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Nadat we ons in de voorgaande twee delen van Praktische Elektronica uit
voerig met elektrische en iets minder uitvoerig met wat elektronische basis
schakelingen hebben beziggehouden, gaan we ons in dit deel geheel en al in
elektronische schakelingen verdiepen. Dat het er heel wat zijn, toont een eerste
vluchtige blik in het boek al overduidelijk. Men zou haast geneigd zijn te
denken, dat een zekere volledigheid is verwezenlijkt. Maar dat is toch niet
het geval! Weliswaar mag worden gezegd, dat naar een zekere mate van volle
digheid is gestreefd, maar dat is dan ook het enige. Elektronica is in zijn
totaliteit zo groots, zó veelomvattend, dat het niet anders kon of er moest
(steeds weer) een keuze uit de vele, vele mogelijkheden worden gedaan. Maar
evenals dat met de delen 1 en 2 het geval is, is er weer met zorg geschift, gewikt
en gewogen, opdat een zo representatief mogelijk beeld zou worden verkregen
van wat onze vrienden, de elektronen, ons via allerlei schakelingen zoal
hebben te bieden.
De weergegeven schakelingen zijn daarbij zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Want als we eenmaal het principe van een bepaalde schakeling kennen, zal het
ons minder moeite kosten meer uitvoerige schakelingen op dat gebied te be
grijpen. Dit betekent echter niet, dat de eenvoudige schakelingen niet goed
zouden functioneren! We mogen er alleen niet altijd even hoge eisen aan stellen
wat betreft bijvoorbeeld vervormingsvrij heid, stabiliteit of nauwkeurigheid,
om maar enkele facetten te noemen. Altijd zijn de in het boek voorkomende
schakelingen de moeite van het bouwen waard, zoals we wellicht al uit de vorige
delen hebben mogen ervaren.
Van groot belang is, dat we op een zeker moment gaan proberen bepaalde
schakelingen te combineren. Niet alleen kunnen hierdoor geheel nieuwe moge
lijkheden ontstaan, die ver buiten het kader van dit boek liggen, maar ook
het peil van onze kennis stijgt in hoge mate. Zélf denken, zélf ontwerpen,
zélf experimenteren: dat is de weg naar kennis en inzicht. Het risico van een

wel eens sneuvelend (duur) onderdeel moeten we daarbij glimlachend aan
vaarden. Er is geen beter lesgeld denkbaar!
Laten we bij dit alles niet verzuimen radiotijdschriften, de immer actief
borrelende ideeën- en nieuwsgevende technische bronnen, te bestuderen,
bronnen die ons wakker houden en verder helpen!
Wim van Bussel
Amsterdam, november 1969
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1. Speciale versterkerschakelingen

De in de delen 1 en 2 beschreven buis- en transistorversterkers mogen
in al hun eenvoud dan wel aan zekere, soms vrij hoge eisen voldoen, in
sommige gevallen schieten ze te kort. Dat is wanneer bijvoorbeeld een be
trekkelijk groot vermogen wordt vereist, of wanneer zeer hoge eisen aan de
geluidskwaliteit worden gesteld. Vaak ook worden beide verlangd: vermogen
en hoge natuurgetrouwheid ofwel Hi-Fi. Hiervoor en ook voor andere doel
einden bestaan speciale versterkerschakelingen, zoals we in dit hoofdstuk
zullen zien.

Ba lans versterker
Een van de manieren om de geluidskwaliteit en het vermogen van een versterker
op te voeren, is de enkelvoudige eindtrap te vervangen door een balanstrap.
versterking van
pos. helften

-------- voortrap

__

fase-

d
draaier

----- -

splitst signaal in L
2 gelijke signalen

van tegengestelde
polariteit

versterking van
neg.helften

samenvoeging
in uitgangstrafo
tot één signaal

Fig. I. Het principe van de balansversterker.
Dit is een eindtrap, bestaande uit twee identieke buizen of transistoren
en het is duidelijk, dat hierdoor het uitgangsvermogen eens zo hoog kan z(jn
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als dat van de enkelvoudige eindtrap. Worden de beide buizen niet tot het
uiterste uitgestuurd, dan blijft er nog een fors vermogen beschikbaar met
slechts weinig vervorming. Maar dit is niet het belangrijkste bestaansrecht van
de balansversterker. Het belangrijkste is, dat de beide eindbuizen of eindtransistoren zodanig worden ingesteld, dat de ene buis of transistor de positieve
helften van het signaal voor zijn rekening neemt, terwijl de andere buis of
transistor dat met de negatieve halve perioden doet (zie fig. 1). Vandaar de
naam ‘balans’versterker: hoe negatiever het signaal in de ene buis of transistor
is, hoe positiever het in de andere is. Deze instelling heeft tot gevolg, dat de
warmte-ontwikkeling in buizen of transistoren sterk wordt verlaagd en dat er,
wanneer het transistors betreft, bij afwezigheid van signaal een zeer geringe
ruststroom loopt. Bij batterij voeding is dit een belangrijk punt! Een bijzonder
voordeel van de balanstrap is wel het feit, dat een bepaalde vorm van vervor
ming die we in enkelvoudige eindtrappen tegenkomen, de zgn. tweede harmonischen, op effectieve wijze wordt onderdrukt, hetgeen de geluidskwaliteit zeer
ten goede komt. Maar daar staat tegenover, dat de geringste afwijking in een
van de balanstraphelften de symmetrie van het signaal aantast, waardoor ver
vormingen ontstaan die heel wat erger zijn dan de onderdrukte tweede harmonischen. Het is dan ook noodzakelijk twee even oude (of beter: even nieuwe)
buizen of transistors te gebruiken, terwijl de bij de eindtrap behorende weer
standen en condensatoren een tolerantie van slechts enkele procenten mogen
hebben. Dus geen 20% zoals bij normale schakelingen gebruikelijk is!
Ook de fasedraaier - dit is de voorgaande trap die ervoor zorgt, dat het van
de voortrap komende signaal wordt gesplitst in de voor de eindtrap benodigde
tegenfasige signalen - moet worden uitgerust met componenten die de tole
rantiegrens van 5% niet te boven gaan.
Balansversterker met 2 buizen

Na deze korte inleiding volgt de praktijk. In deel 2, hoofdstuk 7, maakten we
kennis met de dubbelbuis ECL82, een triode-eindpenthode. Dit type dubbelbuis komt hier weer ten tonele, namelijk de ECL80 en wel in tweevoud. Deze
buis heeft een wat kleiner vermogen, maar leent zich bijzonder voor toepassing
in een balansversterker. De wat forsere ECL82 geeft wat dit betreft wat meer
problemen, zodat we hem hier maar buiten beschouwing laten. Hoewel het
vermogen van de ECL80 niet bijster groot is, produceert een ermee opgebouwde
balansversterker toch nog altijd 3 W, en dat is voldoende voor een flinke
12

huiskamer. De geluidskwaliteit is daarbij buitengewoon goed, want het is een
balansversterker.
De algemene opbouw van de versterker (fig. 2) is eenvoudig. De beide penthodes zijn in balans geschakeld, terwijl de twee triodes resp. dienen als voorversterker en als fasedraaier. De ingangsgevoeligheid bedraagt ca. 0,5 V, vol
doende dus voor een normaal kristalelement.
ECl 80(2)
ECL 80(1)

ECL80C2)

0.0 2p

OjOSp

41
SQ
3 Watt

41

IN

0,02jJ

I

I I
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ECL80C1)
|8 jj

hoog

i

"■

2

(evt.l.f.-smoorspoel)

i. i.Q.o.

6,3 V

cel 8250CS0
(evt enketfasig)

ECL 80

10 k

noval ■ 6A88

________ iniQQp
lu 12 v

Fig. 2. Balansversterker met twee buizen.

Bezien we de schakeling wat nader, dan bespeuren we enkele facetten die we
nog niet eerder zijn tegengekomen. We zien, dat de kathodes van de beide
triodes gestippeld zijn getekend en dat die van de penthodes rechtstreeks aan
aarde zijn gelegd. De verklaring is eenvoudig. De ECL80 heeft één gemeen
schappelijke kathode en omdat de triode een andere negatieve roostervoor-
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f
spanning nodig heeft dan de penthode, gaat het systeem van de kathodeweerstand hier niet op. De zaak wordt dan ook anders aangepakt: de kathodes
van de twee dubbelbuizen worden aan aarde gelegd en de negatieve voorspanning wordt rechtstreeks uit de hoogspanning betrokken door in de minleiding
een tweetal juist berekende weerstanden op te nemen. Over deze weerstanden
ontstaat een spanningsval die precies gelijk is aan de benodigde negatieve
roosterspanningen van de triodes en penthodes (resp. 3,5 en 6,3 V). Daar deze
weerstanden zijn opgenomen in de minleiding van de voeding hebben de aldus
verkregen spanningen een negatieve polariteit t.o.v. aarde. De over de serieweerstanden geschakelde elektrolytische condensator (+ aan aarde!) zorgt
voor de afvlakking.

f

toenemende Ia

signaal toenemend Ua
positief

grote spanningsval
over Ru
en dus: afnemende Ua

f
constante
voedingsspanning

Fig.3. Waarom het uitgangssignaal in tegenfase is met het ingangssignaal.

Nu behandelen we de schakeling zelf. Het ingangsnetwerk kennen we: het is de
eerder beschreven sterkte- en toonregelschakeling van Ronette. Daarop volgt
een triode als voortrap. Het versterkte signaal gaat zowel naar de volgende
triode als naar een van beide eindpenthoden. Door middel van een spanningsdeler over het rooster van de tweede triode is er voor gezorgd, dat slechts een
tiende deel van het door de eerste triode versterkte signaal op het rooster van
de tweede triode komt. Aangezien deze triode een versterking van 10 maal
heeft, komt op diens anode een signaal, dat precies even sterk is als het signaal
op de anode van de eerste triode. Beide signalen zijn echter in tegenfase. Dit
als gevolg van het feit, dat het signaal op de anode van een buis altijd in tegen
fase is met het signaal op het rooster van diezelfde buis. Dat dit zo is wordt
14
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duidelijk wanneer we bedenken, dat bij een bijvoorbeeld negatiever wordend
rooster (negatieve periode van het signaal) de anodestroom afneemt. Deze
stroom doorloopt de anodeweerstand en hierover ontstaat nu een verminderde
spanningsval met als gevolg dat de eigenlijke anodespanning toeneemt. De
over buis en anodeweerstand aangesloten voedingsspanning behoudt immers
een constante waarde (fig. 3). En andersom neemt de anodespanning af bij
positieve signaalhelften.
En zo belanden op de beide stuurroosters van de eindbuizen twee tegenfasige,
doch verder volkomen gelijke signalen. Ze worden versterkt, vervolgens in de
uitgangstrafo te zamen gevoegd en tenslotte door de luidspreker hoorbaar
gemaakt. Nu is een balansuitgangstransformator een nogal duur artikel en
daarom is in dit ontwerp gebruik gemaakt van twee kleine, veel voorkomende,
niet dure enkelvoudige uitgangstrafo’s van 7000 - 5 0. Zoals op het schema is
te zien, zijn de beide primaire wikkelingen in serie geschakeld, terwijl de
secundaire wikkelingen parallel met elkaar zijn verbonden. Op deze wijze wordt
de juiste aanpassing verkregen. Wanneer de versterker gebouwd is en in gebruik
wordt gesteld, is het verstandig de aansluitingen van één van beide transfor
matoren (primaire zowel als secundaire zijde) even om te polen. Aan degeluidkwaliteit is dan gauw genoeg te horen of de trafowikkelingen elkaar mee- of
tegenwerken. U moet echter wel bedenken, dat het gebruik van een echte
balanstrafo uiteraard beter is. Bij een echte balanstrafo heffen de tegengesteld
gerichte gelijkstromen van beide buizen de door hun veroorzaakte magnetisering van de trafokern op. Hierdoor is de vervorming veel minder en dat
gebeurt niet met deze twee enkele trafo’s.
De hoogspanning voor de beide eindbuizen is aan het knooppunt van de beide
in serie geschakelde primaire wikkelingen gelegd. Of anders gezegd: aan de
middenaftakking van de balansuitgang. Deze schakeling heeft als bijkomend
voordeel, dat aan de rimpelloosheid van de voedingsspanning betrekkelijk lage
eisen kunnen worden gesteld. Ongerechtigheden in de voeding die als brom
hoorbaar zouden kunnen worden, heffen elkaar in de twee seriewikkelingen
namelijk precies op. Dit houdt in, dat de anodevoeding van de eindtrafo vóór
de l.f.-smoorspoel van het voedingsapparaat kan worden afgenomen, waardoor
deze smoorspoel een zeer licht type kan zijn. Het is immers de anodestroom
van de eindbuis die de grootste sterkte heeft. In het hier besproken schema
is ter wille van de zuinigheid de smoorspoel nog eens vervangen door een
1 W weerstand van 2500 Q. Hoewel de afvlakking hiermee minder effectief is
als met een smoorspoel, is deze in dit geval zeker voldoende.
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Ter voorkoming van genereren is het belangrijk, dat de eerste triode wordt
verbonden met de onderste penthode en de tweede triode met de bovenste
penthode. Zoals het schema aangeeft: buishelft (1) met buishelft (1) en (2)
met (2).
Tenslotte: de afvlakcondensator over de twee serieweerstanden voor de nega
tieve voorspanning moet met het huis geïsoleerd ten opzichte van het chassis
worden opgesteld. Immers, zoals we al eerder zagen, ligt bij deze condensator
de plus aan aarde. Wordt van een elektrolytische condensator met ééngatsmontage gebruik gemaakt, dan moet een pertinax isolatiering worden toe
gepast.
Uitbreiding met een dubbeltriode

Een interessante uitbreiding zien we in fig. 4. Er is een extra dubbeltriode,
een ECC83, toegevoegd waardoor de gevoeligheid van de versterker aanmerke
lijk is toegenomen. Deze is nu zo groot, dat de dubbelzijdige toonregeling van
fig. 74 (deel II) met zeer goed resultaat tussen de beide triodedelen van de
ECC83 kan worden opgenomen. Tevens moet dan een extra scheidingscondensator worden tussengevoegd. Aan de ingang blijft dan nog alleen de sterkteregelaar over, zoals o.a. in fig. 5 is getekend.
Het schema wijkt nogal af van het voorgaande, want nu wordt de fasedraaiing
niet verzorgd door een van de triodes van de ECL80, maar door een van de
triodes van de ECC83. De tegenfasige signalen worden bij deze triode van de
anode en van de kathode afgenomen en vervolgens naar de beide triodes van
de ECL80-en gestuurd, waar ze normaal worden versterkt. Pas dan gaan ze
naar de beide eindpenthodes. De anode- en kathodeweerstanden van de
fasedraaier moeten precies aan elkaar gelijk zijn.
Ook in dit schema wordt de negatiefvoorziening van de ECL80-en weer door
een tweetal serieweerstanden in de minleiding van de voeding verzorgd. De
ECC83 krijgt zijn benodigde negatieve voorspanningen door middel van katho
deweerstanden.
Ook nu kan de anodespanning voor de beide eindbuizen weer vóór de l.f.smoorspoel van het voedingsgedeelte worden afgenomen.

12W balansversterker
Voor degenen, die van fors en goed houden, geven we in fig. 5 het schema weer
van een balansversterker met 2 x EL84. Deze krachtige ‘pitten’ produceren
te zamen een uitgangsvermogen van liefst 16 watt bij een vervorming van
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slechts 3,5 % wanneer er niet wordt tegengekoppeld. Een ideale versterker voor
flinke huiskamers en kleine zaaltjes.
Het schema is eenvoudig. In de voortrap is de ruisvrije EF86 (een penthode)
toegepast. Zoals we weten kunnen we een penthode ook als triode schakelen
door het schermrooster rechtstreeks met de anode en het vang- of remrooster
rechtstreeks met de kathode door te verbinden. De ruisfactor wordt dan nog
iets gunstiger, maar daar staat tegenover dat de versterking afneemt.
ca.100pF

Hl-

TK

ca.47k

hier toonrea.
uit tig. 4

EL 84

0/)5p

n

ECC83

EF86

0,05p

Hl130

0.1>J

~WOp
lil-

4 h-

X

12 V

s

lOOp
12 V

Ift

0,0 5p

2T

I

L

lol

EL 84

I 32p

Ssoov

32jj |

500V Ép!

—1—1 47k

27k

aansluiting ECC83 zie 1ig.4

10 H

van
gelijkrichter

EF 86(noval)= 6CF8

EL 84(noval) =8BQ5

2x32/jF
500 V

Fig. 5. 12 W balansversterkcr.
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Achter de voortrap volgt de toonregeling van fig. 4. Vervolgens belandt het
signaal op het rooster van de eerste triode van de ECC83, die het versterkt
en het doorstuurt naar het rooster van de tweede sectie van de ECC83. Ter
wille van de fasedraaiing wordt het voor de ene eindbuis benodigde signaal
van de anode en het voor de andere eindbuis benodigde signaal van de kathode
van de tweede ECC83-triode afgenomen.
De versterker is voorzien van tegenkoppeling. De waarde van de tegenkoppelweerstand kan het beste proefondervindelijk worden vastgesteld. Er kan
worden uitgegaan van 47 k£l Desgewenst kan de weerstand ten behoeve van
de stabiliteit worden overbrugd met een condensator.
De weerstanden van 1000 en 100 D in de stuur- en schermroosterleidingen
van de eindbuizen hebben tot taak eventueel genereren tegen te gaan. Om deze
reden noemt men deze componenten stopweerstanden. Mocht de versterker
ondanks deze weerstanden - die zo dicht mogelijk bij de huishouders gemonteerd
moeten worden - toch nog genereerneigingen vertonen, dan is dat veelal wel
te verhelpen door een condensator van ca. 1000 pF over de primaire van de
uitgang te schakelen.
Het voedingsgedeelte dient aangepast te zijn aan de grote stroomafname van
de twee eindbuizen. Zo moet de voedingstrafo en de gelijkrichtcel een anodestroom van 100 mA kunnen verwerken. Indien de hoogspanning voor de beide
eindbuizen vóór de smoorspoel van de voeding wordt afgenomen, kan de
smoorspoel een 60 mA-type zijn. In het andere geval dient hij eveneens 100 mA
te kunnen verwerken. Indien de voedingsspanning lager is dan 300 V, wordt
het uitgangsvermogen lager dan 16 W. Overigens is een lagere spanning tot
ca. 250 V geen bezwaar. Als uitgangstransformator kan het beste een originele
balansuitgang worden toegepast. Primaire impedantie: 8000 O met midden
aftakking.

Transistorbalansversterker

Na de buis nemen we weer eens vriend transistor ter hand. Ook hiermee is een
kwalitatief zeer hoogwaardige versterker te creëren met als niet te versmaden
voordeel een zeer lage ruststroom bij afwezigheid van signaal. Noodzakelijk is
het gebruik van een balans-uit-en-ingangstransformator. Deze laatste is in de
zgn. ‘stuurtrap’ opgenomen en verzorgt op perfecte wijze de noodzakelijke
fasedraaiing. Immers, wanneer het ene uiteinde van de trafowikkeling positief
is, is het andere uiteinde negatief en omgekeerd. Via een middenaftakking
krijgen de beide eindtransistors de benodigde instel- of ruststroom.
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Het vermogen van de hier weergegeven versterker is in verhouding tot een met
hetzelfde transistortype uitgeruste enkelvoudige eindtrap vrij hoog, namelijk
700 mW. Het verdient aanbeveling door middel van een mA-meter te contro
leren of de collectorruststroom van de beide eindtransistors in totaal niet hoger
komt dan 10 mA. Dit moet worden gemeten met de sterkteregelaar op 0.
Afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd door de gezamenlijke basisweerstand
van 1500 Q in waarde te verhogen of te verlagen. Als we toch aan het meten
zijn, nemen we de collectorstromen van de voorgaande trappen meteen even
onder de loep: de voortrap mag niet boven 1 mA uitkomen, terwijl de collectorstroom van de stuurtrap maximaal 5 mA mag bedragen.
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Fig. 6. Transistorbalansversterker.

in plaats van de aangegeven OC 75 (AC 125) voor voor- en stuurtrap mag ook
2 X OC71 worden toegepast wanneer die nog voorhanden zouden zijn. De
ingangsgevoeligheid van de versterker wordt dan wat minder, hetgeen eventueel
is op te vangen door een extra voortrap voor te schakelen (zie hoofdstuk 10
van deel II). Uiteraard kunnen we ook een van de in dat hoofdstuk naar voren
gebrachte toonregelschakelingen in de balansversterker opnemen.
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Balans met PNP en NPN
Passen we in de eindtrap een PNP- en een NPN-transistor toe, dan krijgen we
een bijzondere balansversterker met zeer gunstige eigenschappen. Voorwaarde
is uiteraard, dat beide transistors gelijke karakteristieken hebben.
Dit is met zgn. complementaire transistors die door de fabrikant bij elkaar zijn
gezocht en die per paar worden verkocht, het geval. Toepassing van comple
mentaire transistors biedt interessante perspectieven! Zo kan de fasedraaier

I

Fig. 7. Het principe van de
complementaire balanstrap.

I

zonder meer vervallen, want van de complementaire eindtrap versterkt de
PNP-transistor alleen de negatieve perioden van het signaal, terwijl de NPNtransistor dit alleen doet met de positieve perioden. Gezien de hoge eisen die
aan de gebruikelijke fasedraaitrap (of balansingangstrafo) worden gesteld, is
dit een niet te onderschatten winstpunt. Door de beide eindtransistors in de
zgn. geaarde-collectorschakeling die een zeer lage uitgangsimpedantie heeft,
op te nemen, kan een laagohmige luidspreker zonder tussenschakeling van een
uitgangstrafo op het complementaire transistorpaar worden aangesloten.
De luidspreker krijgt van beide transistors de versterkte, elkaar aanvullende
positieve en negatieve signaalhelften en geeft dan ook een gaaf totaalsignaal
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weer. Een zéér gaaf signaal, want de afwezigheid van de uitgangstrafo komt de
kwaliteit slechts ten goede. Fig. 7 toont het principe van deze schakeling. Een
zwak punt in dit principeschema is de voedingsspanning, geleverd door een
tweetal batterijen. Immers, als de spanningen van beide batterijen ook maar
iets ten opzichte van elkaar verlopen, komt er vanwege de resulterende verschilstroom door transistor en luidspreker van kwaliteitsweergave nog niet
veel terecht. Men past in de praktijk (zie fig. 8) dan ook altijd één enkele batterij
toe, die via een speciale schakeling op de beide transistors wordt aangesloten.
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Ter wille van de temperatuurstabilisatie is over de bases van de eindtransistors
een NTC-weerstand geschakeld. Temperatuurveranderingen worden hiermee
binnen zeer nauwe grenzen gecompenseerd. Over de NTC-weerstand is een in
stelbare weerstand van 100 Cl geschakeld. Het verdient aanbeveling met deze
weerstand de eindtrap zodanig in te stellen, dat de beide emitters 4,9 V t.o.v.
aarde meten. De ruststroom bedraagt dan 2 a 3 mA. Dat is zeldzaam weinig
voor een eindtrap! Vandaar dat deze schakeling, ondanks het ruime luidsprekervermogen, toch zeer goed uit enkele platte batterijen gevoed kan worden. Een
accu of netvoeding is dus niet noodzakelijk.
Doordat in de voortrappen een NPN- en PNP-transistor zijn toegepast (deze
hoeven niet per paar te worden aangeschaft), kunnen koppelcondensatoren
achterwege blijven en ook dit komt de kwaliteit ten goede. De tegenkoppel-
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weerstand van 2200 Q kan overbrugd worden met een condensator van enkele
duizenden pF’s, maar noodzakelijk is dit niet.
Tweekanalenversterker

Een zeer geliefd versterkertype, dat evenals de balansversterker met twee eindbuizen werkt, is de tweekanalenversterker. Bij deze versterker wordt het signaal
achter de voorversterker- of toonregeltrap door middel van een RC-filter ge
splitst in een hoge- en lagetonengebied dat elk naar een aparte, normaal
uitgevoerde enkelvoudige eindtrap wordt gevoerd. De ene eindtrap krijgt dan
middengebiedre ge laa x
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ook alleen de lage en de andere slechts de hoge frequenties te verwerken, zodat
ze ook slechts voor deze beperkte gebieden berekend hoeven te zijn. Dit geldt
eveneens voor de twee benodigde luidsprekers, waardoor met betrekkelijk
eenvoudige, goedkope typen bijzonder goede resultaten te behalen zijn. Want
het is voor een luidspreker niet moeilijk om een klein frequentiegebied weer
te geven, maar het is wel bezwaarlijk om alle tonen, van laag tot hoog, tege
lijkertijd ten gehore te brengen. De taken worden dus verdeeld met als extra
voordeel, dat intermodulatievervorming, dat is een vervorming die ontstaat
doordat lage en hoge frequenties op elkaar inwerken, voor een belangrijk deel
wordt onderdrukt. Door de minder kritische eisen is een tweekanalenversterker
goedkoper te verwezenlijken dan een balansversterker bij een naar verhouding
even fors geluidsniveau.
Zeer belangrijk is de omvang van het frequentiegebied dat elk kanaal moet
verwerken. Het hoge- en lagetonenkanaal moeten op elkaar aansluiten. Doen
ze dat niet, dan ontstaat een te leeg of een te sterk middengebied. De afsnijfrequenties moeten dan ook goed worden gekozen en betrekkelijk scherp
worden begrensd.
Fig. 9 toont een schematische voorstelling van een tweekanaalsversterker. De
waarde van condensator Cl is bepalend voor het frequentiegebied dat naar
het hogetonenkanaal wordt doorgegeven. Een waarde tussen 100 en 500 pF is
gunstig. Door voor deze condensator een variabel type te nemen, een zgn.
variabele micacondensator, hebben we het in de hand de afsnijfrequentie (het
aan het lagetonengebied aansluitende gebied dus) enigszins te verleggen, waar
door optimale resultaten worden verkregen. De condensator C2 (1000 a 3000
pF) bepaalt de afsnijfrequentie van het lagetonengebied. Het is niet nodig deze
condensator instelbaar te maken, zeker niet wanneer Cl regelbaar is.
Via twee pot.-meters die als sterkteregelaar geschakeld zijn, belanden de ge
scheiden frequentiegebieden op de roosters van de twee eindbuizen. Het is
duidelijk, dat de sterkteregelaars als toonregelaars zijn te beschouwen en dat
het dan ook niet nodig is in de voortrap een toonregelschakeling op te nemen.
Overigens komt het ook vaak voor, dat de eindbuizen vaste roosterweerstanden
hebben en dat wél een officiële toonregeltrap wordt toegepast. Het systeem
met de twee sterkteregelaars is echter wat eenvoudiger.
Zoals het schema aangeeft, wordt voor het lagetonenkanaal een wat forsere
eindbuis gebruikt als voor het hogetonenkanaal (uitgangsvermogen resp. 7 en
4,5 W). Dit is vanwege een zo gunstig mogelijke toonbalans. Lage tonen eisen
nu eenmaal meer vermogen dan hoge tonen.
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Uiteraard is het mogelijk de tweekanalenversterker ‘luxer’ te maken, door bij
voorbeeld het lagetonenkanaal uit te voeren met een balanseindtrap. Ja, het
is zelfs mogelijk een driekanalenversterker samen te stellen . . . Transistorversterkers zijn eveneens volgens het tweekanalenprincipe op te bouwen. Aan
de hand van de diverse gegevens in hoofdstuk 10 uit deel II is dit niet moeilijk.
De op de twee versterkers aangesloten luidsprekers (een lage- en een hogetonenluidspreker) kunnen het beste enigszins uit elkaar worden geplaatst. Er wordt
dan een zeer suggestief ruimte-effect verkregen, dat wel eens pseudostereo of
3-D wordt genoemd.
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Ruisfilter

Een zeer prettige voorziening op een versterker kan een ruisfilter zijn, prettig
vooral op die momenten dat we oude platen afspelen. Daar ruis voornamelijk
in het hoog-frequentiegebied voorkomt, is deze voor een belangrijk deel weg
te werken door de hogetonenregelaar zoveel mogelijk op ‘dof’ te zetten, maar
dikwijls blijkt deze maatregel niet voldoende of wordt er een te groot frequentiegebied onderdrukt. Een toonregeling is immers geen scherp begrenzend filter
dat boven een bepaalde frequentie stevig begint af te snijden. Nee er is veeleer
sprake van een geleidelijk toenemende invloed naarmate de frequentie hoger
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wordt. Willen we de hinderlijke plaatruis dan ook enigszins effectief bestrijden,
dan dienen we gebruik te maken van een vrij scherp begrenzend hogetonenafsnijfilter. Zo’n filter zien we in fig. 10 afgebeeld. Het bestaat uit een dubbel
RC-filter, dat simpelweg tussen het (kristal)-grammofoonelement en de ingang
van de buis- of transistorversterker kan worden geschakeld. Door middel van
een evt. dubbelpolige omschakelaar is het filter naar believen in of uit te
schakelen. Fig. 11 geeft een systeem om ruis in gevoelige transistorapparaten
te onderdrukken.
Dreun-filter
Het gebeurt nogal eens, vooral indien er sprake is van een zeer goede lagetonenweergave, dat rommelende dreungeluiden hoorbaar worden. Soms schuilt
de oorzaak in de platenspeler, waarvan de lagering niet aan hoge eisen voldoet
en soms ook is de fout te wijten aan de plaat zelf. Aan de andere kant ontstaan
veel dreun-storingen door een verkeerde opstelling van de platenspeler,
waarbij vloertrillingen gemakkelijk op het element kunnen worden overge
bracht. In dit laatste geval is verbetering gemakkelijk te verkrijgen door een
wat stabielere opstelling, maar in de eerste twee gevallen moet er een ander
hulpmiddel worden aangesproken. Dat hulpmiddel is het dreun-filter dat we
in fig. 12 zien afgebeeld. Het is een parallel-T-filter, opgebouwd uit enkele
weerstanden en condensatoren, dat onder ca. 70 Hz alle frequenties onderdrukt.
Jammer voor de zeer lage tonen, dat wel, maar door de sterk begrenzende
werking van het filter valt het hoorbare lagetonenverlies wel mee. Zouden
we uitsluitend met de lagetonenrcgeling gaan manipuleren, dan zou het verlies
aan lage tonen heel wat erger zijn. Eenzelfde verschijnsel dus als bij de hogetonenregelaar.
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Het filter is hoogohmig uitgevoerd en is bedoeld voor buisversterkers. Het
moet tussen twee versterkertrappen worden opgenomen. Evenals het in fig. 10
getekende ruisfilter kan het dreun-filter uitschakelbaar worden gemaakt, met
dit verschil dat nu een simpele kortsluitschakelaar voldoende is.
In fig. 13 zien we een ander dreun-filter, maar nu speciaal bedoeld voor transistorschakelingen met lage impedantiewaarden.
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Voorversterkers

De gevoeligheid van grammofoon versterkers is veelal aangepast aan de spanningsafgifte van een kristalelement, die ca. 100 a 500 mV is. Willen we zo’n
versterker gebruiken voor microfoonweergave, dan blijkt de gevoeligheid te
gering te zijn. Een kristalmicrofoon bijvoorbeeld geeft, wanneer hij normaal
besproken wordt, een signaal af van enkele millivolts. We zullen in dit ge
val onze toevlucht moeten nemen tot een extra voorversterker die veelal uit
een enkele (ruisarme!) l.f.-buis of transistor kan bestaan.
We zullen nu een aantal voorversterkers voor diverse doeleinden de revue
laten passeren. Hoewel in het algemeen transistorvoorversterkers de voorkeur
verdienen (gemakkelijke voeding, weinig kans op brom) geven we ter wille van
de volledigheid ook enkele buisvoorversterkers weer. Om brom zoveel mogelijk
bij deze schakelingen te vermijden, verdient het aanbeveling de gloeispanning
voor deze buizen door middel van een eenvoudig gelijkrichtcelletje gelijk te
richten en af te vlakken. Gegevens voor een laagspanningsgelijkrichter staan
in hoofdstuk 3 van deel II, waarbij we wel dienen te bedenken, dat het stroom
verbruik van een gloeidraad hoger is dan dat van een enkele kleinvermogenstransistor, namelijk ca. 300 mA. De (enkelfasige) gelijkrichtcel moet hieraan
zijn aangepast.
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Transistorvoeding uit een buisversterker

Wordt een buisversterker uitgerust met een transistorvoortrap, dan kan de
voeding betrokken worden uit de in de versterker aanwezige voedingsspanning,
de hoogspanning dus. We maken dan gebruik van een spanningsdeler waarvan
een van de weerstanden regelbaar is uitgevoerd. Door de pot.-meterarm te
verdraaien komt een hogere of lagere transistorvoedingsspanning beschikbaar
(zie fig. 14). Het is noodzakelijk deze spanning met behulp van een voltmeter
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op de gewenste waarde (veelal 6 a 9 V) in te stellen en wel met in werking
zijnde transistor. Daarna moet de potmeter, bijvoorbeeld met behulp van een
drupje lak, worden verzegeld.
Daar in de buisversterker min aan aarde ligt, kunnen we bij de er qua voeding
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Fig. 15. Voorversterker
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op gekoppelde transistorvoortrap, nu niet zoals gebruikelijk de emitterzijde
aarden. Deze staat immers op positieve potentiaal (we gaan uit van een PNPtransistor). We aarden de emitterzijde dan ook in het geheel niet.
In verband met de hoge ingangsimpedantie van de buis kan de koppelcondensator tussen transistor en buisversterker een grotere waarde hebben dan we
gewend zijn: 0,1 è. 0,2 p.F. Een kleinere waarde is evenwel geen bezwaar.
Voorversterker voor een kristalmicrofoon

Fig. 15 toont een voorversterkertrap, opgebouwd met de ruisvrije l.f.-penthode
EF86. Gevoeligheid en ingangsimpedantie zijn aangepast aan een kristal
microfoon. De uitgang moet worden aangesloten op de grammofooningang van
een buisversterker.
In fig. 16 zien we een voorversterker voor hetzelfde doel, nu echter uitgevoerd
met een transistor. De schakeling is zonder wijziging ook te gebruiken voor
een kristalgroeftastelement.
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Impedantie-omvormer voor een kristalmicrofoon

Het komt vaak voor dat men de microfoonkabel een flink eind wil verlengen.
Betreft het een hoogohmige kristalmicrofoon, dan geeft dit problemen, want
kabels, langer dan ca. 5 meter, geven vanwege de capacitieve werking van de
afgeschermde kabel ontoelaatbare hogetonenverliezen, terwijl veelal ook een
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sterke brom optreedt. Dankzij de transistor is hier op effectieve wijze wat aan
te doen, want deze is zodanig te schakelen, dat hij een hoge in- en een lage
uitgangsimpedantie heeft. Het is de zgn. emittervolgerschakeling die we in
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Fig. 17. Emittervolger;
hoge impedantie in, lage
impedantie uit.

fig. 17 zien afgebeeld. Dit simpele schakelingetje kan in zijn geheel in het
microfoonhuis worden opgenomen, te zamen met een kleine 1,5 volt batterij
en een eventueel aan-uitschakelaartje. Dit laatste onderdeel kan overigens ook
achterwege worden gelaten, want het stroomverbruik van de transistor is
bijzonder gering. De leiding naar de versterker mag nu tientallen meters lang
zijn. Er moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde kabel.
Fig. 18 toont een overeenkomende buisschakeling, een zgn. kathodevolger.
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8: elke I.C-triode
Aansluiting van een hoofdtelefoon

In veel gevallen kan het nuttig zijn een hoofdtelefoon op een versterker
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aan te kunnen sluiten, zeker wanneer die versterker deel uitmaakt van een
radio of magnefoon. Aangezien het signaal, dat een hoofdtelefoon voor volle
uitsturing nodig heeft, aanzienlijk lager is dan dat van de luidspreker, kan de
aansluiting ten behoeve van de hoofdtelefoon met succes op een van de voor-
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Fig. 19. Aansluiting van de
hoofdtclefoon op de voor
trap van de transistorversterker.

4000Q

trappen van de versterker worden aangebracht. Veel voeten heeft dit overigens
niet in de aarde, zoals fig. 19 laat zien. De hoofdtelefoon die het beste een
impedantie van 4000 D kan hebben, wordt via een koppelcondensator aan de
collector van de transistor verbonden. In transistorschakelingen moet de condensatorcapaciteit ca. 10 p.F (16 V) bedragen.
Bij buizenschakelingen zal een punt moeten worden opgezocht, waar de be
lasting van de hoofdtelefoon verantwoord is, bijv, over een niet-ontkoppelde
kathodeweerstand.
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Fig. 20. Verzwakkingsfilter
t.b.v. een gunstige signaalruis-verhouding.
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Verzwakker

Niet altijd is het mogelijk een extra telefoonaansluiting aan te brengen, bij
voorbeeld indien het een bestaand apparaat betreft waaraan niet geprutst mag
worden. In dat geval moeten we van de luidsprekeraansluiting gebruik maken.
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Daar deze in de meeste gevallen laagohmig is, moeten we op deze plaats ook
een laagohmige hoofdtelefoon toepassen. Tot zover niets bijzonders, maar
gaan we tevreden zitten luisteren, dan blijkt dra een addertje onder het gras
te schuilen: we horen een doorlopende, irriterende brom. Hoe kan dat? Dat
komt, doordat met uiterst zwakke luidsprekersignalen kan worden volstaan.
De sterkteregelaar staat dan ook zo ver teruggedraaid, dat de in normale
omstandigheden volkomen onhoorbare brom die in elke versterker wel aan
wezig is, nu duidelijk waarneembaar wordt. Hier biedt een verzwakkerschakeling uitkomst. De sterkteregelaar moet dan wat verder worden opengedraaid
met als gevolg dat de signaal-brom- en ook de signaal-ruisverhouding aan
merkelijk gunstiger worden.
De verzwakkcr bestaat uit slechts twee weerstanden (zie fig. 20). Hoe hoger
de impedantie van luidsprekeruitgang en luidspreker, hoe hoger de weerstandswaarden. De tussen haakjes geplaatste waarden geven hiervan een voorbeeld.

Hoofdtelefoon van luidsprekertjes
Nu we het toch over een laagohmige hoofdtelefoon hebben, kunnen we meteen
wel even zien, hoe we zo’n instrument heel eenvoudig (en goedkoop!) van
twee kleine luidsprekertjes kunnen maken. Dergelijke 5 a 7 cm luidsprekertjes
zijn voor enkele guldens in de dump te koop. Fig. 21 laat zien hoe de twee
luidsprekertjes in met sponsrubber of schuimplastic beklede plastic bekertjes
Solderen.

Gaatje voor ijzerdraadbeugel

Plastic bekertje
of blikken busje

Sponsrubber

Luidspreker- Ring van
doekje
sponsrubber

Beugel van 2 stukken ijzerdraad

Fig. 21. Bouwtekening van een kwaliteitshoofdtelefoon.

kunnen worden gemonteerd. Over de luidsprekers wordt een rond stukje
luidsprekerdoek gelijmd en daar weer tegenaan een ring van sponsrubber. Deze
laatste om een goede geluidsafdichting over de oren te krijgen.
Het weergegeven frequentiegebied is dankzij de geringe energie die hoeft te
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worden geproduceerd zeer groot: vanaf de laagst hoorbare tot de hoogst
waarneembare tonen toe, dat wil zeggen, van ca. 30 tot 15 000 Hz. Daar de
sterkteregelaar slechts zeer weinig hoeft te worden opengedraaid, wordt de
vervorming zo laag mogelijk gehouden.
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Fig. 22. Impedantie-omvormer voor laagohmige
hoofdtelefoon.
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Impedantie-omvormer voor een hoofdtelefoon
Wat nu, indien we een laagohmige hoofdtelefoon op een hoogohmige hoofd-
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Fig. 23. Eenvoudige mengschakeling.
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telefoonaansluiting willen aansluiten? Wel, dan passen we de impedantieomvormer toe, die in fig. 22 is weergegeven. Het betreft hier - hoe kan het
anders - een emittervolgerschakeling. Daar het hier om grotere signalen gaat
dan bij een microfoonvoorversterker het geval is, is de schakeling iets anders
dan die van fig. 17.
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Fig. 24. Mengschakeling
voor een sterk en een zwak
signaal.
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Fig. 25. Meest toegepaste
mengschakeling voor het
mengen van een sterk en
een zwak signaal.

Signaalmenging
In veel gevallen is het wenselijk twee ingangssignalen, bijvoorbeeld een micro
foon- en een grammofoonsignaal, met elkaar te mengen, zodat deze signalen
als één totaalsignaal worden weergegeven. Onafhankelijke sterkteregeling van
elk signaal is daarbij tevens een vereiste. Duurdere versterkers met meer dan
één ingang hebben deze mogelijkheid dikwijls. Welnu, niets staat ons in de
weg om ook zo’n inrichting op onze versterker aan te brengen. Veel kost het
niet: een pot.-meter en een weerstand per kanaal en . . . helaas enig signaal
sterkte verlies. Maar dit laatste is zonodig te ondervangen door toevoeging
van een extra versterkertrap. Fig. 23 toont een eenvoudige mengschakeling,
bedoeld voor twee signalen van gelijke sterkte. Wordt de schakeling in een
buisversterker toegepast, dan moeten de hoge weerstandswaarden (470 kfl)
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worden aangehouden. Gaat het om een transistorversterker, dan zijn de lagere
waarden (47 kQ) van toepassing. De vaste weerstanden hebben tot doel kort
sluiting van het in gebruik zijnde kanaal te voorkomen, wanneer de andere
regelaar op 0 wordt gedraaid.
Heeft de versterker een zeer gevoelige ingang waarop we een sterk en een
zwak signaal willen aansluiten, dan is de schakeling van fig. 24 aan te bevelen.
Beide signalen kunnen nu normaal worden geregeld, zonder dat er kans is op
oversturing door het sterke signaal.
De meest toegepaste mengschakeling zien we in fig. 25. Ook hier gaat het om
het mengen van een zwak en een sterk signaal. Nu worden de beide signalen
echter op de betrekkelijk ongevoelige grammofooningang van een versterker
aangesloten, echter met tussenvoeging van een extra versterkertrap ten behoeve
van het zwakke (veelal microfoon-) signaal. Het sterke signaal wordt dan ook
niet tot het zwakke signaal verzwakt, zoals dat met het vorige schema het geval
is en dit komt de uiteindelijke geluidskwaliteit ten goede.
Met opzet is de microfoon-sterkteregelaar échter de microfoontrap opgenomen
en niet aan de ingang. Dit zou theoretisch wel kunnen, maar om praktische
redenen verdient deze schakeling de voorkeur. Eventuele ongerechtigheden
in de pot.-meter, die anders door de grote versterking tot luid gekraak aan
leiding zouden kunnen geven, blijven nu onhoorbaar. Mengschakelingen wor
den zeer veel toegepast bij magnefoons. In hoofdstuk 10 komen we uitvoeriger
op deze materie terug.
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2. Het gebruik van de versterker

Wie een l.f.-versterker heeft kan, indien hij tevens in het bezit is van een
platenspeler, plaatjes draaien. Simpel, maar wil hij genieten van kwalitatief
goede muziek, dan zal hij - zeker indien de versterker een kwaliteitsversterker
is - bijzondere zorg aan de laatste schakel, dat is de luidspreker, moeten be
steden. In dit hoofdstuk gaan we hier wat nader op in. Tevens zullen we zien,
hoe we met behulp van twee gelijke versterkers perfecte stereoweergave
kunnen verwezenlijken, hoe we een microfoonversterker tot intercominstallatie
kunnen verheffen en hoe we de versterker nog voor enkele andere interessante
doeleinden kunnen gebruiken.
Goede weergave

Wanneer we onze versterker op een losse, klankbordloze luidspreker aan
sluiten, dan zullen we, wanneer we een plaatje gaan draaien, al heel gauw
bespeuren, dat er van de lagetonenweergave maar heel weinig terecht komt,
zelfs al maken we gebruik van nog zo’n goede luidspreker. De oorzaak van
dit verdrietige verschijnsel ligt voor de hand. De heen en weer trillende luidsprekerconus wekt aan de voorzijde zowel als aan de achterzijde geluidsgolven
op. Deze golven zijn echter aan elkaar tegengesteld, want wanneer de conus
naar voren beweegt, ontstaat aan de voorzijde een luchtverdichting en aan de
achterzijde een luchtverdunning. En bij het naar achteren bewegen is de situatie
precies andersom. De weg van de minste weerstand is de meest aantrekkelijke
weg en zo ligt het voor de hand, dat de aan voor- en achterzijde opgewekte
geluidsgolven elkaar zullen gaan opheffen in plaats van naar ons oor te trekken.
Er ontstaat een luchtbeweging om de conus heen, er is sprake van akoestische
kortsluiting die erger wordt naarmate de frequentie afneemt. Dit vanwege het
feit, dat de golflengte van de lage frequenties vrij groot is. Stel, dat de luid
spreker een toon van 330 Hz ten gehore brengt, dan heeft elke hele golfbewe
ging of periode een lengte van precies één meter. Geluid plant zich immers
voort met een snelheid van ca. 330 meter per seconde. Daar een halve periode
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een halve meter beslaat, heffen de twee halve perioden van één golfbeweging
elkaar gemakkelijk op. De afstand van voor- naar achterzijde van de luid
spreker is namelijk veel kleiner. Bij een eens zo hoge frequentie, 660 Hz dus,
wordt de toestand al gunstiger. Een halve periode heeft een lengte van slechts
25 cm. En zo wordt bij toenemende frequentie de golflengte ook steeds kleiner,
waardoor het kortsluiteffect ook in steeds mindere mate optreedt.
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Fig. 26. Akoestische kortsluiting.

Wat is er te doen tegen dit kortsluiteffect? We moeten eenvoudig de kortsluitweg zien te blokkeren. Dit nu bereiken we door de luidspreker achter een
klankbord van voldoend grote afmetingen of in een klankkast te monteren.

Klankbord
De eenvoudigste manier om akoestische kortsluiting tegen te gaan, is de toe
passing van het klankbord. Voor het weergeven van zeer lage tonen zijn echter
nogal grote afmetingen vereist, maar wanneer we de luidspreker uit het midden
plaatsen en het klankbord op de vloer en op een kamerwand laten aansluiten
(zie fig. 27) kunnen we op listige wijze de afmetingen schijnbaar vergroten.
Het bord, dat van minstens 10 mm dik spaanplaat, multiplex of iets dergelijks
moet worden gemaakt, hoeft in dat geval niet groter te zijn dan ca. 1 m2 om
een goede lage-tonenweergave te verzekeren. Indien althans de luidspreker
ze produceert. Het klankbord is tenslotte geen toverinstrument, het ondersteunt
slechts de werking van de luidspreker. De asymmetrische opstelling van de
luidspreker bevordert een gelijkmatige en daardoor onmerkbare afzwakking
van de lage tonen.
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Maar het kan nog mooier. We kunnen een ‘oneindig klankbord’ verwezenlijken,
een klankbord dat alle lage tonen die de luidspreker produceert, ook weet
weer te geven. We hoeven daartoe de luidspreker slechts achter een kamerof kastwand te monteren, indien niemand tenminste bezwaar maakt tegen het
gat dat ter plaatse in de tot klankscherm verheven wand of deur moet worden
gezaagd . . .! Een keurig luidsprekerdoekje doet overigens wonderen. Van
groot belang is het, dat zich achter de wand een flinke ruimte bevindt.

Zijwand

Fig. 27. Schijnbare vergroting van klankbord door aansluiting tegen vloer en muur.

Klankkast
Eenvoudig ook is de verwezenlijking van een klankkast, dit is in feite een naar
vier zijden omgevouwen klankbord (zie fig. 28). Maar ook een schuin in de
kamerhoek geplaatst klankbord dat tegen de vloer en twee wanden aansluit
en dat is afgedekt met een driehoekig deksel, is een klankkast. En ook het
in een kamerhoek schuin tegen het plafond bevestigde, afgesloten klankbordje
(zie fig. 29). Het kortsluiteflect is op deze wijze afdoende tegengegaan, maar
daar staat tegenover dat de opgesloten lucht, die nu eenmaal een zekere eigentrilling heeft, gaat meetrillen, telkens wanneer de luidspreker die bepaalde
toon ten gehore brengt. Er is dan sprake van resonantie die een dreunende,
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alles overheersende boem-bas tengevolge heeft en die de zuivere lagetonenweergave lelijk in de weg staat. Door er echter voor te zorgen dat de luchtkolom
kort en dik is, wordt dit boemverschijnsel enigszins ondervangen.
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Fig. 28. Van klankbord
naar klankkast.
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Fig. 29. Enkele open klankkasttypen.

Akoestische box
Een stapje verder en we komen bij de akoestische box, voor de zelfbouwer
een van de meest aantrekkelijke baskasten. Eigenlijk is het woord baskast
niet helemaal een juiste benaming, want de hoge tonen worden ook goed
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weergegeven. Maar dat heeft met de kast als zodanig niets te maken, want
het gaat tenslotte om de lage tonen die zonder behuizing niet veel beginnen.
Goed, baskast dus. De akoestische box is een geheel gesloten, absoluut lucht
dichte kast met de flinke inhoud van minstens 100 dm3 (of zoals men meestal
zegt: liter). Van binnen is de kast, op de voorwand na, geheel bekleed met
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Fig. 30. De akoestische
box: een geheel gesloten
kast, bekleed met geluid
dempend materiaal.

geluidabsorberend materiaal zoals glaswol of iets dergelijks, met het doel
reflecties van de hogere tonen tegen te gaan. Stevig materiaal als 15 a 20 mm
dik meubel- of spaanplaat zorgt ervoor dat de wanden absoluut niet meetrillen.
De afmetingen van de kast zijn geenszins kritisch. Ook is het niet noodzakelijk
de akoestische box kubusvormig te maken. Beter is het zelfs dit niet te doen,
want evenwijdige wanden werken het optreden van zgn. staande golven in de
hand. In dit opzicht is de hoekkast zeer gunstig. Deze neemt bovendien weinig
ruimte in en kost vanwege het benutten van vloer en wanden betrekkelijk
weinig materiaal. Belangrijk is echter wel, dat de kastwanden luchtdicht op de
kamerwanden aansluiten! Dit is te bereiken door kieren met kit of stopverf af
te dichten.
Een goed gemaakte akoestische box geeft geen enkele boembas ten gehore,
want deze worden op effectieve wijze door de geheel afgesloten luchtkolom
gedempt. De goede demping heeft echter tot gevolg, dat het rendement vrij
ongunstig wordt. Niets van het achterwaarts uitgestraalde geluid wordt immers
hoorbaar. Dit maakt een forse luidspreker en een krachtige versterker van
8 a 10 watt noodzakelijk.
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Wat de hogere frequenties betreft: hiervoor gedraagt de akoestische box zich
als een klankbord. Lage én hoge tonen worden dan ook goed weergegeven, waar
bij de luidsprekerkwaliteiten uiteraard van primair belang zijn. Fig. 31 toont de
afmetingen van een geraamte voor een uitstekende hoekkast. Dit geraamte
moet worden bekleed met meubel- of spaanplaat (lijmen of schroeven), waarna
we een kast hebben met een inhoud van ruim 100 liter. Met deze kast en met
een goede lagetonenluidspreker (elk type is bruikbaar) is een basweergave
tot 50 Hz mogelijk.
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Fig. 31. Maatschets van het geraamte van een akoestische box.

De geluidsabsorberende laag, die aan onder-, boven- en zijkanten (dus niet
aan de voorkant) moet worden aangebracht, mag niet direct tegen de wanden
worden bevestigd. Er moet een afstand van 2,5 cm vrij blijven. Dit is gemakke
lijk voor elkaar te krijgen door aan de binnenkant van de kast langs de verticale
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balkjes een stuk kippengaas te spannen. Ook boven de vloer en onder het
bovenblad moet een stuk gaas worden gespannen, waarbij de zijkanten aan
het staande gaas kunnen worden vastgehaakt. Vervolgens wordt een tweede
stuk gaas overeind gezet, ongeveer 3 cm voor het reeds bevestigde stuk, waarna
de uiteinden worden vastgezet aan de twee voorste verticale balkjes. Fig. 32
toont de bedoeling. De tussenruimte kan nu worden opgevuld met het geluidabsorberende materiaal. Boven- en onderkant ondergaan uiteraard dezelfde
bewerking.

bovenaanzicht

Fig. 32. Opstelling van het kippengaas.

Tot slot wordt de voorplaat, waarop de luidspreker netjes in het midden is
aangebracht, op zijn plaats geschroefd. Het gaatje waar het snoer doorheenloopt, is vooraf zorgvuldig met stopverf of kit afgedicht.

Hoge tonen
Voor het weergeven van hoge tonen is geen klankbord nodig. Dat is prettig,
maar daar staat tegenover, dat hoe hoger de frequentie is, hoe gerichter deze
wordt weergegeven. De hogetonenweergave is dan ook het sterkst in de hartlijn
van de luidspreker. Wat hieraan te doen? Ons altijd nauwkeurig recht voor de
luidspreker opstellen? Nee, dat hoeft niet. We kunnen bijvoorbeeld enkele
aparte hogetonenluidsprekers in verschillende kamerhoeken opstellen. Twee
stuks is voor een goed resultaat zeker voldoende. Ook is het mogelijk de hoge-
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tonenluidsprekers tegen het plafond te laten stralen, waardoor de hoge tonen
worden gereflecteerd en verspreid. Deze methode geeft echter wel wat verlies.
Heel mooi is ook het veel toegepaste systeem waarbij twee hogetonenluidsprekers naast elkaar achter een V-vormig klankbordje zijn gemonteerd, zodat
de ene aan de linkerkant van de hartlijn uitstraalt en de andere aan de rechter

Fig. 33. Spreiding van hoge tonen d.m.v. twee luidsprekers op een V-vormig klankbordje.

kant (zie fig. 33). Dit tweetal kan nu netjes op de baskast worden gemonteerd
en vormt daarmee dan een mooi geheel. Zoals we verderop nog zullen zien,
is zo’n hoog-laagcombinatie ideaal voor stereoweergave, waarbij uiteraard
per kanaal zo’n combinatie moet worden toegepast.

Splitsing in hoog en laag
Zoals we al eerder hebben gezien, is het alleszins nuttig hoge en lage frequenties
te splitsen. We kunnen dit ergens in de versterker doen, zodat we een tweekanalenversterker krijgen, maar ook is het zeer goed mogelijk de splitsing achter
de versterker door te voeren en wel door middel van een kruis- of ‘crossoverfilter’. Deze methode is iets minder effectief dan die van de tweekanalenversterker, maar heel wat eenvoudiger. Bovendien kan het kruisfilter op iedere
versterker worden toegepast, mits er maar enige niveaureserve is. Want zoals
in alle filters treden ook in het kruisfilter verliezen op. Maar de resultaten zijn
groots, want de lage- en hogetonenluidsprekers hoeven nu slechts een beperkt
frequentiegebied weer te geven.
In hoofdstuk 1 van deel 2 hebben we de preciese werking van het filter al uit
voerig besproken, zij het dat de filtercomponenten (een spoel en een conden
sator) apart werden behandeld. We zien nu (zie fig. 34) hoe spoel en conden
sator kunnen worden samengevoegd tot een compleet filter dat zonder meer
op de uitgang van de versterker kan worden aangesloten en waarop vervolgens
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een lage- en een hoge-tonenluidspreker kan worden geschakeld. Een bouwtekeningetje van het spoellichaam zien we op blz. 17 van deel 2. Ten overvloede
willen we hier vermelden, dat de spoel bestaat uit 250 windingen emaildraad
van 1 mm, gewikkeld op een wikkellichaam van 25 mm diameter bij een breedte
van eveneens 25 mm. Wordt de spoel op een 10 W versterker aangesloten,
dan moet 1,5 mm draad worden gebruikt. De condensatorwaarde moet 25 a
40 ptF bedragen. Dergelijke hoge waarden treffen we alleen bij elektrolytische
typen aan. Daar hier sprake is van een wisselstroomcircuit, is het het beste twee
condensatoren met een dubbele capaciteitswaarde te nemen en deze met tegen
gestelde polariteit in serie met elkaar te schakelen (zie fig. 18, deel 2).
o

JLopF

Fig. 34. Schema van een eenvoudig kruisfilter.
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Wat de luidsprekers betreft, deze moeten eenzelfde impedantiewaarde (3 a 5 Q)
bezitten en ook van ongeveer hetzelfde vermogen zijn.

Meer dan één luidspreker
Wanneer we meer dan één luidspreker op een versterker of op het hoge- of
lagetonenkanaal van een kruisfilter willen aansluiten, moeten we de juiste aan
passing niet uit het oog verliezen. Luidsprekers kan men opvatten als weer
standen, zodat berekening van de totaalweerstand uiterst simpel is. Kleine
misaanpassingen zijn niet altijd te voorkomen, zeker niet wanneer luidsprekers
van verschillende impedantiewaarde worden toegepast. Door ze op verschillen
de manieren met elkaar te combineren (zie fig. 35) horen we snel genoeg welke
schakeling het best voldoet.
Een van de nauwkeurigste aanpassingen van een aantal luidsprekers is die van
vier stuks van dezelfde impedantiewaarde. De totaalweerstand wordt dan im
mers gelijk aan die van één luidspreker, indien we ze tenminste twee aan twee
in serie schakelen en de twee serieschakelingen weer parallel aan elkaar.
Het hoeft geen betoog, dat bij serieschakeling van luidsprekers het vermogen
per luidspreker geringer kan zijn dan dat van de versterker. De twee of meer
op de versterker aangesloten luidsprekers moeten in fase zijn. Dat betekent,
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dat alle conussen onder invloed van hetzelfde signaal gelijke voor- en achter
waartse bewegingen moeten maken. Doen ze dit niet, dan ontstaat vermogensen lagetonenverlies. Door de luidsprekers stuk voor stuk even om te polen en
goed te luisteren kunnen we de juiste aansluiting controleren. Ook kunnen
we precies in het midden tussen twee luidsprekers gaan staan en luisteren waar
de lage tonen vandaan komen, bij voorkeur met flink ver opengedraaide
sterkteregelaar. De lage tonen moeten uit een punt tussen de luidsprekers in,
dus uit het middengebied, komen. Komen ze echter duidelijk uit een van de
twee luidsprekers, dan moet deze worden omgepoold. Een zeer accurate
methode is die waarbij van een 1,5 V batterijtje gebruik wordt gemaakt. Bij
aantikken van de gezamenlijke luidsprekeraansluitingen moeten alle conussen
dezelfde kant op bewegen. Dit kan (heel voorzichtig!) met de hand worden
gevoeld.

Juiste behandeling
Een luidspreker is een vrij duur en nogal kwetsbaar instrument. Het is dan
ook alleszins zinvol het met de nodige zorg te omringen. We mogen de conus
nooit met de hand heen en weer bewegen, want de kans, dat ergens iets wordt
gedeformeerd waardoor de spreekspoel gaat aanlopen, is groot. Een aanlopende
spreekspoel geeft een allerminst fraai geluid . . .
Een luidspreker mag niet op een vochtige plaats worden opgesteld, want de
papieren conus trekt vocht aan en zakt na verloop van tijd uit. Ook dit kan
aanloopverschijnselen geven en in ieder geval kwaliteitsverlies. Overbelasting
moet worden vermeden. Om de luidspreker een fatale kennismaking met het
lichtnet te besparen, doen we er dan ook verstandig aan geen gewone lichtnetstekker aan het luidsprekersnoer te monteren, maar duidelijk waarschuwende
banaanstekkers of speciaal verkrijgbare luidsprekerplugs. Verder is het van
belang, dat het vermogen van de luidspreker is aangepast aan dat van de
versterker.
Hangen we een luidspreker boven onze werktafel, dan moeten we er op toe
zien, dat geen stof en zeker geen ijzervijlsel in de luidspreker terecht kunnen
komen. Dit is te voorkomen door een klankkastje te maken, of, indien een
klankbord wordt gebruikt, de luidspreker in een luchtig stofzakje in te pakken.
Stereo
Stereo wint meer en meer terrein, zozeer zelfs dat de meeste grammofoonpla
ten alleen nog maar in stereofonische uitvoering worden geperst. Wat is stereo
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precies? Stereo is geluid met diepte, met ruimte, zoals dat bij monofone weer
gave niet mogelijk is. Dit wordt verwezenlijkt door van opname in de studio
tot weergave in de huiskamer van twee volkomen gescheiden kanalen gebruik
te maken. Twee microfoons vangen links en rechts het geluid op en twee
luidsprekers geven in onze huiskamer het linker signaal aan ons linker oor
door en het rechter signaal naar ons rechter oor. En evenals in de werkelijkheid
horen we nu niet alleen precies waar het geluid vandaan komt, maar voelen
we ook de ruimte, de akoestische omgeving, waarin de opname werd gemaakt.
Stereo is dan ook niet zomaar links-rechts geluid, nee, het is een gesloten
geluidsfront, van links naar rechts. Hoewel slechts een linker en een rechter
luidspreker worden gebruikt, is er bij een goede opstelling toch geen geluidsvacuüm tussen beide luidsprekers.
o—

—o
kan. II

kan.l

element

koppelstukje

Fig. 36. Principe van het
stereo-element.

naald

De structuur van de stereogroef is geheel anders als die van de normale monogroef. Bestaat de monogroef uit een kronkelend riviertje dat overal even diep
is, de stereogroef bestaat zowel uit kronkels als uit bergen en dalen. De naald
beweegt dan ook niet slechts heen en weer, maar ook op en neer. Op deze
ingenieuze wijze is het mogelijk in één enkele groef twee verschillende signalen
onafhankelijk van elkaar vast te leggen. Wordt bij weergave van een speciaal
stereo-element gebruik gemaakt, dan worden de grillige naaldbewegingen door
middel van een V- of kruisvormig koppelstukje weer gesplitst in aparte tril
lingen welke overeenkomen met die van het linker en rechter signaal. Deze
trillingen worden doorgegeven aan het stereo-element, dat zijn twee gescheiden
elementen die tezamen in één huis zijn ondergebracht. Het ene element geeft
het linker signaal en het andere element het rechter signaal af (zie fig. 36).
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Beide signalen worden vervolgens naar de stereoversterker gevoerd, die uit
twee volkomen gelijke monoversterkers bestaat, en worden tenslotte door de
linker en rechter luidspreker weergegeven.
Uit het een en ander volgt, dat we nooit stereofonische muziek ten gehore
kunnen brengen door een mono-element op een stereoplaat te zetten. Bij som
mige mono-elementen bestaat bovendien de kans dat de plaat wordt bescha
digd, omdat het element niet is gemaakt om verticale bewegingen uit te voeren,
maar slechts horizontale.
Nee, wat we nodig hebben is een stereo-element, aangebracht op een platen
speler die op de stereotaak is berekend. In het algemeen voldoen de moderne
apparaten wel aan deze eis.
Voorts, en daar gaat het hier nu om, hebben we een stereo-installatie nodig,
bestaande uit stereoversterker en twee afzonderlijke luidsprekers.
Stereoversterker

De stereoversterker bestaat, zoals gezegd, uit twee volkomen gelijke verster
kers. Hebben we reeds een ‘normale' versterker, dan hoeven we, om deze
tot stereoversterker te verheffen, niets anders te doen dan er een tweede bij te
bouwen. Een nadeel is dan wel, dat de sterkte- en toonregelaars van beide
versterkers apart moeten worden bediend, iets dat voor het verkrijgen van
een goed stereo-efTect niet altijd even gemakkelijk zal blijken te zijn. Beter
is het, als het maar even kan, een volwaardige stereoversterker te bouwen.
Dat wil zeggen: de versterkers van de twee kanalen in één kastje onder te
brengen en gebruik te maken van zgn. tandem- of stereopot.-meters. Dit zijn
twee pot.-meters-op-één-as die door middel van één knop tegelijkertijd worden
bediend, zodat absolute gelijkloop gewaarborgd is.
Aangezien sterkte- en toonregelaars nu zeer dicht tegen elkaar aan liggen, is
het gevaar voor overspraak - dat is het overlekken van een deel van het signaal
van het ene naar het andere kanaal - vrij groot. In het stereo-element en in de
leidingen treedt eveneens een geringe mate van overspraak op, terwijl de uit
eindelijke luidsprekertrillingen elkaar ook nog eens flink beïnvloeden. Om de
totale overspraak zo laag mogelijk te houden en daarmee de stereo-indruk
zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, is het dan ook van belang de
beide versterkers, die best op één chassis mogen zijn gebouwd, zo deugdelijk
mogelijk af te schermen. Tussen beide versterkers moeten afschermplaatjes
worden geplaatst, terwijl de ingangen, compleet met sterkteregelaar door
middel van metalen doosjes volledig moeten zijn afgeschermd. Leidingen van
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Slechts een handjevol onderdelen is nodig om de eenvoudige balansverstcrker van fig. 2
te verwezenlijken.

Opbouw van de balansversterker van fig. 4, bestaande uit 2 triodc-penthodes ECL80 en
een dubbeltriodc ECC83. Als gelijkrichtcr is hier geen cel maar een gclijkrichtbuis toege
past, hetgeen in principe niets uitmaakt.

Voorbeeld van een zelfgemaakte kwaliteits-hoofdtclefoon, bestaande
uit twee kleine luidsprekertjes, die in doorgesneden speelgocdballen zijn gelijmd.

Aansluiting van een aparte klankkast, die, zoals op de foto is te
zien, niet groot hoeft te zijn, brengt zelfs de eenvoudigste radio op
een hoorbaar hoger niveau!

de twee versterkers mogen uiteraard niet vlak naast elkaar lopen, tenzij goed
afgeschermd. Overigens moeten we ook weer niet te kwistig zijn met afge
schermde leidingen vanwege het hogetonenverlies dat dan weer ontstaat.
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Fig. 37. Principiële opbouw van de stereoversterker + voeding.

De twee versterkers van de stereoversterker kunnen gevoed worden uit één
enkele voeding, zoals in fig. 37 is te zien. Dit geldt niet alleen voor buis- maar
ook voor transistorversterkers. De voeding moet het benodigde stroomverbruik
natuurlijk wel kunnen leveren. Dat wordt nu verdubbeld! Daar stereofonisch
geluid bij eenzelfde geluidsniveau al gauw luider lijkt te klinken dan monofoon
weergegeven muziek, kan het uitgangsvermogen per kanaal ook wel de helft
minder zijn dan voor een goede mono-installatie in een bepaald geval nodig is.
In plaats van bijvoorbeeld een 10 W monoversterker dus een 2 x 5 W stereoinstallatie. In kleine vertrekken voldoen enkele watts per kanaal al zeer goed.
Een ander prettig verschijnsel bij stereo is, dat vervormingen en andere on
nauwkeurigheden niet zo direct hoorbaar worden als bij monofone weergave
en dat het al gauw lijkt of er zéér hoge tonen worden weergegeven terwijl dat
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helemaal niet het geval hoeft te zijn. Wellicht komt dit door het feit, dat ons
gehoor te zeer door het stereofonische effect wordt beziggehouden. Hoe het zij,
een uitstekende stereo-installatie is dan ook zeker te bereiken met eenvoudige
middelen. Ondanks de twee complete versterkers en luidsprekers hoeft een
goede stereo-installatie dan ook niet veel méér te kosten dan een enkelvoudige
Hi-Fi-installatie.
Balansregelaar
Een onmisbaar bedieningsorgaan op de stereoversterker is de balansregelaar.
Dit is een pot.-meter, die op zodanige wijze met beide versterkers in verbinding
staat, dat bij verdraaiing van de knop de geluidssterkte van het ene kanaal
toeneemt, terwijl die van het andere kanaal in gelijke mate afneemt. De totale
geluidssterkte blijft dus gelijk. Daar het stereo-effect voor een groot gedeelte
berust op het sterkteverschil tussen het geluid uit de linker en de rechter
luidspreker is het mogelijk de stereo-indruk wat naar links of naar rechts te
verschuiven. Dit is vooral van belang, indien de afmetingen van de weergeefruimte niet symmetrisch zijn en de akoestiek niet overal gelijk is. Alle wanden
zijn immers niet even glad - hier hangen gordijnen, daar zijn grote glasramen,
elders staat een geluidsabsorberend bankstel. Ook eventuele ongelijkheden
in de versterkers of elders ontstane verstoorde verhoudingen zijn met behulp
van de balansregelaar binnen zekere grenzen weer keurig recht te trekken.
Meestal bestaat de balansregelaar uit twee spanningsdelers die in de roosterleidingen van de beide stereovoorversterkers zijn opgenomen en die met de
uiteinden van een lineaire potmeter met elkaar zijn verbonden. De arm van
de pot.-meter is geaard (zie fig. 38). We zien in deze figuur, dat hier de spanningsdeler wordt gevormd door de weerstanden van 220 kfl in serie met de
sterkteregelaars. De beide 100 kO voorschakelweerstanden dienen ervoor het
regel bereik van de balansregelaar binnen de gestelde grenzen te houden.
Overschrijding van deze grenzen heeft geen zin, daar het geluidsfront op deze
wijze niet verder is te verschuiven. Wordt de geaarde pot.-meterarm verdraaid,
dan is het duidelijk, dat de verhoudingen van de beide spanningsdelers ten
opzichte van elkaar veranderen en dat daardoor het signaal van het ene kanaal
versterkt en dat van het andere kanaal evenveel verzwakt wordt weergegeven.
Doordat de arm van de regelaar geaard is, is een volledige ontkoppeling tussen
beide kanalen gewaarborgd.
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Fig. 38. Eenvoudige balansregclaar.

Fig. 39. Balansregelaar
met tandempot.-meter.

Fig. 39 toont een ander systeem dat even goed voldoet. Nu wordt gebruik
gemaakt van een tandempot.-meter van 2 x 1,5 MO, die als een regelbare
weerstand in serie met de ingangskanalen is opgenomen. Ze zijn evenwel
tegengesteld aan elkaar geschakeld! Wordt door verdraaiing van de knop de
ene weerstand groter, dan wordt de andere naar evenredigheid kleiner. Het
voordeel van deze schakeling is zijn eenvoud, maar hij is vanwege de tandem
pot. meter wat duurder dan het systeem met één pot.meter.
Deze schakelingen zijn uiteraard ook toe te passen in transistorversterkers,
maar zoals we weten moeten de weerstandswaarden dan veel lager zijn.

Stereo of mono-tweekanaals
Wanneer we, zoals fig. 40 aangeeft, een schakelaartje van het ene kanaal naar
het andere maken, kunnen we de stereoversterker simpelweg van stereo naar
mono omschakelen en omgekeerd. Dit is van belang wanneer we monoplaten
op onze installatie willen afdraaien. Uit beide luidsprekers komt dan precies
hetzelfde geluid. Maar hoe mooi dit systeem ook is en hoe breed het geluidsfront ook op deze wijze mag zijn, het kan nog beter. Immers, we kunnen aan
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de versterkeringang net zo goed een filter plaatsen, dat de hoge tonen naar de
ene versterker en de lage tonen naar de andere versterker dirigeert (zie fig. 41).
We hebben dan een tweekanalenversterker met alle voordelen van dien. We
kunnen het filter door middel van een driestandenschakelaar inschakelbaar
maken. De schakelaar heeft dan de standen: mono -mono-tweekanaals-stereo.
Handiger is het echter het filtertje, compleet met een op de ‘piekup-plug’
aansluitende entree en een op de versterkeringang aansluitende net-entree (met
pennen dus), in een doosje onder te brengen. Dit kan dan eenvoudigweg tussen
grammofoon en versterker worden geprikt.
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Fig. 41. Filter voor tweekanalenweergave.

Luidsprekeropstelling

Een goede stereoweergave valt of staat met de luidsprekeropstelling. Want
waar gaat het om? Het gaat om een breed, aaneengesloten geluidsfront en
dit kan alleen worden bereikt door de luidsprekers een stand te geven, die
overeenkomt met de oorspronkelijke microfoonopstelling. In de praktijk komt
dat neer op een opstelling onder een hoek van ca. 60°, hetgeen te verwezenlijken
is door de luisterafstand ongeveer even groot te kiezen als de afstand tussen
de beide luidsprekers en de luidsprekers naar het luisterpunt te richten (zie
fig. 42). Dit is echter een algemene regel waarvan in de meeste gevallen zal
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moeten worden afgeweken vanwege de ongelijke akoestische eigenschappen
van de weergeefruimte. Uitproberen is dan ook de enige mogelijkheid, waarbij
vooral de balansregelaar niet vergeten mag worden. Het is niet per se nood
zakelijk directe straling toe te passen. Het is namelijk ook mogelijk zeer goede
resultaten te bereiken door de luidsprekers schuin tegen de kamerwanden te
laten stralen, of ze recht in de kamerhoeken te plaatsen, waardoor eveneens
reflecties ontstaan.
Is dit alles al zeer belangrijk, van nog veel meer belang is het gebruik van
gesloten klankkasten. Open klankkasten en klankborden stralen ook aan de
achterzijde uit. Er ontstaat daardoor een overmaat aan reflecties en onderlinge
beïnvloeding en het is met de stereo-indruk voor een groot gedeelte gedaan.
Hogetonen-luidsprekers moeten eveneens achter afgesloten klankbordjes (in
de kamerhoeken bijvoorbeeld) worden geplaatst en wel in maximaal twee

links

60° /
Fig. 42. De theoretisch
meest gunstige luidsprekeropstelling bij stereo.

luisterpunt

kamerhoeken. Dus niet in vier hoeken zoals dat vaak bij monofone weergave
wordt gedaan. Evenals dat het geval was met meer dan één luidspreker bij
monofone weergave, moeten ook nu de luidsprekers in fase zijn. Zijn ze dat
niet, dan gaat dat ten koste van de lage tonen, terwijl bovendien een sterk
verloop in het geluid optreedt wanneer we het hoofd enigszins bewegen.
De beste stereoweergave
Er is geen ontkomen aan: de door de luidsprekers uitgestraalde geluidsgolven
vermengen zich in meer of mindere mate met elkaar en doen daardoor afbreuk
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aan het stereo-effect. Het zij zo, een zo goed en doordacht mogelijke luidsprekeropstelling moet hier uitkomst brengen. Maar er is nog een andere
manier! Een manier die perfecte stereoweergave mogelijk maakt en die boven
dien nog goedkoop is. We hoeven namelijk niets anders te doen dan een stereokoptelefoon op de stereoversterker aan te sluiten. Door de nu volstrekt ge
scheiden overdracht van plaat tot en met oor horen we nu stereo in optima
forma. Ter onderdrukking van bromverschijnselen moeten we de in fig. 22
getekende verzwakker aanbrengen (tweemaal uiteraard). We willen hierbij
tevens verwijzen naar hetgeen over het zelf maken van een koptelefoon met
behulp van enkele miniatuurluidsprekertjes is gezegd (zie fig. 21). Een ideale
stereokoptelefoon ligt voor ons in het verschiet!

Stereobassen over één luidspreker
Het bouwen van twee versterkers is tegenwoordig, nu de onderdelen betrekke
lijk goedkoop zijn, geen probleem. Maar anders ligt het met de luidsprekerbehuizingen en zeker waar het baskasten betreft. Men kan zich zo maar niet
veroorloven, naast de bouw van een dubbele versterker, al meteen twee dure
baskasten met dito luidsprekers aan te schaffen. Maar geen nood, we kunnen
ook met één baskast voor beide kanalen volstaan. Het is namelijk heel goed
mogelijk de frequenties onder 300 Hz van beide kanalen samen te voegen en
over één lagetonenluidspreker weer te geven. Weliswaar doet dit theoretisch
iets af aan de stereokwaliteit, maar in de praktijk blijkt dit verlies wel mee te
vallen. De stereo-indruk van lage frequenties is namelijk veel geringer dan die
van de hogere tonen. Welnu, fig. 43 toont een kruisfilter, bestaande uit twee
spoelen van 2 mH (dus de spoel die in deel 2 op blz. 16 en 17 is besproken en
die in dit hoofdstuk ook ter sprake gekomen is) en een bipolaire (zie pag. 44)
condensator met de zeer hoge waarde van 250 p.F. Deze hoge waarde is nood
zakelijk vanwege de lage grensfrequentie van 300 Hz.
Een iets luxere versie, waarbij het mogelijk is de lage tonen nog eens extra te
versterken, toont fig. 44. Ook hier worden de lage frequenties van beide kanalen
samengevoegd, nu echter door een RC-filter, en naar een pot.-meter gevoerd.
Er is dan ook sterkteregeling van de lage tonen mogelijk. De uitgangstrafo’s
van het linker- en rechterkanaal moeten bij voorkeur een enigszins hoge uitgangsimpedantie hebben: ± 12 O. Een impedantie van 8 D voldoet echter
ook wel. Op aparte aftakkingen (5 of 3 fl) worden midden/hogetonenluidsprekers aangesloten.
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De baskast hoeft niet per se in het middengebied, dus tussen de linker en rechter
luidspreker in, te worden opgesteld. Lage tonen planten zich in alle richtingen
gelijkmatig voort en daarom mogen we de baskast in de weergeefruimte neer
zetten waar we willen.
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De versterker als ‘babysit’
We gaan weer terug naar de normale, monofone grammofoonversterker. We
gaan hem gebruiken voor andere dan muziekdoeleinden, te beginnen als
‘babysit’. We nemen een extra luidsprekertje, een goedkoop exemplaar, en
hangen dit in de slaapkamer van de baby. Vervolgens leggen we van normaal
twee-aderig plastic snoer een leiding aan tussen het luidsprekertje en onze ver
sterker. Nu kunnen we via het luidsprekertje dat thans als microfoon dienst
doet, de ademhaling van koning baby beluisteren. Tenminste ... als we de
‘microfoon’ ook op de juiste wijze met de versterkeringang verbinden. Dat wil
dus zeggen met inachtneming van de juiste aanpassing. We weten het: de
grammofoon ingang van een buisversterker is hoogohmig. Het luidsprekermicrofoontje is echter laagohmig en dus dient er een aanpassingstrafo te worden
tussengeschakeld. Dat geeft geen problemen, een normale 7000-5 Q. uitgangstrafo is hier goed op zijn plaats (zie fig. 45). Een wat grotere wikkelverhouding
(bijv. 22 000-5 Q, een gangbare waarde) zou de signaalsterkte wel doen toe
nemen, maar het plezier zou ogenblikkelijk weer vergald worden door brom.
De gevoeligheid zou te groot worden. Hebben we een transistorversterker met
laagohmige ingang, of een versterker (buis of transistor) met laagohmige
microfooningang, dan kan het luidsprekermicrofoontje zonder meer op de
ingang worden aangesloten.
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Fig. 45. Eenvoudige babysit.

Zoals we in een volgend hoofdstuk nog zullen zien, is elke normale huiskamerradio uitgerust met een l.f.-versterker. Hiervan kunnen we gebruik maken via
de grammofooningang, nadat we de radio op ‘gram’ of ‘p.u.’ hebben gescha
keld. Het is duidelijk, dat de babysit-schakeling (trouwens alle in dit hoofdstuk
nog te bespreken schakelingen) ook op de op ‘gram’ geschakelde radio van
toepassing zijn!
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Door in verschillende kamers luidsprekertjes op te hangen en de verschillende
leidingen naar een veelschakelaar te voeren, kunnen we door een simpele draai
aan de knop overal ons oor te luisteren leggen.
Intercom

Van babysit naar intercom (afkorting van ‘intercommunicatie’) ofwel luid
sprekende telefooninstallatie is maar een kleine stap. Immers, monteren we
een omschakelaar op of bij de versterker, dan kunnen we daarmee het luidsprekermicrofoontje met de versterkeruitgang doorverbinden onder gelijktijdige
doorverbinding van de bij de versterker opgestelde luidspreker naar de ingang.
In plaats van te luisteren kunnen we dan spreken, zodat we in een ander vertrek
kunnen worden gehoord. Door de conversatie op professionele wijze te kruiden
met termen als ‘over’ en aan het slot ‘sluiten maar’, is een vlotte afwikkeling
van de communicatie verzekerd. In de rede vallen zoals dat bij een normaal
telefoongesprek mogelijk is, is er hier niet bij! Ook kan de ‘bijpost’ (de ver
sterker plus omschakelaar is de hoofdpost) niet zelf bepalen wanneer er door
hem gesproken of geluisterd zal worden. Daartegenover staat het voordeel,
dat hij geen telefoonhoorn tegen zijn oor hoeft te houden en zijn handen dus
vrij heeft.
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Fig. 46. Intercomschakeling voor bestaande versterker of radio.
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We zullen nu eerst eens de eenvoudigste manier zien om een intercom te ver
wezenlijken. Fig. 46 toont het schema. Op een aluminium of pertinax plaatje
van ca. 10 x 10 cm of in een metalen doosje zijn de extra uitgangstransformator en een dubbelpolige omschakelaar aangebracht. De laagohmige zijde
van de trafo is verbonden met de schakelaar, zodat vanuit de hoofdpost bezien
de volgende mogelijkheden openstaan:

stand 1: luisteren
stand 2: spreken
Door de secundaire van de aanpassingstrafo uit de versterkeringang te ver
wijderen (eventueel d.m.v. een schakelaartje, zie schema) en een platenspeler
aan te sluiten, kunnen we met behulp van de spreek-luisterschakelaar de muziek
uit de ene of uit de andere luidspreker laten klinken. Indien de nevenluidspreker
een klein gevalletje is, moeten we daarbij natuurlijk wel oppassen voor over
belasting!
Is de intercomschakeling op een normale radio aangebracht, dan hoeven we
deze slechts van ‘gram’ naar ‘radio’ te schakelen om naar believen radiomuziek
in de ene of in de andere kamer te krijgen.
Gebruiken we de intercom voor spraak, dan doen we er goed aan de hoge en
lage tonen zo veel mogelijk af te snijden. Voor spraak zijn namelijk alleen
de frequenties tussen ca. 800 en 5000 Hz van belang. Lagere tonen geven
gemakkelijk kans op brom en onverstaanbaar makende dreungeluiden en
hogere tonen geven onprettige scherpe sisklanken.
Extra bijposten

Extra bijposten zijn gemakkelijk bij te voegen door simpelweg een of meer
luidsprekers parallel aan de bestaande bijpostluidspreker te schakelen. Een

van spreek/luisterschakelaar

Post 1
o----------c^Ppst 2
—’c Post 3
c

Post4

Fig. 47. Uitbreiding met
bij posten en keuzeschakelaar.

andere methode is die, waarbij aan de hoofdpostzijde een keuzeschakelaar
wordt bijgeplaatst, zodat van hieruit de ene of de andere bijpost kan worden
opgeroepen (zie fig. 47).
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Uitgebreider systeem

Het zojuist beschreven systeem is uitstekend te gebruiken als heen-en-weerspreekinstallatie voor de buitendeur. Wie belt, roept als het ware op, zodat
de hoofdpost weet, dat er gesproken kan worden (‘Wie is daar? . . Vandaag
niet bakker . . . !*).
Wordt echter in plaats van de tumbler-schakelaar een 2x3 standen schakelaar
gebruikt, dan worden de mogelijkheden iets uitgebreider. Door de extra
schakelstand is het namelijk mogelijk de beide luidsprekers parallel te schakelen,
iets wat bij het vorige systeem niet gaat. Wanneer er een plaatje wordt gedraaid
- of, indien het een radio betreft, er radiomuziek ten gehore wordt gebracht is dit uit beide luidsprekers te horen. Dit is niet alleen prettig, maar ook is
hiermee een oproepsysteem geboren zonder dat een extra belleiding nodig is.
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Door dit oproepsysteem kan de bijpost de hoofdpost oproepen. Er is hier
niets anders voor nodig dan een extra drukschakelaartje dat over de bijpostluidspreker wordt geschakeld. Wordt dit knopje ingedrukt, dan wordt de
muziek simpelweg kortgesloten, óók in de hoofdpostluidspreker. Door het
knopje enige malen snel achter elkaar in te drukken, wordt de hoofdpost op
duidelijk waarneembare wijze geattendeerd op de spreekverlangens van de
bijpost. Uiteraard werkt dit oproepsysteem alleen zolang de beide luidsprekers
met elkaar zijn doorverbonden en er muziek aanwezig is!
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Bezien we het schema (zie fig. 48), dan zien we dat er goed beschouwd niet
veel veranderd is. De schakelstanden zijn als volgt (bezien vanuit de hoofdpost):
stand 1: luidsprekers van hoofd- en bijpost parallel (voor muziekdoeleinden,
de bijpost kan oproepen)
stand 2: spreken (of muziek op de bijpost)
stand 3: luisteren (of muziek op de hoofdpost).
Transistorintercoms
Transistorversterkers zijn wel bijzonder geschikt voor intercomdoeleinden!
Immers, ze zijn bij inschakeling meteen startklaar, verbruiken weinig energie
- van belang bij continubedrijf, indien van batterijvoeding gebruik wordt
gemaakt - en zijn ongevoelig voor brom. Een ingangs-aanpassingstransformator kan in veel gevallen achterwege blijven vanwege de lage ingangsimpedantie, zeker wanneer een 150 O luidspreker (evt. direct in de collectorleiding
van de eindtrap) wordt toegepast. Dit gaat natuurlijk niet op voor die ver
sterkers die door middel van een netwerkje voor hoogohmige kristalelementen
geschikt zijn gemaakt. Dit netwerkje is evenwel uitschakelbaar te maken en
ook is het mogelijk alsnog een aanpassingstrafo toe te passen van bijvoorbeeld
3-2000 Q. Een andere mogelijkheid is een voortrapje te maken zoals in hoofd
stuk 1 (microfoonversterkers) is beschreven. Een goede aanpassing en een
grote mate van versterking gaan dan hand in hand.
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Fig. 49. Dubbelpolige omschakelaar bij transistorintercom.

Het verdient aanbeveling, o.a. in verband met genereerneigingen, de luidspre
kers dubbelpolig om te schakelen, zoals fig. 49 laat zien. Aan de versterker60

ingang is geen ingangstrafo getekend, maar deze kan, indien nodig, zonder
meer worden tussengevoegd.
Wellicht ten overvloede geven we in fig. 50 een complete transistorintercomschakeling weer. Trafo’s zijn, daar 150
luidsprekers worden toegepast,
niet nodig. Ten behoeve van een optimale aanpassing is de ingangstransistor
als geaarde-basisschakeling uitgevoerd (dat noemt men ‘stroom-sturing’). De
twee daaropvolgende trappen zijn normaal, dus in geaarde-emitterschakeling
geschakeld. In tegenstelling tot wat zo-even is gezegd over dubbelpolige om
schakeling, is hier een eenvoudige schakelaar die slechts in één luidsprekerleiding schakelt, toegepast. Het kan echter noodzakelijk blijken het wat meer
bewerkelijke schakelsysteem van fig. 49 toe te passen.
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Fig. 50. Complete transistorintercom.

Schakeling met niet-afluisterbare bijpost

Een bezwaar van intercoms kan zijn, dat de bijpost kan worden afgeluisterd
zonder dat deze er erg in heeft. Dit is een ontoelaatbare inbreuk op de per
soonlijke vrijheid - we hebben het hier niet over het afluisteren van de baby..! —
en daarom kan het soms nuttig en voor de bijpost rustgevend zijn een dus
danige schakeling te maken, dat de bijpost wel kan worden opgeroepen,
maar slechts kan terugspreken zolang hij een knopje ingedrukt houdt. Erg
ingewikkeld is zo’n schakeling niet, zoals fig. 51 toont. Wel is een extra leiding
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nodig, zodat we nu drieaderig snoer moeten gebruiken. Het schema spreekt
verder voor zichzelf.

hoofdpost

bijpost

uit

I

stand 1* luisteren
stand2: spreken

Fig. 51. Schakeling met
niet-afluisterbare bijpost.

Goedkope intercom
Een zeer eenvoudige, luidsprekende intercom die tevens geen ongewenste
afluistermogelijkheid biedt, is te maken met behulp van enkele krachttransistors
en twee koolmicrofoons. Kwaliteitsweergave is met deze microfoontypes (die
in telefoonhoorns worden gebruikt) niet te verwachten, maar spraak komt
duidelijk genoeg over en de microfoons zijn uiterst goedkoop.
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Fig. 52. Basisschema van
een goedkope intercom.

De microfoon is als basisweerstand geschakeld. Spreken we er tegen, dan
verandert de weerstandswaarde en daarmee de basisstroom. Het gevolg is,
dat de collectorstroom varieert en daar in de collectorleiding de luidspreker
is opgenomen, wordt ons gesprek hoorbaar. De schakeling is met zo weinig
kosten te verwezenlijken, dat het een en ander dubbel kan worden uitgevoerd,
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hetgeen de bruikbaarheid in hoge mate doet toenemen. Wie spreken wil, aan
hoofd- of bij post (er is feitelijk geen onderscheid), drukt de knop maar in.
Fig. 52 laat het grondschema zien, terwijl fig. 53 de complete intercomschakeling weergeeft.
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Indien de impedantiewaarde van de luidsprekers meer dan 5 Q bedraagt
(8 a 12 D), is het beter de batterij spanning te verhogen tot 4,5 V en de weer
stand van 10 tot 15 O. Het vermogen van de simpele versterker is vrij hoog:
750 mW (per kanaal). Om de batterij niet nodeloos uit te putten, moet de
spreekschakelaar niet langer worden ingedrukt dan strikt noodzakelijk is.
Akoestische zoemer
Wanneer we eens een fluittoontje - bij
voorbeeld voor morsedoeleinden - nodig
hebben, kunnen we daar al heel gemakkelijk
aankomen door een microfoon op een
microfoonversterker aan te sluiten en deze
tegenover een op dezelfde versterker aan
gesloten luidspreker op te stellen. Door
variaties in opstelling en afstand zijn toon
hoogte en klank binnen zeer wijde grenzen
te regelen. Een eventuele seinsleutel kunnen
we het beste in de luidsprekerleiding op
nemen (zie fig. 54).
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Fig. 54. Akoestische zoemer.
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Meten met muziek
De spanning van het signaal dat een luidspreker van een normale versterker
krijgt te verwerken bedraagt enkele volts. Deze spanning is prachtig te gebrui
ken als meetspanning! Stel, dat we een verlengsnoer hebben gecreëerd, dan
kunnen we dit al heel gemakkelijk op een goede werking controleren door de
stekker in de luidspreker-entree van de versterker te steken en de contrastekker met de luidspreker(banaan)stekkers te verbinden. Handiger nog is
het, wanneer de versterker is voorzien van twee luidsprekeraansluitingen, de
luidspreker normaal aangesloten te laten en de stekker van het te meten ver
lengsnoer in de extra luidsprekeraansluiting te prikken. Zwijgt de muziek, dan
is er (hoe kan het anders) sprake van kortsluiting.
Fiets- en schaalverlichtingslampjes zijn ook goed te testen, want ze moeten
oplichten in het ritme van de muziek. Zijn ze te zwaar, gebruiken ze dus te
veel stroom, dan zijn ze door te meten door ze in serie met de luidspreker te
schakelen.
Zo zijn niet alleen snoeren en lampjes, maar ook heel wat andere onderdelen,
hetzij met in serie hetzij met parallelgeschakelde luidspreker, op even doel
treffende als muzikale wijze op hun goede werking te controleren! De meet
methode is echter alleen te gebruiken, indien de versterker van een uitgangstrafo is voorzien. Trafoloze eindtrappen zijn nogal kwetsbaar.
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Een kwaliteits-luidsprcker met aparte hogetonenconus. Een derge
lijke luidspreker is in staat van laag tot hoog alle frequenties weer
te geven (foto Philips).

Van radio tot intercom is een kleine stap! Uitvoering van het in
fig. 48 beschreven systeem met een 2 x 3-standenschakelaar.

Voorbeeld van het zelf te maken crossover-filter uit hoofdstuk 2. Hier is gebruik gemaakt
van een zeepdoos, een waarlijk fraaie behuizing!

3. Om de bandspeler

Dankzij het inzicht, dat we zo langzamerhand in elektronische schakelingen
beginnen te krijgen, begint zich een wijde wereld voor ons te openen. Op het
gebied van de bandspeler of magnefoon (dat is de nog weinig gebruikte betere
benaming voor ‘bandrecorder’) is dit wel heel sterk het geval. Er zijn zeer
goede bandspelers in de handel die naar verhouding niet duur zijn, maar die
(hoe kan het anders) vrij eenvoudig van opzet zijn. Voor ons, elektronici in de
dop, is dit geen bezwaar! Want met behulp van onze soldeerbout creëren we
enkele hulpapparaten, die de magnefoon in kwestie in hoge mate in creatieve
waarde doet toenemen. Let wel, hulpapparaten. Hoewel het in veel gevallen
zeer goed mogelijk is de eigenlijke magnefoonschakeling ten gunste te ver
anderen of uit te breiden, laten we dit aspect in dit boek buiten beschouwing.
Nee, het gaat om extra schakelingen die zonder meer op de bandspeler kunnen
worden aangesloten. Gepruts aan het kostbare apparaat zelf is dan ook niet
nodig.
Mengpaneel (geluidsmixer)

De meeste bandspelers hebben het grote nadeel, dat ze slechts geschikt zijn
om één signaal tegelijk op te nemen. O ja, er zijn meestal wel ingangen aan
wezig voor microfoon, radio (zgn. diode-aansluiting, zie hoofdstuk 4) en
grammofoon, maar uit deze mogelijkheden moeten we, veelal door middel van
een keuzeschakelaar, een keuze doen. Van mengen van deze verschillende
signalen is geen sprake. En dat is toch juist het aantrekkelijke van de band
speler: niet zomaar programma’s van de radio ovememen, maar juist zélf
programma’s samenstellen. Een menginrichting waarmee de diverse ingangs
signalen onafhankelijk van elkaar in sterkte kunnen worden geregeld en tot
één totaalsignaal kunnen worden samengevoegd (achtergrondmuziek bij spraak
bijvoorbeeld) is hiervoor onmisbaar. Dergelijke menginrichtingen in de vorm
van zgn. mengpanelen, dat zijn enigszins schuin aflopende platte kastjes waarop
twee of meer sterkteregelaars op overzichtelijke wijze zijn aangebracht en die
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op eenvoudige wijze via verbindingskabeltjes met signaalbron en bandspeler
kunnen worden verbonden. Dergelijke menginrichtingen zijn kant en klaar te
koop. Maar daar ze vrij kostbaar zijn, loont het zeker de moeite zo’n instru
ment zelf te vervaardigen! We hebben de keuze uit twee typen: het uiterst
eenvoudige passieve mengpaneel dat slechts uit componenten als weerstanden,
condensatoren en pot.-meters bestaat en het wat meer gecompliceerde actieve
mengpaneel dat is uitgerust met versterkerelementen als buizen of transistors.
Passief mengpaneel

Suggesties voor een zeer eenvoudig passief mengpaneel zagen we al in hoofd
stuk 1 (zie de figuren 23 en 24). Maar het is hier de plaats om er iets dieper op
in te gaan. Een passief mengpaneel geeft, evenals dat het geval is met de toonregelschakeling, altijd signaalsterkteverlies. Dat is begrijpelijk, want het in-
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neel voor twee kanalen.

gangscircuit waarop de mengschakeling is aangesloten, wordt nu door het
toegevoegde tweede kanaal extra belast. Signaalbron zowel als sterkteregelaar
vormen immers een belastingsweerstand. Door middel van bepaalde schake
lingen is daar wel wat aan te doen, maar dan steekt ogenblikkelijk een ander
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nadeel de kop op: de signalen van beide kanalen gaan elkaar beïnvloeden. Dat
wil zeggen dat bij het regelen van de sterkte van het ene kanaal de signaal
sterkte van het andere kanaal zich eveneens wijzigt. Er moet dan ook een com
promis tussen deze twee slechte hoedanigheden worden gezocht, waarbij noch
de onderlinge beïnvloeding noch het signaalsterkteverlies te groot zijn. Welnu,
fig. 55 toont een dergelijke, nauwkeurig uitgekiende mengschakeling, bestaande
uit twee kanalen, elk met keuzemogelijkheid uit twee ingangsgevoeligheden.
De enkelpolige omschakelaars SI en S2 zijn de keuzeschakelaars. Per kanaal
kan een kristalgroeftaster of een hoogohmige microfoon worden aangesloten
(ingangsgevoeligheid ca. 500 mV resp. ca. 5 mV). Staat de keuzeschakelaar
op ‘microfoon’, dan kan het radiosignaal van een radiodiode-aansluiting
worden verwerkt, alhoewel de signaalsterkte hiervan ca. 100 mV kan bedragen.
De uitgang van de mengschakeling moet met de (hoogohmige) microfoonaansluiting van de bandspeler worden verbonden.
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Fig. 56. Aansluiting van
DIN-contactstoppen.

Deze schakeling leent zich bijzonder voor een min of meer professionele uit
voering, waarbij de keuzeschakelaars tevens kunnen vervallen. Dit kan name
lijk door gebruik te maken van 5-polige DIN-contactstoppen die tegenwoordig
alom op allerlei apparatuur worden toegepast. We hebben er, zoals fig. 56
toont, slechts drie nodig: twee voor de signaalbronnen en een voor aansluiting
naar de bandspeler. De microfoontakken van de mengschakeling worden op
de doorverbonden punten 1-4 (plus 2 = aarde) aangesloten en de grammofoontakken op de eveneens doorverbonden punten 3-5 (plus 2 = aarde). Dit komt
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overeen met de genormaliseerde DIN-aansIuitingen, zodat, wanneer we een
microfoonstop in de contactdoos steken het signaal automatisch op de juiste
tak van de mengschakeling terecht komt. Verwisselen we de microfoonstop
voor de grammofoonstop, dan wordt het signaal ook automatisch op de meer
ongevoelige tak aangesloten. Doordat de punten 1-4 en 3-5 zijn doorver
bonden, is de mengschakeling ook geschikt voor aansluiting op een stereogrammofoon of -microfoon. Beide stereokanalen worden dan tot één monokanaal doorverbonden.
Het uitgangssignaal gaat naar de punten 1-4 en 2 (aarde), overeenkomend
met de genormaliseerde microfoonaansluiting. Verbinding met de bandspeler
kan dan ook simpelweg tot stand worden gebracht met een drie- of vijfaderig
verbindingskabeltje. Steken we dit per abuis in de grammofoonaansluiting van
de bandspeler, dan komt er geen signaal, hoe zwak ook, op de band, want de
aansluitingen corresponderen niet meer met elkaar. We worden dus meteen op
onze fout geattendeerd.

Actief mengpaneel met buizen
Het actieve mengpaneel maakt gebruik van buizen of transistoren en geeft
dan ook een vrij sterk signaal af, overeenkomend met de gevoeligheid van de
grammofooningang van de bandspeler. Er kunnen ongestraft drie of vier
(of nog wel meer, maar dat heeft niet veel zin) kanalen worden toegepast,
waarbij de onderlinge beïnvloeding klein kan zijn. Zeer attractieve voordelen
dus waartegen de nadelen van een gecompliceerdere opbouw en de noodzake
lijke voeding van de versterkerelementen gemakkelijk opwegen, zeker indien
transistors worden gebruikt. Desondanks geven we hier, alweer ter wille van de
volledigheid, een uitgebreide mengschakeling met buizen weer. Daarna volgt
een transistorschakeling.
Gebruik is gemaakt van twee dubbeltriodes ECC83 (zie fig. 57) waardoor de
diverse kanalen volkomen onafhankelijk van elkaar functioneren. Er zijn er
vijf:
Kanaal 1. Dit kanaal is bestemd voor een magneto-dynamisch grammofoonelement. Daar de spanning van zo’n element vrij laag is, wordt hier gebruik
gemaakt van de beide secties van de ECC-buis. In de roosterleiding van de
tweede triode is een omschakelaar opgenomen, zodat deze buishelft kan worden
gebruikt voor kanaal 2.

Kanaal 2. Geschikt voor een hoogohmige microfoon die voldoende heeft aan

68

de door één triode geleverde versterking. Dit kanaal is tevens geschikt voor
het radiosignaal van een radio-diode-aansluiting.
Kanaal 3. Dit kanaal is eveneens bestemd voor een hoogohmige microfoon
of radio. Achter de eerste triode is een sterkteregelaar aangebracht en vandaar
gaat het signaal niet alleen naar de uitgang maar ook naar het rooster van de

eI
ECC83

O.OSpF

(3mV)

ECC 83

I

SI

O.OSjiF

■
0,01pF

[cm]
UITdSOOmV)

■

-

"9

A

•

“J2S0V
220V—>

8

(10mV)

3 F220V o»

2

E2SOCSO
O.O2/jF

onipF

C
c

2S0V
wikkeünf

K 127V.
8pF/250 0V^

4It-

J

JU
25*iF

(10 mV)

I2V

I-

IV
(500«nV>^|

1M

1M

15
■

(500mV)

J

Fig. 57. Vijfkanaals actief mengpaneel met buizen voor aansluiting ECC83 (zie fig. 4).

69

tweede triode. Op dit rooster belanden tevens alle andere signalen en wel in
dezelfde verhouding als ze op de uitgangsaansluiting komen. Door op de anode
van deze triode een koptelefoon aan te sluiten, krijgen we in de vorm van
een zgn. ‘monitor’ een pracht van een afluistermogelijkheid! Het is natuurlijk
ook mogelijk een klein versterkertje met de koptelefoon-aansluiting te ver
binden, maar dan moeten we bij microfoonopnamen wel oppassen voor
rondzingen.

Kanaal 4 en 5. Beide kanalen zijn bedoeld voor een kristalgroeftaster of voor
het sterke signaal van de luidsprekeruitgang van een radio. Dit ingeval de
radio niet is voorzien van een speciale bandspeler (zgn. diode-)aansluiting.
Deze beide kanalen worden niet gevolgd door een versterkertrap.
Aangezien de buizen op een betrekkelijk lage voedingsspanning moeten worden
aangesloten, is de voedingstrafo op een enigszins afwijkende manier gescha
keld. Zo zien we, dat de netspanning op de secundaire Hsp-wikkeling is aan
gesloten. De Hsp wordt vervolgens van de oorspronkelijke primaire 127 volt
wikkeling afgenomen. De gloeistroomlevering geschiedt op normale wijze door
de gloeispanningswikkeling.
De mengschakeling kan uiteraard binnen wijde grenzen worden veranderd en
aan persoonlijke wensen worden aangepast. Door bijvoorbeeld slechts één
dubbelbuis toe te passen kunnen we bepaalde, niet gewenste kanalen en/of
de afluistermogelijkheid laten vervallen.
De bouw is vrij kritisch, zodat de wenken, gegeven in hoofdstuk 8 van deel 2,
nauwkeurig moeten worden opgevolgd. Compacte bouw, afgeschermde lei
dingen en één gezamenlijk aardpunt voorkomen veel brom- en genereemarigheid. Bij hardnekkige brom is het soms aan te bevelen de gloeispanning gelijk
te richten en af te vlakken. De schakeling dient in een geheel afgesloten, metalen
kastje te worden ondergebracht.
Transistormengpaneel
Een even eenvoudig als doelmatig transistormengpaneel voor aansluiting van
twee microfoons (of radio) en een kristalgroeftaster is afgebeeld in fig. 58.
De ingangsimpedantie is noch zeer hoog, noch zeer laag, zodat, zij het soms
met enige misaanpassing, elk microfoontype kan worden toegepast. De schake
ling is de eenvoud zelve. De ingangssignalen komen, al dan niet versterkt,
op sterkteregelaars terecht en worden vervolgens samengevoegd. Dan volgt
weer een trap versterking, waarna het signaal naar de uitgang gaat met een
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sterkte, die overeenkomt met de gevoeligheid van de grammofooningang van
de bandspeler.
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De transistors moeten bij voorkeur ruisarme typen zijn, zoals de speciale
AC 122, AC 150 of AC 107. Het verdient aanbeveling, zeker indien equivalente
dumptypen worden gebruikt, de waarde van de basisweerstanden proefonder
vindelijk vast te stellen, opdat een zo vervormingsvrij mogelijke werking wordt
verkregen.
De bouw is niet kritisch. Wel kan het nuttig zijn het geheel in een afgeschermd
kastje of doosje (sigarenblikje!) onder te brengen.
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Overvloeischakeling
Het mengen van twee of meer signalen mag dan al wel belangrijk zijn, het is
vaak van even groot belang, dat het ene signaal in het andere overvloeit.
Hiervoor dient een speciale overvloei- of fadeschakeling. Door de daarbij
behorende bedieningsknop naar de ene kant te draaien komt het ene signaal
steeds sterker door, en door deze knop de andere kant op te draaien, wordt
halverwege het andere signaal toegevoegd dat vervolgens in sterkte toeneemt,
terwijl het eerste signaal geheel verdwijnt. Dit overvloeien is natuurlijk ook
met de twee bijbehorende sterkteregelaars te verwezenlijken, maar het is moei
lijk om het net zo volmaakt te doen als met de overvloeischakeling mogelijk is.
Bovendien hebben we met de eenknopsbediening een hand vrij.
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Fig. 59. Overvloeischake
ling.

buis of transistor

De werking van de fader is niet moeilijk te begrijpen. Het hart is een tandempot.-meter (zie fig. 59), die door middel van een dubbelpolige omschakelaar
kan worden in- of uitgeschakeld. De pot.-meter is zodanig aangesloten, dat
de weerstandswaarde van de ene (bij het draaien aan de knop) toeneemt, terwijl
die van de andere juist afneemt. Zijn er nu twee signalen op de ingangen aan
gesloten, dan zal, indien de schakelaar op overvloeien staat, met één hand
beweging van het ene signaal naar het andere kunnen worden overgevloeid.
Immers, staat de knop geheel naar rechts, dan wordt uitsluitend signaal I
doorgegeven, terwijl signaal II aan aarde ligt. In de middenstand worden beide
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signalen op halve sterkte doorgegeven. En in de uiterste linker stand wordt
uitsluitend signaal II doorgegeven. In de middenstand is de signaalsterkte dus
niet 0, hetgeen veelal ook niet nodig zal zijn. Mocht dat toch eens het geval
zijn, dan is het het beste de schakelaar in de stand ‘direct’ te plaatsen en met
beide sterkteregelaars te gaan manipuleren.
Het is nuttig de overvloeischakeling tussen twee versterkertrappen te schakelen,
zodat er geen beïnvloeding van de sterkteregelaars kan ontstaan. Werken we
met buizen, dan moet de waarde van de tandempot.-meter 2 x 1 MQ lin. be
dragen. Houden we het bij transistors, dan kiezen we de lagere waarde van
50 kQ lin.

Eigen varianten
Zo hebben we gezien, dat er op het gebied van geluidsmengpanelen op velerlei
wijze valt te experimenteren. Met opzet hebben we het principe van de buisen transistorschakelingen geheel verschillend gehouden, zodat iedereen er
datgene uit kan plukken, wat voor hem het gunstigst is. Het is prettig een
schakeling zo ingewikkeld of eenvoudig te houden als we zelf maar wensen!
Daarnaast kunnen we aan een enigszins professionele uitvoering denken door
voor de pot.-meters bijvoorbeeld schuifpot.-meters te nemen. Deze zijn wel
wat duurder dan de normale draaipot.-meters, maar er wordt buitengewoon
soepel mee geregeld. En natuurlijk kunnen we voor de in- en uitgangaansluitingen weer de met de genormaliseerde 3- of 5-polige DIN-pluggen correspon
derende aansluitingen kiezen.

Opname-toonregeling

De toonregelingen van welhaast alle magnefoons functioneren alleen wanneer
de bandspeler op weergave staat. Dit is een wijze maatregel, want door het
opnamesignaal te gaan ‘betoonregelen’, wordt de opnamekwaliteit er eerder
door geschaad dan dat deze er beter van wordt. Maar het kan in een enkel geval
wel eens aanbeveling verdienen een te weinig aan hoog of laag wat op te halen.
In dat geval kan het schema van fig. 60 uitkomst bieden. Daar de noodzaak
van toonregeling bij opname slechts zeer sporadisch voorkomt, is het niet aan
te raden deze schakeling in een mengschakeling op te nemen. Nee, beter is het,
het een en ander in een apart doosje onder te brengen, dat simpelweg tussen
signaal bron (bij voorkeur hoogohmig) en magnefooningang wordt geplugd.
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Het is wel verstandig vóór de definitieve opname een proefopname te maken,
zodat we weten wat er op de band komt. Teveel hoog of laag (vooral dit laatste)
is erger dan te weinig!
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Afluisterversterker

Met weinig moeite en kosten is een bandspelervoorziening te maken van bij
zondere allure. Bijzonder, omdat het hier een afluisterversterker betreft waar
mee het mogelijk is het zojuist opgenomen signaal af te luisteren. Een waarlijk
professionele voorziening, deze door de Duitsers genoemde ‘Hinterbandkontrolle’, want nu zijn we in staat om nog tijdens het opnemen te controleren

evt extra bandgeleider
bijplaatsen

wit.

opnjweerg.

/°

afluisterkopje zo dicht mogelijk
bij oprt/weerg.-kop

band transport as
♦ aandrukrot

Fig. 61. De plaats van het afluisterkopje.
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hoe de opname aan het verlopen is. Voorwaarde is, dat op de bandspeler
tussen het koppensysteem en de opwikkelspoel een extra weergeefkopje wordt
aangebracht. Het zojuist opgenomen bandsignaal induceert hierin een elek
trisch signaal dat via de afluisterversterker in een koptelefoon hoorbaar wordt.
Eventuele over- of ondermodulatie kan nu worden onderkend voor het te
laat is.
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Fig. 62. Kantelbare opstelling van het afluisterkopje.

Denk niet, dat het weergeefkopje een niet te betalen onderdeel is, integendeel!
In radiodumpzaken zijn zeer goede opn./weerg.koppen van merken als Grundig,
Telefunken e.d. voor slechts enkele guldens te koop. Zo’n kopje (twee- of
vierspoor al naar gelang de spoorindeling van onze magnefoon) schroeven
we op een blokje hout van de juiste hoogte en lijmen dit op het dek, vlak
voor de band zodat deze er lichtjes langs loopt. Het is hierbij wel zaak de
juiste stand zo goed mogelijk uit te kienen! Een goede hulp daarbij is een
klein stukje montagedraad dat midden onder het kopje wordt gelegd. Het
kopje is hierdoor kantelbaar opgesteld en kan nu op maximale hogetonenweergave worden ingesteld. De spleetstand moet namelijk nauwkeurig over
eenkomen met de spleetstand van de eigenlijke opneemkop. De kleinste af
wijking geeft al een hopeloos hogetonenverlies. Via een afgeschermd, niet te
lang kabeltje wordt het signaal aan de afluisterversterker doorgegeven. Elke
microfoonversterker kan als zodanig dienst doen, maar ter wille van de volle
digheid geven we hierbij een complete schakeling weer (zie fig. 63). In de
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ingangskring is een vrij hoogohmige serieweerstand opgenomen, waardoor een
goede aanpassing tussen de hoogohmige kop en de versterkeringang wordt
verkregen. De waarde van deze weerstand (100 a 200 kD) moet aan de kop
worden aangepast en dan ook proefondervindelijk worden vastgesteld. De
juiste waarde hebben we wanneer alle frequenties van laag tot hoog goed en
krachtig worden weergegeven. Het tweetrapsversterkertje behoeft geen nadere
toelichting. Desgewenst kan de schakeling worden uitgebreid met een sterkteregelaar (tussen de eerste en tweede trap) en een eindtrap. Eventueel kan ook
een extra tussentrapje, gelijk aan de eerste trap, worden tussengeschakeld.
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Fig. 63. Afluisterversterker.

Echo
Op het uitgestrekte gebied der geluidstechniek zijn heel wat grapjes mogelijk’
Dat blijkt wel uit het feit, dat we met ons simpel afluisterversterkertje prachtige
echo-effecten kunnen verwezenlijken. Voeren we namelijk het versterkte signaal
weer naar de ingang van de bandspeler terug, dan wordt het werderom opge
nomen. Even later, afhankelijk van de bandsnelheid, komt dit signaal weer
voor de weergeefkop en dus ook weer via afluister- en opneemversterker op de
opneemkop (zie fig. 64). En zo wordt hetzelfde signaal in snel tempo achter
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elkaar steeds weer opgenomen, zij het met vrij snel afzwakkende signaalsterkte.
Willen we het een en ander verwezenlijken, dan is het noodzakelijk, dat de
sterkte van het teruggevoerde signaal onafhankelijk van het opnamesignaal
kan worden geregeld. Op deze wijze hebben we het in de hand de echodiepte
te regelen, terwijl de echolengte wordt bepaald door de bandsnelheid en door
de afstand opneemkop-weergeefkop. We doen er goed aan deze afstand zo
klein mogelijk te houden.
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Fig. 64. Zo krijgen we echo!
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Fig. 65. Min of meer uitgewerkte echoschakeling, opgebouwd volgens de mengschakeling
van fig. 58.

Een schakeling, die er op is gebaseerd dat de bandspeler, zoals meestal het
geval is, niet is voorzien van een mengregelaar, zien we in fig. 65. Weergeefkop
en microfoon zijn op twee aparte voortrappen aangesloten. Achter deze trap
pen volgt een mengschakeling en daarachter een versterkertrap. Het door
deze trap afgeleverde totaalsignaal kan door middel van een koptelefoon
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(impedantie 4000 Q) worden afgeluisterd. De trap kan worden gevolgd door
een eindtrap, bijvoorbeeld die van fig. 4 in deel II. Tevens gaat een deel van
het signaal naar de uitgangsplug en vandaar, via een afgeschermde kabel naar
de microfooningang van de bandspeler. In deze leiding is een hoogohmige
aanpassingsweerstand opgenomen. Dit in verband met de hoogohmige ingang
van de (buis)bandspeler. Betreft het echter een transistorapparaat met lage
ingangsimpedantie, dan moet deze weerstand een waarde hebben van 47 kQ.
Variaties
Met dit ingenieuze instrumentarium zijn verschillende variaties mogelijk. Zo
is het mogelijk een rondlopende band te gebruiken, een band dus van beperkte
lengte waarvan de uiteinden aan elkaar zijn geplakt. Enkele melkflessen zorgen
voor het strak houden van deze eindloze band. Bij elke ronde wordt het oude
signaal door de in werking zijnde wiskop uitgewist. De bandspeler functioneert
nu als echo-apparaat zonder meer.
melkflessen

band,
rondlopend

Fig. 66. Rondlopende,
eindloze band, strak ge
houden door melkflessen.
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Fig. 67. Het voorzien van een bestaande opname van echo.
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muziek
+ echo

Hebben we een normale, goede opname, dan kunnen we deze als we willen
met echo weergeven zonder dat de opname wordt aangetast. We sluiten de op
weergave geschakelde bandspeler op de ingang van een mengpaneeltje aan.
Met de afluisterversterker doen we hetzelfde. De mixer sluiten we aan op de
ingang van een normale versterker en voilé, we horen muziek plus echo.
Nog een laatste suggestie: we kunnen het afluisterkopje zodanig opstellen dat
het het teruglopende (bij tweespoor het onderste) bandspoor bestrijkt. Dit
spoor wordt dan achterstevoren weergegeven, wat een buitengewoon vreemd
effect is! Hebben we de beschikking over een tweede magnefoon, dan kunnen
we dit effect op kunstzinnige wijze inpassen in klank- of hoorspel.
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4. Radio-ontvangst

Na al onze laagfrequent-experimenten wordt het eens tijd, dat we ons met
radio-ontvangst gaan bezighouden. Is dit een ingewikkelde geschiedenis? Voor
iemand, die niets afweet van elektronica, wel, maar voor ons, met de inzichten
die we ons kalmaan hebben eigengemaakt, is het een vrij eenvoudige zaak
met slechts weinig nieuwe aspecten. Hetgeen ook weer niet betekent, dat we
deze materie te licht moeten opvatten, zeker niet wat de praktische kant betreft.
Er wordt namelijk met heel wat hogere frequenties gewerkt dan bij I.f.-versterkers en dit vereist speciale aandacht, terwijl het ook wel eens speciale pro
blemen geeft. Maar, al doende wordt men wijs, we gaan dus snel aan de gang.
Doel van de ontvanger
Wat doet de ontvanger precies? Hij zet de door de antenne opgevangen sig
nalen, die door de zender worden uitgezonden, om in hoorbare l.f.-trillingen.
Om duidelijk in te zien hoe dit precies in zijn werk gaat, moeten we eerst weten,
wat voor signaal dat zendsignaal is. Waar gaat het om? Het gaat erom muziek
of spraak, l.f.-trillingen dus, draadloos over een grote afstand over te brengen.
Dit gaat niet zo maar. Nee, er is een hulpmiddel voor nodig en dit hulpmiddel
bestaat uit een wisselspanning van zeer hoge frequentie, een h.f.-trilling dus.
Hoge frequenties hebben de prettige eigenschap, wanneer ze op een enkele
draad (de zendantenne) worden aangesloten, te gaan stralen. Dat wil zeggen,
er ontstaan onzichtbare elektromagnetische golven die zich met grote snelheid
(gelijk aan die van het licht) naar alle richtingen voortplanten. Komen ze
onderweg in aanraking met een metalen voorwerp (ja, ook het lepeltje in ons
theekopje), dan wekken ze hierin op hun beurt h.f.-trillingen op die volkomen
identiek zijn aan de uitgezonden trillingen. Alleen ze zijn veel en veel zwakker.
We zullen onze vingers er niet aan branden . . .!
De h.f.-trillingen worden gebruikt om de l.f.-trillingen te transporteren. Daar
toe moeten ze er aan de zendzijde op worden geënt, of zoals dat heet, de h.f.trilling (veelal draaggolf genoemd) wordt gemoduleerd met de l.f.-trillingen.
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Fig. 68. Dc h.f.-draaggolf
van constante frequentie
en amplitude (A) wordt
gemoduleerd met het l.f.signaal (B). Het resultaat
zie we in fig. c.
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Fig. 68 is een grafische voorstelling van dit proces. A is de in de zender opge
wekte ongemoduleerde draaggolf van zeer constante frequentie en amplitude,
B stelt de l.f.-trilling voor en C toont het resultaat van modulatie van A met B.
We zien, dat de amplituden van de draaggolf, zowel boven als onder de nullijn
groter of kleiner worden, al naar gelang de momentele toestand van de l.f.trilling. Men noemt dit systeem dan ook Amplitude Modulatie (AM). Er
bestaat ook, zoals we wel zullen weten, een systeem dat Frequentie Modulatie
(FM) heet en dat bepaalde voordelen boven AM heeft (o.a. Hi-Fi-weergave)
maar dit nogal ingewikkelde systeem valt buiten het kader van dit boek.
De frequentie van de h.f.-trilling, ofwel de zendfrequentie is voor elke zender
niet gelijk. Zou dat wel zo zijn, dan zouden we met onze ontvanger alle zenders
door elkaar ontvangen en dat is een twijfelachtig genoegen. Nee, elke zender
heeft zijn eigen zendfrequentie waarop we onze ontvanger kunnen afstemmen,
zodat we ook één bepaald station te horen krijgen.
De zendfrequenties zijn verdeeld in een aantal grote gebieden, waarvan voor
ons de zgn. korte golf, middengolf en lange golf het belangrijkste zijn. Hier
stuiten we op een vreemde gewoonte. We hebben het steeds over zendfrequenties
en die worden toch opgegeven in hertz. Maar nee, in plaats daarvan zegt men:
Hilversum I zendt uit op de midden^o(f en wel op een golflengte van 402 meter.
Feitelijk is dit even vreemd als wanneer we bijvoorbeeld zouden zeggen: ik
hoor een toon van 1 meter. Weliswaar zijn frequentie en golflengte direct
afhankelijk van elkaar (hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de golflengte en
andersom), maar het begrip golflengte is pas van belang wanneer het om
voortplantingsverschijnselen gaat.
Hetisdanookbeteromnietinmeterbandente denken, maar in Hz, of beter in
kHz, want het gaat tenslotte om hoge frequenties. Het werken met kHz komt
langzamerhand meer en meer in zwang, zodat wellicht eens de tijd zal aan
breken, dat niemand meer van golflengten spreekt. Bij TV-ontvangst is dat
overigens al lang het geval: hier wordt niet in meters maar in MHz gedacht
(1 megahertz = 1000 kHz, TV-stations werken met buitengewoon hoge zend
frequenties). De indeling in kanalen, die ook wordt gebezigd, maakt de zaak
nog gemakkelijker. Maar laat ons niet afdwalen en bij de normale AM-banden
blijven. De indeling hiervan is als volgt:
kortegolf: 30 000 - 1500 kHz (10 - 200 m);
middengolf: 1500- 500 kHz (200- 600 m);
lange golf:
300- 150 kHz (1000-2000 m).
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De omrekening van golflengte naar frequentie en omgekeerd geschiedt aan de
hand van de formule:
golflengte (in meters) =

300 000 (= voortplantingssnelheid)
frequentie in kHz

Voorbeeld : 600 m = 300 000 : 600 = 500 kHz.

Diode-ontvanger
Zo, en nu, na deze korte inleiding, gaan we eens zien op welke wijze we een
zo eenvoudig mogelijke middengolfontvanger kunnen maken. Veel is er, zoals
fig. 69 toont, voor zo’n installatie niet nodig: een afstemspoel, enkele conden
satoren en een germaniumdiode.

HF

Det.

LF

>i—r
HF

500p

?

Fig. 69. De allereenvou
digste ontvanger.

afstemkring

De afstemspoel vormt te zamen met de er parallel aan geschakelde variabele
afstemcondensator de afstemkring. Met deze afstemkring zijn we in staat op
één bepaalde zender af te stemmen, want zoals we nog weten uit deel 2 (hoofd
stuk 2) is de LC-combinatie met één bepaalde frequentie in resonantie. Welke
frequentie, dat hangt af van de waarde van de spoel en de condensator en daar
die van de condensator variabel is, kunnen we uit de vele frequenties die via
de antenne op de afstemkring aanwezig zijn, één uitkiezen. Of die frequentie
in het korte-, midden- of langegolfgebied ligt, hangt af van het aantal wikke
lingen van de spoel: hoe meer wikkelingen, hoe lager de frequentieband. We
kunnen dit gemakkelijk zelf vaststellen door rond een stukje duims, plastic
installatiebuis van 0,15 mm dik emaildraad meer of minder wikkelingen te
leggen, variërend van een tiental wikkelingen tot enkele honderden wikkelingen
toe. Het afgestemde signaal wordt vervolgens door de diode gelijkgericht,
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of zoals dat op deze plaats heet: het wordt gedetecteerd. Als we fig. 70 be
kijken, wordt het ons duidelijk waarom dit nodig is: de l.f.-component, waar
het ons uiteindelijk om gaat, komt vrij. Althans ten dele, want wat we hebben,
is niets anders dan een serie h.f.-stroomstootjes, of anders gezegd: gelijkstroompjes met een pulserend karakter, van zo hoge frequentie, dat we er als
zodanig nog niet veel mee kunnen beginnen. Vandaar, dat over de diode een
condensator als reservoir is geschakeld.

i.f.
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resultante: 0

Fig. 70. Het h.f.-signaal wordt gedetecteerd.
De h.f.-stroomstootjes vullen dit reservoir steeds bij, terwijl het momentele
niveau dat het l.f.-signaal vertegenwoordigt, ook steeds aan de eroverheen
geschakelde koptelefoon wordt meegedeeld. Of simpeler gezegd: voor de h.f.component vormt de condensator een zeer lage impedantie en voor de l.f.component vormt de telefoonspoel een lage impedantie. Beide signalen splitsen
zich gehoorzaam en we horen muziek! Niet hard, maar daar is wel wat aan te
doen. We hoeven de ontvangschakeling slechts op de ingang van een l.f.versterker aan te sluiten. Als we niet al te ver van de zender af wonen (ca.
50-75 km) en een goede buitenantenne hebben, is zeer goede ontvangst en
briljante weergave mogelijk. Aan welke eisen de antenne moet voldoen, zien
we verderop in dit hoofdstuk.
In plaats van een zelf gewikkelde spoel kunnen we ook een fabrieksspoel
nemen, zoals bijvoorbeeld de PP11 van Philips of de 402 N van Amroh. Deze
spoelen zijn op een bepaalde manier gewikkeld, waardoor een zo hoog moge
lijke kwaliteit wordt verkregen. Bovendien is een extra spoeltje ten behoeve
van de antenne-aansluiting aangebracht. Via inductie wordt het antennesignaal
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in de eigenlijke afstemspoel overgebracht. Hierdoor wordt de afstemspoel zo
min mogelijk belast, zodat ook zo min mogelijk signaaldemping ontstaat. Dit
moet namelijk zoveel mogelijk worden voorkomen, want demping gaat ten
koste van de selectiviteit. En selectiviteit, dat weten we, is het vermogen om
stations met nagenoeg gelijke zendfrequentie, uit elkaar te houden.
Om dezelfde reden wordt de afgestemde frequentie van een aftakking van de
afstemspoel afgenomen.
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Fig. 71. De diode-ontvanger, opgebouwd met een
kwaliteitsspoel.

Een extra aanvulling is de variabele condensator van lage waarde (een zgn.
trimmer), die in de antenneleiding is opgenomen. Door middel van deze con
densator is een zo gunstig mogelijke aanpassing tussen antenne en antenne
spoel te krijgen en daarmee een zo groot mogelijk antennesignaal.
Kwaliteitsontvangst
De zo eenvoudige diode-ontvanger is niet zo maar een stukje speelgoed! Nee,
het is een ontvanger waarmee we, mits we een l.f.-versterker hebben, kwaliteits
ontvangst kunnen verwezenlijken. Weliswaar niet vergelijkbaar met FM-ontvangst, maar als we eenmaal hebben gehoord wat het betekenen wil een AMstation goed, dat wil zeggen zonder storende nevenstations, te ontvangen,
beseffen we dat ook AM-ontvangst zijn waarde kan hebben. Maar waarom is
juist met zo’n simpel ontvangertje zo’n perfecte ontvangst mogelijk? Omdat
dit een grote bandbreedte doorlaat. Wat houdt dit in? Een zendstation dat
op een bepaalde frequentie uitzendt, neemt niet alleen deze ene frequentie in
beslag, maar ook zgn. zijbanden ter weerszijden van deze frequentie. De
breedte nu van deze zijbanden wordt bepaald door de frequentie-omvang van
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het l.f.-signaal. Stel, dat een station als zendfrequentie 1000 kHz heeft en dat
dit station een toon uitzendt van 1000 Hz, 1 kHz dus. Dan ontstaan er zijbanden van 1000 kHz 4- 1 kHz = 1001 kHz en 1000 kHz — 1 kHz = 999 kHz.
draaggolf

1n

"o.

Fig. 72. Zij banden terweerszijden van de zend
frequentie. Zijbandbrcedte
is afhankelijk van de l.f.toonhoogte (hier 1000 Hz).
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Een gebied dus van 2 x 1 kHz = 2 kHz. Het komt er dus op neer, dat een AM-station op de band een frequentiegebied in beslag neemt van tweemaal de hoogst
uitgezonden I.f.-frequentie. Hoge tonen kosten dus bandruimte en hoe meer
ruimte een zender inneemt, hoe minder zenders er uiteindelijk in de band
kunnen worden ondergebracht. Men heeft dan ook internationaal vastgesteld,
dat de hoogste frequentie die mag worden uitgezonden, 4500 Hz mag bedragen,
zodat de bandbreedte per zender niet boven 9000 Hz komt. Dat is niet al te
veel, maar wanneer die 4500 Hz in optima forma worden weergegeven, is het
toch zeker een genoegen er naar te luisteren. Het gemis aan hoge tonen valt
daarbij wel mee. Hoe ontvangen we een bandbreedte van 9000 Hz in optima
forma? Door een niet al te selectieve ontvanger te gebruiken! Hoe selectiever,
hoe kleiner gebied er immers wordt ontvangen. Bij een zeer gevoelige ont
vanger is dit absolute noodzaak, maar bij onze ongevoelige diode-ontvanger
kunnen we ons de luxe van een betrekkelijk grote niet-selectiviteit (in ver
houding tot de selectiviteit van gevoeliger ontvangers, want een zekere mate
van selectiviteit is uiteraard aanwezig) permitteren. Voorwaarde is wel, dat we
betrekkelijk dicht bij een zender wonen.
Eenkringer met dempingsreductie
We gaan een stapje verder. Onze diode-ontvanger mag dan al wel in bepaalde
omstandigheden zeer goed voldoen, in andere omstandigheden, wanneer we
bijvoorbeeld een wat grotere gevoeligheid wensen, schiet hij te kort. En dus
gaan we eens zien wat er met een extra buis of transistor is te bereiken. Fig. 73
toont een eenkrings-buisschakeling. Eigenlijk is het woord ‘eenkringer’ ver86

warrend, want de diodeontvanger is eveneens met één afstemkring uitgerust.
Maar het is nu eenmaal de gewoonte een- en tweekringers (waarover straks
meer) alleen onder buis- of transistorapparaten te zoeken.
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Fig. 73. Eenkringer met h.f.-penthode.

De schakeling heeft enkele bijzondere punten. We zien, dat het antennesignaal,
na afstemming, via een condensator naar het stuurrooster wordt gevoerd.
Laten we nu niet denken, dat dit h.f.-signaal zonder meer wordt versterkt.
Nee, er treedt tevens detectie op. Door de condensator namelijk, in combinatie
met een hoge lekweerstand, verschuift de negatieve roosterspanning onder
invloed van het h.f.-signaal zodanig, dat de negatieve helft van het signaal
wordt afgeknepen. Op de anode verschijnt dan ook een hoogfrequente pul
serende gelijkstroom, waarvan de amplitudevariaties de l.f.-component ver
tegenwoordigen. Een filter, bestaande uit een h.f.-smoorspoel, geflankeerd door
twee condensatoren, zorgt ervoor dat de h.f.-spanning niet en de l.f.-component
wél aan de grammofoonversterker (of koptelefoon) wordt doorgegeven.
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Het h.f.-signaal dat op de anode aankomt, heeft nog een extra taak: het wordt
via een condensator naar de afstemspoel teruggevoerd en, daar het in fase is
met het ingangssignaal, heeft het een zeer versterkende invloed. De dempingsverliezen van de spoel worden door deze terugkoppeling (geen tegenkoppeling
dus!) gereduceerd, hetgeen resulteert in een sterk toenemende gevoeligheid.
Door middel van een pot.meter kan de mate van terugkoppeling worden
geregeld. Koppelen we teveel terug, dan horen we plots een heftig gegil: de
buis gaat genereren, hij wekt uit eigener beweging trillingen op. Op zich een
mooi verschijnsel, waarvan in de elektronica zeer veel gebruik wordt gemaakt
(in de vorm van zgn. oscillatoren, we komen hierop nog terug in hoofdstuk 8),
maar in onze ontvanger een nodeloos kwaad. Niet alleen dat we zelf gek
worden van het geloei, maar de trillingen planten zich monter voort naar de
antenne, gaan als in een zender elektromagnetische golven uitstralen en ver
gallen prompt de radio-ontvangst van alle buurtbewoners. Willen we maximale
resultaten van onze terugkoppelschakeling hebben, dan moeten we de regelaar
juist op het randje van genereren instellen. De dempingsreductie is dan maxi
maal, en daarmee de gevoeligheid en de selectiviteit. Maar het l.f.-freqentiebereik wordt minder, de weergave wordt doffer. Zo kunnen we kiezen wat we
willen, waarbij het jammer genoeg of... of... is en niet en . . . en . . .
Maar de elektronica bestaat evenals het hele leven nu eenmaal uit compro
missen.
De mate van terugkoppeling is afhankelijk van de stand van de afstemcondensator. Dit houdt in, dat de terugkoppeling bij het afstemmen ook steeds moet
worden bijgesteld. Voor velen een lastige bezigheid, maar voor de fijnproever
een sportief genoegen om met deze regelaar alles uit de radio te halen wat er
maar uit te halen valt! Door met de waarde van de antennecondensator en de
spoelaansluitingen te experimenteren kunnen we de gevoeligheid van de ont
vanger nog wat zien op te voeren.

Kortegolfontvangst met de eenkringer
Zonder veel extra moeite halen we de hele wereld in huis. De hele wereld,
dat wil zeggen de stations die op de korte golven uitzenden. Deze hebben de
fijne eigenschap moeiteloos de hele wereld te omspannen, zodat wij met zelfs
een eenvoudige ontvanger bijvoorbeeld Amerikaanse, Canadese of Australische
stations kunnen horen. En hoe maken we van ons eenkringertje een k.g.ontvanger? Simpelweg door de spoel te vervangen door een zelfgemaakte.
Deze spoel ziet er uit als aangegeven in fig. 74. Hij bestaat uit een kartonnen
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kokertje, dat een diameter heeft van 2 cm bij een lengte van ca. 4 cm. De
afstemspoel bestaat uit 12 wikkelingen geïsoleerd koperdraad van ca. 0,5 mm
diameter. De windingen worden in een spiraal op de koker aangebracht, zodat
de totale lengte van de spoel ca. 20 mm bedraagt. De uiteinden worden vast
gezet met behulp van holnietjes of soldeerlipjes of worden simpelweg door
een gaatje geprikt en omgebogen.

7wind. 0,15
s.aardzijde

2 wind. 0,15

r

Fig. 74. Zelfgewikkelde
kortegolfspoel.

12 wind. 0,6

De terugkoppelwikkeling wordt tussen de zojuist gelegde windingen gelegd.
Deze wikkeling bestaat uit 7 windingen van 0,15 mm koperdraad. Tenslotte
worden aan de bovenzijde van de spoel nog eens twee windingen tussen die
van de afstemspoel aangebracht: de antennespoel. De hele spoel kan daarna
ter afwerking en ter versteviging in gesmolten was worden gedompeld.
De spoel kan nu zonder meer, liefst zo dicht mogelijk bij de buis, in de bedra
ding van de ontvanger worden ingesoldeerd. Fig. 75 toont de juiste aansluitin
gen, waarbij de terugkoppelcondensator van het ‘variabele’ type is. Het is
noodzakelijk de verschillende verbindingen zeer kort te houden!
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Wanneer we eenmaal gaan ontvangen, lijkt het in het begin erg moeilijk het
apparaat goed te bedienen, want iedere k.g.-zender neemt slechts een uiterst
klein stukje op de band in beslag. Wanneer we echter een afstemschaaltje met
fijnregeling toepassen, wordt de toestand heel wat gunstiger. Het bedienen
van de terugkoppeling vereist uiteraard ook de nodige zorg, maar . . . het is
een genoeglijker karwei om deze ontvanger af te stemmen dan een probleem
loze fabrieksontvanger!
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Fig. 75. De aansluiting van
de kortegolfspoel.
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Het is met een zelfgewikkelde, niet nauwkeurig berekende spoel uiteraard niet
precies te voorspellen welk golfbereik wordt overbrugd. Ruwweg gesproken
zal dit voor de hier besproken spoel 20 tot 50 meter zijn, dat is het k.g.-gebied
met de meeste k.g.-omroepzenders. Door veel te luisteren komen we lang
zamerhand wel achter omroepfrequenties, stations en zendtijden. Het is een
interessante ontdekkingsreis!

Transistoreenkringer
We zullen nu zien hoe we een transistor-eenkringer kunnen verwezenlijken.
Bekijken we het in fig. 76 afgebeelde schema, dan zien we, dat daarin geen
antenne is getekend. Dat klopt, want deze ontvanger hoeft niet op een buiten
antenne te worden aangesloten. Dit vanwege het feit, dat een zgn. ferrietantenne is toegepast. Deze bestaat uit een 10 mm dik en ca. 10 cm lang staafje
ferriet dat een zeer lage magnetische weerstand heeft. Om dit staafje zijn de
afstem- en terugkoppelspoel gewikkeld.
Al eerder zagen we, dat de door de zender uitgestraalde golven elektromag90

netische zijn. Een normale draad- of sprietantenne reageert voornamelijk op
de elektrische velden, terwijl de ferrietantenne juist wordt beïnvloed door de
magnetische velden. En daar de ferrietstaaf veel krachtlijnen kan bevatten,
kunnen de afmetingen zo gering zijn. Dit heeft als groot voordeel dat hij geheel
en al kan worden weggewerkt, zelfs in een klein radiokastje. Het is voor een
groot deel aan deze antenne te danken, dat met de tegenwoordige kleine transistorradiootjes zo’n goede ontvangst mogelijk is.
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Fig. 76. Transistoreenkringcr.

De opgewekte magnetische krachtlijnen wekken in de om de ferrietstaaf ge
wikkelde afstemspoel h.f.-trillingen op en door middel van de parallelgeschakelde afstemcondensator kunnen we nu zonder meer afstemmen. Wel is het
veelal noodzakelijk, daar de ferrietantenne richtinggevoelig is, de radio tijdens
het afstemmen om zijn as te draaien om maximale signaalsterkte te krijgen,
maar daar staat tegenover, dat eventueel storende stations uit een andere
richting geen invloed meer hebben.
Het schema van de transistor-eenkringer bevat niet veel nieuws. Het signaal
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wordt door een diode gedetecteerd, door een transistor versterkt, waarna een
deel van het signaal via een variabele condensator wordt teruggekoppeld.
De schakeling leent zich bijzonder voor aansluiting op een kleine transistorversterker, maar na verlaging van de koppelcondensator tot 0,02 p.F kan ook
een buisversterker worden toegepast.
De spoelen om de ferrietstaaf wikkelen we zelf van geëmailleerd koperdraad
van 0,2 mm. Er zijn 48 wikkelingen nodig, met een aftakking bij de 16de
wikkeling. Aan de kant van de 16 wikkelingen leggen we de terugkoppelwikkeling met gelijke wikkelrichting. Willen we een buitenantenne aansluiten (ja,
dat kan), dan moet dit via een apart spoeltje van slechts enkele windingen
gebeuren. We sluiten dit spoeltje op antenne en aarde aan en schuiven het
over de ferrietstaaf. De juiste plaats moeten we proefondervindelijk vaststellen.
Tweekringers
Met onze eenvoudige eenkringers blijkt het vooral *s avonds wel eens moeilijk
te zijn de vele stations uit elkaar te houden, ondanks de goed werkende terug
koppeling. De selectiviteit is blijkbaar in alle omstandigheden niet geheel en
al voldoende. Is daar wat aan te doen? Zeer zeker’ We gaan een tweede afstemkring bijplaatsen. Niet zo maar parallel aan de eerste kring, want dan zou
deze weer te veel worden gedempt. Nee, we schakelen er een buis of transistor
tussen en daarmee slaan we twee vliegen in één klap: de twee kringen zijn
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Fig. 77a. Middengolf-tweekringer met buizen.

92

10
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volkomen gescheiden en we hebben extra h.f.-versterking. Terwille van een
gemakkelijke afstemming koppelen we de twee afstemcondensatoren mecha
nisch aan elkaar, zodat ze gelijktijdig door middel van één knop kunnen worden
genoemd. Zo’n dubbele condensator noemt men een duo-condensator of
kortweg een duo-c.

1

6

6

1

3'

Fig. 77b. Aansluiting van Philips PP11-spoelen.

De prestaties van een dergelijke ontvanger zijn niet mis, tenminste indien er
een goede antenne wordt gebruikt. Zowel overdag als ’s avonds (vooral
’s avonds, want dan zijn de ontvangstcondities altijd gunstiger) worden veel
stations ontvangen. Door middel van de terugkoppeling kunnen we het zwaarte
punt leggen op selectiviteit en gevoeligheid of op kwaliteitsontvangst van nabij
gelegen stations. Voor de buren zijn genereerverschijnselen nu niet zo hinder
lijk, want vanwege de tussengeschakelde buis of transistor is terugstraling naar
de antenne nauwelijks mogelijk. Fig. 77 toont een complete middengolftweekringsschakeling, wederom zonder l.f.-gedeelte. Willen we een complete
radio bouwen, dan is toevoeging van een enkele eindbuis al voldoende.
De eerste buis is als h.f.-versterker en de tweede als detector geschakeld. Om
oversturing bij ontvangst van zeer sterke zenders te voorkomen, is in de h.f.trap een sterkteregelaar opgenomen. De werking hiervan is heel anders dan
we gewend zijn. Er wordt nu niet direct in het signaal geregeld, nee, de kathode
wordt via een op de schermroosterspanning aangesloten spanningsdeler waar
van één tak regelbaar is, op een hogere of lagere positieve potentiaal gebracht.
Dit uiteraard binnen nauwe grenzen. Zoals we nog uit hoofdstuk 6 (deel 2)
93

weten komt het veranderen van de kathodepotentiaal neer op het veranderen
van de negatieve roosterspanning. Hoe positiever de kathode, hoe negatiever
het rooster en hoe geringer de mate van versterking.
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Fig. 78. Transistortweekringer met een transistor.

De rest van de schakeling is gelijk aan de hiervóór besproken eenkringer.
Het in fig. 78 weergegeven transistor-tweekringerschema is evenmin moeilijk
te begrijpen. De transistor verzorgt de h.f.-versterking plus de terugkoppeling,
terwijl de achter de tweede afstemkring geschakelde diode de detectie verzorgt.
Vergelijken we de buis- met de transistortweekringer, dan blijkt dat de buisschakeling betere resultaten geeft. Het rendement van de transistorschakeling
is namelijk niet bijster hoog en daarom is het beter, indien we een eenvoudige
doch goede ontvanger willen maken, te kiezen tussen een tweekringer met
buizen, of een transistor-reflexontvanger. Op deze ontvanger komen we straks
terug.

Afregeling I
Wanneer we de ontvanger, hetzij met buizen, hetzij met halfgeleiders, hebben
gebouwd (zie de constructiegegevens verderop in dit hoofdstuk), moet hij
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worden afgeregeld. Dit is een zeer belangrijke procedure waarvan de prestaties
van de radio in even sterke mate afhangen als van een nauwkeurige bouw.
En dat is begrijpelijk wanneer we bedenken, dat we van twee afstemkringen
gebruik maken. Deze moeten wel heel precies op elkaar zijn afgestemd, willen
ze beide met een en dezelfde frequentie in resonantie zijn. Dit luistert zo nauw,
dat zelfs de bedradingscapaciteitjes al een rol spelen. Het heeft dan ook geen
zin uit te gaan van twee volkomen gelijke, door de fabriek zuiver afgestemde
spoelen en een duo-c waarvan de beide secties eveneens volkomen gelijk aan
elkaar zijn. Want eenmaal in de bedrading opgenomen, is er van die gelijkheid,
elektrisch bezien, niet veel meer over. En dus moeten we de spoelen en de
condensatoren van de beide kringen nauwkeurig op elkaar gaan afstellen,
hetgeen geschiedt met behulp van de inschroefbare spoelkernen (verandering
van zelfinductie) en de over de twee afstemcondensatoren geschakelde trimmers
van 30 pF (verandering van capaciteit). Dit mag niet zo maar in het wilde weg
gebeuren, want dan is het eind zoek. Als er geen fout bij de bouw is gemaakt,
moeten al meteen bij het eerste proefdraaien een of meer sterke zenders door
komen. We stemmen nauwkeurig op een station af dat wordt ontvangen met
zo ver mogelijk uitgedraaide afstemcondensator (dat is in de buurt van 1500
kHz of wel 200 m). Met de beide trimmers regelen we bij tot maximale sterkte.
We zoeken een ander station op en wel met zoveel mogelijk ingedraaide
condensator. We zitten nu boven in het middengolfgebied, dat is zo om en
nabij 500 kHz of 600 m, en regelen de spoelkernen bij tot maximale geluids
sterkte.
Deze bewerkingen herhalen we enkele malen, bij voorkeur met steeds zwakkere
en meer aan de grenzen van het middengolfgebied liggende stations.

De super; sterk opgevoerde gevoeligheid

Het ligt voor de hand, na onze vruchtbare experimenten met de tweekringer
aan nog meer kringen te gaan denken. De gevoeligheid moet dan nog veel
groter worden. Ja, dat zou zeker het geval zijn, maar de afstemproblemen
met het toegenomen aantal variabele afstemcondensatoren zouden eveneens
bijzonder groot worden. Geen extra kringen dus? Ja, toch wel, maar volgens
een bijzonder systeem. Het is namelijk mogelijk een aantal kringen op stabiele
wijze achter elkaar te schakelen indien ze een vaste afstemming hebben. Maar
dat zou betekenen, dat we slechts één enkel station zouden ontvangen. Geen
nood, we laten de vast afgestemde kringen vooraf gaan door een frequentieomvormer, een schakeling dus die elke binnenkomende frequentie omhoog of
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omlaag transformeert tot een en dezelfde frequentie. Het is dit ingenieuze,
zgn. ‘superheterodyne’-systeem dat in alle fabrieksontvangers wordt toegepast.
Deze zgn. supers zijn niet alleen uiterst gevoelig, maar ze zijn ook zeer gemakke
lijk te bedienen, zodat het begrijpelijk is dat de tweekringer met zijn voor velen
nogal lastige terugkoppeling vrij snel van het grote radiotoneel verdween toen
de super eenmaal zijn intrede deed. Het nadeel van de super: een beperkte
frequentieweergave als gevolg van de grote selectiviteit werd door vrijwel nie
mand als bezwaarlijk gevoeld. Tegenwoordig wel, maar nu kan men van
hoogwaardige FM-ontvangst, desgewenst stereofonisch, genieten. De super is
zeer goed door amateurs te bouwen. Maar lastiger is het de vele afstemkringen
zuiver op elkaar af te stemmen, zo lastig, dat het zonder daartoe geschikte
meet- en afregelapparatuur niet goed mogelijk is. Er is wel ontvangst te krijgen,
zeer zeker! Maar de uiterste gevoeligheid wordt niet verkregen, terwijl tevens
zal blijken, dat veel stations vergezeld gaan van hinderlijke fluittoontjes. Maar
dit hoeft ons niet te weerhouden zo’n apparaat te bouwen, want indien we dit
netjes doen, kunnen we het, wanneer het klaar is, naar een radiozaak brengen,
waar men het tegen een redelijke vergoeding met alle plezier even in de pas
zal willen brengen. En dan zijn we in het bezit van een volwaardige ontvanger
waarvan we jarenlang plezier zullen hebben’

De werking
Voor we een compleet bouwschema gaan bekijken, zullen we eerst aan de hand
van een globaal blokschema gaan zien hoe de super in grote lijnen is opge
bouwd en hoe hij werkt (zie fig. 79). We zien het: de ontvanger is uitgerust
met een oscillator, een schakeling dus die zelf een wisselspanning opwekt, een
elektrische trilling, in dit geval een h.f.-trilling. De werking van deze oscillator is
voor ons, nu we eenmaal weten hoe de terugkoppeling van een een- en tweekringer werkt, zonder meer duidelijk, want het principe is hier precies hetzelfde.
Het opgewekte h.f.-signaal wordt naar de zgn. mengbuis gevoerd en daar met
het afgestemde antennesignaal samengevoegd. Op de anode van deze buis
treffen we nu de som- en verschilfrequenties van beide aan. En nu komt het.
De frequentie van de oscillatorkring kan door middel van een variabele afstemcondensator worden geregeld en daar deze condensator aan de antenneafstemcondensator gekoppeld is (duo-condensator), verandert de oscillatorfrequentie automatisch zodra op een ander station wordt afgestemd. Stemmen
we op een hogere frequentie af, dan wordt de oscillatorfrequentie ook even
redig hoger en zoeken we een station met een lagere frequentie op, dan daalt
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de oscillatorfrequentie braaf mee. De uiteindelijke verschilfrequentie op de
anode van de mengbuis blijft daardoor volkomen constant en dat is precies
wat we hebben moeten. Want het gaat er om elke binnenkomende frequentie
te transformeren naar een en dezelfde frequentie.
Een voorbeeld: de frequentie van Hilversum I bedraagt 746 kHz, de oscillator
geeft bij deze afstemming een frequentie van 1216 kHz. Verschilfrequentie van
beide: 1216 — 746 kHz = 470 kHz.
Nu de frequentie van Hilversum II. Deze bedraagt 1007 kHz. Nu geeft de
oscillator een frequentie van 1477 kHz en wederom is de verschilfrequentie
(1477 — 1007 kHz) 470 kHz.
mengbuis

m.f.-buis
verschilfreq.

(♦470kHz)

antenneafstemkring

I

I

1e m.f.trato

J
X f
— z

t

t

osc-signaal

I
I

2e mttrafo

mf.-versterker met
vast ingestelde kringen
(470kHz)

I

Fig. 79. Het principe van de super.
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osc -afstemming

De somfrequenties zijn niet belangrijk, het gaat slechts om de verschilfrequentie
in ons voorbeeld van 470 kHz, een veel toegepaste praktijkwaarde. Deze ver
schilfrequentie bevat de volledige door de zender toegevoegde l.f.-component.
We zouden dit signaal dan ook heel goed kunnen detecteren en versterken,
maar dat doen we voorlopig nog niet. Nee, we sturen het naar een aantal
achter elkaar geschakelde, vaste afstemkringen die uiterst nauwkeurig op
470 kHz zijn afgestemd. Door deze vaste afstemming hebben we tevens geen
last van de somfrequenties, omdat ze eenvoudigweg niet worden doorgelaten.
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De verschilfrequentie noemt men de middenfrequentie, de vast ingestelde kringen
plus versterkerbuis de middenfrequent-, kortweg m.f.-trap. Meestal past men
vier, soms zes vaste afstemkringen toe en daar ze twee aan twee met elkaar
gekoppeld zijn, spreekt men van m.f.-transformatoren. Eerst na de tweede
(soms derde) m.f.-trafo wordt detectie toegepast, waarna l.f.-versterking volgt.
Het supersysteem heeft niet alleen een ver opgevoerde gevoeligheid en selec
tiviteit ten gevolge, maar ook een grote gevoeligheid voor alle frequentiebanden.
Een rechtuitontvanger kent dit voordeel niet. Door verliezen in de h.f.-trap
worden de hoge frequenties van de kortegolfbanden nogal verzwakt, waardoor
ontvangst van deze banden met een dergelijk toestel nog wel eens te wensen
overlaat. In de super echter worden al meteen aan het begin van de schakeling
alle frequenties tot betrekkelijk lage waarden teruggebracht, waardoor de
verliezen aanmerkelijk lager zijn.
Praktijkschema
Nu het eigenlijke schema (zie fig. 80). Waar zijn de antenne- en oscillatorspoel?
Ze zijn inderdaad niet te zien, om de eenvoudige reden, dat ze zijn samenge
voegd tot een zgn. spoelblok, in dit geval het Robot-middengolfspoelblok.
Er bestaan ook spoelblokken, uitgerust met een golflengteschakelaar en waar
mee drie of vier banden worden bestreken. De aansluiting van dergelijke
spoelblokken is niet moeilijker dan een middengolfblokje, alleen de afregeling
is wat ingewikkelder. Overigens zijn AM-spoelblokken, sinds de opkomst van
FM en sinds de overweldigende toename van de kleine, betrekkelijk goedkope
transistorradio’s, wel enigszins uit het radiomarktbeeld aan het verdwijnen.
Maar, ze zijn nog steeds in omloop.
Een spoelblok is als zodanig niet compleet, het moet worden vergezeld van
een bijpassende duo-condensator, dat is voor het Robot-spoelblokje een con
densator van 2 x 500 pF. Maar er hoort nog meer bij: de twee m.f.-trafo’s en
het zgn. antenne-fluitfilter. Deze onderdelen moeten nauwkeurig op de bij het
spoelblok behorende middenfrequentie af te regelen zijn. Welnu, deze bedraagt
475 kHz. Het antennefilter heeft tot doel stations van deze en naastliggende
frequenties uit te filteren en daarmee allerlei nare fluitverschijnselen op effec
tieve wijze te onderdrukken. Het betreft hier een seriekring en zoals we nog
uit hoofdstuk 2 van deel 2 weten, heeft zo’n kring een zeer lage impedantie
voor frequenties waarmee hij in resonantie is. Deze frequenties worden dan
ook netjes naar aarde doorgestuurd, of anders gezegd, kortgesloten.
Meng- en oscillatorbuis zijn in één ballon ondergebracht, een dubbelbuis dus,
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een heptode-triode. Wel even opletten met de bedrading, want een foutje is
gauw gemaakt!
Via de eerste m.f.-trafo, de m.f.-buis en de tweede m.f.-trafo wordt het signaal
gedetecteerd en wel door één van de twee diodes, die in de m.f.-buis is onder
gebracht. Dat deze diodes zich juist in deze buis bevinden, is niet belangrijk.
Het werk van de diodes staat geheel los van de eigenlijke buisfunctie en daarom
treffen we ze ook vaak aan in de l.f.-voor- en vroeger ook veel in de l.f.-eindtrap.
Het voordeel van in de m.f.-buis ondergebrachte diodes is wel, dat dan ge
makkelijk van een bestaande l.f.-versterker gebruik kan worden gemaakt.
De tweede diode heeft eveneens een zeer belangrijke functie. Ook deze richt
het signaal gelijk, maar nu niet met het doel de l.f.-component tevoorschijn
te peuteren, maar om een regelsignaal te krijgen dat in sterkte overeenkomt
met het ontvangen signaal. Via weerstanden van 1 MQ wordt deze regelspanning, in feite een gelijkspanning, naar de stuurroosters van antenne- en
m.f.-buis gevoerd. Deze roosters zullen negatiever worden naarmate het ont
vangen station sterker is. De versterking van beide buizen zal dan teruglopen,
oversturing wordt automatisch voorkomen. Vandaar de aanduiding ‘ASR’
ofwel Automatische Sterkte Regeling.
Stemmen we af op een zwak station, dan is er een zeer kleine of helemaal
geen stuurspanning. De versterking is dan ook maximaal. Dankzij de traagheidsloze werking van deze schakeling wordt ‘fading’, dat is ontvangst met
wisselende sterkte (voornamelijk op de k.g.-banden), voor een belangrijk deel
gecompenseerd.
Het is natuurlijk noodzakelijk, dat de ASR alleen reageert op de gemiddelde
sterkte van het ontvangen signaal en niet op de momentele (l.f.-)veranderingen.
Om dit te bereiken, is de schakeling met een aan aarde gelegde condensator
van betrekkelijk grote capaciteit overbrugd.
Afregeling II

Zoals gezegd: perfecte afregeling is slechts mogelijk met daartoe geschikte
apparatuur. Hebben we gebruik gemaakt van een nieuw spoelblok en nieuwe
m.f.-trafo’s waar nog niets aan is ontregeld, dan kunnen we proberen op ons
gehoor af te gaan. We beginnen met, heel voorzichtig, de vier kernen van de
m.f.-trafo’s iets bij te regelen tot we van een of ander betrekkelijk zwak station
maximale ontvangst hebben. Let wel, het gaat hier om hele kleine kernveranderingen, daar de trafo’s in principe al goed zijn afgeregeld. Wat we doen, is een
eventueel verlopen door bedradingscapaciteiten zien op te heffen.
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Na de m.f.-trafo’s komt het spoelblokje aan de beurt. Met trimmer Tl regelen
we op een station onder aan de afstemschaal af, waarna met trimmer T2 op
maximale geluidssterkte wordt bijgeregeld. Vervolgens doen we hetzelfde met
kern NI en N2 met een station bovenaan de schaal. Met opzet spreken we
hier over een schaal, want het is welhaast ondoenlijk een super af te regelen
zonder schaal als houvast. Schalen zijn te koop en we doen er, zeker indien
we zo goed mogelijke resultaten willen hebben, goed aan een bij het spoelblok
bijpassende schaal te kopen. Maar het is ook goed mogelijk zelf een goede,
eenvoudige afstemschaal te maken, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen
zien. Maar of de aanduidingen op de schaal precies met de werkelijkheid
zullen kloppen, is natuurlijk nooit helemaal te voorspellen.
Tot slot van de afstemprocedure volgt het antenne-fluitfilter, waarmee we
hinderlijke fluitjes proberen weg te regelen.
Dit zijn maar grove richtlijnen. Eigenlijk is het zonde van alle bestede tijd en
kosten een super op het gehoor af te regelen. De resultaten worden vele, vele
malen beter als het even in een radiowerkplaats of door een ter zake kundige
vriend, in het bezit van de nodige apparatuur wordt gedaan!
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Fig. 81. Interessante transistor-reflexschakeling.
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Transistorreflexontvangertje
Het bouwen van een volwaardige transistorsuper heeft nogal wat voeten in
aarde en daarom besluiten we de rij der ontvangers met een eenvoudig reflexschakelingetje (zie fig. 81). Een reflexschakeling is een schakeling die het signaal
twee maal behandelt: één maal hoog- en eenmaal laagfrequent. Een uiterst
compacte bouw is daardoor mogelijk. We zien op het schema, dat de eerste
transistor, een h.f.-type als AF 117, AF 127 e.d.,in geaarde-basisschakeling is
opgenomen. Het antennesignaal wordt op normale wijze versterkt en vervolgens
via de diode, die de detectie verzorgt, teruggevoerd naar de antennespoel.
Als l.f.-signaal richt het in de spoel niets uit, maar verschijnt, onafhankelijk
van het h.f.-signaal op de emitter van de transistor, wordt vervolgens versterkt
en gaat naar de l.f.-transistor die van het NPN-type is. Deze transistor is aan
gesloten op een uitgangstrafo van 5000 : 5 Q, maar dit onderdeel kan worden
vervangen door een hoofdtelefoon van 2000 Q. De spoel is gewikkeld rond
een 10 cm lang, 10 mm dik ferrietstaafje en bestaat uit 3 x 16 windingen,
0,15 mm dik, geïsoleerd koperdraad. De afstemcondensator is een platte
mica- of trolituulcondensator van 300 a 365 pF.
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5. Radiohulpschakelingen en aanvullingen

Veel radio-ontvangers zijn voorzien van diverse snufjes die beslist de moeite
waard zijn. Of het nu gaat om kwaliteitsverbetering of om een vergemakke
lijking van de afstemming, het is altijd prettig te weten wat de kern van derge
lijke voorzieningen is en hoe we ze eventueel zelf op onze radio-apparatuur
kunnen aanbrengen. Welnu, in dit hoofdstuk zien we het een en ander de revue
passeren.

Regelbare antenne-aanpassing
Eigenlijk zouden we, telkens wanneer we op onze radio een ander station
opzoeken, onze antenne moeten verkorten of verlengen tot we de optimale
aanpassing zouden hebben verkregen. Want golflente Ga, nu gaat het in eerste
instantie om golflengte) en antennelengte staan in nauw verband tot elkaar.

1000p

Fig. 82. Schakeling t.b.v.
een optimale antenne-aan
passing.

naar
antenne-ingang

Wanneer de antenne precies even lang is als een hele of een halve golf is de
aanpassing optimaal. Bij antennes voor hoge frequenties, zoals dat bij TV en
FM het geval is, wordt hier zeer nauwkeurig rekening mee gehouden. Dat
moet ook wel, want de signaalsterkten zijn hier veelal uiterst gering. Maar
103

bij normale midden- en langegolfontvangst hoort men nooit van aanpassing.
Aan de ene kant komt dit vanwege het feit, dat het ondoenlijk is de antenne
op al die uiteenlopende frequenties aan te passen en aan de andere kant gaat
het in deze gebieden in het algemeen om vrij forse signaalsterkten. Maar dat
neemt niet weg, dat toch een vrij zuivere aanpassing is te verkrijgen, niet door
de antenne mechanisch op de golflengte aan te passen, maar om dit op elek
trische wijze te doen. Fig. 82 toont de bedoeling: we nemen simpelweg een
seriecondensator in de antenneleiding op. Een meerstandenschakelaar maakt
een snelle keuze mogelijk. Vooral bij ontvangst van zwakke stations zullen we
veel profijt van deze eenvoudige schakeling hebben!
Bandspreiding

Vooral op de korte golf is bandspreiding min of meer noodzakelijk om zuiver
te kunnen afstemmen. Met de normale duocondensator wordt immers maar al
te gemakkelijk door de stations heen gedraaid. Op uiterst simpele wijze is
hieraan wat te doen. We schakelen een kleine duocondensator van 2 x 25 a
30 pF parallel aan de grote condensator, uiteraard met zo kort mogelijke ver
bindingen. We zetten er een gradenknop op voor gemakkelijke instelling en
klaar zijn we. Eén volledige zwaai van de kleine condensator staat gelijk aan
slechts 10 graden verschuiving van de grote condensator en dat is een ideale
bandspreiding.

Bandbreedteregeling

Dankzij het grote aantal kringen is de super zo gevoelig. Of anders gezegd:
hij laat slechts een smalle bandbreedte door. Maar de keerzijde van deze
medaille is de beperkte hogetonenweergave. Het is dan ook (helaas . . .) het
een of het ander. Maar let op, er is wel wat aan te doen! We kunnen een
eenvoudig schakelingetje toepassen, waardoor de kringen een grotere band
breedte doorlaten. Het schakelingetje is uitgerust met een schakelaartje, dat
in de standen ‘normaal’ of ‘breed’ kan worden geplaatst. Het principe is een
voudig. Van één van beide m.f.-trafo's worden de anode- en roosterverbindingen met de schakelcontacten van een enkelpolig omschakelaartje verbon
den (zie fig. 83). Het moedercontact van deze schakelaar wordt via een condensatortje van slechts 5 a 10 pF aan aarde gelegd. Zoals de situatie nu is, wordt
bij omschakeling of het ene of het andere m.f.-bandfilter verstemd. We zetten
het schakelaartje nu in een willekeurige stand en regelen het ontstemde bandfilter weer bij op maximumgeluid. Er is dan in feite niets veranderd, zodat
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deze schakelstand de normale stand is. Maar wippen we het schakelaartje om,
dan gaat van het bijgeregelde bandfilter 10 pF af, terwijl het andere bandfilter
deze capaciteit erbij krijgt. Beide kringen zijn dan ook op gelijke wijze doch
in tegengestelde richting verstemd. Te zamen met de tweede m.f.-trafo, waar
we niets aan hebben veranderd, hebben we nu drie vlak naast elkaar liggende
gebiedjes waarop de m.f.-trap is afgestemd: de eigenlijke middenfrequentie,
een iets eronder en een iets erboven liggende frequentie. Deze drie frequentiegebiedjes lopen in elkaar over en zo ontstaat een grotere doorlaatbandbreedte
die de kwaliteit van het geluid duidelijk doet toenemen. Bij de betreffende
schakelstand zetten we dan ook ‘breed’ en klaar zijn we.
Het spreekt vanzelf, dat het schakelaartje zo dicht mogelijk bij de m.f.-trafo
moet worden aangebracht en dat de leidingen zo kort mogelijk moeten worden
gehouden. Wordt de bedradingscapaciteit te groot (en dat is in verhouding
tot de toegepaste 5 a 10 pF condensator snel het geval), dan krijgen we een
afstemming met drie duidelijke gevoeligheidspieken en dat is uiteraard niet de
bedoeling!
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Fig. 83. Simpele bandbreedteregeling.
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Van belang is ook, dat de omschakelaar van dusdanige kwaliteit is, dat het
moedercontact tijdens het schakelen geen moment met beide schakelcontacten
tegelijk in aanraking komt. Dit zou immers betekenen: doorverbinding van
de anode van de ene met het rooster van de andere buis met alle gevolgen van
dien. In twijfelgevallen doen we er dan ook goed aan een driestandenschakelaar
met een niet aangesloten middencontact te nemen.
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Afstemoog

Hoewel het zuiver afstemmen op een station met een super niet zo bijster
lastig is, is het toch wel prettig een hulpmiddel bij de hand te hebben waarmee
nauwkeurig kan worden vastgesteld of er wel zuiver is afgestemd. Zo’n hulp
middel is de afstemindicator, of kortweg afstemoog. Uit hoofdstuk 6 van
deel 2 kennen we nog de werking. We zullen hier zien, hoe we zo’n fascinerend
buisje op ons toestel kunnen aansluiten. Nu, dat is aan de hand van fig. 84
gauw verteld. We zien hier de veelgebruikte EM80 getekend. De kathode ligt
aan aarde, de anode en de afbuigplaatjes liggen aan 4-Hsp. Het stuurrooster
tenslotte is rechtstreeks verbonden met de ASR-leiding, zodat het oog getrouwe
lijk reageert op de sterkte van het ontvangen signaal, dat des te groter is naar
mate zuiverder is afgestemd.
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Fig. 84. Aansluiting van een afstemoog.

EM34
(octalbuis)

Fig. 85. Aansluiting van
een afstemoog met een
dubbele gevoeligheid.

Willen we een goede afstemindicatie hebben voor zwakke en voor sterke
zenders, dan kunnen we de EM34 toepassen, dat is een afstemoog met twee
gevoeligheden. Op sterke signalen reageert de ene, vrij ongevoelige helft, en
op zwakke signalen reageert de andere helft. Fig. 85 laat zien, dat voor aan
sluiting van deze buis slechts één enkele extra weerstand nodig is.
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Meter als afstemindicator

In plaats van een afstemoog kunnen we ook gebruik maken van een mA-meter.
Hiermee is een zeer fijne aflezing mogelijk. Deze meter moet in de anodeleiding
van de m.f.-buis worden geschakeld en een zodanige gevoeligheid hebben, dat
volle uitslag wordt verkregen wanneer geen signaal wordt ontvangen. Dit is
meestal 5 a 10 mA. Een 1 a 5 mA-meter met een bijpassende shunt van ca.
100 Q is ideaal. Een naar aarde geschakelde condensator van 0,05 |*F zorgt
voor de nodige stabiliteit (zie fig. 86).
mf .-buis
det

I.SmA
♦ HSP

Fig. 86. Meter als afstem
indicator.

0>5/J

Nu het afstellen. We zetten de ontvanger aan en nemen de antenne los. Er
wordt dan niets ontvangen, zodat de meter nu volle uitslag moet geven. Even
bijregelen met de shuntweerstand en klaar zijn we. We prikken de antenne
weer in de antenne en zoeken een station op. Hoe sterker de ontvangst, hoe
minder anodestroom en hoe meer de meter naar 0 terugvalt.
Extra detector voor kwaliteitsweergave
Voor ontvangst van sterke stations is de grote gevoeligheid van de super een
overbodige luxe. Door middel van regelbare bandbreedte is hieraan, zoals we
zojuist zagen, wel wat te doen, maar we kunnen nog verder gaan, zoals fig. 87
laat zien. Er is hier een extra detector op de ontvanger aangesloten en wel
op de eerste m.f.-trafo. Alleen de kringen dus aan de ingang van de ontvanger
en de eerste m.f.-trafo bepalen de selectiviteit en deze is nu heel wat minder
dan bij toepassing van twee m.f.-trafo’s. De rest van de ontvangerschakeling
blijft overigens normaal doorwerken. Bij ontvangst van minder krachtige
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stations kan normaal via de m.f.-versterker met zijn geringe doorlaatbreedte
worden geluisterd. Het is daarbij niet nodig, dat de extra detector wordt afge
schakeld, want de demping die deze schakeling oplevert is nauwelijks merkbaar.
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Fig. 87. Aansluiting van extra detector: de eerste m.f.-trafo geeft verhoogde kwaliteit.

Fluitfilter
Een fluitfilter is een welkome aanvulling in onze radio. De omroepbanden zijn
namelijk zo overbezet, dat het maar al te dikwijls voorkomt, dat de ene zender
de andere beïnvloedt. Er ontstaan dan zgn. interferentietonen die, daar de
zenders met de internationaal vastgestelde bandbreedte van 9 kHz werken,
ook als een 9 kHz-toon uit onze luidspreker piept. Nu, hier is gemakkelijk
wat aan te doen, we hoeven niet anders dan van een spoel en een condensator
een seriekring te maken die op deze frequentie in resonantie is en deze ergens
in onze l.f.-versterker aan te brengen. Fig. 88 toont de precieze uitvoering.
eindbuis

Fig. 88. 9 kHz fluitfilter.
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Het spoeltje heeft een zelfinductie van 100 mH en is zonder meer in de handel
verkrijgbaar (o.a. F4 van Amroh). De seriecondensator bedraagt ca. 3000 pF
en mag geen papier- of doopwikkelcondensator zijn. Hij heeft dan immers
ook een zekere zelfinductie en beïnvloedt als zodanig die van de spoel. Op deze
plaats kiezen we dan ook een mica- of een keramische condensator. Het is
alleszins nuttig met enigszins andere waarden te experimenteren, zodat het
maximale onderdrukkingseffect wordt bereikt.
De plaats van het seriefilter is niet zo belangrijk. Het kan tussen anode en
aarde van een van de l.f.-trappen of over de uitgangstrafo worden geschakeld.
H.f.-voortrap

Vooral bij kleine transistorontvangers is de behoefte aan een iets sterker
antennesignaal vaak zeer reëel, bijvoorbeeld in een auto. In zo’n geval kan een
niet-afgestemde h.f.-versterker van groot nut zijn. In fig. 89 is een dergelijk
versterkertrapje getekend. Het is met behulp van een spoeltje van ca. 20 win
dingen emaildraad van 0,5 mm aan de ontvanger gekoppeld. De gunstigste
resultaten worden verkregen, indien dit spoeltje om de in de transistorradio
aanwezige ferrietstaaf wordt gelegd. De transistorschakeling zelf is normaal
en behoeft geen verdere uitleg.
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Aansluiting voor een bandspeler
Radio-ontvangers die geen magnefoonaansluiting hebben, kunnen op een
voudige wijze van een dergelijke aansluiting worden voorzien. Deze zgn-
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diode-aansluiting bevindt zich tussen de detector en het l.f.-gedeelte van de
radio. Hebben we een zelfgebouwd h.f.-deel dat we op een losse l.f.-versterker
hebben aangesloten, dan heeft het ook zin om een diode-aansluiting op het
h.f.-gedeelte aan te brengen, want dankzij zo’n aansluiting kunnen er band
opnamen worden gemaakt, terwijl er via het l.f.-gedeelte normaal, dus onaf
hankelijk van de bandspeler, kan worden geluisterd. De stand van de sterkteregelaar is daarbij van geen invloed op het opnamesignaal.
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Fig. 90. Magnefoonaansluiting op een radio (zgn. diode-aansluiting).

De schakeling (zie fig. 90) is zodanig uitgevoerd, dat het gedetecteerde signaal
via een spanningsdeler zowel naar de bandspeleraansluiting als naar de l.f.versterker gaat. Tevens is een gram.-aansluiting aangebracht die via een schake
laar met de standen ‘radio-gram’ op dezelfde spanningsdeler kan worden
aangesloten.
Wordt de bandopname weergegeven, dan komt het uit de magnefoon afkom
stige weergavesignaal eveneens op de spanningsdeler terecht en kan dan dus
via de l.f.-versterker worden weergegeven. Dit alles is mogelijk zonder dat
bandspeler- of grammofoonsnoeren hoeven te worden verwisseld.
Nog enkele constructiegegevens
Voor h.f.-apparatuur geldt nog meer dan voor l.f.-schakelingen dat zo kort
mogelijke verbindingen moeten worden gemaakt. Althans, wat rooster- en
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anodeverbindingen betreft. Voedingsleidingen zijn minder kritisch, hoewel het
ook hier goed is de lengte niet langer te nemen dan strikt noodzakelijk is.
Afgeschermde leidingen worden in h.f.-schakelingen niet toegepast, want de
capacitieve verliezen zijn te groot.
Een en ander houdt in, dat de opstelling van de onderdelen, vooral die van
antenne- en oscillatorkringen, zo doordacht mogelijk moet geschieden. Dit
geldt niet alleen de plaats ten opzichte van elkaar, maar ook de stand van elk
onderdeel afzonderlijk. Het 180° verdraaien van een buishouder kan een juiste
verbindingswijze - waarbij anode- en roosterleidingen niet parallel aan elkaar
lopen (terugkoppeling!) - zeer in de hand werken of. . . juist onmogelijk
maken! Nauwkeurig uitkienen is dus noodzakelijk. Goede, stabiele ontvangst
zonder overdreven gil- en fluitneigingen wordt dan ons deel.
Trimmers die bij de afstemcondensatoren horen, kunnen het beste boven op
deze condensator worden gesoldeerd. Hierdoor worden niet alleen uiterst
korte verbindingen verkregen, maar bovendien werkt een dergelijke opstelling
een vlotte afregeling in de hand. Dit dienen we bij het opstellen van andere
onderdelen als spoelen, m.f.-trafo’s, en dergelijke - onderdelen dus die nader
hand moeten worden afgeregeld - eveneens steeds goed voor ogen te houden:
we moeten gemakkelijk bij de afregelorganen kunnen komen.
Het afregelen zelf geschiedt niet met een schroevedraaiertje of tangetje, maar
met h.f.-geïsoleerd trimgereedschap. Duur? Welnee, een oude tandenborstel
of iets dergelijks levert prachtig materiaal om een trimschroevedraaier
uit te vijlen! Toltrimmers kunnen worden afgeregeld met een klemmend stukje
rubberslang.
Zijn alle trimmers en kernen naar behoren afgeregeld, dan moeten ze worden
verzegeld met een druppeltje stearine of zegellak. Nooit met een of andere
onverwoestbare lijmsoort, want dan hoeven we nimmermeer aan naregeling te
denken . . .
Tot slot: condensatoren die in afstem- of oscillatorcircuits zijn verwerkt, moe
ten altijd van het mica- of keramische type zijn. Papier- of doopwikkelcondensatoren beïnvloeden, zoals al eerder opgemerkt, de eigenschappen van de spoel
en zeker niet ten gunste!

Zelfgemaakte afstemschaal
Afstemschalen zijn in allerlei soorten en maten te koop. Maar zonder veel
moeite kunnen we zo’n instrument ook zelf maken. Een kloppende schaal
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kunnen we krijgen door deze achteraf, aan de hand van de ontvangstresultaten,
te tekenen.
Voor een zelfgemaakt schaaltje is niet veel nodig: een verlengasje, een koppel
stukje, een snaarwieltje, enkele plaatjes blik, het lagertje van een oude pot.meter, een bol schijnwerperglas en enkele stukjes plastic sierband, centen
werk dus.

SNAARWIEL

4

SCHIJNWERPER GLAS

.AFSTEMSCHAAL

CONDENSATOR

1

AS

WIJZER
I—J

KLEMMETJE

$
PLASTIC STRIP
FRONT^x'J

Fig. 91. Een zelfgemaakte afstemschaal (zij-aanzicht).

Met het glas (dat we in een rijwiel- of horlogezaak kunnen kopen) als maat
knippen we een rond plaatje blik, waarbij we ervoor zorgen de diameter iets
kleiner te kiezen; niet veel, slechts enkele millimeters. Op de tekening zien
we waarvoor dat nodig is. Het glas met de plastic band moet op het met
plastic band omgeven blikken plaatje geschoven kunnen worden. Maar zover
is het nog niet. We gaan eerst een oude pot.meter opzoeken, die we zover
slopen tot we nog slechts het lagertje overhouden. In het midden van het
blikken plaatje (de diameter hiervan bedraagt ca. 10 cm) boren we nu een
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Uitvoering van een h.f.-smoorspocl, die een hoge impedantie vertegenwoordigt voor
h.f.trillingcn.

Bouwfoto van het in hoofdstuk 8 beschreven elektronische orgeltje.

Montagcvoorbeeld van een transistor-rciaisschakeling.

„

_____________________________________________________

Moderne uitvoering van een oud instrument! De metronoom, mechanisch en elektronisch,
zoals we hem volgens fig. 142 en 143 bouwen.

gat van 6 mm, waarna we het lagertje er netjes op solderen. Dit gaat heel goed
op een sudder-gasvlammetje. Tevens solderen we vier blikken stripjes tegen de
achterkant van het blikken plaatje vast. Deze stripjes moeten het schaaltje
in het toestel op zijn plaats houden.
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Fig. 92. Voorbeeld van een zelfgetekende schaal.

Uit een stuk plastic sierband waarmee tafelbladen worden afgezet, knippen we
een reepje met een zodanige lengte dat het juist niet om het blikken plaatje
past. Nu verbinden we de uiteinden met elkaar door ze via het in een gasvlam
heetgemaakte lemmet van een mes stevig tegen elkaar te drukken. Vervolgens
leggen we de aldus verkregen cirkelvormige sierrand in warm water. Het
wordt nu zo soepel, dat het met enige moeite rond het blikken plaatje gedrukt
kan worden. Na afkoeling zit het muurvast. Op dezelfde wijze maken we een
plastic sierrand voor het bolle glas. Hierna maken we de schaalwijzer. Uit blik
knippen we een rond plaatje met een diameter van 5 cm en solderen er precies
in het midden een 6 mm dik verlengasje van messing op vast. Tevens solderen
we er een klein, stevig stukje ijzerdraad als wijzertje tegenaan.
Het schaaltje zelf kan op een rond stukje tekenpapier worden getekend, bij
voorkeur met Oost Indische inkt, hier en daar gemarkeerd met kleurige ecolinebogen of iets dergelijks. Dit schaaltje moet op het blikken plaatje worden
geplakt.
Nu de montage. Eerst zetten we het eigenlijke schaaltje, het blikken plaatje
dus, in de voorwand van het toestelletje vast. Daarna schuiven we het asje
met het wijzertje door het lager, zetten er aan de achterkant een snaarwiel op
en verbinden het asje d.m.v. een koppelstukje met de condensator-as. Tenslotte
drukken we het glas op zijn plaats.
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Wanneer we nu onder of opzij van het schaaltje een apart asje aanbrengen
dat via een snaartje het snaarwiel aanwijst, hebben we een solide schaal!

Goede ontvangst dankzij een goede antenne
Zoveel radio’s zijn tegenwoordig van ingebouwde ferrietantennes voorzien,
dat alom wordt gemeend, dat de ‘ouderwetse’ draadantenne volledig uit de
tijd is. Maar dat is toch beslist niet het geval! Hoe goed de ferrietantenne ook
is, de draadantenne vervangen, nee, dat kan hij toch niet. Die draadantenne
moet dan echter ook wel goed zijn. Een met alle winden meewapperende,
langs de dakgoot slierende, half vergane koperdraad valt hier beslist niet onder
te rekenen!

draadantonno

Fig. 93. Voorbeeld van een goede antenne.

We kunnen natuurlijk volstaan met de draadantenne - eventueel in spoelvorm
zodat een grotere draadlengte kan worden toegepast - in de kamer te spannen,
een binnenantenne dus. Zo’n antenne voldoet slechts voor ontvangst van
stations die niet verder dan ca. 50 km verwijderd zijn. Nee, als het maar even
kan, spannen we een lange buitenantenne, zo hoog mogelijk op het dak. Alle
signalen, zowel van sterke als van zwakke stations, komen dan met optimale
sterkte binnen. Een goede, rustige ontvangst van vele, vele zenders is het
dankbare resultaat.
Het meest wordt de zgn. omgekeerde L-antenne toegepast. Hierbij wordt de
20 a 40 meter lange antennedraad tussen twee hooggelegen punten gespannen
en aan één eind afgetakt. Deze aftakking loopt enigszins schuin naar beneden,
naar het punt van invoer (zie fig. 93).
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Als antennedraad werd voorheen veelal het stevige, 1,5 mm dikke fosforbronsdraad gebruikt, maar het had als nadeel, dat het nogal aan oxydatieverschijnselen onderhevig was. Maar het moet gezegd: dit draad heeft een zeer grote
mechanische sterkte.

Fig. 94. De zeer goede Pyrex-isolator. Tevens zien we hoe een en ander het beste kan worden
vastgezet.

Het is ook zeer goed mogelijk gewoon enkeladerig, geïsoleerd snoer te nemen.
Dit is niet duur, oxydeert niet en geeft de elektromagnetische golven normale
gelegenheid tot het opwekken van h.f.-stroompjes in de koperdraadkemen.
De isolatie heeft dan ook geen enkele beperkende werking en vrijwaart de
draad van bederf.
De draad moet tussen goede antenne-isolatoren in worden gespannen. Er zijn
maar weinig materialen, waarlangs h.f.-stroompjes niet gemakkelijk weg
lekken. Pyrex is zo'n materiaal. Pyrex-isolatoren zijn wel wat duurder dan de
welbekende eivormige porceleinen isolatoren, maar ze zijn ook bijzonder verliesvrij. Passen we de doorzichtige pyrex-isolatoren toe, dan hebben we er
slechts twee nodig: één aan elk eind van de antenne. Bij gebruik van ei-isolatoren moeten er aan elk eind drie achter elkaar gekoppeld worden. Dit kan
heel goed gebeuren d.m.v. stevige, haakvormig omgebogen stukken ijzerdraad.
Indien hoogspanningsleidingen of iets dergelijks in de buurt zijn, moet de
antenne haaks daarop worden opgesteld. In geen geval evenwijdig eraan!
Evenmin mag de invoerleiding evenwijdig aan de gevel lopen. Nee, de draad
(bij voorkeur de ononderbroken antennedraad) moet schuin naar beneden,
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naar een afspanisolator vlak bij het punt van invoer, worden gespannen. Vlak
naast deze isolator moet een bliksembeveiliging worden aangebracht. Dit is
een holle, klokvormige isolator waarin een vonkenbrug, bestaande uit enkele
net niet tegen elkaar rustende metalen punten, is aangebracht. De ene punt
is met de antenne-aansluiting verbonden, de andere met de bevestigingsbeugel
die goed moet worden geaard. Bij blikseminslag springt de bliksem zonder
meer over de beide punten naar aarde zonder schade in de radio aan te richten.

binnenleiding op afspan-^

isolatie blokjes

H I

afspan isolator

aardleiding, gewoon

vastgekramd

geaard

kozijn

Fig. 95. Antenne-invoer en bliksembeveiliging.

Bliksembeveiligingen mogen nooit binnenshuis worden aangebracht! Het einde
van de antennedraad schroeven we dus op de beveiliging en nu komt de invoer
en de binnenleiding aan de beurt. De invoer bestaat uit een ebonieten of een
ander goed isolerend pijpje, dat schuin opwaarts door het raamkozijn steekt.
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Schuin, om inwatering te voorkomen. Van binnenuit steken we de binnen
leiding (wederom enkeladerig geïsoleerd dun snoer) een stukje naar buiten,
schroeven het blank gemaakte einde op de bliksembeveiliger aan de antenne
draad vast en klaar is het buitengedeelte. Kunnen we de draad nu verder
simpelweg tegen de kamerwand spijkeren? Nee, zeker niet, want dan zouden
er grote h.f.-verliezen ontstaan. We dienen hier gebruik te maken van speciale,
kleine afspan-isolatortjes die de draad op ongeveer 1 cm van de kamerwand
vrijhouden. Bij de radio aangekomen knippen we draad op maat en maken
er een net banaanstekkertje aan.
Draadlassen, zowel in antenne- als binnendraad, moeten zoveel mogelijk
worden voorkomen, want op deze plaatsen ontstaat gemakkelijk corrosie.
Moet er toch hier of daar een las worden gemaakt, dan is het niet nodig de
soldeerbout erbij te halen, want een gesoldeerde las wordt bros en breekt
gemakkelijk af. Het beste is in dat geval de twee blankgemaakte draadeinden
over een flinke afstand stevig in elkaar te draaien.

Degelijke aardleiding
Een goede aardleiding is onontbeerlijk, niet alleen voor zo goed mogelijke
ontvangst, maar ook ter beveiliging tegen bliksem. Zo’n goede aardleiding
bestaat uit een zo kort en recht mogelijke, al of niet geïsoleerde, minstens
1 mm dikke leiding naar de metalen waterleiding. Dus geen gasleiding, geen
leidingen van de centrale verwarming, geen waterleiding met plastic buizen
en ook geen waterafvoerpijp! Met behulp van een stevige aardkiem wordt het
uiteinde van de draad aan de blank geschuurde pijp bevestigd. Het zich bij de
radio bevindende draadeinde wordt van een zwart banaanstekkertje voorzien.

Fig. 96. Deugdelijke aardkiem.

Is er geen waterleiding bij de hand - iets wat in afgelegen gebieden nog wel
eens het geval is - dan voldoet een niet te dikke gegalvaniseerde buis, die een
eindweg de grond in wordt geslagen, eveneens uitstekend.
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6. Elektronica in de auto

Wat is de automobiel zonder de assistentie van vriend elektron? Niets, geheel
niets. Elektronen starten de motor, brengen accuraat en feilloos het gasmengsel
steeds weer tot ontsteking, geven een felle ‘pit’ licht in duistere uren, kortom,
ze zijn letterlijk onmisbaar zoals we in hoofdstuk 4 van deel 2 al zagen. Waarom
komen we er hier, in deel 3, weer op terug? Omdat de elektronen, zoals overal,
ook op het gebied van de autotechniek met de dag belangrijker worden en
ook met de dag méér voor de moderne mens gaan betekenen. Hadden we het
in het vorige deel dan ook over de sinds jaar en dag toegepaste auto-elektriciteit,
nu gaan we zien wat het nogal actuele begrip ‘auto-elektronica’ inhoudt en
hoe het wordt toegepast.
Auto-elektronica, een bijzonder technisch gebied! Het is een van die geheel
nieuwe gebieden die door de transistor vrij plotseling zijn opengelegd. Vroeger,
toen de elektronenbuis nog de alleenheerschappij had, gaf het technisch nogal
wat problemen deze in de auto toe te passen. Maar met de gemakkelijk
verwerkbare en simpel te voeden transistor kwamen de zaken heel anders te
liggen!
Ook in de automobiel bleek elektronica op attractieve wijze te kunnen worden
toegepast, waarbij al dra aan het licht kwam, dat deze jonge wetenschap de
bedrijfszekerheid, de veiligheid, de zuinigheid en het comfort van de auto in
hoge mate kan bevorderen. Zo zijn daar onder andere het zeer effectief werkende
transistor-ontstekingssysteem, de wisselstroomdynamo met silicium gelijkrichtdiodes en de getransistoriseerde automaat/spanningsregelaar, zaken
die zich in een sterk groeiende belangstelling mogen verheugen. Maar in
deze nogal specialistische onderwerpen gaan we ons in dit boek niet
verdiepen.
Nee, we houden ons bij wat simpelere maar daarom niet minder interessante
elektronische schakelingen die we zelf op eenvoudige wijze kunnen verwezen
lijken, zoals bijvoorbeeld het automatisch werkende parkeerlicht, de elek
tronische toerenteller en diverse elektronisch werkende controleschakelingen.
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Grootlichtgehcugen
In hoofdstuk 3 van deel 2 zagen we hoe met behulp van een diodeschakeling
een clignoteur-signaallamp te verwezenlijken is. We zullen nu zien hoe met
behulp van een simpele diode en een zoemer een grootlichtgehcugen kan worden
gemaakt. Wie zijn wagen, bijvoorbeeld tijdens mist, wel eens met brandende
lichten heeft achtergelaten, kan maar al te goed meepraten over het nut van
een goed werkend geheugen dat vlak voor of tijdens het uitstappen signaleert
dat de lichten nog branden. Welnu, de diode-zoemerschakeling staat, zoals
fig. 97 laat zien, in verbinding met het grootlichtcircuit en de binnenverlichting.

♦ 6(12) V

interieurverlichting

zoemer

‘/

lichtschakelaar

0A9
(lOOmA)

deurcontact

/

grootlicht

I--------------------------------------------------------- 6 (12) V

Fig. 97. Elektronisch werkend grootlichtgehcugen.

Van belang is het, dat de binnenverlichting is gecombineerd met een deurcontact. De werking van de schakeling is gemakkelijk te begrijpen. Wordt alleen
de grootlichtschakelaar (tijdens het rijden) bediend, dan zal ook alleen het
grootlicht gaan branden. Wordt, nadat de wagen is stilgezet, het grootlicht
uitgeschakeld en de deur geopend, dan zal alleen de interieurverlichting gaan
branden. De in sperrichting geschakelde diode voorkomt, dat er dan stroom
door de lampen en de zoemer vloeit. Maar wordt de deur geopend, terwijl de
grootlichtschakelaar nog ingeschakeld is, dan vloeit er prompt een stroom
via de beide gesloten schakelaars door de zoemer. En zo worden we zeer
duidelijk op onze tekortkomingen attent gemaakt! De diode is een zgn.
schakeldiode die vrij grote stromen kan verwerken.
Maar wat, als er geen deurcontact aanwezig is? Dan zullen we dit alsnog
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moeten aanbrengen, maar we kunnen ook onze toevlucht nemen tot een geheel
ander systeem. Weliswaar werkt dit systeem niet elektronisch maar elektrisch,
zodat het goed beschouwd niet in dit hoofdstuk thuishoort, maar als aanvulling
op bovenstaande elektronische schakeling heeft het toch zijn bijzondere
waarde.
Het belangrijkste onderdeel in de elektrische schakeling is een eenvoudig
laagspanningsrelais (een goedkoop 600 D dumptype), dat slechts hoeft te
worden verbonden met de grootlicht- en met de startschakelaar. Dat is dus
al heel eenvoudig.
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B
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grootlicht schakelaar

°

16öon
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naar
contactschak.
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naar ontsteking e.d.
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Fig. 98. Elektrisch wer
kend grootlichtgeheugen.

naar grootlicht

Wanneer het grote licht brandt terwijl de contactschakelaar is uitgeschakeld
(dat is dus de toestand, die vlak voordat de auto wordt verlaten, bij vergissing
kan optreden), gaat het relais als waarschuwing driftig zoemen. Zodra echter
de lichten worden uit- of de contactschakelaar wordt ingeschakeld, houdt het
zoemen op.
Nu volgt een verklaring van het schema (zie fig. 98). Het breekcontact van het
relais is verbonden met de lichtschakelaar, terwijl het moedercontact met de
startschakelaar in verbinding staat. Dit zijn de enige punten die achter het
dashboard moeten worden aangesloten. Een derde verbinding, de aardverbinding, moet gelegd worden van relaisspoel naar een willekeurig massapunt.
We gaan er van uit, dat licht- en startschakelaar zich in uitgeschakelde toestand
bevinden. Er gebeurt dan niets. Wordt nu de startschakelaar bediend, dan zal
er een stroom door de relaisspoel vloeien, waardoor het relaiscontact wordt
aangetrokken. Weliswaar wordt daardoor de verbinding A-B verbroken, maar
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aangezien de accuspanning rechtstreeks op de spoel staat, blijft de relaisspoel
bekrachtigd. Feitelijk is dit verloren energie, maar aangezien het hier slechts
gaat om 10 mA (bij 6 V), is dit geen enkel bezwaar.
Laten we de lichten branden, terwijl we het contact afzetten, dan wordt het
relais via het contact A-B bekrachtigd en verbreekt het bij aantrekken zijn
eigen stroomkring zodat het relaiscontact weer meteen afvalt. Het komt, als
bij een elektrische bel, in trilling en indien het relais op een blikken (sigaren)doosje is gemonteerd, is dit trillen bijzonder duidelijk te horen. De waarde
van de over de spoel geschakelde condensator bepaalt het aantal trillingen per
seconde.
Automatisch parkeerlicht
In de automobiel kan dankbaar gebruik worden gemaakt van halfgeleiders als
NTC- en LDR-weerstanden. Zo is met behulp van een NTC-weerstand de
motor- of carterolietemperatuur te meten, terwijl de LDR-weerstand o.m. is
toe te passen in een automatisch werkende parkeerlichtschakeling, zoals we
nu zullen zien.
-6(12)V

JZ
[

]—

rel.: 10 mA

Tsl
parkeerlicht

/S

T

+ 6(12>V

Fig. 99. Eenvoudige, auto
matisch werkende parkeer
lichtschakeling.

Tsl: OC71-AC122 e.d.

Het is wel een bijzonder ideale toestand: we brengen midden op de dag een
bezoek aan familie of vrienden, parkeren onze wagen netjes langs de rand
van het trottoir en wanneer we *s avonds laat terugkomen, zien we, dat het
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parkeerlicht inmiddels is gaan branden, een absolute noodzaak in de afgelegen
donkere straat. Zouden we pas de volgende ochtend bij de wagen terugkomen,
dan zouden we constateren dat het parkeerlicht, onder invloed van het licht
van de nieuwe dag, weer even automatisch was gedoofd als het eerst was
ontstoken. Dit alles dankzij de activiteiten van de nimmer falende, onzichtbare
elektronen. Maar nog verder gaat de service van deze nijvere vrienden: was
de wagen toevalligerwijze onder een brandende lantaarn geparkeerd, dan had
het parkeerlicht geen dienst behoeven te doen en was automatisch uitgebleven.
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Fig. 100. Dezelfde schake
ling als in fig. 99, maar nu
met semi-power-transistor
en zonder relais.
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Voor dit unieke automatisme is slechts een handjevol goedkope onderdelen
nodig, zoals we zien in fig. 99. Hoe werkt dit schakelingetje? Zeer eenvoudig.
We zien, dat over de basis van de transistor een spanningsdeler is geschakeld,
bestaande uit een basisweerstand van 10 kO en een LDR-weerstand. We weten
het nog wel uit deel 1: bij lichtopval neemt de weerstandswaarde van de
LDR-weerstand af. Bij duisternis heeft de in onze schakeling toegepaste LDRweerstand dan ook een hoge waarde ten opzichte van de basisweerstand. Het
knooppunt van de spanningsdeler en daarmee de basis van de transistor komt
daardoor op een dusdanige negatieve potentiaal ten opzichte van de emitter
te staan, dat de transistor gaat geleiden. Valt er echter licht op de LDRweerstand, dan wordt zijn weerstandswaarde geringer, het knooppunt ver
schuift als het ware naar beneden en de basispotentiaal wordt minder negatief
ten opzichte van de emitter. De transistor gaat dicht, er vloeit geen collectorstroom meer. In feite is de spanningsdelerschakeling dan ook een normale pot.122

meterschakeling, nu echter niet met een mechanisch maar met een elektrisch
verschuifbare arm.
Zodra de collectorstroom een zekere waarde aanneemt, wordt het in de collectorleiding opgenomen relais aangetrokken, waardoor de parkeerlichten gaan
branden. In serie met deze lichten is nog een schakelaar opgenomen om de
automatische inschakeling van de lichten buiten werking te kunnen stellen.
Het is ook mogelijk om het relais achterwege te laten, zoals de door Philips
ontwikkelde schakeling van fig. 100 toont. Hier is het parkeerlichtje, dat slechts
weinig licht hoeft uit te stralen en dus ook weinig stroom verbruikt, recht
streeks in de collectorleiding van een eind- ofwel semi-power-transistor
opgenomen.
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Beide voorgaande schakelingen hebben het nadeel, dat er geen duidelijke
overgang is tussen wel- en niet-geleiden. Bij invallende duisternis gaat het
parkeerlicht dan ook gaandeweg feller opgloeien. Om nu toch een wat duide
lijker schakelpunt te krijgen, is een kleine aanvulling op de voorgaande schake
lingen bedacht. We zien deze in fig. 101 getekend. Het betreft hier een negatieve
voorspanning van zeer geringe waarde die via een weerstand aan de emitter
wordt gelegd. Dankzij de in sperrichting in de emitterleiding opgenomen diode
blijft deze voorspanning gescheiden van de positieve voedingsspanning. Er
ontstaat nu een soort drempel, want eerst wanneer de basisspanning de emittervoorspanning ofwel drempelspanning overwint, treedt de schakeling in werking.
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Diverse boordnetten
De ene auto heeft een 6 V, de andere een 12 V installatie. Los hiervan ligt bij
de ene wagen de min aan massa (chassis), terwijl een andere wagen juist de
plus aan massa heeft. In feite maakt dit allemaal niet veel uit, het is slechts
een fabricagekwestie. Maar wanneer wij elektronische schakelingen in onze
auto gaan toepassen, moeten we wel degelijk rekening houden met de opbouw
van de elektrische centrale. Dit betreft niet alleen een juiste waarde van de in
de schakeling toegepaste componenten en het in de goede richting opnemen
van diodes, maar ook het toepassen van het juiste transistortype, waarmee we
bedoelen de keuze tussen een PNP- of NPN-uitvoering. Immers, bij PNPtransistors ligt de plus aan aarde, terwijl dit bij NPN-transistors juist met de
min het geval is. In fig. 102 zien we dit in toepassing gebracht: er is hier een
NPN-transistor gebruikt. De werking van deze schakeling is verder volkomen
gelijk aan die van de vorige.
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Fig. 102. Dezelfde schake
ling als in fig. 101, nu
echter met NPN-transistor
t.b.v. installaties met plus
aan aarde.
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Abrupt schakelende parkeerschakelaar
Ondanks de drempelschakeling is met toepassing van slechts één transistor
een abrupt in- en uitschakelen van het parkeerlicht niet goed te verwezenlijken.
Dit is wel het geval indien twee transistors worden gebruikt. Fig. 103 toont de
schakeling. De transistors bestaan uit het complementaire paar AC128 AC127. De diode uit de vorige schakeling is vervallen. Toch krijgt de eerste
transistor een drempelspanning en wel via de parkeerlamp en een weerstand
van 150 Q.
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Daalt het daglicht tot beneden een zekere waarde, dan komt transistor Tl
in geleiding. De spanningsval, die hierdoor over de collectorweerstand ontstaat,
brengt de NPN-transistor T2 in geleiding, wat tot gevolg heeft, dat de weerstandswaarde van de in serie geschakelde emitter- en drempelweerstand van
Tl sterk afneemt. Immers, transistor T2 is hier parallel aan geschakeld en
heeft, doordat hij in geleiding is, een relatief lage emitter-collectorweerstand.
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Fig. 103. Abrupt schake
lende parkeerschakelaar.
(De tussen haakjes ge
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voor 12 V spanning.)

Ts1: AC128-AC132-0C74 (PNP)
Ts2:AC127( NPN)

H

I
E

Ts1

Ts2

T

T

ï

Fig. 104. Dezelfde schake
ling als in fig. 103, nu voor
installaties met plus aan
aarde.

Ts1: AC127 (NPN)
Ts2:AC128 e.d. (PNP)
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Het een en ander heeft tot gevolg, dat de stroom door transistor Tl toeneemt
en hierdoor neemt ook de stroom door transistor T2 verder toe. Binnen zeer
korte tijd komt op deze wijze praktisch de gehele accuspanning over de parkeerlamp te staan. Omgekeerd zal, bij het aanbreken van de dag de stroom door
de eerste en dus ook door de tweede transistor vrij abrupt afnemen, zodat het
parkeerlicht ook vrij plotseling wordt uitgeschakeld. Een zeer aantrekkelijke
schakeling! Door de transistors om te wisselen (zie fig. 104), kan de schakeling
geschikt gemaakt worden voor ‘plus-aan-aarde’-installaties.
Van belang is uiteraard de LDR-weerstand op een dusdanige wijze op of aan
de auto te monteren, dat alleen van bovenaf komend licht wordt geregistreerd.
Het schijnsel van naderende auto’s mag wanneer het donker is ons parkeerlicht
niet automatisch doen doven . . .! Om tot een zo gunstig mogelijke werking
te komen, is het nuttig de vaste basisweerstand te vervangen door een pot.meter van 100 kD, waardoor een instelmogelijkheid ontstaat. Om te voorkomen
dat de basis aan massa komt te liggen waardoor de stroomtoename door de
transistor ruïneus groot wordt, moet in serie met de instelpot.-meter een
vaste weerstand worden opgenomen. Een waarde van 3300 Q. is gunstig.
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Autolichtcontrole
Uitermate nuttig is het doorlopend te kunnen controleren of alle voor-, achter
en remlichten wel functioneren. Nu, dat kan tegenwoordig zeer gemakkelijk.
Zo zien we een eenvoudig controlesysteem ten behoeve van voor- en achter
lichten in fig. 105 getekend. In koplampen en achterlichten zijn LDR-weerstanden zodanig gemonteerd, dat ze uitsluitend door het lamplicht worden
beschenen. Dit is zeer goed te verwezenlijken door er degelijk afgeschermde
kokertjes omheen te plaatsen. Zolang de in serie geschakelde LDR-weerstanden
beschenen worden door de in bedrijf zijnde lichten, is de totale weerstandswaarde zo laag, dat het in het circuit opgenomen signaallampje (bevestigd op
het dashboard) opgloeit. Valt een van de lampen echter uit, dan neemt de
weerstandswaarde van de bijbehorende LDR-weerstand sterk toe, met als
gevolg dat het signaallampje dooft.
De remlichten kunnen natuurlijk op dezelfde wijze worden gecontroleerd,
maar dat moet dan wel via een aparte LDR-schakeling geschieden.

Autolichtcontrole; verbeterd systeem

Het zojuist beschreven controlesysteem is niet geheel en al ideaal te noemen:
het signaallampje brandt niet opvallend helder en dooft zodra een van de
lichtschak.
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lampen uitvalt. Beter zou het zijn indien het dan juist oplichtte en liefst dan ook
flink duidelijk. Wel, we weten dat dat kan, namelijk met behulp van de abrupt
schakelende parkeerschakeling die we in fig. 103 tegenkwamen. De bij de
diverse lampen aangebrachte LDR-weerstanden schakelen we in serie en ver
binden ze op de normale wijze met de ingang van transistor Tl (zie fig. 106).
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Verder is het zeer goed mogelijk het signaallampje van de clignoteurs als
waarschuwingslampje te gebruiken. Het gaat dan continu branden, zodra een
van de lichten uitvalt. Op deze wijze hoeven we geen extra signaallampje op
het dashboard aan te brengen. Zoals we in de tekening zien, is de schakeling
in verband met de iets andere eisen die er aan worden gesteld als aan het auto
matisch werkende parkeerlicht ook iets anders uitgevoerd. Transistor T2
moet namelijk met dat punt van de lichtschakelaar worden verbonden waarop
altijd spanning aanwezig is. Deze transistor zou anders gaan geleiden, waardoor
het signaallampje, ook bij uitgeschakelde lichtschakelaar, continue zou blijven
branden en niet meer als clignoteurverklikker dienst zou kunnen doen.
Controleschakeling zonder LDR-weerstand
Het is ook mogelijk een systeem te bedenken waarbij geen LDR-weerstanden
hoeven te worden toegepast, zodat geknutsel in koplampen en achterlichten
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Een eenvoudige VA-meter, reeds beschreven in deel 1, is wel het eerste meetinstrument
dat de beginnend elektronicus nodig heeft. Deze foto’s tonen hoe een dergelijk meetinstru
ment op fraaie, doch eenvoudige wijze is op te bouwen. Zie ook de afbeelding op de vol
gende bladzijde.

Zie onderschrift bij de afbeeldingen op de vorige bladzijde.

Wilt u nauwkeurig geïnformeerd zijn wat er zoal op elektronisch en elektrisch gebied in
omloop is, sla dan regelmatig een prijscourant op. Het hier opengeslagen boekwerk van een
radiozaak toont wel duidelijk de voorlichtende waarde van een goede prijscourant.

achterwege kan blijven. Daarbij komt, dat slechts één transistor nodig is. Bij
dit systeem (zie fig. 108) worden de lichtleidingen als weerstanden beschouwd
(wat ze in feite ook zijn). De erdoor vloeiende stroom, nodig voor voor- en
achterlichten (of voor de remlichten) veroorzaakt een geringe spanningsval,
die, hoe klein ook, door de transistor kan worden waargenomen.
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De enige ingreep, die in het elektrische circuit van de automobiel hoeft te
worden gedaan, is het aanleggen van een extra leiding van de lampaansluitingen naar de basis van de transistor. Er ontstaat nu een spanningsdeler,
welke wordt gevormd door de autoverlichting en de bedrading (in de tekening
als een gestippelde weerstand aangegeven). De door de lampen aan de accu
onttrokken stroom doet over de bedrading een dusdanige spanningsval ont
staan, dat de basis negatief wordt ten opzichte van de emitter. De transistor
komt dan ook in geleiding en het signaallampje licht op. Valt een van de in het
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circuit geschakelde autolampen uit, dan wordt de weerstandswaarde van deze
tak van de spanningsdeler hoger. De basispotentiaal wordt minder negatief
ten opzichte van de emitter en de transistor gaat dicht. Het waarschuwingslampje dooft.
Teneinde de schakeling precies op de door de lampen gebruikte stroom in te
stellen, is het aan te bevelen over basis en emitter een instelpot.metertje van
100 ft aan te brengen, zoals fig. 110 aangeeft.
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Dit interessante, zeer eenvoudige systeem heeft helaas het nadeel, dat het
signaallampje juist dooft bij signalering van het uitvallen van een lamp. Voegen
we echter een extra transistor toe, dan is dit euvel op afdoende wijze te verhel
pen. We bezien hiertoe fig. 111. Transistor Tl is de transistor uit fig. 110, T2
is de toegevoegde transistor. Stel, dat Tl in geleiding is, dan wordt de naar
verhouding sterke collectorstroom door de weerstand van 10 kQ getrokken.
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Er ontstaat hierover een spanningsval waardoor het basisniveau van T2 sterk
naar de plus wordt toegetrokken. Gevolg: deze transistor geleidt niet, het
signaallampje blijft uit. Geleidt Tl (door het uitvallen van een van de auto
lichten) niet meer, dan komt de basis van T2 op een negatieve potentiaal. Deze
transistor komt in geleiding en het signaallampje licht op. In plaats van dit
lampje kunnen we een relais opnemen, dat op zijn beurt een niet mis te verstane
zoemer in actie brengt!

Elektronische toerenteller
De toerenteller, die zich altijd in een sportieve belangstelling heeft mogen
verheugen, is een instrument dat eerst de laatste tijd door velen kan worden
toegepast. Ook hier heeft de transistor voor een doorbraak gezorgd. Was de
toerenteller voorheen een mechanisch werkend instrument, tegenwoordig knap
pen de elektronen de meting voor ons op. En zoals we dat zo langzamerhand
gewend zijn, gebeurt het een en ander ook hier niet al te ingewikkeld. In wel
haast alle gevallen werkt de elektronische toerenteller in combinatie met het
onderbreekcontact van de ontstekingsinrichting. Van dit contact worden de
spanningsimpulsen afgenomen (fig. 112) en via een RC-filter dat voor een
gelijkmatige pulsvorm zorgdraagt, naar de basis van een transistor gevoerd.
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Fig. 112. Eenvoudige elektronische toerenteller.

Deze transistor versterkt de negatieve impulsen, een twee-diodeschakeling
(spanningsverdubbeling) richt ze gelijk tot een min of meer gelijkmatige gelijk
stroom en een mA-meter tenslotte wijst deze stroom aan. Hoe sneller de motor
draait, hoe groter het aantal impulsen per seconde is en hoe hoger de
uiteindelijke gelijkstroom. Indien de meter in omw./min is geijkt, kan het
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toerental zonder meer worden afgelezen. Aangezien het veelal niet om exacte
waarden gaat, maar meer om vergelijkingsgegevens, kan het ijken zeer goed
proefondervindelijk geschieden en mogen de op de meter aangegeven waarden
gerust wel enigszins van de werkelijke waarden afwijken. Het gaat er in de
meeste gevallen immers niet om precies te weten hoeveel omwentelingen de
motor op dit moment maakt, maar om los van de snelheidsmeter bepaalde
kritische toerentallen, bijvoorbeeld in verband met het kiezen van een andere
versnelling, in het oog te kunnen houden.
Een nieuw onderdeel: de Zener-diode

Een zwak punt in de hier weergegeven eenvoudige schakeling is de accuspanning die niet altijd constant is, waardoor de meteraanwijzing eveneens varieert.
Hiertegen is op afdoende wijze wat te doen door de transistor uit een aparte
batterij te voeden, maar ook is het zeer goed mogelijk, zoals op het schema is
aangegeven, een zgn. Zener-diode toe te passen. Wat is dat voor onderdeel,
zo’n Zener-diode? In feite een normale diode. We weten, wat er gebeurt,
wanneer we een diode in sperrichting schakelen: niets. Stel nu, dat we de
spanning over dat circuit geleidelijk gaan verhogen. Een zekere tijd gebeurt er
nog steeds niets. Ondanks de toenemende spanning loopt er buiten het ge
bruikelijke kleine lekstroompje geen stroom door de diode. Maar plots wordt
er een kritisch punt bereikt waarbij de potentiaalbarrière het begeeft. Elek
tronen worden uit hun zoeven nog hechte bindingen losgelaten en dit gaat
met zo’n groot geweld, dat zij op hun beurt weer andere elektronen losstoten.
Weg is de sperrende werking. De losgeslagen elektronen gaan vrolijk aan de
stroomgeleiding deelnemen, er loopt plotseling een sterke stroom die de diode
in de kortst mogelijke tijd vernielt. Er bestaan evenwel diodes, die zodanig zijn
geconstrueerd, dat ze deze krachttoer wel kunnen doorstaan en dit nu zijn de
zgn. Zener-diodes die uitstekend voor stabilisatiedoeleinden kunnen worden
gebruikt. Want zodra de aangelegde spanning een bepaalde, kritische waarde
bereikt (men spreekt dan van Zener-spanning naar de ontdekker Zener), wordt
de in sperrichting geschakelde Zener-diode geleidend. Er doet zich nu het
vreemde verschijnsel voor, dat er een bepaalde stroom gaat lopen terwijl de
spanning over de diode constant blijft.
Wanneer men de aangelegde spanning bijv, verhoogt, dan wordt de stroom door
de diode groter, maar de spanning over de diode blijft binnen de toegestane
grenzen van die stroomveranderingen constant. Op deze wijze verkrijgt men
dus spannings-stabilisatie.
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Meting van de motortemperatiiur

In de zomer wil het wel eens voorkomen, zeker wanneer we in bergachtig
terrein rijden, dat de motor te warm wordt. Betreft het een motor met water
koeling, dan is meestal wel een koelwater-temperatuurmeter aanwezig die
tijdig waarschuwt. En is de wagen niet met zo’n meter uitgerust, dan worden
we wel tijdig genoeg geattendeerd door een indrukwekkende stoomontwikkeing. Maar moeilijker wordt het als de motor geforceerde luchtkoeling heeft.
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Fig. 113. Schakeling voor
het meten van de motortemperatuur.

Hier zit niets anders op dan af en toe uit te stappen en met de hand de cylinders
af te tasten. Dit is geen ideale situatie en het is dan ook maar goed, dat ook hier
de elektronen uitkomst bieden. We hoeven immers niets anders te doen dan een
NTC-weerstand op de cilinderkop te monteren en hem elektrisch te verbinden
met accu en stroommeter. Een dergelijke temperatuurschakeling kwamen we
al tegen in deel 2, hoofdstuk 3, maar die schakeling is voor ons autodoel niet
gevoelig genoeg. We nemen dan ook onze toevlucht tot de zgn. brugschakeling
die in fig. 113 is afgebeeld. De werking is eenvoudig. Stel, dat weerstand A
gelijk is aan weerstand B, dan zal de aangelegde spanning zich zodanig ver
delen, dat over elke weerstand precies de helft van de spanning staat. We
weten dit nog wel uit deel 1. Wanneer tak C van de brug volkomen gelijk is
aan tak D, dan krijgen we hier natuurlijk eenzelfde situatie. Een logisch gevolg
is dan, dat door de meter geen stroom vloeit. Links en rechts van de meter
heerst immers geen spanningsverschil. Maar dat zal wel het geval zijn zodra
één van de weerstanden van de brug ook maar iets in waarde gaat afwijken.
De brug is dan uit balans, de meter geeft dit duidelijk aan.
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We zien het: de weerstand die in waarde kan afwijken, is de NTC-weerstand.
We monteren deze weerstand met een kort koperen bengeltje aan de cilinderkop,
zodat een goede warmte-overdracht mogelijk is. Door middel van de instelpot.meter stellen we de brugschakeling zo in, dat de meter bij omgevingstempera
tuur op nul staat. Bij een stijging van de temperatuur gaat de waarde van de
NTC-weerstand dalen en zal de meter een uitslag geven. Natuurlijk kunnen we
de meter ijken, maar beslist noodzakelijk is dit toch niet. Het is immers vrij
snel bekend welke temperatuur de motor onder normale omstandigheden
heeft. Deze temperatuur, die een bepaalde meteruitslag geeft, nemen we aan
als de normale temperatuur.
Voor meercilindermotoren kan de meetschakeling vanzelfsprekend omschakelbaar worden gemaakt. We monteren dan op elke cilinderkop een NTCweerstand. Ook is het heel goed mogelijk op deze wijze de olietemperatuur te
meten. We weten dan precies wanneer de motor zijn gunstigste bedrijfstemperatuur heeft bereikt. Dit is immers niet alleen een kwestie van cilindertemperatuur, zoals nog wel eens wordt aangenomen.
Al met al is het wel duidelijk geworden, dat auto-elektronica naast de reeds
zo lang bestaande auto-elektriciteit, een geheel eigen, steeds belangrijker wor
dende plaats gaat innemen. Prettig is het daarbij te bedenken, dat we niet
stilzwijgend hoeven af te wachten wat er door de auto-industrie op de markt
wordt gebracht, maar dat we zelf aan de slag kunnen gaan om welke wagen
dan ook van elektronische hulpschakelingen te voorzien! (Zie voor de elek
tronische clignoteurschakeling hoofdstuk 8.)
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7. Veel schakelingen, veel mogelijkheden

De vele schakelingen, die in de voorgaande hoofdstukken van de drie delen
‘Praktische Elektronica’ de revue zijn gepasseerd, bieden heel wat meer pers
pectieven dan we zo op het eerste gezicht zouden vermoeden. Immers, vele
schakelingen kunnen op veel meer dan slechts één gebied worden toegepast.
De automatische parkeerlichtschakeling bijvoorbeeld, in eerste instantie een
typische automobielaangelegenheid, is in feite overal te gebruiken waar een
verandering in lichtintensiteit moet worden geregistreerd. Als zodanig kan
deze schakeling op uitstekende wijze dienst doen als een brand-inbraakalarmschakeling! En zo is het met welhaast elke schakeling. We doen er dan ook
goed aan met zo veel mogelijk schakelingen te experimenteren. Komen we dan
ooit eens voor een bepaald probleem te staan dat op elektronische wijze moet
worden opgelost, dan kunnen we uit een rijke ervaring putten en weten we
allerlei schakelmogelijkheden op listige wijze met elkaar te combineren, tot
het probleem op grandioze wijze is opgelost!
Welnu, ter stimulering van de experimenteerdrang worden we in dit hoofdstuk
geconfronteerd met een aantal uiteenlopende schakelingen, die als waarde
volle uitbreiding kunnen worden gezien op de ons reeds bekende schakel
mogelijkheden met het ons ten dienste staande uitgebreide, moderne assorti
ment elektronicabouwstenen. Om te beginnen treffen we een stuk of wat
schakelingen aan met het fascinerende onderdeel, de LDR-weerstand, hierna
komen we een speciale NTC-toepassing tegen en vervolgens zien we een aantal
schakelingen op allerlei gebied. Kortom, een uitgezóchte collectie interessante
mogelijkheden, die ons zonder meer tot actie dwingen!

LDR-weerstand als sterkteregelaar
De weerstandswaarde van een LDR-weerstand, kortweg LDR, varieert van
licht naar donker geweldig: van ca. 500 O tot 10 MO. Dit maakt dit onderdeel
bijzonder geschikt als contactvrije regelaar, bijvoorbeeld in de vorm van een
sterkte- of toonregelaar in een versterker. Wat heeft dit voor nut? Veel! Want
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normale pot.-meters willen na verloop van tijd wel eens allerhinderlijkst gaan
kraken vanwege een minder goed contact tussen het glij-armpje en het koolbaantje. Vervangen we de pot.-meter door een LDR-weerstand (zie fig. 114)
en beschijnen we deze met een door gelijkstroom gevoed lampje waarvan we
de lichtintensiteit door middel van een schuifje met spits toelopende opening
kunnen regelen, dan zullen we tot in lengte van dagen geen last meer hebben
van gekraak. Ook is het mogelijk, zoals fig. 115 laat zien, de lichtintensiteit
elektrisch te regelen. Dit is wel zo eenvoudig te verwezenlijken, maar het
schuifsysteem heeft het voordeel zeer goed bedienbaar te zijn, wat vooral
bij het maken van bandopnamen erg gemakkelijk is. Zoals we weten zijn
moderne mengpanelen veelal met schuifregelaars uitgerust. Ook in elektro
nische orgels worden (dure) schuifregelaars toegepast.
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Fig. 114. LDR als sterkteregelaar, met mechanische schuif.

De LDR-schakeling biedt voorts een attractieve mogelijkheid tot afstandbe
diening, iets dat vooral bij stereoversterkers en met name de balansregeling
van groot belang is. De LDR-schakeling heft alle problemen met lange snoeren
die afgeschermd moeten zijn en hogetonenverliezen geven, zonder meer op,
want de simpele leidingen die we nu kunnen toepassen hoeven slechts de ge
ringe lichtstroompjes te voeren. Het is natuurlijk wel zaak lampje en LDRweerstand te zamen in een gesloten huisje onder te brengen, zodat het omrin
gende licht geen invloed kan uitoefenen. Zoals we in de figuren 114 en 115
zien maakt de LDR-weerstand deel uit van een spanningsdeler. Dit om de
signaalbron niet verkeerd te belasten op de momenten, dat de weerstands136

waarde van de LDR-weerstand aan de lage kant is, waardoor de lage tonen in
het gedrang zouden kunnen komen. De spanningsdelerschakeling voorkomt
dit, maar geeft uiteraard wel enig signaalverlies. Willen we dit voorkomen,
dan kunnen we de volwaardige pot.-meterschakeling van fig. 116 toepassen.
Door gebruik te maken van twee lampjes en twee LDR-weerstanden bereiken
we dat het knooppunt van de beide LDR’s, elektrisch bezien, nagenoeg op
elk punt van de weerstandsbaan kan worden gelegd. De lampjes mogen uiter
aard alleen de erbij behorende LDR beschijnen!
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Dynamiekregeling
Een geheel andere mogelijkheid toont fig. 117. We laten de als sterkteregelaar
geschakelde LDR nu beschijnen door een lampje dat aangesloten is op de
versterkeruitgang. Wat gebeurt er nu? De signaalversterking wordt geregeld
door het uitgangssignaal. Hoe krachtiger dit signaal, hoe sterker het (zaklantaarn)lampje oplicht, hoe lager de weerstandswaarde van de LDR en hoe
minder de versterking. De dynamiek wordt dus kleiner. Een mooi systeem
voor de bandspeler, want overmodulatie wordt nu tot op zekere hoogte tegen
gegaan.
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Fig. 117. LDR-tegenkoppelschakeling.
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Lichtsterktemeter
Uit het vorige hoofdstuk herinneren we ons nog wel de NTC-brugschakeling.
Waarom zouden we de NTC-weerstand niet eens vervangen door een LDR?
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Fig. 118. Gevoelige lichtsterktemeter volgens het
brugprincipe.

4=ZL5V

—nöo
o

0,5-1 mA

o
LT)

L

ï

We krijgen dan een uiterst gevoelige lichtsterktemeter die zeer goed (en goed
koop!) voor fotodoeleinden is te gebruiken (zie fig. 118). IJking kan geschieden
aan de hand van een goede fotobelichtingsmeter die we van deze of gene lenen.
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Spanningsstabilisator

De LDR leent zich ook uitstekend voor het stabiliseren van een spanning,
iets wat bij transistor- of meetschakelingen van groot belang kan zijn. Het
principe is simpel, zoals fig. 119 toont. Loopt de spanning om een of andere
reden op, dan gaat het lampje feller branden. De weerstandswaarde van de
LDR neemt af en daar hij een deel vormt van een spanningsdeler (het andere
deel is de instelweerstand), wordt de uitgangsspanning lager. Binnen zeer wijde
grenzen blijft de spanning op deze wijze uitermate constant. De schakeling is
uiteraard niet bedoeld voor grote stroomsterkten.
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Vasthoudschakeling

j

Zeer listig is de volgende schakeling die een variant is van de reeds in deel 1 be
sproken vasthoudketen (zie hoofdstuk 8). Drukken we drukknop Dl (zie
fig. 120) in, dan wordt de basis van de transistor negatief en komt in geleiding.
Het relais trekt aan. Tevens gaat het lampje branden en daar het de LDR
beschijnt, neemt deze een lagere weerstandswaarde aan, met als gevolg, dat de
basis zoveel negatief blijft, dat de schakeling in werking blijft, ook al laten
we knop Dl, meteen na het indrukken, weer los. Willen we de bekrachtiging
van het relais laten vervallen, dan drukken we knop D2 even in, waardoor de
basis geen negatief meer krijgt.
Deze schakeling leent zich voor vele variaties. Zo kan het relais worden wegge
laten, zodat we alleen het lampje in de collectorleiding overhouden. Het
lampje vervult dan tevens de functie van signaallampje. Vervangen we druk
knop Dl plus de instelweerstand door een LDR, dan gaat het signaallampje
branden, zodra de extra LDR door een zekere hoeveelheid licht wordt getroffen.
Waar dat licht vandaan komt, hangt van onze vindingrijkheid af. Een stijgend
watemiveau in een tank bijvoorbeeld kan het licht van een lampje op de
LDR reflecteren, waardoor we erop geattendeerd worden en zo zijn er wel
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meer gebieden te bedenken waarbij een bepaalde verandering van het een of
ander ook een lichtintensiteitsverandering ten gevolge heeft. We komen dan
op het uitgebreide gebied van de meet- en regeltechniek, een hoogst interessante
materie waarop men niet gauw is uitgestudeerd!
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Fig. 120. Vasthoudschakeling met LDR.
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Nog een variatie: we kunnen in plaats van de extra LDR ook een NTCweerstand nemen. Het lampje zal dan gaan oplichten bij een zekere tempera
tuurtoename.
Toerenteller met fototransistor
Snelle lichtvariaties kan de LDR niet volgen. Dit kwam in hoofdstuk 3 van
deel 2 al ter sprake, waar een toerenteller met een LDR werd beschreven. Het
ging hierbij om betrekkelijk lage toerentallen. Passen we echter een foto
transistor toe - dat is een normale germaniumtransistor waarvan het inwendige
echter door lichtstralen is te bereiken - dan kunnen we zeer snelle lichtfluctuaties registreren. Fig. 121 laat zien hoe. De as, waarvan we de omwentelingssnelheid willen weten, voorzien we van een wit gedeelte dat tijdens elke om
wenteling het licht van het lampje op de fototransistor reflecteert. Deze zet de
lichtimpulsen om in stroomstootjes en geeft ze door aan een gewone transistor
die ze versterkt. Daarna volgt gelijkrichting, tevens spanningsverdubbeling
(vgl. de toerentellerschakeling van fig. 112) waarna een gevoelige stroommeter
het resultaat aangeeft.
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Elektronische thermostaat
Genoeg over de LDR, thans komt de NTC-weerstand weer eens aan de beurt.
We gaan hiermee een thermostaat maken volgens fig. 122. We zien, dat het hier
een brugschakeling betreft, gevolgd door een transistorversterker. Bij een lage
temperatuur heeft de NTC-weerstand een vrij hoge weerstandswaarde (bij het
hier gebruikte type 3 kQ bij 0 °C). Op dat moment is de brug uit evenwicht,
waardoor de basis van transitor Tl negatief is t.o.v. de emitter. Er loopt een
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Fig. 122. Elektronische thermostaat.
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naar verhouding sterke collectorstroom, die, daar de basis van T2 rechtstreeks
met de collector van Tl verbonden is, tot gevolg heeft, dat T2 gaat sperren.
Dit verschijnsel zijn we al enkele keren tegengekomen en wel in het vorige
hoofdstuk. In fig. 111 zagen we eenzelfde schakeling, terwijl in fig. 103, door
toepassing van een PNP- en een NPN-transistor, ondanks hetzelfde principe,
een tegengesteld effect werd bereikt. Ja, de transistor biedt ons wondere moge
lijkheden! Het is maar, dat we ze onderkennen en daardoor weten toe te
passen!
Goed, we zagen dus dat transistor T2 spert. Het relais wordt niet bekrachtigd.
Stijgt de temperatuur rond de NTC-weerstand evenwel, dan daalt de weerstandswaarde tot laat ons zeggen 300 Q. Wederom is de brug uit evenwicht,
maar nu juist de andere kant op. De basis van Tl wordt nu positief. Deze
transistor gaat nu dicht, waardoor T2 open gaat. Het relais wordt bekrachtigd.
We kunnen het effect ook omkeren. Als we namelijk de batterij, die de brugschakeling voedt, ompolen, keert de polariteit van het basissignaal mee om.
De schakeling reageert dan tegengesteld.
Het instellen van de temperatuur waarbij relaisbekrachtiging moet plaats
vinden, geschiedt met de variabele weerstand van 500 tl in de brugschakeling.
De weerstandcombinatie 6800-68Q in het emittercircuit van T2 tenslotte dient
om deze transistor - zolang Tl geleidend is - volledig dicht te zetten.
Akoestisch relais
Een schakelaar die op stemgeluiden reageert, kan soms zeer handig zijn. We
denken bijvoorbeeld aan de ideale babysit: zodra baby een klacht uit, gaat
in de huiskamer een belletje rinkelen. Of zodra het in een of andere ruimte,
een wachtkamer bijvoorbeeld, te rumoerig wordt, klinkt automatisch een
waarschuwende zoemer, terwijl een ‘Stilte!’-bord plots duidelijk zichtbaar
oplicht. Weer een andere mogelijkheid is het automatisch inschakelen van een
magnefoon, zodra de microfoon wordt besproken. Zo’n akoestisch relais kan
de eenvoud zelve zijn, zoals fig. 123 laat zien. Treft enig geluid de luidspreker,
dan wordt dit door de ingangstrafo zodanig in sterkte opgevoerd, dat de
negatieve perioden de basis van de transistor precies zoveel negatief maken,
dat de transistor geleidend wordt en het relais wordt bekrachtigd. Voor een
goede werking is het noodzakelijk, dat de basisinstelweerstand nauwkeurig
wordt ingeregeld. Het relais moet, daar hier slechts één transistor wordt toege
past, een gevoelig type zijn, maar het hoeft geen betoog, dat wanneer een extra
transistor wordt bijgeschakeld, het relais aanmerkelijk ongevoeliger en dus
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ook goedkoper kan zijn. Bekijk voor deze eventuele aanvulling fig. 122.
Een zeer gevoelige schakeling toont fig. 124, waarin diverse ons bekende prin
cipes zijn toegepast. Het ingangssignaal wordt versterkt en vervolgens gelijk
gericht in een spanningsverdubbelingsschakeling. Dit in verband met de vrij
grote stroom die de eindtransistor moet leveren voor de bekrachtiging van het
relais. Transistor T2 (als emittervolger geschakeld) dirigeert het signaal naar
de eindtransistor, waar het het relais in werking stelt.
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Fig. 124. Gevoelig akoestisch relais.

Uitbreiding tot schakelontvanger
i

Sluiten we het akoestische relais op een eenvoudige ontvangerschakeling, zoals
in fig. 125 is getekend, dan hebben we een prachtig instrument, dat ons ’s mor
gens wekt, zodra de zender waarop we hebben afgestemd, in de lucht komt.
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De schakeling bestaat uit slechts een enkele afstemkring, een diode als detector
en een l.f.-trap. Uiteraard kan het radiosignaal ook van een bestaande ont
vanger worden afgen omen.
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Buisrelais

Het is met transistors zó gemakkelijk werken, dat we de oude vertrouwde
radiobuis zowaar dreigen te vergeten. Laat ons echter ter wille van de volledig
heid en ook omdat het bijzonder gemakkelijk kan zijn te weten hoe een buisrelaisschakeling kan worden verwezenlijkt, ook dit gebied even onder de loep
nemen.
Fig. 126 toont een wel zeer eenvoudige schakeling: een lichtgevoelig relais.
Gebruik wordt gemaakt van één enkele triode, in dit geval één sectie van de
dubbeltriode ECC81. De maximaal toelaatbare stroom die deze buis mag
trekken, is 10 mA. Het relais moet hierbij, of bij een iets lagere stroomsterkte,
aantrekken. Om te voorkomen, dat om een of andere reden de stroomsterkte
wordt overschreden, is voor alle zekerheid een zekering in de anodeleiding
opgenomen. In de kathodeleiding bevindt zich het lichtgevoelige element, de
LDR. Neemt zijn weerstandswaarde door opvallend licht af, dan neemt de
stroom door de buis snel toe, waardoor het relais aanspreekt. Voegen we,
zoals fig. 127 aangeeft, het overblijvende triodedeel van de ECC81 aan boven
staande schakeling toe, dan hebben we de basis gelegd voor een akoestisch
relais. We hoeven niets anders te doen dan een enigszins krachtig signaal,
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afkomstig van radio of versterker, op de ingang aan te sluiten en het relais
reageert. Daar vervorming geen rol speelt, is in de eerste triode de kathodeweerstand weggelaten. Door de afwezigheid van de negatieve roosterspanning
wordt de buis nu niet zo snel dichtgedrukt. Juiste instelling wordt verkregen
door middel van de regelbare kathodeweerstand van de tweede triode.
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Fig. 127. Akoestisch relais met dubbeltriode.

Verbinden we de punten A en B met een condensator, dan zal de eerste triode
in een zeker tempo (afhankelijk van de capaciteit van de condensator) geleiden
en niet geleiden. Het gevolg is, dat het relais in hetzelfde tempo open en dicht
gaat. We hebben nu een interrumperend relais gekregen, dat o.a. zeer goed
voor reclamedoeleinden is te gebruiken. Een capaciteitswaarde van 0,1 [xF
is een goede waarde om eventuele experimenten me© te beginnen.
Tijdschakelaar
Een tijdschakelaar ofwel ‘fototimer’ is voor velen een onmisbaar bezit. Zo is
er welhaast geen fotograaf, beroeps of amateur, die zijn donkerekamerwerk
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graag zonder doet. Mechanische schakelklokken zijn nogal duur en daarom
is het maar goed, dat ook hier de elektronica uitzicht verschaft! Bekijk fig. 128,
een wel zeer eenvoudige schakeling. Het betreft hier weliswaar geen professio
nele schakelklok van uitzonderlijk hoge precisie, maar dat neemt niet weg,
dat voor normaal werk de accuratesse meer dan voldoende is. Voorwaarde is
dat de condensatoren, die zoals we zullen zien van essentieel belang zijn, van
zeer goede kwaliteit zijn. Lekkage kunnen we hier onder geen voorwaarde
toestaan!
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Fig. 128. Eenvoudige fototimer.

Nu het schema. Om te beginnen denken we ons schakelaar SI in de stand
‘laden’. Op dat moment wordt een van de drie condensatoren die met schake
laar S2 in verbinding staan, opgeladen, want als we goed kijken, zien we, dat
de voedingsspanning er rechtstreeks op is aangesloten. Het laden is in een
wip gebeurd en wanneer we schakelaar SI nu in de stand ‘ontladen’ plaatsen,
gaat de opgeladen condensator zich via de regelbare weerstand van 10 kQ
ontladen. Hier is een zekere tijd mee gemoeid, een tijd die afhankelijk is van
de waarden van de desbetreffende condensator en van de weerstand. Hoe
hoger deze waarden, hoe langer het duurt voor de lading is weggelekt. Tijdens
deze affaire is de basis van de transistor negatief, er vloeit bijgevolg een collectorstroom en het relais trekt aan. Gaandeweg wordt de ontlaadstroom minder,
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het negatief aan de basis zakt, en op een zeker moment wordt het relais weer
verbroken. Door schakelaar SI weer op ‘laden’ en vervolgens op ‘ontladen’
te zetten, kunnen we de procedure herhalen.
De schakeling, die schakeltijden tot 2,5 minuut kan geven, kan natuurlijk door
een batterij worden gevoed, maar aangezien de nauwkeurigheid na verloop
van tijd, door het teruglopen van de batterij, haast onmerkbaar afneemt, is het
beter een klein netvoedingsapparaatje bij te bouwen. Hoewel we een dergelijke
voeding al eerder tegenkwamen, tekenen we het voor de zekerheid maar in
het schema bij.
Het relais is een vrij gevoelig type. Is het ons te duur, dan kunnen we, zoals
we al eerder in dit hoofdstuk hebben gezien, zonder veel moeite een tweede
transistor bijschakelen.
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8. Schakelingen met oscillatoren

Zoals we in het radiohoofdstuk (hoofdstuk 4 van dit boek) hebben gezien,
kost het met een buis of transistor niet veel moeite een schakeling te laten
genereren, of zoals dit veelal wordt genoemd: te laten oscilleren. Dit is een
prettig verschijnsel, waar we zeer veel aan hebben, en zeker niet alleen op het
gebied van de radio! Oscillatoren worden in de elektronica zeer veel toegepast.
Het maakt daarbij niets uit of het om lage of om hoge frequenties gaat, want
deze zijn alle zonder uitzondering met zeer eenvoudige oscillatorschakelingen
op te wekken. In dit hoofdstuk gaan we ons er mee bezighouden, waarbij het
vooral om l.f.-trillingen gaat. Deze hoorbare tonen zijn namelijk voor vele
doeleinden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor het ‘doorfluiten’ van verster
kers (meetdoeleinden dus), als bouwstenen voor elektronische muziekinstru
menten, voor speelgoedjes en niet te vergeten voor morse- en signaleringsdoeleinden. Kortom, een veelheid van mogelijkheden!
Fasedraaiend netwerkje
De oscillatoren die we in het radiohoofdstuk tegenkwamen, waren met spoelen
uitgerust. Hoewel dit heel vaak het geval is, is het toch geen absolute noodzaak.
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Bekijken we fig. 129, dan zien we hoe het ook anders kan. Het betreft hier een
zgn. fasedraaiend netwerk, dat een faseverschuiving van 180° geeft. Op deze
wijze wordt een toon opgewekt, waarvan de frequentie afhankelijk is van de
RC-componenten, in ons geval 1000 Hz. De sinusvorm van de opgewekte
golf is zeer goed, terwijl de frequentie, ook bij temperatuursveranderingen,
uiterst stabiel is. Een dankbare schakeling dus, in het bijzonder voor meetdoeleinden. Door de vier condensatoren van 0,1 jzF te wijzigen in 0,05 p.F
wordt de opgewekte frequentie verdubbeld, dat wil dus zeggen: 2000 Hz. Op
dezelfde wijze kunnen we de frequentie nog hoger, of desgewenst lager instellen.
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Fig. 130. Oscillatorschakeling volgens het zgn. Colpitts-principe met uitgangstrafo als spoel.
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Oscillator met spoel
Even simpel is de in fig. 130 getekende oscillatorschakeling waarbij een in
de collectorleiding opgenomen primaire van een luidsprekertrafo als spoel
fungeert. Te zamen met een over emitter en basis geschakelde condensator
geeft dit de frequentiebepalende LC-kring. Afhankelijk van de waarden ligt
het frequentiebereik tussen 400 en 1000 Hz. Frequentieverandering is te ver
krijgen door de bewuste condensatorwaarde te verhogen of te verlagen.
Het grootste signaal wordt verkregen, indien voor de uitgangstrafo een zgn.
l.f.-trafo met een wikkelverhouding van 3 : 1, of nog beter 4 : 1 wordt ge
nomen. Een normale uitgangstransformator werkt echter ook uitstekend. In
plaats van de transformator kan ook een koptelefoon worden genomen. Ook
hierin bevindt zich immers een spoel die als oscillatorspoel dienst kan doen.
Ter wille van de eenvoud zijn twee aparte 1,5 V batterijtjes toegepast.
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Buisoscillator
Ter volledigheid bespreken we ook een oscillatorschakeling met een buis
(zie fig. 131). Ook deze schakeling is simpel en spreekt voor zichzelf. Gebruik
wordt gemaakt van een balansuitgangstrafo, maar aangezien dit een nogal
kostbaar instrument is, kunnen we net zo goed twee in serie geschakelde
enkelvoudige uitgangen nemen. De roostercondensator (omschakelbaar gete
kend) bepaalt grif het frequentiebereik; stand 1 (1000 pF): ca. 1-30 kHz,
stand 2 (0,1 (xF): ca. 5-5000 Hz. Totaal gezien is er dus een ruim bereik.

T
S

ï

41
Oj/J

7k

5Q

7k

5fi

J2

o

T
♦ HSP

Fig. 131.Eenvoudige buisoscillator; elke triode is hiervoor bruikbaar.

De pot.-meter van 1 MO (liefst een lineair type) dient voor de fijnregeling.
De voedingsspanning kan zonder bezwaar uit een of andere radio of versterker
worden betrokken, want de enkele triode (elk type is te gebruiken!) verbruikt
slechts zeer weinig stroom.
Bij toepassing van twee in serie geschakelde enkelvoudige uitgangstrafo’s kan
het gebeuren, dat de schakeling niet meteen wil gaan oscilleren. Geen nood,
we verwisselen de aansluitingen aan de primaire of secundaire even en het
euvel is verholpen.

Multivibrator
Een geheel ander principe komen we tegen in fig. 132. We zien hier een zgn.
multivibratorschakeling. Zo’n oscillatorschakeling is opgebouwd uit twee
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transistors, waarvan de uitgang van de een verbonden is met de ingang van
de ander. De werking is als volgt: als een van de transistors stroom gaat
trekken, wordt de bijbehorende condensator opgeladen. Daar deze conden
sator verbonden is met de basis van de andere transistor, beïnvloedt de laadspanning deze transistor in de vorm van een positieve spanning op de basis.
-6 V

U LI LI

Fig. 132. Multivibratorschakeling. C: 1000 p.F of
kleiner; Hoge C: lage osc.
freq. en andersom.
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Deze transistor gaat dan ook dicht. De positief gaande verandering van de
basis heeft een negatief gaande verandering van de collectorspanning tot gevolg
en deze spanning wordt via de andere condensator naar de basis van de eerste
transistor teruggevoerd. Het stroom trekken van de eerste transistor (ons uit
gangspunt dus) wordt dan ook krachtig ondersteund, met als gevolg dat deze
transistor volledig in verzadiging wordt gestuurd, terwijl het dichtzetten van
de tweede transistor als het ware eveneens een extra zetje krijgt. En zo wordt
in korte tijd bereikt, dat de ene transistor geheel open staat, terwijl de andere
‘potdicht’ zit. Blijft deze toestand zo? Nee, want de condensator die de collector
van de geleidende transistor met de basis van de sperrende transistor verbindt,
gaat zich via de bijbehorende basisweerstand ontladen. Uiteraard niet via de
transistor, want deze zit immers dicht. Zodra de lading van de condensator is
weggelekt, hetgeen uiteraard enige tijd in beslag neemt, krijgt de basis van de
dichtzittende transistor een dusdanige negatieve potentiaal, dat hij weer open
gaat. Deze beweging wordt weer doorgegeven aan de andere transistor, die
prompt dichtgaat. En nu is het de andere condensator die zich weer kalmaan
gaat ontladen, tot de schakeling wederom ‘omklapt*. En zo hebben we bereikt,
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dat de schakeling vrolijk blijft oscilleren. De uitgangsspanning is daarbij niet
sinus- maar blokvormig, hetgeen vooral voor muzikale doeleinden een groot
voordeel is. Een dergelijke golfvorm heeft namelijk zeer veel boventonen en
geeft een ‘rijk’ geluid. Bovendien is een dergelijke golfvorm door middel van
filters vrij gemakkelijk tot zeer aanvaardbare klanken om te vormen.
Een ander voordeel van de multivibrator is, dat er zeer lage frequenties mee
kunnen worden verwezenlijkt, zodat een dergelijke schakeling zich uitstekend
leent voor knipperdoeleinden, zoals bijvoorbeeld autoclignoteurs, reclamewerk, op de modelspoorbaan e.d. In dit hoofdstuk komen we nog diverse
interessante toepassingen tegen!
De multivibrator kan echter ook zeer hoge frequenties opwekken. De hoogte
van de frequentie ligt aan de waarde van de beide condensatoren. Hoe lagere
waarde, hoe hogere frequentie en andersom. Zo geeft een waarde van 350 pF
een frequentie van ca. 100 kHz, terwijl een waarde van 10 000 jxF een frequentie
van 0,0025 Hz levert, wat overeenkomt met een periodetijd van liefst 7 minu
ten! Een zeer breed werkgebied dus.

Elektronisch geheimslot
Na de voorgaande globale benadering van diverse oscillatortypen wordt het
nu eens tijd, dat we enkele speciale toepassingen gaan bekijken; allereerst een
interessante schakeling: een elektronisch werkend geheimslot (zie fig. 133).
Het betreft hier een buisschakeling, maar met de in dit hoofdstuk naar voren
gebrachte gegevens en de nodige, gedetailleerde schema’s is het niet moeilijk
een dergelijk principe ook met transistors te verwezenlijken.
De eerste triode van de ECC81 oscilleert op een frequentie welke afhankelijk
is van de waarde van L2-C2. De negatieve perioden, die slechts van invloed
zijn, houden de anodestroom door de relaisspoel laag. Wordt nu een afgestemde
kring (de ‘sleutel’) in de nabijheid van de kring L2-C2 gebracht, dan zal deze
kring, daar hij in resonantie is, energie opnemen. Hierdoor daalt de negatieve
voorspanning en stijgt de anodestroom door de tweede triode en dus ook door
de relaisspoel. Het relais wordt bekrachtigd en indien de maakcontacten in
verbinding staan met een elektrisch deurslot, zal dit reageren. Het voordeel
van dit systeem is, dat het deurslot gesloten blijft indien de voedingsspanning
mocht uitvallen.
Met de aangegeven waarden ligt de opgewekte frequentie in de buurt van 4000
kHz. Belangrijk is deze waarde overigens niet. Het afregelen is wel even een
secuur werkje dat het beste kan geschieden met een gevoelige voltmeter (dus
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met een hoge inwendige weerstand). Deze moet worden aangesloten over het
rooster van de eerste triode en aarde. Bij oscillatie zal de negatieve roosterspanning 10 è. 15 volt bedragen. Nu houden we de ‘sleutel’ op ongeveer 1 cm
afstand van de oscillatorkring en met de windingen parallel aan elkaar. We
verstemmen Cl, terwijl we onderhand de meterwijzer bestuderen. Op een zeker
moment zal de spanning terugvallen. Dit is de zgn. ‘dip’, ten teken, dat beide
kringen in resonantie zijn. Enigszins met de sleutel bewegend en Cl tegelijker
tijd bijstemmend, zoeken we de diepste en scherpste dip op. Van te voren
hebben we het relais door middel van de veerspanning zodanig afgesteld, dat
het nog juist niet bekrachtigd wordt, wanneer de voedingsspanning wordt
ingeschakeld. Door de nu afgeregelde sleutel vlak bij de oscillatorspoel te
houden, wordt het relais aangetrokken.
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Fig. 133. Elektronisch geheimslot.
Lj.- 4 windingen, 1,5 mm montagedraad, diam. 20 mm, enige tussenruimte tussen de
windingen.
L,: als Lj, maar met de windingen wat dichter bij elkaar en met middenaftakking.

Zonder voltmeter is het het handigste na instelling van het relais het rooster
van de eerste triode met behulp van een schroevedraaiertje even naar aarde
kort te sluiten en te controleren of door het wegvallen van de oscillatie het
153

relais aantrekt. Werkt dit naar tevredenheid, dan kan Cl (ook weer vlak bij
de oscillatiespoel) worden afgeregeld tot het relais er op reageert.
De versterker plus oscillatorspoel kan nu tegen een dunne wand of deur worden
gemonteerd met de spoel zo dicht mogelijk tegen het hout. Wordt nu de
sleutel, die door middel van een stearinebad of iets dergelijks stevig is gefixeerd,
aan de andere zijde vlak bij de oscillatorspoel gehouden, dan treedt het relais
en dus het erop aangesloten deurslot prompt in werking. En iemand die het
niet ziet, begrijpt niet hoe het werkt . . . !

Capacitief relais

Een schakeling die is opgebouwd uit nagenoeg dezelfde onderdelen, maar
welke toch wel iets anders functioneert, zien we in fig. 134. Het is een zgn.
capacitief relais, dat reageert zodra een persoon in de buurt komt. Dergelijke
installaties zien we wel bij etalages: zodra een voorbijganger langs komt,
gaan de etalagelichten branden of komt een of ander beweegbaar voorwerp
tot actie. Hoe werkt dit fraaie, magische systeem? Wel, het is niets anders
dan een elektrisch bediend contact (het relais dus) dat op een kleine capaciteitsverandering reageert. Nu zijn er verschillende manieren om door middel van
een capaciteitsverandering een stroomverandering op te wekken die een relais
doet schakelen. De hier beschreven toepassing maakt gebruik van een oscillator
die uit genereren valt, zodra een voorwerp of persoon in de buurt van de kring

antenne

200ju

z
100ju

=:
Fig. 134. Capacitief relais;
voor voeding zie fig. 133.
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komt. Of juister: in de buurt van een met de kring verbonden plaatantenne.
Op het moment, dat de oscillator ophoudt met oscilleren, valt de door de diode
OA85 gelijkgerichte negatieve rooster-voorspanning van buis 2 weg.
Deze buis die tot dan toe dicht was, gaat open en het relais trekt aan.
De gebruikte onderdelen geven geen moeilijkheden. De spoel is aan de hand
van fig. 133 weer zelf te wikkelen, waarbij ook nu de uiteindelijke oscillatiefrequentie van ondergeschikt belang is.
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Fig. 135. Idem als fig. 136, maar met transistor.
De antenne bestaat uit een plaat karton van ca. 30 x 30 cm die met staniol
is beplakt. Ook kan een plaat aluminium dienst doen. Betreft het een etalagetoepassing, dan kunnen we een smalle strook staniol langs de onderkant van
het raam plakken. Daar het raam zelf geen invloed heeft op de capacitieve
werking, kan de baan aan de binnenkant worden bevestigd. Het materiaal is
te verkrijgen door een papiercondensator af te rollen.
Nu volgt de afregeling. Nadat het instrument is gebouwd en met de antenne
(of beter: met de voelplaat) is verbonden, schakelen we het in. De buis wordt
warm, het relais trekt aan. Logisch, want het zou al te mooi zijn wanneer het
apparaat al meteen oscilleerde. Met behulp van de trimmer en met de pot.meter op maximum, regelen we de oscillator dan ook bij tot op zeker moment
het relais afvalt. Daarna stellen we de pot.-meter in op een kritische werking
van het geheel.
Het spreekt vanzelf, dat hoe groter de antenne is, hoe gevoeliger het relais
wordt. Zo geeft een antenne van een halve vierkante meter op een afstand
van wel 12 meter de nadering van een persoon aan!
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Tot slot: het is wel van groot belang de schakeling in een goed afgeschermd
kastje onder te brengen, zodat het relais ook werkelijk alleen reageert op de
antenne-informatie!
Een capacitief relais dat met een transistor is uitgerust, zien we in fig. 135.
Ook hiervan is de werking hetzelfde: bij benadering van de antenne stopt de
oscillatie. De collectorstroom neemt toe, het relais trekt aan. De spoel kan
weer zelf worden gewikkeld, het hoogfrequent-smoorspoeltje kan worden
gekocht. Het heeft een waarde van 0,5 niH. Ook deze schakeling dient terdege
te worden afgeschermd.
Elektronisch orgeltje

Met een eenvoudig oscillatortje als basis, is een leuk speelgoedorgeltje te
maken. Hoe we dit mechanisch voor elkaar krijgen, zien we straks. Eerst even
het elektronisch gedeelte. Nu, daar is, na hetgeen we zo langzamerhand over
oscillatoren te weten zijn gekomen, niet veel meer over te vertellen. Slechts
één transistor wordt gebruikt, in samenwerking met een balansuitgangstrafootje als oscillatorspoel. Dit is de veel gebruikte zgn. Hartley-schakeling
(zie fig. 136). De mate van oscilleren wordt ingesteld met de als draaibare weer
stand geschakelde pot.-meter van 5 kQ, terwijl de toonhoogte wordt bepaald
door de weerstandswaarde die over de basis en de emitter is geschakeld. Hoe
hoger de weerstand, hoe hoger de toon. Waarden van 10 tot 330 Q geven tonen
330
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Fig. 136. Elektronisch speelgoedorgel.

156

ƒ
/

3

die op prettige hoogten liggen. Het is mogelijk met enig uitzoeken vaste weer
standen van de juiste waarden te krijgen, maar handiger is het kleine instelpot.metertjes te nemen, zodat het muziekinstrumentje gemakkelijk kan worden
gestemd. Ook kunnen we een lange, aftakbare weerstandsdraad nemen.
Nu volgt het mechanische gedeelte. Echte piano- of orgeltoetsen zijn duur,
terwijl het zelf maken van toetsen een tijdrovend werkje is. Maar zie, voor een
zeer gering bedrag kunnen we fraai gekleurde plastic wasknijpertjes kopen en
zoals we in fig. 137 zien, zijn daar prachtige toetsjes van te maken!
Het geheel is opgebouwd op een pertinax- of triplex- grondplaat van 20 x 30 cm.
Aan de voorzijde wordt een ca. 29 cm lang en 4 mm dik asje met behulp van
twee blokjes vastgezet. De dertien wasknijpertjes die we hebben gekocht, halen
we uit elkaar, waarna we de helft aan twee kanten met een ijzerzaagje inkorten.
Deze verkorte stukjes dienen als tussenstukjes tussen de eigenlijke toetsen.
Vervolgens boren we in elk toetsje en in elk tussenstukje een 3 mm gaatje,
zoals op de tekening is aangegeven. Daarna schroeven we aan de achterzijde
van de toetsen twee soldeerlipjes vast (één als soldeer- en één als contactpunt)
waarna het hele rijtje op de grondplaat gemonteerd kan worden. De tussen
stukjes worden met M3 schroefjes aan de grondplaat vastgeschroefd, terwijl
de toetsen d.m.v. kleine stukjes elastiek aan de grondplaat worden vastge
knoopt. Vering en bevestiging in één, hoe kan het mooier! Vlak boven de
contactveertjes wordt nu een stuk blank montagedraad gespannen. Het is
noodzakelijk, dat deze draad verend wordt opgesteld en dit is te bereiken door
aan de uiteinden kleine stukjes elastiek te bevestigen en hem daaraan op te
hangen. En nu kan de elektronische schakeling worden aangebracht.
Tot slot kan over het geheel een keurig doosje van hardboard of triplex worden
gemaakt, een lakje erover en voilé: het orgel is klaar.

Orgelschakeling met multivibrator

Zoals al eerder naar voren is gebracht, geeft een multivibratorschakeling vierkantsgolven waarin zeer veel harmonischen of boventonen voorkomen. Het
zojuist beschreven elektronische orgeltje, dat een eenvoudig fluittoontje geeft, is
dan ook kwalitatief zeer te verbeteren door een multivibrator- in plaats van
een Hartley-schakeling toe te passen. Welnu, fig. 138 geeft het complete schema.
Ter wille van de stabiliteit is een Zener-diode over de voedingsspanning ge
schakeld, maar beslist noodzakelijk is dit onderdeel niet, zeker niet voor speelgoeddoeleinden.
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Elektronische clignoteur

We blijven nog even bij de multivibrator. Wanneer we deze schakeling op een
krachttransistor aansluiten, kunnen we hier een autolampje in opnemen, dat
dan regelmatig aan- en uitflitst (fig. 139). Een variant zien we in fig. 140,
waarin twee krachttransistors worden toegepast. Op deze wijze is een dubbel
knipperlicht te verwezenlijken. De basisweerstanden zijn hier als pot.-meters
uitgevoerd, waardoor de knipperfrequentie op gemakkelijke wijze is in te
stellen. Uiteraard kunnen hier ook vaste weerstanden worden toegepast.
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Fig. 139.
clignoteur.
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Vibrato

Vibrato is een term die door het meer en meer in zwang komen van elektro
nische muziekinstrumenten, ook steeds meer gehoord wordt. Een vibratoeenheid geeft het geluid een zwevend karakter, waardoor dit voller kan klinken.
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Fig. 141. Vibratoreenheid met multivibrator.

Dankzij de eenvoudige multivibratorschakeling is een dergelijke vibratoeenheid gemakkelijk te verwezenlijken, zoals fig. 141 laat zien. De multivibrator wekt een zeer lage trilling op (enkele hertz) welke aan een lampje wordt
doorgegeven. Daar dit lampje voor een LDR is opgesteld die op zijn beurt
met een versterkeringang is verbonden, neemt de versterkingsmate van de
versterker in hetzelfde tempo toe en af. Wanneer we ervoor zorgen, dat de
versterker tevens een of ander muzieksignaal krijgt te verwerken, krijgen we
uiteindelijk muziek met een vibrerend karakter.
De schakeling is uitgevoerd met twee ongelijke takken. Dit is expres gedaan
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om een goede verhouding tussen brand- en dooftijd te krijgen. De linker pot.meter (in serie met de 250 |xF condensator) bepaalt de dooftijd, terwijl de
rechter pot.-meter de oplichttijd voor zijn rekening neemt. Met de sterkte
regelaar op de versterker is de intensiteit te regelen. Overbodig te zeggen,
dat lampje en LDR in een afgesloten kokertje moeten worden ondergebracht
(zie fig. 117a).
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Fig. 142. Metronoom met multivibrator.

Metronoom

Ongetwijfeld kennen we de metronoom: een instrument dat door musici wordt
gebruikt om de maat aan te geven. Het geeft een zeer stabiele ‘tok - tok - tok’,
waarvan de frequentie zeer gemakkelijk instelbaar is. Zo’n nogal kostbaar
instrument is zeer gemakkelijk door een elektronische schakeling te vervangen.
Wat voor schakeling? Juist, een multivibratorschakeling. Fig. 143 laat de
uitvoering zien. Ook hier zien we weer, dat de beide takken ongelijk zijn uit
gevoerd, nu met het oog op het verkrijgen van korte impulsen. Deze veroor
zaken, versterkt door T3, vrij krachtige stroomstoten door de luidspreker en
worden daardoor als een duidelijk waarneembare ‘tok’ hoorbaar. Is de tik te
luid, dan kan in het basiscircuit van de eindtransistor een sterkteregelaar
worden opgenomen.
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9. Meten is weten !

Er zijn zo van die radio-amateurs die nooit of te nimmer een meetinstrument
raadplegen. Ze voelen zich dan bijster groots wanneer ze weer eens een of
ander apparaat hebben klaargekregen, dat het zo maar doet. ‘Feeling!’ zeggen
ze dan bescheiden, er maar niet aan denkend dat het een en ander meer met
toeval te maken heeft. Daar komt nog wat anders bij: wie nooit meet, komt
niet gauw verder. Hij blijft een dolende in de nu eenmaal onzichtbare elektro
nenwereld. En daarom: meten is weten, zeker op het vaak nogal lastige elek
tronicagebied.
In deel 1 van deze serie hebben we al kennis gemaakt met enkele belangrijke
elektrische meet- en testinstrumenten. Nu, hoe kan het anders, gaan we eens
kijken wat de elektronica ons op dit terrein te bieden heeft. Zeer veel, zo veel,
dat er een apart, dik boek mee gevuld kan worden. We moeten ons hier echter
beperken tot enkele van de belangrijkste schakelingen, maar zoals we zullen
merken hebben we er ruimschoots voldoende aan om de meest voorkomende
metingen mee te kunnen verrichten.
Betekent het een en ander nu, dat we ons kapitaal aan onderdelen moeten
aanschaffen om de nodige meetinstrumenten op te bouwen? Nee, dat hoeft
niet per se, want er is alle kans, dat we al lang in het bezit zijn van belangrijke
bouwstenen. We zullen ons zo langzamerhand toch zeker wel een versterker,
een radio, een oscillatorschakeling (die we, nu we op meetgebied terecht
komen, een toongenerator noemen) en meer van die apparaten hebben ver
worven. Welnu, dergelijke instrumenten zijn in principe zeer goed voor diverse
meetdoeleinden te gebruiken, hoewel het met de tegenwoordige goedkope
transistors vaak ook heel goed mogelijk is een aparte, speciale meetschakeling
op te zetten. We zullen in dit hoofdstuk dan ook complete schakelingen aan
treffen!

Toongenerator als signaalspuit
Allereerst de toongenerator. Dit instrument leent zich bijzonder voor het op
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snelle en doeltreffende wijze beproeven van versterkers. Immers, te beginnen
bij de eindtrap, kunnen we de versterker trap voor trap ‘doorfluiten’. Een
fout is op deze wijze gauw gelokaliseerd! Vanwege de vele harmonischen leent
de zaagtandoscillator zich wel het beste voor dit werk. Eventuele vervor
mingen in de door te meten versterker dienen zich nu zeer duidelijk aan.
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Fig. 144. Eenvoudige ‘signaalspuit’-schakeling.
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Fig. 145. Een plastic buisje, afgesloten met een spitse punt, vormt een ideale behuizing voor
de schakeling van fig. 144.

Zo’n toongenerator kan uiteraard bestaan uit een enkeltoons oscillator, maar
handiger is het als het hele hoorbare toongebied kan worden bestreken. We
zagen in het vorige hoofdstuk hoe dat bij de diverse oscillatorschakelingen is te
verwezenlijken. Als het even kan moeten we proberen de zelfgebouwde toon
generator aan de hand van een geleend professioneel apparaat te ijken. We
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zijn daarna in staat nauwkeurig te controleren welke frequenties of frequentiegebieden een door te meten versterker eventueel vervormd doorgeeft.
Brengen we een eenvoudig schakelingetje, zoals de figuren 144 en 145 laten zien,
onder in een met spitse punt en toetsstift uitgevoerd plastic kokertje, dan
komen we in het bezit van een waarachtige ‘signaalspuit’ waarmee het buiten
gewoon gemakkelijk manipuleren is.
Moeten we geen h.f.-toongenerator, een zgn. meetzender hebben? Nee, beslist
noodzakelijk is dit niet, tenzij we van plan zijn veel h.f.-schakelingen zoals
radio-ontvangers te bouwen en af te regelen. Een goede meetzender is boven
dien niet zo eenvoudig te bouwen en ... te ijken, zodat we er in voorkomende
gevallen beter aan doen gebruik te maken van de door de diverse zenders
uitgezonden h.f.-signalen. Deze zendfrequenties zijn altijd zeer stabiel. Het
feit, dat ze niet altijd dag en nacht beschikbaar zijn, moeten we daarbij maar
voor lief nemen!

Signaalzoeker
Een meetinstrument met een tegenovergestelde werking als de signaalgever is
de signaalzoeker, ook wel ‘signaltracer’ genoemd. Het is een instrument waar
mee, eveneens op zeer snelle wijze, allerlei schakelingen op een goede werking
kunnen worden getest. Dit geldt niet alleen voor l.f.- maar ook voor h.f.circuits zoals radio-apparaten. In feite is de signaalzoeker niets anders dan een
eenvoudige hoofdtelefoonversterker. Aan de ingang kan door middel van een
schakelaar een diode worden bijgeschakeld waardoor l.f.-signalen worden
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Fig. 146. H.f.-l.f.-signaalzoeker.
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gedetecteerd. Een buitengewoon handig instrument, dat de welhaast onmisbare
VA-meter in zeer veel gevallen kan vervangen, temeer daar ook brom- en
vervormingsverschijnselen duidelijk kunnen worden gedetermineerd en ge
lokaliseerd.
Hoewel in principe elke normale, eenvoudige versterkerschakeling als signaalzoeker dienst kan doen, geven we hier toch een schakeling weer (zie fig. 146)
die speciaal aan zijn meettaak is aangepast. De ingangsimpedantie is namelijk,
daar de eerste transistor als emittervolger is geschakeld, nogal aan de hoge
kant, zodat het te meten object weinig wordt belast. In de ingangsleiding is een
condensator opgenomen die een hoge doorslagspanning heeft. Op deze wijze is
het instrument beveiligd tegen hoge gelijkspanningen, zodat we met onbe
zwaard hart alle mogelijke door te meten schakelingen kunnen aftasten. Als
we er voorts op letten vóór elke meting de sterkteregelaar, die eveneens in het
ingangscircuit is opgenomen, op nul te draaien, voorkomen we dat de eerste
transistor ernstig wordt overstuurd en daardoor eventueel vernield.
Handig is het de schakeling, compleet met drie in serie geschakelde kleine
1,5 V celletjes, in een klein doosje onder te brengen. Het kristal-oortelefoontje
(een uitermate goedkoop onderdeel) sluiten we via een klein plugje en contraplugje aan, evenals de toetspensnoeren.

Oog als universeeltester
Naast een hoorbare indicatie is het ook mogelijk een zichtbare indicatie te
krijgen, ook weer zonder VA-meter. We kunnen namelijk gebruik maken van
een afstemoog! Elk punt in een elektrische of elektronische schakeling dat
varieert van 0,5 V tot 500 V kan veilig worden gemeten. Ook de soort van
spanning kan worden bekeken. Zo kunnen we in één oogopslag zien, of we te
maken hebben met wissel- of gelijkspanning, positieve of negatieve polariteit,
hoge of lage spanning.
Het wel zeer eenvoudige schema zien we in fig. 147. Het betreft slechts één enkele
buis, het afstemoog, met regelbare kathode- en anodeweerstand. Het afregelen
van beide regelaars voor het in gebruik nemen is zeer eenvoudig.
Eerst wordt, zonder ingangssignaal, de kathodeweerstand zodanig ingesteld, dat
ongeveer de helft van een normale schaduwhoek zichtbaar wordt. Het oog
moet nu helemaal sluiten wanneer ca. 10 V negatief op de testpen wordt aan
gesloten. Vervolgens wordt de anodeweerstand zo afgeregeld dat het oog op
ca. 3 mm na sluit. Als nu een wisselspanning van 6 V op de ingang wordt
aangesloten, moet een lichtvermindering optreden. Het aardsnoer van de
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tester moet tijdens de metingen steeds met de massa van het te meten apparaat
verbonden blijven! Voor het bepalen van de spanningen die het oog geheel
dichtdrukken, gebruiken we de spanning die zich verzamelt in de condensator
die in serie staat met de weerstand van 2 MQ. Als de toetspen of ‘probe’ van
de te meten spanning wordt weggenomen, zal de normale schaduwhoek van
de buis langzaam terugkeren. Hoe langer dit teruglopen duurt, hoe hoger de
aangelegde spanning is geweest.
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Fig. 147. Oog als universeel tester.

Fig. 148. Diverse standen van het oog:
A normaal; B -{-gelijkspanning, 0,5 4
20 V; C —gelijkspanning, 0,54 10 V;
D wisselspanning; E l.f.-piekspanning,
veranderd vanaf 1 V.

De uitslag van het oog voor de verschillende spanningen in diverse elektro
nische apparaten is na enige ervaring snel bekend. We kunnen nu zeer snel
bekijken of een koppelcondensator geen lek vertoont door aan de roosterkant
hiervan even de spanning te controleren. Verder kunnen we door in serie met
de tester een condensator van ca. 1000 pF op te nemen, de diverse signaalspanningen op de verschillende punten van de te meten schakeling volgen.
Wanneer de tester wordt aangesloten op de ASR-leiding van een ontvanger,
kan zij als afstemindicator dienst doen en evt. gebruikt worden bij de afregeling
van dat apparaat.
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LCR-meetbrug

Een instrument van geheel andere allure is de LCR-meetbrug. Strikt ge
nomen is dit geen elektronisch meetinstrument, maar daar het in samenwerking
met een toongenerator en een versterker zeer waardevolle diensten kan ver
richten, nemen we de schakeling in dit hoofdstuk op. Maar ook zonder toon
generator en versterker is de schakeling goed te gebruiken zoals fig. 149 laat
zien. Hier is de frequentie van het lichtnet de stabiele signaalbron. Deze signaalbron voedt een brugschakeling waarmee op nauwkeurige wijze weerstanden,
condensatoren en spoelen op hun waarde kunnen worden beproefd.
te meten R,C of L
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E250C100
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Fig. 149. LCR-meetbrug.
100 mH (h.f.-smoorsp)

Het meetbereik is groot:
weerstanden: van 200 Q. - 2 MO;
condensatoren: van 500 pF - 1 p.F;
spoelen: van 1 mH - 2 H.
Het principe is simpel: een pot.-meter verzorgt twee takken van de brug,
terwijl een bekende weerstand, condensator of spoel, in serie met de te be
proeven weerstand, condensator of spoel de andere twee takken vertegen
woordigt.
Zoals gezegd: het lichtnet is de signaalbron. Door middel van een gloeistroomof een uitgangstrafo van 7000 op 5 O wordt de 220 V netspanning tot 6,3 V
omlaaggebracht. Maar dit alleen is niet voldoende. De zuivere sinus is niet
duidelijk hoorbaar genoeg. Vandaar, dat in de primaire keten een condensator
van 1 p.F in serie met een gelijkrichtcel is opgenomen. Het 50 Hz signaal wordt
hierdoor vervormd en er ontstaan harmonischen die een duidelijke nulindicatie (brug in evenwicht) bewerkstelligen.
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Het probleem van alle meetinstrumenten, nl. het ijken, ontmoeten we ook hier.
Toch hoeft dit geen onoverkomelijke moeilijkheden op te leveren als het als
volgt wordt aangepakt. We nemen een viertal bekende weerstanden, conden
satoren en spoelen met waarden die gelijkelijk over het schaalbereik verdeeld
zijn, dus bijvoorbeeld een weerstand van 500 Q, een van 10 kQ, een van 100 kQ
en een van 1 MO; dus ook vier bekende condensator- en spoel waarden. Achter
de wijzerknop van het meetinstrument hebben we een drievoudig schaaltje
aangebracht met een zuivere 0-10-indeling. En nu gaan we ijken. We nemen
een vel logaritmepapier, zetten aan één kant de 0-10-indeling uit en aan de
onderzijde de £C7?-waarden (zie fig. 150). We sluiten nu de bekende waarden
stuk voor stuk op het meetinstrument aan, zetten de keuzeschakelaar in de
bijbehorende stand en verdraaien de pijlknop van de nul-indicator tot het
geluid in de koptelefoon zo zacht mogelijk wordt. Op het millimeterpapier
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Fig. 150. Voorbeeld van ijkkrommen, behorende bij de £C7?-meetbrug.
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tekenen we de gevonden waarden aan. Wanneer dit voor alle bekende waarden
is gedaan, tekenen we door de gevonden R-, C- en L-punten drie vloeiende
lijnen, waarna we alle tussenliggende waarden zonder meer kunnen herleiden.
Transistorvoltmeter
De transistor is wel een zeer dankbaar element om de gevoeligheid van een
mA-meter op te voeren. Met de transistor is dan ook een zeer handige en
kleine transistorvoltmeter te bouwen die bij uitstek geschikt is voor het meten
van spanningen die geen of nagenoeg geen belastingen verdragen, de negatieve
voorspanning van een buis bijvoorbeeld. Wanneer op de ingangsklemmen van
de in fig. 151 getekende schakeling een spanning wordt aangesloten, zal de in
de collectorleiding opgenomen mA-meter getrouwelijk reageren. Over de meter
is een regelbare weerstand geschakeld waarmee de gevoeligheid wordt ingesteld.
Met deze weerstand wordt de meter geijkt, nadat een bekende spanning op de
corresponderende ingangsklemmen is aangesloten. De tweede regelbare weer
stand (100 kQ) dient voor de nulinstelling. Het verdient hierbij aanbeveling
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Fig. 151. Transistorvoltmeter.
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de ingangsklemmen kort te sluiten. De stand van de bereikschakelaar is daarbij
niet belangrijk.
De over basis en emitter geschakelde condensator dient ter bescherming van
de meter wanneer het bereik wordt omgeschakeld.

Wisselspanningsmeting. Teneinde wisselspanningen te kunnen meten, is een
gelijkrichtschakeling bijgevoegd. Om eventuele misaanwijzingen van gelijk
spanningen tegen te gaan, is een enkelpolig schakelaartje in de uitgaande leiding
opgenomen, zodat de gelijkrichtschakeling kan worden uitgeschakeld.

Weerstandmeting. Een extra batterijtje in serie met een te meten weerstand en
het laagspanningsbereik (IV bijv.) geeft bij een bepaalde weerstands waarde
uiteraard ook een bepaalde meteruitslag. Op deze wijze kan zeer effectief de
onbekende weerstandswaarde worden berekend. Beter nog is het de meter van
een ohmschaal te voorzien die eventueel aan de hand van bekende (precisie!)
weerstanden kan zijn samengesteld.

Diodetester
Een handige ‘goed-slecht’ diodetester die speciaal bedoeld is voor een snelle
keuring van halfgeleiderdiodes zien we in fig. 152. Over de werking valt niet
veel te vertellen, het schema spreekt duidelijke taal! Verbinden we de te be
proeven diode met de meetklemmen, dan zijn er de volgende vier situaties
mogelijk:

ó

6V/!00mA

OA85

test
o-

o-

-►H8H
groen
rood
OA85 6V/l00mA

Fig. 152. Eenvoudige, doeltreffende diodetester.

1. het groene lampje brandt: diode is goed;
2. het rode lampje brandt: diode is goed, echter verkeerd aangesloten;
3. beide lampjes branden: diode is inwendig kortgesloten;
4. beide lampjes uit: diode is inwendig onderbroken.
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Transistortester
Bij het experimenteren met transistorschakelingen is het, zeker indien we van
dumptransistors gebruik willen maken, gewenst te kunnen constateren of de
te gebruiken transistor goed is. Dit houdt niet slechts een eenvoudige goedslecht test in. Nee, van even groot belang is het te weten hoe groot de stroomversterking is. Dit is één van de belangrijkste transistor-meetgegevens. De
transistor wordt hierbij in de geaarde-emitterschakeling opgenomen, zoals we
weten wel de meest voorkomende schakeling. Vervolgens wordt een nauw
keurig bekende basisstroom door de transistor gestuurd. Een in de collectorleiding opgenomen mA-meter geeft nu een waarde aan, die bepaald wordt
door de stroomversterkingsfactor a' (a-accent). Zoals we in hoofdstuk 10 van
deel 2 al zagen, is het verband als volgt:
a = —
/b
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o
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10mAz\
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versterken
lek

te beproeven
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(l.f.-,laag vermogen) I_______

Fig. 153. Meetschakeling voor het beproeven van transistors.
In de praktijk ligt a tussen de 20 en 200, dat is dus een heel gebied!
Fig. 153 toont het principe van de meetschakeling. Met de basisweerstand
wordt een constante sturing aan de basis toegevoerd. Daar de ingangsweerstand
van de transistor ten opzichte van de basisweerstand is te verwaarlozen, wordt
/b uitsluitend bepaald door de basisweerstand en uiteraard door de aangelegde
spanning. De wet van Ohm (/ = U/R) hanterend komen we tot een waarde
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van 60 |xA. Als de meter in de collectorleiding een stroom van 6 mA aanwijst,
dat is dus een 100 maal hogere waarde, dan betekent dit, dat de stroomver
sterking van de transistor precies 100 bedraagt. Meten we een stroom van 3 mA,
dan is de stroomversterking 50.

-r- 6V

Fig. 154. Als fig. 155, maar
nu voor krachttransistors.

Maar al weten we dan nu, dat de transistor goed functioneert en in meerdere
of mindere mate versterkt, we zijn er nog niet. Een zeer belangrijke grootheid
is namelijk ook de lekstroom die in de transistor vloeit. De lekstroom kan,
wanneer ze een betrekkelijk hoge waarde vertegenwoordigt, aanleiding geven
tot foutieve instellingen van de transistorschakeling. Het is dus belangrijk
deze grootheid te kennen. Nu, dat gaat eenvoudig. We hoeven van de transistor
slechts de basisaansluiting los te nemen (schakelaar S op ‘lek’). De meteruitslag
mag dan niet of nauwelijks waarneembaar zijn.
Willen we vermogenstransistoren beproeven, dan kan dat op identieke wijze,
alleen dienen we de stroomversterking bij een hogere stroom te bepalen, bij
voorbeeld bij 1 A collectorstroom. Stel, dat we een vaste basisweerstand van
300 D toepassen, dan bedraagt de basisstroom 20 mA. Stel, dat de meter 0,6 A
aanwijst, dan is de stroomversterking 30. Fig. 154 toont het schema.
De weerstand die in beide schakelingen in serie met de meter is opgenomen
dient ter beveiliging van de meter. Wanneer de transistor defect is en de
collector-emitterverbinding een kortsluiting mocht vormen, wordt de stroom
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door de weerstand tot een acceptabele waarde begrensd. Sluiten we de meter
en de batterij via een 4 x 3-standenschakelaar op de schakeling aan (zie
fig. 155), dan kunnen ze met een simpele draai-aan-de-knop worden omgepoold,
zodat we ook NPN-transistors kunnen beproeven.

r

collector R

PNP

°

i

NPN

Ts

Fig. 155. PNP-NPN-omschakeling.

Met deze transistor-meetschakeling, waarvan we er goed aan doen hem in
een klein, handig kastje of doosje onder te brengen, besluiten we het boek en
daarmee de trilogie ‘Praktische Elektronica’. Een symbolisch gebaar; want met
de transistortester staan we weer aan het begin van geheel nieuwe experimenten,
beseffend, dat we op het gebied van de elektronica nooit en te nimmer zijn
uitgestudeerd. Op deze plaats is het dan ook goed te wijzen op het grote nut
van de radiotijdschriften. Als het ons ernst is met onze hobby, dienen we ons
zeker op een of meer van deze bladen te abonneren. Want als iets zich snel
ontwikkelt, is het wel de elektronica. Laten we zorgen niet achterop te raken!
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TRANSISTOREQUIVALENTENLIJST

Betreft zoveel mogelijk benaderende typen. Het experimenteel vaststellen van
de juiste instelling verdient aanbeveling.

L.f.-transistoren voor kleine signalen (PNP)

OC71
AC122
AC125
TF65
OC604
2N280 (Amerikaans)
2SB77 (Japans)
AC 107 (ruisarm)
AC150 (ruisarm)

L.f.-transistoren voor grote signalen (PNP)
OC72
OC74
AC128 (complementaire NPN-transistor: AC127)
AC132
2N281 (Amerikaans)
2SB89 (Japans)
L.f. -krachttransistoren

OC26
AD130
2N255 (Amerikaans)
2SB83 (Japans)
GFT4012/15
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H.f.-transistoren
OC45
AF117
AF127
2N218 (Amerikaans)
2SA12 (Japans)
2SA49 (Japans)
Schakeltransistoren
AC128 (complementaire NPN-transistor: AC127)
OC76
TF66

i
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LIJST VAN SYMBOLEN

+• i

-T
-T

batterij of accu

aantal in serie geschakelde
batterijen of accucellen

gloeilamp

neonlamp

LDR-weerstand

NTC-weerstand

geleider
kruising van geleiders
(geïsoleerd)

knooppunt van geleiders
diverse schakelaars

drukknop met maakcontact
drukknop met breekcontact

aarde
stroomrichting
(van 4- naar —)

meter

weerstand (R)

ö-

bel of zoemer

variabele weerstand

instel weerstand
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spoel

spoel met kern

T

trimmer

transformator

diode

relais met maakcontact

diode (buis)

relais met breekcontact
triode

relais met maak- en
breekcontact

pentode

gelijk stroom

wisselstroom
zekering
condensator

u

w

dubbeltriode

elco

dubbeltriode

variabele condensator

PNP-transistor
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weergeefkop

NPN-transistor

tl
fototransistor

oortelefoon
hoofdtelefoon

antenne
luidspreker

groeftaster

0
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microfoon

afstemoog

Zener-diode
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