking te stellen heeft
de flipflop een inschakelkommando nodig, dit bereiken we door via aan
sluiting 2 de min-ingang van vergelijker twee een spanning aan te bieden die
lager is dan 1/3 van de voedingsspanning. Ook mogen we de aansluitingen
2 en 6 met elkaar verbinden, op deze wijze geeft de tweede vergelijker steeds
automatisch een schakelkommando zodra C1 tot 1/3 van de voedingsspan
ning is ontladen.
Het eigenlijke principeschema van de tijdschakelaar is in fig. 20.1 getekend;
we zien hierin het IC waaromheen een aantal weerstanden, kondensatoren
en schakelaars. Het eerste deel van de schakeling wordt in beslag genomen
door onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de schakeltijden. Om de
puls- en de pauzetijden op iedere gewenste lengte te kunnen instellen
worden de laad- en ontlaad weerstanden gevormd door potentiometers. Door
middel van omschakelaar S1 kan gekozen worden uit twee kondensatoren
van verschillende kapaciteiten.
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Schema regelbare tijdschakelaar

De oplaadtijd, dus de tijd dat uitgang 3 positief is, wordt bepaald door de
waarde van R1, PI en de ingeschakelde kondensator. Tijdens het opladen
zorgt diode D1 ervoor dat P2 is kortgesloten, zodat deze potentiometer de
laadtijd niet kan beïnvloeden. De ontlaadtijd gedurende welke de uitgang
negatief is, wordt bepaald door de waarde van potentiometer P2 en de
gekozen kondensator. Diode D1 heeft tijdens het ontladen geen invloed op
P2, omdat de stroom die nu tegengesteld is, in deze richting niet door de
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diode kan vloeien. Na één schakelpuls zal de tijdschakelaar bij normaal
gebruik stoppen. Door echter de aansluitingen 2 en 6 met schakelaar S2 te
verbinden zal de tijdschakelaar zichzelf na elke pauzetijd weer in werking
stellen. Schakelaar S3 is in de schakeling opgenomen om op elk gewenst
tijdstip te kunnen stoppen en starten door aansluiting 4 wel of geen nega
tieve spanning te geven.
Aan het eind van de schakeling zien we relais Ry die de van punt 3 af
komstige uitgangsspanning omzet in een schakelend kontakt. Om het
stroomverbruik van dit relais tot een minimum te beperken zijn R3 en C4
in serie met de relaisspoel opgenomen. C4 zorgt ervoor dat zodra uitgang 3
positief wordt, door de relaisspoel slechts gedurende een korte tijd voldoen
de stroom vloeit om het relais te doen inschakelen. Nadat het relais eenmaal
is bekrachtigd kan namelijk met een veel lagere stroom worden volstaan om
hem in deze stand te houden, vandaar weerstand R3 die voor deze geredu
ceerde stroom verantwoordelijk is. Het sluitstuk van de tijdschakelaar wordt
gevormd door LED D3 en zijn voorschakelweerstand, deze LED signaleert
de perioden dat het relais is ingeschakeld.
BI
B2
B3

Fig. 20.2
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Bouwtekening regelbare tijdschakelaar

+ voeding

Na deze theoretische uiteenzetting gaan we ons bemoeien met het praktische
deel van de regelbare tijdschakelaar. Zoals bouwtekening 20.2 laat zien, zijn
de onderdelen niet op het gebruikelijke universele montagebordje onderge
bracht, voor deze schakeling hebben we namelijk een echte printplaat ont
worpen. Zo'n printplaat bestaat, net als het universele montagebordje, uit
een plaatje isolerend materiaal waarin gaatjes zijn aangebracht om er de
onderdelen door te steken. Een echte printplaat heeft echter geen
patroon van gaten en koperbanen maar een speciaal voor de betreffende
schakeling ontworpen netwerk van koperbaantjes die de onderdelen volgens
het principeschema met elkaar verbinden. Printplaatjes, ook wel aangeduid
als 'gedrukte bedrading', zijn met enige handigheid en wat geduld zelf te
vervaardigen. Het grondmateriaal bestaat uit een onbewerkte printplaat, aan
één zijde over het gehele oppervlak voorzien van een dun laagje koper.

Onderdelenlijst
B1-3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
IC1
P1
P2
R1
R2
R3
R4
Ry
51
52
53

= 3 kontaktbussen
= elko 100 nF, 25 volt
= elko 1000 /iF, 25 volt
= kondensator 10 nF
= elko 100/iF, 25 volt
= diode 1N4002
= diode 1N4002
= LED (lichtgevende diode)
= IC NE 555 inkl. IC voet
= potentiometer 1 M.ohm
= potentiometer 1 M.ohm
= weerstand 470 ohm, 'A watt
= weerstand 4,7 k.ohm, 'A watt
= weerstand 470 ohm, 'A watt
= weerstand 470 ohm, 'A watt
= relais 6 of 12 volt (afhankelijk van voedingsspanning)
fabr. Smitt, type RABK-4B
= omschakelaar enkelpolig
= omschakelaar enkelpolig
= omschakelaar enkelpolig
printplaat volgens fig. 20.2a
kast, Amroh type 334
2 knoppen voor potentiometers
batterijen of aansluiting netvoeding
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Met lak of een speciale viltstift worden op het koper die plaatsen afgedekt
die als koperbanen gewenst zijn. In fig. 20.2a zien we deze banen in zwart
aangegeven. Vervolgens dompelen we de aldus bewerkte printplaat in een
etsende vloeistof totdat de niet afgedekte koperen delen zijn weggeëtst.
Nadat op de nodige plaatsen kleine gaatjes zijn geboord is de gedrukte be
drading gereed.

Fig. 20.2a

Printplaat (koperzijde)

Voor het zelf vervaardigen van de printplaat is achter in dit boek de printtekening op transparant papier afgedrukt. Met behulp van deze tekening
en de daarbij afgedrukte handleiding kan de printplaat precies worden
nagemaakt. Op deze 'echte' printplaat kunnen de onderdelen worden ge
monteerd zoals bouwtekening 20.2 aangeeft. Net als bij universele montagebordjes worden ook hier de onderdelen aan de niet verkoperde zijde door de
print gestoken. Vanzelfsprekend letten we tijdens het monteren op de
posities van kondensatoren en dioden, maar vooral op de plaatsing van de
geïntegreerde schakeling. IC NE 555 is hiertoe gemerkt door middel van een
halfronde uitsparing die ook in de bouwtekening is aangegeven. Nadat alle
onderdelen inklusief de twee doorverbindingen, op het printplaatje zijn
gemonteerd en gesoldeerd gaan wede printplaat en de resterende onderdelen
in een kastje onderbrengen. We kunnen hierbij afb. 20.3 raadplegen.
Tussen printplaat en overige onderdelen solderen we tot slot de aansluitdraden als ook de verbindingen tussen S1-S2 en tussen P1-P2. Na een serieuze
kontrole van het bouwsel kan de voedingsspanning worden ingeschakeld en
is de regelbare tijdschakelaar gereed voor gebruik.
104

EH3

.e?,n

l

I i UJ L *ii

I

'
•*
w
MAOt INtNGLANO

1,001,01 Qt1 ’»*Oilir>niJiM oiu ia

Afb. 20.3

Regelbare tijdschakelaar

105
i

:
.

21. Universele schakelaar

UNIVERSELE SCHAKELAAR
\
r
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Veelal zijn schakelaars uitgerust met één of meer kontakten waarmee een
elektrisch circuit kan worden gemaakt en verbroken, anders gezegd waarmee
we een elektrische stroom kunnen doorlaten of tegenhouden. De wijze
waarop schakelkontakten in de gewenste stand worden gebracht hangt af
van het type schakelaar. Algemeen bekend zijn handbediende schakelaars
waarvan de kontakten door middel van een hefboompje of knop geopend
of gesloten kunnen worden. Er bestaan echter verschillende andere systemen
om kontakten te laten schakelen. Zo hebben we in dit boek kennis gemaakt
met relais die bekrachtigd worden door een elektrische stroom, of glasscha
kelaars die gevoelig zijn voor een magnetisch veld. De universele schakelaar,
waaraan we dit laatste hoofdstuk besteden, is een schakelaar, die reageert
op weerstandsveranderingen van een erop aangesloten onderdeel. Met
behulp van temperatuur- en lichtgevoelige weerstanden is deze schakelaar
geschikt om veranderingen van temperatuur en lichtintensiteit om te zetten
in een schakelend kontakt. We kunnen de universele schakelaar dus ge
bruiken om een apparaat, lampje, bel of sirene in te schakelen zodra de
temperatuur of lichtintensiteit buiten een ingestelde waarde komt.
Voorzien van een temperatuurgevoelige weerstand kan de universele schake
laar dienst doen als vrieskist- of koelkastbewaker, maar ook als brandmelder.
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Met een lichtgevoelige weerstand waarop we een lampje laten schijnen is
het onder andere mogelijk om kleine openingen te bewaken. Zo kunnen
we ons bijvoorbeeld laten waarschuwen wanneer er post in de brievenbus
wordt gestopt, of op het tijdstip dat een duif na een wedstrijdvlucht zijn
hok binnenkomt.
Net als bij de in het vorige hoofdstuk beschreven schakeling speelt ook hier
een geïntegreerde schakeling de hoofdrol. Ditmaal maken we gebruik van
een vergelijker, in de elektronika beter bekend als 'Operational Amplifier' of
kortweg 'OpAmp'. In principeschema 21.1 zien we zo'n OpAmp symbolisch
weergegeven als een driehoek, de ViA 741'. Dit type OpAmp vervangt maar
liefst 20 transistoren, 11 weerstanden en een condensator. De werkzaam
heden van OpAmp nA 741 bestaan uit het vergelijken van beide ingangsspanningen, om uitgang 10 positief te laten worden zodra plus-ingang 5
een hogere spanning krijgt aangeboden dan die welke op min-lngang 4 aan
wezig is. R1, R2 en R3 vormen een spanningsdeler die ervoor zorgt dat
min-ingang 4 steeds circa 3/4 deel van de voedingsspanning krijgt aange
boden. De spanning op plus-ingang 5 daarentegen is afhankelijk van de stand
van potentiometer P1 maar vooral van de tussen B1 en B2 aangesloten weer
stand. Een OpAmp zoals de fiA 741 doet zijn werk erg nauwkeurig. Zodra
de spanning op ingang 5 maar even iets hoger is dan die op ingang 4, zal het
IC reageren door uitgang 10 positief te maken. Hierdoor krijgt transistor T1
via weerstand R4 een stuurspanning, met het gevolg dat T1 gaat geleiden en
de relaiskontakten omschakelen.
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Schema universele schakelaar

De invloed van temperatuurveranderingen op temperatuurgevoelige weer
standen (NTC's) en die van lichtvariaties op lichtgevoelige weerstanden
(LDR's) is tegengesteld. Met andere woorden, een toename van temperatuur
en licht heeft een daling van de weerstandswaarde tot gevolg, terwijl een
afname van temperatuur en lichtintensiteit de weerstandswaarde zal laten
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toenemen. Ook het effekt van de weerstandswaarde op de voor ingang 5
bestemde ingangsspanning is tegengesteld, een kleiner wordende weerstand
zal dus een oplopende spanning tot resultaat hebben. In onderstaande tabel
is voor de twee mogelijkheden aangegeven hoe potentiometer P1 moet
worden ingesteld en welke stand de relaiskontakten innemen.

Gebruiksaanwijzing universele schakelaar
aktie gewenst bij
instelling P1

kontaktbeweging na
bereiken ingestelde
waarde

toenemende
temperatuur of
lichtintensiteit

spanning op ing. 5
iets lager dan op
ingang 4
(uitg. 10 negatief)

B4-B5 verbreekt
B4-B3 sluit

afnemende
temperatuur of
lichtintentsiteit.

spanning op ing. 5
iets hoger dan op
ingang 4
(uitg. 10 positief)

B4-B3 verbreekt
B4-B5 sluit

+ - voeding
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Bouwtekening universele schakelaar

Zoals bouwtekening 21.2 laat zien zijn de onderdelen evenals in het vorige
hoofdstuk op een echte printplaat ondergebracht. Van deze gedrukte bedra
ding, met een koperbanen patroon volgens fig.21.2a, is achter in dit boek een
handleiding voor zelfbouw opgenomen. Als alle onderdelen zijn gekocht en
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vergaard kunnen we dus meteen met de montage beginnen. Als eerste mon
teren we de weerstanden, diode en transistor zoals fig. 21.2 aangeeft. Hierna
brengen we het IC aan waarbij we bij voorkeur een IC voetje gebruiken.
IC /iA 741 is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar, onder andere in een
rechthoekige behuizing met 8 of 14 aansluitingen. Voor deze uitvoeringen,
die beide gebruikt mogen worden, zijn in fig. 21.2 de montagestand en
-positie aangegeven.

Onderdelenlijst
B1-2
B3-5
D1
IC1
P1
R1
R2
R3
R4
R5
Ry
T1

=2 kontaktbussen (ingang)
= 3 kontaktbussen (uitgang)
= diode 1N4002
= IC /iA 741 (met 8 of 14 aansluitingen) inkl. IC voet
= potentiometer 50 k.ohm met schakelaar
= weerstand 470 ohm, 14 watt
= weerstand 470 ohm, !4 watt
= weerstand 1 k.ohm, V2 watt
= weerstand 1 k.ohm, 14 watt
= weerstand 100 ohm, % watt
= relais 6 volt met omschakelkontakt
= transistor BC 107
printplaat volgens fig. 21.2a
kast, Amroh type B3
knop voor potentiometer
aansluiting voor ext. voeding

Indien nodig:
LDR (lichtgevoelige weerstand)
NTC (temperatuurgevoelige weerstand) ca 10 k.ohm of hoger

.• •

.

‘

Fig. 21.2a

Printplaat (koperzijde)

De universele schakelaar kan tot slot worden samengebouwd in een Amroh
kastje van het type B3 volgens het voorbeeld in afb. 21.3.
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110

Universele schakelaar

Aonsluitgegevens onderdelen
OMSCHRIJVING
elektrolytische
condensator

SYMBOOL

AANSLUITINGEN

:

^HID—

diode (1N4002)

LED
lichtgevende diode

F3

zenerdiode

TD501
thyristor
TIC45

transistoren

k

BC107
BC177

:
•

2N1613

I

BD135

!

i
■

:

111
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Schemasymbolen

zenerdiode

aansluitklem

—ai>—

C

aanraakkontakt

kontaktbus

kruising van draden
(geïsoleerd)

aarding

+
batterij

\\

koppeling van draden
(doorverbinding)

kondensator
luidspreker

variabele kondensator

i
—

verbinding met
frame (massa)

elektrolytische
kondensator ELKO

v

voltmeter

diode

lichtgevende diode
LED

112

relaisspoel

1

!
V

schakelaar aan/uit

transformator

drukschakelaar maakkontakt (terugverend)

transistor NPN

:

I

_L

transistor PNP
drukschakelaar verbreekkontakt (terugverend)

;
•-

weerstand
schakelaar
enkelpolig om

i

v

ft

lichtgevoelige
weerstand (LDR)

'
signaallamp
------ -------------

regelbare weerstand

;

V

spoel

j

zekering

>

,
■

4*

:
thyristor

i

y

113

Kleurkode
WEERSTANDEN

l

ƒ
12

zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet
grijs
wit
goud
zilver
geen kleur

3

4

ring 1

ring 2

ring 3

ring 4

1e cijfer

2e cijfer

aantal
nullen

maximale
afwijking

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(weerstand in ohm)
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\

2

1
2
3
4
5
6

+ of - 1 %
+ of- 2%

- 1
- 2

+ of- 5%
+ of- 10%
4- of - 20 %

CONDENSATOREN

m
2
3
4

5

zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet
grijs
wit
goud
zilver
geen kleur

ring 1

ring 2

ring 3

ring 4

ring 5

1e cijfer

2e cijfer

aantal
nullen

maximale
afwijking

werk
spanning

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

1
2
3
4
5
6

- 1
- 1
- 2

4- of - 20 %
4- of - 1 %

+ of- 2%
4-of- 5%

4-of
+ of
4-of
4- of

- 10%
— 5%
- 10%
- 20 %

100 volt
200 volt
300 volt
400 volt
5Ó0 volt
600 volt
700 volt
800 volt
900 volt
1000 volt
2000 volt
500 volt

:
!

(kapaciteit in pico-farad)

i
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:
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Trefwoordenlijst
A

aansluitgegevens . . .
aanraakkontakt . . .
aarden ...................
afvlakken (spanning)
afwerken (kast) . . .
alarmcentrale..........
alarmmelder ..........

B

batterij............
batterijhouder .
bedrading . . . .
behuizing . . . .
blokschema . . .
bruggelijkrichter

C

chassisdeel (maatschets)

D

diode.................
diode (monteren)

E

elko.................
elko (monteren)

F

flipflop ............
frequentie ....
frontplaat (tekst)

G

gedrukte bedrading . . .
geïntegreerde schakeling
gelijkrichter.................
gelijkspanning............
glasschakelaar ............

H

hertz............
hoofd telefoon

I

IC
impedantie
indikator.

116

111
70, 73
16

95, 98
13
22
21, 22
12
... 38, 40
15, 16, 103
... 82, 83
100
13
49
17,92
18

27, 28, 65, 92
30
100
57
14
103
100
13
13, 98
21,25
57
48
100
47
60

I
K

kast...................
kleurkode..........
knipperschakeling
kondensator . . .
kontakt ............

L

lichtgevende diode (LED)
lichtgevoelige transistor .
lichtgevoelige weerstand .
lichtnet aansluiting ....
lichtnet bewaking..........
luidspreker...................
luidspreker (monteren) .

M

montagebordje
morsetekens .
multivibrator .

N

noodverlichting
NPN-transistor
NTC weerstand

O

OpAmp
oscillator

I

il

9
. . 53, 55
37, 40, 85
15
32
46. 47
30,31
7,23,25
18
65
36
37,61,65
107
107

27, 57, 75, 90

P

PNP-transistor . . .
printplaat............
pulserende spanning

R

reedschakelaar
relais ............

............ 21,25
36,75, 86, 102

S

schakelaar.................
schemasymbolen . . .
sirene........................
smeltveiligheid..........
solderen....................
spanning....................
spanningsdeler..........
sperren......................
stabiliseren (spanning)

13, 69, 92, 106
___ 112, 113
100
12
8
98
22, 100
65
96, 98

T
'

. 83, 84
114,116
64
27, 28, 92, 115
106

temp. gevoelige weerstand
testen onderdelen..........
thyristor.........................

37,61,65
103, 104
. . 65, 80

107

92
22, 85
117

i

:

T

tijdschakelaar..........
transformator ....
transistor ...............
transistorbelasting . .
transistor (monteren)
trekontlasting ....

V

vergelijker...................
vermogen ...................
Vero-board printplaat ..
voeding........................

W

weerstand . . .
wisselspanning
wrijfletters . .

Z

zenerdiode
zekering .

118

99
10
37, 61,92
71
30
15
100, 107
71
7, 23, 25
. 12,94
60, 92, 114
12, 13, 98
14
70
12, 92

Inhoud
Inleiding...............................
Belangrijke mededeling . . . .
1. Laag-spanningzoeker . . .
2. Eenvoudige voeding . . .
3. Oproepsysteem ............
4. Alarmcentrale............ ..
5. Sirene...........................
6. Lichtnet-uitval-indikator
7. Noodverlichting..........
8. Quiztafel......................
9. Audio schakelbox ....
10. (Brom)fietslichtkontrole
11. Muggenverdrijver ....
12. Weerstandindikator . . .
13. Knipperlicht...............
14. Aanraakschakelaar . . .
15. Auto kontrole-unit . . .
16. Metronoom.................
17. Dochterflitser ............
18. Bedradingtester..........
19. Regelbare voeding . . . .
20. Regelbare tijdschakelaar
21. Universele schakelaar. .
Aansluitgegevens onderdelen
Schemasymbolen...............
Kleurkode...........................
Trefwoordenlijst.................
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6
9
12
17
21
27
32
36
41
46
52
56
60
64
69
74
79
84
89
94
99
106
111
112
114
116
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PRINTPLATEN ZELF MAKEN
Nodige materialen: fotogevoelige (positieve) printplaat circa 7x13 cm., ontwikkelaar
in korrelvorm en etsmiddel. Deze materialen zijn, vaak met gebruiksaanwijzing,
verkrijgbaar bij Elektronica winkels.
MEEST VOORKOMENDE WERKWIJZE
Verwijder het schutvel van de printplaat en leg de printtekening (met de leesbare
zijde boven), op de fotogevoeligezijde van de printplaat.
Gebruik voor het aandrukken van de tekening een plaatje glas.
Belicht de print met een gloeilamp van 100 Watt op 13 cm. afstand. De juiste be
lichtingstijd is afhankelijk van verschillende factoren, van te voren kunnen we deze
vaststellen door een proef met enkele kleine stuks printplaat die we gedurende
respectievelijk 1/2, 1, 2 en 4 uur belichten. Tijdens het ontwikkelen blijkt al gauw
welke belichtingstijd we het beste kunnen aanhouden om een zo groot mogelijk
contrast te krijgen.
Los de 'ontwikkelaar-korrels' op in een fles met water (zie voor de juiste verhou
ding het bij de ontwikkelaar horende voorschrift).
Giet een beetje van de ontwikkelvloeistof voorzichting in een plastic bakje. Indien
de ontwikkelvloeistof met de huid in aanraking komt, direkt met veel koud water
afspoelen.
* Boor in één van de hoeken van de printplaat een klein gaatje (2 a 3 mm.) en beves
tig hierdoor een stukje montagedraad met een lengte van ca. 20 cm.
Hou de print via het montagedraadje vast en dompel hem voorzichtig in de ont
wikkelvloeistof.
* Let nu goed op! Zodra de printbanen duidelijk zichtbaar zijn, de print uit de ont
wikkelvloeistof halen en direkt goed afspoelen.
* Eventueel teveel weggeëtste fotolak kan nu met een speciale viltstift (vraag de
elektronicahandelaar) worden bijgewerkt.
* Los het etsmiddel op in water met een temperatuur van ca. 50 °C, gebruik hier
voor een geëmailleerde pan.
f
* Verwarm de etsvloeistof tot zo'n 40°C en dompel de printplaat voorzichtig onder.
De etsvloeistof houden we een beetje in beweging. Ook hierbij geldt dat als de
etsvloeistof in aanraking komt met de huid, direkt met veel koud water afspoelen!
* Als het overtollige koper is weggeëtst halen we de print uit de etsvloeistof en
spoelen hem goed af.
* De op de printbanen aanwezige fotolak behoeven we niet te verwijderen, deze lak
doet nu tevens dienst als bescherming van het koper tegen oxydatie.
* Tot slot boren we op de aangegeven plaatsen de gaatjes; 01 mm. voor de compo
nenten en 03,2 mm. voor de bevestigingsgaten.

o^jde printplaatjes kunt u ook kant en klaar bestellen bij Uitgeverij De Muiderkring.
5nor overmaking van f 6,50 plus f 2,30 (voor porto) op postrekening 83214 onder
Vermelding van bestelnummer 018.064.
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ELEKTRONICA is een boeiende en fascinerende
hobby, die niet alleen is toebedeeld aan geschoolde
etektronici. Iedereen met interesse voor deze materie
wordt daarom van harte uitgenodigd de elektronica
wereld binnen te stappen.
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II - Aan de hand van 21 nuttige en speel
BOUWEN
se schakelingen kan de aspirant hobbyist ervaring

^•

opdoen: in de praktische elektronica. Uitgebreide
bouwtekeningen en afbeeldingen zijn hem of haar
hierbij behulpzaam: De schakëlmgën, samengesteld
uit 'betaalbare' onderdelen, zijn uiteraard door de
auteur gebouwd en terdege getest

QpHÊimmmmmmmLCKcli - Ook aan de theoretische elektronica is de
nodige aandacht besteed. Op een voor ieder begrij
pelijke wijze is een beknopte uitleg gegeven over de
werking van dé schakelingen alsook öyer de funkties
van belangrijke onderdelen.
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